


 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ށ

ް ނޑައެޅި ބަޖެޓ ކަ ް ޒިންމާވާފަރާތ ު މުއްދަތ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ޕުރޮގުރާމް

ރައީސް މުޙައްމަދު އާރިފް ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން

މާރޗްގެ ނިޔަލަށް  ޝަޢުގު ވެރިވާ ކައުންސިލްތަކަށް ސޮފްޓްވެއަރ ފޮރުކޮށްދިނުން

މާރޗްގެ ނިޔަލަށް  ސޮފްޓްވެއަރ އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން

މާރޗްގެ ނިޔަލަށް  ނައިބުރައީސް އިބުރާހީމް ރަޝީދު  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދުން
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ޕޯޓަލްއަށް ބޭނުންވާ ފީޗަރސް އަދި ހިމަނާނެ މަޢުލޫމާތު އެކަށައެޅުން

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލާ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތައް ޙަވާލުކުރުން
ރައީސް މުޙައްމަދު އާރިފް އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ވެބް ސައިޓް ޑިވެލޮޕްކޮށް ނިންމުން ކަ

ޖެނެރަލް އެޑްމިން ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ފޮޓޯ އެއްކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރުން/ވެބްސައިޓްއަށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް ނައިބުރައީސް އިބުރާހީމް ރަޝީދު  ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ޕްރޮގްރާމް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުން

އާރު ޔުނިޓް. އެޗް ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް ނޑައަޅައި އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން  ފަށާނެ ތާރީޚެއް ކަ

ފެބްރުއަރީ ޕްލޭން އާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ނައިބުރައީސް އިބުރާހީމް ރަޝީދު 

އާރު ޔުނިޓް. އެޗް ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޕްލޭން އާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ނޮވެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޕުރޮގުރާމްގެ ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން

100,000.00       

ކައުންސިލުގެ ވެބް ޕޯޓަލްއެއް 
ތައްޔާރުކުރުން

2

ް މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުނ

12,000.00         
މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސިބަހުގެ 
ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

4

54,000.00         
ޑިޕްލޮމާއިން ބިޒްނަސް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް
5

25,000.00         

c

2017- އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލު . ށ

ް  ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތައ

25,000.00         
ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް މައްސަލަ 

ރަޖިސްޓްރީ ތަޢާރަފްކުރުން
1

ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓް 
ތައްޔާރުކުރުން

3



ް ނޑައެޅި ބަޖެޓ ކަ ް ޒިންމާވާފަރާތ ު މުއްދަތ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ޕުރޮގުރާމް

ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޕުރޮގުރާމްގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން

ފެބުރުއަރީ ނިޔަލަށް ނައިބުރައީސް އިބުރާހީމް ރަޝީދު   ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގް ރިޕޯޓްތައް ރަށްތަކަށް ފޮނުވުނ2016ް

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް ސެޕްޓެމްބަރ މޮނިޓަރިންގ ފޯމްތައް ރިވިއުކުރުމާއި ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށް އެންގުން

ސެޕްޓެމްބަރ މޮނިޓަރިންގ ޓީމް ޓްރެއިނިންގ ކުރުން

އޮކްޓޯބަރ މޮނިޓަރިންގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

މޮނިޓަރ ކުރުން ގެ ކުރިނ15ްނޮވެމްބަރ 

ނޮވެމްބަރ ނިޔަލަށް ފީޑް ބެކް ލިޔުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން

ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލާ އެލްޖީއޭ އަށާއި ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން

ރ ޢަބުދު އާތިފް هللا ކައުންސިލަ ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ވިޔަވަތި އިނާމު ގެ ސިޔާސަތު ރިވިއު ކުރުން

ޖެނެރަލް އެޑްމިން  މާރޗް ވިޔަވަތި އިނާމު ގެ ސިޔާސަތު އާންމުކުރުން

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ސުޚުލުތަކަށް އެވޯޑް ފޮނުވުން

ރ ޢަބުދު އާތިފް هللا  ކައުންސިލަ ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖާކުރުން

ޖެނެރަލް އެޑްމިން ޔުނިޓް ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ނޑައެޅުން  ކޯޑިނޭޓިން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި،ތާރީޚް ކަ

މާރޗް ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުން

މާރޗްގެ ނިޔަލަށް  ތައްޔާރުކުރުން/ޓްރޮފީއާއި، ސެޓްފިކެޓްކަރުދާސް ގެނައުން

މާރޗްގެ ނިޔަލަށް  އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް އެޑްވާންސް ޓީމް މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދިއުން 

އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިއުން ކަ

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް މުބާރާތުގެ ހިސާބުތައް ނިންމާ ބަޖެޓަށް ފޮނުވުން 

ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮގްރާމް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން

ް  ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުނ

8 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް       236,350.00

ީ  އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤ

50,000.00         

90,000.00         

ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން 6

ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު 
ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު 

ހުށައެޅުން
7



ް ނޑައެޅި ބަޖެޓ ކަ ް ޒިންމާވާފަރާތ ު މުއްދަތ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ޕުރޮގުރާމް

ރ އާމިނަތު ނަޒުލާ ކައުންސިލަ މާރޗްގެ ނިޔަލަށް  ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ޕްރޮގްރާމް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރުކުރުން

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ  ޔުނިޓް ގެ ކުރިނ15ްއޭޕްރީލް  ނޑައަޅައި، ރަށްރަށަށް އެންގުން ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަ

އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ޕްލޭން އާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުން 

ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ޕުރޮގުރާމްގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން

ރ އަހުމަދު ޢަބުދު هللاކައުންސިލަ ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ވަށާފާރު މަސައްކަތް ނިންމުން

ޖެނެރަލް އެޑްމިން ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ގައު ހޯދުން

ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ޓްރެކް އޭރިއަރ މަސައްކަތް ނިންމުން

މާރޗްގެ ނިޔަލަށް  ޚިދުމަތް ފެށުން

ރ އާދަމް ސަޢީދު ކައުންސިލަ ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާއާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް ފެބްރުއަރީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތަކަށް އެންގުން

ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން  ރިސެޑިއުލްކޮށް، ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

ރ ޢަބުދު ނާހިދުهللا ކައުންސިލަ ފެބްރުއަރީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލާ ބިޑް އިވެލުއޭޓިން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން

އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް ފެބްރުއަރީ ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުން

ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތައް ޙަވާލުކުރުން

ރ ޢަބުދު ނާހިދުهللا ކައުންސިލަ ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލާ ބިޑް އިވެލުއޭޓިން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން

އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް މާރޗް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުން

30,000.00         
ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކަމުގެ

 ޕްރޮގްރާމް
9

ް ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީ ކުރުނ

ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް

1,146,500.00   
ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ޓްރެކް 
ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުން

-
މާމުލި އަދި ވިޔަވަތި ލާންޗު 

މަރާމާތުކުރުން
13

- 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ 

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ް  އިޖުތިމާޢި ރައްކާތެރިކަނ

15,000.00         

ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން 
ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ 

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް
11

12

10



ް ނޑައެޅި ބަޖެޓ ކަ ް ޒިންމާވާފަރާތ ު މުއްދަތ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ޕުރޮގުރާމް

މާރޗްގެ ނިޔަލަށް  ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތައް ޙަވާލުކުރުން

ރ އާދަމް ސަޢީދު ކައުންސިލަ ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ޕްރޮގްރާމް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުން 

ޖެނެރަލް އެޑްމިން ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚްއެއް ކަ

ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

އޮގަސްޓް ޕްލޭން އާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުން 

އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް ހޯދުންތައް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުން/ މަހާސިންތާ އިން ނިންމުނު ނިންމުންތައް

ރ އާދަމް ސަޢީދު ކައުންސިލަ ސެޕްޓެމްބަރ ނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ކަ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ  ޔުނިޓް އޮކްޓޯބަރ ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަ

ރ އަބްދު އާތިފްهللا ކައުންސިލަ

ޖެނެރަލް އެޑްމިން

-
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ 

ދުވަސްތައް
16

ް ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުނ

ނޑައެޅޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ކަ

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް 
ރަށުކައުންސިލުތަކަށް ވަޞީލަތް 

ހޯދައިދިނުން
15

144,400.00       

-
ލާންޗު ވިޔަވަތި އަދި މާމުލި

މަރާމާތުކުރުން
13

ކުނިމެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ 
މަހާސިންތާ ބޭއްވުން

14

ީ ރަށްވެހި ތަރައްޤ

450,000.00       
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