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ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ް ނޑައެޅި ބަޖެޓ ކަ ޔުނިޓް/ޒިންމާވާ ފަރާތް
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ޖަނ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތް / އެކްޓިވިޓީ 

13
13.01

ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގެ ރިޕޯޓްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުނ2017ް

މޮނިޓަރިންގ ފޯމްތައް އަލުން ރިވައިޒްކޮށް އެކުލަވާލުން

މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން

މޮނިޓަރިންގއަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން

ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުން

ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގެ ރިޕޯޓްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުނ2018ް

ނޑައެޅުން މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަ

މަހާސިންތާގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

މަހާސިންތާގެ ކޮންޓެންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން

ރަށްރަށަށް އެންގުން

މަހާސިންތާގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަހާސިންތާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަ

ފަރުނީޗަރ ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުން

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުން

c

ާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ

ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ށ

2018

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް/ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ 

100,000.00             

35,000.00              

50,000.00              

ު ނާހިދުهللا އަބްދ
ނާއިބު ރައީސް

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ ރިސަރޗް 
އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

މުޙައްމަދު އާރިފް
ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު

ޙަމްދޫން ނަސީމް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 
އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ް ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުނ
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން

13.01.03

13.01.01

2018ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  13.01.02

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ 
ހޯދުން



13.02
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން އަދި ފަހުމުނާމާ އެކުލަވާލުން

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރުން
އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު މޮނިޓަރކޮށް ބެލުން
13.03

30,000.00 
ް އަހުމަދު ފާއިޒ
ކައުންސިލަރ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް މާލީއެހީތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދިނުން

އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ 
އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުން
13.03.01

4
4.01

މާލީއެހީދޭނެ އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން
ކޮމެޓީތަކަށް އެންގުން އަދި އެހީއަށް އެދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

9
9.01

ް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖާކުރުނ

ނޑައެޅުން  ކޯޑިނޭޓިން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި،ތާރީޚް ކަ

ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުން

ތައްޔާރުކުރުން/ޓްރޮފީއާއި، ސެޓްފިކެޓްކަރުދާސް ގެނައުން

އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިއުން ކަ

މުބާރާތުގެ ހިސާބުތައް ނިންމާ ބަޖެޓަށް ފޮނުވުން 

ޕްރޮގްރާމް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން

މާލީއެހީދޭނެ އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

ކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން އަދި އެހީއަށް އެދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

210,000.00 

13.02.01

9.01.01

4.01.01

250,000.00 

42,000.00 

238,000.00 

ު ނާހިދުهللا އަބްދ
ނާއިބު ރައީސް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

ނާހިދުهللا އަބްދު
ނާއިބު ރައީސް
ޖެނެރަލް އެޑްމިން

، އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވުން ރަށާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި، މުވައްޒަފުނާއި

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު 
ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި، 
ނަޞޭޙަތްދިނުމާއި، ހިފްޒުކޮށްތަރާވީޙް ކުރުމަށް 

ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް އެހީތެރިވުން

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން

އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ

މުޙައްމަދު އާރިފް
ރައީސް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 
އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ް އަހުމަދު ފާއިޒ
ކައުންސިލަރ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން

9.01.02

ް އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުނ

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން



5
5.01

ނޑައެޅުން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ތާރީޚްތަކެއް ކަ
ރަށުކައުންސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

ކުނި އުފުލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްތަކުގައި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަ

5.02

ރަށުކައުންސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

ނޑައެޅުން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ އުޞޫލެއް ކަ

ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ރަށްރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

3
3.01

ސްކޫލުތަކަށް އެންގުން
ސްކޫލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

ޓްރޮފީތަށް ގަނެ ސްކޫލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ކޮލެޖާއިއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުން
އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަ
11

11.01

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން

ޕަންޕް އަދި ހޮޅި ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރުން

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޕަންޕް އަދި ހޮޅި ހަވާލުކުރުން

މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން

މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަރާމާތުކޮށްނިންމައި ލޯންޗް ޚިދުމަތަށް ނެރުން ކަ

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަރޖެންސީގައި 
ބޭނުންކުރާނޭ ފެން ޕަންޕް ޤާއިމްކުރުން

ު އުޘްމާންهللا ސައުދ
ކައުންސިލަރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 
އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

100,000.00             

5.02.01

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން

މަގު ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން

ރަށް ރަށުގެ މަގު ބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާއި 
ރައްޓެހި ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުން

ު އުޘްމާންهللا ސައުދ
ކައުންސިލަރ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ ރިސަރޗް 
އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

މުހައްމަދު އާރިފް
ރައީސް

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ ރިސަރޗް 
އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

ނާހިދުهللا އަބްދު
ނާއިބު ރައީސް
ޖެނެރަލް އެޑްމިން

މުޙައްމަދު އާރިފް
ރައީސް

އާރު ޔުނިޓް.އެޗް

5.01.01

ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން

ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް

600,000.00             

3.01.01100,000.00             

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             150,000.00 3.01.02

ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ 
ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށައެޅުން

ރަށްރަށުގައި އުފޭ ކުނި ނުވާޒާތުގެ ކުނިތައް 
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވުން

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް

            700,000.00 ް މާމުލި އަދި ވިޔަވަތި ލޯންޗް މަރާމާތުކުރުނ 1

290,000.00             11.01.01

ް އަބްދުލް ޖަލީލް އިބްރާހިމ
މެނޭޖަރ



މުވައްސަސާތަކަށް އެންގުމައި ފަހުމުނާމާ ހެދުން

އެހެނިހެން އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ކިޔެވެނި އެހީއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކުރުން ކަ

މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން
މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން
ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން

ފަރުނީޗަރ ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން
މާލިއްޔަތި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުން

މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން

މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން

25,000.00 
ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުމާއި ފާމަސީއަށް 

ބޭންވާ ތަކެތި ގަތުން
1

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް

1,500,000.00 
ކިޔެވެނި އެހީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯން 

ދޫކުރުން
1

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް

މުޙައްމަދު ހަސަން
މެނޭޖަރ

އަޒީމާ އަލީ
މެނޭޖަރ

ޙަމްދޫން ނަސީމް
މެނޭޖަރ

325,000.00 ް އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުނ 1

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް

100,000.00 
ީ އަޒީމާ އަލ
މެނޭޖަރ

އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުން 2
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