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100%
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ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ދޫކުރެވިފައި

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް 

ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލެވިފައި

ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް މި ކައުންސިލުން ހުށައަޅާ 

އިނާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ސްކޫލްތަކަށް ވަނީ ޖަމާކޮށް ނިމިފައި
2.1.1

1.3.1

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން

ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ 

ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށައެޅުން
100,000.00               

ު ނާހިދުهللا އަބްދ

ނާއިބު ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން

c

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ށ

2019ނޮވެމްބަރ، ޑިސެމްބަރ - އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް . ށ

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް/ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ 

ް ، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުނ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން

70,000.00                 

ު ނާހިދުهللا އަބްދ

ނާއިބު ރައީސް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
1.2.1

112,000.00               

ް އަހުމަދު ފާއިޒ

ކައުންސިލަރ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ ރިސަރޗް 

އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ 

ޕްރޮގްރާމް

1ޖަދުވަލު 
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4.1
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5.1

 އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

 2019 ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 12ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް 

އަދި ކައުންސިލުގެ  (.) އަށް ފުނަދޫގައިވަނީ ބޭއްވިފަ 30-28ނޮވެމްބަރ 

-4 ޑިސެމްބަރ 2019އިދާރީހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި 

(.)އަތޮޅަށް އިދާރީ ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްކުރެވުނު. އަށް ބ5

ފާސްކުރެވިފައިވާ އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުން އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް 

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި

ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއި ވިޔަވަތި 

އެހީދިނުމުގެ އުސޫލަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެހީ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކާއިއެކު 

ސޮއިކުރެވުނު ފަހުމުނާމާއާއި އެއްގޮތައް ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައި

ޤުރުއާންމުބާރާތް ބާއްވައި ނިމިފައި

ް އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުނ

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން

ް ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަނ

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން

250,000.00               

ު ނާހިދުهللا އަބްދ

ނާއިބު ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 5.1.1100%

100%

42,000.00                 

ް އަހުމަދު ފާއިޒ

ކައުންސިލަރ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުން 3.1.1100%

280,000.00               

ު ނާހިދުهللا އަބްދ

ނާއިބު ރައީސް

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ ރިސަރޗް 

އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ 

ރައްވެހިތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް
4.1.1100%

75,000.00                 

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

ރައީސް

އާރު ޔުނިޓް.އެޗް

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2.1.2

ް ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައ ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި

ރައްވެހިތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް
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6.1

 

ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފަންޑް 

ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައި، އަދި އެޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދީނީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 

ހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ފުރުސަތު ދެވިފައިވާތީ މި ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ކުރިއަށް 

ނުގެންދިއުމަށް ނިންމިފައި

 މޮނިޓަރިން ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލްއާއި އެއްގޮތައް ހުރިހާ ކައުންސިލެއް 

ނޮވެންބަރ މަހުގެތެރޭގައި މޮނިޓަރ ކުރެވި މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުމުގެ 

މަސައްކަތް ފެށިފައި

ް ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުނ

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

140,000.00               

ު ނާހިދުهللا އަބްދ

ނާއިބު ރައީސް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

ދީނީ ކަންކަންކުރިއަރުވާ އިސްލާމްދީނަށް 

ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ބޭއްވިފައ2019ިވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 

ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުންދޭ 

އަދި ކޮމިޓީ ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި

5.1.2_

100,000.00               

ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

 ބޭއްވުނ2019ް
6.1.3

10,000.00                 

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

ރައީސް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 6.1.4

100%

100%

400,000.00               

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު

އަހަރީ ދުވަސް އަދި ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ސްކޫލު ކުދިންނަށް ލާމަރުކަޒީ 

ނިޒާމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި އިދާރާގެ މުއްވަޒަފުންގެ 

.މެދުގައި ލާމަރުކަޒީ ކުއިޒްގެ ނަމުގައި ކުއިޒެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

މުޙައްމަދު އާރިފް

ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު

6.1.2 ބޭއްވުނ2019ްވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 

90%

100%

-

ު އުޘްމާންهللا ސައުދ

ކައުންސިލަރ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ ރިސަރޗް 

އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން 6.1.1



6.2

20,000.00                 

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

ރައީސް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
100%

މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި ޝައުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް 

މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި

މުއައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި ޝައުޤުވެރިކަން 

ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް
6.2.1

7

7.1

8

8.1

ް ނދިކަނ ނޑުގެ މުއްސަ އެއްގަމާއި ކަ

55,500.00                 

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

 ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރަތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ކުރެވޭ ދަތުރު
6.1.5

ް ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުނ

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން

ރަށާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި، މުވައްޒަފުނާއި، އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވުން

100%

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ކަ

ހިމެނޭ ގޮތަށް ޓީމެއް މާލެ ދަތުރުކޮށް ގިނަ ދަޢުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއިއެކު 

މިގޮތުން ތަރައްޤީގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި މިވަޤުތު . ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

ހިންގުމަށް އެންމެ މުޙިއްމު މަޝްރޫޢުތަކާއި، ހިންގަމުންދާ ނަމަވެސް ނުނިމި 

ލަސްވަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅު ހިންގުމުގައި ދިމާވާ 

ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމާއިބެހޭ ވުޒާރާތަކާއި 

.ހިއްޞާކުރެވިފައިވެއެވެ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން

70,000.00                 

ު އުޘްމާންهللا ސައުދ

ކައުންސިލަރ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ ރިސަރޗް 

އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް 8.1.1

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ވަނީ  އިމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނޭ ފެން ޕަންޕް 

.ހަވާލުކޮށް ނިމިފައެވެ

ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއި ވިޔަވަތި 

އެހީދިނުމުގެ އުސޫލަށް ރިއާޔަތްކޮށް  އެހީ ޖަމާކުރެވިފައި

100%

100%

290,000.00               

ު އުޘްމާންهللا ސައުދ

ކައުންސިލަރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަރޖެންސީގައި 

ބޭނުންކުރާނޭ ފެން ޕަންޕް ޤާއިމްކުރުން
7.1.1


