


ް ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓ ކަ ޔުނިޓް/ޒިންމާވާ ފަރާތް ަ ޙާސިލުކުރެވުނު އިންސައްތ ު ް/ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރެވުނ ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތ

30,000.00              
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

މުޙައްމަދު ޙަސަން
10%

އިދާރާގެ ނަންބޯޑު މަރާމާތުކުރުމަށް ހިނގާނެ ހަރަދުގެ އަންދާޒާގެ މަސައްކަތް 

ެ .ކުރެވެމުންދެއެވ
ް އިދާރާގެ ނަންބޯޑު މަރާމާތުކުރުނ 1

50,000.00              
ް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވ

ް ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމ
20%

މުވައްޒަފުންގެ ވެހިކަލްތައް ޕާކުކުރާނެ ގަރާޖެއްގެ ކުރެހުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

ެ .މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވ

މުވައްޒަފުންގެ ވެހިކަލްތައް ޕާކުކުރާނެ 

ގަރާޖެއް ހެދުން
2

475,000.00            
ް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވ

ް ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމ
50%

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގް ރޫމް މަރާމާތުކުރުމަށް އިއުލާންކޮށް، ބިޑް 

އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް 

އަދި ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ވަނީ . ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ

.ނިންމާލެވިފައެވެ

ް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުނ 3

330,000.00            
ް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވ

ް ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމ
60%

އަތޮޅުވެހި މީޓިންގ ރޫމް މަރާމާތުގެ ބީލަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި 

އަދި . ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް ތައްޔާރުކޮށް މަސައްކަތް ވަނީ އިއުލާންކުރެވިފައެވެ

ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި މަސައްކަތް ވަނީ 

.އަދި އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. ހަވާލުކުރެވިފައެވެ

2ް-އަތޮޅުވެހި 4 މަރާމާތުކުރުނ

-
ް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވ

ް ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމ
80%

އަތޮޅުވެހި އިމާރާތައް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ހަމައަށް 

އަދި އަތޮޅުވެހި މީޓިންގ ހޯލް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް . ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ

.ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމާއި އަތޮޅުވެއްސަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން
5

93,000.00              
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

އަޒީމާ ޢަލީ
30%

، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ހިޔާލާއި  ރަށްރަށުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި

މިލަންދޫއަށް .ނަރުދޫ އަދި ށ.މަރޮށި، ށ.ކޮމަންޑޫ، ށ.މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ށ

ެ އެދި އެހެނިހެން ރަށްރަށަށްވެސް . މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކުރެވިފައިވެއެވ

.ދަތުރުތައް ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައެވެ

ރަށްރަށުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް  ހަރުދަނާކުރުމަށާއި

ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް 

ކުރާ ދަތުރު

6

57,600.00              
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް. ސ

މުޙައްމަދު ޙަމީދު
100% ެ .މައި ކޮލެޖާއިއެކު އެއްބަސްވެވި ކޯހުގެ ކިޔަވައިދިނުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދެއެވ

/ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

2021ވިޔަވަތި އަހަރީ ޙަފްލާ 
7

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް/ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ 

c

ާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ
ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ށ

2021ޖުލައި ، އޮގަސްޓް - އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް . ށ

1ޖަދުވަލު 



1,300,000.00        
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

މުޙައްމަދު ޙަސަން
100%

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ރަށްތަކަށް މާލީއެހީ ތެރިކަން ފޯރުކޮށް 

.ދީފައިވެއެވެ

ރަށްވެހި އަދި އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ 

އެހީދިނުން
8

250,000.00            
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

މުޙައްމަދު ޙަސަން
100% .ކިޔެވެނި އެހީ އަހަރުގެ ހުރިހާމަސްތަކެއްގައި ދޫކުރެވެމެން ދެއެވެ ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކުރުން 9

500,000.00            
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

މުޙައްމަދު ޙަސަން
30%

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ ޕަސެންޖަރ ވޭންގެ ބީލަމާއި ގުޅޭ 

ެ .މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވ
އިދާރާއަށް ޕަސިންޖަރ ވޭންއެއް ގަތުން 10

500,000.00            
ް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވ

ް ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމ
0%

ކައުންސިލުން ވިޔަވަތި ލޯންޗް ނީލަން ކިޔުމަށް ނިންމާފައިވާތީ މަރާމާތުގެ 

.އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ
ް ވިޔަވަތި ލޯންޗު އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުނ 11

-
ް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވ

ް ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމ
40%

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

ެ .ކުރެވެމުންދެއެވ

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި 

ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
12

-
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

ޙަމްދޫން ނަސީމް
45%

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

.ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި 

ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
13

-
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

އަޒީމާ ޢަލީ
60%

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

.ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި 

ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
14

-
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

މުޙައްމަދު ޙަސަން
30%

މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންތަކަށް 

.ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާއިދުން ފައިސާ 

ދައްކަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންތަކަށް 

ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

15

-
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

ޙަމްދޫން ނަސީމް
50%

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި 

އަދި ތަރައްޤީގެ . ފަރާތްތަކާއި ގިނަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ

ެ .ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ޑްރާފްޓް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަދި 

ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
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30,000.00              
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

ޙަމްދޫން ނަސީމް
35%

 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މޮނިޓަރިން ފޯމް 2021

.ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގް ދަތުރު 

2021
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