


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

30,000.00              
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

މުޙައްމަދު ޙަސަން
10%

އިދާރާގެ ނަންބޯޑު މަރާމާތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ހަމަޖެހެން ނެތުމާއިއެކު މި 

.އަހަރުތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާގޮތަށް ވަނީ ނިންމިފައެވެ
ް އިދާރާގެ ނަންބޯޑު މަރާމާތުކުރުނ 1

50,000.00              
ް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވ

ް ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމ
45%

މުވައްޒަފުންގެ ވެހިކަލްތައް ޕާކުކުރާނެ ގަރާޖެއްގެ ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށް ޙަރަދު 

އަދި ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްއިން މިސައްކަތް . އަންދާޒާގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ

ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތި، މި އަހަރަށް މި މަސައްކަތް ވަނީ 

ެ .މަޑުޖައްސާލެވިފައެވ

މުވައްޒަފުންގެ ވެހިކަލްތައް ޕާކުކުރާނެ 

ގަރާޖެއް ހެދުން
2

475,000.00            
ް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވ

ް ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމ
50%

. ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގް ރޫމް ވޯލްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ

އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަރާމާތަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަރާމާތުތައް އެހެން އަހަރަކަށް ބަޖެޓްކޮށްގެން ކުރުމަށް 

.ފަސްކުރެވުނެވެ

ް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުނ 3

330,000.00            
ް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވ

ް ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމ
100%

އަތޮޅުވެހި މީޓިންގ ރޫމް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ 

މަސައްކަތް ވަޒަންކޮށް މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ މަސައްކަތް . ނިންމާލެވިފައެވެ

.ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން، ކޮށްޓްރެކްޓަރަށް ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ

2ް-އަތޮޅުވެހި 4 މަރާމާތުކުރުނ

-
ް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވ

ް ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމ
100%

އަތޮޅުވެހި އިމާރާތައް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ހަމައަށް 

އަދި އަތޮޅުވެހި މީޓިންގ ހޯލް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް . ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ

.ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމާއި އަތޮޅުވެއްސަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން
5

93,000.00              
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

އަޒީމާ ޢަލީ
100%

ފުނަދޫއިން ފެނުމާއިގުޅިގެން، .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ގެ ކޭސްތަކެއް ށ

ނޑާލެވިފައެވެ އަދި ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ . ދަތުރުތައް ވަނީ މެދުކަ

.ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވަނީ އޮންލައިން ކޮށެވެ

ރަށްރަށުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް  ހަރުދަނާކުރުމަށާއި

ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް 

ކުރާ ދަތުރު

6

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް/ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ 

c

ާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ
ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ށ

ރ ، ޑިސެމްބަރ - އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް . ށ 2021ނޮވެމްބަ

1ޖަދުވަލު 



57,600.00              
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް. ސ

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

/ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

2021ވިޔަވަތި އަހަރީ ޙަފްލާ 
7

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 ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް 

ެ .ހަމަޖެއްސިފައިވެއެވ
ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކުރުން 9

500,000.00            
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

މުޙައްމަދު ޙަސަން
90%

ހުށައެޅިފައިވާ ބީލަންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއިއެކު 

.އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ
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
60%

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
75%

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

އެގޮތުން ސިޓީ ފޮނުވައިގެންނާއި، ފޯނުން ގުޅައިގެން އެ . ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

ެ .މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވ

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި 

ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
13

-
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

އަޒީމާ ޢަލީ
85%

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

އެގޮތުން ސިޓީ ފޮނުވައިގެންނާއި، ފޯނުން ގުޅައިގެން އެ .  ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

ެ .މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވ

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި 

ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
14

-
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

މުޙައްމަދު ޙަސަން
65%

މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންތަކަށް 

އެގޮތުން ސިޓީ .  ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

ެ .ފޮނުވައިގެންނާއި، ފޯނުން ގުޅައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވ

މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާއިދުން ފައިސާ 

ދައްކަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންތަކަށް 

ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

15

-
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

ޙަމްދޫން ނަސީމް
100%

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާކައި ފައިނަލްކޮށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް 

ކައުންސިލްގެ ފައިނެންޝިއަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ވަނީ 

.ފާސްކުރެވިފައެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަދި 

ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
16



30,000.00              
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް .އ

ޙަމްދޫން ނަސީމް
100%

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލެއް ވަނީ މޮނިޓަރކޮށް 

އަދި މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ . ނިންމާލެވިފައެވެ

.ފެށިފައެވެ

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގް ދަތުރު 

2021
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