


ނޑައެޅި ބަޖެޓް ކަ ޔުނިޓް/ޒިންމާވާ ފަރާތް ު ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރ ު ް/ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރެވުނ ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތ

ްބަރު
ނަނ

ިރާ 
ދާއ

- އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް 100% .އޭ އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.ޖީ. ގައި އެލ2022ް ޖެނުއަރީ 19 0.1

- ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ ކައުންސިލް  100% 2022ެ ޖެނުއަރީ 12 0.2 ގައި ބަޖެޓް ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވ

- އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް/ ސުޕަވައިޒަރުން  100% 2022ެ . ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ތާވަލު ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވ 0.3

- އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް/ ސުޕަވައިޒަރުން  100%

ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޖެނުއަރީ މަހުގެތެރޭގައި ވަނީ 

.ރޭވިފައެވެ
0.4

- އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް/ ސުޕަވައިޒަރުން  0%

ނޑައެޅުމަށް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސާވިސް ވިއުގައިން  ޓާގެޓް ކަ

.ހުޅުވާލާފައިނުވެއެވެ
0.5

- އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް/ ސުޕަވައިޒަރުން  100% ެ .ފާއިތުވީ މުއްދަތުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު މާކްސް ވަނީ ދެވިފައެވ 0.6

- ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 40%

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ 2021

.ކުރެވެމުންނެވެ
0.7

- އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް 0%

 ޖޫން 2022 މަހުގެ ރިޕޯޓް އެލުލަވާލެވޭނީ 6 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2022

.މަސް ނިމުމާއި އެކުގައެވެ
0.8

- ޕްލޭނިންގް އެންޑް މޮނިޓަރިންގް 0%

ނޑައަޅާފައިވާ 2023  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މަސައްކަތުގެ ތާވަލު ފޮނުވުމަށް ކަ

. ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށެވ2022ެސުންގަޑިއަކީ 
0.9

- ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 0%

 31ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ފޮނުވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 2023

. އެވ2022ެޑިސެމްބަރ 
0.11

c

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވުނ2022ް

ައޮތޅު ަތަރއްޤީގެ ޕްލްޭނައްށ ަޢަމީލ ިސަފ ައްނަނުމްނާދ ޮގުތގެ ރިޕްޯޓ. ށ
ފްެބުރައީރ/ ޖުެނައރީ 

ނޑި ނޑުދަ ލަ

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފޮނުވުނ2021ް

0

2022ް  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ

ވަނަ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު އެކުލަވާލުނ2022ް

ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުން

ނޑައަޅައި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުން ޓާގެޓް ކަ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މާކްސް ދިނުން

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ފޮނުވުނ2021ް

ރިޕޯޓްކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ރޭވުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މަސައްކަތުގެ ތާވަލު ފޮނުވުނ2023ް

ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ފޮނުވުނ2023ް



-
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަމީދު. ކ.ސ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
25%

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 

ެ. ފެށިފެއެވެ .އަދި ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ ފޯމްސެޓް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވ
1.1 1

500,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
0%

އިމާރާތް ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ އޭޕްރިލް " މިލައުތުރު ކީސާ "

.މަހުން ފެށިގެންނެވެ
1.2 1

-

އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަމީދު. ކ.ސ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
20%

އެފަދަ ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ސިޓީއަކުން ވަނީ 

އަދި އެ މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާއި . ދެންނެވިފައެވެ

ބައްދަލުކޮށް އެރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް 

ެ .އެދެވިފައިވެއެވ

1.3 1

30,000.00               
އެގްޒެކެޓިވް އަޒީމާ އަލީ. ކ.އ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
15%

ނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް  އެގްރޯނެޓްގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ދަ

ެ .ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވ
4.2 4

50,000.00               
އެގްޒެކެޓިވް އަޒީމާ އަލީ. ކ.އ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
0% .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވެއެވެ 7.2 7

                50,000.00 

އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަމީދު. ކ.ސ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
15%

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ވަކި ބަޖެޓެއްވަނީ 

ނޑައަޅުއްވާފައެވެ އަދި ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމަކާއި ގުޅޭ . ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކަ

.މަޝްވަރާތައް ވަނީ ފެށިފެއެވެ

8.1 8

140,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަސަން. ކ.އ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
0%

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

.ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ މާރިޗުމަހުން ފެށިގެންނެވެ
9.1 9

50,000.00               
އެގްޒެކެޓިވް ޙަމްދޫން ނަސީމް. ކ.އ

ޕްލޭނިންގް އެންޑް މޮނިޓަރިންގް
0%

 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޯޑިޓްއެއް ކުރުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ 

.އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ/ސެޕްޓެމްބަރ
10.2 10

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވަޒީފާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

(ޖޮބްފެއަރ/ޖޮބްސެންޓަރ)ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ް މުވައްޒަފުންގެ އިލްމީ އަދި ފަންނީ  ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުނ

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން

 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޯޑިޓްއެއް ކުރުން

ް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުނ

ް ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށްދިނުނ

ް ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ ދަ

ް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ އިތުރުކުރުނ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫނުކޮށްހުރި އަތޮޅުގެ 2023

ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި ވިޔަފާރި ފެށުން

އިމާރާތުން ނަފާ ލިބޭގޮތަށް " މިލައުތުރު ކީސާ"އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ  އެގްރޯނެޓާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދަ

ތަމްރީނުތައް ހިންގައި އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިންގްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ދިނުން

ް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރި މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުނ

ް ކައުންސިލްތައް ވިލަރެސްކުރުނ



20,000.00               
އެގްޒެކެޓިވް އަޒީމާ އަލީ. ކ.އ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
15%

އެޑްމިން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި -ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތަކެއްގައި އީ

ެ.އައި.ސީ.އެން .ޓީ އާއި ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވ
11.1 11

-
އެގްޒެކެޓިވް އަޒީމާ އަލީ. ކ.އ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
0% .މި މަސައްކަތް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ އޭޕްރިލް މަހުއެވެ 11.3 11

80,000.00               
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަމީދު. ކ.ސ

ޕްލޭނިންގް އެންޑް މޮނިޓަރިންގް
0%

 ކުށްމަދު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް  ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ 

.ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ/އޮގަސްޓް
12.2 12

150,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް އަޒީމާ އަލީ. ކ.އ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
15%

ނޑައެޅުމާއި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ހަރަކާތްތަކާއިމެދު  ފާހަގަކުރާނެ މުނާޞަބަތު ކަ

ެ .ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވ
16.1 16

225,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް ޙަމްދޫން ނަސީމް. ކ.އ

ޕްލޭނިންގް އެންޑް މޮނިޓަރިންގް
5% ެ .މާލީ އެހީދޭނެ އުޞޫލު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވ 18.1 18

150,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަސަން. ކ.އ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
40%

، މިނިސްޓްރީއޮފް ޔޫތުއާއި   ހޭންޑް ބޯލް ކޯޗުން އަދި ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމަށް

ެ .ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވ
19.3 19

200,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަސަން. ކ.އ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
20%

ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ 

އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސްޕޮންސަރަޝިޕް ފަންޑް ވަނީ . ހުށައެޅިފައެވެ

ެ .ފޯރުކޮށްދީފައެވ

19.6 19

200,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަސަން. ކ.އ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
25%

ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ 

އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސްޕޮންސަރަޝިޕް ފަންޑް ވަނީ . ހުށައެޅިފައެވެ

ެ .ފޯރުކޮށްދީފައެވ

19.7 19

450,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
10%

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުނި އުފުލޭނެ ގޮތްތަކާއި، އެކަމަށް ހިނގާނެ 

ެ .ހަރަދާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވ
22.1 22

 ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުނާޞަބަތެއް ކުލަގަދަކޮށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް 

އެއް ރަށެއްގައި ފާހަގަކުރުން

ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން/އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ

 ކުލަބްޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ޖަމާޢަތުގެ މަންފާއާއި ތަރައްޤީއަށް 

 ޕްރޮގްރާމަކަށް މާލީ އެހީދިނުނ3ްހިންގުމަށް ރާވާ 

 ހޭންޑް ބޯލް ކޯޗުން އަދި ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުން

އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން

އެޑްމިން ސިސްޓަމް -ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތަކެއްގައި އީ

ބޭނުންކުރަން ފެށުން

ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައި ހުރި އަމިއްލަޒާތުގައި ފަނާވެ ނުދާފަދަ 

ކުނިތައް ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސެންޓަރުތަކަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 

ޓީ އޯޑިޓެއް ހަދައި އައިސީޓީގެ ވަޞީލަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް .އައި

ލަފާދިނުން

 ކުށްމަދު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް  ހިންގުން

ް އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ

ް ، ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުނ ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމާއި

ް އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުނ

، ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ  ޒުވާނުންނާއި

ް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުނ



-
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
45%

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި އިޢުލާންކޮށް ބީލަންތައް ބަލައިގަނެ 

ެ އަދި ހުށައެޅުނު ބީލަމުގެ އަގު އަންދާޒާ ހަރަދަށްވުރެ . އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައިވެއެވ

ެ .ބޮޑުކަމުން އެ ބީލަން ވަނީ ކެންސަލްކުރެވިފައެވ

24.1 24

80,000.00               
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަސަން. ކ.އ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
5% 2022ެވިޔަވަތި އަހަރީ ޙަފްލާ  . އާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ފެށިފައިވެއެވ 24.2 24

30,000.00               
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަމީދު. ކ.ސ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
0%

 ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ގެ 2022

.މަސައްކަތް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފެށިފައި ނުވެއެވެ
24.2 24

30,000.00               
އެގްޒެކެޓިވް އަޒީމާ އަލީ. ކ.އ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
15% ެ .ބަޖެޓް އެކަށައަޅައި އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ވަނީ ފެށިފައެވ 26.1 26

280,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް ޙަމްދޫން ނަސީމް. ކ.އ

ޕްލޭނިންގް އެންޑް މޮނިޓަރިންގް
20%

މާލީ އެހީދޭނެ އުޞޫލު އެކުލަވާލައި އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓް ވަނީ އެކުލަވާލައި 

ެ .ފާސްކުރެވިފައެވ
26.2 26

200,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް ޙަމްދޫން ނަސީމް. ކ.އ

ޕްލޭނިންގް އެންޑް މޮނިޓަރިންގް
5% ެ ނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވ .ކުރިއަށްގެންދާނެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަ 31.2 31

250,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް އަޒީމާ އަލީ. ކ.އ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
15%

ެ އަދި . މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު މުރާޖާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވ

.މުބާރާތައް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ
33.1 33

70,000.00               
އެގްޒެކެޓިވް ޙަމްދޫން ނަސީމް. ކ.އ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
15%

، މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ  ބަޖެޓް ފާސްކުރެވި

.މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ
33.2 33

150,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަމީދު. ކ.ސ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
10% ެ ނޑައެޅިފައެވ .ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާކުރެވި ބަޖެޓް ވަނީ ކަ 35.1 35

150,000.00            
އެގްޒެކެޓިވް ޙަމްދޫން ނަސީމް. ކ.އ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
10%

ބަޖެޓް އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 

.ވަނީ ފެށިފައެވެ
35.1 35

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރަން 

ފަސޭހަ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން

 1ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން މަދަނީ 

ޖަމިއްޔާއަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 

މާލީ އެހީ ދޫކުރުން

 އަދި  ޕްރޮޕޯސަލް 2022މ ކޮމެޓީތަކުގެ މަހާސިންތާ .ތ.އ

ތައްޔާރުކުރުމާއި ފަންޑް މެނޭޖުކުރުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު

ް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް ކުރިއެރުވުނ

ް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ

ް ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުނ

ް ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުނ

ް އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުކުރުނ

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން

 ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2022

(ވޯކްޝޮޕް/ތަމްރީނު)

2022ވިޔަވަތި އަހަރީ ޙަފްލާ 

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ވަނަތައް ހޯދާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ /އަތޮޅު

އަގުވަޒަންކުރުމަށް އިނާމު ދިނުން

 ސުކޫލުތަކުން ހިންގާ އިތުރު ހަރަކާތްތަކަށް މާލީ އެހީދިނުން

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިންގުން



60,000.00
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަސަން. ކ.އ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
60%

ތިން ފަރާތުން އަގު ބެލުމަށްފަހު އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ވަނީ 

.ހަވާލުކުރެވިފައެވެ
1.1 1

190,000.00
އެގްޒެކެޓިވް ޙަމްދޫން ނަސީމް. ކ.އ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
5% ެ .މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވ 1.2

50,000.00
އެގްޒެކެޓިވް ޙަމްދޫން ނަސީމް. ކ.އ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
0% ެ .މި މަސައްކަތް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައެވ 1.3

400,000.00
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
40%

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި އިޢުލާންކޮށް ބީލަންތައް ބަލައިގަނެ 

ެ އަދި ހުށައެޅުނު ބީލަމުގެ އަގު އަންދާޒާ ހަރަދަށްވުރެ . އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައިވެއެވ

ެ .ބޮޑުކަމުން އެ ބީލަން ވަނީ ކެންސަލްކުރެވިފައެވ

24.1

100,000.00
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
0% ެ .މި މަސައްކަތް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައެވ 24.1

180,000.00
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
0% ެ .މި މަސައްކަތް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވ 24.1

50,000.00
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
5% ެ .މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވ 24.1

-
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
10% ެ .މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި އިޢުލާން ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވ 1.4

400,000.00
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
60%

، ބީލަންތައް ބަލައިގަނެ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި އިޢުލާންކުރުމާއިއެކު

.އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ
1.5

50,000.00
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
5% ެ .މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވ 1.6

40,000.00
އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު ޙަމީދު. ކ.ސ

އާރު.އެޑްމިން އެންޑް އެޗް
0% .މި މަސައްކަތް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ މޭ މަހުން ފެށިގެންނެވެ

1,500,000.00
އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް. ކ

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
0% .މި މަސައްކަތް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ ތިންވަނަ ކުއަރޓަރ ގައެވެ

އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕަސެންޖަރ ވޭންއެއް ގަތުން

ވެހިކަލް ޕާކުކުރާނެ ގަރާޖެއް ހެދުން

އަތޮޅުވެހި ކާގެބައި އަދި ލޯންޑްރީބައި މަރާމާތުކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ 

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރު އުޅަނދެއް ހޯދުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބޯޑު ހެދުން

ކާރު އަދި ވޭން މަރާމާތުކުރުން

މުވައްޒަފުންގެ ޔުނީފޯމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ގަތުން

މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީއެއް ޑިވެލޮޕްކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކުރުން

ް ޕްރޮޖެކްޓްސް އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައ

ް އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުނ

ް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމ


