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ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތް  ދާއިރާ ނަންބަރު 

- ކައުންސިލް ބިއުރޯ - 0.1

- ކައުންސިލް  - 0.2

- ރޒް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ - 0.3

- ރޒް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ - 0.4

- ރޒް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ - 0.5

- ރޒް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ - 0.6

- ރޒް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ - 0.7

- ކައުންސިލް ބިއުރޯ - 0.8

- ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްލޭނިންގް - 0.9

- ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްލޭނިންގް - 0.11

ް ނޑައެޅި ބަޖެޓ ކަ ޔުނިޓް/ޒިންމާވާ ފަރާތް
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތް  ދާއިރާ ނަންބަރު 

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުން

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

0

އ މުޙައްމަދު ޙަމީދު.ކ.ސ
ޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން

-

ނޑި ނޑުދަ ލަ

ރިޕޯޓްކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ރޭވުން

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފޮނުވުނ2021ް

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ2022ް

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ފޮނުވުނ2021ް

ނޑި ނޑުދަ ލަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވުނ2022ް

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މަސައްކަތުގެ ތާވަލު ފޮނުވުނ2023ް

ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ފޮނުވުނ2023ް

2022ް ވަނަ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު އެކުލަވާލުނ

ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުން

ނޑައަޅައި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުން ޓާގެޓް ކަ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މާކްސް ދިނުން

c
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2022- އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލު . ށ

11.1
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި 2022

ވިޔަފާރި ފެށުން



ކުންފުންޏަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ އެސެޓްތައް ބަދަލުކޮށް 

ވިޔަފާރިތައް ފެށުން

ރިސޯޓްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން

، ހޮވޭ  ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލުމާއި

ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

ކަމާއި ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމް 

ރޭވުން ރޭވުން

ރަށު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ޓާގެޓް ގުރޫޕްތަކަށް 

އޮންލައިންކޮށް ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދިއުން

-

އ މުޙައްމަދު ޙަސަން.ކ.އ
އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގް ޔުނިޓް

ް ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދިއުނ 10.1

90,800.00              

އ މުޙައްމަދު ޙަސަން.ކ.އ
އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގް ޔުނިޓް

ް ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދިއުނ 10.2

ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ 

މޮނިޓަރިންގް ފްރޯމްވޯކްއެއް ތައްޔާރުކުރުން

މަހަކު އެއްފަހަރު ރިޕޯޓަތައް ލިބެމުންދާ ގޮތް މޮނިޓަރކޮށް 

އިތުރުށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން

އޮޑިޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯމްސެޓް ތައްޔާރުކުރުން

ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް އޮޑިޓްކުރުން

ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވުން

10

އ މުޙައްމަދު ޙަސަން.ކ.އ
އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގް ޔުނިޓް

އ މުޙައްމަދު ޙަސަން.ކ.އ
އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގް ޔުނިޓް

އ މުޙައްމަދު ޙަމީދު.ކ.ސ
ޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން

އ މުޙައްމަދު ޙަސަން.ކ.އ
އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގް ޔުނިޓް

-

-
އ ޙަމްދޫން ނަސީމް.ކ.އ

ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް

-

60,000.00              

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޤަވާއިދުތަކާއި 2022

ޤާނޫނުތަކަށް އަޙުލުވެރިކުރުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 

ރަށެއްގައި ހިންގުން

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސްޓާފް 2022

މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 

ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުން

 ވަނަ އަހަރުން ކޮންމެ މަހަކުއެއްފަހަރު ރަށުކައުންސިލްތަކުން 2022

ޤާނޫނުތަކުންނާއި އެހެނިހެން ޤަވާއިދުތަކުން ފޮނުވުމަށް ލާޒިމްކުރާ 

ރިޕޯޓްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދޭތޯ މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަމުން 

ގެންދިއުން

5

6

11

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އަތޮޅުގައި ހުރި 2022

 ފަރާތަކަށް އިންޓާންޝިޕް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުނ10ްރިސޯޓްތަކުން 
5.4

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގޭދަށުމަސް ފެކްޓަރީ އަދި އެގްރޯނެޓްގެ 2022

ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިންގް އަދި ފަޅުގޮވާންކުރުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާގައި ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

6.3

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި 

ވިޔަފާރި ފެށުން

11.1

11.2
 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 2022

ކޮމްޕްލަޔަންސް އޯޑިޓްއެއް ކުރުން



އެޑްމިންގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އީ

ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން 

ދިނުން

ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީނުކުރުން

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އައިޓީގެ ކަންކަމާއި 

ނޑު  ވަޞީލަތްތައް ދަށްވެގެން ހުންނަންވާނޭ މިންގަ

ނޑައެޅުން ކަ

ނޑަށް ފެންވަރި .އައިޓީ ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ އޯޑިޓްކޮށް ކަ

މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ފަންނީ ލަފާދިނުން

މާލީ އެހީދޭނެ އުޞޫލު ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުން

އުޞޫލާއި އެއްގޮތާށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ފުރުޞަތު 

ހުޅުވާލުން

ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓްތައް މޮނިޓަރކުރުން

ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލައި ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުން

ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދިއުން

ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލައި ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުން

ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދިއުން

މާލީ އެހީދޭނެ އުޞޫލު ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުން

އުޞޫލާއި އެއްގޮތާށް މާލީ އެހީ ދޫކުރުން

ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލައި ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުން

ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދިއުން

27.2

އ މުޙައްމަދު ޙަސަން.ކ.އ
އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގް ޔުނިޓް

އ ޙަމްދޫން ނަސީމް.ކ.އ
ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް

30.2

25.3

 އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އަތޮޅުގެ ސުކޫލުތަކުން ހިންގާ 2022

އިތުރު ހަރަކާތްތަކަށް މާލީ އެހީދިނުން

19.1

 ވަނަ އަހަރުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފެށިގެން ކުލަބްޖަމިއްޔާ 2022

 3ޖަމާޢަތްތަކުން ޖަމާޢަތުގެ މަންފާއާއި ތަރައްޤީއަށް ހިންގުމަށް ރާވާ 

ޕްރޮގްރާމަކަށް މާލީ އެހީދިނުން

225,000.00             

އ ޙަމްދޫން ނަސީމް.ކ.އ

ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް 

ޔުނިޓް

  2 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން މަދުވެގެން 2022

ހޭންޑް ބޯލް ކޯޗުން އަދި ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުން
20.3

12.1

12.3

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތަކެއްގައި 2022

އެޑްމިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފެށުން-އީ

ޓީ . ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އައ2022ި

އޯޑިޓެއް ހަދައި އައިސީޓީގެ ވަޞީލަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ލަފާދިނުން

-
އ އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް.ކ

ރޒް ސެކްޝަން ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

-
އ އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް.ކ

ރޒް ސެކްޝަން ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

20,000.00              

150,000.00             

10,000.00              
އ ޙަމްދޫން ނަސީމް.ކ.އ

ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް

150,000.00             

އ މުޙައްމަދު ޙަސަން.ކ.އ
އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގް ޔުނިޓް

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 2022

ޑްރަގާއި މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް 

ހިންގުން

12

19

20

25

27

30

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން 2022

އެންޑް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން



މާލީ އެހީދޭނެ އުޞޫލު ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުން

އުޞޫލާއި އެއްގޮތާށް މާލީ އެހީ ދޫކުރުން

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު މުރާޖާކުރުން

މުބަރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލައި ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުން

ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދިއުން

މާލީ އެހީދޭނެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓްތައް މޮނިޓަރކުރުން

ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ފޮނުވުން

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މުބާރަތް ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ފޮނުވުން

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މުބާރަތް ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

2,733,800.00         

350,000.00             

އ މުޙައްމަދު ޙަސަން.ކ.އ
އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގް ޔުނިޓް

ް އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުނ 38.1 38

350,000.00             
އ ޙަމްދޫން ނަސީމް.ކ.އ

ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް
ް އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުނ 38.1 38

އ ޙަމްދޫން ނަސީމް.ކ.އ
ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް

800,000.00             
ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ 

އެހީދިނުން
37.1 37

34.1
 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އަތޮޅު ފެންވަރުގެ 2022

ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން

36.2

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފަންޑް 2022

މެނޭޖުކުރުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު އަތޮޅުގެ ކޮންމެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 މެމްބަރަކަށް ދިނުނ2ްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން މަދުވެގެން 

88,000.00              

300,000.00             
އ އަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާޙިމް.ކ

ރޒް ސެކްޝަން ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

އ މުޙައްމަދު ޙަސަން.ކ.އ
އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގް ޔުނިޓް

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އާއްމު ސިއްޙަތު 2022

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ސިއްޙީމަރުކަޒުތަކަށް މާލީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

31.1140,000.00             
އ ޙަމްދޫން ނަސީމް.ކ.އ

ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް

36
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