


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

2

2.1

147,600.00               

މުޙައްމަދު އާރިފް

ރައީސް

އާރު ޔުނިޓް.އެޗް
100%

ބެޗްލާރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް އަށް ޝައުގުވެރިވާ 

ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވި، އެ މައުލޫމާތު މައި ކޮލެޖާއި ހިއްސާކުރެވި 

ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކޮލެޖާއިއެކު އެއްބަސްވެވި ކޯހުގެ ކިޔަވައިދިނުން 

.ފެށިފައިވެއެވެ

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

5

5.1

250,000.00               

ު ނާހިދުهللا އަބްދ

ނާއިބު ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު
30%

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައި، ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ 

ފޯމްތައް ބަލައިގަނެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލައި، ޤަވާއިދު އަށް އިސްލާހު 

އަދި މުބާރާތް ހޯސްޓުކުރުމަށް އަތޮޅުގެ . ހުށައެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ

އަދި ދެވުނު މުއްދަތުގައި، މުބާރާތް . ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ

.ހޯސްޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ނުލިބުމުން، މުބާރާތް ބޭއްވުން ލަސްކުރެވުނެވެ

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 5.1.1

6

6.1

98,000.00                 

ު އުޘްމާންهللا ސައުދ

ކައުންސިލަރ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ ރިސަރޗް 

އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

0%

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ 

.ތައްޔާރީތައް ފެށިފައި ނުވެއެވެ
ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން 6.1.1

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް/ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ 

c

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ށ

2020ޖެނުއަރީ، ފެބްރުއަރީ - އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް . ށ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން

ް އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުނ

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން

ް ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުނ

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

1ޖަދުވަލު 



162,500.00               

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު
5%

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ގާތްވެފައިވުމާއި، ކައުންސިލްގެ ދައުރު ނިމެން 

ގާތްވެފައިވުމާއިއެކު މަހާސިންތާ ބާއްވަން އައުލާކަން ބޮޑީ އަލަށް އިންތިހާބުވާ 

ކައުންސިލަށް ކަމުގައިވާތީއާއި، މަހާސިންތާގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް 

 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުވާ 4ކައުންސިލަށް ފެންނާތީ، ކައުންސިލްގެ 

 2020ކައުންސިލުން، މަހާސިންތާ ކުރިއަށް ގެންދާގޮތައް، ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 

.ލަސްކުރަން، ކައުންސިލުން ނިންމުނެވެ

6.1.2 ބޭއްވުނ2020ްވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 

135,250.00               

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު
0%

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ /ޖެނުއަރީ

ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް، މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ރާވާފައި 

.ނުވެއެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 

ފަރުނީޗަރު ހޯދުން
6.1.3

642,700.00               

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

ރައީސް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

0%

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕަސެންޖަރ ވޭން އެއް 

.ގަތުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިނުވެއެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕަސެންޖަރ 

ވޭން އެއް ގަތުން
6.1.4

257,090.00               

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

 ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު
0%

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަރާމާތުކުރުމުގެ  

.އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިނުވެއެވެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކުރުން 6.1.5

-

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

 ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު
0%

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

.ކުރެވިފައިނުވެއެވެ

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި ކައުންސިލްގެ އަހަރީ 

ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
6.1.6

135,000.00               

ް މުޙައްމަދު އާރިފ

 ރައީސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު
5% ޭ ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުންދ

ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
6.1.7

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް



400,000.00               
ް އަބްދުލް ޖަލީލް އިބްރާހިމ

މެނޭޖަރ
0%

ވިޔަވަތި  ލޯންޗް އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

.ފެށިފައި ނުވެއެވެ
ވިޔަވަތި ލޯންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން 1

400,000.00               
ް އަބްދުލް ޖަލީލް އިބްރާހިމ

މެނޭޖަރ
20% . ޚަރަދު އަންދާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިވެއެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުޅަނދުތަކަށް 

ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
2

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް

1,500,000.00           
މުޙައްމަދު ހަސަން

މެނޭޖަރ
100%

ކިޔެވެނި އެހީގެ އުޞޫލު އިސްލާހުކޮށް އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ 

ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއިއެކު ކިޔެވެނި އެހީގެ ސިޔާސަތު ކައުންސިލްގެ 

އަދި ކިޔެވެނި އެހީގެ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވި . ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކުރެވުނެވެ

އާރު ސެކްޝަން .ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެޗް

އަދި ކިޔެވެނި އެހީގެ ލޯނު ދޫކުރަން . އިން މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުނެވެ

.ފެށިފައިވެއެވެ

ކިޔެވެނި އެހީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯން 

ދޫކުރުން
1

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް

135,250.00               

ީ އަޒީމާ އަލ

މެނޭޖަރ
15%

އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުމުގެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

.ފެށިފައިވެއެވެ
އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުން 1

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް

90,000.00                 

ް ޙަމްދޫން ނަސީމ

މެނޭޖަރ
0%

ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

.ފެށިފައި ނުވެއެވެ
ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން 1


