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ޖަދުވަލު 1

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ށ .ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖ ެ

ށ .އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  -ޖުލައި ،އޮގަސްޓް 2020
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  /ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތ ް
2

ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރެވުނ ު/ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތ ް

ޙާސިލުކުރެވުނު އިންސައްތ ަ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު
2.1

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުނ ް
ބެޗްލާރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް އަށް ޝައުގުވެރިވާ
2.1.1

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމ ް

ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވި ،އެ މައުލޫމާތު މައި ކޮލެޖާއި ހިއްސާކުރެވި
ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކޮލެޖާއިއެކު އެއްބަސްވެވި ކޯހުގެ ކިޔަވައިދިނުން

މުޙައްމަދު އާރިފް

100%

ރައީސް

147,600.00

އެޗް.އާރު ޔުނިޓް

ފެށިފައިވެއެވެ.
6

ޒިންމާވާ ފަރާތ ް/ޔުނިޓ ް

ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓ ް

ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުނ ް
6.1

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
ސައުދ ުﷲ އުޘްމާނ ް
6.1.1

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން

މޮނިޓަރިންގ ފޯމްތައް ރިވިއުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތު ދެނެގަތުމުގެ
މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ.

10%

ކައުންސިލަރ
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ ރިސަރޗް

98,000.00

އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
މަދަދު ޕްރޮގްރާމް
ކިޔެވެނި އެހީގެ އުޞޫލު އިސްލާހުކޮށް އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއިއެކު ކިޔެވެނި އެހީގެ ސިޔާސަތު ކައުންސިލްގެ
1

ކިޔެވެނި އެހީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯން

ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކުރެވުނެވ ެ .އަދި ކިޔެވެނި އެހީގެ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވި

ދޫކުރުނ ް

ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެޗް.އާރު ސެކްޝަން
އިން މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުނެވ ެ .އަދި ކިޔެވެނި އެހީގެ ލޯނު ދޫކުރަން
ފެށިފައިވެއެވެ.

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމ ް

100%

މުޙައްމަދު ހަސަނ ް
މެނޭޖަރ

1,500,000.00

އަތޮޅުވެއްސަށް ފަރުނީޗަރ ބޭނުންވާ އަދަދު ދެނެގަނެ ،ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ
1

އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުން

ސްޕެސިފިކޭޝަން ކަނޑައަޅައި ހަރަދު އަންދާޒާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވެމުންދެއެވ ެ .އަދި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލުމުގެ

25%

އަޒީމާ އަލ ީ
މެނޭޖަރ

135,250.00

މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ.
ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމ ް
ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ހަރަދު އަންދާޒާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
1

ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުނ ް

ފެށިފައިވެއެވެ .އަދި އަދި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލުމުގެ

20%

މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ.

ޙަމްދޫން ނަސީމ ް
މެނޭޖަރ

90,000.00

ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައ ް
ންތައ ް
ކްޓ
ޖެގެ
ންއިގޭ ހިޕްމެރޮނި
ހިގަ
ނިގެޕްންލޭން
ންޓް
ހިމެ
ންރޮގަކއިއުމަ
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭޕް

1

1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ

ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމާއި

ގަތުން

ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވެއެވ ެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކުރުނ ް

މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ހަރަދު އަންދާޒާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ.

0%

5%

ޙަމްދޫން ނަސީމ ް
އ.ޑިރެކްޓަރ

އަބްދުލް ޖަލީލް އިބްރާޙިމ ް
ޑިރެކްޓަރ

70,000.00

257,000.00

