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ޖަދުވަލު 1

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ށ .ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖ ެ

ށ .އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  -މާރިޗު ،އޭޕްރިލް 2021
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  /ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތ ް
1

ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރެވުނ ު/ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތ ް

ޙާސިލުކުރެވުނު އިންސައްތ ަ

ޒިންމާވާ ފަރާތ ް/ޔުނިޓ ް

ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓ ް

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު
1.1

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުނ ް
މުޙައްމަދު އާރިފް
1.1.1

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމ ް

1.1.2

ކިޔެވެނި އެހީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަތީ

މައި ކޮލެޖާއިއެކު އެއްބަސްވެވި ކޯހުގެ ކިޔަވައިދިނުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދެއެވ ެ.

100%

ރައީސް

57,600.00

އެޗް.އާރު ޔުނިޓް

1.1.3

2

ތަޢުލީމަށް އެހީދޫކުރުން

އަބްދުﷲ ނާހިދު
ކިޔެވެނި އެހީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވެމުންދެއެވ ެ.

100%

ނައިބް ރައީސް

250,000.00

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސ ް

ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން

ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމުގެ

އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

މަސައްކަތް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައި ނުވެއެވ ެ.

މުޙައްމަދު އާރިފް

0%

ރައީސް

93,000.00

އެޗް.އާރު ޔުނިޓް

ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުނ ް
2.1

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

2.1.1

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން

2020ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ،މޮނިޓަރިންގ ފޯމްއަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއިމެދު ޔުނިޓް ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވ ެ.

15%

ކައުންސިލަރ
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ ރިސަރޗް

30,000.00

އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
ރަށުކައުންސިލުތަކުން ހިންގާ ރަށްވެހި އަދި
2.1.2

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ
އެހީދިނުނ ް

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ރަށްތަކަށް މާލީއެހީ ތެރިކަން ފޯރުކޮށް
ދީފައިވެއެވ ެ.

100%

ރައީސް
ޖެނެރަލް އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު

1,300,000.00

2.1.3

2.1.4

2.1.5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕަސެންޖަރ
ވޭން އެއް ގަތުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ ޕަސެންޖަރ ވޭންއާއި ގުޅޭ
މަޝްވަރާތަށް ކުރެވި ސްޕެސިފިކޭޝަން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ

15%

ކުރެވެމުންނެވ ެ.

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި ކައުންސިލްގެ އަހަރީ

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ،އެފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން

ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ވަނީ މަޑުޖައްސާލެވިފައެވ ެ.

ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމަކާއި ގުޅޭގޮތުން

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ކައުންސިލަރ
އިންފަރާސްރަކްޗަރ އެންޑް

400,000.00

އިކޮނޮމިކްޑިވްލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

0%

ނައިބް ރައީސް
ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސ ް

10%

ނައިބް ރައީސް

57,600.00

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސ ް

ދުވެލި ޕްރޮގުރާމް

3

ކައުންސިލުން ވިޔަވަތި ލޯންޗް ނީލަން ކިޔުމަށް ނިންމާފައިވާތީ މަރާމާތުގެ

3.1

ވިޔަވަތި ލޯންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުނ ް

3.2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުޅަނދުތަކަށް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ހޯދުމާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް އިއުލާން ވަނީ ޑްރާފްޓްކުރެވިފައެވެ.

އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވ ެ.

0%

20%

މެނޭޖަރ

މެނޭޖަރ

500,000.00

400,000.00

ނަފާވެހި ޕްރޮގުރާމް

4

4.1

އަތޮޅުވެހި އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު

އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުމުގެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އަދި އެހެނިހެންތަކެތި ހޯދުން

ފެށިފައިވެއެވެ.

25%

މެނޭޖަރ

140,000.00

