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 111 މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިވާ އަލަށް  އަހަރު ވަނަ 2022 ސެކްޝަނުން  ސާރވިސް މުނިސިޕަލް
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 130 ރިޕޯޓް އާމްދަނީ އަދި ރިޕޯޓް ަބޖެޓް މަސްދުހުގެ 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2022

 134 އާމްދަނީ  ލިުބނު ދުވަހު މަސް 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2022

 137  ނިންމުން 

 



2 

 

ުމަޭޔުރގެުަބާޔންު

` 

ވަޑައިގެން ނަމޫނާއާއިގެން  ރިވެތި  އުޅެންވީގޮތުގެ  ޢަމަލީގޮތުން    ،އަޅުގަނޑުމެން 

އަށް ޞަލާވާތާއި،  وسلّم عليه  هللا صلّى محّمدމަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިާބ  

ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަިބއްޔާގެ  ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި  

 އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާީބން ޝާމިލްކުރަމެވެ. 

މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން    109

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓެވެ.  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2022

ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ސިޓީ   ކާމިޔާުބކަމާއެކު  މަސްދުވަހަކީ މިރިޕޯޓްގައިވާފަދައިން  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2022

  ހިންގާފައިވާ މުއްދަތެކެވެ.ކައުންސިލުން

ވަނަ ދުވަހު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވުމަށްފަހު،    17ވަނަ އަހަރު މޭ މަހުގެ    2021އާ ސިޓީ ކައުންސިލުން  

ރެވުނު ކަމަކީ، ސިޓީ  މަސްދުވަހުގެ ތަޖުރިާބއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކު  7އެ އަހަރުގެ  

ތަރުތީުބކުރާ ހަރުދަނާކޮށް  ހިންގުން  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ކާމިޔާުބކަމާއިއެކު  ޖެހޭކަމެވެ. ކައުންސިލް    ން 

ވަރުގަދަ  ގޮތުން  އިދާރީ  އައްޔަނުކޮށް  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ފާއިތުވި  އެހެންކަމުން 

މިގޮތުން މުހިންމު މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، އިދާރާގެ   ލަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.ކައުންސި

ހޯދިފައިވެ  އާލާތް  ަބއެއް  ޒަމާނީ  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް  އިތުރުކުރުމާއި،  ޖާގަ  މުވައްޒަފުންގެ ވަސީލަތްތަކާއި  އަދި  އެވެ. 

 އް ރާވާ ހިންގުނެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުރިއެރުމަށާއި ހިދުމަތްތަކުގެ

 މަސްދުވަހަކީވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކާމިޔާީބތަކެއް ހާސިލްކުރެވުނު މުއްދަތެކެވެ. އެގޮ   6ވޭތުވެދިޔަ  

ސި ކާމިޔާީބއަކީ  އެއް  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  އެންމެ  އާމްދަނީ  ތުން  ހެޔޮަބދަލެވެ.  ގެނެވުނު  އާމްދަނީއަށް  ކައުންސިލްގެ  ޓީ 

އެކުލަވާލުން،   އެގްރިމެންޓް  ބިންތަކުގެ  ހުރި  ނުކުރެވި  އެގްރިމެންޓް  ދޫކޮށް  ކުރިން  ނުވާ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  އެކަށީގެން 

އް ހިދުމަތްތަކުންނެގޭ ފީ ލިބެންފެށުން އަދި  އަގުތަކުގައި ދޫކޮށްފައި ހުރި ިބންތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ރިވިއުކުރުން، އިތުރު ަބއެ
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ކުރިން އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިޭބގޮތަށް ދޫކޮށްފައި ހުރިކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކުން ކުލި ނަގަންފެށުން ހިމެނެއެވެ.  މިގޮތުން  

ރުފިޔާއަށް   3،145،905.77ރުފިޔާއިން    2،091،925.52މަސްދުވަހު ލިުބނު އާމްދަނީ    6ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2021

 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 50.4މަސްދުވަހުގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވުނެވެ. މިއީ % 6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ފެންވަރުގެ    6ވޭތުވެދިޔަ   ަބއިނަލްއަޤުވާމީ  މުހިންމު  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  ތެރޭގައި  ވެސް  ހަރަކާތެއް  2މަސްދުވަހުގެ 

ނަމުގައި  ކުރިއަށްގެންދެ އެކްސްޕޯގެ  މެލޭޝިއާ  އަމާޒުކޮށްގެން  ޒުވާނުންނަށް  ދަރިވަރުންނަށާއި  ދަސްވެނިވާ  އެގޮތުން  ވުނެވެ. 

މެލޭޝިއާގެ   އެކްސްޕޯއެއް  އިން   10އެޑިއުކޭޝަން  ޔޫ.އެން  އަދި  ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  ަބއިވެރިވުމާއެކު  ޠުނިވާސިޓީއެއްގެ 

ގައި ަބއިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ  ކެމްޕޭން    "2030ކިން ސިޓީސް ރެސިލިއަންޓް  މޭ"ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕެއިނެއްކަމަށްވާ  

" ގެ  2030ރިސްކް ރިޑަކްޝަން އެންޑް މޭކިން ސިޓީސް ރެސިލިއަންޓް  ސިޓީއަށްވެ، " ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިން އިން އާަބން  

 އަށްގެންދެވުނެވެ. ނަމުގައި މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރި

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މި ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާގޮތަކުން ލާަބއާއި މަންފާ    6ފާއިތުވި  

ތުރުގެ ވިއުގައަކުން ކުރާނެ ޮބޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް މައި ސަރުކާރުން ފެއްޓެވިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މުޅި ޮބޑުތިލަދުންމަތި ދަތުރުފަ

ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ތަރަޤީއާއި ދިމާލަށް މިސްރާުބ ހިފާފައިވާއިރު، ގުޅިގެންދާ އާރު.ޓީ.އެލް ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމެވެ.  

ޖެ އެކުގައި  މި ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ ދެމެދުގައި މިފަދަ ޒަމާނީ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ މުޅިދިވެހިރާއް

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި     6މީގެ އިތުން ފާއިތުވި     ތަރަޤީކުރުމަށް ސަރުކާރަކުން މިހާތަނަށް ހިންގާ އެންމެޮބޑު އެއް މަޝްރޫއެވެ.

ވެގެންދާނީ ސަރުކާރުން   ހަަބރަކަށް  މުހިންމު  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  ކުޅުދުއްފުށިގަ    400ކުޅުދުއްފުށީގެ  ޔުނިޓް  ހައުސިން 

 1000ޓަވަރުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ،    5ުބރީގެ    11ަބޔަކާ ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިގެން ދިޔަ ހަަބރު، މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ  އެޅުމަށް  

އެޕާޓްމަންޓެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ    400ކޮޓަރި ފާހާނާއާއި އެކު، ަބދިގެ، ސިޓިންރޫމް އަދި ސްޓޯރޫމެއް ހިމެނޭ    3އަކަފޫޓުގައި  

        އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ލިުބނު ވަރަށް ޮބޑު އުންމީދެކެވެ. ގެދޮރުވެރި ރައްޔިތެއް ިބނާކުރުމަށް 

ތަރައްޤީއަށް   މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާ  6ވަކިން ފާހަގަ ނުކުރިނަމަވެސް ފާއިތުވި  ވަކި

 ޕޯޓްގައި ހިމެނޭނެއެވެ.ރިމި  ތަފްސީލް ކާއި މަޝްރޫތަކުގެ ހިންގާފައިވާ ގިނަ ހަރަކާތްތަސިޓީކައުންސިލުން 

މުއްދަތުގެތެ ސިޓީގެ ރޭކުރިއަށްއޮތް  މަސައްކަތަކީ  އެއް  ކުރާނެ  އިސްކަމެއްދީގެން  އެންމެ  ސިޓީކައުންސިލުން  ގައި 

ންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭން ހުރި މަސައްކަތްތަކެވެ. އެގޮތުން، ވިޔަފާރި  އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ރައްޔިތުންގެ ފުދު

މަސަ ގަވާއިދާހިލާފަށް  ޕްރޮގްރާމްތައްރޭވުން،  ތަމްތީން  އެކިއެކި  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ދޫކުރުން،  ިބދޭސީންގެ އްިބން  ކަތްކުރާ 
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ގުފައިކުރުން އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެކި ދާއިރާތަކުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުން، އެކި އެކި އިންޑަސްޓްރީތައް ފެއްޓުމަށް މަ

 މީހުން ިބނާކުރުމާއި މަސައްކަތްތެރިން އުފެއްދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އިސްކަމެއްދީގެން ކުރާނެ މަސައްކަތެކެވެ.

ކަންކަން ރޭވުމުގައި   ތަރަޤީގެ  އި، ރަށުގެވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައްޔާމަސްދުވަހަކީ  6ފާއިތުވި  

މުއްދަތެކެވެ. ހޯދުނު  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  މަޝްވަރާ  ހިޔާލާއި  ޝަކުވާ    ރައްޔިތުންގެ  ކަންޮބޑުވުންތަކާއި  ރައްޔިތުންގެ 

އްފުށީ ސިޓީ އަށް ގަޑިއެއް ހާއްސަ ކުރެވުނީވެސް ކުޅުދު  14:00ން    13:00އަޑުއެހުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަދުވަހު  

މަގުސަދުގައެވެ. މާތް  ހެދުމުގެ  ކައުންސިލަކަށް  ހައްލުހޯދައިދޭ  މަސައްކަތްކޮށް  ގާތުން  ރައްޔިތުންނާއި  އަދި   ކައުންސިލަކީ 

ކުރިއަށްއޮތްތާގައިވެސް ކަންކަން ރާވާހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އިސްކަންދޭނޭ 

 އްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ކަމެ

މާތްއަ ދުޢާއަކީ  އިޚުލާޞްތެރި  އެންމެހާ   ކުޅުދުއްފުށީގެهللا ޅުގަންޑުގެ  ތިއްެބވި  ހިންގުމަށް  ކަންކަން  އެންމެހާ 

ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް   މަގުންލާަބޔާއި މަންފާ ލިެބނިވިރައްޔިތުންނަށް  މަޞްލަޙަތުހުރި،    ރަށަށް  ،ފަރާތްތަކަށް ކަންކަން 

 އާމީން ވުމެވެ.މިންވަރުއަދި ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން އާރާސްތުވެ، ފާގަތި ފަހި ދުވަސްތަކެއް  އްވުމެވެ.ދެ

 2022ޖުލައި  31

 1444 މުޙައްރަމް 01

 

 

 

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

 މޭޔަރ                                                                   
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ުތާަޢަރފްު

އުޞޫލުން ހިންގުމާެބހޭ ޤާނޫނު ނަންަބރު  މި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ގެ    2010/7 ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް    2022ލިޔެވުނު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން    106

 މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެވެ. 6އިދާރާ ފުރަތަމަ 

މިރިޕޯޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ރަށުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން 

ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ  ވަނަ އަހަރުގެ    2022

ހިސާުބ   މާލީ  ކައުންސިލްގެ  ޕްރޮގްރާމުތަކާއި،  ރޭވިފައިވާ  ކުރިޔަށް  އަހަރު  މި  ތަފްޞީލާއި،  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ 

 ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ. 
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 ކުައްނިސުލގެުތަަސއްވަރުު

 ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތެއް  ފުދުންތެރި  ،އަޚުލާޤާއިއެކު  ރިވެތި  އިސްލާމީ

 މައްޗަށް   ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އަދުގެ  ،ޤާއިމްވެފައިވާ  ވެއްޓެއް  އަމާން

 . ސިޓީއެއް ސާފު ފެހި ޒަމާނީ  ،ބިނާވެފައިވާ ޚިދުމަތްތައް

 

 ުުުކުައްނިސުލގެުމަިޝންު

 ޚިދުމަތްތަކެއް   ރަށްވެހިކަމުގެ  ފުރިހަމަ  ަބއިވެރިވުމާއެކު  ރައްޔިތުންގެ

 ތަރުިބއްޔަތު   ތައުލީމާއި  ނިޒާމަކާއި  ސިއްޙީ  ރަނގަޅު  ،ފޯރުކޮށްދީ

 ޤުދުރަތީވެށި   ރަށުގެ  ،ބިނާކޮށް  މައްޗަށް   އަޚްލާގުގެ  އިސްލާމީ

 ވާ އަހުލުވެރިވެފައި  ތަރައްޤީއަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ރައްކާތެރިކުރުމާއިއެކު

 .އުފެއްދުން މާހައުލެއް އުފާވެރި ންއަމާ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތެއް ފުދުންތެރި
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 ިސީޓގެުވަަނވަރުު

 އަދަދު  ޓެއިލް ޑީ 

 2603 ގޯތީގެ އަދަދު 

 10554 ރަށުގެ އާބާދީ 

 13000 ބައިބޯމިން 

 5152 އަންހެން 

 5402 ފިރިހެން 

 30 ކުޅުދުއްފުށީގައި ނިޔާވިމީހުންގެ އަދަދު 

 ހެކްޓަރ 247 ރަށުގެ ބޮޑުމިން 

 1560 ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ އަދަދު މީހުން  
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ުަނތާީޖުާޙިޞލުްކެރުވުނުމިްނވަރުު

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު 2022

ނަތީޖާ  

ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 މިންވަރު 

ހިންގުމަށް   ޙަރަކާތް 

 # ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

Q2 Q1 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން   ރަށްވެހި   ޚިދުމަތްތަކާއި،   އަސާސީ  .1

 1 ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ސަޕްލައިފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ✓ ✓ 100%

 2 ވޯޓަރސެނިޓޭޝަން ޕްލޭނެއް ހެދުން ✓ ✓ 5%

 3 ސަރަހައްދަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ހުރިހާ  ✓ ✓ 75%

 4 ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިދުމަތް ޭބނުންކުރަނީ ޤަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ެބލުން  ✓ ✓ 95%

 5 ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ✓ ✓ 100%

0% 
ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެވޭ ނިސްަބތް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މިސިޓީގައި ބޭނުންކުރެވޭ އިލެކްޓްރިކް އާލާތްތަކަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި     ✓

 އާލާތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ޤަވާއިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން

6 

 7 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން   ✓ 10%

 8 ސިޓީލެވެލް ވޭސްޓް އޮޑިޓް އެއް ތައްޔާރުކުރުން. ✓   15%



9 

 

85% 
ކުނީގެ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެ ާބވަތްތަކާއި އެާބވަތްތައް ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް     ✓

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

9 

100% 
މަދުކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި  ނައްތާލުމުގެ އާދަތައް އަށަގެންނެވުމަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް  ކުނި     ✓

 ހިންގުން 

10 

25% 
އަހުލުވެރިކުރުމަށް،  ކުނި މަދުކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި  ނައްތާލުމުގެ އާދަތައް އަށަގެންނެވުމާއި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް     ✓

 ވިޔާފާރި ތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

11 

 12 ނިންމުން  50ވަނަ ފިޔަވަހި % 2މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ  ✓ ✓ 15%

 13 ދިރާސާކުރުން މަގުތަކުގައި ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ހަރުކުރުމަށް  ✓ ✓ 10%

 14 މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ފެންހިންދާ ނިޒާމް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން           ✓ ✓ 5%

 15 މަގުތަކުގައި ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅި އެޅުން        ✓ ✓ 5%

 16 ފަރާތްތަކަށާއި ދުވަސްވީ މީހުނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަނަށް ހެދުން މަގުތަކުގެ ޕޭވްމަންޓްތަކަކީ ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ  ✓ ✓ 15%

 17 މަގުމަތީގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުން ✓ ✓ 15%

 18 މަގު ތަކުގައި ނަންޯބޑުހަރުކުރުން  ✓ ✓ 0%

 19 މަގުތަކުގައި ގަސްއިންދާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުން ✓ ✓ 100%

 20 ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅުންހުރި މުނިސިޕަލް ޤަވައިދުތައް ހަރުދަނާކުރުންމަގު    ✓ 50%
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 21 މަގުތައް މަރާމާތުރުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުން ✓ ✓ 85%

 22 މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުމަށް އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުން   ✓ 90%

 23 ހުރި މަގުތަކުގެ ިބންގަނޑު އެއްވަރު ކޮށް، ވެލި އަޅައި އެމަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުންނުހެދި  ✓ ✓ 20%

 24 މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި ސްޕީޑް ްބރޭކަރ ހަރުކުރުން.    ✓ 20%

 25 ހަރުކުރުން.މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި ޕާރކިންޒޯންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް  ✓   20%

 26 މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގެ ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމްތައް ރަނގަޅުކުރުން.   ✓ 70%

 27 ަބނދަރު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ✓   100%

 28 ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުންބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ހާރަބރ އޮފިސަރުންގެ  ދައުރު  ✓   100%

 29 ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ކުރާނެ ބިންތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެ ިބންތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން   ✓ 0%

 30 ހުޅުވާލުން.ބަނދަރާއި ދުރުނޫން ސަރަހައްދަކުން ގުދަންކުރާނެ ިބންތަކެއް ކަނޑައަޅާ ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު     ✓ 0%

 31 ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފިނި މައިޒާން ތަރައްޤީކުރުން ✓   5%

 32 ބަނދަރު ސަރަހައްދަކީ ހިތްގައިމު ފިނި ފެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.   ✓ 100%

 33 ބެލެހެއްޓުން ދެ ގަުބރުސްތާނު ސާފުކޮށް  ✓ ✓ 100%

 34 މައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ✓   100%

 35 މައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން ✓ ✓ 100%
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 36 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އައު ހިނަވާގެއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން. ✓ ✓ 15%

 37 މިސްކިތްތައް ޤަވައިދުން ފޮޅާ ސާފުކުރުން އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން  ✓ ✓ 100%

 38 މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް އާާބތުރަފިލުވުން  ✓ ✓ 100%

 39 ޯބހިޔާވެހިކަމަށް ޭބނުންވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ތަފްސީލް ދިރާސާއެއް ހެދުން ✓   5%

 40 ޯބހިޔާވެހިކަމަށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާޭބސްއެއް ޤާއިމްކުރުން ✓   0%

 41 ޯބހިޔާވެއިކަމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން   ✓ 5%

 42 ރޯހައުސް ނިންމާ އޭގެ ހައްޤުވެރިންނަށް ހަވާލުކުރުން. 105ނުނިމި ހުރި    ✓ 80%

 43 ނުކުރެވިހުރި ަބންޑާރަ ގޯތިތަކަށް އިމާރާތް ކުރުމަށްހުރި ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން އިމާރާތް    ✓ 35%

 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން  .2

 44 ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ޖިމްގެ ހިދުމަތް ފެށުން  ✓   100%

 45 ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުންއައުޓްޑޯ ޖިމް އިތުރަށް ތަރައްޤީ  ✓   10%

 46 އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ ތަންތަނުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ކަރުކުރުން ✓   20%

 47 އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ 100%

 48 ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތުގެ އުޞޫލުއެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން    ✓ 25%

 49 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ގަވައިދުން މޮނީޓާރކޮށް، އެހީތެރިކަން ދިނުން  ✓   0%
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10% 
ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ޤަވައިދުން ަބއްދަލުވުންތައް  އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު   ✓ ✓

 ޭބއްވުން 

50 

 51 ފުޓުޯބޅަ ދަނޑުތައް ަބލަހައްޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖަމިއްޔާތަކާއި ހަވާލުކުރުން   ✓ 100%

 52 ަބދަލުކޮށް ލައިޓިންގ ރަނގަޅު ކުރުންކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޓަރފް    ✓ 5%

 53 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލުން ✓   100%

 54 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފުޓުޯބޅަ ސީޒަނެއް އުފެއްދުން   ✓ 50%

 55 ފިނިމައިޒާންތައް ތަރައްޤީކުރުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގްރީން ޒޯންތަކާއި ޕާރކުތަކާއި    ✓ 20%

 56 އީދުތަކާއި ހާއްސަ ދުވަސް ތަކުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ✓ ✓ 100%

5% 
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެކި ފަރާތްތައް އަނިޔާއަށް ހުށައެޅޭ ސަަބުބތައް ދެނެގަނެ މިފަދަ ކަންކަމަށް ހުރި ޕޮލިސީ ހައްލުތައް     ✓

 ހޯދުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން  

57 

100% 
އަންގައި ދިނުމާއި މިފަދަ ވަސީލަތްތަކާއި އަނިޔާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ހުރި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައި ދިނުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް     ✓

 ރައްޔިތުން ގުޅުވައިދިނުމަށް ކެމްޕެއިންއެއް ހިންގުން 

58 

5% 
ފުރިހަމަ   ✓   ހަރުދަނާކޮށް  މަސައްކަތް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  އަދި  ކުރާ  މަސައްކަތް  ޕްރޮޓެކްޝަންގައި  ސޯޝަލް 

 ށް ހަރަކާތްތައް ރޭވުން ަބއްދަލުވުންތަކެއް ާބއްވާ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަ ތަކުގެ ހައްލު ގުޅިގެން ހޯދުމަކުރުމަށްޓަކައި ޤަވައިދުން 

59 
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25% 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސޯޝަލް ސާރވިސް ޔުނިޓް މުވައްޒަފުން މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ޤަވައިދުން ބަލަމުން ގެންދެވޭނެ     ✓

ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި ސޯޝަލް ސާރވިސަސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  

 ދިނުން ޭބނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށް

60 

5% 
މިފަދަ    ✓ ދެނެގަނެ  އެހީތެރިކަން  ލިބެންހުރި  ފަރާތްތަކަށް  މިފަދަ  ޭބނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  މުއައްސަސާތަކާ  ދައުލަތުގެ 

 ވަސީލަތްތަލަށް އެކްސެސްވާނެ ގޮތުގެ ޓޫލްކިޓެއް ޑިވޮލޮޕްކޮށް މިކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން

61 

 62 ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސަސް ސެންޓަރގައި ހުންނަ ސޭފްހައުސް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން    ✓ 0%

0% 
ހިންގުމަށް     ✓ ހަރަކާތްތައް  ފުޅާކޮށް  ދައުރު  ތަކުގެ  އެން.ޖީ.އޯ  މަސައްކަތްކުރާ  ރައްކާތެރިކަމަށް  އިޖްތިމާއީ  އަދި  އަންހެނުންގެ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން 

63 

 64 ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ރަށު ލެވެލްގައި ކެމްޕެއިންއެއް ރާވައި ހިންގުން    ✓ 100%

 65 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތައް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުން    ✓ 100%

 66 ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ  ✓ ✓ 100%

 67 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ✓ ✓ 100%

 68 އެކަނިވެރިން މައިން/ަބފައިން މިނޫންވެސް ނާޒުކު ގުރޫޕުތަކުގެ މީހުންގެ ދަފުތަރުތައް ޤާއިމުކޮށް ެބލެހެއްޓުން  ✓ ✓ 100%

 69 މަހުން އެއްފަހަރު ޚާއްޞައެހީއަށް ބެނުންވާ މީހުންގެ ހާލުބެލުން  4ކޮންމެ    ✓ 100%

 70 ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފާހަގަވި ކޭސްތައް ފޮލޯއަޕް ކުރުން   ✓ 100%
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100% 
ޑެސްކު  ✓ ✓ ސަޕޯރޓް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހުންނަށް  އެހީތެރިކަންޭބނުންވާ  ކަންކަމުގައި  އެކިއެކި  ފަދަ  އެން.ސްޕާ 

 ޤާއިމްކުރުން 

71 

 72 ސަޕޯޓް ޑެސްކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރުމަވެރިންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދިނުން    ✓ 50%

 73 އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްސް އެކުލަވައިލުންޚާއްސަ    ✓ 25%

 74 މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސް ދިނުން ކުރިޔަށްގެންދިއުން  ✓ ✓ 45%

 75 ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން   ✓ 25%

25% 
ޕްރޮގްރާމް    ✓ ެބލެނިވެރިންނަށް  މެދުވެރިކޮށް  އިލްމުވެރިން  ދީނީ  އުނގަންނައިދިނުމަށް  ތަރުިބއްޔަތު  އިސްލާމީ  ދަރިވަރުންނަށް 

 ހިންގުން 

76 

 77 އިޖްތިމާއީ ޝިއާރުތައް އާންމު ތަންތާނގައި ހަރުކުރުމާއި މީސްމީޑިއާ ޭބނުންކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން   ✓ 5%

 78 އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުާބރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން ✓ ✓ 80%

 79 އަވައްޓެރިކަމުގެ ގުޅުން ަބދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން. ✓ ✓ 50%

 ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން އަމާން ވެއްޓެއް   .3

 80 ގަރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ހެދުން ✓   100%

 81 ޓްރެފިކް ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން   ✓ 100%
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ގެ ފަރާތުން ސްކޫލުތަކާއި  ސިލް އިދާރާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންޓް:  ނޯ

 ގުޅިގެން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭ

 82 ވެހިކަލްތަކުގެ ާބވަތްތަކާއި އެ ާބވަތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެ އަދަދުތައް ކަނޑައެޅުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ދުއްވޭނެ    ✓ 45%

 83 އިންޖީނުލީ ވެހިކަލްތައް ދުއްވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން   ✓ 10%

 84 މަގުތަކުގައި ސްޕީޑް ްބރޭކަރު ހަރުކުރުން ✓ ✓ 15%

 85 ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުން  ✓ ✓ 15%

 86 މަގުތަކުގައި މަގުަބއްތި ހަރުކުރުން  ✓ ✓ 40%

 87 ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ 5%

 88 ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ 5%

 89 ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން    ✓ 0%

 90 ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓   10%

 91 ިބދޭސީންގެ ދެނެގަނެ، ފިޔަވަޅުއެޅުންޤަވައިދާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅޭ    ✓ 10%

 92 ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން  ✓   10%

 ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސައިަބރ ކްރައިމްގެ މަޢުލޫމާތަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން    ✓ 100%

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ގެ ފަރާތުން ސްކޫލުތަކާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭޓް: ނޯ

93 



16 

 

100% 
 ެބލެނިވެރިންނަށް ސައިަބރ އަދި އިންޓަނެޓް ސޭފްޓީއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުން    ✓

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ގެ ފަރާތުން ސްކޫލުތަކާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭނޯޓް: 

94 

 95 މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް ހަރުދަނާ ކުރުން   ✓ 50%

 96 މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް ގަވާއިދުން ތަންފީޒުކުރުން    ✓ 80%

 97 ފަދަ ތަކެތި ހޯދުން މުނިސިޕަލް އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޯބޑާއި ލައިޓް  ✓   20%

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  .4

 98 އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ިބޑް އުސޫލުން ޕްލޭ ސްކޫލް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ަބޔަކާ ހަވާލުކުރުން. ✓   90%

 99 ކިޔަވަންޭބނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާވޭކޮށް ލިސްޓެއް އެކުލަވާލުންޮބޑެތި މީހުން  ✓   15%

 100 ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން ✓   15%

 101 ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ޓިވެޓް ސެންޓަރ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ✓   10%

 102 ޓިވެޓް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން މޮނިޓާކޮށް ެބލެހެއްޓުން    ✓ 10%

 103 ސްކޫލްތަކުގެ ޕީ.ޓީ.އޭ އަށް ގްރާންޓެއް ހުޅުވާލުން. ✓   100%

 104 ކުލާސްރޫމާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުންހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ    ✓ 20%

 105 ޔުނީފޯމް ޮބޑީސްތަކުގެ ޚަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން.   ✓ 20%

 106 ކުރިޔަށްގެންދިއުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ޤްރުއާން މުާބރާތެއް  ✓   100%
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 107 އިންޓަރ ސްކޫލް އަދަީބ ހަފްތާ  ✓   100%

 108 އެތްލެޓިކްސްފަދަ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުާބރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާ މުާބރާތް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުން ✓ ✓ 50%

 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން  .5

 109 ނުޖަހައި ކުދިން ދެނެގަތުމާއި ވެކްސިން ޖެހުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ވެކްސިން    ✓ 0%

 110 ގެން ރާވައި ހިންގުން. ކުޑަކުދިން ސިއްހީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގަރާމްތައް ސްކޫލްތަކާއި ގުޅި    ✓ 0%

35% 
ސިއްޙީ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި     ✓

 ކެމްޕޭންތައް ހިންގުން 

111 

 112 ކުރުން ނަފްސާނީ ަބލިމީހުން ދެނެގަނެ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ފަރުވާ، މެދުނުކެނޑި ލިިބދެވޭކަން ކަށަވަރު   ✓ 0%

0% 
ެބހޭ     ✓ ކަމާއި  ެބލުމަށް  ފެތޭތޯ  މިންގަނޑަށް  ކަމުގެ  ސާފުތާހިރު  ޭބސްގުދަންތަކުގެ  ތަންތަނާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ވިއްކާ  ކާބޯތަކެތި 

 އިދާރާތަކާއެކު އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

113 

5% 
ޭބސްގުދަންތައް ހިންގަނީ ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތައް ކަން ޔަގީން  ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި     ✓

 ކުރުމަށް އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

114 

 115 ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން   ✓ 5%

ތަކުގައި، ހުރި ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކައުންސެލިން  ލޭ ދިނުމަށް ކުރެވޭ ޓެސްޓް     ✓ 0%

 ފޯރު ކޮށްދީ، ޑޮކްޓަރުންނަށް ރިފަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

116 
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50% 
މާއްދާތައް ގުދަން ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭންގައި ރަށުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތެލާއި، ގޭހާއި، އެކި ކަހަލަ ކެމިކަލްތަކާއި     ✓

 ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެތަން ތަން މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެންދިޔުން. 

117 

 118 ހިންގުން. ކުޑަކުދިންގެ ހެދިޮބޑުވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ފަންނީ ޭބފުޅުންގެ އެހީގައި ވޯރކްޝޮޕް ތަކެއް    ✓ 0%

0% 
ކުޑަކުދިން ަބރުދަންެބލުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާ    ✓

 ލިޭބނޭ އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުން. 

119 

 120 ޤާއިމްކޮށް މައުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދިނުން. ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހެލްޕްލައިން  ✓   0%

0% 
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދިނުމަށް އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް އެވެއަރނަސް    ✓

 ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން. 

121 

0% 
ތަކުގެ     ✓ ސްކޫލް  ދަރިވަރުންނާއި  ނިންމާ  ކުރާ  ސްކޫލް  އިސްތިއުމާލު  ދުންފަތުގެ  ފަދަ  ވޭޕް  ސިނގިރޭޓާއި،  ދަރިވަރުންނަށް 

 ވަސީލަތަތްކުގެ ގެއްލުމާއި މެދު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

122 

މީޑިއާ ކެމްޕޭނޭއް ކުރިއަށް  ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ޖެހޭ ަބލި ތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދުވަހެއް ފާހަގަ ކޮށް ސޯޝަލް     ✓ 100%

 ގެންދިޔުން.

ރާ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމް ކުރި ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުއިސްތިއުމާލު ނުކުޓް:  ނޯ

ފަރާތްތަކަށް  އުމުރުފުރާތަކުގެ  އެކި  ތެރެއިން  ހަރަކާތްތަކުގެ  މި  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ.  އެހީތެރިކަން  ަބއިވެރިވެ  ކައުންސިލުން 

 މައުލޫމާތު ދެވިފައިވޭ.

123 
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 124 ފަޅަށް ހުންނަ ގޯތިތައް ސާފުކުރުމަށް އަންގާ މޮނިޓަރ ކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން  ✓ ✓ 75%

 125 ކްލޮރިނޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން   ✓ 0%

 126 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުންރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ  ✓ ✓ 80%

 127 ކާނުތަކުގައި މަދިރި އާލާވުން ހުއްޓުވުމަށް މަގުތަކުގެ ފެންހިންދާ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން   ✓ 60%

 128 މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ހޯދުމަށް އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން    ✓ 100%

 129 ސީޒަނަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ކަމާއި ެބހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ފްލޫ ވެކްސިން ހޯދުންފްލޫ    ✓ 100%

15% 
މޫސުމީ ރޯގާތަކާއި ގައިން ގަޔަށް އަރާ އެހެނިހެން ަބލިތައް ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް     ✓

 ން. ރާވާ ހިންގު

130 

 131 ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބއިން ސަލާމަތްވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ދެނެގަތުން    ✓ 95%

 132 މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޒުވާނުން ހުށައެޅޭ ސަަބުބތައް ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން ✓   75%

 133 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތަށް ހޯދައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތަންފީޒީ އިދާރާ ތަކާއެކު ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން.  ✓   95%

 އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން  .6

 134 ފުޅާކުރުންއައު މަސްމާރުކޭޓުގެ ހިދުމަތްފެށުމާއި، މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތް  ✓   100%

 135 ރަނގަޅު ވަސީލަތްތަކާއެކު "ހޮނިހިރު ާބޒާރު" ތަރައްޤީކުރުން   ✓ 15%

 136 ހައިޑްރޯފޯނިކްސް އަދި އެކުއަރފޯނިކްސް ގެ މައުލޫމާތާއި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން   ✓ 0%
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 137 އެކުލަވައިލުން. ދަނޑުވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރެއް  ✓   100%

 138 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ފޯރަމްއެއް ޭބއްވުން ✓   10%

 139 އިނޯވޭޝަން ކޭމްޕް ތަކެއް ޭބއްވުން.ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އިތުރު ކުރުމަށް ސްކޫލް ކުދިންނަށް އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް އަދި   ✓ ✓ 5%

25% ✓ 
 

 140 ިބޒްނަސް ޕްލޭނާއި، ލޯން އަށް ޭބނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

20% 
 

 141 ސިޓީގެ އުފެއްދުންތައް ްބރޭންޑްކުރުމަށް މާރކެޓް ދިރާސާ އެއް ހެދުން ✓

0% ✓ 
 

 142 ތައް ކަނޑައަޅައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.ވިޔަފާރި ޒޯން 

 143 ވިޔަފާރިތަށް ކުރިއަރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ ތަފާސްހިސާުބ ބެލެހެއްޓުން  ✓   10%

 144 ސިނާއީ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކަށް ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ހަމަ ޖެއްސުން. ✓   90%

 145 ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނައިޓްމާރކެޓް ޭބއްވުން ✓   100%

 146 ސިޓީގެ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑު އެކުލަވައިލުން    ✓ 0%

 147 ދައްކާލުމަށް ފެސްޓިވަލެއް ޭބއްވުން. ޔޮޓް ރެލީގައި ހެރިޓޭޖް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ސަގާފަތް  ✓   0%

35% 
ޓުއަރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ ކޮށް ސިޓީއަށް މަރުހަާބ ކިޔުމަށް ރަށުގެ ބަނދަރުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަން ސާފު ކުރުމާއި ޒީނަތްތެރި    ✓

 ކުރުން

148 

 149 ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުން.ކުޅުދުއްފުށި ކުޅި އަދި މާފަލު ފެންގަނޑު  ފަތުރުވެރިން  ✓   25%

 150 ީބޗުތައް ތަރައްގީކުރުން   ✓ 25%
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 151 ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލައި ޖޮްބ ސެންޓަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.    ✓ 0%

 152 ިބދޭސީން ގަވާއިފާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވުން  ✓   10%

 153 ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އުފެއްދުން ✓ ✓ 55%

100% 
މިލިއަނުން ދަށުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކޮށް، ރަށުގެ   15ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން     ✓

 ކުންފުނިތަކަށް އިސްކަންދިނުން 

154 

 155 ޮބޑެތި އިންވެސްޓަރުންނަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން ✓   25%

20% 
އެޅޭނެ  ✓   ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކަށް  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  ިބދޭސީންނަށް  އެ  ިބދޭސީންނަށާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ޚިލާފަށް  ޤަވާއިދާ 

 އެކުލަވައިލުންހަރުދަނާ އުސޫލެއް 

156 

 157 ރަސްމީ ފާލަން އެޅުން ✓   10%

 158 ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ✓   90%

 159 ަބނދަރުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ފެނާއި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން    ✓ 5%

 160 ސަރަހައްދުގައި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުންބަނދަރުގެ    ✓ 25%

 161 ރަށަށް ޒިޔާރާތް ކުރާ ދަނޑުވެރިންނަށް އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭނެ ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން   ✓ 10%

 162 ދަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުން   ✓ 99%

 163 އެއަރޕޯރޓް ސަރަހައްދުގައި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން  ✓   25%
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 164 ހައި ސްޕީޑް ކާރގޯ އަދި ޕަސެންޖަރ ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުން    ✓ 90%

 165 ބަދަލުތައް ގެނައުން. އަތޮޅު ތެރޭގެ ދަތުރު ތަކުގެ ދިގުމިން ކުރު ކުރުމަށް ފެރީ އިތުރުކޮށް ފެރީ ތަކުގެ ރޫޓަށް ގެނެވެން ހުރި  ✓   95%

 166 ޮބޑުތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތައް ފެރީ ވިޔުގައަކުން ގުޅުވާލުން. ✓   90%

100% 
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަފްތާ ަބންދުގައި  އެހެން ރަށްރަށަށް ދިޔުމަށް ޚާއްސަ ފެރީ ދަތުރު ތަކެއް އިންތިޒާމް  ✓  

 ކުރުން

167 

 168 ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ޤާއިމްކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ ކުރުން. ✓   50%

 169 ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ވިޔުގައެއް ޤާއިމްކުރުން    ✓ 100%

 170 މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕާރކިން ޒޯންތަކާއި، ަބސް ސްޓޮޕް ކަނޑައެޅުން  ✓ ✓ 10%

 171 ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުން ✓ ✓ 50%

 172 ރަށަށް އަރާ ފައިާބ މީހުންގެ ތަފާސްހިސާުބ ބެލެހެއްޓުން    ✓ 5%

 ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން  .7

 173 އީދުގައި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް އިންތިޒާމްކުރުން   ✓ 100%

 174 ސިޓީގައި ހުރި އާސާރީތަރިކަ ދެނެގަނެ ދަފުތަރުކުރުން  ✓   35%

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއާއި މާފަލު ފެންގަނޑު އަދި ޮބޑަވަކިފާ ހިމާޔަތް ކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްފަސޭހަ ތަނެއް ގޮތުގައި     ✓ 35%

 ތަރައްގީކުރުން

175 
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 176 މާދަރީ ަބހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން ✓   100%

 177 އިންޓަރ ސްކޫލް ފެންވަރުގެ އަދަީބ މުާބރާތްތައް ޭބއްވުން  ✓   5%

 ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން  .8

 178 ގަސް މުޑުވައްކުރުމަށް ނާސަރީއެއް ޤާއިމް ކުރުން   ✓ 15%

 179 ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 2000އަހަރަކު    ✓ 25%

 180 ކުޅީގެ ާބކީއޮތް ަބއި އަދި މާފަލުފެންގަނޑު ބޭނުންހިފޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ފެންހިންދާ ނިޒާމާއި ގުޅާލުން ✓   30%

 181 ރިވިއު  ކުރުންނާޒުކުކަމާއި ޤާބިލުކަން ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ    ✓ 5%

 182 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމެންޓު ޕްލޭން ހެދުން އަދި ތަންފީޒު ކުރުން    ✓ 20%

 183 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޓޭަބލް ޓޮޕް ޑްރިލް ޭބއްވުން    ✓ 90%

 184 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސިޓީ ފެންވަރުގައި ޑްރިލް އެއް ޭބއްވުން   ✓ 0%

 185 ރުއްރުކާއި ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން  ✓   50%

 186 އޯރގަނިކް ޭބސް ބޭނުންކޮށްގެން ރުއްރުކަށާއި ގަހަށްޖެހޭ ަބލިތައް މަދުކުރަން ާބރުއެޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ޭބއްވުން ✓   99%

 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން  .9

 187 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން  ✓   85%



24 

 

100% 
ގޮތުން  ✓   އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ޤަވައިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި  ފާސްކޮށްފައިވާ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ޤާއިމް  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ 

 ަބއްދަލުވުންތަކެއް ޭބއްވުން "އަންހެނުންގެ ސައްލާ " ގެ ނަމުގައި 

188 

0% 
ޒަރީޢާތައް   ✓   ތަފާތު  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ހަމަހަމަކަމާއި  މިންތީގެ  ގުޅޭގޮތަށް  އުމުރުފުރާއަކާއި  އަމާޒުކޮށް  އުމުރުފުރާއަށް  އެކިއެކި 

 ޭބނުންކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދިނުން 

189 

 ބެލެހެއްޓުން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން   .10

40% 
ކުރުމާއި     ✓ ޤާއިމް  ވަސީލަތްތައް  އިންސާނީ  ބެލެހެއްޓުމަށް  އަދާހަމަކޮށް  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  އަދި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

 މުވައްޒަދުންނަށް ޭބނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުން     

190 

100% 
ންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނަސް އަދާހަމަ ކުރެވޭނެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދައި ގެންނަ   ✓

 ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން  

191 

 192 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާ ކޮށް މިޑްލްމެނޭޖްމަންޓް ވަރުގަދަ ކުރުން ✓   100%

100% 
އަޕްޑޭޓްތައް    ✓ ✓ ާބއްވާ  ގަވައިދުން  ަބއްދަލުވުންތައް  ޔުނިޓްތަކުގެ  އަދި  ސެކްޝަން  ަބއްދަލުވުންތަކާއި،  މުވައްޒަފުންގެ 

 ހިއްސާކުރުން 

193 

90% 
މުއައްޒަފުން   ✓   އިދާރީ  ކައުންސިލަރުންނާއި  އަވަސްކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ނިންމުންތަކާއި  އެކުލެވޭގޮތަށް   ކައުންސިލްގެ  

 ކޮމެޓީތަކަށް ަބހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

194 

 195 ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް އަވަސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓޫލްސްތައް ހޯދުން   ✓   100%
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65% 
ކައުންސިލް އިދާރާ ޖާގަ އިތުރުކުރުމާއި އިންޓީރިއާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތު މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި   ✓  

 ރީތިކުރުމާއި، މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ އާލާތް ހޯދުން 

196 

 197 ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަްބ އުފައްދައި މުވައްޒަފުން މޯޓިވޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން    ✓ 100%

 198 މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ސޭފްޓީ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ހޯދުން މުއައްޒަފުން ކުރާ  ✓   90%

 199 މުއައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް އެވޯރޑެއް ތަޢާރަފްކުރުން ✓   40%

 200 ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކުޑަކުރުން ✓ ✓ 100%

 201 އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުންކައުންސިލްގެ  ✓   5%

 202 ތަފާސް ހިސާުބ އަދި ދަފްތަރުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޭބނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ޤާއިމް ކުރުން    ✓ 100%

35% 
ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީ ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ބަލަހައްޓައި ދޫކޮށް ފަސޭހައިން އެކްސެސްވެވޭނެ ނިޒާމެއް   ✓  

 ޤާއިމް ކުރުން 

203 

 204 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ލިޔެކިޔުންތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް ފައިލިންގ ރޫމެއް ޤާއިމްކުރުން   ✓ 85%

100% 
އިދާރީ ހިންގުމާއި ހިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ނީޑްތައް ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމަންޓެއް   ✓  

 ހެދުން 

205 

 206 ޓްރެއިނިންގ ނީޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ޓްރެއިނިނގް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން   ✓   100%
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100% 
ހިދުމަތްތަކަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ )ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމާ/ އޮޓޮމޭޓް ކުރުމާ( ގުޅޭ ސްކިލް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އަދި  ✓  

 ޓްރެއިނިންގ 

207 

50% 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކްސްޕޯސަރ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އަދި އެހެން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއެކު  ✓  

 އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  

208 

50% 
އެސެސްމެންޓެއް    ✓   ދެނެގަތުމަށް  ޙިދުމަތްތައް  ކުރެވޭނެ  އޮޓޮމޭޓް  ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް  އިދާރާ  ޕްލޭންއެއް  ކައުންސިލް  ހެދުމާއި 

 އެކުލަވާލުން 

209 

80% 
ކަރަންޓް ކެނޑޭ ހާލަތްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް މެދު ނުކެނޑި ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ެބކަޕް ޕަވަރ ސިސްޓަމަކާއި،    ✓  

 ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން 

210 

5% 
ޑިޖިޓަލް އަދި ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެ ފަދަ ވެްބސައިޓެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ   ✓  

 ފީޗާރސްތައް ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން 

211 

 212 އައުޓްސޯސް ކުރުން   ވެްބސައިޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓެންސީ ފާމެއް ނަގައި މަސައްކަތް  ✓   70%

ވެްބސައިޓް ލޯންޗްކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އަދި އާންމުންގެ ހިޔާލާއި ފީޑްެބކް ހޯދާނެ ގޮތުގެ  ✓   5%

 ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ތަންފީޒް ކުރުން   

213 

 214 ވެްބސައިޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށާއި ވެްބސައިޓްއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުވުން.  ✓   5%
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5% 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ހިންގުން އަވަސްކޮށް، ފަސޭހަކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ގެންދިއުމަށް ޭބނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރތައް   ✓  

 ރުން/ޑިވޮލޮޕް ކުރުންހޯދުން/ޤާއިމްކު

215 

5% 
ޚިދުމަތްތަކާއި ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ލޮގްކޮށް، ރޫޓްކޮށް އެޓެންޑްވުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިލްކްޓްރޯނިކް ކޭސް މެނޭޖައެއް    ✓  

 ޤާއިމް ކުރުން އަދި ރިކުއެސްޓް ރިސީވް ވުމާއެކު އޮޓޯ ރެސްޕޮންސް ޓްރިގަރވާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 

216 

5% 
އަދި މެސެޖްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ގެންދިއުމަށް ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް    ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިޔާ ސިޓީ    ✓

 ސިސްޓަމެއްއެއް ހޯދުން   

217 

 218 ސްޓޮކް އަދި އިންވެންޓްރީ މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމާއި ގުޅޭ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން      ✓ 70%

 219 އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގްރޭޑްކޮށް އިތުރު ފީޗާރސްތައް އެޑް ކުރުން  ✓   90%

 220 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ޕްލެޓްފޯމްތައް ޭބނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރެއިނިންގ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން    ✓   40%

100% 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމާއި ޕީރިއޮޑިކަލް މެއިންޓެނެންސް ކުރިއަށް   ✓  

 ގެންދިއުން 

221 

30% 
ން  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓެލެފޯން ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ފަސޭހައިން ޙިދުމަތަކާއި ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ގުޅޭނެ ވެއިންޓި ✓  

 އަދި ރޫޓިން ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން     

222 

މައްސަލަތައް  ✓   40% ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތަކާ  މެދުވެރިކޮށް  އީ.މެއިލް  އަދި  އިންސްޓަގްރާމް(  ވައިަބރ،  )ފޭސްުބކު،  މީޑިއާ  ސޯޝަލް 

 ހައްލުކޮށް އެޓެންޑްވާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެކުލަވާލުން

223 
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75% 
އިދާރާގެ މުވާސަލާތު ކުރުމާ ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި އެސް.އޯ.ޕީތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކައުންސިލް   ✓  

 ޓްރެއިނިނގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

224 

 225 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން  ✓   100%

 226 އާންމު ަބއްދަލުވުންތައް ލައިވްކުރުން  ✓ ✓ 50%

 227 ރައްޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުންތައް އަޑުއެހުމަށް އާންމުކޮށް  ހުޅުވާލެވިގެން ހަފްތާއަކު ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުން ✓ ✓ 100%
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ުާޙިޞލުްކެރުވުނުަނތާީޖގެުތަފީްޞލްު

 ފުްރްޓުފްލައާިއއިުެބހޭުމުަޢލާޫމތުުެޝަޝންު

ފްރުޓް  ދިމާވެފައިވާ  ގަސްތަކަށް  އަނުބ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ފްލައިގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންއެއް މިނިސްޓްރީ 

ފިޝަރީޒް،މެރިން   އެގްރިކަލްޗަރގެ  އޮފް  އެންޑް  ރިސޯސަސް 

ވަނަ ދުވަހު    2022ފެްބރުއަރީ    12ތަޖުރިާބކާރެއް މެދުވެރިކޮށް  

ފްލައި   ފުރުޓް  ސެޝަންގައި  ޙާއްސަ  މި  ޭބއްވިފައެވެ.  ވަނީ 

ވަނީ  އާލަތްތައް  ަބއެއް  ގޮތްތަކާއި  ކުރާނެ  ކޮންޓްރޯލް 

 ދައްކާލާފައެވެ.

 

ުމަދިރިުކޮްންޓޯރލްުުކުރމުގެުޕޮްރގާްރމްު

ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓް   ޅުދުއްފުށީކު

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ މަދިރި    ގުޅިގެން  ކާނުތަކަށާއި  މަގުތަކުގެ 

ކެމިކަލް އަޅާ މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ އުފެދޭ ތަންތަނަށް 

 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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ހާަވުލުކުރމްަށުމިންިސްޓރީުއޮފްުއެްނވަަޔަރްނމްަންޓ،ުުއެއަރުކޮލިީޓުމޮނިަޓރިްނގުެސްނަސރުު

ކުައްނިސލާު ިސީޓު ާއއިު ެޓކޮްނލޮޖީު އެްނޑްު ޗްެނޖްު ފަހުމާުނމާުުުއިުކްލައިމްެޓު ުއެއްގައިުެދމުެދު

ުޮސއުިކުރްނު.

ސެން މޮނިޓަރިންގ  އެއާ  ސިޓީގައި    ސަރ ކުޅުދުއްފުށީ 

ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް   ޤާއިމްކުރުމުގެ 

ސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ކައުން

  27  ފަހުމުނާމާގައި    ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ދެމެދު

ދުވަހު  2022ފެްބރުއަރީ   އާދިއްތަ  ސޮއި  ވީ  ކޮށް  ވަނީ 

 މޮނިޓަރިން ސެންސަރ ހަރުކުރެވިފައެވެ.

 

 ާމަދރީުަބހުގެުުދވަސްު

ދުވަސް   ަބހުގެ  ސިޓީ  މާދަރީ  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ 

އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްގެ 

މިގޮތުން   ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ.  ވަނީ  ހަރާކާތްތަކެއް 

ދުވަހުގެ މުނާސަަބތުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކުއްލި  

އަދި އަމައުޟޫ މުާބރާތެއް  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  ށް 

އަ މުވައްޒަފުންނަށް  މާޒުކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ 

  ޭބއްވިފައެވެ.ދިވެހިަބހުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކިލާހެއްވެސް ވަނީ
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 ަރއްޔިތްުނގެުަބއަްދުލުވންު

ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ޙާއްސަ    2021ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި  

އަދި   ހަރަކާތްތައް  ރޭވިފައިވާ  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތަކާއި، 

މުހިން ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްގެ  ނިންމުންތައް  މު 

ވަނަ ދުވަހުގެ    2022ފެްބރުއަރީ    24ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން  

 ރޭ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާފައެވެ.

 

ުާލމުަރކަޒީުުދވްަސުފާހަގުަކުރންު

ހިޔާލު  ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ  ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ 

ޭބއްވުނު    2022ފެްބރުއަރީ    24ހޯދުމަށް   ދުވަހު  ވަނަ 

ހަރަކާތެއް  ވަނީ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ރައްޔިތުންގެ 

މިގޮތުން  ޕްރޮޖެކްޓްތައް   ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.  ތަރައްޤީގެ 

ޚިޔާލު   ރައްޔިތުންގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  ސިޔާސަތު  ރޭވުމާއި 

ު ނެވެ. ގެންދެވު ށްހޯދުމަށް ސާރވޭއެއް ކުރިއަ
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 ާމތުުކުރާމއިުާއަބތާުރުފިުލުވންުމްިސިކތްތައްުމަރާު

މިސްކިތްތައް ަބ ސިޓީގެ  ފަރާތުންވަނީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ގޮތުން  ތައްޔާރުވުމުގެ  މަހަށް  ރަމަޟާން  ރަކާތްތެރި 

 އްކަތްތަކަކީ: ތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވުނު ަބއެއް މަސަމަރާމާތުކުރުމާއި އާާބ

ކުޅުދުއްފުށީގެ އަންހެނުންގެ މިސްކިތް، މަސްޖިދުލް ޒަޙްރާ މަރާމާތުކޮށް އެތެރެ އަދި ޭބރު ފާރުގައި ކުލަލުމާއި މަރާމާތުގެ  •

 މަސައްކަތް

ދިއްލުންތަކާއި ފަންކާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ   އިގެ ސަަބުބންމަސްޖިދުލް ޙަޟާރަތުގެ ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ •

 މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ފާހަނައިން ފެން ނުދާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން.

 މަސްޖިދުލް ޙަސަނާތުގައި ހިޔާގަނޑެއް ހަދާ އަންހެނުންނަށް ޖަމާއާތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭ ޖާގަ އިތުރުކުރުން. •

  މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ހެދުންމަސްޖިދުލް ނޫރުގެ ފާހާނައެއް •

 .ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހުރިހާ މިސްކިތެއް ޑީޕް ކްލީން ކުރުމާއި އާާބތުރަ •

މަސައްކަތް   • ހެދުމުގެ  ގުދަން  ހައްލުކުރުން.  މައްސަލަ  ދިމާވެފައިވާ  ފާހާނާއަށް  އިސްކުރުަބރިއާއި  ޖަމާއަތުގައި  މަސްޖިދުލް 

 ދަނީ.ކުރިއަށް
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ުގިަނުދވްަސވެފައިހުރިުކުައްނިސލްގެުޑިޮކުއމްަންޓތައްުަރއާްކުކުރންު

ފައިލްތައް  ހިމެނޭ  ލިޔެކިޔިންތައް  އިދާރީ  ގިނަ  ކައުންސިލްގެ 

އިމާރާތުގެ   އެން.އޯ.ސީ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ރައްކާތެރިކޮށް 

 ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކޮށް ަބދަލުކުރުން. 

ވަނަ   2022މާރޗް    28  މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ

 އެވެ.ދުވަހު

  ާބާރތްުޤްުރާއްނުމުު

ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ާބއްވަމުން އަންނަ  

 5ދަރިވަރުންނާއި އެކު    103ޤުރުއާން މުާބރާތް މި އަހަރު  

ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    2022އޭޕްރިލް    6އަދި  

ސްކޫލްގެ އިތުރުން    3މިއަހަރުގެ މުާބރާތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ  

ކެމްޕަހުންނާއި،  އެމްއެންޔޫ   ޤުރުއާން    3ކުޅުދުއްފުށީ 

ަބއިވެރިވެފައެވެ ވަނީ  މުއްދަތަށް   2  .ކުލާހަކުން  ދުވަހުގެ 

އަހަރުން ދަށް،    12އަހަރުން ދަށް،    9އަހަރުން ދަށް،    6އުމުރުފުރާއަކަށެވެ. އެއީ    6މުާބރާތް ަބހާލާފައިވަނީ  ދެވުނު  ކުރިއަށްގެން

ދަށް،    15 އަ  18އަހަރުން  ދަށް،  މައްޗަށެވެ  18ދި  އަހަރުން  ކުރައް  .އަހަރުން  ޭބފުޅުންނަކީ ވި  މުާބރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން 

މުހައްމަދު ފައިސަލް، ދަނުބގެ/ ދ ރިނބުދޫ، ހުސެއިން ރުޝްދީ، ކަންމަތީގެ/ ނ މިލަދޫ އަދި މުހައްމަދު އަހުމަދު، އެއްމުލިމާގެ، 

 .ޏ ފުވައްމުލަކު އެވެ
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 ުއފާަކަރުޕޮްރގާްރމްު

ކުޅުދުއްފުށީ  ފުޑް   މޯލްޑިވްސް އޮތޯރިޓީއާއި  ޑްރަގް  އެންޑް 

އް  ޕްރޮގްރާމެ  ނަމުގައި  "އުފަކާރަ" ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން

ގެންގޮސްފައި  ވަނީ ޕްރޮގްރާމުގައި .ކުރިއަށް    ވަނީ   މި 

ރައްކާތެރިކަން ކާބޯތަކެތީގެ  އުފައްދާ   ރާއްޖޭގައި 

ފެންވަރު   އެތަކެތީގެ  މަތިކުރުމަށްޓަކައި ކަށަވަރުކުރުމާއި 

ކަންކަމާއި ެބހޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމުގެ ަބއިވެރިންނަށް  ކުރެވިދާނެ

 ވެ.ހިއްސާކުރެވިފައެ މައުލޫމާތު

2022ުއްަނހުެންނގެުުދވްަސު

ފާހަގަ   2022 ދުވަސް  އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މެޗެއް  ކުރުމުގެގޮތުން  ާބއްވާފައިވެއެވެ.   ަބށިޯބޅަ 

އަންހެ  ސިޓީ  ތަރައްޤީއަށް  ކުޅުދުއްފުށި  ނުންގެ 

އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން

ވާދަކޮށްފައި  ގެންގޮސްފައިވާ މި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި

ަބށިޯބޅަ   ނޮޅިވަރަމުގެ  ސިޓީއާއި  ކުޅުދުއްފުށީ  ވަނީ 

 ކެވެ.ޓީމެ
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ުއްަނހުެންނގެުަސއްލާު

ކައުންސިލުން  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ 

ސައްލާއެއް    އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންހެނުންގެ 

ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަންހެނުންގެ   ކުރިއަށް 

ސިލްސިލާކޮށް  އަންހެނުން   ސައްލާއަކީ 

އަންހެނުންނަށް   ގޮތުން  ާބރުވެރިކުރުމުގެ 

މަޢޫލޫމާތާއި ގުޅޭ  ބޭނުންވާ  އަންހެނުންނާ 

 ހަރަކާތުގެ ނިންމުމުގެ   ހަރަކާތެކެވެ. މިވާ  ނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރޭވިފައިޓްރެއި ޤާނޫނުތަކާ ެބހޭ މަޢުލޫމާތާއި އަންހެން ޭބފުޅުންނަށް

އަންހެނުންގެ   އެވެ.هللاޢިއްޒަތްތެރި ނައިްބ ރައީސް އީވާ ޢަްބދު މަޖްލީހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ

ހަރަކާތުގައި   ފުރަތަމަ  އަންހެނުންނާއި އެވެފުރިހަމަކޮށްފައިވެ ސެޝަންތައްަބއިވެރިއަކު    30ސައްލާ  ހަރަކާތުގައި  ފުރަތަމަ   .

ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  އަދި ވަސީލަތް  ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނު ޤާނޫނުތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތު، ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ކުޑަކުދިން ގުޅުންހުރި

 .ވެއެވެފައިއޮފީހުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ުމަގުުހުެދމުގެުމްަޝރުޫއގެުެދވަަނުފިަޔވަހިުފުެށންު

ސިޓީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ    ކުޅުދުއްފުށި

ފެށުމަށްޓަކައި ރަސްމީކޮށް  ޚާއްސަ   ފިޔަވަހި 

ާބއްވާފައެވެ.  ރަސްމިއްޔާތެއް ރަސްމިއްޔާތު    މި  ވަނީ 

ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ އާރު.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިން 

އަދި މި    ވެ.ޑިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އަލިމަނިކެ

ދާއިރާގެ  ކުޅުދުއް  ރަސްމިއްޔާތުގައި އުތުރު  ފުށި 

ކުޅުދުއްފުށީ    މަދު އަދިއްދު މުޙަމެމްަބރު ޖަމްޝީ މަޖިލިސް  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ   ,މަޖިލިސް މެމްަބރު ޔާސިރު އަްބދުއްލަތީފް

ކައުންސިލްގެ އިތުރުން  ޢާޠިފްގެ  މުޙައްމަދު  މޭޔަރ  ވެރިން    ސިޓީގެ  މުވައްސަސާތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ  މެމްަބރުންނާއި 

 ވެއެވެ. ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި
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އެުކލާަވުލމަށްު ޕޮްރެޓކަްޝްނުފްރޭމްވޯކްު ުުކޮްނަސލްޓޭަޝްނުވޯކޮްޝޕެއްުުޭނަޝަނލްުޯސަޝލްު

 ބޭއުްވންު

އެޖެންސީއާއި  ނޭޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ކުޅުދުއްފުށީ   ސޯޝަލް 

ގުޅިގެން، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން   ސިޓީ ކައުންސިލް

އެކުލަވާލުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް  ފްރޭމްވޯކް  ކުރިޔަށް    ކޮންސަލްޓޭޝަން 

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ފްރޭމްވޯކް  .ދެވިފައިވެއެވެގެން

ފެށުމުގެ ވޯކްޝޮޕް  ރަސްމިއްޔާތު   ކޮންސަލްޓޭޝަން 

މޭޔަރ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ    ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ 

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ    އެންސްޕާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް އައްޒާމް ވަޖީހު އަދިއެވެ.  މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

އެންސްޕާގެ ކޮންސަލްޓޭންޓް ސްޓީވް   ވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ މި ވޯކްޝޮޕް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވާފައިވަނީަބއިވެރި  ރުޤިއްޔާ މުހައްމަދު

 އެވެ.ވަޑައިގަންނަވާފައިވެ ރުން ަބއިވެރިވެޑަމި ވޯކްޝޮޕުގައި ދާއިރާގެ ސްޓޭކްހޯލްއެވެ. އޭޝްލީ

 ަނއްިޓުާމރކެޓްު

ކައުންސިލުގެ  ކުޅުދުއްފުށި ފަރާތުން   ސިޓީ 

ކުރިއަށް އިންތިޒާމުކޮށްގެން   ވަނީ  މާރކެޓެއް  ނައިޓް 

ޖުމްލަ  ގެންދެވިފައެވެ.   މާރކެޓުގައި   13ނައިޓް 

ނައިޓް  ކޮށްފައިވެއެވެ. ސްޓޯލް ަބއިވެރި 18ފަރާތަކުން 

ހުޅުވައިދެއްވާފައިވަނީ  އިއްޔެ  ރަސްމީކޮށް  މާރކެޓް 

ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް    2  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލީ    ޕަްބލިކްވޯކްސް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ  ދި ކުޅުދުއްފުށީއަ

 ވެ.މުޙައްމަދެ
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 މޯލްޑިވްްސުޓޫރިޒަމްުއްިނވްެސްޓމްަންޓުއެްނޑްުކެަނކިްޓވިީޓުފަޯރމްގައިުަބއިވެރިުވންު

ކުރިޔަށްދިޔަ މުމްާބއީގައި  ޓޫރިޒަމް    އިންޑިޔާގެ  މޯލްޑިވްސް 

އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް ކަނެކްޓިވިޓީ ފޯރަމް ގައި ކުޅުދުއްފުށީ  

ަބއިވެރިވެ،  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ފަރާތުން  ސިޓީކައުންސިލްގެ 

ޓޫރިޒަމަށް  ފުރުސަތުތަކާއި  ހުރި  ޓޫރިޒަމަށް  ކުޅުދުއްފުށީގައި 

މައުލޫމާތު ބިންތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ    އެވެ. ހުށަހަޅާފައިވެ  ހާއްސަ 

މީގެ އިތުރުން މިއިވެންޓްގައި އިންވެސްޓަރުންނާއި ވަކި ވަކިން 

 ވިފައެވެ.މަޝްވަރާ ކުރެވަނީ ަބއްދަލު ކުރެވި ކުރިއަށް ދެވެން ހުރި ގޮތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

ުމުވައްޒަފްުނަންށުފިޭންންސުއަދިުޕޮްރިކުއމްަންޓުާއއިުގުޅޭުްޓެރއިނިްނގުދިުނންު

އޮފް   ސިޓީއަށް  މިނިސްޓްރީ  ކުޅުދުއްފުށި  ޓީމެއް  ފިނޭންސްގެ 

ޒިޔާރަތްކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ޓްރެއިނިންގ   ގުޅޭ  އާއި  ޕްރޮކިއުމަންޓް  އަދި  ފިނޭންސް 

ގެންގޮސްދެއްވާފައި ކުރިއަށް  ކުޅުދުއްފުށީ   އެވެ.ވެޕްރޮގްރާމެއް 

މުވައްޒަފުން އިދާރީ  ހުރިހާ  ކައުންސިލްގެ  ނަށް ސިޓީ 

ޗީފް  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވަނީ  ނަންގަވައިދެއްވާފައި  ޕްރޮގްރާމް  ޓްރެއިނިންގ  މި  ކުރިއަށްގެންދެވުނު  އަމާޒުކޮށްގެން 

ފައިނޭންޝަލް ަބޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް، އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ހައްވާ މަލްދާ އަދި 

  .ވެއޮޑިޓް ސްޕެޝަލިސްޓް މުޙައްމަދު ޒައީމެއިންޓާރނަލް 
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ުހުޅަނގުުީބޗްުަސަރހައުްދގައިުފިނިުމައާިޒެނއްުތަަރއްޤުީކުރމުގެުމަަސއްކަތްު

ސަރަހައްދުގައި  ީބޗް  ހުޅަނގު  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި 

އުނދޯލި   ެބންޗް،  ޝަވަރ،  ީބޗްހަޓް،  ފާހާނާ، 

ފިނިމައިޒާނެއް   ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިމެނޭގޮތަށް 

އަށް  1,155,584.74 ތެރޭގައި    97ރ  ދުވަސް 

  ނިންމާގޮތަށް ގިްބސް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

 ނެވެ.ހަވާލުކުރެވު

ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އެއްަބސްވުމުގައި  މި 

ގިްބސް ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ    ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް އަދި

 އެވެ.ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ މުޙައްމަދު ޢަލީ

ުޕަވަރުޕާރޗިޭސްނގްުއެގްރީމްެންޓގެުަދުށްނުޯސލަރުޕީވީުކޮްންޓެރކްްޓގައިުޮސއުިކުރންު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަވަރ ޕާރޗޭސިންގް އެގްރީމެންޓްގެ 

ޮބޑު ސޯލަރ  ސޮއިކުރެވޭ  މިހާތަނަށް  ދަށުން   އެންމެ 

 ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ.ޕީވީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި 

މި   ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހާއްސަ  ޭބއްވި  މާލޭގައި 

އޮފް   މިނިސްޓަރ  ސޮއިކުރެއްވީ  އެއްަބސްވުމުގައި 

އެންޑް   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް، 

ޓްރީޒް އެސްޑީއެން ަބރްހާދުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ އަދި މެގަ ފަސްޓް ޕަވަރ އިންޑަސް

 އެވެ.ހެޑް އޮފް ރިނިއުވަަބލްސް ޑިވިޝަން، ޗިން ސަން

ހިންގަމުންދާ   ފަރާތުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އެންޑް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެހީގައި  ޭބންކްގެ  ވޯލްޑް 

ސަސްޓެއިނަ އެއްަބސްވުމުގައި އެކްސަލަރޭޓިން  މަޝްރޫއުގެ  މި  ހިންގާ  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް  ަބލް 

 ވެ. ސޮއިކުރެވުމަށް ޭބއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ވަނީ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެ

 ވެ.ޖެހިފައެމެގަވޮޓްގެ ސޯލާ ޕީވީ ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަ 1.5 ސިޓީގައި މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށި
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ުްސޓޭޕްލްުފުޑްުފެކްްޓރީުއެޅުމްަށުިބްނުކަނޑައެޅުންު

ކުޅުދުއްފުށީގައި  ފެކްޓްރީ  ފުޑް  ސްޓޭޕަލް  އެސް.ޓީ.އޯގެ 

 ޤާއިމްކުރުމާއިެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް، 

ޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޭބއްވުމަށް އެދުނު މަޝްވަރާ ސި

އިސް    ަބއްދަލުވުމަކަށް، އެސް.ޓީ.އޯގެ  އަދި  އެމް.ޕީ.އެލް 

ވާ ންނަވެރިންގެ ވަފުދެއް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ވަޑައިގަ

 ވެއެވެ.ސިޓީ ކައުންސިލާ ަބއްދަލުކުރައްވާފައި

އެސް.ޓީ.އޯގެ ސީ.އީ.އޯ ޙުސައިން ޢަމްރު އަދި އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސި.އީ.އޯ ޝާހިދު ޢަލީ ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، މި ަބއްދަލުވުމުގެ 

މަގުސަދަކީ ޮބޑު  ނިންމާފައިވާ    އެންމެ  ކުރުމަށް  ގާއިމް  އިން  އެސް.ޓީ.އޯ  އެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފެކްޓްރީ  ހަނޑުލުގެ  ފުށާއި 

ދެ  އެ  މަޝްވަރާތައް  ކަނޑައެޅުމުގެ  ތެރެއިން  ިބމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ލިމިޓެޑަށް  ޕޯޓްސް  ކުޅުދުއްފުށި  ޖާގަ،  ިބމުގެ  ބޭނުންވާ 

ން ކަނޑައެޅުމަށް މަިބއްދަލުވުމުގައި ކޭ.ޕީ.އެލް ސަރަހައްދުން މިިބ  .މެވެކުންފުންޏާއިއެކު ސިޓީ ކަންއުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދިއު

އާދެވިފައިވެއެވެ.   އަދި   އެއްަބސްވުމަކަށް  އަްބދުއްލަޠީފް  ޔާސިރު  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށީ  ަބއްދަލުވުމުގައި  މި 

 ނެވިއެވެ.ަބއިވެރިވެވަޑައިގެން  ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޖަމްސީދު މުޙައްމަދު ވެސް
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ުޕިާކްސާތުނގެުހައިކޮމިަޝަނުރުުކޅުުދއްފުއަްޓްށުޒިާޔަރތްުުކެރއުްވންު

ތެރޭގައި  މަހުގެ  ޖޫން  ވަނީ  ހައިކޮމިޝަނަރ  ޕާކިސްތާނުގެ 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިއެވެ. މި ޒިޔާރަތް 

ކުޅުދުއްފު ވަނީ  ހައިކޮމިޝަނަރ  ސިޓީ  ކުރެއްވުމުގައި  ށީ 

، ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ވާަބއްދަލު ކުރައް  ކައުންސިލާ

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.   ގޮތުން  ގުޅޭ  މީގެ މަސައްކަތްތަކާއި 

ކުޅުދުއްފުށީއިތުރުން ހޮސްޕިޓަލްގެ     ރީޖަނަލް 

ކޮމިޓީ އާއި ވެސް  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ    އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއިސްވެރިންނާއި، ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިން  

 އެވެ. ވަނީ ަބއްދަލު ކުރައްވާފަ

 ުކޅުުދއްފުއަްޓްށުޒިާޔަރތްުުކެރއުްވންުުގެުީޓމެއްުކެެނޑާގެުހައިކޮމިަޝންު

ކެނެޑާގެ ހައިކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ވަނީ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި  

ކުރައްވާފައެވެ.  ޒިޔާރަތް  ސިޓީއަށް  ކުޅުދުއްފުށި 

ކައުންސިލް އާއި ަބއްދަލު ތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  ޔާރާޒިމި

، ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރައްވާ

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.   ގޮތުން  އިތުރުން ގުޅޭ  މީގެ 

ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 .ކޮމިޓީ އަދި ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓާއި ވެސް ވަނީ ަބއްދަލު ކުރައްވާފައިއެވެ
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ުު ޭނަޝްނގެ އެގްޒެކެިޓވްުުުކޯޑޭިނަޓރުުެރޒިޑްެނޓްުުޔަނއެިޓޑްު ޗީފްު ގެު އެްނ.ޑީ.އެމް.އޭު ުުއަދިު

 ުކޅުުދއްފުއަްޓްށުޒިާޔަރތްުުކެރއުްވންު

އދ.ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ކެތަރިން ހަސްވެލް އަދި 

ހަސަން   ހިސާން  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ގެ  އެން.ޑީ.އެމް.އޭ 

ކުރައްވާފައިއެވެ.   ޒިޔާރަތް  ސިޓީއަށް  ކުޅުދުއްފުށި  ވަނީ 

މިޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި  

މުއައްސަސާތަކާއި  އެކި  ތަފާތު  ސިޓީގެ    ކުޅުދުއްފުށި 

ަބއްދަލު ކުރައްވާފައިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެން.ޑީ.އެމް.އޭ 

" ގެ  2030އެންޑް މޭކިން ސިޓީސް ރެޒިލިއެންޓް    އަރަބން ރިސްކް ރިޑަކްޝަން  " ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގ އިން    ގެ ފަރާތުން  

 .  ނަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ މުވައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ

 ތާިމވެށީގެުުދވްަސުފާހަގުަކުރންު 

ފާހަގަކުރުމަށް ދުވަސް  ތިމާވެށީގެ   4  ދުނިޔޭގެ 

އެގޮތުން  ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ހަރަކާތެއް 

ނަމުގައި  ގެ  ސިޓީ"  ގެންދިޔަ "ފިނިފެހި  ކުރިއަށް   

ތެރެއިން   ޕްރޮގްރާމްގެ  ގަސް   906ގަސްއިންދުމުގެ 

އިރުމަތިފަރާ އަދި  ހޭޅިފަށް  އިންދިފައިވެއެވެ.  ތުގެ 

ޓަނުގެ ކުނި   25ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން،  

ކޮށާ   ނުވާނޭހެން  އުނދަގޫ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންކުރާ  މަގު  ގަސްތައް  ހުރި  ތަކުގައި  ޓްރީޕިޓް  މަގުތަކުގައި  އަދި  ނެގިފައިވެއެވެ. 

 ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ަބންޑާރަ މަގުގެ ގްރީން ޒީނުގައި ގަސް އިންދާ ބެލެހެއްޓުމަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އިކޯ ކްލަާބއާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫ  

 އެއްގައި ސޮއިކޮށް އެމަސައްކަތް އިފްތިތާހު ކުރެވިފައިވެއެވެ.  
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ުެޓާކްސުފްުޓަސލްުމާުބާރތްު

ޓީމް ކުޅުދުއްފުށި ަބއިވެރިކޮށް  ކާސް ފުޓްސަލް މުާބރާތުގައި  ޓެ

އެވެ. އުތުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަމާއި މުޅިރާއްޖޭގެ ރަނަރަޕް ލިިބފައިވެ

ކުޅުދުއްފު  ޓީމް  މުާބރާތުގައި  ކަންތައްތައް މި  އެންމެހާ  ށީގެ 

 ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ. 

 

2022ުިޝާޔުއެކްްސޕޯުއެޑުިއކަޭޝްނުމެލޭު

ގުޅިގެން ކު ސްޓަޑީ  ކިޔު  ކައުންސިލާއި،  ސިޓީ  ޅުދުއްފުށީ 

މެލޭ މަތީ ޝިޒުވާނުންނަށް  ހުރި  ތަކުގައި  ޔުނިވާސިޓީ  ޔާގެ 

ފުރުސަތުތަކަ ކޮ  ށްތައުލީމުގެ  ގޮތުން  ށްމަގުފަހި  ދިނުމުގެ 

އެކްސްޕޯ   މެލޭޝިޔާ  ނަމުގައި    2022އެޑިއުކޭޝަން 

  10މެލޭޝިޔާގެ    ސްފައިވެއެވެ.ކުރިއަށް ގެންގޮ  ޕްރޮގްރާމެއް

ޔުނިވާސިޓީގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް ަބއިވެރިވި މި އެކްސްޕޯއަށް 

 .ޮބޑު ތަރުހީެބއް ލިިބގެން ގޮސްފައިވެއެވެ

 ހިާސލްކްޮށފައާިވުަދރިވުަރްނގެުއަގުުވަޒްަނުކުރމަށްުއާިނމުުދިުންނުުުޤުައމީުޮޓޕްުއެޗާީވޒްު

  2021-2020ވަނަ އަހަރު އޯލެވެލް، އޭލެވެލް އަދި     2019

ނެޝަނަލް   އިމްތިހާނުން  އޯލެވެލް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ސިޓީގެ   ކުޅުދުއްފުށި  ހިމެނުނު  ތެރޭގައި  ޓޮޕްއެޗީވާސްގެ 

 ންނަށް ހިއްވަރުދީ އެދަރިވަރުކަށް  ދަރިވަރަ  35ސްކޫލުތަކުގެ  

ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  ގޮތުން   އަގުވަޒަންކުރުމުގެ 

ދެއްވާފައި ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ޭބއްވުނު  ށްއިނާމު ހަވާލު ކޮ  ދަރިވަރުންނަށްމި  އް ދެވިފައިވެއެވެ.އިނާމެފަރާތުން  ހާއްސަ  

 ފް އެވެ.ޢާޠިދު  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި  
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ުއެމް.ީޓ.ީސ.ީސުޯނތްުލީގްު

މް.ޓީ.ސީ.ސީ ނޯތު ލީގުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ތަމްސީލްކުރާ  އެ

ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ޒިގްޒެގް ފޯރ ޔޫތް ލިންކޭޖް ޖަމްޢިއްޔާއިން  

ކޮލިފައިވެފައި ޑިވިޒަނަށް  ފަސްޓް  މި  ަބއިވެރިވެ  އަދި  ވެއެވެ. 

ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި    ޓީމަކީ ޓީމަކަށްވާތީ  ތަމްސީލުކުރާ 

 އެވެ.ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެ

2022ުެސްނަސްސު

 2022މޯލްޑިވްސް ިބއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ފަރާތުން  

ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަދި ނޮޅިވަރަމުގައި  

ސެންސަސްގައި    ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕައިލެޓް

ތަމްރީނުކުރުމަށް   ދުވަހުގެ    5ހަރަކާތްތެރިވާ އެނިއުމަރޭޓަރުން 

ޕްރޮގްރާމެއް   ވަނީ    2022ޖޫން    08ޓްރެއިނިންގ  ގައި 

އަދި   ގެންގޮސްފައެވެ.  ސެންސަސް    2022ޖޫން    23ކުރިއަށް  ޕައިލެޓް  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި  ވަނީ  ކުރިއަށް    2022ގައި 

 .ގެންގޮސްފައެވެ
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 ްޓގެުފުާރތުަކްނުުކލަުކެހިުަބުއވެފައާިވތީ،ުފުާރތުަކގައިުުކލަލައިުފުާރތައްުރީތިުކުރންުމްަސާމުރކޭު

ޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މަސްމާރުކޭޓްގެ ފާރުތަކުން ކު

ފާރުތައް   ކުލަލައި  ފާރުތަކުގައި  ަބއުވެފައިވާތީ،  ކެހި  ކުލަ 

 .ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 

ު އިހާްޔުޕޮްރގާްރމްު

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ރޭތައް  މަހުގެ  ރަމަޟާން  ގުޅިގެން  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް 

ފޯރަމް،   ކުރުމުގެ  ވަނަ    2022އޭޕްރިލް    8އިޙްޔާ  

މަރުކަޒު ހޯލްގައި ވަނީ    ދުވަހުގެ ރޭ ހދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ 

ާބއްވާފައިއެވެ. މިފޯރަމްގައި މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން  

 އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުންވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ. 
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 މްިސިކތްތުަކގައިުަދުރްސުދިުނންު

އެފެއާޒާއި   އިސްލާމިކް  އޮފް  ސިޓީ މިނިސްޓްރީ  ކުޅުދުއްފުށި 

ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް   ކައުންސިލް

ދުވަހު ކުރިއަށް    2022އެޕްރީލް    08ވަނީ    ގެންގޮސްފައެވެ.ވަނަ 

މިގޮތުން މިރަށު ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި ވަނީ އަސުރު ނަމާދަށްފަހު 

 ދަރުސްދެއްވާފައެވެ. ދަރުސްދެއްވާފައިވަނީ

 ރަމް ޙުސައިން އަކު ޚްއައްޝައި –މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތު  •

 ޢަްބދުލް ޢަޒީޒް ޙުސައިން  ޚްއައްޝައި -މަސްޖިދުލް ހަސަނާތު •

 މުޙައްމަދު ޝާހިދުޚް މަސްޖިދުލް ނޫރު އައްޝައި •

 ޢަލީهللا ދުޢުމަސްޖިދުލް ފިރުދައުސް ޑރ. ސަ  •

ުދިވެހިަބހުގެުުދވަސްު

ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިަބހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ   2022

އިދާރާގައިގޮތުން   ވަނީ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށި 

ާބއްވާފަ  ހާއްސަ މިއެސެމްްބލީއެއް    އެސެމްްބލީ  އެވެ. 

  ގިނަ  ނުހަނު  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ  ޝަރަފްވެރި

  ކައުންސިލް   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ޚިދުމަތްތަކެއް

އަލްފާޟިލް    ކެޓިވްއެގްޒެ  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް  އިދާރާގެ

ފާޅު މުޙައްމަދު  މޭޔަރ  އެސެމްްބލީގައި،  މި  ވެ.އިްބރާހިމެ  އިސްމާއިލް މުވައްޒަފުންގެ ޝުއޫރު  އިތުރުން  ވާހަކަފުޅުގެ  ޢާޠިފްގެ   

 އެވެ.ކުރުމާއި، އޮފީހުގެ މެސެޖް އިއްވާފަ

 

  



46 

 

 ްސކޫލްުގާްރްންޓއްަށުއެޕްލައުިކުރމުގެުފުުރަސތުުހުޅާުވުލންު

 ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް  ވަނަ އަހަރު  2022ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިން  އެކުލަވާލައި،    ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ޢުޞޫލު"ސްކޫލް  "

ސަރުކާރު    50000/-ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދޫކުރުމަށް   ހިންގަމުންދާ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި  ކުރިމަތިލުމަށް  ގްރާންޓަށް  ރުފިޔާގެ 

 ވުނެވެ.ފުރުސަތު ހުޅުވާލެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ވަނަ ދުވަހު 2022އޭޕްރިލް  28ސްކޫލްތަކުގެ ޕީ.ޓީ.އޭތަކަށް 

 

ުޮބޑުުޖާަމޢަތުގައިުުކުރންުަނާމުދުފިތުުރުއުީދު

ޮބޑު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު  ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު    1443

ވަނީ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  އިންތިޒާމް  ކުރުމުގެ 

އިމާމުވެ  هللا ްބދުޢަރޫހުލް އަމީން    ޚްހަމަޖައްސާފައެވެ. އައްޝައި

ޖަމާއަތުގައި    ޮބޑު  ނަމާދު  ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު  1443

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރެވުނެވެ. 

 



47 

 

  

ުަރއުީސލްޖުމްހޫރިއާްޔާއުަބއަްދުލުކެރއުްވންު މަޭޔރ

ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ  ވަނަ    20އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  މި

ގޮތުން  ގުޅޭ  މަޝްރޫއުތަކާއި  ތަރައްޤީގެ  ރަށުގެ  ޢާޠިފް،  މުޙައްމަދު 

މުޙައްމަދު  އިްބރާހިމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް 

ަބއްދަލުކުރައްވާފަވެއެވެ.  400  މުގައިމިަބއްދަލުކުރެއް ސޯލިހްއާ 

ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އެވޯރޑް ކޮށްދެއްވުން އަވަސްކުރުމާއި 

ގުޅޭގޮތުންނާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ވެމްކޯއާ ހަވާލުކުރުމަށް 

އަވަސްކުރުމަށް  އެމަސައްކަތް  ހަމަޖައްސާ،  ސަްބސިޑީ  ސަރުކާރުގެ 

ޓިންގ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި އެއަރޕޯރޓް ރިވެޓްމަންޓް އަދި ލައި

މޭޔަރ   އަޅާދެއްވުމަށްވެސް  ާބރު  ސަރުކާރުން  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ޕްރޮޖެކްޓް  ފަރާތްތަކަށް  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތް  ގެ 

 ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯރޓަށް ޝެޑިއުލް ފްލައިޓް އިތުރުކުރުމަށް   އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

ގާއިމުކުރުމުގެ   ސެންޓަރ  ޓިވެޓް  ޓެންޑަރކުރުމަށާއި،  މަސައްކަތް  ކޮމްޕްލެކްސް  ސްޕޯރޓްސް  އިންޑޯރ  ޓްރެކާއި  ސިންތަޓިކް 

އަދި ކައުންސިލްގެ މުހިންމު މަގާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ފިނޭންސް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް  

މީގެ އިތުރުން ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓް މިހާރަށްވުރެ ސްޕީޑް އަވަސް ވާނެ ގޮތެއް  އްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  ވައިދެހުއްދަ ހަމަޖެއްސަ

މަސައްކަތް  ހޮސްޕިޓަލްގެ  ޓާޝަރީ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް  އިމާރާތް  އަލަށް  ހަމަޖެއްސުމާއި  މެދުވެރިކޮށް   އާރު.ޑީ.ސީ 

އެވެ. މި ަބއްދަލުވުމުގައި މޭޔަރ ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތައް ގާތުން ަބއްލަވައި، އެކަންކަމަށް  އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެ

 މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާފައިވެއެވެ. 
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ުުކޅުުދއްފުށީުިސީޓުފްުޓޯބޅަަދނޑުގެުޮރްސްޓަރމްުއަދިުލައިިޓްނުިސްސަޓމްުާޤއިމުްކުރންު

ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ތަރައްޤީކުރާ   ދަށުން  މަޝްރޫއެއްގެ  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ފުޓްޯބޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް އަދި ލައިޓިންގ  

މަސައްކަތުގެ  ކުރުމަށް،  މަސައްކަތް  ޤާއިމުކުރުމުގެ  ސިސްޓަމް 

ޕްރައިވެ ހޯމްސް  )ފިއުޗާ  އާއި  ކޮންޓްރެކްޓާ  ލިމިޓެޑް(  ޓް 

މެއި    9ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ފުޓްޯބޅަދަނޑުގެ ސައިޓް ހަވާލުކޮށް  

 އެވެ.އިވެވަނީ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފަވަނަ ދުވަހު  2022

ުުކޑުަކދިްނގެުުދވްަސުފާހަގުަކުރންު

ދުވަސް  ކުޑަކުދިންގެ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި 

ސްކޫލްތަކާއި ސިޓީ  ރުމަށް  ފާހަގަކު ކައުންސިލާއި 

ކުޑަކުދިންގެ   ހާއްސަ  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތައް 

ކު އިންތިޒާމް  މޫސުން ހަވީރެއް  ނަމަވެސް  ރެވުނެވެ. 

މައިދާނާދިމާ  ަބންޑާރަ  ސަަބުބން  ތަންނުދިނުމުގެ 

ހަމަޖެހުނު   ޭބއްވުމަށް  ސަރަހައްދުގައި  ވެލިގަނޑު 

ހަވީރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ރޮޯބމޭން ޝޯ ހދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ  އެ  ކުޑަކުދިން ހަވީރު ކެންސަލް ކުރެވުނެވެ. އަދި

 މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
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ުއަހުަރުފުުރްނުފާހަގުަކުރނ1ުުްުކޅުުދއްފުށީުިސީޓުކުައްނިސލްު

ކައުންސިލަށް  ކު ސިޓީ  މުނާސަ  1ޅުދުއްފުށީ  ފުރުމުގެ  ދު  2022މެއި    19  ަބތުގައިއަހަރު  ހާއްސަ    ވަހުވަނަ  ވަރަށް  ވަނީ 

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާޞިޙާ އިދްރީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައެވެ.  ރަސްމިއްޔާތެއް ާބއްވާ

ކައުންސިލުން   ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެކި ގޮތްގޮތުން ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ

މީގެ އިތުރުން އިމާމުންގެ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު އެވެ.  ވަނީ ހަނދާލިޔުން އަރުވާފަ

ތަކެއް  ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ގިނަ ހިދުމަތް

ވަނީ   ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ  ފަރާތްތަކަށްވެސް  މުސްކުޅިކުރައްވާފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  ކުރެއްވުމަށްފަހު 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ރަސްމިއްޔާތުގެ ހާޒިރީންނާއި    ފިލައެއް އަރުވާފައެވެ.ހަނދާނީ

ވާހަކަފުޅު ދައްކާވާފައިވެއެވެ. މިވާހަކަފުޅުގައި ފާއިތުވި އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާުބތަކާއި    މުހާތަުބކޮށް

 ހިންގުނު މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.  
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 އިމަރޖްެނީސުެރްސޕްޮނސްު

ސިޓީއަށް ކުރި   ކުޅުދުއްފުށި  މިދިޔަ ހަމަސް ދުވަސްތެރޭގައި

ރަށުގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފަހަރެއްގެ    2ގަދަ ވިއްސާރާއިގައި  

ފެންހިންދުމުގެ   ަބހައްޓައިގެން  ޕަންޕު  ފެންޮބޑުވެފައިވާތީ، 

މަސައްކަތަށް   ފެންހިންދުމުގެ  ކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްވަނީ 

ކްރެސެންޓް، ރެޑް  މޯލްޑިވްސް    އެމް.އެން.ޑީއެފް،ދިވެހި 

ކުޅުދުއްފުށި   އެސް.ޓީ.އޯ، ކޭ.ޕީ.އެލް،ނަލް ކެޑޭޓް ކޯ،ނޭޝަ

އަދި  ލިމިޓްޑް  ޕްރައިވެޓް  ވޭވްލެންތް  އެއާރޕޯޓް،  ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ  ސްޓޭޝަން،  ޕޮލިސް  ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯކްސް،  ޕަްބލިކް 

އްސާރައާއި ގުޅިގެން ގޯތިގެދޮރަށް  މީގެ އިތުރުން ވި  ގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  އަމިއްލަގޮތުން  މުހައްމަދު އަލީ )ފޯސް(

 އެސެސްމަންޓް ހަދާ އެންޑީއެމްއޭއަށް ފޮނުވިފައިވޭ. އަދި މިގެތަކަށް ވެލި ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ.  6ލިުބނު ގެއްލުންތަކުގެ 

އިމަރޖަންސީ ރެސްޕޮންސް އެއް ގޮތުގައި ރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށް މަރުވެ ކުނިވެފައިވާ މުށިމަސް އައިނެއް ނަގާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  

ފަރާތުން  އެމްޓީސީސީގެ  އަދި  ޔުނިޓް  ހެލްތު  ޕަްބލިކް  ރެސްކިޔު،  އެންޑް  ފަޔަރ  ކުޅުދުއްފުށީ  މަސައްކަތުގައި  މި  ކުރެވުނެވެ. 

 ފައިވެއެވެ.  އެހީތެރިކަން ލިިބ

 2022ަބށިުމާުބާރތްުު-ހދުއަތޮޅުުލީގުު

ފައުންޑޭޝަން   ަބށިޯބލް  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ސިޓީގައި   ކުޅުދުއްފުށި  އިން    9ގުޅިގެން  ޖޫން    11ޖޫން 

މުާބރާތެއް    2022 ަބށިޯބޅަ  ސްޓޭޑިއަމް އަށް  ކުޅުދުއްފުށި 

އި  ތުގަމުާބރާމި    ދެވުނެވެ.ކުރިއަށްގެންއި  އެރީނާގާ

މް  ަބއިވެރިވެފައި ވަނީ ޓީމް ކޮރަލްސް، ޓީމް ހިރަފުސް، ޓީ

ޖުމްލަ   އެވެ.  ނޭކުރަންދޫ  ޓީމް  އަދި  މެޗެއް    7ނެއްލައިދޫ 

   އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކޮރަލްސްހޯދާފައިވަނީ ހދ އަތޮޅު ަބށިޯބޅަ ލީގްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅެވި 
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ުހުެދްނުުފްތުަރުުވަނުޕަޯޓލްގައިުވެހިކަލްުއަދިުވަެސލްުދަު

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް   ފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ަބދަލުކުރުމަށް  ސިޓީގައި ދުއްވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުއުޅަނދުމި

މެދުވެރިކޮށް    ފޯމްއޮންލައިން  ކުޅުދުއްފުށީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ވެރިން  މަށް  ދަފްތަރު އެކުލަވައިލު  އޮތޯރިޓީން ނިންމާފައިވާތީ،

ވަނަ ދުވަހުން    2022އޭޕްރިލް    20އްވުމަށް  ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ފޯމް ފުރިހަމަކުރެ

މިގޮތުން   ހުޅުވާލެވިފައެވެ.  ފުރުޞަތު  ވަނީ  ހަމައަށް    2022ޖޫން    20ފެށިގެން  ދުވަހާއި  ފޯމް   549ވަނަ  ފަރާތްތެއްވަނީ 

 ހުށަހަޅާފައެވެ. 

 ގެުަދރިވުަރްނގެުމައާިދނީުަދތުރ2ުުުޢަފީފުއްދްީނުްސކޫލްުގްރޭޑްު

ވަނަ ދުވަހު އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް   2022ޖޫން    02

މިއިދާރާއަށް ޒިޔާރަތް     ކަށްގެ ދަރިވަރުންގެ މައިދާނީ ދަތުރަ  2

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދަރިވަރުން ކުރި ކުރެއްވިއެވެ.  

ތާރީހާ ހިދުމަތްތަކާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  އިދާރާއިން  ،  ޒިޔާރަތުގައި 

ެބހޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ 

 އެވެ. މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލް މެންަބރުން ފޯރުކޮށްދީފަ
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 ްސކޫލްުތަޖުރިާބުަދތުރުު

ޑިވްސް  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ފެއަރމަންޓް މޯލް

ސިއްރުފެންފުށި ރިސޯޓާއި ގުޅިގެން މިސިޓީގެ ތިން ސްކޫލްގެ 

ދަރިވަރުން ކްލަްބގެ  އިކޯ  އަދި  ހޮސްޕިޓާލިޓީ  ނަށް  ބީޓެކް 

ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. އިންތިޒާމް  ދަތުރުތަކެއް    ތަޖުރިާބ 

ހިނގާގޮތް   ސިނާއަތް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މިދަތުރުގައި 

އަދި ރިސޯޓުގެ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ލެަބށް ޒިޔާރާތްކޮށް ޕްލާސްޓިކް ރީސައިކަލްކުރާ ގޮތްތައް  ވެ.  އަމަލީގޮތުން ަބލައި ތަޖުރިާބ ހޯދާފައެ

. މީގެ އިތުރުން ރިސޯޓުގައި އެވެތަޖުރިާބ ކޮށް ރިސޯޓުގެ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ޓީމުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މާސްޓާ ކްލާހެއްގައި ަބއިވެރިވެފަ

  . ވެއެވެވިފައިހިއްސާކުރެ ދަރިވަރުންނަށް ލޫމާތުހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަކާއި ގުޅޭ މައު

ުކުަދުރުެބހުންު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    1443 މަހު  ރަމަޟާން  އަހަރު  ވަނަ 

ޢަރަިބއްޔާގެ ސަރުކާރުން   ެބހުމަށް ސަޢޫދީ  ރައްޔިތުންނަށް 

އަށް   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ތެރެއިން  ކަދުރުގެ  ދެއްވާފައިވާ 

ފުރަތަމަ  ކަދުރެވެ.ޕެކެޓް    1400ލިިބފައިވަނީ   އެންމެ 

ފަޤީރުންގެ  ބަހާފައިވަނީ  ކަދުރު   ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށީ 

 76ގޭިބސީއަށެވެ. މި    76ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ  

ޕެކެޓް ކަދުރުގެ ތެރެއިން    1324އާންމުންނަށް ެބހުމަށް ހުރި  ޕެކެޓް ކަދުރު ދިނުމަށްފަހު    1ގޭިބސީއަށް ކޮންމެ ގޭިބސީއަކަށް  

 ގެ ނިޔަލަށް ބެހިފައެވެ. 2022ޖޫން   15ޕެކެޓް ކަދުރު ވަނީ  1120
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ުު މަހުގެ ުކރިއަށުްުޖްޫނު ތެެރއްިނު ޙަަރާކތްތުަކގެު ރޭވިފައާިވު ހިްނގުމްަށު ނަިޔލްަށު

ުގްެނެދވިފައުިނާވުހަަރާކތްތައްު

 އާލާތްތަކަކީ   އިލެކްޓްރިކް  ބޭނުންކުރެވޭ  މިސިޓީގައި  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ނިސްަބތް  ބޭނުންކުރެވޭ  ކަރަންޓް:  1ރަކާތް  ޙަ  •

 ކަނޑައެޅުން  އުސޫލެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއް ހެދުމަށް އާލާތްތަކަކަށް  ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާ

 ރޭވިފައެވެ.ވަނީ ކޮމިޓީއިން ކުރުމަށް  ތިމާވެށި އުސޫލު އެކުލަވާލުމަގެ މަސައްކަތްމި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ދިރާސާކުރުން ހަރުކުރުމަށް ހައިޑްރަންޓް  ފަޔަރ މަގުތަކުގައި: 2ޙަރަކާތް   •

ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ަބޖެޓް ހަމަޖެހި، އާރުޑީސީ   2މަގުހެދުމުގެ    ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ނިމިފައި.އާއި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވި، އިނީޝަލް ކޮންސެޕްޓް 

 ހެދުން ފެންވަރަކަށް ރަނގަޅު ނިޒާމް  ފެންހިންދާ ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހެދުމުގެ މަގު: 3ޙަރަކާތް   •

ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. މަސައްކަތް    2މަގުހެދުމުގެ    ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ޒައިން މަރުހަލާގައި.އާރުޑީސީ އާއި ހަވާލުކުރެވި ޑި

     އެޅުން ހޮޅި ޑީވޯޓަރިންގ މަގުތަކުގައި: 4ޙަރަކާތް   •

ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ަބޖެޓް ހަމަޖެހި، އާރުޑީސީ   2މަގުހެދުމުގެ    ސަބަބު/ދަތިތައް:

   އާއި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވި، އިނީޝަލް ކޮންސެޕްޓް ނިމިފައި.

 ނަންޯބޑުހަރުކުރުން ތަކުގައި މަގު: 5ރަކާތް  ޙަ  •

ހަމަޖެހިފައި.    2މަގުހެދުމުގެ    ސަބަބު/ދަތިތައް: ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  އަމަލީ  ފިޔަވަހީގެ  ވަނަ 

   ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި 2މަގުހެދުމުގެ 

 ފުރުސަތު   ލުމުގެ  ކުރިމަތި  ިބންތަކަށް  އެ   ކަނޑައަޅާ  ބިންތަކެއް  ކުރާނެ  ވިޔަފާރި  ސަރަހައްދުން  ަބނދަރު:  6ޙަރަކާތް   •

 ހުޅުވާލުން

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވިޔަފާރި ބިންތައް ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވެފައިނުވާތާ ިބންތައް   ސަބަބު/ދަތިތައް:

ިބމެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރުމަށް   5އިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހުޅުވާލެވެން ނެތުމުން، މިހާރު ފާސްވެފަ

 ނިންމާ، އިއުލާން ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި.
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 .ހުޅުވާލުން  ފުރުސަތު  ލުމުގެ  ކުރިމަތި  ކަނޑައަޅާ  ިބންތަކެއް  ގުދަންކުރާނެ  ސަރަހައްދަކުން  ދުރުނޫން  ބަނދަރާއި:  7ޙަރަކާތް   •

 ންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވުމުން ގުދަންކުރާނެ ިބންތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެ.ލޭ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ޤާއިމްކުރުން ޑޭޓާޭބސްއެއް ފަރާތްތަކުގެ ޭބނުންވާ ޯބހިޔާވެހިކަމަށް: 8ޙަރަކާތް   •

ވާތީ މިކަން  ގެންދެވިފައިނު  މަސައްކަތް ކުރިޔަށްހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި  މަސައްކަތް  މި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ.

 ދިނުން  އެހީތެރިކަން ،މޮނީޓާރކޮށް ގަވައިދުން ތަންތަން ޚިދުމަތްދޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖުތިމާޢީ: 9ޙަރަކާތް   •

 . ގަވާއިދުން ަބއްދަލުވުންތައް އަދި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ. ކޭސްަބއި ކޭސް ަބއްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ   ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ކުރުން ރަނގަޅު ލައިޓިންގ ަބދަލުކޮށް ޓަރފް ދަނޑުގެ ފުޓްސަލް ސްޓޭޑިއަމްގެ ކުޅުދުއްފުށި: 10ޙަރަކާތް   •

  ެބލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެަބދެއެވެ. ހަރަދު ހިނގާނެ ބަދަލުކުރުމަށް ޓާރފް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ކުރުން ތަރައްޤީ ތުރަށްއި ސޭފްހައުސް ހުންނަ ސެންޓަރގައި ސާރވިސަސް ޗިލްޑްރަން އެންޑް ފެމިލީ: 11ޙަރަކާތް   •

ވާތީ މިކަން ފަހުގެ ތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަމަސައްކަތް  މި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ތާރީހަކަށް ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ.

 ހަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް ދައުރު  ތަކުގެ އޯ.ޖީ.އެން މަސައްކަތްކުރާ ރައްކާތެރިކަމަށް އިޖްތިމާއީ އަދި އަންހެނުންގެ: 12ޙަރަކާތް   •

 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން ހިންގުމަށް

ވާތީ މިކަން ފަހުގެ ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުމަސައްކަތް  މި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ތާރީހަކަށް ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ.

  ހޭލުންތެރިކަން  ންކޮށްގެންޭބނު  މީސްމީޑިއާ  ހަރުކުރުމާއި  ތަންތާނގައި  އާންމު  ޝިއާރުތައް  އިޖްތިމާއީ:  13ޙަރަކާތް  

 އިތުރުކުރުން

ވާ ނުވިނަމަވެސް ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިމަސައްކަތް  މި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ކުޅިވަރު މުާބރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ ޝިއާރުތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރެވިފައިވޭ.

 އަދަދުތައް   ކުރެވޭނެ  ރެޖިސްޓަރ  ާބވަތްތައް  އެ  ާބވަތްތަކާއި  ވެހިކަލްތަކުގެ  ދުއްވޭނެ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށީ:  14ޙަރަކާތް   •

   ކަނޑައެޅުން
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ޓެކްނިކަލް   ސަބަބު/ދަތިތައް: ސާރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާއި  އެކުލަވާލެވިފައި.  ޕްލެން  ޓްރެފިކް 

އަދި މީގެ އިތުރުން    ރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީގައި އެދެވިފައިޭބފުޅުންނާއެކު ަބއްދަލު ކުރެވި، ޭބނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓް

ދުއް  ކުޅުދުއްފުށީ އުޅަނދުފަހަރުތަސިޓީގައި  އިއުލާންކުރެވިވާ  މަތިން  ދެފަހަރެއްގެ  އެކުލަވާލުމަށް  ދަފްތަރު  ދަފްތަރު   ކުގެ 

 ފެށިފައި.  ވަނީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް

 ކަނޑައެޅުން މުއްދަތެއް ދުއްވޭނެ ވެހިކަލްތައް އިންޖީނުލީ: 15ޙަރަކާތް   •

ޓެކްނިކަލް   ސަބަބު/ދަތިތައް: ސާރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާއި  އެކުލަވާލެވިފައި.  ޕްލެން  ޓްރެފިކް 

  ވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީގައި އެދެވިފައިޭބފުޅުންނާއެކު ަބއްދަލު ކުރެވި، ބޭނުން

 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކާއި ގޮތުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ވެށިން ކުށުގެ ދަރިވަރުން  ސްކޫލް : 16ޙަރަކާތް   •

ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނު  ސަބަބު/ދަތިތައް: މަސައްކަތް  މުއްދަތުގައި  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ޕްރޮގުރާމު  މިކަން  މި  ވާތީ 

 ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ.

 ބެލެހެއްޓުން  މޮނިޓާކޮށް ކަންކަން އިމާރާތްކުރުމުގެ ސެންޓަރު ޓިވެޓް: 17ޙަރަކާތް   •

  އެޅި، އިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓް ފާސްކުރެވިފައި.ޓިވެކް ސެންޓަރު އެޅުމަށް ިބން ކަނޑަ ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ޕްރޮގްރާމްތައް   ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  އާންމު  ގޮތުން  ގުޅޭ  ޖެހުމާއި  ވެކްސިން  ދެނެގަތުމާއި  ކުދިން  ނުޖަހައި  ވެކްސިން:  18ޙަރަކާތް   •

 ހިންގުން 

މަސައްކަތްތަތަކަށް ވުމުން، ތަރައްޤީގެ   ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން ކުރަމުން ގެންދާ މި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވަނަ ކުއާޓަރ އަށް ރޭވިފައި.3ޕްލޭންގައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޕަްބލިކް ހެލްތާއިއެކު އެއްކީލަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  ރާވައި   ގުޅިގެން  ސްކޫލްތަކާއި  ޕްރޮގަރާމްތައް  ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ގޮތުން  ސިއްހީ  ކުޑަކުދިން:  19ޙަރަކާތް   •

 . ހިންގުން

ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަތަކަށް ވުމުން، ތަރައްޤީގެ މި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވަނަ ކުއާޓަރ އަށް ރޭވިފައި.3ތް ޕްލޭންގައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޕަްބލިކް ހެލްތާއިއެކު އެއްކީލަ ކުރުމުގެ މަސައްކަ

  ކަށަވަރު   ލިިބދެވޭކަން  މެދުނުކެނޑި  ،ފަރުވާ  ޭބނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  ދެނެގަނެ  ަބލިމީހުން  ނަފްސާނީ :  20ޙަރަކާތް   •

 ކުރުން
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މުން، ތަރައްޤީގެ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަތަކަށް ވުމި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވަނަ ކުއާޓަރ އަށް ރޭވިފައި.3ޕްލޭންގައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޕަްބލިކް ހެލްތާއިއެކު އެއްކީލަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  ެބލުމަށް  ފެތޭތޯ  މިންގަނޑަށް  ކަމުގެ  ސާފުތާހިރު  ޭބސްގުދަންތަކުގެ  ތަންތަނާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ވިއްކާ  ކާބޯތަކެތި:  21ޙަރަކާތް   •

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް އިންސްޕެކްޝަން އިދާރާތަކާއެކު ެބހޭ ކަމާއި

ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަތަކަށް ވުމުން، ތަރައްޤީގެ  މި  މ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވަނަ ކުއާޓަރ އަށް ރޭވިފައި.3ރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްލޭންގައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޕަްބލިކް ހެލްތާއިއެކު އެއްކީލަ ކު

  ގަވާއިދާ   ނަގައި  ހުއްދަތައް  ޖެހޭ   ނަގަން  ހިންގަނީ  ޭބސްގުދަންތައް  ތަންތަނާއި  ދޭ  ޚިދުމަތް  ކާބޯތަކެތީގެ:  22ޙަރަކާތް   •

  .ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް އިންސްޕެކްޝަން ކުރުމަށް ޔަގީން ކަން އެއްގޮތައް

   ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ )އޮގަސްޓް މަހު ކުރުމަށް( ސަބަބު/ދަތިތައް:

 އެކުލަވައިލުން ދަފްތަރެއް ފަރާތްތަކުގެ ކުރާ ހަދިޔާ ލޭ: 23ޙަރަކާތް   •

  ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ )އޮގަސްޓް މަހު ކުރުމަށް( ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ފިޔަވަޅެއްގެ   ކަމުގެ  ރައްކާތެރި  ،ދެނެގަނެ  މައްސަލަތައް  ސިއްހީ  ހުރި  ،ތަކުގައި  ޓެސްޓް  ކުރެވޭ   ދިނުމަށް  ލޭ:  24ޙަރަކާތް   •

 ކުރުން ޤާއިމް ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ ރިފަރ ޑޮކްޓަރުންނަށް ،ކޮށްދީ  ފޯރު ކައުންސެލިން ގޮތުން

ޔުނިޓުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަތަކަށް ވުމުން، ތަރައްޤީގެ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޕަްބލިކް ހެލްތު  މި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވަނަ ކުއާޓަރ އަށް ރޭވިފައި.3ޕްލޭންގައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޕަްބލިކް ހެލްތާއިއެކު އެއްކީލަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  ތަކެއް   ވޯރކްޝޮޕް  އެހީގައި  ޭބފުޅުންގެ  ފަންނީ  ދެނެގަނެ  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  ހެދިޮބޑުވުމުގައި  ކުޑަކުދިންގެ:  25ޙަރަކާތް   •

 . ހިންގުން

ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަތަކަށް ވުމުން، ތަރައްޤީގެ މި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ނަ ކުއާޓަރ އަށް ރޭވިފައި.ވ3ަޕްލޭންގައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޕަްބލިކް ހެލްތާއިއެކު އެއްކީލަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  ހާއްސަ   ކުޑަކުދިންގެ  ކުރުމަށް  ހައްލު  މައްސަލަތައް  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ތެރެއިން  ަބރުދަންެބލުމުގެ  ކުޑަކުދިން:  26ޙަރަކާތް   •

 .ޖެއްސުން ހަމަ އިންތިޒާމް ލިޭބނޭ ލަފާ ޑޮކްޓަރުންގެ

ޔުނިޓުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަތަކަށް ވުމުން، ތަރައްޤީގެ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޕަްބލިކް ހެލްތު  މި  :ސަބަބު/ދަތިތައް 

 ވަނަ ކުއާޓަރ އަށް ރޭވިފައި.3ޕްލޭންގައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޕަްބލިކް ހެލްތާއިއެކު އެއްކީލަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
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 . ކޮށްދިނުން ފޯރު  މައުލޫމާތު ށްޤާއިމްކޮ ހެލްޕްލައިން ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ އެހީތެރިކަން ނަފްސާނީ: 27ޙަރަކާތް   •

  އެހީތެރިކަން  ނަފްސާނީމިފަދަ ހެލްޕްލައިނެއް މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓްއިން ޤާއިމް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް    ސަބަބު/ދަތިތައް:

 . ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުކުރެވެއެވެ އެއްހެލްޕްލައިންރަސްމީ  ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ

 ދުންފަތުގެ   ފަދަ   ވޭޕް  ،ސިނގިރޭޓާއި  ދަރިވަރުންނަށް  ތަކުގެ   ސްކޫލް  ދަރިވަރުންނާއި  ނިންމާ  ސްކޫލް:  28ޙަރަކާތް   •

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރުވުމުގެ ހޭލުންތެރި މެދު ގެއްލުމާއި ވަސީލަތަތްކުގެ ކުރާ އިސްތިއުމާލު

ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުމި   ސަބަބު/ދަތިތައް: މަސައްކަތް  މުއްދަތުގައި  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ޕްރޮގުރާމު  މިކަން    ވާތީ 

 ނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ.ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ވަ

 ގެންދިއުން ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރުމުގެ ކްލޮރިނޭޓް: 29ޙަރަކާތް   •

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަތަކަށް ވުމުން، ތަރައްޤީގެ   ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވަނަ ކުއާޓަރ އަށް ރޭވިފައި.3ލްތާއިއެކު އެއްކީލަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްލޭންގައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޕަްބލިކް ހެ

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް ޓްރެއިނިންގ މައުލޫމާތާއި ގެ އެކުއަރފޯނިކްސް އަދި  ހައިޑްރޯފޯނިކްސް: 30ޙަރަކާތް   •

ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  މި   ސަބަބު/ދަތިތައް: ހިންގުމަށް  ޕްރޮގުރާމު  ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނު  މަސައްކަތް  މިކަން  މުއްދަތުގައި  ވާތީ 

 ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ.

 . ދޫކުރުން ކުއްޔަށް ކަނޑައަޅައި ތައް  ޒޯން ވިޔަފާރި: 31ޙަރަކާތް   •

ިބންތައް   ފާސްވެފައިނުވާތީ  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވިޔަފާރި ބިންތައް ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ިބމެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރުމަށް   5ހުޅުވާލެވެން ނެތުމުން، މިހާރު ފާސްވެފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  

 ނިންމާ، އިއުލާން ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި.

 އެކުލަވައިލުން ޯބޑު ޕްރޮމޯޝަން ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށް ޕްރޮމޯޓް ޓުއަރިޒަމް  ސިޓީގެ: 32ޙަރަކާތް   •

ވާތީ މިކަން ފަހުގެ  ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނު  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ޯބޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  މި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ތާރީހަކަށް ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ.

 . ޭބއްވުން ފެސްޓިވަލެއް ދައްކާލުމަށް ސަގާފަތް މަށް ކުރު ޕްރޮމޯޓް ޓުއަރިޒަމް ހެރިޓޭޖް ރެލީގައި ޔޮޓް: 33ޙަރަކާތް   •

 ފެސްޓިވަލް ވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ. މި ސަބަބު/ދަތިތައް:

 .ކުރުން ރަޖިސްޓްރީ ގައި ސެންޓަރ ޖޮްބ އެކުލަވައިލައި ދަފްތަރެއް މީހުންގެ ނެތް ވަޒީފާ: 34ޙަރަކާތް   •
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   ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ވަނީ އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ކަރަންޓް ފެނާއި ދަށުން ެބލުމުގެ ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ހޯދާ ޚިދުމަތް ަބނދަރުގެ: 35ޙަރަކާތް   •

ސަރަހައްދުތައް    ސަބަބު/ދަތިތައް: ޭބނުންވާ  މަސައްކަތް  އެކަމަށް  ހެދުމުގެ  ޕްލޭން  ބަނދަރު  ސާވޭކޮށް  ކަނޑައެޅުމަށް 

  ކުރިއަށްދަނީ

 ކުރުން ޤާއިމް ނާސަރީއެއް މުޑުވައްކުރުމަށް ގަސް :36ޙަރަކާތް   •

ގަސް   ސަބަބު/ދަތިތައް: މަގުތަކުގައި  އަދި  ކުރިއަށްދަނީ.  މަސައްކަތް  ކޮމެޓީގައި  ތިމާވެށި  ޤާއިމުކުރުމަށް  އެއް  ނާސަރީ 

މަސައްކަތް    މުޑުވައްކޮށް ސޮއިކުރެވި  ފަހުމުނާމާއެއްގައި  ކްލަާބއެކު  އިކޯ  ސްކޫލްގެ  ޖަލާލުއްދީން  ބެލެހެއްޓުމަށް  އިންދާ 

  ފެށިފައިވޭ.

 ޭބއްވުން އެއް ޑްރިލް ފެންވަރުގައި ސިޓީ ގޮތުން ތައްޔާރުވުމުގެ ކާރިސާތަކަށް :37ޙަރަކާތް   •

ތާވަލުކުރެވިމި   ސަބަބު/ދަތިތައް: ހިންގުމަށް  ޕްރޮގުރާމު  ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނު  މަސައްކަތް  މުއްދަތުގައި  މިކަން  ފައިވާ  ވާތީ 

 ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ.

  ތަފާތު  މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ ހަމަހަމަކަމާއި  މިންތީގެ  ގުޅޭގޮތަށް  އުމުރުފުރާއަކާއި އަމާޒުކޮށް އުމުރުފުރާއަށް އެކިއެކި :38ޙަރަކާތް   •

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ޭބނުންކޮށްގެން ޒަރީޢާތައް

ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުމި   ސަބަބު/ދަތިތައް: މަސައްކަތް  މުއްދަތުގައި  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ޕްރޮގުރާމު  މިކަން    ވާތީ 

 ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ.

 ގުޅޭނެ   ސެކްޝަންތަކަށް  ގުޅޭ   ޙިދުމަތަކާއި  ފަސޭހައިން  އަޕްގްރޭޑްކޮށް  ސިސްޓަމް  ޓެލެފޯން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  :39ޙަރަކާތް   •

 ކުރުން ޤާއިމް ސިސްޓަމް ރޫޓިން އަދި ވެއިންޓިން

ވަނީ    ސަބަބު/ދަތިތައް: ޕްލޭނެއް  ގޮތުގެ  ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތްތައް  ހެދި،  އެސެސްމަންޓެއް  އިންޓަރނަލް 

ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ނެގުމަށް ޓީ އޯ އާރުގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީ އެކުލަވާލެވިފައި. މިއާއެކު އައިޓީ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ

 ފޯން ހިދުމަތްދޭ ކުރުމަށް  އަޕްގްރޭޑް   ފޯން ސިސްޓަމް   ލުކޮށްއްސަލަތައް ހައްން ލައިންތަކަށް ދިމާވާ މަފޯ .ތައްޔާރުކުރެވިފައި

 ސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި. އެކު ގިނަ މަޏާކުންފުން



59 

 

 ވަަނުއަހުަރގެުމަަސއްކަތުުާތވަލުގައިުުކރިަޔްށުރޭވިފައާިވުހަަރާކތްތައ2022ުުް

 ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް 

ހިންގުމަށް   ޙަރަކާތް 

 # ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

Q4 Q3 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން   ރަށްވެހި   ޚިދުމަތްތަކާއި،   އަސާސީ  .1

 1 ފެން ޓެސްޓްކޮށް ކޮލިޓީ ެބލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ޕަްބލިކް ހެލްތާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުން ✓   

 2 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ސަޕްލައިފެން  ✓ ✓ 

 3 ނަރުދަމާ އިން ނަގާ ފީ ކަނޑާލުން   ✓ 

 4 ފެނުގެ ޭބންޑް ތަކުގެ އަގުތައް މާލެއާއި އެއްހަމަކުރުން   ✓ 

 5 ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.  ✓ ✓ 

 6 ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ✓ ✓ 

 7 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އައުޓްސޯސް ކޮއްގެން  ކުރިޔަށްގެންދިއުން ✓   

 8 އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި މި ޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ސަްބސިޑީ ހަމަޖެއްސުން   ✓ 

 9 ނިންމުން  50ވަނަ ފިޔަވަހި % 2މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ  ✓ ✓ 
 

 10 މަގުތަކުގައި ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ހަރުކުރުމަށް ދިރާސާކުރުން  ✓ ✓
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 11 މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ފެންހިންދާ ނިޒާމް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން           ✓ ✓ 

 12 މަގުތަކުގައި ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅި އެޅުން        ✓ ✓ 

 13 ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަނަށް ހެދުން މަގުތަކުގެ ޕޭވްމަންޓްތަކަކީ ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި ދުވަސްވީ މީހުނަށް  ✓ ✓ 

 14 މަގުތަކުގައި މަގު ަބއްތި ހަރުކުރުން ✓ ✓ 

 15 މަގުތައް މަރާމާތުރުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުން ✓ ✓ 600,000.00

 16 ރަނގަޅު ކުރުންނުހެދި ހުރި މަގުތަކުގެ ިބންގަނޑު އެއްވަރު ކޮށް، ވެލި އަޅައި އެމަގުތަކުގެ ހާލަތު  ✓ ✓ 600,000.00

 17 މިހާރު ހެދިފައިހުރި ޤަވައިދު ތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ަބދަލުގެނައުން. ✓   

 18 ދެ ގަުބރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ 

 19 މައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ✓ ✓ 

 20 މައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން ✓   10,000.00

 21 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އައު ހިނަވާގެއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން. ✓   4,531,097.00

 22 މިސްކިތްތައް ޤަވައިދުން ފޮޅާ ސާފުކުރުން އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން  ✓ ✓ 

 23 މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް އާާބތުރަފިލުވުން  ✓ ✓ 

 
ށް ދުވަސްވީ ފަޅު ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ވެރިމީހާ ނިޔާވެފައިވާ ގޯތިތައް ފާހަގަކޮށް އެގޯތިތައް ވާރުތަވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަ ✓  

 އުސޫލެއްހަދާ އިޢުލާން ކުރުން.

24 
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 މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ   .2

 25 ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ެބޑްމިންޓަން ކޯޓް މަރާމާތުކުރުން   ✓ 

 26 އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ 

 27 އިސްރަށްވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން    ✓ 20,000.00

 28 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ގަވައިދުން މޮނީޓާރކޮށް، އެހީތެރިކަން ދިނުން  ✓   50,000.00

 
ަބއްދަލުވުންތައް  ✓ ✓ ޤަވައިދުން  މުއައްސަސާތަކާއެކު  ގުޅުންހުރި  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ތަންތަނުގެ  ހިދުމަތްދޭ  އިޖުތިމާޢީ 

 ޭބއްވުން 

29 

 30 މިހާރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުރި ފުޓުޯބޅަ ދަނޑުތައް ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުން    ✓ 

 31 ފުޓުޯބޅަ ދަނޑުތައް ަބލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އާމްދަނީ ލިޭބނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން    ✓ 

 32 ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ާބސްކެޓް ކޯޓުގެ ލައިޓިންގ ރަނގަޅު ކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ެބކްޯބރޑެއް ހަރުކުރުން  ✓   200,000.00

 33 އެކި އެކި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން    ✓ 20,000.00

 34 ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ވަށާ ފާރު އާކޮށް ލައިޓް ހަރުކުރުން ✓   

 35 ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ޗޭންޖިން ރޫމް ރެނޮވޭޓް ކުރުން   ✓ 

 36 ޕީއެސްއެމް ސިނަމާ  މަރާމާތުކޮށް ހިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހެދުން    ✓ 

 37 އީދުތަކާއި ހާއްސަ ދުވަސް ތަކުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ✓ ✓ 200,000.00
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 38 ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމްކުރުންޕަްބލިކް    ✓ 

 
ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަދި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި  ✓  

 ހަރަކާތްތައް ރޭވުންޤަވައިދުން ަބއްދަލުވުންތަކެއް ާބއްވާ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަ ތަކުގެ ހައްލު ގުޅިގެން ހޯދުމަށް 
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 40 ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހިވެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ✓   

 41 މެރޭޖް އަދި ފެމިލީ ކައުންސިލިންގ ޚިދުމަތް ތާއަރަފްކުރުން   ✓ 

 42 ގޮތުގެ ޝެސަންތަކެއް ރާވައި ހިންގުންއާއިލާތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެ    ✓ 5,000.00

 43 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ 20,000.00

 44 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ✓ ✓ 20,000.00

 45 މައިން/ަބފައިން މިނޫންވެސް ނާޒުކު ގުރޫޕުތަކުގެ މީހުންގެ ދަފުތަރުތައް ޤާއިމުކޮށް ެބލެހެއްޓުން އެކަނިވެރިން  ✓ ✓ 20,000.00

 46 މަހުން އެއްފަހަރު ޚާއްޞައެހީއަށް ބެނުންވާ މީހުންގެ ހާލުބެލުން  4ކޮންމެ  ✓ ✓ 

 47 ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފާހަގަވި ކޭސްތައް ފޮލޯއަޕް ކުރުން ✓ ✓ 

 48  އެން.ސްޕާ ފަދަ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަންބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަޕޯރޓް ޑެސްކު ޤާއިމްކުރުން ✓ ✓ 

 49 ތެރަޕީ އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް  ކޭމްޕް ޭބއްވުން   ✓ 50,000.00

 50 ފަރާތްތަކަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ    ✓ 10,000.00

 51 ތެރަޕިސްޓުންނާއި މެންޓަލްހެލްތު ފަދަ ދާއިރާތަކުން މީހުން ިބނާކުރުން   ✓ 
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 52 މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސް ދިނުން ކުރިޔަށްގެންދިއުން  ✓ ✓ 20,000.00

 53 ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުންދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ދީނީ    ✓ 10,000.00

 54 ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމީ ތަރުިބއްޔަތު އުނގަންނައިދިނުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިން މެދުވެރިކޮށް ބެލެނިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން    ✓ 10,000.00

 55 އަޤީދާގެ ފޮތްތައް ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީއިން އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ދީނީ    ✓ 10,000.00

 56 އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުާބރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން ✓ ✓ 2,000.00

 57 ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން.އަވައްޓެރިކަމުގެ ގުޅުން ަބދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު  ✓ ✓ 10,000.00

 58 އިޖްތިމާޢި ގުޅުން ަބދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފިނިމައިޒާންތައް ތަރައްޤީ ކުރުން ✓   60,000.00

 އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން  .3

 59 ޓްރެފިކް ޤަވައިދުތަށް ތަންފީޒުކުރުން   ✓ 

 60 މަގުތަކުގައި ސްޕީޑް ްބރޭކަރު ހަރުކުރުން   ✓ 100,000.00

 61 ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުން    ✓ 100,000.00

 62 މަގުތަކުގައި މަގުަބއްތި ހަރުކުރުން    ✓ 200,000.00

 63 ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން މަގުތަކުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ   ✓   200,000.00

 64 ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން    ✓ 

 65 ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން    ✓ 
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 66 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ޕޮލިހާޢި ގުޅިގެން އޮޕޮރޭޝަން ހިންގުން ✓   

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  .4

 67 ޓިވެޓް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން މޮނިޓާކޮށް ެބލެހެއްޓުން  ✓ ✓ 

 68 ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކޯސްތަކެއް ހިންގުންސްކިލް ނީޑް އެސެސްމަންޓުން ފާހަގަވާ  ✓   

25,000.00 
އެޑިއުކޭޝަން  ✓   ހިއްސާކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފުރުސަތުތަކުގެ  ލިެބންހުންނަ  ސެންޓަރުން  ޓިވެޓް  އަދި  ޔުނިވާސިޓީ،  ކޮލެޖް  އެކި  އެކި 

 ފެއަރއެއް ޭބއްވުން.
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 70 ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދާއިރާގެ ފަންނީ ޭބފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ސްކޫލުތަކަށް ހޯދައިދިނުން މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު  ✓   15,000.00

 71 ކެރިއަރ ގަޑިޑަންސް ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދިއުން. ✓   15,000.00

 72 ސްޓްރީމް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދިއުން ✓   15,000.00

10,000.00 ✓ 
 

 73 ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ފަތަން ދަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

 74 ކުލަްބ ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން އިންޓަރ ސްކޫލް މުާބރާތްތައް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ޭބއްވުން    ✓ 70,000.00

 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން  .5

 75 ކުޑަކުދިން ސިއްހީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގަރާމްތައް ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.  ✓   2,000.00

 
އިދާރާތަކާއެކު ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ޭބސްގުދަންތަކުގެ ސާފުތާހިރު ކަމުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށް ކަމާއި ެބހޭ     ✓

 އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 
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މަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި ޭބސްގުދަންތައް ހިންގަނީ ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތައް ކަން ޔަގީން ކުރު   ✓

 އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

77 

 78 މިސިޓީގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ ފުޅާކޮށް ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  ކުރުމަށް ދަމަނަވެށި ޤާއިމް ކުރުން. ✓   

 79 ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި ެބހޭގޮތުން ހެލްތު ކޭމްޕް ޭބއްވުން.    ✓ 15,000.00

 80 ކޭމްޕް އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ހިންގުން ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ ހެލްތް    ✓ 10,000.00

 81 ކެންސަރު، ޑިސްއެިބލިޓީޒް ފަދަ ަބލިތަށް ޖެހެމުން އަންނަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން.    ✓ 15,000.00

5,000.00 
ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ޕެރޮގްރާމްތަކާއި، އާރލީ އިންޓަވެންޝަން ކްރޯނިކް ަބލިތައް ދެނެގަތުމަށް ކުޑަކުދިންނާއި، އުމުރުން   ✓  

 ޕްރޮގްރާމަތަށް ހިންގުން. 

82 

 83 ކަސްރަތުކުރުމަށް އެކި އުމުރުފުރާގެ ޭބފުޅުން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޚަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން  ✓   5,000.00

5,000.00 
ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ތައްޔާރީ ކާނާ މަދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނިއުޓްރިޝަނިސްޓެއްގެ ފަރާތުން ެބލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ސެޝަން     ✓

 ތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

84 

5,000.00 
އިދާ ހުރި ކާނާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ތައްޔާރީ ކާނާ ގެ ހުރި ގެއްލުމާއި، ަބދަލުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހަށިގަނޑަށް ފަ    ✓

 އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

85 

 
އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ އިދާރާތަކުގައި އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް ބޭނުންކުރުން    ✓

 ހުއްޓާލުން. 
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 87 ސާފުކުރުމަށް އަންގާ މޮނިޓަރ ކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން ފަޅަށް ހުންނަ ގޯތިތައް  ✓ ✓ 

 88 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ✓ ✓ 

 89 ފްލޫ ސީޒަނަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ކަމާއި ެބހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ފްލޫ ވެކްސިން ހޯދުން ✓   

 90 ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބއިން ސަލާމަތްވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ދެނެގަތުން  ✓   

 91 ކުށްކުރުން މަދުކުރުވުމަށް ދީނީ ދަރުސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.  ✓   10,000.00

15,000.00 
ސަލާމަތްވާން ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އަދި ހުނަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން މިވަާބއިން     ✓

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

92 

 އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން  .6

5,000.00 
ދެވެން ހުރި     ✓ މަގުތައް ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި އެކިއެކި ފުރުސަތުތަކާއި ކުރިއަށް 

 ގައިޑަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދިނުން 

93 

 
މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަގްޫބލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް، މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް    ✓

 ހިންގުން 

94 

 95 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަރަކާތެއް ހިންގުން    ✓ 25,000.00

 96 ން.އެން ހޯދަން ފީނުމުގައި މަސްވެރިންނަށް ލިޭބ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް، ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ފީނުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގު ✓   15,000.00

 97 ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ޭބއްވުން.   ✓ 15,000.00
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 98 ހޯމް ޭބސްޑް ވާރކާޒް ގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން. ✓ ✓ 

 99 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންގޭގައި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން    ✓ 10,000.00

 100 ސިޓީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން ✓   

 101 ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން   ✓ 

 102 މަހާސިންތާއެއް ޭބއްވުން.ސަރަހައްދީ ވިޔަފާރިތަކަށް ދައުވަތު ދެވިގެން ވިޔަފާރި    ✓ 100,000.00

 103 ޮބޑެތި އިންވެސްޓަރުން މިސިޓީއަށް  ޝައުގުވެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ އިމްތިޔާޒްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.  ✓   

 104 ވިޔަފާރިތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ލިޭބނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކުރުން   ✓ 50,000.00

 105 ވިޔަފާރި ސިނާއަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޓްރޭޑް ޓޯކް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.އައު    ✓ 15,000.00

 106 އައު ވިޔަފާރި އާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން    ✓ 25,000.00

 107 އެކި ކަހަލަ ވިޔަފާރި މާރކެޓްތައް ޭބއްވުން  ✓   5,000.00

2,000.00 
ގުޅުންހުރި  ✓ ✓ ކަމާއި  ގޮތުން  އަންގައިދިނުމުގެ  ފުރުސަތުތައް  ހުރި  އަށް  އެކްސްޕޯރޓް  އިމްޕޯރޓް  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ކުޅުދުއްފުށީގެ 

 މުއައްސަސާ ތާކާއެކު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

108 

 109 ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުން.ރަށުގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރުއަރެވުމަށް ބޭނުންވާ  ✓   

 
ރު ވިޔަފާރި، ޓުއަރިޒަމް، މަސްވެރިކަން، ކޮންސްޓަރަކްޝަން އަދި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރެވުމާއެކު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތު    ✓

 ކުރުން

110 
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 111 ސެކްޝަންތައް ރަށަށް ަބދަލު ކުރުމަށް އޮފީސް ސްޕޭސް ހަމަޖެއްސުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ޕްަބލިކް ކުންފުނި ތަކުގެ    ✓ 

 112 ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އުފެއްދުން ✓ ✓ 

 113 ހިންގުން.ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ިބދޭސީން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް    ✓ 10,000.00

 114 ވިޔަފާރިތަކާއި ސިނާއަތްތަކުގައި ިބދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ވާރކްޕާރމިޓާއި އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުން   ✓ 

 115 ިބދޭސީން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގައި އުޅެމުންދަނީ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިިބ ފަރާތްތައްކަން ކަށަވަރު ކުރުން   ✓ 

 116 ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ޓްރޮލީ ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން    ✓ 50,000.00

 117 ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސިސްޓަމަށް އެޕްލިކޭޝަން އެއް ތަރައްޤީކުރުން  ✓ ✓ 100,000.00

 118 ޤާއިމްކުރުންކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯރޓްއިން ލިެބންޖެހޭ މުހިންމު ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް    ✓ 

 119 ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުން ✓ ✓ 

 120 ރަށަށް އަރާ ފައިާބ މީހުންގެ ތަފާސްހިސާުބ ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ 

 ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން  .7

 121 ޑޮކިއުމަންޓް ކޮށް އަރުޝީފު ކުރުންޘަޤާފީ އާދަކާދަތަކާއި މަސައްކަތްތަކާއި ކުޅިވަރުތައް    ✓ 50,000.00

5,000.00 
ށް ވާރުތަވަމުން އައިސްފައިވާ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ އަސްލު ދެމެހެއްޓުމާއި ދިރުވާ އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަ  ✓  

 އެކަން ކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

122 

 123 އީދުގައި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް އިންތިޒާމްކުރުން ✓   50,000.00
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 ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން  .8

 124 މިސްކިތްތަކާއި، ކައުންސިލުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރަތްތަކުގައި އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދޭނެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން ✓   500,000.00

 125 ސަރަހައްދުތައް ސާވޭކޮށް މެނޭޖުމެންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުން އަދި ތަންފީޒުކުރުން ކަނޑުފަޅު    ✓ 50,000.00

 126 ރުއްރުކާއި ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން    ✓ 5,000.00

 127 ަބލިތައް މަދުކުރަން ާބރުއެޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ޭބއްވުންއޯރގަނިކް ޭބސް ބޭނުންކޮށްގެން ރުއްރުކަށާއި ގަހަށްޖެހޭ    ✓ 5000

 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން  .9

 128 އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ދާއިރާތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ނިސްަބތް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުން   ✓ 10,000.00

 129 އަންހެނުންގެ އުފެއްދުންތައް ކަމަށްވާ ރޯނު، ހާލުފޮޅި ފަދަ ތަކެތި ްބރޭންޑްކޮށް ވިއްކޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން    ✓ 20,000.00

 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން  .10

 130 ފައިސާ ަބލައިގަތުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭއެއް ޤާއިމް ކުރުން     ✓ 50,000.00

 131 މުވައްޒަފުންގެ ަބއްދަލުވުންތަކާއި، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ގަވައިދުން ާބއްވާ އަޕްޑޭޓްތައް   ހިއްސާކުރުން   ✓ ✓ 

 
އެދިލެއްވުމާއި އެޕްރޫވް ލިޔެކިޔުމާއި، ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފަސޭހައިން އަވަހަށް ލިޭބނެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން އަދި ތަކެއްޗަށް     ✓

 ކުރުމުގެ ކަންތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ގެންދިއުން 

132 

 133 ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކުޑަކުރުން ✓ ✓ 
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އޮޕަރޭޓިން    ✓ ސްޓޭންޑަރޑް  އެސް.އޯ.ޕީތަކާއި  އުސޫލާއި  ގުޅޭ  ދަފްތަރުތަކާއި  ހުއްދަތަކާއި  އަދި  ރަޖިސްޓްރީ  ހިސާބުތައް،  ތަފާސް 

 ޕްރޮސީޖާރސް އެކުލަވާލުން    

134 

 135 ތަފާސް ހިސާބު، ހުއްދަ، ރަޖިސްޓްރީ އަދި ދަފްތަރުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑޭޓާޭބސްތައް ޤާއިމް ކުރުން  ✓   25,000.00

 136 ޑޭޓާޭބސްތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުން   ✓   10,000.00

 
ތައް ދަފްތަރުތައް އަދި ތަފާސް ހިސާުބތައް އަދާހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ސޯޝަލް ސާރވޭއެއް ހިންގައި މިހާރުގެ ހަލާތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދަފްތަރު ✓  

 އަދާހަމަކުރުން 

137 

 138 ހޯދުން  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް ޑޮކިއުމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްއެއް     ✓ 25,000.00

 139 ކުރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޭންކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް، ކެޓެލޮގްކޮށް ފަސޭހައިން އެކްސެސްވެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން     ✓ 25,000.00

 
މް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޤާއިމްކުރާ ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީ މެދުވެރިކޮށް ކުރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ަބލައި އެކްސެސްވެވޭ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއި   ✓

 ކުރުން 

140 

 141 ޓްރެއިނިންގ ނީޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ޓްރެއިނިނގް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން    ✓   100,000.00

 
އަދި   ✓ ✓ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް  ސްކިލް  ގުޅޭ  ކުރުމާ(  އޮޓޮމޭޓް  ކުރުމާ/  )ޑިޖިޓަލައިޒް  ޓްރެއިނިންގ  ގުޅޭ  ަބދަލުތަކާ  އަންނަ  ހިދުމަތްތަކަށް 

 ޓްރެއިނިންގ 

142 

 143 ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުން ކައުންސިލް އިދާރާ ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް އޮޓޮމޭޓް ކުރެވޭނެ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމާއި  ✓   50,000.00

 144 ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން.    ✓ 500,000.00
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100,000.00 ✓ 
 

 145 ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ހާޑްވެއަރ ހޯދުން 

 146 ޑިޖިޓަލްކޮށް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭބނުންވާ ތަމްރީން މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން     ✓ 50,000.00

10,000.00 ✓ 
 

 147 ޑިޖިޓަލްކޮށް ޚިދުމަތްތަކަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ކެމްޕެއިންއެއް ހިންގުން 

 148 ޚިދުމަތްތައް އޮޓޮމޭޓް ކުރެވިގެންދާއިރު އެއްވެސް ފަރާތެއް ާބކީނުވާނެހެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުން    ✓ 

 149 ކައުންސިލްގެ ޕޯޓަލް ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންކުރަން ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ފަރުމާކުރުން    ✓ 

 150 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި އެންގުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްޯބރޑެއް ޤާއިމް ކުރުން    ✓ 50,000.00

 151 އާންމު ަބއްދަލުވުންތައް ލައިވްކުރުން  ✓ ✓ 25,000.00

 152 ރައްޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުންތައް އަޑުއެހުމަށް އާންމުކޮށް  ހުޅުވާލެވިގެން ހަފްތާއަކު ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުން ✓ ✓ 
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ުޕީއެްސއައިޕީުފޮްރޖެކްްޓތައްު

ޕްރޮޖެކްޓް   ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތް  ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް  ހާރު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް މި 

ހިނގަމުންދާ  

 ސަރަޙައްދު 

 މަޝްރޫއުގެ ނަން 

މަސައްކަތް   ހެދުމުގެ  ބޭސް  ސަބް 

ނަމަވެސް   ލުމުގެ  ކުރެވިފައިވީ  ކަރަންޓް 

ގޮސްފައި  ކުރިޔަށް  އެއް  މަސައްކަތް 

އިންސަނަރޭޓަރ    ނުވެއެވެ.  އަދި 

ގެނެވިފައި  ވަނީ  ނު ރަނިންކޮންޑިޝަންއަށް 

ގެންނަންޖެހޭ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ނުލިބި  

 ންނެވެ. އޮތުމު

ގައި   2019ސެޕްޓެމްަބރ    17

މޯލްޑިވްސް  މެކްސްޓަރ  ވަނީ 

ލިމިޓެޑްއާއި  ޕްރައިވެޓް 

 ވާލުކުރެވިފައި. ހަމަސައްކަތް 

ެބހެއްޓުމުގެ  އިންސަނަރޭޓަރ 

ކުރެވިފައިވަނީ ވާލުހަމަސައްކަތް  

ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  މެކްސްޓަރ 

ޭބސް  ސަްބ  ނަމަވެސް  ލިމިޓެޑްއާއި 

ކޮންޓްރެކްޓަރެއް  ސަްބ  ވަނީ  އެޅުން 

އިންވެސްޓްމަންޓް  އަވަރ  ކަމުގައިވާ 

ލިމިޓެޑްއާއި  ޕްރައިވެޓް 

 ވާލުކުރެވިފައިހަ

 އިންސަނަރޭޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް ކުނިކޮށި

ބައި   ގެ ކުނިކޮށީ  އެކިއެކި  ތައް  ކުނިތައް 

ނަމަވެސް    ، ވަކިކުރެވިފައި ފުނިޖަހާފައި 

ކުރުމުގެ ޓް  މަސައްކަތެއް    ރާންސްފަރ 

މިއިދާރާއަށް އެގުރިމެންޓް  

ނުވެ އިދާރާގެ   އެވެ.ލިިބފައެއް 

-266ނަންަބރު:  

 ކުނިކޮށި ސާފުކުރުން ކުނިކޮށި ވެމްކޯ
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ނުގެންދެވެ  ކުނި    އެވެ. ކުރިޔަށް 

ވެމްކޯއާ   މަސައްކަތް  މެނޭޖުކުރުމުގެ 

ހަވާލުކުރުމަށް އެގްރިމަންޓްގެ މަސައްކަތް  

 ކުރިއަށްދަނީ 

D/438/2021/10  12   ިޖުލައ

ސިޓީއަކުން   2021 ގައި 

ހޯދުމަށް   ވަނީ އެގްރިމެންޓު 

 އެދެވިފައެވެ.

. ތަން  ވެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެ 

ލައިޓް  ޒީނަތްތެރިކު  ގާރޑަން  ރުމަށް 

ލޭންޑްސްކެޕިންގެ  ތަނުގެ    ހަރުކުރުމަށް 

މަރުހަލާގައި.  ކޮމިޓީ    އަދި   މަސައްކަތް 

އާލަތްތައް  މަރާމާތައް  ބައެއް  ވަނީ   

މިނިސްޓްރީއަށް   ބޭނުންވެފައިކަމުން، 

 އެކަން އެންގިފައި 

 32ގައި    2020ނޮވެމްަބރ    09

ޖިމް  އައުޓްޑޯ  ރަށެއްގައި 

 އިންސްޓޯލްކުރުން

 އައުޓުޑޯ ޖިމް ސްޓޭޑިއަމް ސިނާން ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގައި   2020ސެޕްޓެމްަބރ    29 މިފައި މަސައްކަތްވަނީ ނި 

މަސައްކަތެއް،  ޚަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ފަށާތާ    120މަސައްކަތް 

މަސައްކަތް  ދުވަސްތެރޭގައި 

ވެލޯސިޓީ ސްޕޯރޓްސް އިކްއިޕްމަންޓް 

ީބ.އެޗް.ޑީ   އެސް.ޑީ.އެން 

(AGR)141-

PSIP/PRIV/2020/82 

ފުޓްޯބޅަ  ކުރީގެ 

ޒެގް  )ޒިގް  ދަނޑު 

 ދަނޑު(

 ޓާފުއެޅުން
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ޚަވާލުކުރެވިފައިވާ  ނިންމުމަށް 

 މަސައްކަތެއް

ކުރިން   ހަވާލުކުރުމުގެ  ނިމި  މަސައްކަތް 

ފާހަގަ   އިން  އިންސްޕެކްޝަން  ހެދުނު 

ރިޕޯޓް   ކަންކަމުގެ  ކުރެވުނު 

 ވެ.  މިނިސްޓްރީއާއި ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެ 

ވަނަ ދުވަހުން   2021މެއި    20

 14)  2021ޖޫން    05ފެށިގެން  

 ދުވަސް(

ޖުލައި   27ން    2021ޖޫން    06

 ދުވަސް ( 45)  2021

 

އެއިޓް   -141(AGR)ޓްރިޕަލް 

PSIP/PRIV/2021/65 

ފުޓްޯބޅަ  ކުރީގެ 

ޒެގް  )ޒިގް  ދަނޑު 

 ދަނޑު(

 ފެންސް ޖެހުން

ވަނީ   ބިންގަނޑު  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ 

އެޅުމަށްޓަކައި   ބުޑުތައް  ކޮންކުރީޓް 

   ވެ. ކޮނެފައެ 

ފުޓްޯބޅަ ކުރީގެ   - -

ޒެގް  )ޒިގް  ދަނޑު 

 ދަނޑު(

 ރޮސްޓްރަމް

މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ.  

ކުރުމުގައި   ކޮންކުރީޓް  ނަމަވެސް  އެހެން 

މައްސަކަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަން  

ފުޓްޯބޅަ  - - ކުރީގެ 

ޒެގް  )ޒިގް  ދަނޑު 

 ދަނޑު(

 ލައިޓިންގ 



75 

 

ވާނީ   ސަމާލުކަމަށް  މިނިސްޓްރީގެ 

 .  ވެ ގެނެވިފައެ 

ސައިޓް    ރއާ ކޮންޓްރެކްޓަ  ވަނީ 

ކޮންޓްރެކްޓަރ    ވެ. ހަވާލުކުރެވިފައެ 

ސައިޓަށް   ތަކެތި  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތައް 

ނަމަވެސް    ގެނެސްފައިވެއެވެ. 

ހަވާލުކުރެވުނު   އާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ 

އެއްގޮތައް   ޓައިމްލައިނާ  މަސައްކަތް 

މިނިސްޓްރީއަށް   ނުދާތީ  ކުރިއަށް 

 އެންގިފައި 

ކޮޕައިން މަ ފެށުމަށް  ސައްކަތް 

ވަނީ  އިންވެސްޓްމަންޓާއި 

 ހަވާލުކުރެވިފައި

 އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓް ސްޓޭޑިއަމް ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ބޮޑުބައެއްވަނީ   މަރާމާތުގެ  ރޯހައުސްތަކުގެ 

މަސައްކަތްތައް  ވެ.  ނިމިފައެ  ފިނިޝިން 

 ކުރިއަށްދަނީ 

މަސައްކަތް   ދޮރުތަކުގެ  އަދި  ރެއިލިން 

 ރިއަށްދަނީ ކު 

އިން   2021އޭޕްރިލް    06

 ދުވަސް 360ފެށިގެން 

 ދޮންޭބޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

TES/2020/W-008-R02 

އަދި ވެ ލިގަނޑު 

 ކަނޯބރަނި ހިޔާ

 ހައުސިންގ   105  ކުޅުދުއްފުށި.ހދ

 ނިންމުން  ޔުނިޓް
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އެޅުމުގެ   ކަނެކްޝަން  ފެނުގެ  ކަރަންޓާއި 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 

ޚިދުމަތް   މުވާސަލާތީ  އަދި  ޓީވީ  ކޭބަލް 

 ދިނުމަށް ކަނެކްޝަން އެޅިފައި 

އެދުމުގެމަތިން   ކައުންސިލްގެ 

ޤާއިމްކުރާ   އެސަރަހައްދުގައި 

 ފިނިމައިޒާނުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 

ބިންގަނޑު   އެސަރަހައްދުގެ 

ޖެހުމަށް   މަގުބައްތި  އެއްވަރުކުރުމާއި 

 މިނިސްޓްރީގައި އެދެވިފައި 

ބައެއް   ލިބިފައިވާ  ރޯހައުސްތައް 

ވިޒިޓް    5ފަރާތްތަތަކާއެކު   ސައިޓް 

 ބޭއްވިފައި 
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  ންނެވެ. ކުރަމު   ފުރިހަމަ ދަނީ    މަސައްކަތް 

އަވަސްކުރުމަށް   މިމަސައްކަތް 

ކިބައިން   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 އެދެވިފައި 

ހޮސްޕިޓަލްގެ  - -

 ތެރޭގައި

 ޓާޝިއަރީ   ކުޅުދުއްފުށީގައި.ހދ

 ތަރައްގީކުރުން ހޮސްޕިޓަލް

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  - - ވެ. މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެ 

 މަރުކަޒުގައި 

 12  ސީ.އީ.އޭ  ކުޅުދުއްފުށި.ހދ

 ރޫމް  ކްލާސް

 ޕްރީފެްބރިކޭޓެޑް   ކުޅުދުއްފުށި.  ހދ އިންޖީނުގޭގައި - - އެވެ. މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 

 މަޝްރޫޢު އެޅުމުގެ އިންޖީނުގެ

ދަނީ   މަސައްކަތް  އަމަލީ  މަގުހެދުމުގެ 

ކޭބަލް    12.  ނެވެ ކުރެވެމުން މަގުގައި 

ވަޅުލުމުގެ   ހޮޅި   ޖަންކްޝަނާއި 

މަގުތަކުގައި   ބާކީ  ނިމިފައި.  މަސައްކަތް 

ހޮޅިވަޅުލުމުގެ   ޖަންކްޝަނާއި  ކޭބަލް 

 . ކުރިއަށްދަނީ މަސައްކަތް  

 -  ހެދުން  މަގު  ކުޅުދުއްފުށި.ހދ - - -

 2 ފޭސް
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ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް     ރަންވޭގައި -

 ވެ. ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެ 

މަރާމާތު   - ވޯލް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ސީވޯލް 

 ވެ. ކުރުމަށްވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެ 

ހަލާކުވެފައިވާ   - ރިވެޓްމަންޓް  ހިލަތޮށީގެ 

އަލުން   ރަނގަޅުކުރުމަށް  ދިމާ 

  ދަނީ   ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 

 ނެވެ. ޕްލޭން ކުރެވެމުން

 އެއަރޕޯޓް  ކުޅުދުއްފުށީގައި.ހދ އެއަރޕޯޓް - -

 ގާއިމުކުރުން

އޮޕަރޭޝަންސް   އިމަރޖެންސީ  ރީޖަނަލް 

އެން.ޑީ،އެމ.އޭ   ޤާއިމްކުރުމަށް  ސެންޓަރ 

 އަށް ބިން ކަނޑައެޅުފައި 

 ރީޖަނަލް   ކުޅުދުއްފުށި.ހދ - - -

 އޮޕަރޭޝަން  އިމަރޖެންސީ

 ގާއިމްކުރުން ސެންޓަރ

ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި  

ހިދުމަތް ފެށުމައްޓަކައި އެމް ޓީސީސީ  

  ވެ. އެގްރިމެންކުރެވިފައެ ވަނީ  ކު  އާއިއެ 

ބަނދަރުގެ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  - މިހާރުގެ 

 ދެކުނުން 

 ފެރީޓާރމިނަލް 
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އާރް.ޓީ.އެލް ގެ ޚިދުމަތް މިހާރުވަނީ  

 ފެށިފައެވެ. 

ނިމި   ދަނީ  މަސައްކަތް  މިހާރު 

 ނެވެ. ބޭނުންކުރަމުން

 އިންޖީނުގެ   ކުޅުދުއްފުށި.  ހދ އިންޖީނުގޭގައި - -

 މަޝްރޫޢު ޮބޑުކުރުމުގެ

ފެށިފައެއް    މަސައްކަތް   އަމަލީ  އަދި 

 ވެއެވެ. ނު 

 ސަްބސްޓޭޝަން  ކުޅުދުއްފުށި.  ހދ - - -

 މަޝްރޫޢު  ހެދުމުގެ ިބލްޑިންގ

  90  އިމާރާތުގެ   ތެރޭގައިވާ   ގޯތި   ފެނަކަ 

 ވެ. ނިމިފައެ ވަނީ   ޕަސެންޓް 

 ޓްރާންސްފޯމަރ   ކުޅުދުއްފުށި.  ހދ - - -

 މަޝްރޫޢު އެޅުމުގެ ހަޓް

 އަޕްގްރޭޑް   ނެޓްވަރކް  ކޭަބލް - - -  

 ކޭަބލް   މީޓަރ  13007  ކުރުމަށް

 ފޮނުވުން 

ދަނީ   މިހާރު  މަސައްކަތްނިމި 

 ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. 

 ހެޑް   ރީޖަން  ނޯތް  ކަސްޓަމްސް - - -

 ކުޅުދުއްފުށި.ހދ  -  އިމާރާތް  އޮފީސް

ވަނީ    ތަރައްޤީކޮށް   ދަނޑު   ފުޓްސެލް   ދެވަނަ 

  މިހާރު   ނަމަވެސް   އެހެން   ވެ. ނިމިފައެ 

 އެރީނާ  ސްޕޯޓްސް  ކުޅުދުއްފުށި.ހދ - - -

 ޤާއިމްކުރުން / އިންޑޯ ޖިމް 
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  އެކަށް   ނެއްޓި   ވިނަތަށް   ކާޕެޓް   ދަނޑުގެ 

  ކޯޓް   ބާސްކެޓް   ވެ. ހަލާކުވެފައެ  ވަނީ   ދަނޑު 

  ދެއެވެ. ބޭނުންކުރަމުން   މިހާރުވެސް 

ހިދުމަތްދޭންވަނީ   ނިމި  ޖިމް  އިންޑޯ 

 ވެ. ފަށާފައެ 

 ދަމަނަވެށި އިމާރާތް  - - --  އިއުލާން ކުރެވިފައި 

 ރޯހައުސް   400 - - - އެވޯރޑް ކުރެވިފައި 

 ކޮރަލް ފުޓްޯބޅަދަނޑު ފެންސް - - - ބިޑް ޕްރޮސެސިންގ މަރުހަލާގައި 

ޑްރޯވިންގތައް   ކަނޑައެޅި  ފައިނަލް  ބިން 

 ކުރެވިފައި 

 ޓިވެކް ސެންޓަރ - - -

ފޮނުވިފައި   ޑްރާފްޓް  އެގްރިމެންޓްގެ 

އިމާރާތުގެ ކޮންސްޕްޓް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ  

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 

އަދި  - އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް 

 ކައުންސިލް ގުޅިގެން

ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 އައު އިމާރާތް
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ުކުައްނިސުލްނުާއމަްދނީުހުޯދމްަށުހްިނާގުހަަރާކތްތާަކއިުވިަޔފާރިުުު

ުވިަޔފާރިު/ުޚުިދމަތްުަންނ:ުަނީސމީވިލާު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 266/266/2017/49(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ސީކުއީން ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2017 ސެޕްޓެމްަބރ 20 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2032 ސެޕްޓެމްަބރ 19 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 15 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ29900/- ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 

 ނަމުގައި   އެޑްމޭންގެ  ކޮށް  އިމާރާތެއް  ޮބޑު  ކުރުމަށް   ވިޔަފާރި  އެފަރާތުން އިތުރު މައުލޫމާތު:

 .ވިޔަފާރިކުރަމުންދެއެވެ
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ުވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުވަނިުއާިމާރތްު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 266/266/2019/55(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ޭބލީފް ގާޑަން  ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2019އޮގަސްޓް  1 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2029ޖުލައި  31 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 10 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ-/37501 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 
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ުވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުވުަރަނބުު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 AG-A/2015/15-266 ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް އެތުމާ ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2015 ސެޕްޓެމްަބރ 01 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2025އޮގަސްޓް  31 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 10 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ31,377/50 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 
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3ުވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުޚުިދމަތްު

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 266-A/PRIV/2020/22(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ޭބކަރީ ފެމެލީ ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2021ޖުލައި  01 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2022ޖޫން  30 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 1 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ-/4000 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 
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ުވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުއުެދުރހިޔާު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 266/266/2016/29(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ވިލާ ކޮލެޖުން ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2016ސެޕްޓެމްަބރ  22 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2041ސެޕްޓެމްަބރ  21 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 25 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ12000/- ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 
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ުވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުަދގަނޑުގެު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 266A-PLT/2012/01 ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް އެތުމާ ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2012އޭޕްރީލް  15 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2022އޭޕްރީލް  15 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 10 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ-/9780 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 

އެތުމާ އިތުރު މައުލޫމާތު: ވަނީ  މުއްދަތު   ޕްރައިވެޓް   މިހާރު  އެއްަބސްވުމުގެ  ވެވިފައިވާ  ލިމިޓެޑާއިއެކު 

މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުގެ  އެއްަބސްވުން  ކުރެވި  އިއުލާނު  އަލުން  އަދި  ހަމަވެފައެވެ. 

 ކުރިއަށް އެަބދެއެވެ
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 (1ތޮެޔިބްނު)ަބްނކުަރުވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުއެތާުމު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 266/266/2016/23(AGR) ނަންބަރ   އެއްބަސްވުމުގެ 

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް އެތުމާ ފަރާތް   ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2016އޯގަސްޓް  18 ތާރީޙް  ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2041އޯގަސްޓް  17 ތާރީޙް   ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 25 މުއްދަތު   އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ30723/60 ކުލި   ލިބެމުންދާ   މިހާރު 
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 (2ުވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުއްިބާރހީމްުޙަަސްނުތޮެޔިބްނު)ަބްނކުަރު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 އިްބރާހީމް ޙަސަން، މާުބޅާގެ ފަރާތް   ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2017ފެްބރުއަރީ  01 ތާރީޙް  ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2042ޖެނުއަރީ  31 ތާރީޙް   ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 25 މުއްދަތު   އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ-/20,400 ކުލި   ލިބެމުންދާ   މިހާރު 
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 ްބާރްނޗްުު ވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުބޭްނކްުއޮފްުމޯލްޑިވްްސުުކޅުުދއްފުށިު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 266/BML/2017/01(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2022މާރޗް  1 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2025ފެްބރުއަރީ  28 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 3 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ9196/37 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 
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 ވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުމުހާުތުދުގޯތިު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 266/266/2016/04(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 އާޕޮއިންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2016ޖަނަވަރީ  17 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2041ޖަނަވަރީ  16 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 25 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ-/13125 ކުލި:

ފަރާތުން ކުލި ނުދައްކާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހިނގާފައިވާތީ ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް މި އިތުރު މައުލޫމާތު:

 ކޯޓަށް ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައެވެ.
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 ވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުމިތުުރުއޮޑިހުަރގެު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 266-D/PRIV/2022/2(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 މިތުރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2022ޖެނުއަރީ  1 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2022ޖޫން  30 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 މަސް  6 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ -/8184 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 

ލިމިޓެޑްއަށް   އިތުރު މައުލޫމާތު: ޕްރައިވެޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޖޭ.ޖޭ  ގައި  2020ފެްބރުއަރީ    27މިއީ 

 އޮޑިބަނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިބމެކެވެ. 
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 ވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުމުޙައްމުަދުޙަލީމްުއޮޑިހުަރގެު

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އްބަސްވުން އެ 

 266-D/INDIV/2022/16(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 މުޙައްމަދު ޙަލީމް / ގ.ދުންފިނިގެ ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2022މާރޗް  8 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2022ޖޫން  7 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 މަސް  3 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ-/4128 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 

 މިހާރު ވަނީ މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު:

 

 ވިަޔފާރި/ޚުިދމަތްުަންނ:ުއެްނަޓާނތުަކގެުިބްނތައްު

 ކުލި  މުއްދަތު  އެގްރިމެންޓް ނަންބަރު  ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ން  ބި 

ން   2017ސެޕްޓެމްަބރ    266/266/2017/53 15(AGR) އުރީދޫ އެންޓަނާ 

   2027ސެޕްޓެމްަބރ  15

 

މެއި   31ން    2013ޖޫން    A-PLT-2013/05 1-266 ދިރާގު އެންޓަނާ 

2023 

 

 30ން    2016ޑިސެމްަބރ    266/266/2018/36 1(AGR) ދިރާގު އެންޓަނާ 

  2026ސެޕްޓެމްަބރ 
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 މްަސާމުރކްޭޓގެުމްަސކަނޑާުއަށިުުކއަްޔްށުދޫުކުރންު

 )މުއްދަތު(   އެގުރިމެންޓްކުރެވިފައިވާ ފަރާތް  އެގުރިމެންޓް ނަންބަރު  ގަ ޖާ 

01 
(AGR)266-

D/INDIV/2021/56 
 ( 28-08-2022ން  22-09-2021، ކަފުލޯގެ ) މޫސާ އަލީ

02 
(AGR)266-

D/INDIV/2021/28 
 (21-10-2021ން  22-04-2021، އާނިރު ) އަޙްމަދު އިހްސާން

03 
(AGR)266-

D/INDIV/2021/53 
 ( 28-08-2022ން  22-09-2021، އަލިހާ ) ޙަސަން މޫސާ

04 
(AGR)266-

D/INDIV/2021/57 

ޙުސައިން )  ޙަސަން  ވައިޓްރޯސް  -08- 2022ން    2021-09-22، 

28) 

05 
(AGR)266-

D/INDIV/2021/54 
 ( 28-08-2022ން  22-09-2021، ަބނޑިދޫގެ ) ޤާސިމް ޢަލީ

6 (AGR)266/INDIV/2020/48 ް(22- 06-2021ން  23-12-2020، ހިލްމަން )  އިްބރާހީމް ޙަސަނ 

7 (AGR)266/INDIV/2020/49 ް( 22-06-2021ން  23-12-2020، ޗަންޕާގެ ) ޢަލީ އާދަމ 

08 (AGR)266/INDIV/2020/55 ( ާ28-08-2022ން  22-09-2021އާދަމް ޙުސައިން ، ހަދިޔ ) 

 ގައި ޖާގަ ދޫކޮށްލާފައި 2022އެޕްރީލް  06އިތުރު މައުލޫމާތު: ޙަސަން ޙުސައިން ، ވައިޓްރޯސް ވަނީ  

ދޫކުރެވިފައި  5މަތީގައިވާ   )ތިންސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކައުންސިލްއަށް   300/-ފަރާތުން ކޮންމެ މަހަކު    5ވާ  އިސްކުރު ކުއްޔަށް 

 . ލިެބއެވެ
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ުގްެނގްޮސުއާެވޑްުުކެރވިފައާިވުިބޑްުތުަކގެުމުަޢލާޫމތުުުޖްޫނުމަހުގެުނިަޔލަށްު

އެއްބަސްވި   އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރ  ވާޑް ކުރެވުނު އަގު އެ 

 ތާރީހް 
 # ބިޑުގެ ނަން  ތަފްސީލް 

27,900.00 

 މަހަކު 

(AGR)266-

PR/PRIV/2022/1 

05-Jan-22   ީކުޅުދުއްފުށީމިއ   އާއި   ފަޅުތެރެ  ަބނދަރުގެ  އުތުރު  ހދ 

  ދަތުރުހިޔާ   އަދި  ސަރަހައްދު  އޮޑިއެހެލާ  އަދި  މަސްމާރުކޭޓް

ވަޑާން   ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ަބންނަ

ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި   ދެމެދު   އިދާރާއާއި  ސިޓީ 

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ

އާއި  ފަޅުތެރެ  ބަނދަރުގެ  އުތުރު 

އޮޑިއެހެލާ  އަދި  މަސްމާރުކޭޓް 

ދަތުރުހިޔާ   އަދި  ސަރަހައްދު 

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

1  

16,900.00 

 މަހަކު 

(AGR)266-

PR/PRIV/2022/4 

26-Jan-22   ީއަމީރު އަމީން ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީހދ  މިއ

ކުރުމަށް   މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ފޮޅާސާފުކޮށް  އާއި 

އާއި ބަންނަ ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ވަޑާން    ސިޓީ 

 .އެއަްބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު އިދާރާއާއި

 ސެކިއުރިޓީ   ސްކޫލްގެ   އަމީން  އަމީރު

 ޓުން އާއި ފޮޅާސާފުކޮށް ބެލެހެއް
2  
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99،407.49 (AGR)266-

PR/PRIV/2022/5 

14-Feb-22   ީކުޅުދުއްފުށީމިއ ސާރވޭ   ހދ  އިދާރާއަށް    ކައުންސިލްގެ 

ސަޕްލަރި ކުރުމަށް    ސެޓެއް  ޖީޕީއެސް  ބޭނުންކުރާ  ކުރުމަށް

 ކުޅުދުއްފުށީ  ފޯސައިޓް ސާރވޭއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި

ކައުންސިލްގެ   ވެވިފައިވާ   ދެމެދު  އިދާރާއާއި  ސިޓީ 

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

ބޭނުންކުރާ  ކުރުމަށް  ސާރވޭ 

ޖީޕީއެސް ސެޓެއް ސަޕްލަރިކޮށްދޭން 

 ފަރާތެއް ހޯދުން 

3  

1،380.00 

 މަހަކު 

(AGR)266-

PR/PRIV/2022/8 

02-Feb-22   ީކުޅުދުއްފުށީގެމިއ ކުޅުދުއްފުށީ    ހދ  އަދި  މިސްކިއްތަށް 

ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އުފެދޭ ކުނިކާލުމުގެ މަސައްކަތް 

 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަރި އާއި ކުރުމަށް ފަން

 .އެއަްބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު އިދާރާއާއި

މިސްކިތުގެ  އަދި  ކައުންސިލް 

 ކުނިއުކާލުން 
4  

1,155.584.74.00 (AGR)266-

PR/PRIV/2022/8 

23-Mar-22  ީމިއީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގުފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގ

ގިްބސް   ކުރުމަށް  ތަރައްގީ  ސަރަހައްދު  ީބޗް  ކުރެވޭ 

ސިޓީ   ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ކުޅުދުއްފުށީ

  ވެވިފައިވާ   ދެމެދު  އިދާރާއާއި   ކައުންސިލްގެ

 .ަބސްވުމެކެވެއެއް

  5 ީބޗް ތަރައްގީ ކުރުން
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28,350.00 

 މަހަކު 

(AGR)266-

PR/PRIV/2022/11 

17-Feb-22 ީކުނިކަހާ   ޢާއްމުކޮށް  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ހދ  މިއ  

 އިޢުލާންކޮށް  ކުނިކެހުމަށް  ތަންތަން  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

 ފަން  ،ފަރާތްކަމުގައިވާ  ކާމިޔާުބކުރި  އެިބޑް  ،ިބޑުކޮށްގެން

ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި    އަރި   އިދާރާއާއި   ސިޓީ 

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު

އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ 

 ބެލެހެއްޓުން 

6  

363,664.80 (AGR)266-

PR/PRIV/2022/27 

11-April-

22 

ސިސްޓަމްތަށް  ކޮންޕިއުޓަރ  ހުރި  މިއިދާރާގައި  މިއީ 

މުވައްޒަފުންނަށް  ގުޅޭ  އަލަށް  ަބއުވެފައިވާތީއާއި 

ލެޕްޓޮޕް ހޯދަން ޭބނުންވާތީ ަބއޯސް އާއި   18ދިނުމަށްޓަކައި  

ސިޓީ   ދެމެދު   އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ

ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ސަޕްލައި   18އިދާރާއަށް   ލެޕްޓޮޕް 

  7 ރާތެއް ހޯދުން ކޮށްދޭނެ ފަ

148, 400.00 (AGR)266-

PR/PRIV/2022/29 

24-April-

22 

ކޮށްފައިވާ  ޙާސިލް  އެވާރޑް  އެޗީވާރސް  ޓޮޕް  މިއީ 

ދިނުމަށްޓަކައި   ކިންޑަލްސް  ކިންޑަލް    35ދަރިވަރުންނަށް 

އިންވެސްޓްމަންޓާއި   އަމީން  ޝިހާމް  ހޯދަންޭބނުންވާތީ 

ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ   ދެމެދު   އިދާރާއާއި  ސިޓީ 

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ

 ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 ުބކް .އީ/    ކިންޑަލް  35  އިދާރާއަށް

ފަރާތެއް   ކޮށްދޭނެ  ސަޕްލައި  ރީޑަރ

 ހޯދުން 

8  
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125,000.00 (AGR)266-

PR/PRIV/2022/34 

25-April-

22 

ޭބނުންތަކުގައި ބޭނުން  މިއީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކިއެކި  

އަދި މޭޒު ހޯދުމަށް،   ކުރުމަށް ފޯލްޑަަބލް ޓެންޓް، ގޮނޑި 

ހޯލްޑިންގ އަމީރު  ސިޓީ  އާއި   އަލް   ކުޅުދުއްފުށީ 

  ވެވިފައިވާ   ދެމެދު  އިދާރާއާއި   ކައުންސިލްގެ

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

 ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 ފޯލްޑަަބލް   ،ޓެންޓް  އިދާރާއަށް

 ކޮށްދޭނެ   ސަޕްލައި   ޒުމޭ  އަދި  ގޮނޑި

 ހޯދުން  ފަރާތެއް

9  

102،345.00 (AGR)266-

PR/PRIV/2022/43 

31-May-

2022 

  މުވައްޒަފުންގެ   އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ސިޓީ   މިއީ ކުޅުދުއްފުށި

ހޯދުމަށް،    ފަރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ތައްޔާރުކޮށް  ޔުނިފޯމް

އާއި ިބއާރޑް  ސިޓީ  ޓީމް   ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 .އެއަްބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު އިދާރާއާއި

 ކައުންސިލް   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި

 ޔުނީފޯމް   މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ

 ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ   ތައްޔާރުކޮށް

 ހޯދުން  ފަރާތެއް

10  
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 އަދަދު  ކުރިއަށްދާ ބީލަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު   #

 މަރުހަލާގައިއިޢުލާން ކުރެވި އިވެލުއޭޝަން  1

 ޕްލޭ ސްކޫލް  •

 ފެރީޓަރމިނަލް ރެސްޓޯރެންޓް  •

 ފެރީޓަރމިނަލް ޓަކްޝޮޕް  •

 ސައުންޑް ސިސްޓަމް  •

 )ފެމިލީ ޭބކަރީ( ކުއްޔަށް ދިނުން 3ޚިދުމަތް  •

5 

 އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ނިމި އެގްރިމަންޓް ކުރަންވެފައި 2

 ޕެންޝަން ސްއޮފީސް އެކް •

 މަރާމާތު 3ޚިދުމަތް  •

2 

 10 އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައި 3
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ުޮސއިުުކެރުވުނުއެމް.އޯ.ޫޔުތައްުުުވަަނުއަހުަރުތެރޭގައ2022ުުި

 ތަފްސީލު  ނަން  ތާރީހް  #

ކޮމިއުނިޓީ ޖިމް ސާފުކޮށް    ކުޅުދުއްފުށީ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި ގާއިމް  ޖިމް އެމް އޯ ޔޫ  ކޮމިއުނިޓީ 2022ޖެނުއަރީ  16 1 ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރެވިފައިވާ 

 ކައުންސިލާއި ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އާއި ދެމެދު ވެވެވުނު އެއްަބސްވުމެއް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ

 ކުރިއަށް ގެންދާ  އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީ   ސެންސަރ   އެއަރ ކުއަލިޓީ މޮނިޓަރިން ފެްބރުވަރީ 27 2

 ޮބޑު ރަށްރަށުގައި ޤާއިމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ   ދަށުން އާާބދީ"  ވައިގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ މަޝްރޫޢު"

އެއްަބސްވުމެކެވެ. މި "  ސެންސަރ  އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ"  ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމަށް ވެވުނު 

ދަށުން ވުމުގެ  ސެން"  އެއްަބސް  މޮނިޓަރިން  ކޮލިޓީ  ވަނީ"  ސަރއެއަރ  ސިޓީ   އެއް  ކުޅުދުއްފުށީ 

   ކައުންސިލްގައި ެބހެއްޓިފައެވެ.

އަހަރަކު ކަނޑައެޅިފައިވާ   ކޮލެޖް ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ކިޔެވުމަށް ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ  ވިލާ ޔޫ ކޮމިއުނިޓީ ސްކޮލލަރޝިޕް އެމްއޯ 2022މާރިޗް  17 3

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވިލާ ކޮލެޖް   ފުރުޝަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްއަދަދަކަށް ސްކޮލަރޝިޕް ގެ  

 އާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްަބސްވުމެއް
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ކުޅުދުއްފުށީ   މަގުގެ ގްރީން ޒޯނުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގަސް އިންދައި، ހައްދައި ެބލެހެއްޓުމަށް  ަބންޑާރަ އޯ ޔޫ ޖަލާލުއްދީން އިކޯ ކްލަްބ އެމް 2022ޖޫން  5 4

ވެވެނުސިޓީ ދެމެދު  އާއި  ކްލަްބ  އިކޯ  ޖަލާލުއްދީން  ކައުންސިލާއި  ވުމެއް.     އެއްަބސް 

އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ރަންނިކަ ގަސް އަދި އެކި   މި  ހިޔާ ލިޭބނޭ 

 ކަހަލަ ގަސް އިންދިގެން ދާނެ

 

ުގެުަބޖުެޓްނުޙަަރުދުުކެރވިފައާިވުހަަރާކތްތައްުކުައްނިސލްުުޖްޫނުމަހުގެުނިަޔލަށްު

 # ރަކާތްތައް ހަ 

 1 ހެން ވަޞީލަތްތަށް ހޯދުން މިއިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ގުޅޭ އަދި އެހެނި 

 2 ތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން ގަބުރުސްތާނުތަކުގައި ވިނަކޮށާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަދި ކަށުކަމާކެމީގެ އިންތިޒާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާ އެމަސައްކަ 

 ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް  މިސްކިތްތަކުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާރޑްވެއަރ ސާމާނުގެ ސްޓޮކް އަދި

 ދެމެހެއްޓުން 
3 
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ކައި އިދާރާގެ ނެޓްވޯރކް ވަރުގަދަކޮށް  ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަށް ފަސޭހަކޮށް އަވަސްކުރުމަށްޓަ 

 ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

4 

 5 ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ހަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިދާރާގެ ރަސްމީ ޕޯޑިއަމް ތައްޔާރުކުރުން 

 6 ރުމަށް ހެޖްޓްރިމާއެއް ހޯދާ އެމަސައްކަތް ލުއިފަސޭހަކުރުން މިސްކިތްތަކުގައި ހުންނަ ގަސްތައްކޮށާ މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތިތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ބޭނުންކު 

 7 ރަށުތެރޭގައި މަދިރި އާލާވުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ޕަބްލިކް ވޯރކްސްއާއި ގުޅޭ މަދިރި ބޭސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން 

ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި ތަންފޮޅާ ސާފުކޮށް  ދަތުރުހިޔާގެ ދޮރުތަކަށާއި ފެންޕަމްޕް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  

 ބެލެހެއްޓުން 
8 

ކަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތައް  ކޮށް އަގުތަ މިއިދާރާއާއި ރަށުގެ އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކާއި ދެމެދުވެވިފައިވާ ޒަމާންވީ ބިމުކުލީގެ އެއްބަސްވުންތައް އަލުން އެކުލަވާލާ ރިވިއު 

 ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 
9 

 10 ހަޟާރަތު މިސްކިތު އަންހެނުންގެ ގޭޓް ކައިރިއަށް ފެން އިސްކުރުލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެ އެމަސައްކަތްކުރުން 

 11  ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެކިބާވަތުގެ ކުނިވަކިކުރެވޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން ކުނީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުނިކޮށީގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމާއި ސެކިޔުރިޓީ 

 12 ހަޟާރަތު މިސްކިތުގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯރކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން 
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 13 ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޒަމާނާއިގުޅޭ ޓޫލްސް ހޯދުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަށް  

 14 އިންކް ސްޓޭމްޕް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށުން - ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކިސެކްޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ކަސްޓަމް

 15 ހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި އެޅޭކުނި އުކާލެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ރަށުގެ އިޖުތިމާއި އެކި ސަރަ 

 16 ރަމަޟާން މަހަށް ހަސަނާތު މިސްކިތުގައި ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަތަރިޖަހާ ހިޔާގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުން 

އި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކާސް މައިލޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ރަށް ތަމްޞީލްކުރި ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމަށް  ރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކަ 

 ބޭނުންވާ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން 
17 

 18 ސްކޭލެއް ބެހެއްޓުމާއި ގަޑިއެއް ހަރުކުރުން ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ޖިމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަސޭހައަށް ޑިޖިޓަލް ބާތްރޫމް  

 19 އް ކުރިޔަށްގެންދިޔުން ކައުންސިލުން ހަރަދުކޮށްގެން ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެކިއެކި ބިންތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެ 

ން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޕީޖީ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ޓްރެއިނަރުން ގެނެސްގެން އަންހެނުންގެ ސައްލާގެ  މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އަންހެނު

 ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ހިންގުން 

20 

 21 ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ބަނދަރު ޑެސްކްއަދި ޣަނީމާ އިމާރާތުގެ އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
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 22 ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޒަހުރާ މިސްކިތުގައި ކުލަލުމާއި ތަނުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 

 23 އްޔާރުކުރުން ފައިވާ ދިދަ ތަ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިވެންޓްތަކުގައި ތަންޒީނަތްތެރިކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ލޯގޯޖަހާ 

އިކުއިޕްމަންޓް އަދި  އިދާރާގެ މުނިސިޕަލް ސެކްޝަނުންކުރާ ސަރވޭކުރުމާއި އެހެނިހެން ފީލްޑް މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނާއި ގު  ޅޭ ސަރވޭ 

 ކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވިކުރުން އެމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާއިއެކު މަސައް 
24 

 25 ނޫރު މިސްކިތުގެ ހަލާކުވެފައިވާ ފާހާނާތަށި ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެން.އޯ.ސީ އިމާރާތުގައި    ފައިލްކުރެވިފައިވާ މިއިދާރާގެ ފާއިތުވީ އަހަރުތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ތަރުތީބުކޮށް ފަސޭހައިން ލިޔުންތައް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު 

 ފައިލްރެކް ރާވާ ފައިލްތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 
26 

 27 ހޯދުން މިއިދާރާއިން ބާއްވާ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް ރަމްޒުކޮށްދޭ ގަދާނޫކުލަ އަދި ރަންކުލައިގެ ފޮތި  

 28 ރުކޮށް ދައުރުކުރުން ކުނިކޮށްޓަށް ކުނިއުކާލާއިރު އެކި ބާވަތުގެ ކުނިވަކިކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ވީޑިޔޯއެއް ތައްޔާ 

މަސައްކަތު  ފީލްޑް  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ގަބުރުސްތާނުގައި  އިދާރާގެ ސަޕޯޓް ސްޓާފުންނާއި  އަދި  ރައްކާތެރިކަން  މުނިސިޕަލް  އެމުވައްޒަފުންގެ  ވަގުތު  އުޅޭ  ގައި 

 ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ސޭފްޓީ ޝޫޒް ހޯދުން 
29 
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ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތި  އިކުއިޕްމަންޓްފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ތަރުތީބުކޮށް  އަގުބޮޑު  ބޭނުންކުރެވޭ  އަދި  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިތުރަށް އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި    ޒާމުތައް 

 ފައިލްރެކާއި ފައިލް ކެބިނެޓް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުން 
30 

 31 ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ހިޔާދޭ ގަސްތަކުން މަގުބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ނުވާނޭހެން ގަސްތައްކޮށާ ބެލެހެއްޓުން 

ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާ މެދު ކެނޑުމެއްނެތި ރިޕޯޓްކުރެވޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް  ރަށުގެ މަގުބައްތިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަށް  

 ހަމަޖެއްސުން 

32 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަ  ކުރެހުން ސެޓް  އަދި ތަފްޞީލީ  ބީ.އޯ.ކިޔު  ދާއިމީ ސްޓޭޖެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ  ކުރިޔަށް  ސިޓީގައި  އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން  ތް 

 ގެންދިޔުން 
33 

ކުރެވޭ  ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ހަރުދަނާކޮށް  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  މިސްކިތްތަކާއި ކައުންސިލުން 

 ހައިޕްރެޝަރ ވޮޝަރއެއް ގަތުން 
34 

 35 ތުގެ އަންހެނުންގެ ފާހާނާއަށް ދިމާވި ފެންބްލޮކްވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން ޖަމާޢަތު މިސްކި 

 36 އިޓްހަރުކުރުން ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތައް ކުޅެވޭނެހެން އަމްޕިއަރު ގޮނޑި ހެދުމާއި އަލިގަދަ ލަ 

ބޭނެ އިންތިޒާމު  ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަސޭހައާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ތަނުގައި ފިންގަރޕްރިންޓް ލޮކް ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމާއި އެތަނުން ވައިފައި ލި ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ޖިމް  

 ހަމަޖެއްސުން 
37 
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 38 ން އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހާ ވެހިކަލްތަކުގެ ރޯޑު ވާދިނަސް ހެދުމާއި އިންޝުއަރެންސް ހެއްދު 

ކޫލަރު  ބަދަލުގައި  ފެންފުޅީގެ  ގޮތުން  މަދުކުރުމުގެ  މިންވަރު  ބޭނުންކުރެވޭ  ޕްލާސްޓިކް  އިވެންޓްތަކުގައި  އިންތިޒާމުކުރާ  ފެންބެހެއްޓޭނެ  މިއިދާރާއިން  ގައި 

 އިންތިޒާމުހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފެންކޫލަރު ގަތުން 
39 

 40 ންދުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ވިއްސާރަކޯޓު ހޯދުން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވިއްސާރާގައި ފެންހި 

 41 ޕްރިންޓިން މެޝިނެއްގަތުން  ލޭބަލް  އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނާއިގުޅޭ އައު 

 42 ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލީގަލް އެއިޑް ކޭމްޕެއް ހިންގުން 

 އީކޯ ކްލަބްގެ ފަރާތުން ބަންޑާރަމަގުގައި އިންދި ގަސްތައް  ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން އެސްކޫލްގެ 

 ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ހަވާލުކުރުން 
43 

ޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް  ހަމަ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިންދުނު ގަސްތަކަށް ޕަބްލިކް ވޯރކްސް މެދުވެރިކޮށް ފެންދީ ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުތައް  

 ހޯދުން 
44 

 45 ގައި ކުޅުދުއްފުށި ތަމްޞީލްކުރާ ޓީމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން   2023- 2022ނޯތް ލީގް  

 46 ޕް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުން ވޯޓަރިންގ ޕަމް ޑީ ޕަބްލިކް ވޯރކްސް މެދުވެރިކޮށް ރަށުގެ މަގުތަކުގައިހުރި ކާނުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ  
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 47 ފެށުން   އެމަސައްކަތް   ހަވާލުކޮށްގެން   ބަޔަކާއި   އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި   ފިލާސެޓް   ވަޅުކޮންނަ   ގަބުރުސްތާނުގައި 

  ކަވަރު   ސެޓްތަކުގެ   ބެންޗްގޮނޑި   އައި   ބޭނުންކުރެވެމުން   ކުރިން   އިމާރާތުގައި   ސީ . އޯ . އެން   އިތުރުކުރުމަށް   އަދަދު   ގޮނޑީގެ   ފަސޭހައަށްޓަކައި   ފަރާތްތަކުގެ   ބޭނުންކުރާ   ދަތުރުހިޔާ 

 އެއްގޮތްކުރުން   ޒަމާނާއި   ބަދަލުކޮށް 
48 

 49 . ގަތުން   ތާޅަފިލި   3  ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި   ތާޅަފިލި  މިސްކިތުގެ   ހަޟާރަތު   އަދި   މިސްކިތް   ޖަމާއަތު   ، މިސްކިތާއި   ހަސަނާތު 

 50 ގަތުން   ސިސްޓަމެއް   މައިކްރޮފޯން   ކޯރޑްލެސް   އަދި   ހެޑްވޯން   ފެންވަރުގެ   ޒަމާނީ   ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި   ކިޔުމުގައި   ޚުތުބާ   ބަންގިގޮވުމަށާއި   މިސްކިތުގައި   ޖަމާޢަތު 

 51 މަސްމާރުކޭޓްގެ ފާރުތަކުން ކުލަ ކެހި ބައުވެފައިވާތީ، ފާރުތަކުގައި ނޫކުލަލައި ފާރުތައް ރީތިކުރުން 
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ުެދުވުނުޙިުދމަތްތަކުގެުތަފީްޞލްުުޖްޫނުމަހުގެުނިަޔލަށްު

 އަދަދު  ދެވިފައިވާ ޚިދުމަތް  #

 ބިމާއި ބެހޭ ބައި 

 57 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ 1

 22 އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ 2

 07 ިބންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ  3

 15 ގޯތީގެ އަދަދު  އިންވަކިކޮށްދެވުނު 4

 132 ސާރވޭކުރެވުނު ގޯތީގެ އަދަދު 5

 13 ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ސާރވޭ ކުރެވުނު އަދަދު  6

 އާންމު ޙިދުމަތްތައް 

 66 ވަގުތީގޮތުން މަގު ަބންދުކުރުމަށް ދެވުނު ހުއްދަ 1

 141 މަގުކޮނުމަށް ދެވުނު ހުއްދަ  2

 32 ވަގުތީގޮތުން މަގުމަތީގައި ތަކެތި ެބހެއްޓުމަށް ދެވުނު ހުއްދަ  3

 12 މަގުމަތީގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ ހުއްދަ 4

 73 އާއްމު އުނދަގުލުގެ ޝަކުވާގެ އަދަދު 5

 6 އޮޑި އެހެލުމަށް ދެވުނު ހުއްދަ 6

 55 ޤަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން އެންގިފައިވާ އަދަދު   7

 އިދާރީ ޙިދުމަތްތައް 

 2 އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ކުއްޔަށް ދިނުން )ސަރުކާރު، އަމިއްލަ ކުންފުނި އަދި އާންމުންނަށް(  1

 17 އާންމުންނަށް( އެން.އޯ.ސީ. ހޯލް ކުއްޔަށް ދިނުން )ސަރުކާރު، އަމިއްލަ ކުންފުނި އަދި  2

 25 ގަރާޖު ހުއްދަ ހެދުން  3

 84 މަގުަބއްތި މައްސަލަ ހައްލުކުރުން 4
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 2  އެމްކިއު އަށް ލިޔުން ފޮނުވާ ދިނުން  5

 5 މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުގެ ސީވާރދިނަސްއާއި ެބހޭ ސެޓްފިކެޓް 6

 19 ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސީވާރދިނަސް އާއި ެބހޭ ސެޓްފިކެޓް 7

 18 ކަނޑު އުޅަނދުގެ ފަސިންޖަރުން އުފުލުމާ ެބހޭ ސެޓްފިކެޓް  8

 6 ކަނޑު އުޅަނދުގެ ަބރުމަރުކާ އާއި ެބހޭ ސެޓްފިކެޓް  9

 އިމާރާތާއި ގުޅޭ ހުއްދަ 

 15 އެއްުބރިއަށް އިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ 1

ފާސްކުރުން އަދި އިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ އެއްުބރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުރެހުން   2

 ހުއްދަ

20 

 34 އިންފާރާއިގުޅޭ އެކއެކި ހުއްދަތައް 3

 2 ވަކިކަމަކަށް އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ 4

 2 ވޯޓަރ ކުރާނެ ސަރަހައްދު ފާސްކުރުން-ޑީ 5

 ވައިޓަލް 

 15 ހުއްދައެއްުބރިއަށް އިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ  1

އެއްުބރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުރެހުން ފާސްކުރުން އަދި އިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ  2

 ހުއްދަ

20 

 34 އިންފާރާއިގުޅޭ އެކއެކި ހުއްދަތައް 3

 2 ވަކިކަމަކަށް އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ 4

 2 ފާސްކުރުންވޯޓަރ ކުރާނެ ސަރަހައްދު -ޑީ 5

 ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ޚިދުމަތް 

  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނަން ފާސްކުރުން 1

 

27 

 5  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުން 2
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 15 ކުރުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 3

 5 ކުރުން  ރަޖިސްޓްރީ ނަން ވިޔަފާރި 4

 5 ވިޔަފާރީގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ަބދަލު ގެނައުން 5

 2 ވިޔަފާރި ނަން ބަދަލުކުރުން  6

 1 ވިޔަފާރި ބާތިލުކުރުން  7

 

 އްޒަފްުނުތަމްރުީނުކުރންުމުވަު

 

 މަގުސަދު  ޓްރެއިނިންގ 

އިން   ރެގިއުލޭޝަން  ފައިނޭންސް  ފަބްލިކް 

ދި އޭރިއަރސް އޮފް ބެޖެޓިންގ، ޕަބްލިކް  

 ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި 

ޢުޞޫލުތަކަށް އަހްލުވެރި، އަދި އެ ނިޒާމްތަކާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް 

 ކުރާ ަބޔަކަށް ހެދުން

ކައުންސިލްގެ   ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދު  ސަރވިސް  ސިޓީ  ސިވިލް  ދިވެހި  މުވައްޒަފުންނަކީ 

  ހެދުން ޤަވާޢިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ޢަމަލުކުރާ ަބޔަކަށް
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ޓްރެއިނިންގ   ސަރވިސް  ސިވިލް 

ހިންގާ   ފަރާތުން  އިނސްޓިޓިއުޓް 

 ޕްރޮގްރާމްތައް 

ގެޕްތަކުގެ  ސްކިލް  ފާހަގަވާ  ދާއިރާއިން  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

ލުކުރުމަށްޓަކައި ސީއެސްޓީއައި ގެ ފަރާތުން ހިންގާ މައްސަލަތައް ހައް

 ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ވާނީ ަބއިވެރިކުރެވިފައެވެ.
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ވަަނުއަހުަރުއަލްަށުފެށިފައާިވ2022ުުުުމުނިިސޕަލްުާސރވްިސުެސކަްޝުންނުު

ުމަަސއްކަތްތައްު

ުޖީ.އެްނ.އްެސ.އްެސުރިީސވަރުބޭުންނކްޮށގްެނުާސރވޭުުކަރްނފުެށންު

 ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  މޯލްޑިވްސްއާއި  ސާރވެޔަރސް  ފޯސައިޓް  ޚިދުމަތަކީ  މި 

ޭބސް    ކުރެވި  ސޮއި  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ކައުންސިލާއިއެކު  އެކުންފުނީގެ 

ކުޅުދުއްފުށި   މެދުވެރިކޮށް  ސެޓެލައިޓް  ޤާއިމްކޮށް  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ސްޓޭޝަނެއް 

ވަށައިގެން   ސިޓީގެ  ދުރުމިނުގަ  75ސިޓީއާއި  ސަރަހައްދުތައް ކިލޯމީޓަރ  އިވާ 

ސާރވޭ ކުރެވޭނެ ޤާިބލުކަން މި އިދާރާއަށް ލިިބ ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މި  

މަސައްކަތަށް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ކަމަށްވާ، ޖީ.ޕީ.އެސް ރޯވަރ ޔުނިޓް، 

ރޯލަރ ޕޯލް އަދި ޑޭޓަރ ކަލެކްޓަރ މި އިދާރާއިން ހޯދުމަށް ފަހު، ސެޓެލައިޓް 

ފޯސައިޓް މެދުވެރިކޮ ކުރުމަށް،  ސާރވޭ  ޭބނުންކޮށްގެ  އާލާތްތައް  މި  ށް 

ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ފަރާތުން  ގެ  މުވައްޒަފަކު   4ސާރވެޔާރސް 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް    2022މާރިޗު    29ތަމްރީންކޮށް   އަވަސްކަމާއިއެކު ސާރވޭ  އިދާރާއިން ފަސޭހަކަމާއި  މި  ވަނީ  ގައި 

 ފަށާފައެވެ. 

ން ލިިބދޭ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި، ކުޅުދުއްފުށީގައި ސާރވޭ ކުރެވޭ ބިންތައް ނުވަތަ ގޯތިތަށް ސަތޭކަ އިންސައިތާގެ މި ވަޞީލަތު

އެކިއުރަސީއަކާއެކު ކުރެވުން، މަސައްކަތުގެ ވަގުތު މަދުކޮށް ސާރވޭ ކުރުމަށްފަހު ޗާޓުތައް ކުރެހުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތާ ކުރަންޖެހޭ  

ޔައެވެ.   މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ވަޞީލަތަކާއި ނުލާ ސާރވޭ ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ މަސައްކަތްތަށް ލުއިވެގެންދި

ވަޞީލަތެއް  މިފަދަ  ގޮސްފައިވެއެވެ.  ވަޞީލަތްވެގެން  މި  ާބރަކަށް  ލިިބދިން  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ިބމުގެ  ގޯތިތަކުގެ 

އިން ދެމުންގެނަދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިވެ، ޚިދުމަތަށް ހޭދަވަމުންދިޔަ ޤާއިމްކުރެވުމުގެ ސަަބބުން، ރައްޔިތުންނަށް މިއިދާރާ

 މުއްދަތުވަނީ މަދުވެގެންގޮސްފައެވެ. 
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ުުކެރުވުނުޮބޑެތިުާސވޭތައްު

ފާހަގަކުރުމަށް   • މަގު(  )އިއްޒުއްދީން  ވެލިގަނޑު 

 ކުރެވުނު ސާރވޭ 

ހިޔާ   • ފާހަގަކުރުމަށް  ބަންޑާރަ  މަގުތައް  ކުރިމަތީ 

 ކުރެވުނު ސަރވޭ 

 ކޭ.ޕީ.އެލް ސަރވޭ  •

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ގެ އިންވަކިކުރުމަށް ކުރެވުނު   •

 ސަރވޭ 

ފާހަގަކުރުމަށް   • ސަރަހައްދު  އެޅުމަށް،  ވޮލީކޯޓް 

 ކުރެވުނު ސަރވޭ 

 އާޓިފިޝަލް ބީޗް )ބޯޒިޔާރަތް( ސަރވޭ  •

 ވިލު ފަންނު ސަރވޭ  •

 އްދު ސަރވޭ )އާބަނދަރު( ތެޔޮބިން ދޫކުރާ ސަރަހަ  •

 ފެރީ ޓަރމިނަލް އޭސް ބިލްޓް ސަރވޭ  •

ސޯލަރ ފެނަލް ހަރުކުރުމަށް އެއަރޕޯޓް ރަންވޭ   •

 ސަރަހައްދު ސަރވޭ 

މިސްކިތުގެ    05ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް،   •

 ފުރާޅުގެ ސަރވޭ 

ޕަންޕް    10އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ   •

 ސްޓޭޝަންތަކުގެ ސަރވޭ 

 ހިނަވާގެ އަޅާ ބިމުގެ ސަރވޭ  •

ޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ސްކޭލް ޗާޓެއް ހެދުމަށް  ކު  •

 ކުރެވޭ ސާރވޭ 

 އިރުމަތި އަވަށު މިސްކިތް އަޅާ ބިމުގެ ސާރވޭ  •
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 ވަަނުއަހުަރގެުފަުރތަމަުހަުމަހުުކުައްނިސލްގެުަބއަްދުލުވްނތައ2022ުުް

ުވަަނުަދުއުރުބޭއުްވުނުަބއަްދުލުވްނތުަކގެުނިްނމްުނތައ4ުުް

 (30 )  ނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ަބއްދަލުވުމުގެ އަދަދު: ޤާ

 ( 25 (ކައުންސިލުން ާބއްވާފައިވާ ަބއްދަލުވުމުގެ އަދަދު: 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ދައުރުގެ     ވަނަ   34ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    31ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 05

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ، 2022ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު  .2

 "ސްޕޯޓްސް އެންޑް ސިވިކް އެންގޭންޖްމަންޓް ކޮމެޓީ" އުފެއްދުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.   .3

 

ދައުރުގެ   ވަނަ    35ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ދައުރުގެ   .1 05 ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަބއްދަލުވުމުގެ   32ކުޅުދުއްފުށީ  ޢާންމު  ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ދައުރުގެ   .2 ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ޔައުމިއްޔާ    33ކުޅުދުއްފުށީ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  34ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  .3

ކައުންސިލްގެ   .4 ސިޓީ  ގޮތުގައި    2022ކުޅުދުއްފުށީ  ަބޖެޓްގެ  އަހަރުގެ  ރުފިޔާ    70،442،953.83ވަނަ 

    .ވެފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ ފެންނަކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް

މަސްދުވަހަށް އެގްރީމަންޓް  6ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގެ އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، މިތުރާއި އެއްކޮށް  .5

 ގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދޭން ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 1.20ކުރުމަށް 

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     36ހަތަރުވަނަ 

 ބައްދަލުވުން ޢާންމު  

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    35ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 06

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ގޮތުން   .2 ަބޖެޓެއްގެ  ޚަރަދެއްގެ  ކުރާ  ޓީމަށް  ކުޅުދުއްފުށީ  މުާބރާތުގަ  ކަނޑައެޅުމަށް   8000ޓެކާސް  ރުފިޔާ 

 ގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމު

ކޮށްފައިވާ   .3 ޚަރަދު  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ހދ  ޓްރެކަށް  ކައުންސިލަށް   503438.16ޑްރައިވިން  އެ  ރުފިޔާ، 

 ަބދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްވުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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މަޝްވަރާކޮށް   .4 ކޮމިޓީން  ިބން(  މުނިސިޕަލް  އޮތް  ހުޅަނގަށް  މާކޮޅު  އަދި  )ދިމްޔާތު  ިބން  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޭބންކަށް ކަނޑައެޅުމަށް  ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ޕްލޭނިންގ  .5 ފޮނުވުމަށްފަހު  ކޮމެޓީއަށް  ހައުސިން  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ހެދުމަށް،  އެސެސްމެންޓް  ނީޑް  ހައުސިން 

ޑް ހައުސިން ކޮމެޓީން ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާފަ ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމަށް ފާސްވިކަމުގައި  އެން

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     37ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

މުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވު  36ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 06

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކަނުން   .2 އުތުރު  ހުޅަނގު  ދަނޑުގެ  ކޮރަލް  އެޅުމަށް  ކޮމްޕްލެކްސް  ސްޕޯޓްސް  ިބމެއް  1880އިންޑޯ  ސ.މގެ 

 ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އެހީތެރިކަމާއިއެކު   .3 ސެންޓަރުގެ  އެގްރިކަލްޗަރ  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަނިމާދޫ  ގެނެސް  އެކްސްޕާޓެއް  އެތަނުން 

 ޕުރޮގްރާމް ކުޅުދުއްފުށީގަ ހިންގުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

ދައުރުގެ   ވަނަ     38ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި  ވަނަ ޢާންމު    37ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 06

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 ގެ ރޭޓުން އަކަފޫޓަކަށް ދިނުމަށް، 1.50ފިޔަވަހި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ިބޑް ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ރޭޓަކަށް   .2

 ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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3. tty  ިފޫޓްގެ،   40ފޫޓް    80ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީގެ ފަހަތުން    1.20  ލޮނުމަސް އެޅުމަށްޓަކައ

ފާސްވިކަމަށް   3 ދޫކުރުމަށް  ގުރުއަތުލުމަށްފަހު  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ބޭނުންވާ  އިއުލާނުކުރުމަށްފަހު  ިބން 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     39ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    38ޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކު .1 07

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 .ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ .2

 ކުރުމަށް  ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މުނިސިޕަލް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިގެން އިތުރަށް ފީތައް ދިރާސާ .3

 ސްކޫލް ޕީޓީއޭތަކަށް ގްރާންޓް ދޭ އުސޫލު ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  .4

ދައުރުގެ   ވަނަ     40ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް ފާސްވިކަމަށް  20ސްޓާފުން ބޭނުން ކުރުމަށް  .1 07

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ފާސްވިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނަށް އޮފީސް ޔުނީފޯމް ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށް .2

ގަތުމަށް   .3 ޓެންޓް  އަދި  ޓޭަބލް  ޗެއަރ،  ފޯލްޑަަބލް  ކުރުމަށް  ޭބނުން  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށްއިވެންޓްތަކުގައި 

 ނިންމެވިއެވެ. 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސީލިންގއެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް   2ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ    ކުނިކޮށީގެ .4

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް    12000ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ޓީމް ކުޅުދުއްފުށި ަބއިވެރިވުމަށާއި އަދި   .5

 ންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނި

ޚަރަދުކުރުމަށް   .6 ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  ޓީމް  އިތުރަށް  މުާބރާތަށް  ކަނޑައެޅުމަށް    60000ޓެކާސް  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ 

 ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     41ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    39ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ   .1 07

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ގޮތަށް  .2 އެދުނު  ބޭންކުން  ކުރުމަށް    3991.01  ވާތީވެ  ވަކި  ބޭންކުން  ރިޔާސަތުން  އަކަފޫޓް  ފާސްވިކަމުގައި 

 ނިންމެވިއެވެ. 

ދޫކުރެވޭނެ .3 ިބން  ކުޅުދުއްފުށިން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އަކަފޫޓަކަށް    ތައުލީމު  ރޭޓަކީ  ކުޑަ  ކަމަށް   25އެންމެ    ލާރި 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ރިޔާސަތުން  .4 ފާސްވިކަމުގައި  ކުރުމަށް  ހަވާލުކޮށްގެން  ަބޔަކާއި  ފޮޅާ ސާފުކުރުން  އަދި  އެން.އޯ.ސީ ސެކިއުރިޓީ 

 ނިންމެވިއެވެ. 

ރުފިޔާއިން ދަށުގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ފާސްވިކަމުގައި    5000ސްކޫލްތަކުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް ލިޭބ ދަރިވަރުންނަށް   .5

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ކުޅުދުއްފުށީގައި ާބއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން މުާބރާތް ކޮމެޓީއިން ހުށައަޅާފަ އިން ގޮތަށް ާބއްވަން ރިޔާސަތުން  .6

 ނިންމެވިއެވެ. 

ދައުރުގެ   ވަނަ     42ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    40ޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކު .1 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ކުއްލި ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި   02ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  .2

 އެވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެވި

ކަނޑައެޅުމަށް ރިޔާސަތުން  ލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް  2ޕަްބލިކް ވޯކްސް ސާވިސްގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް   .3

 .ނިންމެވިއެވެ

 ކުނިކޮށީގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  .4

  5000ޤާއިމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އައިސްޕްލާންޓަށް، މަސްމާރުކޭޓްގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން  ފެނަކައާޢި ގުޅިގެން   .5

 އަކަފޫޓްގެ ިބން ދޫކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

ކުޅުދުއްފުށީގައި ާބއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން މުާބރާތުގެ ޖަޖުންނަށް ދޭނެ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް  .6

 ޔާ ދިނުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ރުފި 1500

  .ނައިޓް މާކެޓްގެ އުސޫލު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ .7
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ދައުރުގެ   ވަނަ     43ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  41ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 05

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    42ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .2

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 ވެ. ިބލް ޯބޑް އުސޫލު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ .3

 މުނިސިޕަލް ކޮމެޓީން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފީ ސްޓްރަކްޗަރ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  .4

ދައުރުގެ   ވަނަ     44ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ    43ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކައުންސިލްގެ   .2 ސިޓީ  މައްސަލައެއްގާ  ހުރިހާ  ނުހިމެނޭ  މަސްލަހަތު  އޮފިސަރުގެ  ލީގަލް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރާ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުޞްތާޛާ ޠާހިރާ ޢުމަރު، 

 މާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ގޯިބލި

ފާސްވިކަމަށް   އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ހަޓެއް ހެދުމަށް ތަކެތި ދިނުމަށް ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް .3

  ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ދައުރުގެ   ވަނަ     45ހަތަރުވަނަ 

 ބައްދަލުވުން ޢާންމު  

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    44ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 07

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ގައި  ވަނަ ކުއްލި ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމު 03ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  .2

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 ިބލްޯބޑް ސްޓްރަކްޗަރއަށް  ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ސްޓްރީޓް ފުޑް ހަޓް އަދި   .3

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     46ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި  ވަނަ    45ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 06

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް   02ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ލޭަބރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ   .2

  ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކޮމެޓީއަށް އެ  .3 މުނިސިޕަލް  ދިރާސާކުރުމަށް  އިތުރަށް  ިބމާއިމެދު  ބޭނުންވާ  އެޅުމަށް  ފެކްޓްރީ  ކާޑް  ސް.ޓީ.އޯގެ 

 .ފޮނުވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ



121 

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     47ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    46ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ   .1 06

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުނި ސެގްރިގޭޓް ކުރުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ެބހޭގޮތުން އެވެޔާރނެސް ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް   .2

  އެވެ.ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި

އޮތް   .3 ކުރިޔަށް  ސިޓީގެ  ހެދުން    20ކުޅުދުއްފުށި  ޕްލޭން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަދި  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  އަހަރަށް 

  އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     48ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    47ގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް .1 07

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ނިންމުމަށާއި   .2 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ފެނަކައާއި  ޮބޑުމިން  ިބމުގެ  ބޭނުންވާ  ސްޓޯރޭޖަށް  ތެޔޮ   5000ފެނަކަ 

މަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ދޫކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ިބން އާންމު ފަރާތްތަކުން ތެޔޮ ރައްކާކުރު  2އަކަފޫޓްގެ  

 ނިންމެވިއެވެ. 

އަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ިބޑް ފެށޭ އެންމެ ކުޑަ    1ނަންަބރު އިމާރާތް އިތުރު    3ޚިދުމަތް   .3

 ން ނިންމެވިއެވެ.ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތު 5000ރޭޓެއްގެ ގޮތުގައި 

މިލިއަން ރުފިޔާ، ކުނިކޮށި ފާރު ރޭނުމުގެ ަބޖެޓަށް އިތުރުކުރަން )ޖުމްލަ    1ަބޖެޓްގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި ކޯޑުން   .4

 މިލިއަން ރުފިޔާ( ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 3
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ދައުރުގެ   ވަނަ     49ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    48ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 06

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އިންޑޯ ޖިމްގެ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރަށް ވައިފައި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އިންޓާނެޓް  .2

)އެއްލުމަށް ކަނެކްޝަން ޕެކޭޖް،    745  ކުޑަ  އެންމެ  ރިޔާސަތުން   250ރުފިޔާގެ  ފާސްވިކަމަށް  ޑޭޓާ(  ޖީީބ 

 ނިންމެވިއެވެ. 

އަދި   .3 ކުރުމަށް  ޖަމާއަތުގައި  ޮބޑު  ނަމާދު  ޢީދު  ސައުންޑް    10ފިޠުރު  އެކު  ހޯދުމާއި  އިތުރަށް  ސަތަރި 

ތެރެއިން އިކްއިޕްމަންޓްސްގެ  ސައުންޑުގެ  ހުރި  ލިެބން  މިހާރު  ވާނަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަނުޖެއްސޭކަމަށް   

 ސައުންޑް އައުޓް ސޯސް ކޮށްގެން އެ އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     50ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި  ވަނަ ޢާންމު    49ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 04

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ އާރު.ޓީ.އެލް ފެރީ ޓާމިލްގައި ހުރި ޓަކްޝޮޕް އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ގެ ޓީ.އޯ.އާރު  .2

 .ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ
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ފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހދ އަތޮޅު ަބށިޯބޅަ މުާބރާތް ަބށިޯބޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮ .3

ހޮސްޓު ކުރުމަށް ނިންމުމާއިއެކު، މުާބރާތަށް ހަރަދު ވާނެވަރުގެ ހިސާެބއް ހެދުމަށް ސިވިކް އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް  

 ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި  ކައުން .4 ރިޔާސަތުން    25000ސިލަށް ހަރަދު ކުރެވޭނެ  ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް 

 .ނިންމެވިއެވެ

ކުރުމަށް   .5 އިޢުލާނުކޮށްގެން  ޕްރޮޖެކްޓް  އެކްޕެންޝަން  ކަނޑައެޅުމަށް   1.5އޮފީސް  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  މިލިއަން 

 .އެވެފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި

 ޕީ.ޓީ.އޭ ގްރާންޓް އުސޫލު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  .6

ޕޯރޓް  .7 )ކުޅުދުއްފުށީ  ގޮތަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ސެކްޝަންއިން  މުނިސިޕަލް  އެޅުމަށް  ފެކްޓަރީ  ކާޑް  އެސް.ޓީ.އޯގެ 

އެސް.ޓީ.އޯގެ ކާޑް ފެކްޓްރީ ޤާއިމްކުރުމަށް(   އަކަފޫޓް ިބން ވަކިކޮށް  211510.80ލިމިޓެޑްގެ ަބއުންޑްރީ ތެރެއިން  

 ިބން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި މަގުކޮނުމާއި، މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާ ެބހޭ ޤަވާއިދު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްވިކަމަށް  .8

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  
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ދައުރުގެ   ވަނަ     51ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 05 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    50ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

މިތުރު  ވަގުތީ ހަރުގެ ދޫކޮއްފައިވާ ިބމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް  އޮޑިދޯނި ފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި އޮޑިބަނުމަށް  .2

މަސް ދުވަހަށް ކުއްޔަށް   6ވަހުން ފެށިގެން އިތުރު  ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދިފައިވާތީ، އެގްރިމަންޓް ހަމަވާ ދު 

  ދިނުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި   1ގައި ފުރޭތީ،    2022މެއި    17   އަހަރު  1ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެދުނުތާ   .3

ޑުވުންތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ގޮސް ރައްޔިތުންގެ ކަންޮބ

  ހޯދުމަށް ޑޯޓުޑޯ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     52ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    50ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 05

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 ހުށައެޅުން: 05ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  .2

މުގަ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮޖެކްޓް މިއަހަރުވެސް  ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ތިމާވެށި ކުލާަބއި އެކު ފިނިފެހި ސިޓީގެ ނަ •

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް، ަބންޑާރަމަގުގެ ވަކި ހިސާެބއްގަ ރަންނިކަ އިންދާ ބެލެހެޓުން ހަވާލުކުރަން އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގަ  

  .ސޮއިކުރުން

  އި ގަސްއިންދުން.ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ތަރަށްގީކުރަމުންދާ ީބޗް ސަރަހަށްދުގަ •
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  ން ހަދަމުންދާ ފެންސުކައިރި މަގުގެ އަރިމަތީގައި ުބރެވިގަސް އިންދުން.ކުޅިކައިރި •

  ރަށުތެރޭގައިވާ ގަސްޯބ ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގަށް ހުރި ގަސްތައް އަދި ގަސްތަކުގެ ދަށް ކޮށާ ސާފުކުރުން. •

  ކައުންސިލްގެ ނާސަރީ ހަދަންފެށުން. •

ހުށައެޅުން އަދި ކައުންސިލް މެންަބރ ޢާޠިފާ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ   05ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން  

ހުށައެޅުންކަމުގައިވާ، މުއަސަސާތަކާއި ކުލަްބޖަމިއްޔާތަކުގެ އިތުރުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޝައުގުވެރިކަން ހުރި 

 މަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފަރާތްތަށް ަބއިވެރިކޮށްގެން ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއު

ދައުރުގެ   ވަނަ     53ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    50ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 05

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

މަހަށް އިތުރު ކުރުމާއި ރެސްޓޯރެންޓްގެ ިބޑަށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެގޮތުގެ   6ރެސްޓޯރެންޓްގެ ގުރޭސް ޕީރިއެޑް   .2

އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެގޮތުގެ ހުށައެޅޭ   ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރުމަށް އަދި ޓަކްޝޮޕަށް ހުށައެޅޭ އެ  30،000ހުށައެޅޭ އަގު  

 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  5000އަގު 

ަބޖެޓްކަމުގައިވާ    3ޚިދުމަތް   .3 ކަންޑައެޅިފައިވާ  ކުރިންވެސް  ކުރުމަށް  މަރާމާތު  ރުފިޔާ   250،000އިމާރާތުގެ 

  .އެވެކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި

ޙަރަދުކުރުމަށް   .4 ޓީމަށް  ނިންމާފައިވާތީ  ަބއިވެރިވުމަށް  ޓީމެއް  ކުޅުދުއްފުށިން  މުާބރާތުގައި  ފުޓްޯބޅަ  ލީގް  ޖަޒީރާ 

  .ތުން ނިންމެވިއެވެރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަ 150،000
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ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް   50,000ކުރުމަށް  ަބށިޯބޅަ ހދ. އަތޮޅު ލީގް ކުޅުދުއްފުށީގައި ޭބއްވުމަށް ހަރަދު .5

    ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ޚަރަދުކުރުމަށް   .6 ޓީމަށް  އެ  ވާދަކުރާތީ  ކުޅުދުއްފުށި  ޓީމް  ފައިނަލްގައި  މުާބރާތުގެ  ރުފިޔާގެ    35،000ޓެކާސް 

 ނިންމެވިއެވެަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން 

ދައުރުގެ   ވަނަ     54ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    53ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 05

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

މަގު   .2 ގޮތުން  ވަގުތީ  ސިޓީގައި  ފާސްވިކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި  ގޮތަށް  ހުށައެޅިފައިވާ  ޤަވާއިދު  ގުޅޭ  ަބންދުކުރުމާއި 

     ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ގަތުމަށް   .3 ތަކެތި  ޭބނުންވާ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ނެޓްވޯކް  ަބޖެޓެއް    350،000އޮފީސް  ރުފިޔާގެ 

    ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ހިތަށް ފިނިވާމަގު  އްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ފިނި މައިޒާނެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  އަންހެނުން ތަރަ .4

 ދެކުނަށް ގިލްވިލާ ޕާކް ކިޔާ ގޭގެ އިރުމަށްޗަށް އޮތް ސަރަޙައްދުގެ ިބން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

ދައުރުގެ   ވަނަ     55ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

  އިންޑޯ ޖިމް އުޞޫލަށް ހުށައެޅިފައިވާ ަބދަލުތަކާއި އެކު ޖިމް އުޞޫލު ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. .1 05

ލް އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް  އިކޮނޮމިކް ސެކްޝަނުން ހަދާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަ .2

  ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިމަގު ހެދުމުގެ ތެރެއިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ލަމްސާވިލާ އިންފާރަށް ލިިބފައިވާ ގެއްލުން މަރާމާތު   .3

   ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 35،000ކުރުމަށް 

 އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މުނިސިޕަލް ރަށުގެ އަނދިރިކޮށް ހުރި މަގުތަކަށް މަގުަބއްތި ލުމުގެ ޕްރޮޖެކްގެ ޙަރަދުތަށް .4

  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ   .5 ހަރަދުކުރުމަށް  ވާދަކުރާތީ ޓީމަށް  ކުޅުދުއްފުށި  ޓީމް  މުާބރާތުގެ ފައިނަލްގައި  ޓެކާސް 

 ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް  25،000ކުރުމަށް   ަބޖެޓުން ޙަރަދުތައް ނުފުއްދޭތީ އިތުރަށް ޙަރަދު

  ނިންމެވިއެވެ.

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިމަގު ހެދުމުގެ ތެރެއިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ލަމްސާވިލާ އިންފާރަށް ލިިބފައިވާ ގެއްލުން މަރާމާތު  .6

  ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 35،000ކުރުމަށް 

ދައުރުގެ   ވަނަ     56ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ރަސްމީ ފާލަން ހެދުމަށް އާރ.ޓީ.އެލް ފެރީ ޓާމިނަލްގެ އުތުރުން ރޭންޕް އެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ދެކުނުގައިވާ  .1 06

 ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ވަ .2 ތަންތަނުގައި  އާންމު  ކުރުމަށް މަގުމަތީގައާއި  ދިރާސާ  އިތުރަށް  ޤަވާއިދު  ެބހެއްޓުމުގެ  ތަކެތި  ގުތީގޮތުން 

 މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކުރުމަ އަތޮޅު ހދ. .3 މަސައްކަތް  އިޤްތިޞާދީ  އުޞޫލު، ރަށްރަށުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ށް 

ހަޓެއް CB-4/U/2022/1 :ނަންަބރ ފުޑް  ސްޓްރީޓް  ދަށުން  އިތުރުކޮއްފައިވާ ގެ  ފަހުން  ޤާއިމުކުރުމަށް،   
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ގްރަންޓަށް ތަކެތި ޭބރުން ގެނައުމުގެަބއި ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮންސެޕްޓާއި އެއްގޮތަށް ހދ.އަތޮޅު  

  ނިންމެވިއެވެ.ހުށައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން  ކައުންސިލަށް ޕްރޮޕޯސަލް

ލައްކަ   1ޢީދުގައި އެކި އެކި ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޖުމްލަކޮށް    .4

  ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     57ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    54ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 05

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    55ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .2

 ވިއެވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެ

މަގުމަތީގައާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ވަގުތީގޮތުން ތަކެތި    މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީން ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި އެކު .3

  ެބހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     58ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    56ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 05

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

  ވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްއިރުމަތި އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތުގެ ކުރެހުމަށް ނެގޭ ފީ މާފްކޮށްދިނުމަށް   .2
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ޤަވާއި .3 ފޮނުވުމަށް  ގަރާޖް  ކޮމިޓީއަށް  މުނިސިޕަލް  ގެނައުމަށް  ަބދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ދިރާސާކޮށް  އިތުރަށް  ދު 

  ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 06( ތިންލައްކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ ަބޖެޓެއް  350000.00އިވެންތައް ލައިވްކުރުމަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ) .4

  ވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންަބރުންގެ ވޯޓުން ފާސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އޮކާސާ ކިޔާ ގޯތީގެ ދެކުނުން ދިވެހި ރެޑްކުރެސެންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިބމުގެ ދެކުނުން ގަލަދުންގޯޅި  .5

އަކަފޫޓް ގެ ިބމެއް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ   2500އާއި އުމަރުކަލޭފާނު މަގާއި ދެމެދުން  

  އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ އެޅުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ރީޖިނަލް
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 މްަސުދހުގެުަބޖްެޓުރިޕްޯޓުއަދިުާއމަްދނީުރިޕޯޓ6ުުުްވަަނުއަހުަރގެުފަުރތަމ2022ުުަ

ުަބޖުެޓްނުުކެރުވުނުޚަަރުދތައްު

އަދަދު ބަޖެޓު ކުރެވުނު   ހަރަދު ކުރެވުނު އަދަދު   ފަންޑް  

 ދައުލަތުން ދޭ ްބލޮކް ގްރާންޓް   31,096,259.75  8,579,563.13

 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ 34,917,269.42  1,338,992.23

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 2,864,075.55  247,094.00

 ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ  1,565,349.11  453,769.61

10,619,418.97 70,442,953.83  
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ުމްަސުުދވަހުުލުިބުނުާއމަްދނ6ުުުީުވަަނުއަހުަރގެުފަުރތަމ2022ުުަ

 #   ތަފްސީލް   ޖެނުއަރީ    ފެބްރްއަރީ    މާރޗް    އެޕްރީލް    މެއި    ޖޫން      ޖުމްލަ 

      
8,750.00  

    
2,500.00  

         
750.00  

    
1,500.00  

    
3,000.00  

     
1,000.00  

 1  ސެޓްފިކެޓް ފީ 

     3,050.00        
750.00  

         
300.00  

      
550.00  

      
900.00  

      
550.00  

 2   ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ 

      
2,820.00  

      
780.00  

     
1,290.00  

      
750.00  

ރެޖިސްޓްރީ            ދުވަހުގެ  އުފަން 
   ފީ ހެއްދުމަށް ނަގާ

3 

     3,550.00      
1,280.00  

     
1,570.00  

      
690.00  

       
10.00  

ސެޓްފިކޭޓް         ދުވަހުގެ  އުފަން 
   ފީ ހެއްދުމަށް ނަގާ

4 

    
111,750.00  

   
24,600.0

0  

    
14,100.00  

   
13,250.00  

   
22,900.00  

   
15,850.00  

    
21,050.00  

 5   އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން 

      
2,900.00  

         
500.00  

     
1,200.00  

           
1,200.00  

 6   ނަންަބދަލު ކުރުމުގެ ފީ 

   177,423.77     
53,201.9

6  

    
20,484.75  

   
19,837.06  

   
45,150.00  

   
18,200.00  

    
20,550.00  

 7   އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ 
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1,550.00  

      
950.00  

      
500.00  

               
100.00  

 8  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމުގެ ފީ  

      
1,100.00  

      
100.00  

      
400.00  

      
300.00  

         
100.00  

      
200.00  

ވިޔަފާރި   އަމިއްލަ 
   ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ

9 

     3,600.00          
1,800.00  

          
1,800.00  

އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި     
  ފީ ލައިސަންސް

10 

  
1,056,519.58  

  
297,215.

90  

  
214,087.31  

  
134,074.16  

  
132,652.08  

  
131,163.71  

  
147,326.42  

 11   ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި 

    
871,844.76  

   
98,805.1

0  

  
148,088.35  

  
147,640.35  

  
151,780.26  

  
170,689.15  

   
154,841.55  

ކުއްޔާއި     ހަރުމުދަލުގެ އެހެނިހެން 

  ޢާމްދަނީ
12 

    13,544.00          
1,000.00  

      
540.00  

    
6,039.00  

    
3,328.00  

    
2,637.00  

 13   އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ 

        
52.64  

                
52.64  

އަނުބރާ         ަބޖެޓުން  އަހަރުގެ  ކުރީ 
  ފައިސާ ލިޭބ

14 

    
144,650.00  

         
144,650.00  

 15  ޒަކާތް          
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     24,142. 
70  

   
24,142.7

0  

 16   އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ރިފަންޑް                

 
17,763,862.00  

 
2,727,74

2.00  

 
3,567,958.0

0  

 
3,027,742.0

0  

 
2,927,742.0

0  

 
2,727,742.0

0  

 
2,784,936.0

0  

 17  އެހެނިހެން -ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  

   718,658.32          
718,658.32  

ފްރޮމް            ކޮންޓްރިިބއުޝަން 
  ޓްރަސްޓް ފަންޑް

18 

    
20,909,767.77  

    ޖުމްލަ 
      

ުު
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ުނިްނމުންު

ވެރި  ނި ސަލާމްލެއްވުންއެދި هللا ޢުމަތްތަކުގެ  ޞަލަވާތާއި  ކުރަމެވެ.  ޝުކުރު  ޙަމްދާއި،  ވަތަޢާލާއަށް  ސުްބޙާނަހޫ 

ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ. މިޞަލަވާތާއި، ސަލާމްގައި هللا ދުޢާކުރަނީ މިއުއްމަތަށް ކައުކުރެއްވި މާތް ނަިބއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ

 ، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި

ލޮުބވެތި   އެކަލާނގެ  އަދި.  ޝުކުރުކުރަމެވެ  ޙަމްދާ  ވަތަޢާލާއަށް   ސުުބޙާނަހޫ هللا  ތަޥްފީޤުދެއްވި  އެކުލަވާލުމުގެ  މިރިޕޯޓް

ދިވެހި    އަދި.  ދުޢާކުރަމެވެ  ލެއްވުންއެދި  ސަލާމް  ޞަލަވާތާއި  އަޞްޙާުބންނަށް  އާލު  އެކަލޭގެފާނުގެ  މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި  ނަިބއްޔާ

ކުރައްވާ    ކަމާއެކު  އިޚްލާޞްތެރި  އިސްވެރިން  ޤައުމުގެ  ކުރެއްވުމަށްޓަކައި  ރަގަޅު  އިޞްލާޙްކޮށް  ކަންތައްތައް  ޤައުމުގެ

އެހީތެރިވެދެއްވި   ހިންގުމުގައި  ކަންތައްތައް  ރަށުގެ.  ދުޢާކުރަމެވެ  ދެއްވުންއެދި  މެދުވެރިކޮށް  ހެޔޮގޮތްތައް   މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް

  ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު   ރައްޔިތުންނަށް  މެމްަބރުންނާއި އެންމެހާ  ކޮމެޓީގެ  ރާމަސައްކަތްކު  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި

 . ތަޥްފީޤުދެއްވާށިއެވެ ކުރިއަށްދިއުމުގެ ޤައުމަށްހުރިހާގޮތެއްގައި ދިވެހި ސުުބޙާނަހޫވަތަޢާލާ هللا .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު

އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިެބ، ރައްޔިތުންގެ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ  

މެންގެ  އަޅަهللا ލާަބއާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  آمــــــــــينމަސައްކަތުގައި ަބރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާީބ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  
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