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 މަޭޔުރގެ ަބާޔން 

` 

ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް   ، އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ލެއްވުން   وسلّم علیھ  هللا صلّى  محّمدސާހިާބ   ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް  މި ޞަލަވާތާއި، އަށް  ދަންނަވަމެވެ.  ދުޢާ  އެދި 

 ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަިބއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)   109މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ވަނަ އަހަރުގެ    2022ތިން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ގައި 

 ރިޕޯޓެވެ.

މިރިޕޯޓްގައިވާފަދައިން ކާމިޔާުބކަމާއެކު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ   ރަކީވަނަ އަހަ  2022

އެއް   މުއްދަތެކެވެ. ކުރެވޭ  އާމްދަނީއަށް ގެނެވުނު ހެޔޮބަދަލެވެ.   އެގޮ ތުން އެންމެ ފާހަގަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކާމިޔާީބއަކީ 

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

ން، އިތުރު ަބއެއް ހިދުމަތްތަކުންނެގޭ ފީ ލިެބންފެށުން އަދި  އަގުތަކުގައި ދޫކޮށްފައި ހުރި ބިންތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ރިވިއުކުރު

 ކުރިން އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިޭބގޮތަށް ދޫކޮށްފައި ހުރިކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކުން ކުލި ނަގަންފެށުން ހިމެނެއެވެ.   

ގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މި ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާގޮތަކުން ލާަބއާއި މަންފާ ކުރާނެ އަހަރުފާއިތުވި  

ޮބޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް މައި ސަރުކާރުން ފެއްޓެވިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މުޅި ޮބޑުތިލަދުންމަތި ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައަކުން ގުޅިގެންދާ 

ޒާމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ތަރަޤީއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ހިފާފައިވާއިރު، މި ކުދި  އާރު.ޓީ.އެލް ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ނި

އެކުގައި   މުޅިދިވެހިރާއްޖެ  ޤާއިމުކުރުމަކީ  ވިއުގައެއް  ދަތުރުފަތުރުގެ  އާންމު  ޒަމާނީ  މިފަދަ  ދެމެދުގައި  ރަށްތަކުގެ  ޖަޒީރާ 

ޑު އެއް މަޝްރޫއެވެ.  މީގެ އިތުން  ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަރަޤީކުރުމަށް ސަރުކާރަކުން މިހާތަނަށް ހިންގާ އެންމެޮބ

ހައުސިން ޔުނިޓް ކުޅުދުއްފުށިގަ އެޅުމަށް ބަޔަކާ ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިގެން   400އެންމެ މުހިންމު ހަަބރަކަށް ވެގެންދާނީ ސަރުކާރުން  

ކޮޓަރި ފާހާނާއާއި އެކު،   3އަކަފޫޓުގައި    1000  ޓަވަރުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ،  5ުބރީގެ    11ދިޔަ ހަަބރު، މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ  

ހިމެނޭ   ސްޓޯރޫމެއް  އަދި  ސިޓިންރޫމް  ބިނާކުރުމަށް   400ބަދިގެ،  ރައްޔިތެއް  ގެދޮރުވެރި  ޕްރޮޖެކްޓަކީ  މި  އެޕާޓްމަންޓެވެ. 

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ވަރަށް ޮބޑު އުންމީދެކެވެ.        

ފާހަ ފާއިތުވި  ވަކިވަކިން  ނުކުރިނަމަވެސް  ތަރައްޤީއަށް   އަހަރުގެގަ  ކުރިއެރުމާ  ރަށުގެރައްޔިތުންގެ  ތެރޭގައި 

 ސިޓީކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާއި މަޝްރޫތަކުގެ ތަފްސީލް މި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭނެއެވެ.
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އެންމެ   ސިޓީކައުންސިލުން  މުއްދަތުގެތެރޭގައި  ސިޓީގެ  ކުރިއަށްއޮތް  މަސައްކަތަކީ  އެއް  ކުރާނެ  އިސްކަމެއްދީގެން 

އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭން ހުރި މަސައްކަތްތަކެވެ. އެގޮތުން، ވިޔަފާރި  

ގަވާއިދާހިލާފަ ޕްރޮގްރާމްތައްރޭވުން،  ތަމްތީން  އެކިއެކި  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ދޫކުރުން،  ބިދޭސީންގެ ބިން  މަސައްކަތްކުރާ  ށް 

މައްސަލަ ހައްލުކުރުން، އެކި އެކި އިންޑަސްޓްރީތައް ފެއްޓުމަށް މަގުފައިކުރުން އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެކި ދާއިރާތަކުން 

 .މީހުން ބިނާކުރުމާއި މަސައްކަތްތެރިން އުފެއްދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އިސްކަމެއްދީގެން ކުރާނެ މަސައްކަތެކެވެ

ރޭވުމުގައި   އަހަރަކީވެސްފާއިތުވި   ކަންކަން  ތަރަޤީގެ  ރަށުގެ  ހިންގުމުގައްޔާއި،  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ޝަކުވާ   ކަންޮބޑުވުންތަކާއި  ރައްޔިތުންގެ  މުއްދަތެކެވެ.  ހޯދުނު  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  މަޝްވަރާ  ހިޔާލާއި  ރައްޔިތުންގެ 

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

އަދި  މަގުސަދުގައެވެ.  މާތް  ހެދުމުގެ  ކައުންސިލަކަށް  ހައްލުހޯދައިދޭ  މަސައްކަތްކޮށް  ގާތުން  ރައްޔިތުންނާއި  ކައުންސިލަކީ 

ަބއިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އިސްކަންދޭނޭ ކުރިއަށްއޮތްތާގައިވެސް ކަންކަން ރާވާހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ  

 ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މާތްއަ ދުޢާއަކީ  އިޚުލާޞްތެރި  އެންމެހާ    ކުޅުދުއްފުށީގެهللا ޅުގަންޑުގެ  ތިއްެބވި  ހިންގުމަށް  ކަންކަން  އެންމެހާ 

ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް    މަގުންފާ ލިެބނިވިލާަބޔާއި މަންރައްޔިތުންނަށް  މަޞްލަޙަތުހުރި،    ރަށަށް  ،ފަރާތްތަކަށް

 އާމީން އަދި ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން އާރާސްތުވެ، ފާގަތި ފަހި ދުވަސްތަކެއް މިންވަރުވުމެވެ. އްވުމެވެ.ދެ

 2023 ޖެނުއަރީ 19

 1444 ޖުމާދަލްއާޙިރާ 26

 

 

 

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

 މޭޔަރ                                                                   

 



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

4 | P a g e 

 

 ތާަޢަރފު 

ވަނަ    106ގެ    2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ކައުންސިލުން   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އެކުލަވާލެވުނު  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން  ގައި  (ށ)  ހިންގުނު    2022މާއްދާގެ  އަހަރު  ވަނަ 

 . ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެކެވެ

މީގެ އިތުރުން   މި ރިޕޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ ތަސައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަންއާއި، ރަށުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އެ   2022 މިންވަރާއި،  ކުރެވިފައިވާ  ޙާސިލު  ނަތީޖާ  ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ހިންގުނު  ކައުންސިލުން  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ހިމެނިފައި   ނާއި  ކައުންސިލް ގެ މާލީ ަބޔާ  ަބއެއް ފޮޓޯތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓުގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި

 ވާނެއެވެ.
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 ކުައްނިސލްގެ ތަަސއްވަރު 
 ރިވެތި އަޚުލާޤާއިއެކު، ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަމާން ވެއްޓެއް ޤާޢިމުވެފައިވާ، އަދުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މައްޗައް  އިސްލާމީ

 ޚިދުމަތްތައް ބިނާވެފައިވާ، ޒަމާނީ ފެހި ސާފު ސިޓީއެއް. 

 އާަމޒު ކުައްނިސލްގެ 
ަބއިވެރިވުމާއިއެކު ފުރިހަމަ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީ، ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ނިޒާމަކާއި ތަޢުލީމާއި   ރައްޔިތުންގެ 

ރައްކާތެރިކުރުމާއިއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް  ދުރަތީވެށި  ތަރުިބއްޔަތު އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް، ރަށުގެ ޤު

 އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފުދުންތެރު ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަމާން އުފާވެރި މާހައުލެއް އުފެއްދުން.
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 ުކޅުުދއްފުށީ ިސޓީ 

 ތަޢާރަފު 

ވަނަ އަށް އެންމެ ޮބޑު ސިޓީއެވެ.    4ކުޅުދުއްފުށި ސިޓިއަކީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. އާބާދީއަށް ަބލާއިރު  

ބަލާއިރު   ގޮތުން  ިބމުގެ  ސިޓިއަކީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ކުޅިއަށެވެ.  ކުޅުދުއްފުށީގެ  ނިސްބަތްކުރެވިފައިވަނީ  މިނަން  ކުޅުދުއްފުށި 

ރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ސިޓިއެކެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޮބޑެތިރަށްތަކުގެ ތެ

ސިޓިއަކީ އުތުރުގެ ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތުޞާދުގެ ހަެބވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އެއަރޕޯޓާއި ރީޖަނަލްޕޯޓަކީ  

 މިކަމުގެ މައިދޮރާއްޓެވެ. 

ތޫފާން   1821އަދި    1819،    1812ޤުދުރަތީ ޙާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން   މިއަހަރުތަކުގައި އައި ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރައިގެ 

ތަކުގައި މިރަށަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ގެއްލުން ލިުބނުކަމަށްވެއެވެ. ކޭލަކުނު ތަޅާލި ވިއްސާރައިގައި ވެސް ޮބޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް  

. މިރަށަށް ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މިރަށުގައި ކުޅެވޭ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު ތަކުގެ ތެރެއިން  ލިބުނު ކަމަށް ތާރީޚް ބުނެއެވެ

 .މިކުޅިވަރު މިހާރު ކުޅެ އުޅެނީ ޮބޑުޢީދު ކަހަލަ މުނާސަބަތު ތަކުގައެވެ .ދަމުހިނގުން (ނުވަތަ މާލިކުޅިވަރު) ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ

 .ލުފޮޅިއާއި މަސްބޮނޑިއަކީ މިރަށަށް ޚާއްޞަ ކެއުމުގެ ދެާބވަތެކެވެމީގެ އިތުރުން މިރަށުގައި ތައްޔާރުކުރާ ހާ
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 ވަނަވަރު 
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 ަނތާީޖ ާޙިސުލުކެރުވުނ މިްނވަރު 

ނަތީޖާ  

ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 ރު މިންވަ 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 
 # ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q4 Q3 Q2 Q1 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާއި، އަސާސީ .1

 : ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން އަދި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 1ޕޮލިސީ 

 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން : 1.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 1.1.1 އްޓުން ފެން ޓެސްޓްކޮށް ކޮލިޓީ ެބލެހެ     ✓   100% 

 1.1.2 ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ސަޕްލައިފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

 1.1.3 ހެދުންވޯޓަރސެނިޓޭޝަން ޕްލޭނެއް  ✓       10%
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 ނަރުދަމާ އަދި ފެނުގެ އަގުތައް އެއްހަމަކުރުން: 1.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 1.2.1 ނަރުދަމާ އިން ނަގާ ފީ ކަނޑާލުން       ✓ 0%

 1.2.2 ފެނުގެ ބޭންޑް ތަކުގެ އަގުތައް މާލެއާއި އެއްހަމަކުރުން       ✓ 0%

 ފޯރުކޮށްދިނުން ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް : 1.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 1.3.1 ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.  ✓ ✓ ✓ ✓ 95% 

 1.3.2 އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިދުމަތް ޭބނުންކުރަނީ ޤަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި    ✓     95% 

 : ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުާބރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 2ޕޮލިސީ 

 : ޔަޤީންކަމާއެކު ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން 2.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 2.1.1 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ކަރަންޓް  ✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

 ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެވޭ ނިސްބަތް ކުޑަކުރުން: 2.3ސްޓްރެޓަޖީ  

0%     
✓ 

  

ތިމާވެއްޓާ   އާލާތްތަކަކީ  އިލެކްޓްރިކް  ބޭނުންކުރެވޭ  މިސިޓީގައި  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ނިސްބަތް  ބޭނުންކުރެވޭ  ކަރަންޓް 

 2.3.1 އާލާތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ޤަވާއިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުންރައްޓެހި 
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 : އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުނ3ްޕޮލިސީ 

 ކުނި މެނޭޖްކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން :3.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 3.1.1 މެނޭޖްކުރުމަށް އައުޓްސޯސް ކޮއްގެން  ކުރިޔަށްގެންދިއުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ކުނި      ✓   40% 

 3.1.2 ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި މި ޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ސަްބސިޑީ ހަމަޖެއްސުން       ✓ 0% 

 3.1.3 ކުރުމަށް ކުނިކޮށީގެ ވަށާފާރު ރޭނުންވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް    ✓     100%

 3.1.4 ސިޓީލެވެލް ވޭސްޓް އޮޑިޓް އެއް ތައްޔާރުކުރުން. ✓       50%

 ކުނި ރީސައިކަލް ކުރުމަށް ާބރުއެޅުމާއި ކުނި މަދުކުރުން: 3.2ސްޓްރެޓަޖީ  

100% 

    
✓ 

  

ކުރެވޭނެގޮތްތަކުގެ ކުނީގެ   ރީސައިކަލް  އެާބވަތްތައް  ާބވަތްތަކާއި  ކުރެވޭނެ  ރީސައިކަލް  ތެރެއިން  ާބވަތްތަކުގެ 

 3.2.1 މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

ގުޅޭ  :  3.3ސްޓްރެޓަޖީ  ގޮތްތަކާއި  ކުރާނެ  މެނޭޖް  ކުނި  އާންމުން  ރައްކާތެރިގޮތުގައި  ދަރިވަރުންނާއި  އިދާރާތަކާއި ސްކޫލް  ތަކާއި، ސަރުކާރުގެ  ވިޔާފާރި  ގޮތުން، ސްކޫލްތަކާއި، 

 އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި ހިންގުން.
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100% 

    
✓ 

  

އަށަގެންނެވުމަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް  ކުނި މަދުކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި  ނައްތާލުމުގެ އާދަތައް  

 3.3.1 ހިންގުން 

75% 

    
✓ 

  

ކުނި މަދުކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި  ނައްތާލުމުގެ އާދަތައް އަށަގެންނެވުމާއި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް، 

 3.3.2 އިދާރާތަކާއި އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.ވިޔާފާރި ތަކާއި، ސަރުކާރުގެ 

 : މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 4ޕޮލިސީ 

 : ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުނ4.1ްސްޓްރެޓަޖީ  

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

 4.1.2 މަގުތަކުގައި ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ހަރުކުރުމަށް ދިރާސާކުރުން  ✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

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

 4.1.4 މަގުތަކުގައި ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅި އެޅުން        ✓ ✓ ✓ ✓ 5% 

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

 4.1.6 މަގުތަކުގައި މަގު ަބއްތި ހަރުކުރުން     ✓ ✓ 100% 
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 4.1.7 މަގުމަތީގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުން ✓ ✓     15% 

 4.1.8 މަގު ތަކުގައި ނަންޯބޑުހަރުކުރުން  ✓ ✓     0%

 ރަށުގެ ފެހިކަން ނުގެއްލޭ ގޮތައް ޑިޒައިން ކުރުންމަގު ހަދާއިރު  : 4.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 4.2.1 މަގުތަކުގައި ގަސްއިންދާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުން ✓ ✓     100%

 މަގުތަކަކީ ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭތަނަކަށް ހެދުން. : 4.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 4.3.1 މުނިސިޕަލް ޤަވައިދުތައް ހަރުދަނާކުރުންމަގު ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅުންހުރި  ✓ ✓     75%

 4.3.2 މަގުތައް މަރާމާތުރުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުން ކުރިން ހެދިފައިވާ  ✓ ✓ ✓ ✓ 90%

 4.3.3 މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުމަށް އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުން     ✓   95% 

 4.3.4 ނުހެދި ހުރި މަގުތަކުގެ ބިންގަނޑު އެއްވަރު ކޮށް، ވެލި އަޅައި އެމަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުން ✓ ✓ ✓ ✓ 75%

 މަގުތަކުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން: 4.6ސްޓްރެޓަޖީ  

 4.6.1 ރަނގަޅުކުރުން.މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގެ ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމްތައް    ✓     70%

 މާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން : ބަނދަރާއި، ފާލ5ަޕޮލިސީ 
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 ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާއި ޤަވައިދުތައް ހެދުން  :5.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 5.1.1 އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ބަދަލުގެނައުން.މިހާރު ހެދިފައިހުރި ޤަވައިދު ތަކާއި      ✓   75% 

 5.1.2 ބަނދަރު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ✓       100% 

 5.1.3 ހަރުދަނާ ކުރުންބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ހާރަބރ އޮފިސަރުންގެ  ދައުރު ފުޅާކޮށް     ✓     100% 

 ބަނދަރަކީ ދެމެހެއްޓެނީވި ގޮތަކަށް ެބލެހެއްޓޭނެ ތަނަކަށް ހެދުން. : 5.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 5.2.1 ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ކުރާނެ ބިންތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެ ބިންތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން     ✓   100%

 5.2.2 ބަނދަރާއި ދުރުނޫން ސަރަހައްދަކުން ގުދަންކުރާނެ ބިންތަކެއް ކަނޑައަޅާ ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން.     ✓   0%

 ބަނދަރަކީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުން.  :5.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 5.3.1 ތަރައްޤީކުރުންބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފިނި މައިޒާން  ✓       25%

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

 : ޤަުބރުސްތާނާއި ކަށުކަމާކެމީގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންޓާގެޓްތައް: 6ޕޮލިސީ 

 ގަުބރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން : 6.1ސްޓްރެޓަޖީ  
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 6.1.1 ދެ ގަުބރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

 މައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން :6.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 6.2.1 މައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

 6.2.2 މައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން ✓ ✓ ✓   100%

 އައު ހިނަވާގެ ތަރައްޤީ ކުރުން: 6.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 6.3.1 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އައު ހިނަވާގެއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން. ✓ ✓ ✓   20%

 : މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން 7ޕޮލިސީ 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން : 7.1ސްޓްރެޓަޖީ  

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

 7.1.2 މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަފިލުވުން  ✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

 : ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކުރުނ8ްޕޮލިސީ 

 ބޯހިޔާވެހިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް މިންކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން :  8.1ސްޓްރެޓަޖީ  
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 8.1.1 ބޯހިޔާވެހިކަމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ތަފްސީލް ދިރާސާއެއް ހެދުން ✓       10%

 8.1.2 ޤާއިމްކުރުންބޯހިޔާވެހިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާޭބސްއެއް  ✓       0% 

 8.1.3 ބޯހިޔާވެއިކަމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން   ✓     5% 

 ބޯހިޔާވެހިކަން ހޯދައިދިނުން : 8.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 8.2.1 ރޯހައުސް ނިންމާ އޭގެ ހައްޤުވެރިންނަށް ހަވާލުކުރުން. 105ނުނިމި ހުރި    ✓     100% 

 8.2.3 އިމާރާތް ނުކުރެވިހުރި ބަންޑާރަ ގޯތިތަކަށް އިމާރާތް ކުރުމަށްހުރި ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން    ✓     35%

 ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ތަރިކައިން ލުއި ހޯދައިދިނުން : 8.3ސްޓްރެޓަޖީ 

100%   ✓     

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

 ކުރުމަށް އުސޫލެއްހަދާ އިޢުލާން ކުރުން.

8.3.1 

 ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން  އިޖްތިމާޢީ .2

 ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން : އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 9ޕޮލިސީ 

 އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :9.1ސްޓްރެޓަޖީ  
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 9.1.2 ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ޖިމްގެ ހިދުމަތް ފެށުން  ✓       100%

 9.1.3 ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުންއައުޓްޑޯ ޖިމް އިތުރަށް ތަރައްޤީ  ✓       75%

 9.1.4 ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ެބޑްމިންޓަން ކޯޓް މަރާމާތުކުރުން       ✓ 50% 

 9.1.5 އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ ތަންތަނުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ކަރުކުރުން ✓       100%

 9.1.6 މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އިޖުތިމާޢީ  ✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

 : އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށް ޭބނުންހިފޭ ތަންތަންކަމުގައި ހެދުނ9.2ްސްޓްރެޓަޖީ 

 9.2.1 ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތުގެ އުޞޫލުއެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން    ✓     100% 

 9.2.2 އިސްރަށްވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން        ✓ 100%

 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން  :9.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 9.3.1 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ގަވައިދުން މޮނީޓާރކޮށް، އެހީތެރިކަން ދިނުން      ✓   100%

 100% 

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

 ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުން 

9.3.2 
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 : ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން 10ޕޮލިސީ 

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން  :10.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 10.1.1 މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުރި ފުޓުޯބޅަ ދަނޑުތައް ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުން މިހާރު ޔޫތު        ✓ 50% 

 10.1.2 ފުޓުޯބޅަ ދަނޑުތައް ބަލަހައްޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖަމިއްޔާތަކާއި ހަވާލުކުރުން   ✓     100% 

 10.1.3 ލިޭބނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ފުޓުޯބޅަ ދަނޑުތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އާމްދަނީ        ✓ 0% 

 10.1.6 ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޓަރފް ބަދަލުކޮށް ލައިޓިންގ ރަނގަޅު ކުރުން   ✓     50%

 10.1.7 ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ާބސްކެޓް ކޯޓުގެ ލައިޓިންގ ރަނގަޅު ކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ެބކްޯބރޑެއް ހަރުކުރުން      ✓   50%

 10.1.8 އެކި އެކި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން        ✓ 100%

 10.1.13 ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ޗޭންޖިން ރޫމް ރެނޮވޭޓް ކުރުން       ✓ 100% 

 ކުޅިވަރު މުާބރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން  :10.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 10.2.1 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލުން ✓       100% 

 10.2.2 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފުޓުޯބޅަ ސީޒަނެއް އުފެއްދުން   ✓     100%
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 ޕާކުތައް ތަރައްޤީކޮށް   ބެލެހެއްޓުން  :10.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 10.3.1 އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގްރީން ޒޯންތަކާއި ޕާރކުތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ތަރައްޤީކުރުން    ✓     100%

 : މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 11ޕޮލިސީ 

 މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ތަންތަން ތަރައްޤީ ކުރުން :11.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 11.1.1 ޕީއެސްއެމް ސިނަމާ  މަރާމާތުކޮށް ހިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހެދުން        ✓ 0% 

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

 : ރަށުގެ ލައިްބރަރީ އަދި އާސާރުތައް ތަރާއްޤީކޮށް ހިންގުން 12ޕޮލިސީ 

 : ސިޓީ ލައިުބރަރީ ޤާއިމްކުރުނ12.1ްސްޓްރެޓަޖީ 

 12.1.1 ޕަބްލިކް ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމްކުރުން       ✓ 0% 

 ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން : ގެވެށި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ 13ޕޮލިސީ 

 : އަނިޔާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 13.1ސްޓްރެޓަޖީ 



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

19 | P a g e 

 

 50%     ✓   
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެކި ފަރާތްތައް އަނިޔާއަށް ހުށައެޅޭ ސަަބބުތައް ދެނެގަނެ މިފަދަ ކަންކަމަށް ހުރި ޕޮލިސީ ހައްލުތައް  

 ހޯދުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން  

13.1.1 

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

 ރައްޔިތުން ގުޅުވައިދިނުމަށް ކެމްޕެއިންއެއް ހިންގުން 

13.1.2 

 100%   ✓ ✓ ✓ 

ފުރިހަމަ  ހަރުދަނާކޮށް  މަސައްކަތް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  އަދި  ކުރާ  މަސައްކަތް  ޕްރޮޓެކްޝަންގައި  ސޯޝަލް 

ކުރުމަށްޓަކައި ޤަވައިދުން ަބއްދަލުވުންތަކެއް ާބއްވާ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަ ތަކުގެ ހައްލު ގުޅިގެން ހޯދުމަށް ހަރަކާތްތައް 

 ރޭވުން

13.1.3 

100%     ✓   

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

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

 ދިނުން  މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށް

13.1.4 

50%         
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންހުރި އެހީތެރިކަން ދެނެގަނެ މިފަދަ 

 އަހުލުވެރި ކުރުވުންވަސީލަތްތަލަށް އެކްސެސްވާނެ ގޮތުގެ ޓޫލްކިޓެއް ޑިވޮލޮޕްކޮށް މިކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުން  

13.1.5 

 : އަނިޔާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތްލިބިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވުނ13.2ްސްޓްރެޓަޖީ 
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 13.2.1 މިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސަސް ސެންޓަރގައި ހުންނަ ސޭފްހައުސް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން ފެ   ✓     50% 

 13.2.2 ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހިވެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން     ✓   50% 

100%     ✓   
އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެން.ޖީ.އޯ ތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  އަންހެނުންގެ އަދި  

 13.2.3 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 :ގެވެށި އަނިޔާއަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުނ13.3ސްޓްރެޓަޖީ 

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

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

 13.3.3 ތާއަރަފްކުރުންމެރޭޖް އަދި ފެމިލީ ކައުންސިލިންގ ޚިދުމަތް        ✓ 50% 

 13.3.4 އާއިލާތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޝެސަންތަކެއް ރާވައި ހިންގުން       ✓ 50%

 ޭބނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން: ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުންނަށް  14ޕޮލިސީ 

 : އަޅާލުންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރުތައް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 14.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 14.1.1 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ ✓ ✓ 100%
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 14.1.2 މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުންޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ  ✓ ✓ ✓ ✓ 100%

 14.1.3 އެކަނިވެރިން މައިން/ބަފައިން މިނޫންވެސް ނާޒުކު ގުރޫޕުތަކުގެ މީހުންގެ ދަފުތަރުތައް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ ✓ ✓ 100%

 މޮނީޓާރކޮށް ރަނގަޅުކުރުން: ޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ ހާލަތު 14.2ސްޓްރެޓަޖީ 

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

 14.2.2 ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފާހަގަވި ކޭސްތައް ފޮލޯއަޕް ކުރުން   ✓ ✓ ✓ 100% 

 އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން : ނާޒުކު ފަރާތްތަކަށް 14.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 100% ✓ ✓ ✓ ✓ 
އެން.ސްޕާ ފަދަ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަންބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަޕޯރޓް ޑެސްކު  

 ޤާއިމްކުރުން 

14.3.1 

 14.3.2 ސަޕޯޓް ޑެސްކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރުމަވެރިންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދިނުން    ✓     100%

 : ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުން 14.4ސްޓްރެޓަޖީ 

 14.4.1 ތެރަޕީ އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް  ކޭމްޕް ޭބއްވުން       ✓ 100%

 14.4.2 ހޯދައިދިނުން ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު        ✓ 100%
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 14.4.3 ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްސް އެކުލަވައިލުން   ✓     25% 

 100% ✓       
( ސަރުކާރުގެ ކްލޮސިލްގެ ތެރެއިން މިދާއިރާއިން   ތެރަޕިސްޓުންނާއި މެންޓަލްހެލްތު ފަދަ ދާއިރާތަކުން މީހުން ިބނާކުރުން

 14.4.4 ސިޓީގެ ދަރިވަރުންވ އަންނަނީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުން )

 : އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 15ޕޮލިސީ 

 : ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުނ15.1ްސްޓްރެޓަޖީ 

 15.1.1 މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސް ދިނުން ކުރިޔަށްގެންދިއުން  ✓ ✓ ✓ ✓ 100%

 15.1.2 ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން   ✓ ✓ ✓ 100%

100% ✓ ✓ ✓   
މެދުވެރިކޮށް ބެލެނިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމް  ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމީ ތަރުިބއްޔަތު އުނގަންނައިދިނުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިން  

 15.1.3 ހިންގުން 

 15.1.4 ޕަބްލިކް ލައިްބރަރީއިން އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ދީނީ އަޤީދާގެ ފޮތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން        ✓ 30%

 : އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކުރުނ15.2ްސްޓްރެޓަޖީ  

 15.2.1 އިޖްތިމާއީ ޝިއާރުތައް އާންމު ތަންތާނގައި ހަރުކުރުމާއި މީސްމީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން   ✓     70%
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 15.2.2 އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުާބރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން ✓       100%

 15.2.3 އަވައްޓެރިކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން. ✓       100%

 15.2.4 އިޖްތިމާޢި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފިނިމައިޒާންތައް ތަރައްޤީ ކުރުން     ✓   70%
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އަހުަރ    2022 ރޭވިފައާިވ ވަަނ  ހިްނގުމްަށ 
ގްެނެދވިފައުިނާވ  ުކރިއްަށ  ތެެރއްިނ  ޙަަރާކތްތުަކގެ 

 ހަަރާކތްތައް 
 ވޯޓަރސެނިޓޭޝަން ޕްލޭނެއް ހެދުން : 1.1.3 ޙަރަކާތް •

ވޯޓަރސެނިޓޭޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ތަމްރީނު ލިބިފައެވެ.     ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ވަނީ   ކަރުދާސް  މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އެކަމަށް  ނިންމާ،  ސޯސްކުރުމަށް  އައުޓް  ތައްޔާރުކުރުން  ޕްލޭން  ނަމަވެސް 

 ތައްޔާރުކެވިފައެވެ. 

 ގާ ފީ ކަނޑާލުން ނަރުދަމާ އިން ނަ: 1.2.1ޙަރަކާތް  •

މިއީ މައި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުރި ކަމަކަށް ވާތީ މިކަމާއި ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ސަަބުބ/ދަތިތައް:  

ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ނަރުދަމާ އިން ނަގާ ފީ ކަނޑާލުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ. 

 ގިއުލޭޓަކީ އޮތޯރިޓީ އަދި އެމްޑަބުލިޔު އެސްސީއާއިއެކު މަސްވަރާ ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ޔޫޓިލިޓީ ރެ

 ފެނުގެ ބޭންޑް ތަކުގެ އަގުތައް މާލެއާއި އެއްހަމަކުރުން:  1.2.2ޙަރަކާތް  •

ދާރީގޮތުން  މިއީ މައި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ކުރި ކަމަކަށް ވާތީ މިކަމާއި ގުޅިގެން އިސަަބުބ/ދަތިތައް:  

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަށް  ނުގެ ބޭންޑް ތަކުގެ އަގުތައް މާލެއާއި އެއްހަމަކުރުކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފެ

 ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ. ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަކީ އޮތޯރިޓީ އަދި އެމްޑަބުލިޔު އެސްސީއާއިއެކު މަސްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.

 . ފޯރުކޮށްދިނުން ސަރަހައްދަކަށް ހުރިހާ ހިދުމަތް ނަރުދަމާގެ އެއްގޮތަށް ޕްލޭންއާއި  ޑްޔޫސްލޭން:  1.3.1ޙަރަކާތް  •

ވި  ހާސިލް ނުކުރެ 100ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ ަބއެއް ސަރަހައްދަށް ހިދުމަތް އަދި ދެވިފައިނުވާތީ % ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ހިދުމަތް ވަނީ ދެވިފައެވެ. ވީނަމަވެސް ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ޮބޑު ސަރަހައްދަކަށް
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 އުސޫލުތަކާއި  ޤަވައިދުތަކާއި  ޭބނުންކުރަނީ  ހިދުމަތް  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  މައްސަލަތައް  ނަރުދަމާގެ:    1.3.2ޙަރަކާތް   •

 ބެލުން  އެއްގޮތަށްތޯ

ބޭނުންކުރަނީ    ސަަބުބ/ދަތިތައް: ހިދުމަތް  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  މައްސަލަތައް  އުސޫލުތަކާއި ނަރުދަމާގެ  ޤަވައިދުތަކާއި 

މުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވަނީ އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.ސީން ކުރިއްގެންދަވާތީ މިއިދާރާއިން  އެއްގޮތަށްތޯ ބެލު

 ނުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވުމުނެވެ. 

 އާލާތްތަކަކީ   އިލެކްޓްރިކް  ނުންކުރެވޭޭބ  މިސިޓީގައި  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ނިސްބަތް  ބޭނުންކުރެވޭ  ކަރަންޓް:    2.3.1ރަކާތް  ޙަ •

 ކަނޑައެޅުން  އުސޫލެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއް ހެދުމަށް އާލާތްތަކަކަށް  ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާ

މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިވަނީ ޔޫޓިލިޓީ ޕްރޮވައިޑް ކޮއްދޭ ޤާނޫނާ ތައާރަޒުވާ އުސޫލެއް ހެދުމުގެ    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ިބގެން ނުވާތީއެވެާބރު ކައުންސިލަށް ލި

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން  ކޮއްގެން އައުޓްސޯސް މެނޭޖްކުރުމަށް ކުނި ސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ:  3.1.1ޙަރަކާތް  •

ކުނި މެނޭކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެމްކޯއާއި މަސްވަރާކުރެވި   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ހަރަކާތް ފުރިހަމަވެގެން ދާނެއެވެ. އެގްރިމެންޓް ކުރެވެމުން މި

 ހަމަޖެއްސުން   ސަްބސިޑީ  ކޮށްދިނުމަށް  ފޯރު  ޚިދުމަތް  މި  އަގެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  މެނޭޖްކުރުމަށް  ކުނި:    3.1.2ޙަރަކާތް   •

އޮފް    ސަަބުބ/ދަތިތައް: މިނިސްޓްރީ  އަދި  އޮފީސް  ރައީސް  އެދި  ހަމަޖެއްސުމަށް  ސަްބސިޑީސް  މެނޭޖްކުރުމަށް  ކުނި 

 އެންވަޔަރަމަންޓަށް ވަނީ ލިޔެވިފައި ނަމަވެސް ސްްބސިޑީ ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.

  . ތައްޔާރުކުރުން އެއް އޮޑިޓް ވޭސްޓް ސިޓީލެވެލް:  3.1.4ޙަރަކާތް  •

އޮޑިޓް ނުހެދިވަނީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރެއިން ވޭސްޓް    ސްޓްވޭ   ސިޓީލެވެލް   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ފަހަރަށް ނުކުރުމަށެވެ.  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ   2އޮޑިޓް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެއްމަސައްކަތެއް  

ޓީއޯއާރު ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ވެމްކޯއިން    މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޭސްޓް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 ވަނީ ރަފް އޮޑިޓެއް ހަދާފައެވެ.
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 އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާ  ފަރުދީ  އަށަގެންނެވުމާއި  އާދަތައް  ނައްތާލުމުގެ   ރައްކާތެރިގޮތުގައި  މަދުކޮށް  ކުނި:    3.3.2ރަކާތް  ޙަ •

 . ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް އަމާޒުކޮށް އާންމުންނަށް އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ،ތަކާއި ވިޔާފާރި ،އަހުލުވެރިކުރުމަށް

ކުނި މަދުކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމުގެ އާދަތައް އަށަގެންނެވުމާއި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ޕްރޮގް އަމާޒުކޮށްގެން  އިދާރާތަކަށް  އާންމުންނަށާއި  ކައުންސިލްގެ  އަހުލުވެރިކުރުމަށް  ނަމަވެސް  ޭބއްވުނު  ރާމްތައް 

  މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއިއެކު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިހަރަކާތްވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ. 

 ނިންމުން  50% ފިޔަވަހި ވަނަ 2 ތާރުއެޅުމުގެ މަގުތަކުގައި: 4.1.1ޙަރަކާތް  •

ން ޕްރޮޖެކްޓްގައި ނުހިމެނޭ ފަޔާރ ހައިޓްރެންޓް އަދި ޑިވޯޓަރިން ނުނިމިވަނީ މަގުހެދު   50މަގުހެދުމުގެ%  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

އެކަންކަން   ދަންނަވައި  ރައީސްއަށް  ހިމެނުމަށް  އެކަންކަން  ބޭނުންވާތީ  ކައުންސިލުން  ކުރުމަށް  ތެރެއިން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނުމަށް ވަގުތު އިތުރުވެގެން ދިއުމުންނެވެ. 

           ހެދުން ފެންވަރަކަށް ރަނގަޅު ނިޒާމް  ފެންހިންދާ ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މުގެހެދު މަގު: 4.1.3ރަކާތް ޙަ •

ގެ ދަށުން މިހަރަކާތުގެ މަސައްކަތް އެަބ ކުރިއަށް ދެއެވެ. މިހަރަކާތް މަގުހެދުމުގެ  2މަގުހެދުން ފޭސް  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 މަސައްކަތާއިއެކު ހާސިލްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

 މަގުތަކުގައި ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅި އެޅުން      :  4.1.4ޙަރަކާތް  •

ގެ ދަށުން މިހަރަކާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އަންނަނީ ގެންދެވެމުންނެވެ. ހަރަކާތް  2މަގުހެދުން ފޭސް  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތާއިއެކު ހާސިލްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

 

ޕޭވްމަންޓްތަކަކީ ހާއްސައެހީއަށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި ދުވަސްވީ މީހުނަށް ބޭނުންކުރެވޭ   މަގުތަކުގެ:  4.1.5ޙަރަކާތް  •

 ތަންތަނަށް ހެދުން 

ފޭސްމަ  ސަަބުބ/ދަތިތައް: ޕްރޮޖެކްޓް  2ގުހެދުން  ވަނީ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މިހަރަކާތުގެ  ދަށުން  ގެ 

  ކާތް މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތާއިއެކު ހާސިލްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.މަސްވަރާތަކުގައި މަސްވަރާކުރެވިފައެވެ. މި ހަރަ

 ކުރެހުން  ނިޝާންތައް ޓްރެފިކް މަގުމަތީގައި: 4.1.7ޙަރަކާތް  •
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ފޭސްމަ    ސަަބުބ/ދަތިތައް: ޕްރޮޖެކްޓް  2ގުހެދުން  ވަނީ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މިހަރަކާތުގެ  ދަށުން  ގެ 

މަސްވަރާކުރެ ހޮސްޕިޓަލް  ވިފައެވެ.  މަސްވަރާތަކުގައި  ކަމުގައިވާ  ސަރަހައްދު  ބޭނުންވާ  އެންމެ  މިހާރަށް  ނަމަވެސް 

 ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ނިސާންތައް ކުރެހިފައެވެ.

 މަގު ތަކުގައި ނަންޯބޑުހަރުކުރުން :  4.1.8ރަކާތް ޙަ •

ފޭސް  ސަަބުބ/ދަތިތައް: މަގުހެދުން  ކުރިން  ހަރުކުރުމަކީ  ނަންޯބޑު  ނިންމިފައވާ  އާއެކު    2މަގުތަކުގައި  ކުރުމަށް 

  ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓްކުރެވިފައެވ2023ެމަސައްކަތެކެވެ. ނަމަވެސް މަގުތަކުގައި ނަންޯބޑު ހަރުކުރުމަށް މިހާރުވަނީ 

 ހަރުދަނާކުރުން  ޤަވައިދުތައް މުނިސިޕަލް ގުޅުންހުރި ބޭނުންކުރުމާއި މަގު:  4.3.1ޙަރަކާތް  •

ގުޅު  ސަަބުބ/ދަތިތައް: ޭބނުންކުރުމާއި  ވަނީ މަގު  ޤަވާއިދު  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ޤަވާއިދު  މުނިސިޕަލް  ންހުރި 

ވަނީ   ގެޒެޓްކުރެވުން  ބޭނުންވާތީ  ކޮމެންޓް  އެލްޖީއޭއަށް  ވަނީ  ގެޒެޓްކުރުމަށް  އަދި  ނަމަވެސް  އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ. 

 ލަސްވެފައެވެ. 

 ރިޔަށްގެންދިއުން މަގުތައް މަރާމާތުރުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުކުރިން ހެދިފައިވާ :  4.3.2ރަކާތް ޙަ •

ކުރިން ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދުން ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެމަގުތަކުގެ ކާނުތަށް    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ވަސީލަތުގެ ދަތިކަން ކުރުމާއިއެކު ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. 

 މަށް އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުންމަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރު: 4.3.3ޙަރަކާތް  •

މުނިސިޕަލް ޤަވާއިދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޤަވާއިދު ވަނީ އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް އަދި ގެޒެޓްކުރުމަށް    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ވަނީ އެލްޖީއޭއަށް ކޮމެންޓް ބޭނުންވާތީ ގެޒެޓްކުރެވުން ވަނީ ލަސްވެފައެވެ.

 ކުގެ ބިންގަނޑު އެއްވަރު ކޮށް، ވެލި އަޅައި އެމަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުންނުހެދި ހުރި މަގުތަ: 4.3.4ޙަރަކާތް  •

ނުހެދިހުރި   ސަަބުބ/ދަތިތައް: ކުރުމާއިއެކު  ދަތިކަން  ވަސީލަތުގެ  ވޯކްސްގެ  ޕަބްލިކް  ކުރުމާއި  މަގުތަކެއް  ގިނަ  ނުހެދި 

  ފައެވެ.މަގުތަށް ހާލަތު ޤަވާއިދުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނުކުރެވި

މިހާރު ހެދިފައިހުރި ޤަވައިދު ތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް  ށް  ނދަރު ބެލެހެއްޓުމަަބ:    5.1.1ޙަރަކާތް   •

 ދިރާސާކޮށް ބަދަލުގެނައުން. 
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މުގެ ށް މިހާރު ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދު އިސްލާކުރުމަށް ދިރާސާ ކުރެވި އުސޫލު ހެދުނދަރު ބެލެހެއްޓުމަބަ   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 މަސައްކަތުގެ ޮބޑުަބއެއްވަނީ ނިމިފައެވެ.

 ފުރުސަތު  ލުމުގެ  ކުރިމަތި  ކަނޑައަޅާ  ބިންތަކެއް  ގުދަންކުރާނެ  ސަރަހައްދަކުން  ދުރުނޫން  ބަނދަރާއި:  5.2.2ރަކާތް  ޙަ •

 .ހުޅުވާލުން

 ގުދަންކުރުމަށް ިބން ކަނޑަނޭޅިވަނީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްނުވާތީ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތުމުންނެވެ.  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފިނި މައިޒާން ތަރައްޤީކުރުން:  5.3.1ޙަރަކާތް  •

އްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ބަނދާރު ސަރަހައްދުގައި ފިނި މައިޒާނެއްގެ ގޮތުގައި ޕެވެލިއަން އެއް ތަރަ   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ވިސްނުން ހުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެސްކޭލުގައި ޕެވެލިއަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޮބޑު ހަރަދެއް ދާތީވެ ވަނީ ނުކުރެވިއެވެ.

 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އައު ހިނަވާގެއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން.: 6.3.1ޙަރަކާތް  •

އައު ހިނަވާގެ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ަބޖެޓް ނެތުމުގެ ސަަބބުން ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކޮށް ކުރެހުމަށް ފަހު     ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ވަނަ އަހަރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ަބޖެޓް ކުރެވިފައެވެ  2023

 ހެދުން ރާސާއެއްދި ތަފްސީލް ދެނެގަތުމުގެ  މިންވަރު ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވެހިކަމަށް: 8.1.1ޙަރަކާތް  •

ގިނަވުމުގެ ސަަބބުން ހައުސިން ނީޑް އެސެސްމެންޓް   ސަަބުބ/ދަތިތައް: ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަށް 

 ތައްޔާރުކުރުން ވަނީ އައުޓް ސޯސް ކުރުމަށް ނިންމިފައެވެ.

 ން ޤާއިމްކުރު ޑޭޓާޭބސްއެއް ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވެހިކަމަށް:  8.1.2ރަކާތް ޙަ •

 ހައުސިން ނީޑް އެސެސްމެންޓް ނުހެދިވާތީ ޑޭޓާޭބސް ވަނީ ޤާއިމް ނުކުރެވިއެވެ. ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އެކުލަވާލުން  އުސޫލެއް ހަރުދަނާ ދޭނެ ޕޮއިންޓް ބޯހިޔާވެއިކަމަށް:  8.1.3ޙަރަކާތް  •

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު    400  ސަަބުބ/ދަތިތައް: އިރަށް އުސޫލު  ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތް ނިމެންވާ 

 ވަނީ ފެށިފައެވެ. 

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން  ފުރުސަތުތައް ކުރުމަށްހުރި އިމާރާތް ގޯތިތަކަށް ބަންޑާރަ ނުކުރެވިހުރި އިމާރާތް: 8.2.3ރަކާތް ޙަ 
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ހުރި ބަންޑާރަ ގޯތިތަކަށް އިމާރާތް ކުރުމަށްހުރި ފުރުސަތުތަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި  އިމާރާތް ނުކުރެވި  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ގުޅޭ ގޮތުން ބޭންކް ތަކާއިވަނީ މަސްވަރާކުރެވިފައެވެ.  

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރުމުގެ ތަރައްޤީ އިތުރަށް ޖިމް  އައުޓްޑޯ:  9.1.3ޙަރަކާތް  •

ވަނަ  2023ކެނޮޕީގެ ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް    އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އަހަރު ނިމިގެން ދާނެއެވެ. 

 ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ެބޑްމިންޓަން ކޯޓް މަރާމާތުކުރުން:  9.1.4ޙަރަކާތް  •

ހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާން ކުރެވި ފަ  2ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ެބޑްމިންޓަން ކޯޓް މަރާމާތުކުރުމަށް     ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ސައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރެވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުތަށް ަބޖެޓްކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ޮބޑުވުމުގެ ސަަބބުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ވަނީ ނުގެންދެވިފައެވެ. 

 ގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުން ހާރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުރި ފުޓުޯބޅަ ދަނޑުތައް ކައުންސިލްމި: 10.1.1ޙަރަކާތް  •

ބަދަލުކުރުމަށް     ސަަބުބ/ދަތިތައް: ކައުންސިލްގެ ދަށަށް  މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހުރި ފުޓުޯބޅަ ދަނޑުތައް  މިހާރު ޔޫތު 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އަށް ވަނީ ސިޓީއަކުން އެދިފައެވެ.

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން  މަގު ލިބޭނެ އާމްދަނީ  ފަރާތްތަކަށް ބަލަހައްޓާ ދަނޑުތައް ފުޓުޯބޅަ:  10.1.3ރަކާތް ޙަ •

ދަށަށް ބަދަލުކުރުން   ކައުންސިލްގެ ދަނޑުތައް ފުޓުޯބޅަ ހުރި ދަށުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޔޫތު މިހާރު ސަަބުބ/ދަތިތައް: 

 ލަސްވުމުން ކުރިއަށް ނުގެންވިފައެވެ.

  ޓަރފް ބަދަލުކޮށް ލައިޓިންގ ރަނގަޅު ކުރުންކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ:  10.1.6ޙަރަކާތް  •

މަސައްކަތް    ސަަބުބ/ދަތިތައް: ބަދަލުކުރުމުގެ  ޓާރފް  އަދި  ބަދަލުކޮށް  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތް  ލައިޓް  ދަނޑުގެ  ފުޓްސަލް 

 ގެ ޖެނުއަރީގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ 2023

 ެބކްޯބރޑެއް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ކޮށް  ރަނގަޅު  އިޓިންގލަ   ކޯޓުގެ  ާބސްކެޓް  ސްޓޭޑިއަމްގެ  ކުޅުދުއްފުށި:  10.1.7ރަކާތް  ޙަ •

 ހަރުކުރުން
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ާބސްކެޓް ކޯޓުގެ ލައިޓް ބަދަލުކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ެބކްޯބރޑު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 މަސައްކަތްތަށް ހުރިގޮތުން ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ.

 ހެދުން  ލިބޭނެގޮތް ހިދުމަތް މަރާމާތުކޮށް  ސިނަމާ  ޕީއެސްއެމް: 11.1.1ޙަރަކާތް  •

ސިނަމާގެ ރަޖިސްޓްރީ ކައުންސިލުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ވާތީ ސިނަމާ މަރާމާތު    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ. 

 ޤާއިމްކުރުން އެއްލައްިބރަރީ ޕަބްލިކް: 12.1.1ޙަރަކާތް  •

 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ނިންމިފައެވެ.2023ވަނަ އަހަރަށް ަބޖެޓްކުރެވި  2023ަބޖެޓްކުރެވިފައި ނެތުމުން     ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެކި ފަރާތްތައް އަނިޔާއަށް ހުށައެޅޭ ސަަބބުތައް ދެނެގަނެ މިފަދަ ކަންކަމަށް :    13.1.1ޙަރަކާތް   •

 ހުރި ޕޮލިސީ ހައްލުތައް ހޯދުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން  

 އަންހެނުންގެ ސައްލާގެ ދަށުން އެސެސްމެންޓްގެ ޮބޑުަބއެއް ހެދިފައެވެ.  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ފަރާތްތަކަށް ލިެބންހުރި    އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅޭއުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން  ދަ:  13.1.5ރަކާތް  ޙަ •

އެހީތެރިކަން ދެނެގަނެ މިފަދަ ވަސީލަތްތަލަށް އެކްސެސްވާނެ ގޮތުގެ ޓޫލްކިޓެއް ޑިވޮލޮޕްކޮށް މިކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި 

 އާންމުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން

މިހަރަކާތް    ސަަބުބ/ދަތިތައް: އަދި  ހުރުމާއިއެކު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް  ގިނަ  ދަތިކަމާއެކު  މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލްގެ 

 ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ވަނީ ނުކުރެވިއެވެ. ނަމަވެސް އިަބމާގެ ތެރެއިން ޓޫލްކިޓް ޑިވެލޮޕްވެގެން ދާނެއެވެ.

 ންޓަރގައި ހުންނަ ސޭފްހައުސް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން މިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސަސް ސެފެ:  13.2.1ޙަރަކާތް   •

ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓްކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ސޭފްއައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަނީ   2022ކައުންސިލްގެ     ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ވަނަ   2023ރގެ  ކޮންޓިިބއުޓް ކުރެވިފައެވެ. އަދި ސޭފްއައުސް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޓާ

 އަހަރުގެ ަބޖެޓްގައި ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

 ވެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުންޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ: 13.2.2ރަކާތް ޙަ •
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ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން މިއިދާރާއިން މިވަގުތު ދެވެންނެތް ނަމަވެސް އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށް   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ވަނީ ސަޕޯޓް ޑެސްކެއް ގާއިމްކުރެވިފައެވެ.

 ތާއަރަފްކުރުން ޚިދުމަތް ކައުންސިލިންގ ފެމިލީ  އަދި މެރޭޖް: 13.3.3ޙަރަކާތް  •

ލްތް އިން ޕްރީ މެރެޓަލް ކައުންސިލް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި އާއިލާ ރޭވުމުގައި  މިހާރުވެސް ޕަބްލިކް ހެ  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. 

 އާއިލާތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޝެސަންތަކެއް ރާވައި ހިންގުން :  13.3.4ޙަރަކާތް  •

 ތެރެއިން މިހަރަކާތުގެ އިންސަތައެއްވަނީ ހާސިލްވެފައެވެ އަންހެނުންގެ ސައްލާގެ ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އެކުލަވައިލުން ގްރޫޕްސް ސަޕޯރޓް ބެލެނިވެރިންގެ  ކުދިންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްސަ: 14.4.3ޙަރަކާތް  •

އިވީ ނަމަވެސް ސަޕޯޓް ގުރޫޕްގެ ނަމަގައި ކައުންސިލްގައި ދަފްތަރުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ކަމުގަ  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ސްކޫލް އަދި ޖަމިއްޔާތަކުގައި މިފަދަ ގްރޫޕްތައް އެކްޓިވްކަމަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

 ބްލިކް ލައްިބރަރީއިން އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ދީނީ އަޤީދާގެ ފޮތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ޕަ:    15.1.4ރަކާތް  ޙަ •

ސްކޫލުގެ ލައިްބރަރީއަށް   3 މިވަގުތު ނެތުމުގެ ސަަބބުން މިދަފަ ފޮތްތައް ވަނީ  ޕަބްލިކް ލައިްބރަރީއެއް  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ.

  ހޭލުންތެރިކަން  ބޭނުންކޮށްގެން  މީސްމީޑިއާ  ހަރުކުރުމާއި  ތަންތާނގައި  އާންމު  ޝިއާރުތައް  އިޖްތިމާއީ:    15.2.1ޙަރަކާތް   •

 އިތުރުކުރުން

% :އްސަަބުބ/ދަތިތަ ހަރުނުކުރެވޭތީ  ތަންތާގައި  އާންމު  ސިޓީގައި  ވީނަމަވެސް   100ޝިއާރުތަށް  ހާސިލްނުކުރެވި 

 މީސްމީޑިއާގައި މިފަދަ ޝިއާރުތައްވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ

 ތަރައްޤީ  ފިނިމައިޒާންތައް  ތަކުގައި   ސަރަހައްދު  އެކި  ސިޓީގެ   ގޮތުން  ބަދަހިކުރުމުގެ  ގުޅުން  އިޖްތިމާޢި :    15.2.4ރަކާތް  ޙަ •

 ކުރުން
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 ސަރަހައްދު   އެކި  ކައުންސިލްގައި ފިނިމައިޒާންތަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ަބޖެޓް ހުރިމިންވަރަކުން ސިޓީގެ  ސަަބުބ/ދަތިތައް: •

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ ތަރައްޤީ  ފިނިމައިޒާންތައް ތަކުގައި

 އުސޫލެއް ހެދުންގަރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ހަރުދަނާ :  16.1.1ޙަރަކާތް  •

 ރިވިއުކޮށް އަލުން އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ގަރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލު  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

  ކުރެވޭނެ   ރެޖިސްޓަރ  ާބވަތްތައް  އެ  ާބވަތްތަކާއި  ވެހިކަލްތަކުގެ  ދުއްވޭނެ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށީ :  16.2.1ޙަރަކާތް   •

 ކަނޑައެޅުން އަދަދުތައް

ކުރިއަށް   ސަަބުބ/ދަތިތައް: ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ޕޮލިސްއާއެކު  ކަނޑައެޅުމަށް  އަދަދުތަށް  ކުރެވޭނެ  ރަޖިސްޓްރީ 

 ގެންދެވިފައެވެ. 

 އިންޖީނުލީ ވެހިކަލްތައް ދުއްވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން:  16.2.2ޙަރަކާތް  •

  އަދަދުތައް  ކުރެވޭނެ  ރެޖިސްޓަރ   ާބވަތްތައް  އެ  ާބވަތްތަކާއި  ވެހިކަލްތަކުގެ  ދުއްވޭނެ  ސިޓީގައި  ޅުދުއްފުށީކު  ސަަބުބ/ދަތިތައް: •

 ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާތީއެވެ. 

 ހަރުކުރުން ސިސްޓަމް  ކެމެރާ ސީސީޓީވީ މަގުތަކުގައި :  16.3.5ރަކާތް ޙަ •

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓްގައި ހިމެނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 2023އަށް ަބޖެޓް ކުރެވިފައި ނުވާތީ  2022  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ނިންމާފައެވެ 

  ހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުންފި : 17.2.1ޙަރަކާތް  •

ދު ވަނީ އެކުލަވާލައި އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވިފައެވެ. ޤަވައިދު ފާސްކޮށް ގެޒެޓް ވިޔަފާރި ޤަވާއި   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ކުރެވުމާއެކު މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. 

  އަދާހަމަކޮށް  ދަފްތަރު  ހައުސްތަކުގެ  ގެސްޓް  ކެފޭތަކާއި  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި  ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި :    17.2.2ރަކާތް  ޙަ •

 ޓުން ބެލެހެއް
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ދަފްތަރު ވިޔަފާރި ގަވާއިދު    ހައުސްތަކުގެ  ގެސްޓް  ކެފޭތަކާއި  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި  ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ފާސްވުމުން އެގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެއެވެ

  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ގުޅިގެން  ސްކޫލްތަކާއި  ގޮތުން  ސަލާމަތްކުރުމުގެ  ވެށިން  ކުށުގެ  ދަރިވަރުން  ސްކޫލް:  18.1.3ޙަރަކާތް   •

 ހިންގުން 

ކައުންސިލުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި މިންވަރަށް ނުގެންދެވުނު ނަމަވެސް ސްކޫލްކުދިންނަށް ދަރުސް    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އަދި ޕޮލިހުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ސެސަންތަކެއް ވަނީ ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

 ބެލެހެއްޓުން  އަދާހަމަކޮށް ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ދަފްތަރެއް މަސައްކަތްތެރީންގެ ބިދޭސީ:  19.1.1 ޙަރަކާތް •

ަބއެއް  ސަަބުބ/ދަތިތައް:  ނަމަވެސް  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  އެކުލަވާލުމަށް  ދަފްތަރު  ބިދޭސީންގެ 

ލޫމާތު ފޮނުވުމަށް އެންގުމުން ަބއެއް ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް  އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މައު

 އެއްާބރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަަބބުން ދަފްތަރު ވަނީ އަދާހަމަ ނުކުރެވިއެވެ.

 ޤަވައިދާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަނެ، ފިޔަވަޅުއެޅުން:  1.2.2ޙަރަކާތް  •

ގަތުމަށް ވަނީ ޤަވައިދާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދެނެރުމުން  އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހު  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ނުކުޅެދިފައެވެ.

 ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން :  1.2.2ރަކާތް ޙަ •

މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ވަނީ  ސްޓެޓިސްކް ެބލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުމުން  ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 . ނުގެންދެވިއެވެ 

 ނިސިޕަލް އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޯބޑާއި ލައިޓް ފަދަ ތަކެތި ހޯދުން މު:  20.1.3ޙަރަކާތް  •

. މުނިސިޕަލް ޯބޑު އައު ޑިޒައިނަކަށް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އަދި މިހާރަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޯބޑު އަދި ލައިޓް ވަނީ ހޯދިފައެވެ.

 ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން :  22.1.3ރަކާތް ޙަ •

 ވެ. ސްޓެޓިސްކް ެބލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުމުން ކުރިއަށް ވަނީ ނުގެންދެވިއެ ސަަބުބ/ދަތިތައް:
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 ވެޓް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން މޮނިޓާކޮށް ބެލެހެއްޓުން ޓި: 22.2.2ޙަރަކާތް  •

 މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުންނެވެ. ވެޓް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ޓި ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ހިންގުން  ކޯސްތަކެއް އަމާޒުކޮށް ދާއިރާތަކަށް ފާހަގަވާ އެސެސްމަންޓުން ނީޑް  ސްކިލް:  22.3.1ޙަރަކާތް  •

އިއެކު ޕޮލިޓެކްނިކާހިންގުމަށް    ކޯސްތަކެއް  އަމާޒުކޮށް  ދާއިރާތަކަށް  ފާހަގަވާ  އެސެސްމަންޓުން  ނީޑް  ސްކިލް  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އެއްަބސްވުމެއް ވަނީ ހެދިފައެވެ.

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން  ޕްރޮގްރާމް ދަސްކުރުމުގެ ފަތަން ތެރެއިން އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައެޅޭ:  25.2.1ޙަރަކާތް  •

ފަތަން ދަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ޭބއްވުމަށް ހެދުނު ނީޑް އެސެސްމެންޓްގެ ދަށުން ނީޑް އޮތްކަމަށް   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ނުފެންނާތީ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

 ްބ ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން އިންޓަރ ސްކޫލް މުާބރާތްތައް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ޭބއްވުން ކުލަ:  26.1.2ރަކާތް ޙަ •

ކުރި    ސަަބުބ/ދަތިތައް: ޕްލޭން  ނުލިިބގެން ސްކޫލްތަކަށް  ހުއްދަ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މުާބރާތް ވަނީ    2މިނިސްޓްރީ 

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ.

  ދަމަނަވެށި  ކުރުމަށް   ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ހިދުމަތްތަކުގެ  ފުޅާކޮށް  ކެއަރ  ހެލްތު  ޕްރައިމަރީ  މިސިޓީގައި:  27.1.9ޙަރަކާތް   •

 .ކުރުން ޤާއިމް

ސަރުކާރުން    ސަަބުބ/ދަތިތައް: ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ވަނީ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ޕީއެސްއައިޕީ  ދަމަނަވެށީގެ 

 ނިންމަވާފައެވެ. ދަމަނަވެށި އެޅުމަށް ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ އެއްާބރުލުން ލިިބގެން ދާނެއެވެ. 

  ކޮށް  ގުދަން  މާއްދާތައް  މިކަލްތަކާއިކެ  ކަހަލަ  އެކި  ، ގޭހާއި   ،ތެލާއި  ބޭނުންކުރެވޭ  ރަށުގައި:    27.1.10ރަކާތް  ޙަ •

 . ކުރަމުންގެންދިޔުން މޮނިޓަރ ތަން އެތަން ކަނޑައަޅައި ސަރަހައްދުތަކެއް ވަކި ޕްލޭންގައި ލޭންޑްޔޫޒް ބެލެހެއްޓުމަށް

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގ ފާސްވެފައި ނެތުމުން ވަކި ސަރަހައްދެއް މިކަންކަމަށް ވަނީ ކަނޑަނޭޅިއެވެ.  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ކުޑަކުދިންގެ ހެދިޮބޑުވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީގައި ވޯރކްޝޮޕް :    27.2.1ޙަރަކާތް   •

 ތަކެއް ހިންގުން. 
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ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުން މިފަދަ ކެމްޕެއިން ވޯރކްޝޮޕްތައް ސްކޫލުތަކުގައި އަދި ހޮސްޕިޓަލްގައިވަނީ   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ގޮސްފައެވެ.ކުރިއަށް ގެން

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  މައްޗަށް  ގޮތުގެ   އަންނަ  ޖެހެމުން  ބަލިތަށް  ފަދަ  ޑިސްއެބިލިޓީޒް  ،ކެންސަރު:    28.3.3ޙަރަކާތް   •

 . ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތަށް

ކައުންސިލްގެ ވޯރކްޕްލޭންގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަތި ކަމާއި ހުރެ މިޕްރޮގްރާމް   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ. ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލްއިން ހިންގި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަފްތާގައި ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުން 

 ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.

  ދުންފަތުގެ ފަދަ ވޭޕް  ،ސިނގިރޭޓާއި ދަރިވަރުންނަށް ތަކުގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ނިންމާ ސްކޫލް :29.1.2ޙަރަކާތް  •

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރުވުމުގެ ހޭލުންތެރި މެދު ގެއްލުމާއި ވަސީލަތަތްކުގެ ކުރާ އިސްތިއުމާލު

ގެންދެވުނު    ސަަބުބ/ދަތިތައް: ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ގިނަ  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  ދަރިވަރުން  ހެލްތުން  ޕަބްލިކް  އަދި  ޖާރނީ 

ކުރިއަށް  ވަނީ  މިހަރަކާތް  ސްކޭލްގައި  ބޭނުންވި  ކައުންސިލުން  ހުރިގޮތުން  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްގެ  ނަމަވެސް 

 ނުގެންދެވިއެވެ. 

  އިދާރާތަކުގައި   ރަސްމީ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު  ހުއްޓާލުމަށް  ކުރުންބޭނުން  ޑްރިންކްސް  ނާރޖީއެ:  29.2.3ރަކާތް  ޙަ •

 . ހުއްޓާލުން ބޭނުންކުރުން ޑްރިންކްސް އެނަރޖީ

ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި ސްކޫލްތަކުގައި އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް ބޭނުންކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލެވިފައެވެ.    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ވަނީ ހާސިލް ނުކުރެވިފައެވެ. 100ގައި މިކަން ކުރިއަށް ދާތީ މިހަރަކާތުގެ %ނަމަވެސް އަދިވެސް ަބއެއް އިދާރާތަކު

 ފަޅަށް ހުންނަ ގޯތިތައް ސާފުކުރުމަށް އަންގާ މޮނިޓަރ ކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން :  30.1.1ޙަރަކާތް  •

ށް ސާފުކުރުމަށް އިދާރީ  ޑެންގީ ފަދަ މަދިރިން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވެ ތިުބމަށް ފަޅަށް ހުންނަ ގޯތިތަ  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ަބއެއް ފަރުދުންގެ އެއްާބރުލުން މިހަރަކާތް  

 ހާސިލްކުރުމުގައި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
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 ސަލާމަތްވާން ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވަާބއިންމަސްތުވާތަކެތީގެ  ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން  :  31.1.4ޙަރަކާތް   •

 ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އަދި ހުނަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

ަބއިވެރި ކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން މިހަރަކާތް    ސަަބުބ/ދަތިތައް: މިފަދަފަރާތްތަށް ހަރަކާތްތަކުގައި 

ނުގެ ކުރިއަށް  ވަނީ  ޒުވާނުންނަށް  މިސްކޭލްގައި  ޖާނީއިން  ނަމަވެސް  ޓްރޭނިންގ    2ންދެވިފައެވެ.  މަތިން  ފަހަރެއްގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

 މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޒުވާނުން ހުށައެޅޭ ސަަބުބތައް ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން:  31.1.5ޙަރަކާތް  •

ޖާރނީއިން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެސެސްމަންޓްގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށިން މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އެހީތެރިކަން ވަނީ ހޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. 

 ހާއްސަ   ތަކާއެކު  އިދާރާ  ތަންފީޒީ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ހޯދައި  ކުރާފަރާތްތަށް  ވިޔަފާރި  މަސްތުވާތަކެތީގެ:    31.1.6ރަކާތް  ޙަ •

 .ކުރުން ކަތްތަކެއްމަސައް

ޭބއްވުނު    ސަަބުބ/ދަތިތައް: ފަހަރުމަތިން  އެކި  ޕޮލިހާއިއެކު  ހޯދުމަށް  ފަރާތްތަށް  ކުރާ  ވިޔަފާރި  މަސްތުވާތަކެތީގެ 

 އޮޕަރޭޝަނެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.  3ގައި ކާމިޔުާބ 2022ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވިފައެވެ. އަދި 

 ސްކޫލް   މަގުތައް  ހުރި  ދެވެން  ކުރިއަށް  ފުރުސަތުތަކާއި  އެކިއެކި  ހުރި  ދާއިރާގައި  މަސްވެރިކަމުގެ:    32.1.1ޙަރަކާތް   •

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމްގެ  ގައިޑަންސް ކެރިއަރ ދަރިވަރުންނަށް ނިންމާ

ނަންގަވައި   ސަަބުބ/ދަތިތައް: ސެޝަން  ދިނުމަށް  މައުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ފުރުސަތުތަކާއި  ހުރި  ދާއިރާ  މަސްވެރިކަމުގެ 

ދިނުމަށް މިދާއިރާގެ ތަޖުރިާބކާރުންނާއި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވީ ނަމަވެސް ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ނުވުމުން  

 މިހަރަކާތްވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ.

 ދުވަހާއި  މަސްވެރިންގެ  ،ކުރުމަށް  އިތުރު  މަގްބޫލުކަން  މެދުގައި  ޒުވާނުންގެ  މަސްވެރިކަމަށް:    32.1.3ރަކާތް  ޙަ •

 ހިންގުން  ކެމްޕޭނެއް މީޑިއާ ސޯޝަލް ގުޅުވައިގެން
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ޑިސެމްަބރ މަހު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ނުހަނު ުބރަކޮށް އެކި އިވެންޓް ތަކުގައި އުޅެންޖެހިފައި   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

ސަަބބުން  ނު ނިންމާފައިވާތީ  2022މުގެ  ކައުންސިލުން  ނުކުރުމަށް  ފާހަގަ  ދުވަސް  މަސްވެރިންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަކަށް ނުގެންދަމެވެ.

 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަރަކާތެއް ހިންގުން :  32.1.4ޙަރަކާތް  •

ޑިސެމްަބރ މަހު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ނުހަނު ުބރަކޮށް އެކި އިވެންޓް ތަކުގައި އުޅެންޖެހިފައި   /ދަތިތައް:ސަަބުބ

ސަަބބުން   ނިންމާފައިވާތީ  2022ނުމުގެ  ކައުންސިލުން  ނުކުރުމަށް  ފާހަގަ  ދުވަސް  މަސްވެރިންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

  ނުގެންދަމެވެ.މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަކަށް

 ފުޅާކުރުން ޚިދުމަތް މަސްކެނޑުމުގެ ،ހިދުމަތްފެށުމާއި މަސްމާރުކޭޓުގެ އައު:  32.2.2ޙަރަކާތް  •

އައު މަސްމާރުކޭޓުގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި އެތަނުގައި ހުރި ަބއެއް މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމާއި    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  މަސްމާރުކޭޓާއި ކައުންސިލުން ހަވާލުވުން ލަސްވެފައިވާތީ މިޚިދުމަތް ދިނުން ލަސްވެގެން ދިޔައީއެވެ.

 ގޮތުގައި  ރައްކާތެރި  ،ކުޑަކުރުމަށް  ގެއްލުންތައް  ލިޭބ  މަސްވެރިންނަށް  ފީނުމުގައި  ހޯދަން  އެން:    32.2.3ޙަރަކާތް   •

 . ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން ފީނުމުގެ

ހިންގުނު، ނަމަވެސް    ސަަބުބ/ދަތިތައް: ކޮމިޓީން  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކޯސް  ޑައިވިން  ފްރީ 

 ގެ ދާއިރާގެ މަދު ފަރާތެކެވެ.އުންމީދު ކުރިފަދައިން މިކޯހުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ މަސްވެރިކަމު

 ތަރައްޤީކުރުން" ާބޒާރު ހޮނިހިރު" ވަސީލަތްތަކާއެކު ރަނގަޅު:  32.4.1ރަކާތް ޙަ •

ހޮނިހިރު ާބޒާރު ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ވަނީ މަސްވަރާކުރެވިފައެވެ.    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ރަދުގައި ވަނީ ބެންޗްތަކެއް ބެހެއްޓިފައެވެ. އަދި މި ސަރަހައްދުގައި ކައުންސިލްގެ ހަ

 ސިޓީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން:  33.1.6ޙަރަކާތް  •

 ވިޔަފާރި ޤަވާއިދު ނުނިމި ވާތީ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަށް އިއުލާން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ހެދުން އެއް ދިރާސާ މާރކެޓް ްބރޭންޑްކުރުމަށް އުފެއްދުންތައް ސިޓީގެ:  33.2.1ރަކާތް ޙަ •
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އެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.  ސިޓީގެ އެފެއްފުންތެރިކަމާއި އާމު ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް (ސިގްސް)އިން ދިރާސާ  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ގައި ނިމިގެން ދާނެއެވ2023ެމިދިރާސާ 

 ބެލެހެއްޓުން  ތަފާސްހިސާުބ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދެނެގަތުމަށް މިންވަރު ކުރިއަރާ ވިޔަފާރިތަށް :  33.3.7ޙަރަކާތް  •

 ސްޓެޓިސްކް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުމުން ކުރިއަށް ވަނީ ނުގެންދެވިފައެވެ.   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 

 އެކުލަވައިލުން ޯބޑު ޕްރޮމޯޝަން ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށް ޕްރޮމޯޓް ޓުއަރިޒަމް ސިޓީގެ:  35.1.1ޙަރަކާތް  •

ޯބޑު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް ހެދުން ލަސްވުމުގެ ސަަބބުން ޯބޑު ވަނީ     ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެކުލަވާ ނުލެވިފައެވެ. 2022

 . ޭބއްވުން ފެސްޓިވަލެއް ދައްކާލުމަށް ސަގާފަތް ކުރުމަށް ޕްރޮމޯޓް ޓުއަރިޒަމް ހެރިޓޭޖް ރެލީގައި  ޔޮޓް: 35.1.6ޙަރަކާތް  •

 ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން ޔިޓް ރެލީ އިވެންޓް ކެންސަލް ކުރުމުން މިހަރަކާތް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ.   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ތަންތަން  އާންމު  ބަނދަރުމައްޗާއި  ރަށުގެ  ކިޔުމަށް  މަރުހަާބ  ސިޓީއަށް  ކޮށް  ހާއްސަ  ޓުއަރިސްޓުންނަށް:  35.1.8ރަކާތް  ޙަ •

 ކުރުން ނަތްތެރިޒީ ކުރުމާއި ސާފު

ސިޓީގެ އާންމު ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އައުޓް ސޯސް ކޮއްގެން ކުރެވެން ފަށާފައެވެ.   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ތަފާތު ހަރަކާތްތަކަށް ޒީނަތް ތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

 ވުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުން. ރަށުގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރުއަރެ: 35.1.9ޙަރަކާތް  •

ޓްއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑު އެކުލަވާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތެއް ކަމުން    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ޯބޑު އެކުލަވާ ލެވިފައި ނުވާތީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ 

 ކުޅުދުއްފުށި ކުޅި އަދި މާފަލު ފެންގަނޑު  ފަތުރުވެރިން ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުން.: 35.2.3ރަކާތް ޙަ •

މަށް ދިރާސާ  ކުޅުދުއްފުށި ކުޅި އަދި މާފަލު ފެންގަނޑު  ފަތުރުވެރިން ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރު  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
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 ފާ ނެތް މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލައި ޖޮްބ ސެންޓަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.ވަޒީ: 36.1.1ރަކާތް ޙަ •

 ޖޮްބ ސެންޓަރ ގާއިމް ކުރުމަށް އެންއޯސީ އިމާރާތުން ތަނެއް ވަނީ ހަމަޖައްސައި ދެވިފައެވެ.  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ސިނާއަތްތައް  އެހެނިހެން  ދިއަ  ކޮންސްޓަރަކްޝަން  ،މަސްވެރިކަން  ،ޓުއަރިޒަމް  ، ވިޔަފާރި:  36.1.2ރަކާތް  ޙަ •

 ކުރުން އިތުރު ފުރުސަތުތައް ވަޒީފާގެ ކުރިއަރެވުމާއެކު

ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރުމަކީ ކައުންސިލް އިގްތިސާސް ހިންގާ ކަމަކަށް ނުވާތީ މިކަންކަން    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ރާތަކުން ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް އުފެދިގެން އައި އަހަރެކެވެ. ވަނަ އަހަރަކީ އެކި ދާއި 2022ވަނީ ނުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް 

ކުރުމަށް  ދަ:  36.1.4ރަކާތް  ޙަ • ބަދަލު  ރަށަށް  ތަކުގެ ސެކްޝަންތައް  ކުންފުނި  ޕަބްލިކް  އުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، 

 އޮފީސް ސްޕޭސް ހަމަޖެއްސުން 

ރުގައި ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ. އަދި އޮފީސް ސްޕޭސް  އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުއްވައިދެއްވުން އެދި ސަރުހާ  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ބޭނުންވެގެން ސަރުހާރުގެ އިދާރާއަކުން އެދިފި ނަމަ އެފުރުސަތު ވަނީ އެފަރާތަކަށް ފޯރުކޮއްދެވިފައެވެ.

 ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އުފެއްދުން: 36.1.5ރަކާތް ޙަ •

ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާއި ގުޅިގެން އުފެދުނު ވަޒީފާތަކުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ ޒުވާނުން އަންނަނީ    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.  

 ޮބޑެތި އިންވެސްޓަރުންނަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން : 36.1.7ރަކާތް ޙަ •

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާވެފައި ނެތުމުންނާއި ސިޓީގައި ޓްއަރިޒަމް މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށް އަދި އުސޭލެއް   ތިތައް:ސަަބުބ/ދަ

ވިޔަފާރި   ފާސްވެފައިވާ  ނަމަވެސް  ފުރުސަތުތަކެވެ.  ހަނި  މލިބިފައިވަނީ  އަދި  ނުވާތީ  ވަނީ   5ހެދިފައި  ބިން 

 އިންވެސްޓްރުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައެވެ  

 . ހިންގުން ތަކެއް ޕްރޮގްރާމް ކުރުމަށް ރެގިއުލޭޓް ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރާ ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ: 36.2.2ރަކާތް ޙަ •

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުރިއަށް    2022ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަށް ހުންނަ ގޮތުން މިފަދަ ޮބޑު ހަރަކާތެއް    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ނުގެންދެވިފައެވެ 
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ފަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށާއި އެ ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ވާއިދާ ޚިލާޤަ:  36.2.3ރަކާތް  ޙަ •

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލުން

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުރިއަށް    2022ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަށް ހުންނަ ގޮތުން މިފަދަ ޮބޑު ހަރަކާތެއް    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ވިފައެވެ ނުގެންދެ

 ފަރާތްތައްކަން  ތިިބ  ރަޖިސްޓްރީވެފައި   ދަފްތަރުގައި  އުޅެމުންދަނީ  ގެތަކުގައި  ދިރިއުޅޭ  ބިދޭސީން:  36.2.5ރަކާތް  ޙަ •

 ކުރުން ކަށަވަރު

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުރިއަށް    2022ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަށް ހުންނަ ގޮތުން މިފަދަ ޮބޑު ހަރަކާތެއް    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ނުގެންދެވިފައެވެ 

 ރަސްމީ ފާލަން އެޅުން: 37.1.1ރަކާތް ޙަ •

 ރަސްމީ ފާލަން އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި އިދާރީ މަސައްކަތަކުގެ ވަނީ ކުރެވިފައެވެ ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ކަރަންޓް  ފެނާއި  ދަށުން  ބެލުމުގެ   ކައުންސިލްގެ  އުޅަނދުފަހަރަށް  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ބަނދަރުގެ :  37.1.4ރަކާތް  ޙަ •

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ކޮށްދިނުން  ފޯރު ޚިދުމަތް  ރެސްޓޯރަންޓްގެ އިސަރަހައްދުގަ ބަނދަރުގެ: 37.1.5ރަކާތް ޙަ •

އެހަށޭނެ    ސަަބުބ/ދަތިތައް: އެކަމަށް  ކުރެވި  އިއުލާން  ދިނުމަށް  ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތް  ރެސްޓޯރަންޓް  ޓާމިނަލްގައި  ފެރީ 

 ިބޑެއްވަނީ ނުލިބިފައެވެ 

 ގާއިމްކުރުން މާހައުލެއް  ފަހި ވިއްކޭނެ އުފެއްދުންތައް ދަނޑުވެރިންނަށް ކުރާ ޒިޔާރާތް ރަށަށް: 37.1.9ރަކާތް ޙަ •

 ހޮނިހިރު ާބއްޒާރު ތަރައްޤީކުރެވިގެން އެފަރާތްތަކަށް މާޖައުލެއް ޤާއިމްވެގެން ދާނެއެވެ. ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އެއަރޕޯރޓް ސަރަހައްދުގައި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން: 37.1.11ރަކާތް ޙަ •



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

41 | P a g e 

 

ސަރަހައްދުގައި  ސަަބުބ/ދަތިތައް: ވަނީ  އެއަރޕޯޓް  ކޮންޕެނީއިން  އެއަރޕޯޓް  ހިންގުމަށް  ރެސްޓޯރެންޓް  ފަހަރަށް   2 

 އިއުލާންކޮއްފައެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ  އެ:  37.3.1ރަކާތް  ޙަ •   ނިޒާމެއް   އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ޤާއިމްކުރުމަށް  ޓްރާންސްޕޯރޓް  ޕަބްލިކްއްގަމު 

 .ކުރުން ދިރާސާ ދެނެގަތުމަށް

 މަތް ދިނުމަތާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ވަނީ ހެދިފައެވެ.ސްކޫލު ބަހުގެ ހިދު ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ވިޔުގައެއް ޤާއިމްކުރުންއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ އެ: 37.3.2ރަކާތް ޙަ •

ޓްރާންސްޕޯޓް ވިއުގަ ގާއިމްކުރުމަށް ރައީސް އޮފީސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް  މިނިސްޓްރީ    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ން އަދި އެމްޓީސީސީ އާއި ވަނީ މަސްވަރާކުރެވިފައެވެ.އޮފް އެޑިއުކޭޝަ

 ތަރައްޤީކުރުން އެއް އެޕްލިކޭޝަން ސިސްޓަމަށް ޓްރާންސްޕޯރޓް ޕަބްލިކްއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ އެ: 37.3.4ރަކާތް ޙަ •

 ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ޤާއިމް ވެގެން އަންނައިރު އެޕްލިކޭޝަން  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުން: 37.4.2ރަކާތް ޙަ •

ވަނީ   ސަަބުބ/ދަތިތައް: މޯލްޑިވިއަންނަށް  އަދި  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިތުރުކުރުމަށް  ޕްލައިޓް  ޝެޑިއުލް 

އިތުރުވާ ގޮތް ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މޯ ލްޑިވިއަންގައި ފްލައިޓް ސޯޓޭޖް ހުރުމުގެ ސަަބބުން ވަނީ ފްލައިޓް 

 ނުވެފައެވެ.

 ެބލެހެއްޓުން  ތަފާސްހިސާުބ މީހުންގެ ފައިާބ  އަރާ ރަށަށް: 37.5.1ރަކާތް ޙަ •

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި   ސްޓެސްޓިކް އިދާރާގައި ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް އަދި ނެތުމުން ތަފާތު ހިސާބު   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 މިހާރު ލިބެންހުރީ އާރުޓީއެލް އަދި މޯލްޑިވިއަންނުންނެވެ. 

 ކުރުން އަރުޝީފު ކޮށް ޑޮކިއުމަންޓް ކުޅިވަރުތައް މަސައްކަތްތަކާއި އާދަކާދަތަކާއި ޘަޤާފީ: 38.1.1ރަކާތް ޙަ •

ގިނަ   ސަަބުބ/ދަތިތައް: ޘަޤާފީ  އީދުގައި  އަދި  ކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތް  ލިޔުމުގެ  ކުޅެމުންއައިގޮތް  ކުޅިވަރުތަށް 

 ކުޅިވަރުތަކެއް ކުޅެވިގެންދިއެވެ. 



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

42 | P a g e 

 

 ގޮތުން  ކުރުމުގެ  އާލާ  ދިރުވާ  ދެމެހެއްޓުމާއި  އަސްލު  ކުޅިވަރުތަކުގެ  ސަގާފީ  އައިސްފައިވާ  ވާރުތަވަމުން:  38.1.3ރަކާތް  ޙަ •

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކަން އެކަން ކުޑަކުދިންނަށް އިޒުވާނުންނަށާ

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ސަގާފީ ކުޅިވަރު ދަސްކޮށް ދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމް ރޭވިފައި ވީނަމަވެސް ސްކޫލްތަކުގެ    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ސެޑިއުލް ިބޒީކަމުން ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ. 

 ސިޓީގައި ހުރި އާސާރީތަރިކަ ދެނެގަނެ ދަފުތަރުކުރުން: 39.1.1ރަކާތް ޙަ •

އާކައިވް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްކެޗްތަކާއި މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ތާޑް  އާސާރީތަރިކަ ދަފްތަރުކުރުމަށާއި    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ޕާޓީއެއް ނުލިުބމުގެ ސަަބބުން. 

  ފަރާތްތަކަށް   ޒިޔާރަތްކުރާ  ކޮށް   ހިމާޔަތް  ޮބޑަވަކިފާ  އަދި   ފެންގަނޑު  މާފަލު  ކުޅިއާއި  ކުޅުދުއްފުށީ:  39.3.1ރަކާތް  ޙަ •

 ތަރައްގީކުރުން ގޮތުގައި ތަނެއް ހިތްފަސޭހަ

 ކުޅީގައި ނޭޗާރ ޕާކް އެޅުމަށް ކޮންސެޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ނާސަރީއެއް ޤާއިމް ކުރުންގަސް މުޑުވައްކުރުމަށް : 41.1.1ރަކާތް ޙަ •

ކުޑަ   ސަަބުބ/ދަތިތައް: ކުލަްބއިން  އެކޯ  ޖަލާލުއްދީންގެ  ނުކުރެވުނަސް  ޤާއިމް  ނާސަރީއެއް  ކުރުމަށް  މުޑުވައް  ގަސް 

 ނާޒަރީޢެއް ހަދާ ގަސް މުޑުވައްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކޮށްފައެވެ.

  ނިޒާމު   އުފެއްދޭނެ  ހަކަތަ  އަވިން  އިމާރަތްތަކުގައި  ގައިވާދަށު  ބެލުމުގެ  ކައުންސިލުގެ  ،މިސްކިތްތަކާއި :  41.2.1ރަކާތް  ޙަ •

 ޤާއިމްކުރުން

ފެނަކައާއިއެކު   ސަަބުބ/ދަތިތައް: ހަރުކުރުމަށް  ސޯލަރ  އިމަރާތްތަކުގައި  ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ  ކައުންސިލްގެ 

 މަސްވަރާތަކެއްވަނީ ކުރެވި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެއްަބސްވުން އެކުލަވާލުމުގެ މަރުހަލާގައެވެ.

  ފެންހިންދާ   ތަރައްޤީކޮށް  ތުގައިގޮ   ތަނެއްގެ  ޭބނުންހިފޭ  މާފަލުފެންގަނޑު  އަދި  ަބއި  ާބކީއޮތް  ކުޅީގެ :  42.1.1ރަކާތް  ޙަ •

 ގުޅާލުން ނިޒާމާއި

ތަރައްޤީކުރުމަށް    ސަަބުބ/ދަތިތައް: ޕާކެއް  ނޭޗަރ  އަދި 2023ކުޅީގައި  ހިމެނިފައެވެ.  ވަނީ  ަބޖެޓްގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ލުވުމުގައި ދެވިފއެވެ. ގެ ޕްރޮޖްކްޓްގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމާއި ގުޅި ކުޅާލުމުގެ ހިޔާލުވަނީ އީއައިއީ ަބއްދަ  2މަގުހެދުން ފޭސް
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 ކުރުން   ރިވިއު ދިރާސާ ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލުކަން  ނާޒުކުކަމާއި: 42.1.2ރަކާތް ޙަ •

ނާޒުކަމާއި ޤާިބލުކަމުގެ ދިރާސާ ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްއާރުސީއާއި އެކު މަސްވަރާ    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ނީ އެފަރާތްތަކަށް ދެވިފައެވެ.ކުރެވި އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި ޓްރޭނިންގ ތަށް ވަ

 ކުރުން ތަންފީޒު  އަދި ހެދުން ޕްލޭން މެނޭޖުމެންޓު  ޑިޒާސްޓަރ: 42.1.3ރަކާތް ޙަ •

 2023ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމެންޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް ޓޭބަލް ޓޮމް ޑްރިލްއެއް ހެދި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން ވަނީ    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓް ކުރެވިފައެވެ. 

 ޭބއްވުން އެއް ޑްރިލް ފެންވަރުގައި ސިޓީ ގޮތުން ތައްޔާރުވުމުގެ ކާރިސާތަކަށް: 42.1.5ރަކާތް ޙަ •

ޑްރި  ސަަބުބ/ދަތިތައް: ލެވެލް  ކުޑަކުރުމުގެ  ސިޓީ  ހަރަދު  ދައުލަތުގެ  ކުރެވުނުމަނަވެސް  ތައްޔާރީތަކެއް  ޭބއްވުމަށް  ލް 

 ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކެންސަލް ކުރެވުނީއެވެ.

 ނޑުފަޅު ސަރަހައްދުތައް ސާވޭކޮށް މެނޭޖުމެންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުން އަދި ތަންފީޒުކުރުންކަ: 44.1.1ރަކާތް ޙަ •

ގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ސާވޭއެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ސާވޭގެ ފައިންޑިންސް  ނޫރައްޖެ ނަމު  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ކައުންސިލަށް ލުބިފައިނުވެއެވެ 

 މުއައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް އެވޯރޑެއް ތަޢާރަފްކުރުން: 50.2.4ރަކާތް ޙަ •

 ސަަބބުން މިހަރަކާތް އަދި ވަނީ ނުވެފައެވެ.  ސްޓާފް އެވޯރޑްގެ އުޞޫލްއަދި އެކުލަވާލެވިފައި ނުވުމުގެ ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ކުޑަކުރުން ވަގުތު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މުއައްޒަފުން އިތުރުން ގަޑީގެ ރަސްމީ: 50.2.5ރަކާތް ޙަ •

އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށް ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށް ދެމުންއަނަ ކައުންސިލަކަށް ވެފައި   3ކައުންސިލަކީ     ސަަބުބ/ދަތިތައް:

އަހަރަކަށްވެފައި   ވަނ2022ަ ޒިޔާރަތްކުރި  ވަފުދުތަކެއް ސިޓީއަށް  އެތަށް  އިވެންޓްތަކަކާއި  ގިނަ  އހަރަކީ ސަރުކާރުގެ 

މުވައްޒަފުން  އިތުރުގަޑިގައި  ޖެހިފައިވުމާއެކު  އަަބދުވެސް  ކުރަށް  ކަމެއް  އެތަށް  ޭބރު  ވޯރކްޕްލޭންއިން  ކައުންސިލްގެ 

 އޮފީހުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ.

 އުފެއްދުން ކުންފުންޏެއް ހިންގުމަށް ހަރަކާތްތައް ވިޔަފާރި އިތުރުކޮށް އާމްދަނީ ކައުންސިލްގެ : 50.3.1ތް ރަކާޙަ •
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 ކައުންސިލްތަކުގެ ކުންފުނި އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ ޓްރޭނިންގައި ވަނީ ކައުންސިލުން ަބއިވެރިވެފައެވެ. ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ޕީތަކާއި . އޯ.އެސް  އުސޫލާއި  ގުޅޭ  ދަފްތަރުތަކާއި  ހުއްދަތަކާއި  އަދި  ރަޖިސްޓްރީ  ،ހިސާބުތައް  ތަފާސް:  51.1.1ރަކާތް  ޙަ •

     އެކުލަވާލުން ޕްރޮސީޖާރސް އޮޕަރޭޓިން ސްޓޭންޑަރޑް

މަސައްކަތްތަކެއް   ސަަބުބ/ދަތިތައް: ވަނީ  އެކުލަވާލުމަށް  އުސޫލު  އުފެދި  ކޮމިޓީތަށް  ތަފާތު  އެކުލަވާލުމަށް  އުސޫލުތަށް 

 ކުރެވިފައެވެ

 ކުރުން ޤާއިމް ވަސީލަތް  އިންސާނީ ބޭނުންވާ ބެލެހެއްޓުމަށް ދަފްތަރުތައް އަދި ހިސުާބ ތަފާސް: 51.1.2ރަކާތް ޙަ •

 ާބކީ .  ނިމިފައިއެވެ  ވަނީ   ޓްރެއިނިންގ  ކުރުމުގެ  ބޭނުން  ޑޭޓާޭބސްތައް  ހުރި  ކުރެވެނ  ބޭނުން   ވަގުތުމި  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ނިންމާލެވޭނީ   އެއްކޮށް  ޓްރެއިންނިންގެ.  ދަނީއެވެ  ކުރިއަށް   މިވަގުތު   މަސައްކަތް  ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން  އޮތް  ނުނިމި

 . ވުމުންނެވެދެ ޓްރެއިނިންގ އެކަމުގެ ނިމި މިމަސައްކަތް

 ކުރުން ޤާއިމް ޑޭޓާޭބސްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަފްތަރުތައް އަދި ރަޖިސްޓްރީ ،ހުއްދަ ،ހިސުާބ ތަފާސް: 51.1.3ރަކާތް ޙަ •

  ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތް ނިމުމުން މިޑޭޓާޭބސްތައް ޤާއިމް ވެގެން  މިވަގުތު މަސައްކަތް ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 .ދަނެއެވެ

ފަސޭހައިން :  51.1.6ރަކާތް  ޙަ • ދޫކޮށް  ބަލަހައްޓައި  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ފަދަ  ރަޖިސްޓްރީ  ހުއްދަތަކާއި 

 އެކްސެސްވެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

ނެ  ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތް ނިމުމުން ފަސޭހައިން އެކްސެސްވެވޭ   މިވަގުތު  މަސައްކަތް  ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 .ދަނެއެވެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ވެގެން

 ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން.: 53.1.2ރަކާތް ޙަ •

 ކުރިއަށް ދަނީއެވެ މަސައްކަތް ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ފޯރުކޮށްދިނުން   ށްމުވައްޒަފުންނަ ތަމްރީން ބޭނުންވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިދުމަތްތައް  ޑިޖިޓަލްކޮށް: 53.1.4ރަކާތް ޙަ •

 . ނިމުމުންނެ މަސައްކަތް ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން އަންނަނީ ކުރެވެން މިމަސައްކަތް ސަަބުބ/ދަތިތައް:
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 ހިންގުން  ކެމްޕެއިންއެއް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ޚިދުމަތްތަކަށް  ޑިޖިޓަލްކޮށް: 53.1.5ރަކާތް ޙަ •

 . ނިމުމުންނެ މަސައްކަތް ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން އަންނަނީ ކުރެވެން މިމަސައްކަތް ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ެބކަޕް   ޖެއްސުމަށް  ހަމަ  އިންތިޒާމް  ދެވޭނެ  ނުކެނޑި  މެދު  ޚިދުމަތްތައް  ހާލަތްތަކުގައި  ކެނޑޭ  ކަރަންޓް:  53.1.7ރަކާތް  ޙަ •

 އެކުލަވައިލުން ޕްލޭން ކޮންޓިންޖެންސީ ،ސިސްޓަމަކާއި ޕަވަރ

 ކޮއްދޭނެ  ސަޕްލައި  ޖަނަރޭޓަރ   ކުރާނެ  ބޭނުން  ދިއްލުމަށް  ޮބކިތައް  ހާލަތްތަކުގައި  ކެނޑޭ  ކަރަންޓް  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 މެދުކެނޑިފައެވެ. ސަަބުބން ނުލިުބމުގެ ފަރާތެއް

ވެްބސައިޓްއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން :  53.2.4ރަކާތް  ޙަ • ކުރުމަށާއި  ވެްބސައިޓް އަޕްޑޭޓް 

 .ތަމްރީން ކުރުވުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ވެްބސައިޓް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި އިދާރާގެ ކޮންމެ    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

މުވައްޒަފަކަށް ވަނީ އެކްސެސްދެވި އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ ތަމްރީން ދެވިފައެވެ. އިތުރު ފީޗާރސްތައް އައުމުން    2ސެކްޝަނަކުން  

 ލުތައް ހިމެނޭ ތަމްތީން ދެވިގެންދާނެއެވެ. އެބަދަލުތައް ހިމެނޭ ބަދަ

  ގެންދިއުމަށް  ހަރުދަނާކޮށް  ފަސޭހަކޮށް  ،އަވަސްކޮށް  ހިންގުން   އިންޓަރނަލް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް:  53.3.1ރަކާތް  ޙަ •

 ކުރުން  ޑިވޮލޮޕް/ޤާއިމްކުރުން/ހޯދުން  ސޮފްޓްވެއަރތައް ބޭނުންވާ

 މިހާރަށްވުރެ  ނަމަވެސް  ކުރަމުންދޭ  ބޭނުން   ސޮފްޓްވެއަރތަކެއް  ވެސް  މިވަގުތު  ހަދައި  އެސެސްމެންޓެއް   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ. ރިސާރޗް އިތުރު ކުރުމުށް ރަނގަޅު

  ނިކްއިލްކްޓްރޯ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  އެޓެންޑްވުން  ރޫޓްކޮށް  ، ލޮގްކޮށް  މައްސަލަތައް  ހުށައެޅޭ  ޚިދުމަތްތަކާއި:  53.3.2ރަކާތް  ޙަ •

 ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމް  ޓްރިގަރވާ ރެސްޕޮންސް އޮޓޯ ވުމާއެކު  ރިސީވް ރިކުއެސްޓް އަދި  ކުރުން ޤާއިމް މެނޭޖައެއް ކޭސް

 ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.  ނިޒާމް ޓްރިގަރވާ ރެސްޕޮންސް އޮޓޯ   ސަަބުބ/ދަތިތައް:

  ގެންދިއުމަށް  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  އިލެކްޓްރޯނިކް  މެސެޖްތައް  އަދި  ސިޓީ  ލިޔާ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް:  53.3.3ރަކާތް  ޙަ •

   ހޯދުން ސިސްޓަމެއްއެއް މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ
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  މައްސަލައަށް   ނިމި  މިމަސައްކަތް   އެކު  ޖެމްސްއާއި   ކުރަމުންދާ  ޑިވެލޮޕް  މިވަގުތު  އިން  ޓީ.އައި.ސީ.އެން  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 އަންނާނެވެ.  ހައްލެއް

    ހޯދުން ސޮފްޓްވެއަރ ގުޅޭ މިކަމާއި ކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖް އިންވެންޓްރީ  އަދި ސްޓޮކް: 53.3.4ރަކާތް ޙަ •

    ހޯދުމުހެ މަސައްކަތް ވަނީ   ސޮފްޓްވެއަރ  ގުޅޭ  މިކަމާއި  ކުރުމަށްޓަކައި  މެނޭޖް  އިންވެންޓްރީ  އަދި  ސްޓޮކް  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ކުރެވިފައެވެ.އަހަރަށް ަބޖެޓް  ވަނަ 2023

 މުވައްޒަފުންނަށް  ޓްރެއިނިންގ  ގޮތުގެ  ކުރާނެ  ބޭނުން  ޕްލެޓްފޯމްތައް  އިންޓަރނަލް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް:  53.3.6ރަކާތް  ޙަ •

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

  ކުރަމުންދާ   ޑިވެލޮޕް  ދެވިފައެވެ އަދި މިހާރު   ވަނީ  ޓްރެއިނިންގ  ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ  ބޭނުންކުރާ  މިވަގުތު  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ވުމުންނެވެ.  ތައްޔާރު ވަރަށް ކުރެވޭ ޭބނުން ޕްލެޓްފޯމްތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދޭން ޓްރެއިނިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ

  ގުޅޭ   ޙިދުމަތަކާއި  ފަސޭހައިން  އަޕްގްރޭޑްކޮށް  ސިސްޓަމް  ޓެލެފޯން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް:  53.4.1ރަކާތް  ޙަ •

      ކުރުން ޤާއިމް ސިސްޓަމް ޓިންރޫ އަދި ވެއިންޓިން ގުޅޭނެ ސެކްޝަންތަކަށް

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ހައްލުކުރެވިފައެވެ. އަދި   2022ޓެލެފޯނަށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަށް ވަނީ    ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ވަނަ އަހަރުގެ ޕްލޭން ކުރެވިފައެވެ.  2023ޓެލެފޯން ސިސްޓްމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 

 ނޯޓިސްޯބރޑެއް   ޑިޖިޓަލް  ފެންނާނެހެން  ރައްޔިތުންނަށް  އެންގުންތައް  ނިންމުންތަކާއި  ކައުންސިލްގެ:  53.4.5ރަކާތް  ޙަ •

 ކުރުން ޤާއިމް

 ޑިޒައިން  ވަނީގަނެވިފައެވެ އަދި ޕޯޓަލް  ޑޮމިން  ބޭނުންކުރުމަށް  kunbuti.gov.mv  ޕޯޓަލް  ކައުންސިލްގެ  ސަަބުބ/ދަތިތައް:

 ކުރެވެމުންނެވެ.  މަސައްކަތް ދަނީ ެބކްއެންޑް އެންޑް
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 ާޙިސުލުކެރުވުނ ަނތާީޖގެ ތަފީްޞލު 

 ފްރުޓް ފްލައިއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝެޝަން 

ފްރުޓް   ދިމާވެފައިވާ  ގަސްތަކަށް  އަނުބ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ފްލައިގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންއެއް މިނިސްޓްރީ 

އެ ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް،މެރިން  އެގްރިކަލްޗަރގެ  އޮފް  ންޑް 

ވަނަ ދުވަހު    2022ފެްބރުއަރީ    12ތަޖުރިާބކާރެއް މެދުވެރިކޮށް  

ފްލައި  ފުރުޓް  ސެޝަންގައި  ޙާއްސަ  މި  ޭބއްވިފައެވެ.  ވަނީ 

ވަނީ   އާލަތްތައް  ަބއެއް  ގޮތްތަކާއި  ކުރާނެ  ކޮންޓްރޯލް 

 ދައްކާލާފައެވެ.

 މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ރެޑްކްރެސެންޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ދިވެހި  އަދި  ކައުންސިލް  ސިޓީ 

ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  މަދިރި    ގުޅިގެން  ކާނުތަކަށާއި  މަގުތަކުގެ 

ކެމިކަލް އަޅާ މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ އުފެދޭ ތަންތަނަށް  

 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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ނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް،  އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސެންސަރ ހަވާލުކުރުމަށް މި

ކައުންސިލާ  ސިޓީ  އާއި  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެންޑް  ޗެންޖް  ފަހުމުނާމާ   އި ކްލައިމެޓް    އެއްގައި ދެމެދު 

 ސޮއިކުރުން. 

ސެން މޮނިޓަރިންގ  އެއާ  ސިޓީގައި   ސަރކުޅުދުއްފުށީ 

ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް    ޤާއިމްކުރުމުގެ 

ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް  

  27  ފަހުމުނާމާގައި    ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ދެމެދު

ދުވަހު  2022ފެްބރުއަރީ   އާދިއްތަ  ސޮއި  ވީ  ކޮށް ވަނީ 

 މޮނިޓަރިން ސެންސަރ ހަރުކުރެވިފައެވެ.

 

 މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 

ސިޓީ   ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  ބަހުގެ  މާދަރީ 

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަރާކާތްތަކެއް 

ދުވަހުގެ  މިގޮތުން  ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ.  ވަނީ 

މުނާސަބަތުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކުއްލި މައުޟޫއަށް  

މުާބރާ ކައުންސިލްގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ  އަދި  ތެއް 

ހަމަތަކާއި   ދިވެހިބަހުގެ  އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް 

 އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކިލާހެއްވެސް ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ.
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 ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ޙާއްސަ    2021ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި  

ރޭވިފަ ކުރިއަށް  އަދި  ހަރަކާތްތަކާއި،  ހަރަކާތްތައް  އިވާ 

ރައްޔިތުންނާއި   ނިންމުންތައް  މުހިންމު  ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ    2022ފެްބރުއަރީ    24ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން  

 ރޭ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާފައެވެ.

 

 ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު  ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް  

ޭބއްވުނު   2022ފެްބރުއަރީ    24ހޯދުމަށް   ދުވަހު  ވަނަ 

ހަރަކާތެއް   ވަނީ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ރައްޔިތުންގެ 

މިގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް    ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.  ތަރައްޤީގެ 

ޚިޔާލު   ރައްޔިތުންގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  ސިޔާސަތު  ރޭވުމާއި 

  ނެވެ. ށް ސާރވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުހޯދުމަ
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 މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި އާބަތުރާ ފިލުވުން 

ަބރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް 

 އެއް މަސައްކަތްތަކަކީ: ަބކުރިއަށްގެންގޮސްފައިއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވުނު ތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި އާާބ

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

 މަސައްކަތް

ދިމާވެފައިވާ   • އަށް  ވަޔަރިންގ  ކަރަންޓް  ޙަޟާރަތުގެ  ސަަބބުންމައްސަލަމަސްޖިދުލް  ފަންކާތަކަށް   އިގެ  ދިއްލުންތަކާއި 

ހައްލުކުރުން. މައްސަލަ  ނުދާ  ފެން  ފާހަނައިން  އަންހެނުންގެ  ހައްލުކުރުމާއި  މައްސަލަތައް  މިސްކިތުގައި    ދިމާވެފައިވާ 

 ވިނީލް އަޅާ އާބާތުރަ ފިލުވުން 

 އި ނަމާދު ކުރެވޭ ޖާގަ އިތުރުކުރުން.މަސްޖިދުލް ޙަސަނާތުގައި ހިޔާގަނޑެއް ހަދާ އަންހެނުންނަށް ޖަމާއާތުގަ •

 މަސްޖިދުލް ނޫރުގެ ފާހާނައެއް މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ހެދުން •

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

ފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން. ގުދަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މަސްޖިދުލް ޖަމާއަތުގައި އިސްކުރަުބރިއާއި ފާހާނާއަށް ދިމާވެ •

 ކުރުން އަދި މިސްކިތުގެ ފާހާނާ މަރާމާތުކުރުން

 ތު ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިމުން މަސްޖިދުލް ނަސްރުގެ މަރާމާ •
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 ގިނަދުވަސްވެފައިހުރި ކައުންސިލްގެ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ރައްކާކުރުން 

ހިމެނޭ  ލިޔެކިޔިންތައް  އިދާރީ  ގިނަ  ކައުންސިލްގެ 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،   ރައްކާތެރިކޮށް  ފައިލްތައް 

ފަންގިފިލާގައި   ދެވަނަ  އިމާރާތުގެ  އެން.އޯ.ސީ 

 ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކޮށް ބަދަލުކުރުން. 

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މާރޗް    28  މި ހަރަކާތް 

 އެވެ.ވަނަ ދުވަހު 2022

  ޤުރްއާން މުބާރާތް

ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ާބއްވަމުން އަންނަ  

 5ދަރިވަރުންނާއި އެކު    103ޤުރުއާން މުާބރާތް މި އަހަރު  

ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    2022އޭޕްރިލް    6އަދި  

ސްކޫލްގެ އިތުރުން    3މިއަހަރުގެ މުާބރާތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ  

ކުޅު ކެމްޕަހުންނާއި،  އެމްއެންޔޫ  ޤުރުއާން    3ދުއްފުށީ 

ަބއިވެރިވެފައެވެ ވަނީ  މުއްދަތަށް   2  .ކުލާހަކުން  ދުވަހުގެ 

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

ބޭފުޅުންނަކީ ވި  މުާބރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައް  .އަހަރުން މައްޗަށެވެ  18އަދި  އަހަރުން ދަށް،    18އަހަރުން ދަށް،    15ދަށް،  

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

 .އެއްމުލިމާގެ، ޏ ފުވައްމުލަކު އެވެ
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 އުފަކާރަ ޕްރޮގްރާމް 

އޮތޯރިޓީއާއި ކުޅުދުއްފުށީ   ފުޑް މޯލްޑިވްސް ޑްރަގް  އެންޑް 

ގުޅިގެން ކައުންސިލް   ނަމުގައި  "އުފަކާރަ" ސިޓީ 

  މި ޕްރޮގްރާމުގައި  .ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި  އް ވަނީޕްރޮގްރާމެ

ރައްކާތެރިކަން   ވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ  އުފައްދާ   ރާއްޖޭގައި 

މަތިކުރުމަށްޓަކައި  ފެންވަރު  އެތަކެތީގެ  ކަށަވަރުކުރުމާއި 

ޕްރޮގްރާމުގެ  ރެވިދާނެކު ބެހޭގޮތުން  ކަންކަމާއި 

 ވެ.ހިއްސާކުރެވިފައެ ަބއިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު

 2022އަންހެނުންގެ ދުވަސް  

ފާހަގަ    2022 ދުވަސް  އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މެޗެއް  ކުރުމުގެގޮތުން ާބއްވާފައިވެއެވެ.    ަބށިޯބޅަ 

އަންހެނުންގެ   ސިޓީ  ތަރައްޤީއަށް  ކުޅުދުއްފުށި 

އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން

ވާދަކޮށްފައި   ގެންގޮސްފައިވާ މި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި

ބަށިޯބޅަ  ނޮޅިވަރަމުގެ  ސިޓީއާއި  ކުޅުދުއްފުށީ  ވަނީ 

 ކެވެ.ޓީމެ
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 އަންހެނުންގެ ސައްލާ 

ކައުންސިލުން  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ 

ސައްލާއެއް  އަ  އިންތިޒާމްކޮށްގެން ންހެނުންގެ 

ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަންހެނުންގެ   ކުރިއަށް 

ސިލްސިލާކޮށް  އަންހެނުން   ސައްލާއަކީ 

އަންހެނުންނަށް   ގޮތުން  ާބރުވެރިކުރުމުގެ 

މަޢޫލޫމާތާއި ގުޅޭ  ބޭނުންވާ  އަންހެނުންނާ 

ބޭފުޅުންނަށް ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އަންހެން  ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުގެ  ވާ   ރޭވިފައިޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނުތަކާ 

ރައްޔިތުންގެ  ނިންމުމުގެ ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ  ޝަރަފުވެރި  އީވާ  މަޖްލީހުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ރައީސް  ނައިްބ  ޢިއްޒަތްތެރި 

ފުރަތަމަ    .އެވެފުރިހަމަކޮށްފައިވެ ަބއިވެރިއަކު ސެޝަންތައް  30އަންހެނުންގެ ސައްލާ ފުރަތަމަ ހަރަކާތުގައި   އެވެ.هللاޢަބްދު

 ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނު  ޤާނޫނުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ކުޑަކުދިން ހަރަކާތުގައި އަންހެނުންނާއި ގުޅުންހުރި

 .ވެއެވެއޮފީހުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކޮށްފައި ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަދި ވަސީލަތް

 ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފެށުން މަގު  

ސިޓީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ   ކުޅުދުއްފުށި

ފެށުމަށްޓަކައިފި ރަސްމީކޮށް  ޚާއްސަ    ޔަވަހި 

ރަސްމިއްޔާތު    މި  ވަނީ ާބއްވާފައެވެ.  ރަސްމިއްޔާތެއް

އާރު.ޑީ.ސީގެ   ވަނީ  ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި 

އަލްއުސް ޑިރެކްޓަރ  މޫސާ މެނޭޖިން  ތާޛު 

މި    ވެ.އަލިމަނިކެ   ރަސްމިއްޔާތުގައިއަދި 

އަބްދުއްލަތީފްކުޅުދުއް މެމްަބރު ޔާސިރު  މެމްަބރު  މަޖިލިސް  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ   ,ފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް 
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މެމްަބރުންނާއި ސަރުކާރުގެ   ކައުންސިލްގެކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފްގެ އިތުރުން    މަދު އަދިއްޖަމްޝީދު މުޙަ

 ވެއެވެ.މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި

ފްރޭމްވޯކް އެކުލަވާލުމަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވޯކްޝޮޕެއް   ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް  ކޮންސަލްޓޭޝަން 

 ބޭއްވުން 

ކުޅުދުއްފުށީ    ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއި  ނޭޝަނަލް

ކައުން ސޯޝަލް   ސިލްސިޓީ  ނޭޝަނަލް  ގުޅިގެން، 

އެކުލަވާލުމަށް ފްރޭމްވޯކް  ކޮންސަލްޓޭޝަން    ޕްރޮޓެކްޝަން 

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް  ދެވިފައިވެއެވެ.ކުރިޔަށް ގެން  ވޯކްޝޮޕެއް

  ޕްރޮޓެކްޝަން ފްރޭމްވޯކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕް ފެށުމުގެ

ކުޅުދުއްފުށީ  ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ  ރަސްމިއްޔާތު 

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް    މުޙައްމަދު ޢާޠިފްއެވެ. އެންސްޕާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް އައްޒާމް ވަޖީހު އަދި  ގެ މޭޔަރސިޓީ

އެންސްޕާގެ    ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ މި ވޯކްޝޮޕް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ  އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ރުޤިއްޔާ މުހައްމަދު

 އެވެ. ވަޑައިގަންނަވާފައިވެ ރުން ަބއިވެރިވެޑަޓީވް އޭޝްލީއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕުގައި ދާއިރާގެ ސްޓޭކްހޯލްކޮންސަލްޓޭންޓް ސް

 ނައިޓް މާރކެޓް 

ކައުންސިލުގެ  ކުޅުދުއްފުށި ފަރާތުން   ސިޓީ 

ކުރިއަށް އިންތިޒާމުކޮށްގެން   ވަނީ  މާރކެޓެއް  ނައިޓް 

ޖުމްލަ  ގެންދެވިފައެވެ.   މާރކެޓުގައި    13ނައިޓް 

ަބއިވެރި   18ފަރާތަކުން   ނައިޓް  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ސްޓޯލް 

ހުޅުވައިދެއްވާފައިވަނީ   އިއްޔެ  ރަސްމީކޮށް  މާރކެޓް 

ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަދި    2ކައުންސިލްގެ    ކުޅުދުއްފުށީ
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ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލީ    ސް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެޕަބްލިކްވޯކް  ކުޅުދުއްފުށީ

 ވެ.މުޙައްމަދެ

 މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް ކަނެކްޓިވިޓީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުން 

އިންޑިޔާގެ މުމްާބއީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް  

ގައި އިންވެސްޓް ފޯރަމް  ކަނެކްޓިވިޓީ  އެންޑް  މަންޓް 

މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ފަރާތުން  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީކައުންސިލްގެ 

ަބއިވެރިވެ، ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓޫރިޒަމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި 

މައުލޫމާތު ބިންތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ހާއްސަ   ޓޫރިޒަމަށް 

މިއިވެންޓްގައި   އެވެ.ހުށަހަޅާފައިވެ އިތުރުން  މީގެ 

 ވިފައެވެ.މަޝްވަރާ ކުރެވަނީ ންވެސްޓަރުންނާއި ވަކި ވަކިން ަބއްދަލު ކުރެވި ކުރިއަށް ދެވެން ހުރި ގޮތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އި

 މުވައްޒަފުންނަށް ފިނޭންސް އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް އާއި ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ދިނުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުށި 

ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ސިޓީއަށް 

މުވައްޒަފުންނަށް   އަދި  ކައުންސިލްގެ  ފިނޭންސް 

ޓްރެއިނިންގ  ގުޅޭ  އާއި  ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ގެންގޮސްދެއްވާފައި ކުރިއަށް  ވެއެވެ. ޕްރޮގްރާމެއް 

އި ހުރިހާ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ދާރީ ކުޅުދުއްފުށީ 

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދެވުނު މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނަންގަވައިދެއްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ފިނޭންސްގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ަބޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް، އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް 

  ވެ.އަދި އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ސްޕެޝަލިސްޓް މުޙައްމަދު ޒައީމެ ހައްވާ މަލްދާ
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 ހުޅަނގު ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ފިނި މައިޒާނެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ހުޅަނގު ީބޗް ސަރަހައްދުގައި ފާހާނާ،  

ހިމެނޭގޮތަށް   އުނދޯލި  ެބންޗް،  ޝަވަރ،  ީބޗްހަޓް، 

ރ އަށް  1,155,584.74އްޤީކުރުމަށް  ފިނިމައިޒާނެއް ތަރަ

ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ގިްބސް ލޮޖިސްޓިކްސް    97

 ނެވެ.ހަވާލުކުރެވު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އެއްަބސްވުމުގައި  މި 

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

 އެވެ.ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ މުޙައްމަދު ޢަލީ

 ޕަވަރ ޕާރޗޭސިންގް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ސޯލަރ ޕީވީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަވަރ ޕާރޗޭސިންގް އެގްރީމެންޓްގެ  

ންމެ ޮބޑު ސޯލަރ ދަށުން މިހާތަނަށް ސޮއިކުރެވޭ އެ

 ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ.ޕީވީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި 

މި   ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހާއްސަ  ޭބއްވި  މާލޭގައި 

އޮފް  މިނިސްޓަރ  ސޮއިކުރެއްވީ  އެއްަބސްވުމުގައި 

އެންޑް   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް، 

ޕަވަރ އިންޑަސްޓް އަދި މެގަ ފަސްޓް  އައިމިނަތު ޝައުނާ  ަބރްހާދުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޓެކްނޮލޮޖީ  ރީޒް އެސްޑީއެން 

 އެވެ.އެކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފް ރިނިއުވަަބލްސް ޑިވިޝަން، ޗިން ސަން

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

ލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިންގާ މި މަޝްރޫއުގެ އެއްަބސްވުމުގައި  އެކްސަލަރޭޓިން ސަސްޓެއިނަަބ

ަބއިވެރިވެ   ވަނީ  ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު  މޭޔަރ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި  ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހާއްސަ  ޭބއްވި  ސޮއިކުރެވުމަށް 
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ދަށުން   ވެ.ވަޑައިގަންނަވާފައެ އެއްަބސްވުމުގެ  ސިޓީގައި  މި  ވަނީ   1.5ކުޅުދުއްފުށި  ގާއިމުކުރުމަށް  ޕީވީ  ސޯލާ  މެގަވޮޓްގެ 

 ވެ.ހަމަޖެހިފައެ

 ސްޓޭޕްލް ފުޑް ފެކްޓްރީ އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން 

އެސް.ޓީ.އޯގެ ސްޓޭޕަލް ފުޑް ފެކްޓްރީ ކުޅުދުއްފުށީގައި 

 ޤާއިމްކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް، 

ފަރާތުން ސި ކައުންސިލްގެ  އެދުނު   ޓީ  ޭބއްވުމަށް 

ަބއްދަލުވުމަކަށް، އަދި    މަޝްވަރާ  އެމް.ޕީ.އެލް 

ކުޅުދުއްފުށި  ވަފުދެއް  ވެރިންގެ  އިސް  އެސް.ޓީ.އޯގެ 

 ންނަވާ ސިޓީ ކައުންސިލާ ަބއްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.ސިޓީއަށް ވަޑައިގަ

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

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

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

މިަބއްދަލުވުމުގައި ކޭ.ޕީ.އެލް ސަރަހައްދުން މިބިން ކަނޑައެޅުމަށް   .މެވެކުންފުންޏާއިއެކު ސިޓީ ކަންއުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދިއު

އްލަޠީފް އަދި  މި ަބއްދަލުވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޔާސިރު އަބްދު  އެއްަބސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވެއެވެ.  

 ނެވިއެވެ.ަބއިވެރިވެވަޑައިގެން  ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޖަމްސީދު މުޙައްމަދު ވެސް
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 ޕާކިސްތާނުގެ ހައިކޮމިޝަނަރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން 

ޕާކިސްތާނުގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ވަނީ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި 

މި  ކުޅުދުއްފުށި   ކުރައްވާފައިއެވެ.  ޒިޔާރަތް  ސިޓީއަށް 

ށީ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުގައި ހައިކޮމިޝަނަރ ވަނީ ކުޅުދުއްފު

ކައުންސިލާ ކުރައް  ސިޓީ  ގުޅިގެން  ވާަބއްދަލު  ދެފަރާތް   ،

ގޮތުން  ގުޅޭ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރެވިދާނެ 

މީގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  

އިސްވެރިންނާއި، ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިން އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ   ހޮސްޕިޓަލްގެ

 ކޮމިޓީ އާއި ވެސް ވަނީ ަބއްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. 

 ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން   ގެ ޓީމެއްކެނެޑާގެ ހައިކޮމިޝަން 

ނީ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި  ކެނެޑާގެ ހައިކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ވަ

ކުރައްވާފައެވެ.   ޒިޔާރަތް  ސިޓީއަށް  ކުޅުދުއްފުށި 

ތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ަބއްދަލު  ޔާރާޒިމި

މަސައްކަތްތަކާއި ކުރައްވާ ކުރެވިދާނެ  ގުޅިގެން  ދެފަރާތް   ،

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.   ގޮތުން  އިތުރުން ގުޅޭ  މީގެ 

ތަ އަންހެނުންގެ  ކުރާ ކުޅުދުއްފުށީ  މަސައްކަތް  ރައްޤީއަށް 

 .ކޮމިޓީ އަދި ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓާއި ވެސް ވަނީ ަބއްދަލު ކުރައްވާފައިއެވެ

 

  



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

59 | P a g e 

 

ނޭޝަންގެ   އެގްޒެކެޓިވް     ރެޒިޑެންޓް ޔުނައިޓެޑް  ޗީފް  ގެ  އެން.ޑީ.އެމް.އޭ  އަދި  ކޯޑިނޭޓަރ 

 ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން 

އަދި   ހަސްވެލް  ކެތަރިން  ކޯޑިނޭޓަރ  ރެޒިޑެންޓް  އދ.ގެ 

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

ކުރައްވާފައިއެވެ.   ޒިޔާރަތް  ސިޓީއަށް  ކުޅުދުއްފުށި 

އަދި  މިޒިޔާރަތު ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ވަނީ  ގައި 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ތަފާތު އެކި މުއައްސަސާތަކާއި ަބއްދަލު 

 ކުރައްވާފައިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެން.ޑީ.އެމް.އޭ ގެ ފަރާތުން 

" ގެ ނަމުގައި 2030އެންޑް މޭކިން ސިޓީސް ރެޒިލިއެންޓް   އަރބަން ރިސްކް ރިޑަކްޝަން  " ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގ އިން 

 ކުޅުދުއްފުށީގެ މުވައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ފާހަގަކުރުމަށް ދުވަސް  ތިމާވެށީގެ   4  ދުނިޔޭގެ 

އެގޮތުން  ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ހަރަކާތެއް 

ކުރިއަށް   ނަމުގައި  ގެ  ސިޓީ"  ގެންދިޔަ  "ފިނިފެހި 

ތެރެއިން   ޕްރޮގްރާމްގެ  ގަސް   906ގަސްއިންދުމުގެ 

ހޭޅިފަށް   އިރުމަތިފަރާތުގެ  އަދި  އިންދިފައިވެއެވެ. 

ޓަނުގެ ކުނި    25ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން،  

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

 ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ކްލަާބއާއެކު  އިކޯ  ސްކޫލްގެ  ޖަލާލުއްދީން  ބެލެހެއްޓުމަށް  އިންދާ  ގަސް  ޒީނުގައި  ގްރީން  މަގުގެ  ބަންޑާރަ  އިތުރުން،  މީގެ 

  އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށް އެމަސައްކަތް އިފްތިތާހު ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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 ޓެކާސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް  

ޓީމް ކުޅުދުއްފުށި ަބއިވެރިކޮށް  ޓެކާސް ފުޓްސަލް މުާބރާތުގައި  

ރަނަރަޕް   މުޅިރާއްޖޭގެ  ޗެމްޕިއަންކަމާއި  އުތުރުގެ 

ށީގެ އެންމެހާ އެވެ. މި މުާބރާތުގައި ޓީމް ކުޅުދުއްފުލިބިފައިވެ

ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  ބަލަހައްޓާފައިވަނީ  ކަންތައްތައް 

 ކައުންސިލުންނެވެ. 

 2022އެޑިއުކޭޝަން މެލޭޝިޔާ އެކްސްޕޯ  

ޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ކިޔު ސްޓަޑީ ގުޅިގެން ކު

ޔާގެ ޔުނިވާސިޓީ ތަކުގައި ހުރި މަތީ  ޝިޒުވާނުންނަށް މެލޭ

ކޮ  ށްފުރުސަތުތަކަތައުލީމުގެ   ގޮތުން  ށްމަގުފަހި  ދިނުމުގެ 

އެކްސްޕޯ   މެލޭޝިޔާ  ނަމުގައި    2022އެޑިއުކޭޝަން 

  10މެލޭޝިޔާގެ    ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމެއް

މި   ަބއިވެރިވި  ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް  ޔުނިވާސިޓީގެ 

 .އެކްސްޕޯއަށް ޮބޑު ތަރުހީެބއް ލިިބގެން ގޮސްފައިވެއެވެ
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 ހާސިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް އިނާމު ދިނުން    ޕް އެޗީވާޒް ޤައުމީ ޓޮ 

-2020އަހަރު އޯލެވެލް، އޭލެވެލް އަދި    ވަނަ 2019

ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ނެޝަނަލް    2021

ޓޮޕްއެޗީވާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ 

އެދަރިވަރުންނަށް ކަށް  ދަރިވަރަ  35ސްކޫލުތަކުގެ  

އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ   ހިއްވަރުދީ

ހާއްސަ   ކައުންސިލްގެ ދެވިފައިވެއެވެ. އިނާމެ  ފަރާތުން  ކޮ   ދަރިވަރުންނަށްމި  އް  ހަވާލު  ސިޓީ  ށްއިނާމު  ވަނީ  ދެއްވާފައި 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް އެވެ.ކައުންސިލްގައި ޭބއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި 

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ނޯތް ލީގް 

ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށި  ލީގުގައި  ނޯތު  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

ތަމްސީލްކުރާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ޒިގްޒެގް ފޯރ ޔޫތް ލިންކޭޖް  

ޑިވިޒަނަށް ޖަމްޢި ފަސްޓް  ަބއިވެރިވެ  އްޔާއިން 

ޓީމަކީކޮލިފައިވެފައި މި  އަދި  ކުޅުދުއްފުށި   ވެއެވެ. 

ތަމްސީލުކުރާ ޓީމަކަށްވާތީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން  

 އެވެ.ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެ
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 2022ސެންސަސް  ޕައިލެޓް  

 2022މޯލްޑިވްސް ިބއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ފަރާތުން  

އަދި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  މަހު  ޖޫން  އަހަރު  ވަނަ 

ނޮޅިވަރަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕައިލެޓް  

އެނިއުމަރޭޓަރުން  ހަރަކާތްތެރިވާ  ސެންސަސްގައި 

  08ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް    5ތަމްރީނުކުރުމަށް  

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

 .ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ 2022ސެންސަސް 

 މަސްމާރުކޭޓްގެ ފާރުތަކުން ކުލަ ކެހި ބައުވެފައިވާތީ، ފާރުތަކުގައި ކުލަލައި ފާރުތައް ރީތިކުރުން 

މަސްމާރުކޭޓްގެ  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި 

ކު ކުލަލައި  ފާރުތަކުން  ފާރުތަކުގައި  ަބއުވެފައިވާތީ،  ކެހި  ލަ 

 .ފާރުތައް ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ

 

  އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އަދި  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް 

ފޯރަމް،   ކުރުމުގެ  ވަނަ   2022އޭޕްރިލް    8އިޙްޔާ  

ދުވަހުގެ ރޭ ހދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ހޯލްގައި ވަނީ 

މުވައްސަސާތަކުގެ   މިފޯރަމްގައި  ާބއްވާފައިއެވެ. 

 މުވައްޒަފުން އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުންވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.
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 މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުން 

އެފެ އިސްލާމިކް  އޮފް  ސިޓީ  މިނިސްޓްރީ  ކުޅުދުއްފުށި  އާޒާއި 

ދިނުމުގެ  ދަރުސް  މިސްކިތްތަކުގައި  ގުޅިގެން  ކައުންސިލް 

ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް   2022އެޕްރީލް    08ޕްރޮގުރާމެއް ވަނީ  

ގެންގޮސްފައެވެ. މިގޮތުން މިރަށު ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި ވަނީ 

 އަސުރު ނަމާދަށްފަހު ދަރުސްދެއްވާފައެވެ. ދަރުސްދެއްވާފައިވަނީ

 އައްޝައިޚް އަކުރަމް ޙުސައިން  –ސްޖިދުލް ހަޟާރަތު މަ •

 އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙުސައިން  -މަސްޖިދުލް ހަސަނާތު •

 މަސްޖިދުލް ނޫރު އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާހިދު •

 ޢަލީهللا މަސްޖިދުލް ފިރުދައުސް ޑރ. ސަޢުދު •

 ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް 

ދުވަސް    2022 ދިވެހިބަހުގެ  އަހަރުގެ  ކުރުމުގެ  ވަނަ  ފާހަގަ 

 ހާއްސަ  ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އިދާރާގައި

ާބއްވާފަ މިއެސެމްބްލީއެއް    ޝަރަފްވެރި   އެސެމްބްލީ  އެވެ. 

 ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަ  ނުހަނު  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް   ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ

  އިދާރާގެ   ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ކޮށްދެއްވާފައިވާ

 ޢާޠިފްގެ މުޙައްމަދު  މޭޔަރ  އެސެމްބްލީގައި،  އްިބރާހިމެވެ. މި  އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް  ންޓްއެސިސްޓެ

 އެވެ. ވާހަކަފުޅުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ ޝުއޫރު ފާޅު ކުރުމާއި، އޮފީހުގެ މެސެޖް އިއްވާފަ
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 ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ނަމާދު  ފިތުރު އީދު 

ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު ޮބޑު ޖަމާޢަތުގައި    1443

ވަނީ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  އިންތިޒާމް  ކުރުމުގެ 

ޢަބްދު އަމީން  ރޫހުލް  އައްޝައިޚް  هللا ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

  ޮބޑު  ނަމާދު  ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު  1443އިމާމުވެ  

ސްޓޭޑިއަމްގައި ޖަމާއަތުގައި   ޒޯން  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ކުރެވުނެވެ. 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން  މޭޔަރ

ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ   20މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  

މުޙައްމަދު ޢާޠިފް، ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްބރާހިމް މުޙައްމަދު  

ަބއްދަލުކުރައްވާފަވެއެވެ.ސޯ  400  މުގައިމިަބއްދަލުކުރެއް ލިހްއާ 

ކޮށްދެއްވުން   އެވޯރޑް  މަސައްކަތް  ޔުނިޓްގެ  ހައުސިންގ 

ސެންޓަރ  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ގުޅޭގޮތުންނާއި  އަވަސްކުރުމާއި 

ހަމަޖައްސާ،  ސަްބސިޑީ  ސަރުކާރުގެ  ހަވާލުކުރުމަށް  ވެމްކޯއާ 

މަ އަވަސްކުރުމަށް  އަދި އެމަސައްކަތް  ޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

އެއަރޕޯރޓް ރިވެޓްމަންޓް އަދި ލައިޓިންގ ގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 

  ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯރޓަށް ޝެޑިއުލް  ސަރުކާރުން ާބރު އަޅާދެއްވުމަށްވެސް މޭޔަރ އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

 ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.ފްލައިޓް އިތުރުކުރުމަށް

ސިންތަޓިކް ޓްރެކާއި އިންޑޯރ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް މަސައްކަތް ޓެންޑަރކުރުމަށާއި، ޓިވެޓް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުމުގެ 

އަދި ކައުންސިލްގެ މުހިންމު މަގާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ފިނޭންސް  އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް  
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މީގެ އިތުރުން ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓް މިހާރަށްވުރެ ސްޕީޑް އަވަސް ވާނެ  އްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  ވައިދެހުއްދަ ހަމަޖެއްސަ

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

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

 އެކަންކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާފައިވެއެވެ.  

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް އަދި ލައިޓިން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން 

ކޮމިއުނިޓީ މިނި އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް  ސްޓްރީ 

ތަރައްޤީކުރާ   ދަށުން  މަޝްރޫއެއްގެ  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ފުޓްޯބޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް އަދި ލައިޓިންގ  

މަސައްކަތުގެ   ކުރުމަށް،  މަސައްކަތް  ޤާއިމުކުރުމުގެ  ސިސްޓަމް 

ލި ޕްރައިވެޓް  ހޯމްސް  (ފިއުޗާ  އާއި  ކޮންޓްރެކްޓާ  މިޓެޑް) 

މެއި    9ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ފުޓްޯބޅަދަނޑުގެ ސައިޓް ހަވާލުކޮށް  

 އެވެ.އިވެވަނީ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފަވަނަ ދުވަހު  2022

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ދުވަސް   ކުޑަކުދިންގެ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި 

ސްކޫލްތަކާއި  ރުމަށް  ފާހަގަކު ކައުންސިލާއި  ސިޓީ 

ކުޑަކުދިންގެ  ހާއްސަ  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތައް 

ރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މޫސުން ހަވީރެއް އިންތިޒާމް ކު

މައިދާނާދިމާ   ބަންޑާރަ  ސަަބބުން  ތަންނުދިނުމުގެ 

ހަމަޖެހުނު  ޭބއްވުމަށް  ސަރަހައްދުގައި  ވެލިގަނޑު 

އުމަށް ރޭވިފައިވާ ރޮޯބމޭން ޝޯ ހދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ  އެހަވީރުގައި ކުރިއަށް ގެންދި  ކުޑަކުދިން ހަވީރު ކެންސަލް ކުރެވުނެވެ. އަދި

 މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
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 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން  1ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް  

ފުރުމުގެ މުނާސަ  1ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް   ވަނީ ވަރަށް ހާއްސަ    ވަނަ ދުވަހު  2022މެއި    19  ބަތުގައިއަހަރު 

ާބއްވާ މި  ފައެވެ.  ރަސްމިއްޔާތެއް  ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި  އިދްރީސް  ނާޞިޙާ  ޕްރިންސިޕަލް  ސްކޫލުގެ  އަފީފުއްދީން 

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެކި ގޮތްގޮތުން ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ  

މީގެ އިތުރުން އިމާމުންގެ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އެވެ.  ންސިލުން ވަނީ ހަނދާލިޔުން އަރުވާފަސިޓީ ކައު

ދިގު  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ފަރާތްތަކަށާއި  މުސްކުޅިކުރައްވާފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  ކުރެއްވުމަށްފަހު  ޚިދުމަތް 

ހިދުމަތްތަކެ ގިނަ  ފަރާތްތަކަށްވެސް މުއްދަތަކަށް  މުސްކުޅިކުރައްވާފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  ކުރެއްވުމަށްފަހު  އް 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް   ފިލައެއް އަރުވާފައެވެ.ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހަނދާނީ

ކަފުޅު ދައްކާވާފައިވެއެވެ. މިވާހަކަފުޅުގައި ފާއިތުވި އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  ރަސްމިއްޔާތުގެ ހާޒިރީންނާއި މުހާތަުބކޮށް ވާހަ

 ކައުންސިލަށް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބުތަކާއި ހިންގުނު މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. 
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 އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް 

ފެންޮބޑުވާ   ރަށުގެ  ސަަބބުން  ފެންޮބޑުވުމުގެ  ވިއްސާރަވެ 

ފެންހިންދުމަށް    ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީސަރަހައްދުތަކުން 

ރެޑްކްރެސެންޓް،    ،ކައުންސިލް ، ވޯކްސް  ޕަބްލިކްމޯލްޑިވްސް 

އަދި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ    ޕޮލިސްއެމް.އެން.ޑީ.އެފް،  

އެކު މަތިން    4  ަބއިވެރިވުމާއި    ޮބޑުވެފައިވާ   ފެންފަހަރެއްގެ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ފެންހިންދުމުގެ ން  ސަރަހައްދުތަކު

ފެން ގޭގެއަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  އެހީތެރިކަން  ރައްޔިތުންނަށް  ގާއިމުކޮށް  ސެންޓަރ  އޮޕަރޭޝަން  އެމެޖެންސީ  ވަނުން    އަދި 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ވެލި ަބސްތާ ޖެއްސުންފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

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

  ޑްވެ އެސެސްމަންޓް ހަދާފައިވެއެވެ.އަދި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް އެޓެން. މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ

 2022ބަށި މުބާރާތް    - ހދ އަތޮޅު ލީގު 

ފައުންޑޭޝަން   ބަށިބޯލް  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ސިޓީގައި   ކުޅުދުއްފުށި  އިން    9ގުޅިގެން  ޖޫން    11ޖޫން 

މުާބރާތެއް    2022 ބަށިޯބޅަ  ސްޓޭޑިއަމް  އަށް  ކުޅުދުއްފުށި 

ތުގައި މުާބރާމި    ދެވުނެވެ.ކުރިއަށްގެންއި  އެރީނާގާ

ަބއިވެރިވެފައި ވަނީ ޓީމް ކޮރަލްސް، ޓީމް ހިރަފުސް، ޓީމް  

ޖުމްލަ   އެވެ.  ނޭކުރަންދޫ  ޓީމް  އަދި  މެޗެއް    7ނެއްލައިދޫ 

   އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކޮރަލްސްހޯދާފައިވަނީ ހދ އަތޮޅު ބަށިޯބޅަ ލީގްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅެވި 
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 ހެދުން  ފްތަރު  ވެހިކަލް އަދި ވެސަލް ދަވުނަ ޕޯޓަލްގައި  

ކަނޑުއުޅަނދުމި އެއްގަމާއި  ދުއްވާ  ބަދަލުކުރުމަށް  ސިޓީގައި  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ފީ  އަހަރީ  ލޯކަލް   ފަހަރުގެ 

އޮންލައިން  ވެރިން    ކުޅުދުއްފުށީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެމަށް  ދަފްތަރު އެކުލަވައިލު  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމާފައިވާތީ،

ފުރިހަމަކުރެ ފޯމް  ވަޑައިގެން  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ  އޭޕްރިލް    20އްވުމަށް  ފޯމް 

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

 ނީ ފޯމް ހުށަހަޅާފައެވެ.ފަރާތްތެއްވަ

 ގެ ދަރިވަރުންގެ މައިދާނީ ދަތުރު   2ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް ގްރޭޑް  

ވަނަ ދުވަހު އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް   2022ޖޫން    02

ގެ ދަރިވަރުންގެ މައިދާނީ ދަތުރަކަށް މިއިދާރާއަށް ޒިޔާރަތް     2

  ކުރި   ދަރިވަރުން  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ކުރެއްވިއެވެ. ސިޓީ

ތާރީހާ،   ހިދުމަތްތަކާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  އިދާރާއިން   ޒިޔާރަތުގައި

 މައުލޫމާތުތަކެއް  ގިނަ  ތްތަކާ ބެހޭކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަ

 ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  މެންަބރުން ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނާއި
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 ސްކޫލް ތަޖުރިބާ ދަތުރު 

ފެއަރމަންޓް  ކައުންސިލާއި،  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

މޯލްޑިވްސް ސިއްރުފެންފުށި ރިސޯޓާއި ގުޅިގެން މިސިޓީގެ  

ހޮސްޕިޓާލިޓީ އަދި އިކޯ ކްލަްބގެ  ތިން ސްކޫލްގެ ބީޓެކް  

އިންތިޒާމް  ދަރިވަރުން ދަތުރުތަކެއް  ތަޖުރިާބ  ނަށް 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ   ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. މިދަތުރުގައި 

އަދި ރިސޯޓުގެ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ލެަބށް ޒިޔާރާތްކޮށް ޕްލާސްޓިކް ސިނާއަތް ހިނގާގޮތް އަމަލީގޮތުން ބަލައި ތަޖުރިާބ ހޯދާފައެވެ.  

ކްލާހެއްގައި ރީސަ މާސްޓާ  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ޓީމުން  ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ  ރިސޯޓުގެ  ކޮށް  ތަޖުރިާބ  ގޮތްތައް  އިކަލްކުރާ 

ވިފައި ހިއްސާކުރެ  ދަރިވަރުންނަށް  . މީގެ އިތުރުން ރިސޯޓުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުއެވެަބއިވެރިވެފަ

  ވެއެވެ.

 ކަދުރު ބެހުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   1443 މަހު  ރަމަޟާން  އަހަރު  ވަނަ 

ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަިބއްޔާގެ ސަރުކާރުން  

ދެއްވާފައިވާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަށް 

ކަދުރެވެ.  1400ލިބިފައިވަނީ   ފުރަތަމަ   ޕެކެޓް  އެންމެ 

ފަޤީރުންބަހާފައިވަނީ  ކަދުރު   ސިޓީގައި  ގެ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ   މި    76ދަފުތަރުގައި  ގޭިބސީއަށެވެ. 

ޕެކެޓް ކަދުރުގެ   1324އާންމުންނަށް ބެހުމަށް ހުރި  ޕެކެޓް ކަދުރު ދިނުމަށްފަހު    1ގޭިބސީއަށް ކޮންމެ ގޭިބސީއަކަށް    76

 ގެ ނިޔަލަށް ބެހިފައެވެ.  2022ޖޫން  15ޕެކެޓް ކަދުރު ވަނީ  1120ތެރެއިން 
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 ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން ބޮޑު ޢީދު  

ކައުންސިލުން   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އެކު  ކުޅިވަރުތަކަކާއި  ގިނަ  ތަފާތު  ދައްކުވައިދޭ  ޘަޤާފަތް  މުއްސަނދި  ކުޅުދުއްފުށީގެ 

ތައް ކުޅިވަރު  އިސްނަގައިގެން ވަނީ އަޟްޙާ ޢީދު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެންމެ ގިނަ

ޮބޑު ފައިވާން ހިނގުން، ޢީދުގެ މުާބރާތް (ކުރުނާބ   މި ގޮތުން ރާނީ ހިނގުން، މަށިމާލި ޕެރޭޑް،  ގެން ގޮސްފައިވާ ޢީދެވެ.ފެނި

 އެވެ.ބަންދު ދުއްވުން، ވަލީމާ ހިނގުން، ސްޓޭޖް ޝޯ އަދި ދަމުހިނގުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެ  އީދުގެ)،

 

  

 މަށިމާލި ޕެރޭޑް 

 
 ވަލީމާ ހިނގުން 

 ރާނީ ހިނގުން 

 ބަންދުދުއްވުން 
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ހިއްޗަށްވަޑައިގަ 

  

 ސްޓޭޖް ޝޯ 

 ބޮޑުފައިވާން ހިނގުން  ދަމުހިނގުން 

 ޢީދުގެ މުބާރާތް 
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 

ގޮތުން  ކުރުމުގެ  އިތުރު  މަސައްކަތް  ކުރެވޭ  ކަށަވަރުކުރުމަށް 

އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީސް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އެކި އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން  

. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ށްފައިވެއެވެފަރާތްތަކަށް ގަސް ހަދިޔާކޮ

ރަށްރަށުގައި އާންމުކޮށް ހައްދާ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަނުބކެޔޮ،  

 ވެއެވެ. އަލަ، ޖަނުބރޯލު އަދި މުރަނގަ ގަސް ހަދިޔާ ކޮށްފައި

 ކުޅުދުއްފުށީ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސާފުކޮށް މަރާމާތުކުރުން 

ީބޗް   އާޓިފިޝަލް  ސިޓީ  ޤާއިމް  ކުޅުދުއްފުށި  ސަރަހައްދުގައި 

މުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައިވާ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސާފުކުރު

ޓްރެކުގައި   ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  މި 

 ސްވިމިންގ   ވެ. އަދި މިޖަހާފައިވާ ގަލާއި ފެހި ވަނީ ސާފުކުރެވިފައެ

  މަސައްކަތް ގެބަދަލުކުރުމު ވާތައް ޖަހާފައިވާ ހިފެހެއްޓުމަށް ޓްރެކް

   ފައިވެއެވެ.ކުރެވި އެކު އެހީތެރިކަމާއި ޕޮލިސްގެ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ
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 ނެޝަނަލް ޓޮޕްއެޗީވާސްއަށް އިނާމު ދިނުން 

  ވަނަ   2021-2020  އަދި  އޭލެވެލް  ،އޯލެވެލް  އަހަރު  ވަނަ  2019

  ޓޮޕްއެޗީވާސްގެ   ނެޝަނަލް  އިމްތިހާނުން   އޯލެވެލް  އަހަރުގެ

 ސްކޫލުތަކުގެ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި  ހިމެނުނު  ތެރޭގައި

  ފަރާތުން   ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދަރިވަރުންނަށް

އިނާމު   ދަރިވަރަކަށް  35  ކުރުމުގެގޮތުން  އަގުވަޒަން  ދަރިވަރުންގެ

 ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2022ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން  

ފުރަތަމަ    2022 އަހަރުގެ  ސިޓީ ވަނަ  ހަމަސްދުވަހު 

ތަފްސީލު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ކައުންސިލުން 

ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުނު  މިަބއްދަލުވުމުގައި    –  ހާމަކުރުމަށް 

މަސް ދުވަހު ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކާއި، ކުރިޔަށް   6ފުރަތަމަ  

މުހިންމު  ކައުންސިލްގެ  ހަރަކާތްތަކާއި،  ރޭވިފައިވާ 

 އެވެ.ފްސީލު ހާމަކޮށްފައިވެއަދި ަބޖެޓުގެ ތަ ތައްނިންމުން

 2022ރައިޒް ޕްރޮގްރާމް  

ރައްކާތެރިވުމާ   މަސްތުވާތަކެތިން  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  މި 

މަޢުލޫމާތު   ވަކިން  ބެލެނިވެރިންނަށް  ޒުވާނުންނަށާއި  ގުޅޭގޮތުން 

ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި 

ތެރިކަން އޮތް މިންވަރު ދިރާސާ ކުރުމުގެ  މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ
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އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ޔޫތްޑޭގެ ނަމުގައި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް     ސާވޭއެއް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ.

 ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

 ކުޅުދުއްފުއްޓައް ކުރެއްވެވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް  

އޮފީހާއި ކޯޑިނޭޓަރގެ  ރެޒިޑެންޓްސް  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ   ޔޫއެން 

ަބއިނަލްއަގުވާމީ    2022ގުޅިގެން    ކައުންސިލް އަހަރުގެ  ވަނަ 

ކުރިއަށް  ޒުވާނުންގެ   ވަނީ  ހަރަކާތްތަކެއް  ގިނަ  ދުވަހުގައި 

ކުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ހަރަކާތްތަ

ނަސީމް ފައިސަލް  ނައުިބ   ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް   ކައުންސިލާއި   ވަނީ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ވަނީ  އެމަނިކުފާނު  ދަތުރުފުޅުގައި  މި 

ޔޫ    މި ދަތުރުފުޅުގައި  ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.  މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރުމާއި ަބއްދަލުކުރައްވާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ  

 ފައިވެއެވެ.އެން ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ކެތަރިން ހޭޒްވެލް ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

   ޘަގާފީ މަސައްކަތުގެ މައުރަޒު   - އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫތް ޑޭ 

ގުޅިގެން   އޮފީހާއި  ކޯޑިނޭޓަރގެ  ރެޒިޑެންޓްސް  ަބއިނަލް ޔޫއެން 

ޘަޤާފީ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ޒުވާނުންގެ  އަޤްވާމީ 

އެމަސައްކަތްތައް  މަޤުސަދުގައި  ކުރުމުގެ  ދިރުވާއާލާ  މަސައްކަތް 

ދައްކާލުމުގެ މަޢުރަޒެއް ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. މި މަޢުރަޒުގައި ޔޫއެންގެ 

ނައިުބ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަދި  ކޯޑިނޭޓަރ  ރެޒިޑެންޓްސް 

 ވެއެވެ.ފައިސަލް ނަސީމް ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައިޑރ.
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 އަށި ޒުވާނުންގެ ހޮޅު  -   އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތް ޑޭ

ގާނޫނީ   ފުދުންތެރިކަން،  އިގްތިޞާދީ  ދުޅަހެޔޮކަން،  ނަފްސާނީ 

އަހުލުވެރިކަން އަދި ގެވެށި އަނިޔާ އާއި އަންހެނަކަށް ވީތީ ކުރާ  

ގުޅޭގޮތުން   "ޒުވާނުންގެ ތަފާތުކުރުންތަކާ  މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ރެޒިޑެންޓްސް  ޔޫއެން  ަބއްދަލުވުންތަކެއް  ނަމުގައި  ހޮޅުއަށި" 

 އްވާފައެވެ. ކޯޑިނޭޓަރގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެން ވަނީ ާބ

 މުގެ ހަރަކާތް ގަސް އިންދު   - އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތް ޑޭ  

އެން ރެޒިޑެންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެން ަބއިނަލް  .ޔޫ

ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި  ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ  އަޤްވާމީ

ގޮތުން  ނިންމުމުގެ  ހަރަކާތްތައް  ކުރިއަށްގެންދެވުނު 

ހަރަކާތުގެ   މި  ާބއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ހަރަކާތެއް  ގަސްއިންދުމުގެ 

ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ   އަލަށް  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށީ  ތެރެއިން 

 ގެ ތިން ސްކޫލުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ގަސްއިންދާފައިވެއެވެ. "ރަށްމަތި ފަންނު" ގައި ކުޅުދުއްފުށީ
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 ތުގެ ސެޝަން ގޮ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް އީޖާދީ ވިސްނުން ގެންގުޅޭނެ 

ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް އީޖާދީ ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން  

ސެޝަނެ ގޮތުގެ  ގެނގުޅޭނެ  ކަސަބު  ވިސްނުން  މަޝްހޫރު  އް 

މީގެ ގެތުންތެރިޔާ ހިދާނާ ލަތީފް ވަނީ ނަންގަވައި ދެއްވާފައެވެ.  

، ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންވެސް ވަނީ މި ސެޝަން  އިތުރުން

 ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

 ސަސްޓައިނަބަލް ލައިވްލިހުޑް ޕްލޭނިން ޕްރޮޖެކްޓް 

ސޮސައިޓީ   ޖިއޮގްރަފިކް  އައިލެންޑް  ކުޅުދުއްފުށީ ސްމޯލް  އާއި 

ސަސްޓައިނަބަލް   ގެންދާ  ކުރިޔަށް  ގުޅިގެން  ކައުންސިލް  ސިޓީ 

ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ލައިވްލިހުޑް  ދަށުން  ގެ 

އަންނަ   ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އުފެއްދުންތެރި  އެކިކަހަލަ 

ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވި އެކަމަށް ބޭނުންވާ 

އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ.މަޢު ފުރުޞަތުތައް    ލޫމާތު  ހޯދުމުގެ  އާމްދަނީ  އިގްތިޞާދާއި  ރަށުގެ  މަގުޞަދަކީ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މި 

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރުކުރުމެވެ.

މަސައްކަތަ އެފަދަ  ޒުވާނުން  މަޝްވަރާ    އްއެގޮތުން،  ބެހޭގޮތުން  ތަކާ  ގޮންޖެހުން  ހުރި  އެކަމަށް  ގޮތްތަކާއި  ނެރެވޭނެ 

މިކަމަށް ޭބނުންވާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ    މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން،  ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހުރި   ހަމަޖެހިފައެވެ. ކުރިއެރުވުމަށް  މަސައްކަތްތައް  އެފަދަ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  އަދި  މަޝްވަރާ  ބެހޭގޮތުންވެސް  މި    ދަތިތަކާ 

 އެހީގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އާ ސަރުކާރުގެޕްރޮޖެކްޓަކީ އޮސްޓްރޭލި
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 ހިއުމަނިޓޭރިއަން ފެސްޓިވަލް 

ކުރިޔަށް   ފަރާތުން  ކުޅުދުއްފުށީގެ  ކްރެސެންޓް  ރެޑް  މޯލްޑިވްސް 

ހި ފެސްޓިވަލް  އުގެންދިޔަ  ސިޓީ   2022މަނިޓޭރިއަން  ގައި 

ހިދުމަތްތަކާއި  ަބއެއް  ަބއިވެރިކޮށް  ސްޓޯލެއް  ކައުންސިލްގެ 

 ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

 

 ގްރާންޓް   ސްކޫލް ސްކޫލް ތަކަށް ދޫކުރެވުނު  

ސްކީމް  ސްކޫލް   ގްރާންޓް 

ކުޅުދުއްފުށީގެ  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ 

ސްކޫލަށް ވަނީ ފައިސާ    03ސަރުކާރު  

ކޮންމެ  އެގޮތުން  ދޫކުރެވިފައެވެ. 

(ފަންސާސް    50،000ސްކޫލަކަށް  

ސައްކަތްތައް މި ގްރާންޓް ސްކީމްގެ މަގްސަދަކީ ޕީ.ޓީ.އޭ ތަކުން ސުކޫލްތައް ކުރިއަރުވަންކުރާ މަހާސް) ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ފާހަގަކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްާބރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ސްކޫލު ކުރިއެރުވުމުގައި ޕީ.ޓީ.އޭ ގެ ދައުރު ފުޅާ 

 މެވެ.ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރު
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 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

 ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ަބޖެޓުން  ސަރުކާރުގެ

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ،ބިންކަނޑައަޅައި  މަޝްރޫއަށް  ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ

  ޗައިނާގެ   އާއި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ދޮންެބޒް(  ކޮންޓްރެކްޓަރ

RD23  ްލިމިޓެޑް.ކޯ  ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  މެތޮލޮޖިކަލ  (

 ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.ވަނީ  އިޓްސަ ޕްރޮޖެކްޓް އަށް

 ގެދޮރުވެރިކަމުގެ  ިބޔަ  އެންމެ   ހިންގޭ  މިހާތަނަށް  ރަށެއްގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޭބރުގައި  މާލެއިން  ގްރޭޓަރ  މަޝްރޫއަކީ  މި

  3  ،ކޮޓަރި  3  ޖާގާގައި  ފޫޓުގެ  އަކަ  1000  ،ޓަވަރުގައި  5  ުބރީގެ  11  އިމާރާތްކުރާ  ދަށުން  މަޝްރޫއުގެ  މިއެވެ.  މަޝްރޫ

  އެޕާރޓްމަންޓަކަށް   ކޮންމެ  އަދި  އެޕާރޓްމަންޓް  400  ހިމެނޭގޮތަށް  ސްޓޯރ  އަދި  ލޯންޑްރީ  ، ބަދިގެ  ،ރޫމް  ސިޓިންގ  ،ފާޚާނާ

  އުސޫލުން   ބިލްޑް  އެންޑް  ޑިޒައިން  ހަވާލުކިރެވިފައިވަނީ  ޕްރޮޖެކްޓް  މިދެވޭނެއެވެ.    ޖާގައެއް  ޕާރކި   ސައިކަލް

)  ދޮޅަސް  ފަސް   ސަތޭކަ  ހާސް  އެއް  ނުވަދިހަ  ސަތޭކަ  ނުވަ  މިލިއަން  ނުވަ  ތިރީސް  ސަތޭކަ  ހަތަރު(  439،991،160.00

 ށެވެ. ނިންމުމަ ތެރޭގައި  ދުވަސް 540 ރުފިޔާއަށް ދިވެހި

 އިމާމުންނާއި ޚަތީބުން ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އެފެއާޒްއާއި  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އަތޮޅުގެ   ހދ  ގުޅިގެން  ޚަތީުބން ކައުންސިލާއި    އިމާމުންނާއި 

ވަނީ  ޕްރޮގްރާމެތާޒާކުރުމުގެ   ޕްރޮގުރާމުގެ  ޭބއްވިފައެވެ.  އް  މި 

އިތުރަށް   މައްސޫލިއްޔަތުތައް  ޚަތީބުންގެ  އިމާމުންނާއި  ތެރެއިން 

މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ހަރުދަނާކޮށް 

ރަނ  ،އަދާކުރުމަށާއި އެކަންކަން  ަބޔާންކޮށްދީ  ކުށްތައް  މައުލޫމާތު ކުރެވޭ  ބެހޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ކުރެވިދާނެ    ގަޅުކުރުމަށް 

ޝަ    ދެއްވާފައިވެއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު  ނިންމުމުގެ  ޕްރޮގްރާމް  ވަނީ  މި  އިސްލާމިކް  ރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި  އޮފް  މިނިސްޓަރ 
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މިރަސްމިއްޔާތުގައި މަދު ޢާޠިފް  މިނިސްޓަރގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައް.  އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

 ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ކުޅުދުއްފުށީ   އެފެއަރސްއާއި  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  

ރާއްޖޭގެ  ކުރިޔަށް   ޕްރޮގްރާމުގައި  މި  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

ކުޅުދުއްފުށީގެ   ޢިލްމުވެރިން  ދީނީ   03މަޝްހޫރު 

މި ޕްރޮގުރާމުގެ    އަދި  މިސްކިތެއްގައި ދަރުސް ދެއްވާފައިވެއެވެ.

  ބެލެނިވެރިންނަށް ދަރުސް ދެއްވާފައިވެއެވެ.ތެރެއިން ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި 
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 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޖަމާއަތްތެރިން ތާޒާ 

މާރކެޓިންގ   ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި 

އެންޑް ކްރެޑިޓް ކޯޕަރޭޓިވް އަދި ދާރުލް ޤުރުއާން ވައްސުންނާ  

ތާޒާކުރުމުރަށުގެ  ގުޅިގެން   ސެޝަންއެއް ޖަމާއަތްތެރިން  ގެ 

 ާބއްވާފައިވެއެވެ.

 ނުން ބޯހިމެ 

މޯލްޑިވްސް ިބއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް  

ވަރަށް  ކުޅުދުއްފުށީގައި  މަސައްކަތް  ބޯހިމެނުމުގެ  ގެންދާ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގެންގޮސް،  ކުރިޔަށް  ހަލުވިކަމާއިއެކު 

އަވަހަށް،    3މުއްދަތަށްވުރެ    22އިން    13ދުވަސް 

 ސެޕްޓެމްަބރގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ. 

ޕައިލެޓް ސެންސަސް ޕްރޮގްރާމެއް   ކުޅުދުއްފުށީގެ އެނިއުމަރޭޓަރުން ތަމްރީނުކޮށްހަރަކާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން  ބޯހިމެނުމުގެ

  ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް 

 އޭޖެންސީ  ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް  ،ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 ކޮމިއުނިޓީ  ގުޅިގެން  ހޮސްޕިޓަލް  ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި

  ކުރުމުގެ   މަސައްކަތް  ފުޅާކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ޕްރޮގްރާމް  ފަރުވާ

  ހުރި   ގުޅޭގޮތުން  މަސްތުވާތެކެއްޗާއި  ސިޓީގައި  މި  ގޮތުން

ޓަކައި ދެނެގަތުމަށް"  ކްޓާރސްފެ   ޕްރޮޓެކްޓިވް  އެންޑް  ރިސްކް"

 ވެއެވެ.ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިސާވޭއެއް 



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

81 | P a g e 

 

ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް   2023ޖެނުވަރީ    26ފަރުވާ  މި ޕްރޮގުރާމު ފުޅާކުރުމުގެގޮތުން ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން  

 ދެވިގެން ދާނެއެވެ. ސައިކޮލޮޖިކަލް ސަޕޯޓް މެތަޑޯން ފަރުވާގެ އިތުރުން މި ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން  އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 ކިޔަމާ ހަދިޔާކުރަމާ 

  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ލިޔަންކިޔަންދަތުމުގެ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ

  ސްކޫލު   ޖަލާލުއްދީން  ،ސްކޫލް  އަފީފުއްދީން  ކުޅުދުއްފުށީ  ގޮތުން

 ޔަ ގެންދި  ކުރިއަށް  މަރުކަޒުން  ތަޢުލީމީ  އަތޮޅު.  ހދ  އަދި

  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ޕްރޮގްރާމަށް"  ހަދިޔާކުރަމާ  ،ކިޔަމާ"

 ވަނީ ފޮތް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. ފަރާތުން

 ރަށްމަތިފަންނުގައި ގަސް އިންދުން 

ކުރެވުނު  ތަރައްޤީ  ފަރާތުގައި  ހުޅަނގު  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި 

ޕާރކް   އަދި  ފެންސެއްގޮތުގައި  ަބއުންޑަރީ  ޕާރކުގެ 

ލޭންޑްސްކޭޕިންގ ބޭނުމުގައި ޕާރކުގެ ވަށައިގެން މަގޫ ގަސް 

ހަރަކާތެއް   ސްކޫލްގެ    03ކުޅުދުއްފުށީގެ  އިންދުމުގެ 

 އެހީތެރިކަމާއިއެކު ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

މި މަގޫ ފެންސްގެ ސަަބބުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޕާރކުގެ ވަށައިގެން ގުދުރަތީ ހޭޅިއެއްގެ ސިފަ ޖެހި ޕާރކު ބޭނުންކުރާ 

 .އެވެފަރާތްތަކަށް ޕާރކުގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތަކާއި ސަރަހައްދުތަކުން ލިބެންޖެހޭ ޕްރައިވެސީ ލިިބގެންދާނެ 



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

82 | P a g e 

 

 ރއެއް ހަދިޔާ ކުރުން އައިބީއެމްގެ ފަރާތުން ޕްލާސްޓިކް ޝްރެޑަ 

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ެބވަރޭޖަސް    އައިލެންޑް 

ޕްލާސްޓިކް  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ފަރާތުން 

  ޝްރެޑަރއެއް ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 

 ބީޗް ސާފުކުރުން 

ދުނިޔެ ސާފުކުރުމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ މިއަހަރުގެ  

ކައުންސިލާއި ކުޅުދުއްފުށީގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން  ސިޓީ  

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  

ކުޅުދުއްފުށީގެ   މަސައްކަތުގައި  މި  ގެނެދެވިފައިވެއެވެ. 

ހިމެނޭހެން   ޖަމިއްޔާތައް  ކްލަްބ    19މުއައްސަސާތަކައި 

 ސަރަހައްދެއް ސާފުކުރެވި ކުނިތައް އުކާލެވިފައިވެއެވެ.މުއައްސަސާއަކުން ަބއިވެރިވެ ރަށުގެ ޮބޑު 

 ސެޝަން   ގުޅޭ   ގޮތާއި   ތައްޔާރުކުރާނެ   ޕްރޮޕޯސަލް   ގްރާންޓް 

  ފެސިލިޓީ   އެންވަޔަރަމަންޓް  ގްލޯބަލް  ހިންގާ  އިން  ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ

 އެހީގެ  ހިލޭ   ހުޅުވާލެވޭ  ތެރެއިން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ގްރާންޓް  ސްމޯލް

  އަދި   ނޯޓް  ކޮންސެޕްޓް  އެދި  ފުރުޞަތުތަކަށް   މި  ،ފުރުޞަތުތަކާ

ވަނީ  ސެޝަން  ގުޅޭ  ގޮތާއި  ތައްޔާރުކުރާނެ  ޕްރޮޕޯސަލް  އެއް 

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

83 | P a g e 

 

 ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުން 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި  

  2022ސެޕްޓެމްަބރ    22  "ރަށްމަތިފަންނު"ތަރައްޤީކުރި ީބޗް،  

 ހުޅުވާފައިވެއެވެ. ގައި

މި އްހުޅުރަސްމީކޮށް    ރަށްމަތިފަންނު   ވަނީ  ވައިދެއްވާފައި 

މެހެމާން ސިޓީގެ  ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި  ކުޅުދުއްފުށީ   ،

ޢާޠިފް މުޙައްމަދު  މުއައްސަސާތަކުގެ    އެވެ.މޭޔަރ  އިތުރުން  މެމްަބރުންގެ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ރަސްމިއްޔާތުގައި  މި 

 އެވެ.އިސްވެރިން ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެ

ރ އަށް 1,155,584.74އުނދޯލި ހިމެނޭގޮތަށް  3 އަދި ބެންޗް  20 ޝަވަރ، 3ީބޗްހަޓް،   5 ފާހާނާ، 2 ރަށްމަތިފަންނަކީ

މިފަދަ މައިޒާނެއް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޤާއިމް ކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤުސަދަކީ،   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިނިމައިޒާނެކެވެ.

 މެވެ.ރުރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސާލާ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ބިނާކު

   2022  އިންޗިއޯން  ފޯރަމް  ލީޑާސް   ރެޒިލިއަންސް  ޑިޒާސްޓަރ   އިންޓަނޭޝަނަލް 

   ޔުނައިޓެޑް  ،ގައި 2022 އިންޗިއޯން  ފޯރަމް ލީޑާސް ރެޒިލިއަންސް ޑިޒާސްޓަރ އިންޓަނޭޝަނަލްސައުތު ކޮރެއާގައި ޭބއްވުނު 

  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  އަދި  މޭޔަރ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި  ދައުވަތަކަށް  ގެ  ރިޑަކްޝަން  ރިސްކް  ޑިޒާސްޓަރ  ފޯރ  އޮފީސް  ނޭޝަންސް

ދަތުރުފުޅުގައި    ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ޓްރެއިނިންގމި  ބޮންޑްސް  ޑިޒާސްޓަރ  ކްލައިމެޓް  އިތުރު  އާއި  ގުޅޭ  ތަކާއި 

މޭޔަރ އަދި ފޯރަމްގައި ަބއިވެރިވި އިތުރު    އިންޗިއޯން ސިޓީގެމީގެ އިތުރުން    ސެމިނާތަކުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.

 ދަލުކުރައްވާފައެވެ.ސިޓީތަކުގެ މޭޔަރުންނާއި އިސް ވެރިންނާއި ވަނީ ަބއް
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 ޖީއައިއެސް އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 

 މުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި

  އެސް .ޖޭ.އެފް  ސެސަންއެއް  މައުލޫމާތު  ގުޅޭ  އެސްއާ.އައި.ޖީ

  އިނާޒް   މުޙައްމަދު  ޑިރެކްޓަރ  ކޮންސަލްޓިންގެ

 ވާފައިވެއެވެ. ނަންގަވައިދެއް

 

 ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު 

ސިޓީއަށް   ކުޅުދުއްފުށި  ވަނީ  ކައުންސިލުން  ޅ.ނައިފަރު 

ކުޅުދުއްފުށީ   ދަތުރުގައި  މި  ކޮށްފައެވެ.  ދަތުރެއް  ތަޖުރިާބގެ 

ށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ކުޅުދުއްފު

ހިންގޭ   ރަށުގައި  ަބއްދަލުކޮށް،  ކޮމިޓީއާއި  މަސައްކަތްކުރާ 

މަޢުލޫމާތާއި،   ހަރަކާތްތަކުގެ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި،  އެކިއެކި 

މެދު ދެފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބއާއި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގާގޮތުގެ އިތުރުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ

 މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޔޫތް ކޭމްޕް 

  މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ

  ޒުވާނުންނަށް   ކުޅުދުއްފުށީގެ  ގުޅިގެން   އެއިޑް  ޔޫއެސް  އަދި

 ސެޝަންތަކެއް  ނަމުގައި  ގެ"  ޕްމްކޭ  ޔޫތް"  އަމާޒުކޮށްގެން

 ،ތެރެއިން  ސެޝަންތަކުގެ  މި  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.ކުރިޔަށް  

  އިނޮވެޓިވް   ކުރުމާއި  ކަންކަން  އިސްނަގައި  އަމިއްލައަށް
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  ބެހޭގޮތުން   މާއްދާތަކާއި  މުހިންމު  ފަދަ  އެޑްވޮކަސީ  ސޯޝަލް   އަދި  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ،މޭކިންގ  ޑިސިޝަން

 ވިފައިވެއެވެ.މަޝްވަރާކުރެ

 ބައްދަލުވުން  މަޝްވަރާ އާއި ބެހޭ  ޓޫރިޒަމް 

 ،ވަފުދެއް  ގެންނެވިވަޑައި  ފަރާތުން  ޓޫރިޒަމްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ޚިދުމަތްދޭ   ގުޅުންހުރި  ފަތުރުވެރިކަމާ  ކުޅުދުއްފުށީގައި

  ދާއިރާގެ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަދި  ވިޔަފާރިވެރިން  ފަރާތްތަކާއި

 ރައްޔިތުންނާ  އާއްމު  ހުރި  ޝައުޤުވެރިކަން  ވިޔަފާރިއަށް

ކުރެވިދާނެ   ފުރުސަތުތަކާއި  ހުރި  އެދާއިރާގައި  ަބއްދަލުކޮށް 

ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު  ޢަބްދު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޑރ.  ޓޫރިޒަމް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  މަޢުސޫމް  هللا މިދަތުރުގައި 

 .ވެއެވެަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، ރަށާއި އަތޮޅުގެ ޓޫރިޒަމްގެ ހާލަތު ަބއްލަވާލައްވާފައި

 އެސްޓީއޯ މަކިޓާ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބައިވެރިންނަށް ހިއްވަރުދިނުން 

  މަކިޓާ   އެސްޓީއޯ“    ދިޔަކުރިއަށް  ތިނަދޫގައި.  ގދ

 ަބއިވެރިވި  ގައި”  2022  ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ޖޫނިއަރ

  އެތްލީޓުންނަށް   ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި

ކައުންސިލުން ސިޓީ    ހިތްވަރުދިނުމުގެގޮތުން 

ާބއްވާފައިވެއެވެ.  ަބއްދަލުވުމެއް  އެކުދިންނާއިއެކު 

ކުޅުދުއްފުށި ފަރާތުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވި  ކައުންސިލްގެ  ، ޓީމްގެ އެތްލީޓުންނަށާއި  މާލެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް-މިަބއްދަލުވުމުގައި 

 .ކޯޗަށް ވަނީ ހަވާލު ކޮށަދެއްވާފެއެވެ

  



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

86 | P a g e 

 

 2022ނަސްރުގެ ދުވަސް  

ސްކޫލުން    ޖަލާލުއްދީންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި    ނަސްރުގެދުވަސް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން

ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.   ގުޅިގެން ކުރިޔަށް  ހަރަކާތްތަކެއް  މުާބރާތް، އެގޮތުން    ތަފާތުގިނަ  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  ސްކޫލް  އިންޓަރ 

ޖަލްސާ ާބއްވާފައިވެއެވެ. އަދި    ތް ޙުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނީ ސުވާލު މުާބރާއިންޓަރ ސްކޫލް ޝަހީދު   ދުވަހުގެ ރަސްމީ 

ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޖަލްސާ  ރަސްމީ  އެންޑް  ދުވަހުގެ  ކަލްޗަރ  އާޓްސް  އޮފް  ރިސާރޗް    މިނިސްޓްރީ  ހެރިޓޭޖުގެ 

   އަޙުމަދު އަލާއެވެ. އެނަލިސްޓް

ދުވަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްސް  ނަސްރުގެ  ކައުންސިލްއާއި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ގޮތުން   މިލިޓަރީ  ޚާއްސަ  ގުޅިގެން  ފާހަގަކުރުމުގެ 

މިހަރަކާތްތައް ަބއްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ކާއި ހަވާއެރުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  ޕެރޭޑަ

އޮނަރަަބ ސެކިއުރިޓީ  ނޭޝަނަލް  ދީދީއެންޑް  އަޙުމަދު  މާރިޔާ  އަލްއުސްތާޛާ  އިސްވެރިން   ލް  މިނިސްޓްރީގެ   އާއި 

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

 

 

 ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނީ ސުވާލު މުބާރާތް  ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތް 
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 ޖަލްސާ   ރަސްމީ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ   ނަސްރުގެދުވަހު ޚާއްސަ ޕެރޭޑް 

 ހަވާ އެރުވުން 
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 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕޯޓް ޓޯކްސް 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް  

ވިޔަފާރިވެރިންނާއި   ނަމުގައި،  ޓޯކްސް"ގެ  "ޕޯރޓް  ގުޅިގެން 

ފަރާތްތަ ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ  އަމާޒުކޮށްގެން  ވިޔަފާރިއަށް  ކަށް 

ކުރިޔަށް   ސެޝަންތަކެއް  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 

އެތެރެކޮށް   ރާއްޖެއަށް  މުދާ  މީގެތެރޭގައި  ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

ރައްކާތެރިކަމުގެ  ގެންގުޅެންޖެހޭ  މާހައުލުގައި  ވަޒީފާގެ  އަދި  މަޢުލޫމާތު  އުފުލުމާބެހޭ  ކްލިއަރކޮށް  އިން  ކަސްޓަމްސް 

އަދި މީގެއިތުރުން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް  އެއް ވަނީ ަބއިވެރިންނަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.  ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ސެޝަން

އަމާޒުކޮށްގެން ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަންއަކާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕޭރެންޓަލް ގައިޑެންސް ސެޝަންއެއްވެސް  

 ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

 ކުނިކޮށި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ އެންމެ ޮބޑު އެއް މައްސަލަކަމަށްވާ ކުނިކޮށީގެ 

މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވޭ  ހޯދުމަށް  ދާއިމީހައްލެއް  މައްސަލައަށް 

މި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ރޭނުމުގެ  ވަށާފާރު  ކުނިކޮށީގެ  ތެރެއިން 

މަޝްރޫއުގެ    މި  ރުފިޔާގެ  2،999،438އަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.  

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފާރުރާނާ ސިމެންތިޖަހާ ކުލަލުން، ސެކިއުރިޓީ

 މެވެ. ހަރުކޮށް ކަރަންޓް ވަޔަރުއެޅު ގޭޓް، ކެމެރާ ޕޯލް އަދި ލައިޓް ޕޯލްތައް ހެދުމާއި ލައިޓް 2ހަޓް، ފާހާނާ، 
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 ކުރުވުން ރަލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތަކަށް ޓީޗަރުން އަހުލުވެރި  ޕެ 

  ކޮމިޓީ   ރަލިމްޕިކްޕެ  މޯލްޑިވްސް  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

  އަދި   ހުނަރުތައް  ކުޅިވަރުތަކާއި  ރަލިމްޕިކްގެ ޕެ  ،ގުޅިގެން

  ޚާއްސަ   ،އަހުލުވެރިކޮށް  ޓީޗަރުން  ސްކޫލްތަކުގެ  އުސޫލުތަކަށް

  ގޮތްތައް   ކުރާނެ  ތަމްރީނު  މިކަމަށް  ކުދިން  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް

އަދި   އްވިފައިވެއެވެ.ޭބ  ތަކެއް ސެޝަން  ދިނުމަށް  އުނގަންނައި

ޕެ ނޭޝަނަލް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގައި  ޚާއްޞަ  މީގެއިތުރުން  ވަނީ  ކުރުމަށް  ފާހަގަ  ޑޭ  ރަލިމްޕިކް 

ޙާސިލު ކުރަމުންދާ ޚާއްޞައެހީއަށް ރަސްމިއްޔާތެއް ާބއްވާފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމު  

ބޭނުންވާ ކުދިން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުދިންނާއި ގުޅޭ 

 ތަފާތު ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

 ރާތް ފުޓުބޯޅަ މުބާ ޝިޕް ކުޅުދުއްފުށި ޗެމްޕިއަން 

އި ކައުންސިލުން  ކުޅުދުއްފުށީގައި   ންތިޒާމުކޮށްގެންސިޓީ 

ޭބއްވުނު އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓުޯބޅަ މުާބރާތް "އެމްޓީސީސީ 

ޗެމްޕިއަންޝިޕް   މިއަހަރު 2022ކުޅުދުއްފުށި  ވަނީ   "

ޖަމުއިއްޔާތަކަށް   ޭބއްވިފައެވެ. ކްލަްބ  ކުޅުދުއްފުށިގެ 

  5ާބރާތުގައި ރަށުގެ  ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވުނު މި މު

 ވަނަ ހޯދާފައި ވަނީ ސްކައި އާއި ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް ކްލަްބ ކޮރަލްސްއެވެ. 1 މުާބރާތުން ޓީމަކުން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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 އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ނޮލެޖް ސީ . ޑީ .ޑަބްލިއު 

 ލޯކަލް  އަދި  އިންސްޓިޓުޓް  ރިޕަބްލިކަން  އިންޓަނޭޝަނަލް

 ކުރިއަށްގެންދާ  ގައިރާއްޖޭ  ގުޅިގެން   އޮޓޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް

 ކޮމިޓީގެ   މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ"

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަ"  ޕްރޮގުރާމް  އެކްސްޗޭންޖް ވަނީ  ހަރު 

މިާބއްވާފައެވެ  ށީގައިކުޅުދުއްފު  ޕްރޮގްރާމް  . 

 އެވެ. ޢާޠިފް މުޙައްމަދު މޭޔަރ ސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ފައްޓަވައިދެއްވާފައިވަނީ

 ޓްރެއިނިން  ޝިޕް ޔޫތް ލީޑަރ 

ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ކުޅުދުއްފުށީ 

ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން "ޔޫތް ލީޑަރޝިޕް ޓްރެއިނިން" ގެ  

ކުރިޔަށް   ސެޝަންއެއް  އަމާޒުކޮށްގެން  ޒުވާނުންނަށް  ނަމުގައި 

ލީޑަރުން ގެންގޮސް އެސޯސިއޭޝަންގެ  ސްކައުޓް  ފައިވެއެވެ. 

ކުޅުދުއްފުށީ  ދެއްވީ  ފައްޓަވައި  މި ސެޝަން  ނަންގަވައިދެއްވި 

މި ޓްރެއިނިންގގެ ތެރެއިން އީޖާދީ ވިސްނުމާއި، ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރ މުޙައްމަދު ދާއޫދެވެ.  

 އުނގަންނައި ދެވިފައިވެއެވެ. އެކި ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެގޮތްތައް ފަދަ މުހިންމު ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް
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 ޖެންޑަރ ސެނސިޓައިޒޭޝަން ސެޝަން 

  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި  އިންސްޓިޓުޓް  ރިޕަބްލިކަން  އިންޓަނޭޝަނަލް

 މުއައްސަސާތަކުގެ   ކުޅުދުއްފުށީގެ  ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ

 ޖެންޑަރ"  އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް

އް ހިންގިފައިވެއެވެ. ސެޝަނެ  ގުޅޭ އާއި " ސެންސިޓައިޒޭޝަން

މި ސެޝަންގެ ތެރެއިން ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް މަދުކޮށް، 

ހަމަހަމަ  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

މީގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރާއި    އެވެ.ކޮށްފައިވެކަމާއިއެކު ހައްލުކުރާނެގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ

 އެވެ.މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލައިފައިވެ 

 ހިޔަލަ އެކްސްޕޯ 

ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ގެވެށި މަސައްކަތްތެރީންގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ 

ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ވިޔަފާރިވެރިންގެ  އަންހެން 

ސެންޓަރ   ިބޒްނަސް  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި  ކޯޕަރޭޝަން  

މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ  އަދި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން 

އެކްސްޕޯ   ވަނީ  2022"ހިޔަލަ  މައުރަޒެއް  ނަމުގައި  ގެ   "

 ރަށްރަށުން ތަފާތު ގިނަ ާބވަތުގެ ތައްޔާރީ ކާނާ އަދި އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ  މި މައުރަޒުގައި ހދ އަތޮޅުގެ އެކިވެ. ާބއްވާފައެ

ނެއްލައިދޫ،   ހދ އަތޮޅު  ަބއިވެރިން ަބއިވެރިވި މި އެކްސްޕޯގައި   45ޖުމުލަ    އެވެ.ހުނަރުވެރި އައިޓަމްތަކެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެ

 ވެއެވެ.ބިން ަބއިވެރިވެފައިއަދި ކުރިނ  ކުޅުދުއްފުށި،  ،ނޮޅިވަރަންފަރު
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 ސްޕީޗް އެންޑް ހިއަރިންގ ކޭމްޕް 

  ރައިޓްސް   ދަ  އެޑްވޮކޭޓިންގ  ،ކައުންސިލް  ސިޓީ  ޅުދުއްފުށީކު

  އަދި   ހޮސްޕިޓަލް  ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ)،  އާކް(  ޗިލްޑްރަން  އޮފް

 ، ގުޅިގެން  އެސޯސިއޭޝަން  ސިންޑްރޯމް  ޑައުން  އައިޒް  ިބއުޓިފުލް

  ސްޕީޗް   އަމާޒުކޮށްގެން   ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 20،  19  ނޮވެމްަބރ  2022  އްކޭމްޕެ  ހިއަރިންގ  އެންޑް

މި ކޭމްޕްގައި އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށާއި ވާހަކަދެއްކުމުގައި   ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  މިދެދުވަހު

ތެ ޚާއްޞަކޮށްގެން ސްޕީޗް  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ފޯރުކޮށްދެވުމުގެ ދަތިތައް  ޚިދުމަތް  ކުރުމުގެ  ކޮންސަލްޓް  ހިލޭ  ރަޕިސްޓަކަށް 

 4އިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޓީޗަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން 

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.ގަޑިއިރުގެ ވޯރކްޝޮޕެއް  

 އެސް.އެމް.ބީ ފޯރަމް   އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 

  އަމާޒުކޮށްގެން   އުތުރަށް  ރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ   އުރީދޫ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޭބއްވިފައިވެއެވެ.    ފޯރަމް  ީބ.އެމް.އެސް  ޭބއްވި

  ވެްބސައިޓް   ީބ.އެމް.އެސް  މޯލްޑިވްސްގެ  އުރީދޫ  ފޯރަމްގައި  މި

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަނީ  ކޮށްދެއްވާފައި  އިފްތިތާޙް

 މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާތިފްއެވެ. 
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 ރަސްމިއްޔާތު  ހަވާލުކުރުމުގެ   ރޯހައުސް   165  ޢިމާރާތްކުރި  ސަރުކާރުން   ސިޓީގައި   ކުޅުދުއްފުށި 

ޢިމާރާތްކުރި   ސަރުކާރުން  ސިޓީގައި    165ކުޅުދުއްފުށި 

ވަނީ   ރަސްމިއްޔާތު  ހަވާލުކުރުމުގެ  ޔުނިޓް    1ހައުސިންގ 

މައިދާނުގައި    2022ޑިސެމްަބރ   ބަންޑާރަހިޔާ  ދުވަހު  ވަނަ 

ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ  ާބއްވާފައެވެ.   ރަސްމިއްޔާތު    165މި 

ހަވާލުކޮށްދެއްވާ ރައްޔިތުންނާ  ޔުނިޓް  ފައިވަނީ  ހައުސިންގ 

އަސްލަމް މުޙައްމަދު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މި   އެވެ.މިނިސްޓަރ  އަދި 

އަކުރަމް   ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ނެޝަނަލް 

 ވެ.ވެއެކަމާލުއްދީން ަބއިވެރިވެލައްވާފައި

 އައި.ޑީ.ޕީ.ޑީ ހެލްތް އެންޑް ވެލްނެސް ކޭމްޕް 

  ވިތް   ޕާސަންސް  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން   މޯލްޑިވްސް

 އަދި  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި  ޑިސްއެބިލިޓީސް

  އިންޓަނޭޝަނަލް  ގުޅިގެން  ހޮސްޕިޓަލް   ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ

 މިއަދު   ފާހަގަކުރުމަށް  ޑިސްއެބިލިޓީޑޭ  ވިތް  ޕާސަންސް

  ” ކޭމްޕް  ސްވެލްނެ  އެންޑް  ހެލްތް  ޑީ .ޕީ.ޑީ.އައި“  ކުޅުދުއްފުށީގައި

  ާބއްވާފައެވެ. ވަނީ ކޭމްޕެއް އަމާޒުކޮށްގެން  ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނަމުގައި ގެ
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 ގްރީން ޒޯންގައި ގަސް އިންދުން 

ކައުންސިލާއި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ އީކޯ ކްލަބް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  

މި  ސޮއިކުރެވިފައެވެ.  އެއްަބސްވުމެއްގައި  ވަނީ  ދެމެދު  އާއި 

އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން، ބަންޑާރަ މަގުގެ ގްރީން ޒޯނުން ަބއެއް ވަނީ 

އީކޯ ކްލަްބއާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކްލަްބގެ ފަރާތުން އެ 

ފަ އެކި  އިންދާ ސަރަހައްދުގައި  ގަސް  އަންނަނީ  ހަރުމަތިން 

 ބަލަހައްޓަމުންނެވެ. 

 ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު 

މެންަބރުންނާއި  ކައުންސިލުގެ  ގދ.ތިނަދޫ  ދަތުރުގައި  މި 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންނާއި  

އިވެއެވެ. މި ދަތުރުގެ  އިދާރީ މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފަ

ތެރެއިން ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ 

ހިއްސާ   ތަޖުރިާބ  ަބއްލަވާ  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްގެ 

 ސްޓާފް  ދެމެދު  ކައުންސިލާއި  ތިނަދޫ.ގދ  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ   ޅުދުއްފުށީކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކު

 ވެއެވެ.ސޮއިކޮށްފައި  އެއްަބސްވުމެއްގައި ޗޭންޖްއެކްސް
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 ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް 

މަހާސިންތާ  06 ޓީޗަރުންގެ  ަބއިނަލްއަގުވާމީ  އަހަރު   ވަނަ  މި 

ވަނީ މި  ޭބއްވިފައި  ސިޓީގައެވެ.  މަހާސިންތާ   ކުޅުދުއްފުށީ 

އަނިބކަނބަލުން   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ފައްޓަވާދެއްވާފައިވާނީ 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް    އެވެ. މެޑަމް ފަޒްނާ އަހުމަދު

ގިނަ  ވެރިންނާއި  އިދާރާތަކުގެ  ސަރުކާރު  އަދި  އެޑިއުކޭޝަން، 

ަބއިވެރިވަޑައިގެންފައި  ކަލްޗަރަލް ގާލާ   ރަށްމަތިފަންނުގައި  ސް ނިންމުމުގެ ގޮތުންމި ކޮންފަރެން  ވެއެވެ.އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން 

 ޑިނަރއެއް ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. 

 ވިނީލް އެޅުން   މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތުގައި 

މަސްޖިދުލް ޙަޟާރަތު ތިރީަބއިގެ މުށިތައް ނެއްޓި ޮބޑު މަރާމާތެއް 

ަބންދުކޮށް،  ކުރަން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން، މިސްކިތް ވަގުތީ ގޮތުން  

.  ފައިވެއެވެމުށިތައް ނައްޓައި، ތަޅުން އަޅާ، ދޮރުތައް އެޖެސްޓްކޮ

މަޝްރޫއު  1,586,860.86 މި  މުޅި  ރުފިޔާގެ  ދަށުން  ގެ 

 ވިނީލް އަޅާފައިވެއެވެ.މިސްކިތުގައި 

 

 ސްމާރޓް ސިޓީ ކައުންސިލް 

ޚި ފަސޭހަ ކައުންސިލުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ހޯދުމުގައި،  ދުމަތްތައް 

ކައުންސިލުގެ   ގާއިމުކުރުމަށާއި،  އެންމެހާ ވަސީލަތެއް 

ޚިދުމަތް ޑިޖިޓަލްކުރުމަށްކުރެވޭ  މުއާމަލާތްތަކާއި  ތައް 

"ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ގިނަ   މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން

މިގޮތުން   ކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  އަދި މަސައްކަތްތަކެއް  އެލް.ޖީ.އޭ 
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ޓެކްނިކަލް   ބޭފުޅެއްއެން.ސީ.އައި.ޓީގެ  ދުރުވެ،    ދެ  ސިޓީއަށް  ވަނީ  ކުޅުދުއްފުށީ  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ޕޯޓަލްއެއް  ސާވިސް 

ނިޒާމެކުރެވިފައެވެ.   ފަސޭހަ  އެދިލައްވޭނެ  އޮންލައިންކޮށް  ޚިދުމަތްތަކަށް  ކައުންސިލުގެ  އަކީ  ޕޯޓަލް  ގޮތުގައި  މި  އްގެ 

  ދާނެ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. ތަރައްޤީވެގެން
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 ޖެކްްޓތައް ޕީ ފްރޮ ޕީއްެސއައި 

 މަޝްރޫއުގެ ނަން  ވެންޑަރ  މަޝްރޫއުގެ އަދާހަމަ 

 ޕީއެސްއައިޕީ 

 އިންސަނަރޭޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް މެކްސްޗަރ މޯލްޑިވްސް  އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ   ސަބް ބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި އިންސަނަރޭޓަރ 

 ކުނިކޮށި ސާފުކުރުން ވެމްކޯ ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި. ކުނި ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް    ވަނީ ވަކިކުރެވި   ލި ވެ   ކުންޔާއި 

 އައުޓުޑޯ ޖިމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްސިނާން ގްރޫޕް    މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

ވެލޯސިޓީ ސްޕޯރޓްސް   މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 އިކްއިޕްމަންޓް

 ޒިގްޒެގް ދަނޑުގައި ޓާފުއެޅުން

 ޒިގްޒެގް ދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުން ޓްރިޕަލް އެއިޓް  މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 ބާތިލްކޮށްފައި.   ވަނީ   އެގްރިމެންޓް   މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްގެން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީއިން  

 ވަނީ ނިންމާފައި. 

 އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓް ކޮޕައިންސް އިންވެސްޓްމެންޓް 
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 ގހައުސިން 105 ކުޅުދުއްފުށި.ހދ ދޮންޭބޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 ނިންމުން  ޔުނިޓް

 . ނިމިފައި  މަސައްކަތް   އެނދުގެ އައި.ސީ.ޔޫ ޔުނިޓް ހިމެނޭ އިމާރާތުގެ   6އެނދުގެ ވޯޑް،    30

 ކުރިއަށްދަނީ. އައު އޯ.ޕީ.ޑީ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް  

 ޓާޝިއަރީ ކުޅުދުއްފުށީގައި.ހދ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

 ތަރައްގީކުރުން ހޮސްޕިޓަލް

  12 ސީ.އީ.އޭ ކުޅުދުއްފުށި.ހދ - މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 ރޫމް  ކްލާސް

 ޕްރީފެްބރިކޭޓެޑް ކުޅުދުއްފުށި. ހދ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން .  މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 

 މަޝްރޫޢު އެޅުމުގެ އިންޖީނުގެ

 . ވަނީ ނިމިފައި   މަގުތަކުގައި ކޭބަލް ޖަންގްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް 

 ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.   މަސައްކަތާއި ސްޓޯމް ވޯޓަރ މަގުގެ ސައިޑް ވޯކްގެ  

  - ހެދުން މަގު ކުޅުދުއްފުށި.ހދ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން  

 2 ފޭސް

 . ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި    ރަންވޭގައި 

 . ހަވާލުކުރެވިފައި ވަނީ    ސީވޯލް ޕްރޮޓެކްޝަން ވޯލް މަރާމާތު ކުރުމަށް 

 އެއަރޕޯޓް ކުޅުދުއްފުށީގައި.ހދ އެމްޓީސީސީ 

 ގާއިމުކުރުން

 ޓަރު ގާއިމުކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅިފައި. ސެން 

 ނުފެށޭ. އަމަލީ މަސައްކަތް  

 ރީޖަނަލް ކުޅުދުއްފުށި.ހދ -

 ސެންޓަރ އޮޕަރޭޝަން އިމަރޖެންސީ

 ގާއިމްކުރުން
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 ، މަސްމާރުކޭޓް ފެރީޓާރމިނަލް އެމްޓީސީސީ  މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 އިންޖީނުގެ ކުޅުދުއްފުށި. ހދ - މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 މަޝްރޫޢު ޮބޑުކުރުމުގެ

 ޓްރާންސްފޯމަރ ކުޅުދުއްފުށި. ހދ - މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 މަޝްރޫޢު އެޅުމުގެ ހަޓް

 3 ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސްގައި.ހދ - މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 ބްލޮކް ކުލާސްރޫމް ުބރީގެ

 އިމާރާތްކުރުން

 އެރީނާ ސްޕޯޓްސް ކުޅުދުއްފުށި.ހދ - މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 ޤާއިމްކުރުން / އިންޑޯ ޖިމް 

  އަފީފުއްދީން ކުޅުދުއްފުށި.ހދ - . ކުރެވިފައި މަސައްކަތް ހަވާލު 

 ކުލާސްރޫމް  ސްކޫލް

 ކުލާސްރޫމްޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް  - މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި. 

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  - . މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 

 އައު އޮފީސް އިމާރާތް 
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 ކައުންސިލް ކުޅުދުއްފުށި.ހދ - . ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި   1ފޭސް  

 އަޕްގްރޭޑްކުރުން  އިމާރާތް

 ދަމަނަވެށި އިމާރާތް  - މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި. 

 ހަވާލުކުރެވިފައި. ސައިޓް  

 ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ. 

 ދޮންޭބޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 

  ހައުސިންގ ޔުނިޓް 400

 ފުޓްޯބޅަދަނޑު ލައިޓް  ފިއުޗާ ހޯމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 ފުޓްޯބޅަ ދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް ފިއުޗާ ހޯމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 

   

 ޓިވެކް ސެންޓަރ - . ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ބިން ހަވާލުކުރެވިފައި 

 ކައުންސިލްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްތައް 

 . އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި 

 ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  -

 އައު އިމާރާތް

 މަތިފަންނު ށްރަ ގިްބސް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް  މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 

 

ކުޅުދުއްފުށީ ކުނިކޮށި ވަށާ ފާރު  ޕްލަސް ީބ 

 ރޭނުން
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 މަރާމާތުކުރުންއެން.އޯ.ސީ ހޯލް  މިފާ އިންވެސްޓްމެންޓް  މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

ގިްބސް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް  މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

 ލިމިޑެޓް

މަސްޖިދުލް ޙަޟާރަތު މަރާމާތު  

 ކުރުން

 ޕްރޮޖެކްޓް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. 

 ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 

 އޮފިޝަލް ޖެޓީ  -

އެމް އެންޑް އެމް   މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 

 އިންވެސްޓްމެންޓްސް

 

ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ހަނދާނީ 

 މައިޒާން މަރާމާތު ކުރުން

ހާވިލާ ކާޕެންޓްރީ އެންޑް  މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން

 

ކުޅުދުއްފުށީ ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް 

 ދަނޑުގެ ގްރާސް ޓާފް ބަދަލުކުރުން

ޔޫ.އެފް.އެމް އިންޖިނިއަރިންގ  މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކުރެހުންސެޓް އަދި ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުމުގެ  

 އެންޑް ކޮންސަލްޓެންސީ

 

ކުޅުދުއްފުށީސިޓީ ގައި އައު ހިނަވާގެ 

 އެއް އިމާރާތް ކުރުން.
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  އިއުލާން ކުރެވިފައި. 

 

ކުޅުދުއްފުށީސިޓީ އިޖުތިމާއީ  -

ސަރަހައްދު ތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް  

ޑަސްބިންކަވާރ  ޑަސްބިން އަދި 

 ހެދުން. 

ކުޅުދުއްފުށީ އައުޓްޑޯ ޖިމް އޭރިޔާ  .އެމްޑްއެމް.އެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި. 

 ހިޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކެނޮޕީ ހެދުން
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ުކެރވިފައާިވ ިބޑް    2022 ނިަޔލްަށ ުކރިއްަށ ގްެނގްޮސ އާެވޑް  ވަަނ އަހުަރގެ 
 ތުަކގެ މުަޢލާޫމތު 

އެވާޑް ކުރެވުނު  

 އަގު 

ހަވާލުކުރެވުނު  

 ފަރާތް 

އި  އެއްބަސްވި ތާރީހާ 

 މުއްދަތު 

 # ބިޑުގެ ނަން  ތަފްސީލް 

27,900.00 

 މަހަކު 

އަހަރު 1  ބަންނަ ވަޑާން  \ 05-Jan-22   ީކުޅުދުއްފުށީމިއ  އާއި   ފަޅުތެރެ  ބަނދަރުގެ  އުތުރު  ހދ 

ސާފުކޮށް   ދަތުރުހިޔާ  އަދި  ސަރަހައްދު  އޮޑިއެހެލާ  އަދި  މަސްމާރުކޭޓް

 ކުޅުދުއްފުށީ  ވަޑާން އާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަންނަ

 . އެއްަބސްވުމެކެވެ  ވެވިފައިވާ  ދެމެދު  އިދާރާއާއި  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ

އުތުރު ބަނދަރުގެ ފަޅުތެރެ އާއި  

އޮޑިއެހެލާ   އަދި  މަސްމާރުކޭޓް 

ދަތުރުހިޔާ   އަދި  ސަރަހައްދު 

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

1 

16,900.00 

 މަހަކު 

އަހަރު 1 \ 26  ބަންނަ ވަޑާން  -Jan-22   ީއަމީރު އަމީން ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި   ހދ ކުޅުދުއްފުށީމިއ

ބަންނަ ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ވަޑާން  ފޮޅާސާފުކޮށް 

 ވެވިފައިވާ  ދެމެދު  އިދާރާއާއި  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

  ސްކޫލްގެ  އަމީން  އަމީރު

ފޮޅާސާފުކޮށް    ސެކިއުރިޓީ އާއި 

 ބެލެހެއްޓުން 

2 
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ފޯސައިޓް  99،407.49

ސާރވޭއާސް  

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދުވަސް 5 \ 14 -Feb-22   ީކުރުމަށް   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސާރވޭ   ހދ ކުޅުދުއްފުށީމިއ 

ފޯސައިޓް   ސެޓެއް  ޖީޕީއެސް  ބޭނުންކުރާ ކުރުމަށް  ސަޕްލަރި 

އާއި ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  ސާރވޭއާސް 

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ  ދެމެދު އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ

ބޭނުންކުރާ   ކުރުމަށް  ސާރވޭ 

ސެޓެއް   ޖީޕީއެސް 

ފަރާތެއް   ސަޕްލަރިކޮށްދޭން 

 ހޯދުން 

3 

1،380.00 

 މަހަކު 

އަހަރު 1 \ 02 ފަން އަރި -Feb-22   ީކުޅުދުއްފުށީގެމިއ ސިޓީ    ހދ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި  މިސްކިއްތަށް 

ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުނިކާލުމުގެ  އުފެދޭ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

  ދެމެދު   އިދާރާއާއި   ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަރި އާއި ފަން

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ

މިސްކިތުގެ   އަދި  ކައުންސިލް 

 އުކާލުން ކުނި

4 

ގިްބސް  1,155.584.74.00

ލޮޖިސްޓިކްސް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދުވަސް 97 \ 23 -Mar-

22 

މިއީ ހދ ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގުފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭ  

ލޮޖިސްޓިކްސް   ގިްބސް  ކުރުމަށް  ތަރައްގީ  ސަރަހައްދު  ީބޗް 

ކުޅުދުއްފުށީ އާއި  ލިމިޓެޑް   ކައުންސިލްގެ ސިޓީ    ޕްރައިވެޓް 

 .އެއަްބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު އިދާރާއާއި

 5 ީބޗް ތަރައްގީ ކުރުން

28,350.00 

 މަހަކު 

އަހަރު 1 \  ފަންއަރި 17-Feb-22 ީބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ކުނިކަހާ  ޢާއްމުކޮށް  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ހދ  މިއ 

ސިޓީ    ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި    އަރި ފަން  ،ކުނިކެހުމަށް   ތަންތަން

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ  ދެމެދު އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ

ސަރަހައްދުތައް   އިޖްތިމާއީ 

 6 ކުނިކަހާ ބެލެހެއްޓުން 
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ދުވަސް 15 \ 11 ަބއޯސް 363,664.80 -Apr-

22 

ހުރި ކޮންޕިއުޓަރ ގައި  މިއީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުވައްޒަފުންނަށް ސިސްޓަމްތަށް   ގުޅޭ  އަލަށް  ަބއުވެފައިވާތީއާއި 

އާއި   18ދިނުމަށްޓަކައި   ަބއޯސް  ބޭނުންވާތީ  ހޯދަން  ލެޕްޓޮޕް 

ސިޓީ   ވެވިފައިވާ   ދެމެދު  އިދާރާއާއި   ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ 

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

ލެޕްޓޮޕް    18އިދާރާއަށް  

ފަ ކޮށްދޭނެ  ރާތެއް ސަޕްލައި 

 ހޯދުން 

7 

ޝިހާމް އަމީން  148,400.00

 އިންވެސްޓްމަންޓް 

ދުވަސް 39 \ 24 -Apr-

22 

މިއީ ޓޮޕް އެޗީވާރސް އެވާރޑް ޙާސިލް ކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް 

ކިންޑަލް ހޯދަންބޭނުންވާތީ ޝިހާމް    35ކިންޑަލްސް ދިނުމަށްޓަކައި  

ކުޅުދުއްފުށީ އިންވެސްޓްމަންޓާއި   ކައުންސިލްގެ ސިޓީ    އަމީން 

 .އެއަްބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު އިދާރާއާއި

 ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

/    ކިންޑަލް  35  އިދާރާއަށް

  ސަޕްލައި  ރީޑަރ  ުބކް.އީ

 ފަރާތެއް ހޯދުން  ކޮށްދޭނެ

8 

އަލް އަމީރު  125,000.00

 ހޯލްޑިންގ

ދުވަސް 40 \ 25 -Apr-

22 

އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް  މިއީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  

އަމީރު  އަލް  ހޯދުމަށް،  މޭޒު  އަދި  ގޮނޑި  ޓެންޓް،  ފޯލްޑަބަލް 

  ދެމެދު   އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  އާއި  ހޯލްޑިންގ

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ

 ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 ފޯލްޑަަބލް   ،ޓެންޓް   އިދާރާއަށް

  ސަޕްލައި  މޭޒު  އަދި  ގޮނޑި

 ހޯދުން  ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ

9 
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 ވީ .ޓީ.ސީ.ސީ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީމިއީ   ދުވަސް  Jul-22 \ 60-21 ރޮކްނެޓް 441,300.00

 ކުޅުދުއްފުށީ އާއި    ރޮކްނެޓްށް،  ހަރުކޮށްދިނުމަ  ސަޕްލައިކޮށް  ކެމެރާ

 . އެއްަބސްވުމެކެވެ  ވެވިފައިވާ  ދެމެދު  އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ

  ކައުންސިލް  ކުޅުދުއްފުށީ

  ކެމެރާ   ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ  އިދާރާއަށް

  ހަރުކޮށްދޭނެ  ސަޕްލައިކޮށް

 ން ހޯދު ފަރާތެއް

10 

19،500.00 

 މަހަކު 

އަހަރު 1 \ ފަން އަރި  07-Jul-22 ީސެކިއުރިޓީ   އިމާރާތުގެ  ކޮމްޕްލެކްސް  އޮފީސް  ނޯރދާން  މިއ 

އާއި ބެލެހެއްޓުމަށް  ސާފުކޮށް  ބެލެހެއްޓުމާއި އަރި  ފަން   ،

  ވެވިފައިވާ   ދެމެދު  އިދާރާއާއި   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

  ކޮމްޕްލެކްސް   އޮފީސް  ނޯރދާން

  އަދި   ސެކިއުރިޓީ  އިމާރާތުގެ

 ބަލަހައްޓައިދޭނެ   ސާފުކޮށް

 ން ހޯދު ފަރާތެއް

11 

  އެމް އެންޑް އެމް 1,721,706.81

 އިންވެސްޓްމެންޓްސް

07-Jul-22 \ 114 

 ދުވަސް

 އިމާރާތުގެ  އޮފީސް   އިދާރާގެ   ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށިމިއީ  

އެމް  އިތުރުކުރުމުގެ  ޖާގަ   އެމް  އެންޑް  މަސައްކަތްކުރުމަށް، 

ކުޅުދުއްފުށީއިންވެސްޓްމެންޓްސް    ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އާއި 

 .އެއަްބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު އިދާރާއާއި

 ކައުންސިލް   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

  އިމާރާތުގެ  އޮފީސް  އިދާރާގެ

  އިތުރުކުރުމުގެ  ޖާގަ

 ކޮށްދޭނެ   މަސައްކަތްތައް

 ން ހޯދު ފަރާތެއް

12 
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5،500.00 

 މަހަކު 

 ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީމިއީ   އަހަރު Jul-22 \ 1-21 ޭބކާރސް ފެމިލީ

 ޚިދުމަތް(  އިމާރާތް  ހުރި  ގޯތީގައި  ކިޔާ  އުސްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ.  ހދ

 ފެމިލީ،  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ   އަހަރު  1)  3

 ދެމެދު   އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީއާއި    ޭބކާރސް

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ

  ހުރި   ގޯތީގައި  ކިޔާ   އުސްގެ

  1)  3  ޚިދުމަތް(  އިމާރާތް

 13 ންދިނު ކުއްޔަށް އަހަރަށް

  އެމް އެންޑް އެމް 154,418.00

 އިންވެސްޓްމެންޓްސް

04-Aug-22 \ 35 

 ދުވަސް

 ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  މިއީ ކުޅުދުއްފުށީ

 އެމް  އެންޑް  އެމްކުރުމަށް،    މަރާމާތު  އިމާރާތް  ޚިދުމަތް

ކުޅުދުއްފުށީއިންވެސްޓްމެންޓްސް    ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އާއި 

 .އެއަްބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު އިދާރާއާއި

  މަރާމާތު  އިމާރާތް"  ޚިދުމަތް"

 ންކުރު

14 

 އަމީން ޝިހާމް 259،700.00

 އިންވެސްޓްމެންޓް 

25-Aug-22 \ 49 

 ދުވަސް

ސައުންޑު ކުޅުދުމިއީ   އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް  ސިޓީ  އްފުށީ 

 އަމީން  ޝިހާމްރުމަށް،  ކު  ސަޕްލައި ސިސްޓަމެއް އަދި މައިކްރޯފޯން

 އިދާރާއާއި   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީއާއި    އިންވެސްޓްމެންޓް

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު

  އަދި   ސިސްޓަމެއް  ސައުންޑު

 ކޮށްދޭނެ   ސަޕްލައި  މައިކްރޯފޯން

 ން ހޯދު ފަރާތެއް

15 
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 ގިްބސް 1,657,965.66

 ލޮޖިސްޓިކްސް

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް

11-Sep-22 \ 56 

 ދުވަސް

މަސްޖިދުލް  މަސައްކަތްތައް   މަރާމާތުގެ  ހުރި  ޙަޟާރަތުގައި  މިއީ 

އާއި   ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ލޮޖިސްޓިކްސް  ގިްބސްކުރުމަށް،  

  ވެވިފައިވާ   ދެމެދު  އިދާރާއާއި   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

  ހުރި  ޙަޟާރަތުގައި  މަސްޖިދުލް

  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް  މަރާމާތުގެ

 ން ހޯދު ފަރާތެއް

16 

 Sep-22 \ 118-06 ޕްލަސްީބ 2,999,438.00

 ދުވަސް

  މަސައްކަތް   ރޭނުމުގެ  ވަށާފާރު  ކުނިކޮށީގެ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށިމިއީ  

 ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީއާއި    ޕްލަސްީބކުރުމަށް،  

 .އެއަްބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު އިދާރާއާއި

 ކުނިކޮށީގެ   ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ

  މަސައްކަތް  ރޭނުމުގެ  ވަށާފާރު

 ން ހޯދު ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ

17 

6860.00 

(އައިޓަމަށް ކޯޓޭޝަން  

ހުށަހަޅާފައިވާ  

ރޭޓުގައި އަގު  

 ހުށަހެޅުމަށް) 

 މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  މަގުަބއްތިތަކަށް  ކުޅުދުއްފުށީމިއީ   އަހަރު Sep-22 \ 1-15 ފަން އަރި

  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީމަށް، ފަން އަރި އާއި  ޙައްލުކުރު

 .އެއަްބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު އިދާރާއާއި

 ތަކަށް   މަގުަބއްތި  ކުޅުދުއްފުށީ

 ހައްލު   މައްސަލަތައް  ދިމާވާ

 18 ން ހޯދު ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ

އެތިއަން ޕްރައިވެޓް  232,761.16

 ލިމިޓެޑް

08-Sep-22 \ 25 

 ދުވަސް

 ނެޓްވޯކް   އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށިމިއީ  

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް އެތިއަންމަށް، ސަޕްލައިކޮށްދިނު އިކުއިޕްމެންޓް

 އިކުއިޕްމަންޓް   ނެޓްވޯކް

  ފަރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ

 ން ހޯދު

19 
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 ވެވިފައިވާ  ދެމެދު  އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީއާއި  

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

12,000.00 

  5  ކޮންމެ ( 

  % 20  އަހަރަކުން 

 އިތުރުވާހެން) 

 

  ޕްރައިވެޓް މެދުރި

 ލިމިޓެޑް

20-Sep-22 \ 20 ުތަޢުލީމް  ޒަމާނީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި  ޚިދުމަތް  ސުކޫލް  ޕްލޭމިއީ   އަހަރ 

 އިމާރަތްތައް  ިބމާއި  ސުކޫލްގެ  އަމީން  އަމީރު  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ

 ކުޅުދުއްފުށީ   އާއި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މެދުރިމަށް،  ކުއްޔަށްދިނު

 . އެއްަބސްވުމެކެވެ  ވެވިފައިވާ  ދެމެދު  އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ

  ޚިދުމަތް  ސުކޫލް  ޕްލޭ

 ޒަމާނީ   ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި

 ކުރުމަށް   ތަރައްޤީ  ތަޢުލީމް

 ިބމާއި   ސުކޫލްގެ  އަމީން  އަމީރު

 ންދިނު ކުއްޔަށް އިމާރަތްތައް

20 

  ވޭވްލެންތް 92,644.00

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް

01-Nov-22 \ 64 

 ދުވަސް

  ސްޓޭޖް  ،އެޅުމަށް  ސްޓޭޖް  ޕަބްލިކް   ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި

 ލިމިޓެޑް   ޕްރައިވެޓް  ވޭވްލެންތްށް،  ހެދުމަ  ކިޔު.އޯ.ީބ  ޑިޒައިންކޮށް

 ވެވިފައިވާ  ދެމެދު  އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

 ޕަބްލިކް   ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި

 ސްޓޭޖް   ،އެޅުމަށް  ސްޓޭޖް

 ހަދާނެ   ކިޔު.އޯ.ީބ  ޑިޒައިންކޮށް

 ން ހޯދު ފަރާތެއް

21 

 މިފާ 163,100.00

 އިންވެސްޓްމެންޓް 

01-Nov-22 \ 20 

 ދުވަސް

 އިމާރާތުގެ )  ސީ.އޯ.އެން(  ކޮމްޕްލެކްސް  އޮފީސް   ނޯރދާންމިއީ  

 މަސައްކަތްތައް  އާބާތުރަފިލުވުމުގެ  ކުލަލައި  ހޯލްގައި  މެއިން

  ކޮމްޕްލެކްސް   އޮފީސް  ނޯރދާން

  މެއިން  އިމާރާތުގެ)  ސީ.އޯ.އެން(

 އާބާތުރަ   ކުލަލައި  ހޯލްގައި

22 



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

110 | P a g e 

 ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި  އިންވެސްޓްމެންޓް  މިފާށް،  ކުރުމަ

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ  ދެމެދު އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ

 ކޮށްދޭނެ   މަސައްކަތް  ފިލުވުމުގެ

 ން ހޯދު ފަރާތެއް

 Nov-22 \ 20-10 ކޮރަލްސް ކްލަްބ 372,580.00

 ދުވަސް

 ކުރާ  އިންތިޒާމް  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީމިއީ  

 ރާވާ  މުާބރާތް  ފުޓްޯބޅަ"  2022  ޗެންޕިއަންޝިޕް  ކުޅުދުއްފުށި"

 ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި  ކޮރަލްސް  ކްލަްބނުމަށް،  ދި  ހިންގައި

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ  ދެމެދު އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ

  ޗެންޕިއަންޝިޕް  ކުޅުދުއްފުށި"

 ރާވާ   މުާބރާތް  ފުޓްޯބޅަ"  2022

 ން ހޯދު ފަރާތެއް ދޭނެ ހިންގައި

23 

  ކޮމްޕެނީ ސިމްޑީ 42,824.00

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް

17-Nov-22 \ 30 

 ދުވަސް

 ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީމިއީ  

  ކޮމްޕެނީ   ސިމްޑީނުމަށް،  ސަޕްލައިކޮށްދި  ކެމެރާއެއް  ޑީއެސްއެލްއާރު

 ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް

 .އެއަްބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ ދެމެދު އިދާރާއާއި

  ކެމެރާއެއް   ޑީއެސްއެލްއާރު

  ފަރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ

 ން ހޯދު

24 

 ކާޕެންޓްރީ ހާވިލާ 1,188,545.00

 އެންޑް

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން

29-Nov-22 \ 85 

 ދުވަސް

 ޓާފް  ގްރާސް  ދަނޑުގެ  ޓާފް  ސްޓޭޑިއަމްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީމިއީ  

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެންޑް  ކާޕެންޓްރީ  ހާވިލާނުމަށް،  ކޮށްދި   ބަދަލު

 ވެވިފައިވާ  ދެމެދު  އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

  ސްޓޭޑިއަމްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 ޓާފް   ގްރާސް  ދަނޑުގެ  ޓާފް

 ން ހޯދު   ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  ބަދަލު

25 
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1,993,975.00 

PSIP 

 Dec-22 \ 69-15 ޕްލަސްީބ

 ދުވަސް

 ފެންސްޖެހުމުގެ  ދަނޑުގެ  ކޮރަލް  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށިމިއީ  

 ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި  ޕްލަސްީބ  ކުރުމަށް،  މަސައްކަތް

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ  ދެމެދު އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ

  ފެންސްޖެހުމުގެ  ދަނޑުގެ  ކޮރަލް

 ފަރާތެއް   ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް

 ން ހޯދު

26 

14,300.00 

 މަހަކު 

  ސެކިއުރިޓީ   އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީމިއީ،   އަހަރު Dec-22 \ 1-18 ވަޑާން  ބަންނަ

 ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި  ވަޑާން  ަބންނަހެއްޓުމަށް،  ބަލެ

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ  ދެމެދު އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ

 ކައުންސިލް   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

  ސެކިއުރިޓީ  އިދާރާގެ

 ން ހޯދު   ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓައިދޭނެ

27 

  އެމް އެންޑް އެމް 461,851.10

 އިންވެސްޓްމެންޓްސް

21-Dec-22 \ 40 

 ދުވަސް

ށް، މަރާމާތުކުރުމަ  މައިޒާން  ހަނދާނީ  އާދަމް  ޙުސައިން  ޝަހީދުމިއީ  

 ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  އެމް  އެންޑް  އެމް

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވެވިފައިވާ  ދެމެދު އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ

  އާދަމް   ޙުސައިން  ޝަހީދު

 މައިޒާން   ހަނދާނީ

 ފަރާތެއް   މަރާމާތުކޮށްދޭނެ

 ން ހޯދު

28 

 Dec-22 \ 59-29 ޓަވަރ ކްލައުޑް 948,213.35

 ދުވަސް

 ވީޑިއޯގްރަފީ   އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށިމިއީ  

 އާއި  ޓަވަރ   ކްލައުޑް  ށް،ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަ  އިކުއިޕްމެންޓް

  ވެވިފައިވާ   ދެމެދު  އިދާރާއާއި   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

  އިކުއިޕްމަންޓް  ވީޑިއޯގްރަފީ

  ފަރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ

 ން ހޯދު

29 
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 Dec-22 \ 63-29 ޓަވަރ ކްލައުޑް 696,227.84

 ދުވަސް

 އިންޓަރެކްޓިވް  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށިމިއީ  

 އާއި  ޓަވަރ  ކްލައުޑްމަށް،  ސަޕްލައިކޮށްދިނު  ޕެނަލް  ފްލެޓް

  ވެވިފައިވާ   ދެމެދު  އިދާރާއާއި   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ

 ޕެނަލް   ފްލެޓް   އިންޓަރެކްޓިވް

  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ޑިސްޕްލޭ

 ން ހޯދު ފަރާތެއް

30 
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 އެހެނިހްެނ ހަަރާކތްތައް 

 # ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޙަރަދު ކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް   މަސްދުވަހު   6ގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރު   0222

މިއިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ގުޅޭ  

 އަދި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަށް ހޯދުން

1 

ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަދި ކަށުކަމާކެމީގެ އިންތިޒާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް  ގަުބރުސްތާނުތަކުގައި ވިނަކޮށާ  

 ހޯދާ އެމަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

2 

މިސްކިތްތަކުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާރޑްވެއަރ ސާމާނުގެ ސްޓޮކް އަދި ފޮޅާ  

 ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ދެމެހެއްޓުން   ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް

3 

ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަށް ފަސޭހަކޮށް 

 އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އިދާރާގެ ނެޓްވޯރކް ވަރުގަދަކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

4 

ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ޭބއްވޭ ހަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިދާރާގެ ރަސްމީ ޕޯޑިއަމް  ސިޓީ  

 ތައްޔާރުކުރުން

5 

މިސްކިތްތަކުގައި ހުންނަ ގަސްތައްކޮށާ މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތިތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހެޖްޓްރިމާއެއް ހޯދާ 

 ހަކުރުންއެމަސައްކަތް ލުއިފަސޭ

6 

ރަށުތެރޭގައި މަދިރި އާލާވުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ޕަބްލިކް ވޯރކްސްއާއި ގުޅޭ މަދިރި ޭބސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

 ކުރުން

7 

ދަތުރުހިޔާގެ ދޮރުތަކަށާއި ފެންޕަމްޕް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

 ތުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި ތަންފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން މަރާމާ

8 

އަލުން   އެއްަބސްވުންތައް  ިބމުކުލީގެ  ޒަމާންވީ  ދެމެދުވެވިފައިވާ  މުވައްސަސާތަކާއި  އެހެނިހެން  ރަށުގެ  މިއިދާރާއާއި 

 މަސައްކަތްކުރުންއެކުލަވާލާ ރިވިއުކޮށް އަގުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ 

9 
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 10 ހަޟާރަތު މިސްކިތު އަންހެނުންގެ ގޭޓް ކައިރިއަށް ފެން އިސްކުރުލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެ އެމަސައްކަތްކުރުން

އެކިާބވަތުގެ ކުނީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުނިކޮށީގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމާއި ސެކިޔުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް  

 ކުނިވަކިކުރެވޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

11 

 12 ހަޟާރަތު މިސްކިތުގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯރކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން 

ބޭނުންކުރުމަށް  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތަށް  އެހެނިހެން  މަރާމާތާއި  މުވައްޒަފުންކުރަންޖެހޭ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

 ވާ ޒަމާނާއިގުޅޭ ޓޫލްސް ހޯދުންއެކަށީގެން

13 

-ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކިސެކްޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ކަސްޓަމް

 އިންކް ސްޓޭމްޕް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށުން 

14 

 15 ބެހެއްޓުމާއި އެޅޭކުނި އުކާލެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންރަށުގެ އިޖުތިމާއި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން 

ރަމަޟާން މަހަށް ހަސަނާތު މިސްކިތުގައި ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަތަރިޖަހާ ހިޔާގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ  

 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުން

16 

ގެ ތެރެއިން ޓެކާސް މައިލޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްސަލް ރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކު

 މުާބރާތުގެ ރަށް ތަމްޞީލްކުރި ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

17 

ެބހެއްޓުމާއި   ސްކޭލެއް  ބާތްރޫމް  ޑިޖިޓަލް  ފަސޭހައަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ބޭނުންކުރާ  ޖިމް  ސެންޓަރުގެ  ގަޑިއެއް ޔޫތު 

 ހަރުކުރުން

18 

ކައުންސިލުން ހަރަދުކޮށްގެން ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެކިއެކި ބިންތައް ސާފުކުރުމުގެ  

 ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިޔަށްގެންދިޔުން 

19 

ގޮތުން ޕީޖީ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް   މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންގެ ަބއިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އަންހެނުން ާބރުވެރިކުރުވުމުގެ

 ޓްރެއިނަރުން ގެނެސްގެން އަންހެނުންގެ ސައްލާގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ހިންގުން 

20 

 21 ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ބަނދަރު ޑެސްކްއަދި ޣަނީމާ އިމާރާތުގެ އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
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 22 ޒަހުރާ މިސްކިތުގައި ކުލަލުމާއި ތަނުގެ އާާބތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން  

ބޭނުންކުރުމަށް   ތަންޒީނަތްތެރިކުރުމުގައި  އިވެންޓްތަކުގައި  ާބއްވާ  އިންތިޒާމުކޮށްގެން  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް 

 ކައުންސިލްގެ ލޯގޯޖަހާފައިވާ ދިދަ ތައްޔާރުކުރުން

23 

ކުރުމުގައި އިދާރާގެ   މަސައްކަތްތައް  ފީލްޑް  އެހެނިހެން  ސަރވޭކުރުމާއި  ސެކްޝަނުންކުރާ  މުނިސިޕަލް 

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނާއި ގުޅޭ ސަރވޭ އިކުއިޕްމަންޓް އަދި އެމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 

 ވިކުރުންއެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހަލު

24 

 25 ނޫރު މިސްކިތުގެ ހަލާކުވެފައިވާ ފާހާނާތަށި ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން 

ހޯދޭނެ  ލިޔުންތައް  ފަސޭހައިން  ތަރުތީުބކޮށް  ލިޔެކިޔުންތައް  އަހަރުތަކުގެ  ފާއިތުވީ  މިއިދާރާގެ  ފައިލްކުރެވިފައިވާ 

 .އޯ.ސީ އިމާރާތުގައި ފައިލްރެކް ރާވާ ފައިލްތައް ތަރުތީުބކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެން

26 

އަދި   ގަދާނޫކުލަ  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ކައުންސިލް  ޭބނުންކުރުމަށްޓަކައި  އިވެންޓްތަކުގައި  އެކިއެކި  ާބއްވާ  މިއިދާރާއިން 

 ރަންކުލައިގެ ފޮތި ހޯދުން 

27 

ކުނިއުކާލާއިރު އެކި ާބވަތުގެ ކުނިވަކިކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ވީޑިޔޯއެއް  ކުނިކޮށްޓަށް  

 ތައްޔާރުކޮށް ދައުރުކުރުން

28 

މުނިސިޕަލް އަދި އިދާރާގެ ސަޕޯޓް ސްޓާފުންނާއި ގަުބރުސްތާނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ފީލްޑް މަސައްކަތުގައި 

 ތު އެމުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ސޭފްޓީ ޝޫޒް ހޯދުންއުޅޭ ވަގު

29 

އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި ބޭނުންކުރެވޭ އަގުޮބޑު އިކުއިޕްމަންޓްފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ތަރުތީުބކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ  

  ފައިލް ކެބިނެޓް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ފައިލްރެކާއި

30 

ގަސްތައްކޮށާ  ނުވާނޭހެން  އުނދަގޫ  ފަރާތްތަކަށް  މަގުބޭނުންކުރާ  ގަސްތަކުން  ހިޔާދޭ  ހުރި  މަގުތަކުގައި  ރަށުގެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

31 

ޭބނުންވާ   ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތަށް  ދިމާވާ  މަގުަބއްތިތަކަށް  ކެނޑުމެއްނެތި ރަށުގެ  މެދު  ހޯދާ  ވަޞީލަތްތައް 

 ރިޕޯޓްކުރެވޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

32 
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ސެޓް   ކުރެހުން  ތަފްޞީލީ  އަދި  ީބ.އޯ.ކިޔު  ހަދަންޖެހޭ  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ސްޓޭޖެއް  ދާއިމީ  ސިޓީގައި 

 ކުރިޔަށް ގެންދިޔުންތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން 

33 

ޒަމާނާއެއްގޮތަށް  މަސައްކަތް  ސާފުކުރުމުގެ  ތަންތަން  އެހެނިހެން  ަބލަހައްޓަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  މިސްކިތްތަކާއި 

 ހަރުދަނާކޮށް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ހައިޕްރެޝަރ ވޮޝަރއެއް ގަތުން

34 

 35 އަށް ދިމާވި ފެންްބލޮކްވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުންޖަމާޢަތު މިސްކިތުގެ އަންހެނުންގެ ފާހާނާ

ގޮނޑި   އަމްޕިއަރު  ކުޅެވޭނެހެން  މުާބރާތްތައް  ފެންވަރުގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ކޯޓުގައި  ެބޑްމިންޓަން  ސެންޓަރުގެ  ޔޫތު 

 ހެދުމާއި އަލިގަދަ ލައިޓްހަރުކުރުން 

36 

ފަރާތްތަކުގެ   ބޭނުންކުރާ  ޖިމް  ސެންޓަރުގެ  ލޮކް ޔޫތު  ފިންގަރޕްރިންޓް  ތަނުގައި  ރައްކާތެރިކަމަށް  ފަސޭހައާއި 

 ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމާއި އެތަނުން ވައިފައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

37 

 38 އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހާ ވެހިކަލްތަކުގެ ރޯޑު ވާދިނަސް ހެދުމާއި އިންޝުއަރެންސް ހެއްދުން

އިން ފެންފުޅީގެ  މިއިދާރާއިން  ގޮތުން  މަދުކުރުމުގެ  މިންވަރު  ބޭނުންކުރެވޭ  ޕްލާސްޓިކް  އިވެންޓްތަކުގައި  ތިޒާމުކުރާ 

 ބަދަލުގައި ކޫލަރުގައި ފެންބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފެންކޫލަރު ގަތުން 

39 

މަސައްކަތްތަކާއި ފެންހިންދުމުގެ  ވިއްސާރާގައި  މުވައްޒަފުން  ކުރާއިރު އިދާރާގެ  މަސައްކަތްތައް  އެހެނިހެން   

 ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ވިއްސާރަކޯޓު ހޯދުން

40 

އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  އިންވެންޓްރީ  ހަރުމުދަލުގެ  އިދާރާގެ 

 ޒަމާނާއިގުޅޭ އައު ލޭބަލް ޕްރިންޓިން މެޝިނެއްގަތުން 

41 

ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލީގަލް އެއިޑް ކޭމްޕެއް  

 ހިންގުން 

42 

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން އެސްކޫލްގެ އީކޯ  

 ރަމަގުގައި އިންދި ގަސްތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ހަވާލުކުރުން ކްލަްބގެ ފަރާތުން ބަންޑާ

43 
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ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިންދުނު ގަސްތަކަށް ޕަބްލިކް ވޯރކްސް މެދުވެރިކޮށް ފެންދީ ބެލެހެއްޓޭނެ 

 އް ހޯދުން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޭބނުންވާ ވަޞީލަތްތަ

44 

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

ބޭނުންވާ   މަސައްކަތްކުރުމަށް  ސާފުކުރުމުގެ  ކާނުތައް  މަގުތަކުގައިހުރި  ރަށުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ވޯރކްސް  ޕަބްލިކް 

 އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުން ޑީވޯޓަރިންގ ޕަމްޕް އަދި 

46 

 47 ފެށުން  އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ަބޔަކާއި އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފިލާސެޓް ވަޅުކޮންނަ ގަުބރުސްތާނުގައި

  ކުރިން   އިމާރާތުގައި  ސީ .އޯ.އެން  އިތުރުކުރުމަށް  އަދަދު  ގޮނޑީގެ  ފަސޭހައަށްޓަކައި  ފަރާތްތަކުގެ  ބޭނުންކުރާ  ދަތުރުހިޔާ

 އެއްގޮތްކުރުން ޒަމާނާއި ބަދަލުކޮށް ކަވަރު ސެޓްތަކުގެ ބެންޗްގޮނޑި އައި ރެވެމުންބޭނުންކު

48 

  ތާޅަފިލި   3  ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި  ތާޅަފިލި  މިސްކިތުގެ  ހަޟާރަތު  އަދި  މިސްކިތް  ޖަމާއަތު  ،މިސްކިތާއި  ހަސަނާތު

 . ގަތުން

49 

 އަދި  ހެޑްވޯން  ފެންވަރުގެ  ޒަމާނީ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ކިޔުމުގައި  ޚުތުާބ  ބަންގިގޮވުމަށާއި  މިސްކިތުގައި  ޖަމާޢަތު

 ގަތުން ސިސްޓަމެއް މައިކްރޮފޯން ކޯރޑްލެސް

50 

 51 މަސްމާރުކޭޓްގެ ފާރުތަކުން ކުލަ ކެހި ަބއުވެފައިވާތީ، ފާރުތަކުގައި ނޫކުލަލައި ފާރުތައް ރީތިކުރުން 

 52 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ތަފާތު އެކި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން  އަޟްހާ ޢީދު

 މަރާމާތުކުރުން   ސަަބބުން މޫޓު ހަލާކުވުމުގެ 2އުތުރު ބަނދަރުގެ 

 

53 

 54 ދަތުރު ހިޔާގައި ހަލާކުވެފއިވާ ތަޅުތައް ބަދަލުކުރުން 

ތަކެތި    ގަސްތައް   އިންދުނު  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  ތިމާވެށީގެ ބޭނުންވާ  ގަސްއިންދުމަށް  ބެލެހެއްޓުމާއި 

 ) ކްލަބަށް އީކޯ ސްކޫލްގެ ޖަލާލުއްދީން( ފޯރުކޮށްދިނުން

55 

 56 ތު ހޯދުން ލައުޑްސްޕީކަ އައު މަރާމާތުކުރުމާއި ހަލާކުވެފައިވާތީ ސްޕީކަރު ލައުޑް ަބއެއް މިސްކިތްތަކުގެ
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 57 ރުން  ހައްލުކު މައްސަލަ ސަޕްލައި  ވޯޓަރ މިސްކިތުގެ ފިރުދައުސް

 58 މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ަބއި މުށިނެއްޓިފައިވާ މިސްކިތުގައި ހަޟާރަތު

 59 ގަނެ ހަރުކުރުން ވާ އައު ކެނޑިފައިވާތީ ަބއުވެ ވާތަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޓްރެކް ސްވިމިންގް

 60 ރާ ތަފާތު އެކި ސާމާނު ހޯދުން ބޭނުންކު ށްސާފުކުރުމަ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފޮޅާކުގެ މިސްކިތްތަ

  ތަކެތި   ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް  ޖެހުމުގެ  ަބއުންޑަރީ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ީބޗްރައްމަތި ފަންނު  

 ން ގަތު

61 

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް މި އިދާރާގައި އިތުރު  ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް

 ންގަތު ޕެޑެސްޓަލް މޭޒާއިވޯރކް ސްޓޭޝަންތައް ހެދުމަށް  

62 

 63  ގަތުން ސާމާނު ހާރޑްވެއަރ ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހެނިހެން މަރާމާތުތަކާއި އެކިއެކި މިސްކިތުގެ ނޫރު

 64 ތުން ގަ ލައިޓް ފްލަޑް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގައި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަގުަބއްތި

 65 ންފެހު އޭޕްރޯން ސަތަރި މުންއައި އޭޕްރޯންތަށް ަބއުވެ ހަލާކުވެފައިވާތީބޭނުންކުރަ ހިނަވާގޭގައި

ގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް  މައުރަޒު  ދިރުވުމުގެ  މަސައްކަތް  ސަގާފީ  ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޭބއްވުން   2022  ޔޫތްޑޭ

 ހަމަޖެއްސުން 

66 

 67 ގަތުން  ސާމާނު ހާރޑްވެއަރ ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހެނިހެން މަރާމާތުތަކާއި އެކިއެކި މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތު

 68 ޓްރެއިނިންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުންސެންސަސް 

  ދަތުރު  އެގްޒެކެޓިވްގެ  ކައުންސިލް  ަބއިވެރިވުމަށްޓަކައި  ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ޓްރެއިންގ  އޮންނަ  އިންޑިއާގައި

 އަދި ލޯންޗްގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  ޓިކެޓް އެއަރ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

69 
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މަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި އިންތިޒާމުތައް ދެންނެވުމު  މަރުޙަާބ  ބޭފުޅުންނަށް  އޮފީހުގެ  ރައީސް  އަދި  އެން.ޔޫ  ޔޫތެޑޭގައި

 ހަމަޖެއްސުމާއި ޔޫތް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ޭބއްވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

70 

 71 ންހެދު ގޮނޑި ބެންޗް މަޑުކޮށްލުމަށްޓަކައި ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންކުރާ ހިނަވާގެ

 72 ގަތުން ޑީސަލް އެޅުމަށް ވެހިކަލްތަކަށް ވެމްކޯގެ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ސައިޓް މަޝްރޫއަށް ރޭނުމުގެ ފާރު ކޮށި ކުނި

 73 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން   ވޯރކްޝޮޕްގެ  ޭބއްވުނު  އަމާޒުކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  ގުޅިގެން  އާއި  ހިދާ  ަބއި  ކަސަުބ

 74 ކުރުން  މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުމުގެ   ަބއްތި އަނދާފައިވާތީ ނެރުަބއްތި ބަނދަރުގެ އުތުރު

އެންމެހާ   ަބއިވެރިވެ ސްޓޯލްގެ  ފެސްޓިވަލްގައި  ހިއުމަނިޓޭރިއަން  ާބއްވާފައިވާ  އިންތިޒާމްކޮށްގެން  އެމް.އާރް.ސީއިން 

 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

75 

  ގޮނޑިތަކާއި   ކުރިންހުރި  އަދި   ރޭނުމާއި  ގާފޮޅު  ހެދުމާއި  ނަންޯބޑު  ީބޗްގައި  ތަރައްޤީކުރެވުނު  ދޭތެރޭގެ  ދެބަނދަރު

 އާބާތުރަފިލުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން   ގަސްޕޮޓްތަކުގެ

76 

 77 ގަތުން   ފެނަލްލައިޓް ޑީ.އީ.އެލް ބެހެއްޓުމަށް ސްޓޮކްގައި ބަދަލުކުރުމަށާއި ޮބކިތައް ހަލާކުވެފައިހުރި ހިޔާގައި ދަތުރު

 78 ގަތުން ސާމާނު ހާރޑްވެއަރ ޭބނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހެނިހެން މަރާމާތުތަކާއި އެކިއެކި މިސްކިތުގެ ހަސަނާތު

 79 ންގަތު ސްޓޮކް ފުޅީގެ އަތްދޮންނަ އަދި ފްރެޝްނާރ އެއަރ  ބޭނުންކުރުމަށް މިސްކިތްތަކުގައި

ގެ ފެންބްލޮކް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމު ފާޚާނާގައި މޫ ވަނުމުގެ ސަަބބުން ދިމާވެފައިވާ  ޖަމާއަތު މިސްކިތުގެ އަންހެނުންގެ 

 ކުރުން މަސައްކަތް

80 

 81   ގަތުން ފްރިޖެއް ކުރުމަށްޓަކައި  ހަދިޔާ ޕްރޮގްރާމަށް  ފަރުވާ ކޮމިއުނިޓީ އެޗްގެ.އާރް.ކޭ

 82 އަދި ފެން ޕަންޕުގެ ހޮޅި ގަތުން    ގޯނި   ޖެހުމަށްޓަކައި  ަބސްތާ ވެލި  ސަަބބުން   ފެންޮބޑުވުމުގެ  މަގުތަކުގައިވިއްސާރަވެ  

 83 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓޭންޑް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފެންޕަމްޕް ބޭނުންކުރާ ފެންހިއްކުމަށްޓަކައި ވިއްސާރާގައި
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އަދި ތަފާތު އެކި   ހޯސް  ންގވޯޓަރި  ރީލް  ޭބނުންކުރުމަށްޓަކައި  ފެންދިނުމުގައި  ގަސްތަކަށް  އިންދޭ  ސަރަހައްދުގައި  ީބޗް

 ގަތުން  ފިޓިންގްސް

84 

 85 މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ނިއްގަނޑު ސީލިންގުން ވައިޭބރުކުރުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ދޮރުގެ މަތީގައި  މިސްކިތު ހަސަނާތު

  ގެއްލުންލިބިފައިވާ   ދުވާރަށް  ނެގުމަށްފަހު  ހިތިގަހެއް  5  ޮބޑު  ހުރި  ޕޭވްމަންޓަށް ގެއްލުންލިިބފަ  އަމީނީމަގުގައި  ރަށުގެ

 މަސައްކަތްކުރުން މަރާމާތުކުރުމުގެ ތަންތަން

86 

މިނިސްޓަރ ހިންގަވައިދެއްވުމަށް  ކޯސް  ޙަތީބުންނަށް  ވަޑައިގެންނެވި    އިސްލާމިކް  އޮފް  އިމާމުންނާއި  އެފެއާޒްއިން 

 ބެފުޅުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

87 

 ބޭފުޅެއްގެ  3  ވަޑައިގަންނަވާ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަންގެ  ސާރވިސް  ވިއުގާ ސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސިވިލް

 މާއި ހުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ނެގު ޓިކްޓް

88 

 89 ހުޅުވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ރައްމަތިފަންނު ރަސްމީކޮށް

 90 ހިނަވާގެއަށް ބޭނުންވާ ަބއެއް ތަކެތި ހޯދުން  

 91 ހުކުރު މިސްކިތު މިންަބރު ދަށުގައި ފްލައިވުޑް ފިލާ އެޅުން

 92 ޖާފާނު ރުއް ގަތުމާއި އިންދުމުގެ މަސައްކަތް 150ީބޗް ސްޕޯޓް އެރީނާގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި 

 93 މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން 

 94 ހަނިމާދޫ އެއަރ ޓިކެޓް ހަމަޖެއްސުން    – މާލެ    –މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކްސްގައި ވާދަކުރާ ރަށު ޓީމްގެ ކުޅުދުއްފުށި  

 

 95 ގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުންނައިފަރު ކައުންސިލްއިން ކޮއްފައިވާ ތަޖުރިާބ ދަތުރުގައި ވަޑައި

 96 މަގުތަކުގައި ހަލާކުވެފައިވާ ކާނުމަތިތައް މާރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ހިލައާއި ހިލަވެލި ގަތުން 
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 97 މެންަބރުން މާލެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ޓިކެޓް ގަތުން   2ކައުންސިލްގެ 

ގެ ގޮތުން އިތުރުކުރެވުނު ަބއިގެ ނެޓްވޯކިން އެޅުމަށް މި އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމު

 ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި އެ މަސައްކަތްކުރުން 

98 

 99 މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންކާ އަދި ތްރެޑް ލެޑްޮބކި ގަތުން 

ޑަސްިބ ހަލާކުވެފައިވާ  ތެރެއިން  ޑަސްބިންތަކުގެ  ބެހެއްޓިފައިވާ  ސަރަހައްދުތަކުގައި  އެކި  ތެރެއިން ރަށުގެ  ންތަކުގެ 

 ހަލާކުވެފައިވާ ޑަސްބިންތައް ބަދަލުކުރުމަށް އާ ޑަސްބިން ގަތުން 

100 

ާބއްވާ  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  ނަސްރުގެ  ބޭފުޅުންނާއި  ވަޑައިގަންނަވާ  އިވެންޓްތަކަށް  ދުވަހުގެ  ނަސްރުގެ 

 ރަސްމީ ޖަލްސާ، ޕެރޭޑް އަދި ހަވާއެރުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

101 

ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހޮނިހިރު ާބޒާރު ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށް  

 ބެހެއްޓުމަށް ގޮނޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

102 

 103 ޓުއަރިސަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން 

ދަތުރުފުޅު  2ކައުންސިލްގެ   ރަސްމީ  ކުރައްވާ  މާލެއަށް  ހަނިމާދޫ  މެންަބރުން  ދަތުރު   –ގެ  ލާންޗް  ކުޅުދުއްފުށި 

 ހަމަޖެއްސުން 

104 

 105 ކޮމިޓީއިން ކުރެއްވި ދަތުރުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން   241މަޖިލިސް 

 106 ހަޟާރަތު މިސްކިތުގައިވާ ކަަބޑެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން 

 107 މި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޅު ގަތުން

 108 މަގުތަކުގައި ހަލާކުވެފައިވާ މަގުަބއްތިތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން 

 109 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ގަތުން  ޕެޓްރޯލް އަދިންގައި ވިނަކޮށުމަށް ޭބނުންކުރާ ދަތިތަކަށް ޭބނުންވާ ގަުބރުސްތާ
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ނަޞްރުގެ ދުވަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނާއި ނަޞްރުގެ ދުވަހުގައި ާބއްވާ މުާބރާތްތަކުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް 

  ހަމަޖެއްސުން

110 

 111 މިސްކިތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ގޮނޑިތައް މޮޑިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްހަޞާރަތު 

 112 މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ސެން ޓީޗަރުންނަށް ޓްރެއިނިންގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

 113 މަރާމާތުކުރުމާއި ސާވިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އެން.އޯ.ސީގައިވާ އޭސީތައް

 114   ފިރުދައުސް މިސްކިތުގެ ދެކުނު ދޮރުގެ ތަޅު ހަލާކުވެފައިވާތީ ތަޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 115 ސްޕީޗް އެންޑް ހިއަރިން ކޭމްޕަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން 

ނަސް ސެންޓަރާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަންހެންނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ިބޒް 

 ކްސްޕޯގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންހިޔަލަ އެ ގެންގޮސްފައިވާކުރާ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް 

116 

ާބއްވާފައިވާ   އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ހަވީރުގައިއެމް.އާރް.ސީއިން  އެންމެހާ   އިސްރައްވެހިންގެ  ސްޓޯލްގެ  ަބއިވެރިވެ 

 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

117 

 118 ކުވެފައިވުމުން، މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި އެ މަސައްކަތްކުރުން އެން އޯ ސީގައިވާ ގޭޓް ހާލާ

 119 ދަތުރު ހިޔާގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާގެ ފިލްޓަރ ހޯދުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ނަންގަވައިދިނުމަށް   ޓްރެއިނިންގް  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  މި  ފަރާތުން  ފައިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  

120 

 121 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކުޅުދުއްފުށި ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

 122 ޅުވުމު ރަސްމިޔާތުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ރޯ ހައުސްތައް ހު

 123 އެމް.އޭ.ޕީ.ޑީގެ ފަރާތުން ހެލްތީ ކޭމްޕަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 
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  ޑޮމެސްޓިކް   ދަތުރުފުޅުގެ  ކުރައްވާ  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް  ވޯރކްޝޮޕެއްގައި  އޮންނަ  އިންޑިޔާގައި

 އަދި ލޯންޗްގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން   އެއަރޓިކެޓް

124 

 125 ހަޟާރަތު މިސްކިތުގެ ސްލައިޑިންގ ދޮރުތަކަށް އައު ގައިޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

 126 މަސްޖިދުއްނަޞްރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 127 ކޮންފަރެންސްގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން  ޓީޗާސްއިންޓަރނޭޝަނަލް  

މިއިދާރާއިންދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޭބނުންވާ ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  

 ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

128 

 129 ގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ޑެލިގޭޝަންޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ 

 130   ވަނަވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަކަށް ޓްރޮފީ އަދި މުާބރާތުގެ ބެނާރތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ  ރޭސިންގ މޮޓޯ

 ބޭފުޅުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން  ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތަޖުރިާބ ދަތުރެއްގައި ވަޑައިގެންނެވި

 

131 
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 ޙިުދމަތްތުަކގެ ތަފީްޞލް  ވަަނ އަހަރު  2022
 އަދަދު  ދެވިފައިވާ ޚިދުމަތް  #

 ބިމާއި ބެހޭ ބައި 

 127 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ 1

 158 އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ 2

 8 ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ ބޭނުމަށް  3

 351 ސާރވޭކޮށް ަބއިކޮށްދެވުނު ގޯތީގެ އަދަދު 4

 20 ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ސާރވޭ ކުރެވުނު އަދަދު  5

 70 ގަރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު އަދަދު 6

 އާންމު ޙިދުމަތްތައް 

 163 ހުއްދަވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމަށް ދެވުނު  1

 366 މަގުކޮނުމަށް ދެވުނު ހުއްދަ  2

 50 ވަގުތީގޮތުން މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ދެވުނު ހުއްދަ  3

 23 މަގުމަތީގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ ހުއްދަ 4

 117 އާއްމު އުނދަގުލުގެ ޝަކުވާގެ އަދަދު 5

 7 އޮޑި އެހެލުމަށް ދެވުނު ހުއްދަ 6

 78 ޤަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން އެންގިފައިވާ އަދަދު   7
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 147 މަގުަބއްތިއަށް ދިމާވާ މައްސަލައަށް އެޓެންޑުވުން  8

 33 ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސީވާރދިނަސްއާއި ބެހޭ ސެޓްފިކެޓް  9

 32  ފަސިންޖަރުން އުފުލުމާއިބެހޭ ސެޓްފިކެޓް  10

 9 ސެޓްފިކެޓް ަބރުމަރުކާއާއި ބެހޭ  11

 6 މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުގެ ސީވާރދިނަސް އާއި ބެހޭ ސެޓްފިކެޓް  12

 އިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ހުއްދަތައް

 29 އެއްުބރިއަށް އިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ 1

އިމާރާތްކުރުމަށް އެއްުބރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުރެހުން ފާސްކުރުން އަދި  2

 ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ

42 

 123 އެކި ހުއްދަތައްއިންފާރާއިގުޅޭ އެކި 3

 ވައިޓަލް 

 446 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހައްދާފައިވާ އަދަދު 1

 496 އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާފައިވާ އަދަދު 2

 07 ރަށްވެހިކަމުގެ ސެޓިފިކެޓް ހައްދާފައިވާ އަދަދު 3

 2031 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް ހުށަހެޅުން އަދަދު  4

 52 ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް ދެވޭ ލިޔުން 5
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 ކުރެވުނު ބޮޑެތި ސާރވޭތައް

 ފެރީ ޓަރމިނަލް އޭސް ބިލްޓް ސަރވޭ  •

ފެނަލް ހަރުކުރުމަށް އެއަރޕޯޓް  ސޯލަރ  •

 ރަންވޭ ސަރަހައްދު ސަރވޭ 

  05ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް،  •

 މިސްކިތުގެ ފުރާޅުގެ ސަރވޭ 

ޕަންޕް  10އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ   •

 ސްޓޭޝަންތަކުގެ ސަރވޭ 

 ހިނަވާގެ އަޅާ ބިމުގެ ސަރވޭ  •

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ސްކޭލް ޗާޓެއް ހެދުމަށް   •

 ކުރެވޭ ސާރވޭ 

އަވަށު މިސްކިތް އަޅާ ބިމުގެ   އިރުމަތި •

 ސާރވޭ 

ވެލިގަނޑު (އިއްޒުއްދީން މަގު) ފާހަގަކުރުމަށް   •

 ކުރެވުނު ސާރވޭ 

ބަންޑާރަ ހިޔާ ކުރިމަތީ މަގުތައް ފާހަގަކުރުމަށް   •

 ކުރެވުނު ސަރވޭ 

 ކޭ.ޕީ.އެލް ސަރވޭ  •

އިންވަކިކުރުމަށް   • ގެ  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ 

 ކުރެވުނު ސަރވޭ 

އްދު ފާހަގަކުރުމަށް  ވޮލީކޯޓް އެޅުމަށް، ސަރަހަ •

 ކުރެވުނު ސަރވޭ 

 އާޓިފިޝަލް ބީޗް (ބޯޒިޔާރަތް) ސަރވޭ  •

 ފަންނު ސަރވޭ ރަށްމަތި  •

ސަރވޭ   • ސަރަހައްދު  ދޫކުރާ  ތެޔޮބިން 

 (އާބަނދަރު) 

 ކުނިކޮށި ސާރވޭ  •

 ލޮނުމަސް އަޅާ ސަރަހައްދުގެ ސާރވޭ  •

 ރިންގު ރޯޑު ސާރވޭ  •
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 ޖީ.އެން.އެސް.އެސް ރިސީވަރ ބޭނުންކޮށްގެން ސާރވޭ ކުރަންފެށުން 

ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  މޯލްޑިވްސްއާއި  ސާރވެޔަރސް  ފޯސައިޓް  ޚިދުމަތަކީ  މި 

އެކުންފުނީގެ ޭބސް ސްޓޭޝަނެއް   ކައުންސިލާއިއެކު އެއްަބސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވި

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއާއި ސިޓީގެ    ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމްކޮށް ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް

ކިލޯމީޓަރ ދުރުމިނުގައިވާ ސަރަހައްދުތައް ސާރވޭ ކުރެވޭނެ ޤާބިލުކަން   75ވަށައިގެން  

މި އިދާރާއަށް ލިިބ ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތަށް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ޓަރ ކަލެކްޓަރ  އާލާތްތައް ކަމަށްވާ، ޖީ.ޕީ.އެސް ރޯވަރ ޔުނިޓް، ރޯލަރ ޕޯލް އަދި ޑޭ

މި އިދާރާއިން ހޯދުމަށް ފަހު، ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް މި އާލާތްތައް ޭބނުންކޮށްގެ  

ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ފަރާތުން  ގެ  ސާރވެޔާރސް  ފޯސައިޓް  ކުރުމަށް،  ސާރވޭ 

ތަމްރީންކޮށް    4ކައުންސިލްގެ   މި   2022މާރިޗު    29މުވައްޒަފަކު  ވަނީ  ގައި 

 ސްކަމާއިއެކު ސާރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.  އިދާރާއިން ފަސޭހަކަމާއި އަވަ

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

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

މަސައްކަތްތަށް ލުއިވެގެންދިޔައެވެ.   މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ވަޞީލަތަކާއި ނުލާ ސާރވޭ ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ 

މިފަ ގޮސްފައިވެއެވެ.  ވަޞީލަތްވެގެން  މި  ާބރަކަށް  ލިބިދިން  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ިބމުގެ  ވަޞީލަތެއް ގޯތިތަކުގެ  ދަ 

ޤާއިމްކުރެވުމުގެ ސަަބބުން، ރައްޔިތުންނަށް މިއިދާރާއިން ދެމުންގެނަދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިވެ، ޚިދުމަތަށް ހޭދަވަމުންދިޔަ 

 މުއްދަތުވަނީ މަދުވެގެންގޮސްފައެވެ. 
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 ތަމްރުީނުކުރން  މުވައްޒަފުން 

 މަގުސަދު  / ވޯކްޝޮޕް   ޓްރެއިނިންގ 

ފައިނޭންސް ރެގިއުލޭޝަން އިން  ފަބްލިކް  

ދި އޭރިއަރސް އޮފް ބެޖެޓިންގ، ޕަބްލިކް  

 ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

ޤަވާޢިދާއި ޢުޞޫލުތަކަށް އަހްލުވެރި، އަދި އެ ނިޒާމްތަކާއި އެއްގޮތަށް 

 ަބޔަކަށް ހެދުންމަސައްކަތް ކުރާ 

ސަރވިސް  ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދު  ސިވިލް  ދިވެހި  މުވައްޒަފުންނަކީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

 ޤަވާޢިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ޢަމަލުކުރާ ަބޔަކަށް ހެދުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ  

އިނސްޓިޓިއުޓް ފަރާތުން ހިންގާ  

 ޕްރޮގްރާމްތައް 

ގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަވާ ސްކިލް ގެޕްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސީއެސްޓީއައި ގެ ފަރާތުން ހިންގާ 

 ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ވާނީ ަބއިވެރިކުރެވިފައެވެ.

މާއްލިޔަތު ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  

 ޓްރެއިނިންގ  

ދަޢުލަ މުވައްޒަފުންނަކީ  ކައުންސިލްގެ  މާލިއްޔަތު ސިޓީ  ތުގެ 

ޤަވާޢިދާއި ޢުޞޫލުތަކަށް އަހްލުވެރި، އަދި އެ ނިޒާމްތަކާއި އެއްގޮތަށް 

 މަސައްކަތް ކުރާ ަބޔަކަށް ހެދުން

ޖެންޑަރ ރެސްޕޮންސިވް ބަޖެޓިންގ  

 ވޯކްޝޮޕް 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ޑިމޮކްރަސީ އިން ކުރިއަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޯރ  

ވަނީ  ވޯކްޝޮޕްގައި  ަބޖެޓިންގ  ރެސްޕޮންސިވް  ޖެންޑަރ  ގެންދިޔަ 

 ަބއިވެރިވެފައެވެ. 

 މިފަދަ  ،ދުރުހެލިކުރުމާއި  ޢަމަލުތަކުން  ހިލާފު  ޤާނޫނާއި  ކުޑަކުދިން ޓްރެއިނިންގ   ޖަސްޓިސް   ޖުވައިނަލް 

 ކަންތައްތަކާ   ކުރެވިދާނެ  ގެނައުމަށް  މުޖުތަމަޢުއަށް  އަނުބރާ  ކުދިން

 މަޢުލޫމަތު ލިިބގަތުން   ގުޅޭގޮތުން
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މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި ވިޔަ މޮޑިއުލް  

އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދަށް  

 އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޓްރެއިނިންގ 

މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

ޢުޞޫލުތަކަށް އަހްލުވެރި، އަދި އެ ނިޒާމްތަކާއި އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދާއި  

 މަސައްކަތް ކުރާ ަބޔަކަށް ހެދުން

 މުވައްޒަފުންގެ ސްޓެޓްސް 

 އަދަދު  ތަފްސީލް  

 މުވައްޒަފުން  17 އަލަށް ގުޅުނު މުވައްޒަފުން  

 މުވައްޒަފުން  9 ވަކިވި މުވައްޒަފުން  
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 އަހުަރގެ ފަުރތަމަ ހަ މަހު ކުައްނިސލްގެ ަބއަްދުލުވްނތައް ވަަނ  2022

 ވަނަ ދައުރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުންތައް   4

 )50 (  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ަބއްދަލުވުމުގެ އަދަދު: 

 ) 50 (ކައުންސިލުން ާބއްވާފައިވާ ަބއްދަލުވުމުގެ އަދަދު: 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ދައުރުގެ   ވަނަ    34ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

 އެވެ. "ސްޕޯޓްސް އެންޑް ސިވިކް އެންގޭންޖްމަންޓް ކޮމެޓީ" އުފެއްދުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވި  .3

 

ދައުރުގެ   ވަނަ    35ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

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

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

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

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

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

    .ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފެންނަކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް

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

 ސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދޭން ފެންނަކަމަށް ފާ 1.20

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     36ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

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

 ގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ގޮތުގައި ދެއްވުމަށް ފާސްވިކަމު
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މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކޮށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބިން (ދިމްޔާތު އަދި މާކޮޅު ހުޅަނގަށް އޮތް ބިން) މޯލްޑިވްސް  .4

 އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ކަނޑައެޅުމަށް  ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

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

 ކޮމެޓީން ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާފަ ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

ދައުރުގެ   ވަނަ     37ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    36ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 06

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

 ސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާ

ޕުރޮގްރާމް   .3 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ގެނެސް  އެކްސްޕާޓެއް  އެތަނުން  އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ސެންޓަރުގެ  އެގްރިކަލްޗަރ  ހަނިމާދޫ 

 ކުޅުދުއްފުށީގަ ހިންގުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     38ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    37ދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅު .1 06

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

 ވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ކަނޑައެޅުމަށް ފާސް
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އެޅުމަށްޓަކައި   .3 ފަހަތުން    1.20ލޮނުމަސް  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ  ރޭޓުން  ބިން   3ފޫޓްގެ،    40ފޫޓް    80ރުފިޔާގެ 

 ވެ.އިއުލާނުކުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ދޫކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ

ދައުރުގެ   ވަނަ     39ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    38ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 07

 ނިންމެވިއެވެ. 

 .ނިންމެވިއެވެރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން  .2

 މުނިސިޕަލް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިގެން އިތުރަށް ފީތައް ދިރާސާކުރުމަށް  ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. .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

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ފާސްވިކަމަށްއިވެންޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފޯލްޑަބަލް ޗެއަރ، ޓޭބަލް އަދި ޓެންޓް ގަތުމަށް  .3

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

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

 ޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ރި

ދައުރުގެ   ވަނަ     41ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

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

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

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

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

ޤުރު .6 ހަމަޖެހިފައިވާ  ާބއްވަން  ރިޔާސަތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި  ާބއްވަން  ގޮތަށް  އިން  ހުށައަޅާފަ  ކޮމެޓީއިން  މުާބރާތް  އާން 

 ނިންމެވިއެވެ. 

ދައުރުގެ   ވަނަ     42ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    40ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 07

 ންމެވިއެވެ. ނި



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

135 | P a g e 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

 .ނިންމެވިއެވެ

 ކުނިކޮށީގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  .4

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

 ނިންމެވިއެވެ.ބިން ދޫކުރުމަށް ރިޔާސަތުން 

  1500ކުޅުދުއްފުށީގައި ާބއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން މުާބރާތުގެ ޖަޖުންނަށް ދޭނެ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް   .6

 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  

  ނިންމެވިއެވެ.ނައިޓް މާކެޓްގެ އުސޫލު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން  .7

ދައުރުގެ   ވަނަ     43ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

ނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ވަ  42ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .2

 ނިންމެވިއެވެ. 

 ބިލް ޯބޑް އުސޫލު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  .3
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 މުނިސިޕަލް ކޮމެޓީން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފީ ސްޓްރަކްޗަރ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  .4

ދައުރުގެ   ވަނަ     44ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    43ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 06

 ނިންމެވިއެވެ. 

އެއްގާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަސްލަހަތު ނުހިމެނޭ ހުރިހާ މައްސަލަ  .2

ކުރާ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުޞްތާޛާ ޠާހިރާ ޢުމަރު، ގޯިބލިމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  

ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން   ތި ދިނުމަށް ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއްއާންމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ހަޓެއް ހެދުމަށް ތަކެ .3

  ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     45ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 

 

 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

ވަނަ ކުއްލި ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    03ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .2

 ނިންމެވިއެވެ. 

 ޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ބިލްޯބޑް ސްޓްރަކްޗަރއަށް  ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިސްޓްރީޓް ފުޑް ހަޓް އަދި  .3
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ދައުރުގެ   ވަނަ     46ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

  އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ވައިގެން  އެސް.ޓީ.އޯގެ ކާޑް ފެކްޓްރީ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ިބމާއިމެދު އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓީއަށް ފޮނު  .3

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     47ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

  ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ހެދުން އައުޓްސޯސް  އަހަރަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން    20ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކުރިޔަށް އޮތް   .3

  ކޮށްގެން ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     48ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    47ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 07

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

 ބިން އާންމު ފަރާތްތަކުން ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ދޫކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

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

 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 5000ގޮތުގައި 

މިލިއަން    3 ަބޖެޓަށް އިތުރުކުރަން (ޖުމްލަ  މިލިއަން ރުފިޔާ، ކުނިކޮށި ފާރު ރޭނުމުގެ  1ަބޖެޓްގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި ކޯޑުން   .4

 ރުފިޔާ) ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     49ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

 ޖީީބ ޑޭޓާ) ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 250ރުފިޔާގެ އެންމެ ކުޑަ ޕެކޭޖް،  745 (އެއްލުމަށް
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ސަތަރި އިތުރަށް ހޯދުމާއި އެކު ސައުންޑް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   10ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ޮބޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރުމަށް އަދި   .3

 ހަމަނުޖެއްސޭކަމަށް ވާނަމަ ސައުންޑް އައުޓް ސޯސް ކޮށްގެން މިހާރު ލިބެން ހުރި ސައުންޑުގެ އިކްއިޕްމަންޓްސްގެ ތެރެއިން

 އެ އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     50ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަ  49ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 04

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

 .ގޮތަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހދ އަތޮޅު ބަށިޯބޅަ މުާބރާތް ހޮސްޓު  ބަށިޯބޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯ .3

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

 ފޮނުވުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 

 .ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  25000 ހަރަދު ކުރެވޭނެ ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި  ކައުންސިލަށް .4

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

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 ޕީ.ޓީ.އޭ ގްރާންޓް އުސޫލު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  .6
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ލިމިޓެޑްގެ  .7 ޕޯރޓް  (ކުޅުދުއްފުށީ  ގޮތަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ސެކްޝަންއިން  މުނިސިޕަލް  އެޅުމަށް  ފެކްޓަރީ  ކާޑް  އެސް.ޓީ.އޯގެ 

އަކަފޫޓް ބިން ވަކިކޮށް އެސް.ޓީ.އޯގެ ކާޑް ފެކްޓްރީ ޤާއިމްކުރުމަށް) ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް   211510.80ަބއުންޑްރީ ތެރެއިން  

 ޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރި

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

 ނިންމެވިއެވެ.  

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     51ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

ލިމިޓެޑުން   އިތުރު  ޕްރައިވެޓް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހަމަވާ  އެގްރިމަންޓް  ދިނުމަށް   6އެދިފައިވާތީ،  ކުއްޔަށް  ދުވަހަށް  މަސް 

  ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

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

ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ގޮސް ރައްޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުންތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޑޯޓުޑޯ ހަރަކާތެއް 

  ހިންގުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ދައުރުގެ  ހަ ވަނަ     52ތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

ޠިފާ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ޢާ މެންަބރ ސިލްކައުން އަދި ހުށައެޅުން 05 ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ރިޟްވާން މެންަބރު ކައުންސިލް .2

ހުށައެޅުންކަމުގައިވާ، މުއަސަސާތަކާއި ކުލަްބޖަމިއްޔާތަކުގެ އިތުރުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޝައުގުވެރިކަން ހުރި 

 ނިންމެވިއެވެ.ފަރާތްތަށް ަބއިވެރިކޮށްގެން ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން 

 

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     53ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

  5000އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެގޮތުގެ ހުށައެޅޭ އަގު    ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރުމަށް އަދި ޓަކްޝޮޕަށް ހުށައެޅޭ އެ  30،000އަގު  

 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

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

  .އެވެފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި

 150،000ޖަޒީރާ ލީގް ފުޓްޯބޅަ މުާބރާތުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ޓީމެއް ަބއިވެރިވުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ޓީމަށް ޙަރަދުކުރުމަށް   .4

  .ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ
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ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް   50,000ޭބއްވުމަށް ހަރަދުކުރުމަށް  ބަށިޯބޅަ ހދ. އަތޮޅު ލީގް ކުޅުދުއްފުށީގައި   .5

    ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

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

 ންމެވިއެވެ ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނި

ދައުރުގެ   ވަނަ     54ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

    ނިންމެވިއެވެ.

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

    ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

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

 ގިލްވިލާ ޕާކް ކިޔާ ގޭގެ އިރުމަށްޗަށް އޮތް ސަރަޙައްދުގެ ބިން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

ދައުރުގެ   ވަނަ     55ހަތަރުވަނަ 

 ބައްދަލުވުން ޢާންމު  

 

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

އިކޮނޮމިކް ސެކްޝަނުން ހަދާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްވިކަމަށް   .2

  އެވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެވި
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ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިމަގު ހެދުމުގެ ތެރެއިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ލަމްސާވިލާ އިންފާރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމަށް   .3

   ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 35،000

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

  ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ.

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

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

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

  ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 35،000

ދަ  ވަނަ     56އުރުގެ  ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

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

 ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

ތަންތަނުގައި   .2 އާންމު  މުނިސިޕަލް  މަގުމަތީގައާއި  ކުރުމަށް  ދިރާސާ  އިތުރަށް  ޤަވާއިދު  ބެހެއްޓުމުގެ  ތަކެތި  ވަގުތީގޮތުން 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

-CB :ރަށްރަށުގައި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު، ނަންަބރ އަތޮޅު ހދ. .3

4/U/2022/1   ްޭބރުނ ތަކެތި  ގްރަންޓަށް  އިތުރުކޮއްފައިވާ  ފަހުން  ޤާއިމުކުރުމަށް،  ހަޓެއް  ފުޑް  ދަށުން ސްޓްރީޓް  ގެ 
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ހުށައެޅުމަށް   ގެނައުމުގެަބއި ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮންސެޕްޓާއި އެއްގޮތަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްރޮޕޯސަލް

  ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

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

  ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     57ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

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

 ނިންމެވިއެވެ. 

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

 ވިއެވެ. ނިންމެ

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

  ޤަވާއިދު ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     58ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    56ންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައު .1 05

 ނިންމެވިއެވެ. 

  އިރުމަތި އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތުގެ ކުރެހުމަށް ނެގޭ ފީ މާފްކޮށްދިނުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. .2
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ދިރާސާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްވިކަމަށް ގަރާޖް ޤަވާއިދު އިތުރަށް   .3

  ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

މެންަބރުންގެ   06) ތިންލައްކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ ބަޖެޓެއް  350000.00އިވެންތައް ލައިވްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ( .4

  ސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ވޯޓުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާ

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

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

 އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ އެޅުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެމަޖެންސީ

ދައުރުގެ   ވަނަ     59ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    57ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ކުޅުދުއްފުށީ .1 06

 .ނިންމެވިއެވެ

ޚިދުމަތަށް    ވިޔަފާރި  .2 ދޫކުރުމުގެ  ކައުންސިލުން  އަސްލު  ފީއެއް    50/-ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓްގެ  ރުފިޔާ)ގެ  (ފަންސާސް 

   .ތުން ނިންމެވިއެވެނެގުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަ

  ހަޓް   ފުޑް  ސްޓްރީޓް  ދަށުން  އެހީގެ  މާލީ  އެއްަބސްވެވިފައިވާ  ދިނުމަށް  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު.ހދ .3

 އެއްގޮތަށް   ކުރެހުމާއި  ނުލިިބއްޖެނަމަ  ހަޓް  ޕްރީފެްބ  އަދި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް   ހޯދުމުގެ  ހަޓްތަކެއް  ޕްރީފެްބ  ޤާއިމުކުރުމަށް

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް އެޅުމަށް ފުޑްހަޓް
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ބިން ދޫކުރުމަށް އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް    05އުތުރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް   .4

 .ހުށައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ނިސްގެ އާއި އިންވެގެންވާ ހުސްބިން ސާފްކުރުމުގެ ތެރެއިން ތޫނިސްގެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން މަރާމާތު  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ތޫ .5

ކޮއްދިނުމުގެ ގޮތުން، ފާރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ޕަބްލިކްވޯރކުސްއާއި ހަވާލުކުރުމަށާއި އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު  

 .ންމެވިއެވެދިނުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނި

ދައުރުގެ   ވަނަ     60ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

06 
ދައުރުގެ   .1 ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ރިޔާސަތުން    58ކުޅުދުއްފުށީ  ފާސްވިކަމުގައި  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ނިންމެވިއެވެ. 

  ަބޖެޓެއް   ރުފިޔާގެ  260،000  ގަތުމަށް  ސިސްޓަމެއް  ސައުންޑް  ކުރުމަށް   ބޭނުން  އިވެންޓްތަކުގައި  އެކިއެކި  އޮފީހުގެ .2

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި

ދައުރުގެ   ވަނަ     61ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

  02  ޕްރޮގޮރާމްގައި  ޓްރެއިނިން  ޑިރެކްޓަރސް  ކޮންޕެނީސް  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  އޭގެ.ޑީ.އެމް.ސީ  ހަރަދުކޮއްގެން  ކައުންސިލުން .1 04

 .ވިއެވެނިންމެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ަބއިވެރިކުރުމަށް މުވަޒަފުން އިދާރީ 02 އަދި މެންަބރުން ކައުންސިލް
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ދައުރުގެ   ވަނަ     62ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ  50،000 ފާހަގަކުރުމަށް   ދުވަސް  ޒުވާނުންގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ .1 05

އަދި މެންަބރު މުޙައްމަދު ދައޫދުގެ  هللا ޕީ.ޓީ.އޭ ގްރަންޓް ކޮމިޓީއަށް ޑެޕިއުޓީ މޭމަރ ޢަލީ އަޙުމަދު، މެންަބރު އަހުމަދު އަބްދު .2

ްބރާހިމް އަދި ސީނިއަރ އިތުރުން އިދާރީ މުވަޒަފުންގެ ތެރެއިން އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެޤްޒެކިއުޓިވް އިސްމާއިލް އި 

 .ފައިނޭސް އޮފިޝަރ މުޙައްމަދު ރައްޒާން އައްޔަންކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ަބޖެޓެއް ރުފިޔާގެ މިލިއަން 1.5 ބަދަލުކުރުމަށް ޓާފް ދަނޑުގެ ޓާފް ސްޓޭޑިއަމްގެ .3

 .މިލިއަން ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 2ރުމަށް މަރާމާތު ކު ހުކުރު މިސްކިތް .4

ދައުރުގެ   ވަނަ     63ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

06 
ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި   59ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  .1

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި   60ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  .2

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދޫކޮއްފައިވާ ިބމުގެ  އޮޑިދޯނި ފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި އޮޑިބަނުމަށް  266-D/INDIV/2022/16(AGR) އެގްރިމަންޓް ނަންަބރު:  .3

  އަށް އިތުރުކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 2022އޮކްޓޯަބރ  31މުއްދަތު 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ަބޖެޓުން ނެގުމަށް ފާސްވިކަމަށް  1.5ޓާފް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ  .4

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ
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ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ   8ވަނަ އަހަރަށް ަބޖެޓް ކުރެވާ  2022ތުގެ މަރާމަތަށް ހަޞާރަތު މިސްކި .5

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ަބޖެޓުން ނެގުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  1.2

  .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެޓޭބަލް ޓެނިސް އުސޫލު މިހާރު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް  .6

ކުޅުއްފުށީގައި ސަރުކާރުގެ އަދި ސީ.އެސް.އާރ ( ޕީއެސް.އައި.ޕީ ، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި ކައުންސިލް އަދި  .7

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ) ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކުރެހުން ފާސް ކުރުމަށް ނެގޭ ފީ މާފްކޮށް ދިނުމަށް ފާސްވިކަމަށް 

  .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ނެގުމަށް   2މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ބިން ދޫކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް އަކަފޫޓަކަށް  .8

  .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ދައުރުގެ   ވަނަ     64ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ   .1 05 ވަނަ  އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    59ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ  ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ 

 ނިންމެވިއެވެ. 

  ބެހެއްޓުމަށް  ޓޭންކް  4  ،ގެނެވޭ  ކުރުމަށް  ތެޔޮރައްކާ  ޚިދުމަތަށް  ގެ  2  ބަންކަރު  ދޫކުރެވިފައިވާ  ސަރަހައްދުން  ބަނދަރު .2

  ތުން ރިޔާސަ  ފާސްވިކަމަށް  ދޫކުރުމަށް  ރޭޓުން  ރުފިޔާގެ  1.2  ިބމެއް  އަކަފޫޓޫގެ  1000  އިރުމަތިން  ގެ  2  ބަންކަރު

 .  ނިންމެވިއެވެ

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ޤަވާއިދު ކުރުމުގެ ދަފްތަރު ވިޔަފާރިތައް ކުރެވޭ ސިޓީގައި ކުޅުދުއްފުށީ .3
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 ފަރުވާ  ކޮމިއުނިޓީ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ފެށިގެން  ގުޅިގެން  ހޮސްޕިޓަލް  ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ތަރައްޤީއާއި  އިޖްތިމާޢީ  ހަދިޔާކުރުމަށް  ފުރިޖެއް  ހޮސްޕިޓަލަށް  ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ  ކުރުމަށް   ބޭނުން  ޕްރޮގްރާމްގައި

  12،000   ހަރަދުކުރުމަށް  ތެރެއިން   ަބޖެޓުގެ  އެކްޓިވިޓީގެ  ހިންގުމުގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް  އެކި   އެކި  ހިންގާ  ދުޅަހެޔޮކަމަށް

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ަބޖެޓެއް ރުފިޔާގެ

 ފާސްވިކަމަށް   ކުރުމަށް  ސޯސް   އައުޓް  ކުރުމަށްޓަކައި  ހައްލު  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  ތަކަށް  މަގުަބއްތި  ސިޓީގެ  ޅުދުއްފުށިކު .5

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

ދައުރުގެ   ވަނަ     65ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ދައުރުގެ   .1 05 ވަނަ  އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    62ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ  ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ 

 ވެ. ނިންމެވިއެ

ދައުރު  .2 ވަނަ  އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    63ގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ  ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ 

  .ނިންމެވިއެވެ

ކުރުމަށް   .3 މަރާމާތްތައް  އެހެނިހެން  ހުރި  ދަނޑުގައި  އަދި  ރޮސްޓުރަމް  ލައިޓް،  ދަނޑުގެ  ފުޓްސަލް  އޮތޯރިޓީ  ސްޓޭޑިއަމް  ލޯކަލް 

  .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 250،000 ތެރެއިން ހަރަދުކުރުމަށް ގެކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ަބޖެޓު

ނާސަރީ ގާއިމް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ   .4 ރުއް ގަތުމަށް  ބީޗް ސްޯޕޓުސް އެރީނާގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ޖާފާނު ރުއް އިންދުމަށް 

  .ބަޖެޓުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ރުފިޔާގެ  35،000   ތެރެއިން ހަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގެއެކްޓިވިޓީގެ 
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ދައުރުގެ   ވަނަ     66ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

  .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެލޮނުމަސް އުސޫލު ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާހު ތަކާއި އެކު  .1 07

އެން.އޯ.ސީ ހޯލުގައި މަރާމާތު މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ކުލަ އާކުރުމަށް އޮފީސް އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓުން ާބކީވާ ަބޖެޓުގެ  .2

 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 2ތެރެއިން ހަރަދުކުރުމަށް 

އިމާރާތުގެ   .3 ކޮންފަ  02އެން.އޯ.ސީ  ފަންގިފިލާގައި  އެކްސްޕެންޝަން ވަނަ  އޮފީސް  ކުރުމަށް  ތައްޔާރު  ހޯލްއެއް  ރެންސް 

ހަރަދުކުރުމަށް   ތެރެއިން  ަބޖެޓުގެ  ާބކީވާ  ރިޔާސަތުން  650،000ޕްރޮޖެކްޓުން  ފާސްވިކަމަށް  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ 

   .ނިންމެވިއެވެ

ދައުރުގެ   ވަނަ     67ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

07 
ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    64ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ   .1

  .ނިންމެވިއެވެ

ކުރެވިފައިވާ   .2 ަބޖެޓް  ކާރުގަތުމަށާއި މިއަހަރު  ކުރެވިފައިވާ  ަބޖެޓް  ބޭނުންކުރުމަށް މިއަހަރު   350ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި 

ރުފިޔާ، ވޭން ގަތުމަށް   65000ލައްކަ    3ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ    1.5ކިލޯގެ ޕިކަޕްގެ ބަދަލުގައި  

 .ަބޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ
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ދައުރުގެ   ވަނަ     68ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

06 
ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން    65ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ   .1

 އެވެ. ނިންމެވި

 ޓުއަރިޒަމް ްޕރޮމޯޓް ކުރުމަށް ސަގާފަތް  ހެރިޓޭޖް  ރެލީގައި   ޔޮޓް  ހަވާލުކުރުމަށް  އަބުރާ  ފައިސާ  ރިޓެންޝަން  އިމާރާތުގެ   ދަތުރުހިޔާ .2

ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން   ތެރެއިން ހަރަދުކުރުމަށް  ބަޖެޓުގެއެކްޓިވިޓީގެ  ދައްކާލުމަށް ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  

 .ނިންމެވިއެވެ

ކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ     ގަތުމަށް ކުޑަހދ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްރެސް ސާވިސް ސެންޓަރުން ހުށައަޅާފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި .3

މީހުން ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްސަ  ްޕރޮގްރާމް    މީހުންނަށާއި  ހިންގޭ  ފަރާތްތަކަށް  ނާޒުކު  ހަރަދުކުރުމަށް އަދި  ތެރެއިން    ބަޖެޓުގެ 

  .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 20،000

ދައުރުގެ   ވަނަ     69ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި   66  ދައުރުގެ  ވަނަ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ .1 05 ވަނަ ޢާންމު 

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި  ވަނަ ޢާ 67ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ   .2 ންމު 

  .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

މޯލްޑިވުސް ސްކައުޓާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގުރާމްގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޔުނީފޯމް   .3

ކުރިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  އިތުރުކުރުމަށް  ޚަރަކާތްތައް  ަބޖެޓުގެ ޮބޑީސްތަކުގެ  އެކްޓިވިޓީ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ށްގެންދިއުމަށް 

  .ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 30،000   ތެރެއިން ހަރަދުކުރުމަށް
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ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސަށް ހަރަދުކުރުމަށް ޔޮޓް   .4

ރެލީގައި ހެރިޓޭޖް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ސަގާފަތް ދައްކާލުމަށް ފެސްޓިވަލެއް ޭބއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެކްޓިވިޓީ 

  .ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 100,000 ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން 

ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ހަރަދުކުރުމަށް ޔޮޓް ރެލީގައި ހެރިޓޭޖް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ސަގާފަތް   .5

އެކް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ޭބއްވުމަށް  ފެސްޓިވަލެއް  ތެރެއިން  ދައްކާލުމަށް  ަބޖެޓުގެ  ަބޖެޓެއް   20،000ޓިވިޓީ  ރުފިޔާގެ 

  .ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

އެއްގޮތަށް  .6 ކުރެހުމާއި  ކޮންސެޕްޓް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން  އެޅުމަށް،  ޕަބްލިކް ސްޓޭޖެއް  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި 

  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދާއިމީ ސްޓޭޖެއް އެޅުމަށް ަބޖެޓްކޮއްފައިވާ ަބޖެޓުގެ ތެރެއިންސްޓޭޖް ޑިޒައިންކޮށް ީބ.އޯ.ކިޔު ހަދާދޭނެ

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް 150،000

ަބއިވެރިވުމަށް ކޮރެއާއަށް މޭޔަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޑިޒާސްޓަރ ރެޒިލިއަންސް ލީޑަރސް ޓްރެއިނިން އަދި ފޯރަމުގައި   .7

ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  ކުރުމަށް  ތެރެއިން  ހަރަދުގެ  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ހަރަދުތައް  ރާއްޖޭގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް 

  .ނިންމެވިއެވެ
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ދައުރުގެ   ވަނަ     70ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކޯޓުގެ   .1 05 މެޖިސްޓްރޭޓް  ހައިކޯޓުގައި  B12C/2021/29ނަންަބރު  ކުޅުދުއްފުށީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤަޟިއްޔާ، 

އޮފިސަރ،   ލީގަލް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ތަމްސީލުކުރާނީ،  މިއިދާރާ  ކޯޓުގައި  އިސްތިއުނާފްކުރުމުގައި، 

މަށް ރިޔާސަތުން ހަމަޖެއްސަމަށް ފާސްވިކަ (A233449 ) އަލްއުޞްތާޛާ ޠާހިރާ ޢުމަރު، ގޯބިލިމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

  .ނިންމެވިއެވެ

 .ޔުނިފޯރމް އުސޫލު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތައް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ .2

ދައުރުގެ   ވަނަ     71ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި  ވަނަ ޢާންމު    68ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ   .1 06

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 .ކުޅުދުއްފުށި ޗެންޕިއަންސިްޕ ބިޑްކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ .2

ބައިވެރިން އަދި ކޯޗު ކުޅުދުއްފުށިން މާލެއަށް އަދި  ޗެންޕިއަންޝިްޕގައި ކުޅުދުއްފުށިން ބައިވެރިވާ    އެތްލެޓިކުސް  ޖޫނިއަރ  މަކިޓާ .3

ހޯސްޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން   މާލެއިން ކުޅުދުއްފުޓަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ޓިކެޓް ހަރަދު މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކުސް

  .ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ
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ދައުރުގެ   ނަ  ވަ    72ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

މިހާރު ފޮނުވިފައިވާގޮތައް ފާސްވިކަމަށް   އުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އާއްމު ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް .1 06

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ހިނަވާގެއަށް    .2 ސޯމިލުން  ސަންދޯއް  ފަރާތްތަކުގެ  ނިޔާވާ  ހަރަދުކުޅުދުއްފުށީގައި  ކުރުމަށް  ގެންދިއުމުގެ   ކައުންސިލުން 

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ފުޑްހަޓް   04  .3 ފޮނުވިފައިވާގޮތައްސްޓްރީޓް  މިހާރު  ޝީޓް  މަޢުލޫމާތު  ކުރުމުގެ  ރިޔާސަތުން    ޕްރޮކިއަރ  ފާސްވިކަމަށް 

 .ނިންމެވިއެވެ
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ދައުރުގެ   ވަނަ     73ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ަބޖެޓުގެ  މަ .1 07 ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  މައިޒާން  ފިނި  އަދި  ޕެވީލިއަން  ޕޯރޓް  ކުރުމަށް  މަރާމާތު  ފިރުދައުސް  ސްޖިދުލް 

  .ހަރަދު ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެރުފިޔާ  1،0000،000  ތެރެއިން

ިބން ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށާއި  04 އަކަފޫޓްގެ   5000ފަރާތުން  ކުޅުދުއްފުށީގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރެވުނު ފެރީޓާމިނަލްގެ ހުޅަނގު   .2

ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އެލް.އެސް.އޭގެ ހުއްދައަށް ފޮނުވުމަށް އަދި ހަތަރު ިބމުގެ ތެރެއިން އެއް ޕްލޮޓް ފެނަކައަށް، 

ހާއްސަކުރުމަށްފަހު ާބކީވާ ދެ ބިން  އަދި އަނެއް ޕްލޮޓް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އާރު.ޓީ.އެލް ފެރީގެ ތެޔޮ ސްޓޮކް ބެހެއްޓުމަށް  

 .އާއްމުންނަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި ކުރެހުންސެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއެކު ީބ.އޯ.ކިއު ހެދުމަށް އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް   .3

  .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެރުއްފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް  300،000

 އިންވެގެންއޮތް އެތުމާއާއި  ބަނދަރު ގޮތަކަށް ނުވާނެ ހިލާފް އެގުރިމަންޓާއި ބެލުމަށްފަހު  އެގުރިމަންޓް ގޮތުން ގާނޫނީ .4

  ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ހިޔާ ދަތުރު ކުރީގެ

ދައުރުގެ   ވަނަ     74ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ޓުރެއިނިން   .1 06 ޓީޗަރސް  ޕޮސިބަލް  އައި.އެމް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ގުޅިގެން  ކައުންސިލާއި  ކޮމިޓީން  ެޕރަލިންޕިކް  މޯލްޑިވުސް 

މްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޔޮޓް ރެލީގައި ހެރިޓޭޖް ޓުއަރިޒަމް ްޕރޮމޯޓް ކުރުމަށް ސަގާފަތް ދައްކާލުމަށް ފެސްޓިވަލެއް  ްޕރޮގުރާމްގެ އިންތިޒާ

ތެރެއިން   ބަޖެޓުގެ  އެކްޓިވިޓީ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން    20،000ބޭއްވުމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ 

 ނިންމެވިއެވެ 
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މިނިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިއަހަރު   1.7މިސްކިތެއްގައި ސޯލާ ފެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހަރަދުވާ    04ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ   .2

ކުރުމުގެ   300،000ހަރަދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ   ތަރައްޤީ  ޕެވީލިއަން އަދި ފިނި މައިޒާން  ޯޕރޓް  އެކްޓިވިޓީ  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް 

 ވެ.ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަރަދު 

ށް  ނެތިގޮސްފައިވާ ސަޤާފީ ތަރިކަ ސްކެޗް ސީރީޒް ހެދުމަށް ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އެކްޓިވިޓީގެ ތެރެއިން ހަރަދު ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަ  .3

  ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

މުބާރާތަށް   .4 ޗެންޕިއަންސިްޕ  ގޮތުގަ  ކުޅުދުއްފުށީ  ފައިސާގެ  ޖުމްލަ  އިނާމުގެ  އިނާމު  ފައިސާގެ  ރުދިޔާ    70،000ކައުންސިލުންދޭ 

އެކްޓިވިޓީ   މިހާރު  ކުރުމަށް  ހަރަދުތައް  އެހެނިހެން  މުބާރާތުގެ  ގެންދިއުމަށާއި  ކުރިއަށް  ކޮއްގެން  ބިޑް  މުބާރާތް  ކަނޑައެޅުމަށާއި 

ރުފިޔާ ޔޮޓް ރެލީގެ އެކްޓިވިޓީ ބަޖެޓުން ނެގުމަށް ފާސްވިކަމަށް    400،000ރުފިޔާގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ    100،000ބެލެންސްގައި ހުރި  

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ޯޕރޓް ެޕވީލިއަން އަދި ފިނި މައިޒާން    ވަނަ އަހަރު ނަސްރުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް   2022ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި   .5

  .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  200،000  އެކްޓިވިޓީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންތަރައްޤީ ކުރުމުގެ  

  އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޕީޗް އެންޑް .6

ސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން އަދި ނާޒުކު ފަރާތްތަކައް  ހިއަރިންގ ކޭމްަޕށް ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަ

  ްޕރޮގްރާމް ހިންގޭ އެކްޓިވިޓީގެ ތެރެއިން ހަރަދު ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

  



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

157 | P a g e 

ދައުރުގެ   ވަނަ     75ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

އޮޑިދޯނި ފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި އޮޑިބަނުމަށް ދޫކޮއްފައިވާ ބިމުގެ   266-ED/INDIV/2022/57(AGR) :އެގްރިމަންޓް ނަންބަރު  .1 06

ލާރީގެ ރޭޓުން    1.20އަށް    2023އޭްޕރީލް    30މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ ސިޓީގައި އެދިފައިވާ ތާރީހު ކަމުގައިވާ  

  .  ޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެފާސްވިކަމަށް ރިމުއްދަތު އިރުތުކުރުމަށް  

  އަބޫބަކުރު ޙަސަން، ރެޑްކޯސްޓް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކުރާދަޢުވާ ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް  .2

ނަންބަރު   ކޯޓުގައި    B12C/2022/133ކޯޓުގެ  ޙައިޞިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  މިމައްސަލައިގައި،  ގުޅިގެން  ޤަޟިއްޔާއާއި 

އެލް.އެލް.ީޕ   ކޮންސަލްޓިން  ސީ.ޓީ.އެލް  ތަމްސީލުކުރާނީ،  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ރިޔާސަތުން  ކުޅުދުއްފުށީ  ފާސްވިކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް 

  .ނިންމެވިއެވެ

އިންތި ޖާގަ އެއީ ޕާކިން ސްޕޭސްއެއް ގޮތުގަ ކަނޑައަޅާއި،    5ފޫޓް    11ޅަނގަށް  ހުހޮސްިޕޓަލް އިމާތާރުގެ އިމުން ފެށިގެން   .3

  .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ އެ ޕާކިން ސްޕޭސްގެ ތެރެއިން ޕޯޓިކޯ ހެދުމަށް

ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ  ހޮސްޕިޓަލްގައި ގައިން   އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް  ޔޫރޮޕިއަން .4

ހެލްތު ޔުނިޓުގެ އުތުރަށް އޮތް ބިން    އައިސޮލޭޝަން ބްލޮކެއް ޢިމާރާތަކުރުމަށް ހޮސްިޕޓަލުގެ ހުޅަނގުން ޕަބްލިކް  ރޫމްގެ  8ދިނުމަށް  

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  ހޮސްިޕޓަލަށް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް 

ރުއްގަހުގެ ސާރވޭތައްކޮށް ލޭންޑް ޔޫސް    ކުރަމުންގެންދާ ސާރވޭ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށާއި  ސާރވިސް ސެކްޝަނުން   މުނިސިަޕލް .5

ގްރޭޑްގެ ޑްރޯންއެއް ގަތުމަށް ޯޕރޓް ެޕވީލިއަން އަދި ފިނި މައިޒާން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެކްޓިވިޓީ    ްޕލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތައް ސާރވޭ 

ސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑާއި ލައިޓް ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ބަޖެޓަށް ގެނައުމަށް  ރުފިޔާ މުނިސަިޕލް އު  240،000ބަޖެޓުން  

  .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 300،000އަދި ޖުމްލަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި 
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ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓަށް ެބލުމަށްފަހު  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް    ވީޑިއޯގްރަފީ އިކުއިޕްމަންޓް .6

ސައްޙަ ިބޑުތަކުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ނުވާތީ، އަލުން މައުލޫމާތު ޝީޓް ރިވިއުކޮށް   ލިބިފައިވާ

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެިބޑްކުރުމަށް 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް    10،000އެކުސްޯޕ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި އިންތިޒާންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  ހިޔަލަ   .7

  ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     76ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ސިޓީކައުންސިލުން ތައްޔާރު ކޮއްފައިވާ ކޮންސެްޕޓާއި ގުޅޭ ކުރެހުންތައް ތަޔާރުކުރުމާއި  ހޮނިހިރު ބާޒާރު ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  .1 06

 .ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުމަށް އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ޓުގެ ބިމަކަށް އެދިފައިވާތީ  ފޫ   35ފޫޓް    50އަޙުމަދު ރިޟާ / ހިރި އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދުން ކުޑަ ދޯންޏެއް ބަނުމަށް ހަރުގެ އަޅާނެ   .2

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ދޫކުރުމަށް    1.20އަހަރުގެ މުއްދަތައް    1ދޯންޏެއް ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު އޮޑިހަރުގެ  

   .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ދައުރުގެ   ވަނަ     77ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން   69  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ .1 07

  .ނިންމެވިއެވެ

ތުން  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަ 70 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ .2

 ނިންމެވިއެވެ 
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ބަރު  ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަން .3

29/B12C/2021   ،ީޤަޟިއްޔާ، އާޕޮއިންޓް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާތ

އަލްފާޟިލް    މިމައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަކް HC-A/2022/392ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ    ،  ( A245721ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ކުޅުދުއްފުށި (ދިވެހި އާދަމް، ހަދިޔާ / ހދ. هللا ޢަބްދު

ރައްޔިތެއްކަން   އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައްޒާން، ސުހާނީ/ ހދ.ވައިކަރަދޫ (ދިވެހި  ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް    ، ކުޅުދުއްފުށި ( A234317އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

އަދި ކުޅުދުއްފުށި   ( A054771އިސްމާއީލް އިބްރާހިމް، ވާރިސް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

ލިމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުޞްތާޛާ ޠާހިރާ ޢުމަރު، ގޯބި 

 .ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ (A233449ކާޑު ނަންބަރު 

ޓީ ކޯޑުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ްޕރޯ ޑުރެގް ރޭސިން އިވެންޓަށް ބޭނުންވާ ހަރަދުތަށް ކުރުމަށް ބީޗް ކުޅިވަރުތަކުގެ ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުން އެކްޓިވި  .4

ރުފިޔާ އެޑްވެންޗަރަސް ސްޯޕރޓްސް (ރޭސިންގ، ސްކޭޓިން) ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުން އެކްޓިވިޓީ ކޯޑަށް ގެނެއުމަށް    15،000ތެރެއިން  

  .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 35،000އަދި ޖުމްލަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި 

 .ސްމީ ބޭނުމަށް ވޭން ގަތުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ކައުންސިލްގެ ރަ .5
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ދައުރުގެ   ވަނަ     78ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ   ކުޅުދުއްފުށީ .1 05

އާދަމް، هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި މިއިދާރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަކް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    A245721 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ވެހިހަދިޔާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ދި

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް އިސްމާއީލް އިބްރާހިމް، ވާރިސް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުޞްތާޛާ ޠާހިރާ ޢުމަރު،   އަދި ކުޅުދުއްފުށި A054771 އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް   A233449 ގޯބިލިމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

  .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

އްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދު .2

އާދަމް، هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި މިއިދާރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަކް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    A245721 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ހަދިޔާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ދިވެހި

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް އިސްމާއީލް އިބްރާހިމް، ވާރިސް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުޞްތާޛާ ޠާހިރާ ޢުމަރު،   A054771 އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް   A233449 ގޯބިލިމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

 ވެ.  ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ



 2022އަހަރީ ރިޕޯޓް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

161 | P a g e 

  ބޭނުންވާ މިކަމަށް ،ފާސްކޮށް ަބޖެޓެއް ރުފިޔާގެ 360،000 ގަތުމަށް ސައިކަލް 05 ބޭނުމަށް އިދާރާ ކައުންސިލް .3

 ގެ)" 4.1.0.1.1.1( ހިންގުން އިދާރީ" ޚަރަދު ނެގުމަށްފަހު ކުރާ ތަމްރީންކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ރުފިޔާ 360،000

 ނިންމެވިއެވެ.  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް އިތުރުކުރުމަށް އަށް" 424001" ކޯޑް އެލް.އެކްޓިވިޓީގެ ޖީ

 ހިނގުމުގެ އިދާރީ ރުފިޔާ 450،000 ބޭނުންވާ މިކަމަށް ،ފާސްކޮށް ަބޖެޓެއް ރުފިޔާގެ 450،000 ގަތުމަށް ލެޕްޓޮޕް .4

 އަށް" 423002" ކޯޑް އެލް.ޖީ އެކްޓިވިޓީގެ ގެ)" 4.1.0.1.1.1( ހިންގުން އިދާރީ ނެގުމަށްފަހު 423007

  .މެވިއެވެނިން ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް އިތުރުކުރުމަށް

  ކުރުމަށް އަޕްގްރޭޑް ލެޕްޓޮޕްތައް ޭބނުންކުރަމުންދާ މިހާރު ،ގަތުމާއި އާލަތްތައް  ޓީ.އައި ަބއެއް ބޭނުމަށް އޮފީސް .5

 އެކްޓިވިޓީގެ ޚަރަދު  ހިންގުމުގެ އިދާރީ ރުފިޔާ 200000 ބޭނުންވާ މިކަމަށް ،ފާސްކޮށް ަބޖެޓެއް ރުފިޔާގެ 200،000

 ރުފިޔާ 100،000 އިން"  223014" ކޯޑް ޖީއެލް އަދި ރުފިޔާ 100،000 އިން"   223012"  ކޯޑް އެލް.ޖީ

 އިތުރުކުރުމަށް އަށް " 423002" ކޯޑް އެލް.ޖީ އެކްޓިވިޓީގެ ގެ)" 4.1.0.1.1.1(  ހިންގުން އިދާރީ" ނެގުމަށްފަހު

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް  535،000  ގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފްލެޓް ޕެނަލް ގަތުމަށްކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްތަކު .6

 ،ރުފިޔާ 94,000 އިން" 223017" ކޯޑް ޖީއެލް ހިންގުމުގެ އިދާރީ ރުފިޔާ 535،000މިކަމަށް ބޭނުންވާ   ފާސްކޮށް،

  ޖީއެލް އަދި  ރުފިޔާ  20,000 އިން" 226013"   ކޯޑް ޖީއެލް ،ރުފިޔާ 371,000  އިން" 423999" ކޯޑް ޖީއެލް
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 ގެ)" 4.1.0.1.1.1( ހިންގުން އިދާރީ ނެގުމަށްފަހު  535,000 ޖުމްލަ ރުފިޔާ 50,000 އިން"  226014"  ކޯޑް

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެއިތުރުކުރުމަށް  އަށް" 423002" ކޯޑް އެލް.ޖީ އެކްޓިވިޓީގެ

 ރުފިޔާގެ 970،000 ހޯދުމާއިމަށް ތަކެތި އިތުރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން ތަކެތީގެ  ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ލައިވް .7

 ކުރުމަށްހަރަދު އިން" 423002" ކޯޑް އެލް.ޖީ އެކްޓިވިޓީގެ ގެ)" 4.1.0.1.1.1( ހިންގިން އިދާރީ" ،ފާސްކޮށް ަބޖެޓެއް

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

  ރުފިޔާގެ 400،000ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ ރޫމް މީޓިންގ ޖެހުމާއި ފަރުނީޗަރު އެއްަބ  ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް .8

  ކޯޑް ޖީއެލް ޚަރަދު ދަތުރަށްކުރާ ތަޖުރިާބ މެންަބރުންގެ ކައުންސިލް ބޭނުންވާ މިކަމަށް އިތުރަށް ،ފާސްކޮށް ަބޖެޓެއް

 އަށް 420001 ކޯޑް ޖީއެލް ނެގުމަށްފަހު ރުފިޔާ 200،000 ކޯޑުން ތިން މި  223999، 221003، 221001

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެއިތުރުކުރުމަށް 

  300،000މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތު ލައިޓް އިތުރުކުރުމާއި ލައިޓް ބަދަލު ކުރުމަށް އަދި ފަންކާ އިތުރުކުރުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް   .9

  .ރުފިޔާ މިްޕރޮޖެކްޓަށް ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ 300،000އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީ ފައިވާ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް، 

 " ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް މި ކަމަށްބޭނުންވާ ފައިސާ 485،000   ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް މަރާމާތުކުރުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް .10

 .މި އެކްޓިވިޓީއިން ނެގުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މާސްޓަރްޕލޭން ހެދުން" 

ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް މި    ރުފިޔާގެ  500،000ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ާޕރކް މަރާމާތުކުރުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް  .11

ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން   ކަމަށްބޭނުންވާ ފައިސާ "ާޕކްތަކާއި ފިނިމާޒާންތަށް ތަރައްގީކުރުން" މި އެކްޓިވިޓީއިން

 . ނިންމެވިއެވެ
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އުތުރު ބަނދަރު އަދި ވެލިގަނޑުގައި ކޮށިފާހަގަ ކުރަން ކަންމުޑި ރޭނުމާއި ކައުންސިލުން އިންދާ ޖާފާނު ރުއްތަކުގެ ބުޑު ރޭނުމަށް   .12

އެކްޓިވިޓީ ކޯޑުން ހަރަދުކުރުމަށް    "މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ”މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި 

 .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 300،000

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް، "ކުޑަ    50،000މޯލްޑިވްސް ާޕރސެންސް ވިތް ޑިސެބިލިޓީސްއާއި ގުޅިގެން މެޑިކަލްކޭމްޕެއް ބޭއްވުމަށް  .13

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން އަދި ނާޒުކު ރާތްތަކައް ހިންގޭ ްޕރޮގްރާމް އެކްޓިވިޓީ   ކުދިންނާއި

 .ކޯޑުން ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ދައުރުގެ   ވަނަ     79ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ޑި .1 05 ނޭޝަނަލް  މޭޔަރ  ކުރުމަށް  ޑެޕިއުޓީ  ގުޖުރާތަށް  އިންޑިއާގެ  ބައިވެރިވުމަށް  ޓްރެއިނިންގައި  އޮތޯރިޓީގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ޒާސްޓާރ 

ން  ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގެ ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެން.ޑީއެމް.އޭއިން ނުކުރާ ހަރަދުތަށް ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތު

 .  ނިންމެވިއެވެ

  އޮޑިދޯނި ފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި އޮޑިބަނުމަށް ދޫކޮއްފައިވާ ބިމުގެ  ED/PRIV/2022/53-(AGR) 266ުރ  އެގްރިމަންޓް ނަންބަ  .2

  ލާރީގެ ރޭޓުން މުއްދަތު   1.20މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް    6މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ ސިޓީގައި އެދިފައިވާ ގޮތަށް  

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ އިރުތުކުރުމަށް 

ތަށް ބޭނުންވާ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ  ރަސްމިއްޔާރޯހައުސް ހަވާލުކުރުމުގެ    165 .3

ޓިވިޓީ ކޯޑަށް ގެނައުމަށްފަހު ޖަލްސާ  ރުފިޔާ، ޖަލްސާ އަދި ސެމިނާގެ ހަރަދުތަށް ކުރުމުގެ އެކް  50،476އެކްޓިވިޓީ ކޯޑުގައި ބާކީއިން  

   .އަދި ސެމިނާގެ ހަރަދުތަށް ކުރުމުގެ އެކްޓިވިޓީ ކޯޑުން މި ރަސްމިއްޔާތަށް ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ
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ރުފިޔާ   5000ގުގެ ގޮތުގައި ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޓަކްސޮްޕ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ޓަކްޝޮޕްގެ އެންމެ ކުޑަ އަ .4

 .ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  20،000ކަނޑައެޅުމަށާއި ރެސްޓޯރަންޓްގެ އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެ ގޮތުގައި  

ނޮވެމްބަރު    30ރުފިޔާ    50ފައިސާކަމުގައިވާ އަކަފޫޓަކަށް  ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމާއި ގަނެވިއްކުމާއި ބެހޭ   .5

 .ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  2022

ހަރަދުކުރުމަށާއި ހާނެސް ލިބުމާއި އެކު  އެކި އެކި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގެ އެކްޓިވިޓީ ކޯޑުން    ކައިޓް ހާނެސް ގަތުމަށް  .6

 .ކައިޓް ހާނެސްތަށް ކައިޓް ސާފަރުންނަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

  އަލަށް ތަރައްގީ ކުރެވިފައިވާ ބަނދަރުގެ ސައިނޭޖް ބޯޑުތައް ހެދުމަށް ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން އެކްޓިވިޓީ ކޯޑުން ހަރަކޮށްގެން ކުރުމަށް  .7

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ދައުރުގެ   ވަނަ     80ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކައުންސިލާއި މޯޕާއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައި ވާފަދައިން ޕްލާސްޓިކް ކަލެކްޓް ކުރުމަށް ކުނިކޮށިތެރެއިން ޖާގައެއް  .1 05

 . ވިއެވެދެއްކުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެ

 .މިވަގުތު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ބިން އިތުރު ނުކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ .2

ސަރަހައްދު ގޮނޑުދޮށް އަދި ދަތުރުހިޔާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ   ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ފަޅުތެރެ، މަސްމާރުކޭޓްތައް، އޮޑިއެހެލާ .3

ފާސްކޮށް  މަސައްކަތް   ކަރުދާސް  މައުލޫމާތު  ކުރުމަށް  ރިޔާސަތުން    50،000އައުޓް  ފާސްވިކަމަށް  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ 

 ވެ. ނިންމެވިއެ

ޑަސްބިން .4 ގަތުމަށާއި  ޑަސްބިން  ބެހެއްޓުމަށް  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ހެދުމުގެ-އިޖްތިމާޢީ  ކަރުދާހަށް،   ކަވަރު  މަޢުލޫމާތު 

 .ޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާހު ތަކާއި އެކުމަ
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ރުފިޔާގެ    50،000ސްވިމިންޓުރެކް ސާފުކޮށް މެއިންޓެއިންކުރުމަށް އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަހަކު   .5

 .ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

  އެއްަބސްވުމުގެ  ނަންަބރު  266/266/2016/29(AGR)  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ކައުންސިލާ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ކޮލެޖާއި  ވިލާ .6

 މުވައްޒަފުން   އެކަމަށް  ،ހުށައެޅުމާއި  އެދި  ފުރުސަތުތަކަށް  ސްކޯލަރޝިޕް  ލިޭބ  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ،ދަށުން

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ޤަވާއިދު  އެކު އިސްލާހާއި ޅިފައިވާހުށައެ ޤަވާއިދަށް  ޢަމަލުކުރާނެ ހޮވުމުގައި

ޓްރާންފަރ   .7 އިންޓަނެޓް  ބަދަލުގައި  ޗެކްގެ  ތެރެއިން  ޑިޖިޓަލައިޒްކުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ންނަނިވި ފަރާތްތައް  ތަޢާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި، އިންޓަނެޓް ޓްރާންސްފަރ އޮތަރައިޒޭޝަން ރޯލް ދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އަ

 .ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ލާރީގެ ަބޖެޓެއް ފާސްކޮށް، މިކަމަށް  572585.50ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް   .8

  500،000އްގީކުރުން އެކުޓިވިޓީ ކޯޑުން  ރުފިޔާ ބޮނިބ ފާކުރުމަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް ތަރަ  522585.50އިތުރަށް ބޭނުންވާ  

ރުފިޔާ އަދި ކަނޑުފަޅު ސަރަހައްދުތައް ސާވޭކޮށް މެނޭޖުމެންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުން އަދި ތަންފީޒުކުރުން އެކުޓިވިޓީ 

ވިޓީ ކޯޑަށް ރުފިޔާ، އައުޓްޑޯ ޖިމް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ އެކްޓި  22585.50ކޯޑުން  

 .ގެނައުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ
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ދައުރުގެ   ވަނަ     81ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ބައެއް މެޝިނިރީޒް ހަލާކުވެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބުރޫއަރާފައިވާތީ އެތަކެތި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ    ވޯކުސްގެ  ޕަބްލިކް .1 06

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް   500.000ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ އެކްޓިވިޓީ ކޯޑުން 

  ރިޔާސްތުން ނިންމެވިއެވެ.

ހެއްޓުމުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރުތަކުގެ ފަޅުތެރެ، މަސްމާރުކޭޓްތައް، އޮޑިއެހެލާސަރަހައްދު ގޮނޑުދޮށް އަދި ދަތުރުހިޔާ ސާފުކޮށް ބެލެ .2

މައުލޫމާތު ޝީޓް ކުރިންވެސް ފާސްކޮއްފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދި ރަށްމަތި ފަންނުގެ ފާހާނާ އަދި ޝަވަރ އޭރިއާ  

  ސާފުކުރުން އިޖްތިމާއީ ސަރަހއްދުތައް ސާފްކުރުމަށް ފެބްރުއަރީގައި ކުރެވޭ އިއުލާނުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްވިކަމަށް

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް އިދރީ   70،000ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފްލެޓް ެޕނަލް ގަތުމަށް  .3

 . ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެއިން ހަރުދުކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް  423002)ގެ އެކްޓިވިޓީގެ ޖީ.އެލް ކޯޑް 4.1.0.1.1.1ހިންގުމުގެ (

ސާރވޭތައްކޮށް ލޭންޑް   ކުރަމުންގެންދާ ސާރވޭ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށާއި ރުއްގަހުގެ މުނިސިަޕލް ސާރވިސް ސެކްޝަނުން  .4

ކަމަށް  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވި  345،000ޑްރޯންއެއް ގަތުމަށް  ޔޫސް ްޕލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތައް ސާރވޭ ގްރޭޑްގެ

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގެ    130،000މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތު ލައިޓް އިތުރުކުރުމާއި، ލައިޓް ބަދަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ    .5

މަށް ރިޔާސަތުން  އެކްޓިވީއިން ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްވިކަ (3.6.1.8.1.1)ތެރެއިން މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަފިލުވުން  

 . ނިންމެވިއެވެ
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އުތުރު ބަނދަރު އަދި ވެލިގަނޑުގައި ކޮށިފާހަގަ ކުރަން ކަންމުޑި ރޭނުމާއި ކައުންސިލުން އިންދާފައިވާ ޖާފާނު ރުއްތަކުގެ ބުޑު    .6

) ެގ  2.4.1.10.1.1(ރުފިޔާ މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  370،000ރޭނުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ 

 . އިން ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 422999ޖީ.އެލް ކޯޑް 

ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްޢޫރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ ސްޓޯމްވޯޓާރ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަންތަށް ބެހެއްޓުމާއި ފަޔަރ   .7

ޓޭންކުތައް ބެހެއްޓުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް  ހައިޑުރަންޓް ނެޓްވޯރކުގެ ވޯޓަރ  

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  މުނިސިަޕލް އަދި ްޕލެއިނިން ކޮމިޓީގައި ފޮނުވުމަށް ފާސްވިކަމަށް

ފައިވާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ޖަލާލުއްދީން  ފެނެކަ ސަބްސްޓޭޝަނެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އަމީނީމަގު ކަނބޯރަނި ހިޔާގެ އުތުރުން ދޫކޮށް .8

ދަނޑުމަގު     ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ މަގުގައިވާ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސްސީގެ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަންގެ ދެކުނަށް އޮތް ބިމަށް ބަދަލުކުރުން އަދި

ވަރު ބިމުގެ އުތުރަށް އޮތް  ކޮރަލް ދަނޑުގެ އިރުއުތުރު ކަނާ ދިމާލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ދަނޑު މަގުގައިވާ ދިރާގު ޓަ 

  ބިމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ގެ  1.20އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް  4385.88ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އައިސް ްޕލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އައު މަސްމާރުކޭޓްގެ ހޮޅަނގުން   .9

އަހަރަށް ފެނަކައަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ފެނަކައާއި އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އައިސް ްޕލާންޓު   30ރޭޓުން 

ފައިދާ ކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށް އެގުމެންޓް ކުރުމަށް   %1 ފައިދާ ފަނެކައަށް ލިބޭގޮތަށް އަދި  %99  ހިންގައިގެން ލިބޭ

 . ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ
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ދައުރުގެ   ވަނަ     82ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

މިސްކިތުގައި އިތުރަށް ކުރަން ހުރި މަރާމާތުތަށް ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން  ނޫރު މިސްކިތު ތާޅަފިލި ޓަވަރ ބަދަލުކުރުމާއި   .1 06

 .ނިންމެވިއެވެ

ޓޭންކުތައް ބެހެއްޓުމަށް    މަގު ހެދުމުގެ މަޝްޢޫރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ ފަޔަރ ހައިޑުރަންޓް ނެޓްވޯރކުގެ ވޯޓަރ   ކުޅުދުއްފުށީ .2

އަކަފޫޓްގެ ބިމާއި ކުނިކޮށީގެ ހޮޅަނގުން ފެނަކަ އޮފީސް ދެކުނަށްވާ ބިމުގެ    2457މައްޗަށްވާ  އެއާރޯޕޓް ދެކުނުން މަދަދު ކިޔާގެ އިރު

 . އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 2125އިރު އުތުރު ކަނުން 

ބިމުގެ ތެރެއިން އިމިގުރޭޝަނަށް    05ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރރެވިފައިވާ  ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑާއި ލުމަށްފަހު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ  

ކައިރީގައިވާ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަން ބިން ރަށްކޮޅު އިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށް، އިތުރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ   ބިން    4ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބިމުގެ 

 .މަޝްވަރާކުރެވުނު ގޮތައް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     83ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

(ހަލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް    6,44,500ކުޅުދުއްފުށީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކޯށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަބޖެޓަކީ   .1 05

އަށްސަތޭކަ) ދިވެހި ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން 

 ނިންމެވިއެވެ. 
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ކުައްނިސުލްނ ާއމަްދނީ ހުޯދމްަށ ހިްނާގ ހަަރާކތްތާަކއި 
 ވިަޔފާރި   

ޚިދުމަތް ނަން: ނަސީމީވިލާ ވިޔަފާރި /    

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

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

ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން   ސީކުއީން 

ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން  2017 ސެޕްޓެމްަބރ 20   

ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން  2032 ސެޕްޓެމްަބރ 19   

މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ  އަހަރު 15   

ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު  ރ29900/-   

 ނަމުގައި އެޑްމޭންގެ ކޮށް އިމާރާތެއް ޮބޑު ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އެފަރާތުން އިތުރު މައުލޫމާތު:

.ވިޔަފާރިކުރަމުންދެއެވެ  
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 ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: ވަނި އިާމރާތް 

 

 މައުލޫމާތު އިތުރު   އެއްބަސްވުން 

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

 ބޭލީފް 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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ވަރުނަބު: ަނން  ޚިދުަމތް/ވިޔަފާރި  

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 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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3ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: ޚިދުަމތް   

 

 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-/5500 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 
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 ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: އެދުރުހިޔާ

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 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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 ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: ދަގަނޑުގެ

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 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 

އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވި މިހާރު ކުރިއަށް  ހަމަވެފައެވެ. ބީލަން  

 ދަނީ އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
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 )1ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: އެތުމާ ތެޔޮބިން (ބަްނކަރު 

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 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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 )2އިބްރާހީމް ޙަސަްނ ތެޔޮބިން (ބަްނކަރު ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: 

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 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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 ބްރާްނޗް  ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުޅުދުއްފުށި

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

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

 މޯލްޑިވްސްބޭންކް އޮފް  ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2022މާރޗް  1 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2025ފެްބރުއަރީ  28 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 3 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ9196/37 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 

 މާލޭ ވޯޓަރ އެްނޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ކުޅުދުއްފުށި  ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 266-A/MWSC/2022/1(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2022މެއި  22 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2057މެއި  21 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 35 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ64/176798 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 
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 ދިރާގު  ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 B-12/132/99 ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ދިރާގު ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 1999ނޮވެމްަބރ  18 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 - ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 - މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ09/2158 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 

 ކުރެވެމުންނެވެ.އައު އެއްަބސްވުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ  އިތުރު މައުލޫމާތު:

 އޯރިދޫ  ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 B-12/54/2005 ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 އޯރިދޫ ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2005ޖޫން  27 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2020ޖޫން  26 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 10 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ64/2237 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 

 އައު އެއްަބސްވުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު:
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 އަީމރު އަީމން ސްކޫލް  ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 266-PR/PRIV/2022/90(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 މެދުރި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2022ސެޕްޓެމްަބރ  20 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2042ސެޕްޓެމްަބރ  19 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 އަހަރު 20 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 - ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ 1ގްރޭސް ޕީރިއެޑްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ  އިތުރު މައުލޫމާތު:
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 ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: މުހުތާދު ގޯތި 

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 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:

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

 ކޯޓަށް ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައެވެ.
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 ޓޭްނކު ބެހެއްޓުަމށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަގިތީ ބިްނ  4ޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ:  ވި

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 266-ED/PRIV/2022/98(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 އެކޯސް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2022ސެޕްޓެމްަބރ  22 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2023ޖަނަވަރީ  24 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 ދުވަސް  2މަހާއި  4 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ1200/- ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 

މިއީ އިްބރާހީމް ޙަސަންއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ތެޔޮިބމުގައި ތެލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   އިތުރު މައުލޫމާތު:

ޭބނުންވާ   ޝެޑްއެޅުމަށް  ފިއުލް  ފަރާތުން  އެންޓަރޕްރައިސަސް  ޓޭންކު   4އެކޯސް 

ގޮތުން   ވަގުތީ  އެފަރާތަށް  ބެހެއްޓުމަށް  އެދިފައިވާތީ  އެކުންފުނިން  ިބމެއްދޫކުރުމަށް 

 އަކަފޫޓުގެ ވަގުތީ ިބމެކެވެ.  1000ދޫކުރެވިފައިވާ 
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 ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: ިމތުރު އޮޑިހަރުގެ

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 266-ED/PRIV/2022/53(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 މިތުރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2022ޖުލައި  1 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2022ޑިސެމްަބރ  31 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 މަސް  6 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ -/8184 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 

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

 އޮޑިބަނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިބމެކެވެ. 

 

 ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: މުޙައްަމދު ޙަލީމް އޮޑިހަރުގެ

 އިތުރު މައުލޫމާތު  އެއްބަސްވުން 

 266-ED/INDIV/2022/96(AGR) ނަންބަރ:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 މުޙައްމަދު ޙަލީމް / ގ.ދުންފިނިގެ ފަރާތް:  ހެދިފައިވާ   އެއްބަސްވުން 

 2022ނޮވެމްަބރ  07 ތާރީޙް: ފެށުނު   އެއްބަސްވުން 

 2023އޭޕްރިލް  30 ތާރީޙް:  ނިމޭ   އެއްބަސްވުން 

 ދުވަސް  24މަހާއި  5 މުއްދަތު:  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ-/4128 ކުލި:  ލިބެމުންދާ   މިހާރު 
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 ވިޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: އެްނޓަާނތަކުގެ ބިްނތައް

 ކުލި  މުއްދަތު  އެގްރިމެންޓް ނަންބަރު  ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް 

ން   2017ސެޕްޓެމްަބރ    266/266/2017/53 15(AGR) 2  އުރީދޫ އެންޓަނާ 

   2027ސެޕްޓެމްަބރ  15

 ރ1200/-

ޖޫން   26ން    2005ޖޫން    B-12/59 27/2005 1އުރީދޫ އެންޓަނާ  

2020 

 ރ91/636

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

2023 

 ރ50/1138

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

  2026ސެޕްޓެމްަބރ 

 ރ12/866
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 ކޮްމޕްލެކްސް ޮނދަން އޮފީސް ޔަފާރި/ޚިދުަމތް ަންނ: ވި

 ކުލި  މުއްދަތު  އެގްރިމެންޓް ނަންބަރު  ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  

 އޮފީސް 

(AGR)266-A/PRIV/2022/1 17     ް16ން    2022މާރޗ  

 2023މާރޗް  

 ރ12000/-

  10ން    2022މާރޗް    266-A/7/2022/1 10(AGR) އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 2023މާރޗް 

 ރ04/2511

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ  

 ކޯޕަރޭޝަން 

(AGR)266-A/BCC/2022/2 25    ް24ން    2022އޭޕްރިލ  

 2027އޭޕްރިލް 

 ރ2500/-

  01ން    2022ޖޫން    266-A/198/2022/2 01(AGR) ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފި 

 2025ޖޫން 

 ރ22000-

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ  

 އޮފީސް 

(AGR)266-A/94/2022/2 19    2022ސެޕްޓެމްަބރ  

ސެޕްޓެމްަބރ    18ން  

2023 

 ރ6000/-

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް  

 ރެވެނިއު އޮފީސް 

(AGR)266-A/220/2022/2 01    ް30ން    2022އޭޕްރިލ  

 2027މާރޗް 

 ރ85/5708

 2022ސެޕްޓެމްަބރ    266-A/101/2022/1 28(AGR) ރީޖަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ 

ސެޕްޓެމްަބރ   28ން  

2025 

 ރ6000/-
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 މަްދނީ ލިުބުނ އާ  ވަަނ އަހަރު  2022
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 ނިްނމުން 

ވެރި   ސަލާމްލެއްވުންއެދި ސުްބޙާނަހޫ  هللا ނިޢުމަތްތަކުގެ  ޞަލަވާތާއި  ކުރަމެވެ.  ޝުކުރު  ޙަމްދާއި،  ވަތަޢާލާއަށް 

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

 .އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ

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

ދިވެހި   އަދި.  ދުޢާކުރަމެވެ  ލެއްވުންއެދި  ސަލާމް  ޞަލަވާތާއި  އަޞްޙާބުންނަށް  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  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި

 . ތަޥްފީޤުދެއްވާށިއެވެ ކުރިއަށްދިއުމުގެ ޤައުމަށްހުރިހާގޮތެއްގައި ދިވެހި ސުުބޙާނަހޫވަތަޢާލާ هللا .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު

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

އަޅަމެންގެ  هللا ލާަބއާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  آمــــــــــینަބރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާީބ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.   މަސައްކަތުގައި
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