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ޝުކުރު    سبحانهوتعالى هللاތަ  ގަދަކީރިތިވަން ާލަ ްތަކުގެވެރި    އިންސާނުން ދަންނަވަ ެވެ.  އަށް  ަ ްދާއި 

 صلّى  محّمد ަ ަލީގ ތުން  ަގުދެއްކެވި  ި އުއް ަތުގެ  ާތް ސާހިާ     ،ނަ  ނާއާއިގެން ވަ ައިގެންއަ ުލާޤުގެ  އުޅެންވީގ ތުގެ ރިވެތި  

އަށް  ަލާވާތާއި، ސަލާ ް ލެއްވުން އެދި ދު ާ ދަންނަވަ ެވެ.  ި  ަލަވާތާއި، ސަލާ ުގައި އެ  ާތް ނަި އް ާގެ  وسلّم  عليه هللا

 އިތުރު އާލުންނާއި،  ިތުރު  ަ ާީ ން ޝާ ިލްކުރަ ެވެ. 

ވަނަ  ާއްދާގެ   109ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ ަރުކަ ު އު  ލުން ހިންގު ުގެ ޤާނ ނުގެ   ި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއް  

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގެ  ކައުންސިލް  )ހ( ގައި ަ  ާންކ ށްފައިވާ ގ ތުގެ ަތިން ތައް ާރުކ ށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ

 އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.

ސިޓީއަ  2021 ކުޅުދުއްފުށި  އަހަރަކީ  އަހަ ވަނަ  ތާރީ ީ  ގ ތުގައި ރެކެށް  ސިޓީއެއްގެ  ކުޅުދުއްފުށި،  ވެ. 

ކަނ ައެޅު ަށްފަހު   އްވުނު ފުރަތަ ަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތި ާު ގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ ފުރަތަ ަ ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތި ާު ވެ، 

ތާ ހަވާލުވިއެވެ.  ިއާއެކު ރަސް ީ ގ ތުން ރަށު ގައި  ހުވާކ ށް  ަޤާ ުގެ  ަސްއ ލިއް ަ  2021 ެއި    17އިންތިހާު ވި ކައުންސިލަރުން  

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުވި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފެދިގެން ދި ައެވެ.  

 ި ަ ދަލާއެކު ކުޅުދުއްފުށި ވެފައި  ިވަނީ ރާއް  ގެ އެހެން ރަށްރަށާއި، ސިޓީތަކާއި ތަފާތު،  ާއް ަ ހާލަތްތަކެއް  

 ިއީ ި  ުގެ ގ ތުން ގުޅިފައި ނުވާ ރަށްތަކެއް ހި ެނ  އަތ ޅެއްގެ ތެރ ގައި އުފެދުނު ފުރަތަ ަ )ވެރިރަށް   ެދުވެރިވެފައިވާ ސިޓީއަކަށެވެ.  

ކަ ުގައިވީ  އެކަނި  ކުޅުދުއްފުށި  ރަށަކީ  ހިނގާ  އި ްތި ާސް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ޤާނ ނީގ ތުން  ސިޓީއެވެ.  ނުހި ެނ ހެން(   ާލެ 

ތި ކައުންސިލަކީ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ފޯރުކ ށްދ   ނަ ަވެސް،  ގިނަ  ިދު ަތްތަކެއް  ރައް ިތުންނަށް  އުތުރުގެ  ލަދުން ައްޗާއި  ުޅި 

ަ އްޓަން ކުރަ ުންދަނީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައް ިތުންނެކ    ކައުންސިލެކެވެ. އެހެންކަ ުން އަޅުގަނ ު ެންގެ  ަސައްކަތްތައް އަަ ދުވެސް 

 ނެވެ. އެއްފަދައިން އަތ ޅުތެރ ގެ ރައް ިތުންވެސް ޝާ ިލްވާނ   ަގުން

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދައުރު ފެށު ާއެކު އެން ެ އިސްކަ ެއް ދީގެން ކުރެވުނު  ަސައްކަތަކީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ 

ގެ ވާގިފުޅާއެކު    هللاއަހަރުގެ  ތަރައްޤީގެ ޕްލ ން އަދި ލ ން ް   ސް ޕްލ ން އެކުލަވާލާ ކަރުދާހަށް ތިލަކުރު ުގެ  ަސައްކަތެވެ.  ާތް    5

ލާ  ަޝްވަރާގެ  ައްޗަށް ި ނާކ ށް، ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ  ުވައް ަފުންގެ  ުރަ  ަސައްކަތުން އެ ަސައްކަތް  ރައް ިތުންގެ  ި ާ

އަނެއް  ަސައްކަތަކީ   ކުރެވުނު  ދީގެން  އިސްކަ ެއް  އެން ެ  ދެން  އިތުރުން  އ ގެ  ނިން ާލެވިފައެވެ.  ތާރީ ަށް  ކަނ ައެޅި  ވަނީ 
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ދި ާވެފައިވާ  ަ ާންވީ އެގ ތުން   ރައް ިތުންނަށް  ކުރެވުނު  ަސައްކަތްތަކެވެ.  ހައްލުހޯދު ަށް  އެކަންކަ ަށް  ދެނެގަނެ   ައްސަލަތައް 

އެކި  ރަށުގެ  ކުރެވުނު  ަސައްކަތްތަކާއި،  ހައްލުކުރު ަށް  ނި ާ ުގެ  ައްސަލަ  ފެންހިންދާ  ހުރި  ަގުތަކުގެ  ހާދާފައި  ރަށުގައި 

ސާފު ނަގާ  ގ ނ ުތައް  ކުނި  ހެދިފައިހުރި  ހުރި ހިސާު ތަކުގައި  ގިނަދުވެސްވެފައި  ޕާކުކ ށް  ކުރު ުގެ  ަސައްކަތާއި،  ަގު ަތީގައި 

ވެހިކަލްތައް ނެގު ުގެ  ަސައްކަތް ފާހަގަ ކ ށްލަ ެވެ. ގ ން ެހުންތަކާއިއެކު ވެސް ކައުންސިލުން  ިއަހަރު އަލަށް ަ އެއް  ިދު ަތްތައް 

އުތުރު   ހާއްސަކ ށްގެން  ދަތުރުވެރިންނަށް  އ ގެތެރެއިން  ކ  ިއުނިޓީ  ފެށުނެވެ.  އަދި  ދަތުރުހި ާ  ކުރެވުނު  ތަރަށްޤީ   ަނދަރުގައި 

އަދި   ހިންގުނު  އިތުރަށް  ކައުންސިލުން  ކުރަ ެވެ.  ފާހަގަ  ދި ަކަން  ފެށިގެން  ހިދު ަތް  ގެ  އިން ޯ  ި ް  ހުޅުވުނު  ސެންޓަރުގައި 

ކޯޓްތަކާއި، އުތުރު  ަނދަރުގައި ލެވުނު    ުހިލަ ތ އްޓާއި، ކުޅީގެ    ގެ ކުޅިވަރުހިންގަ ުންދާ ޕްރ  ެކްޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ީ ޗް އެރީނާ

 ަގުގެ  ަސައްކަތް ފާހަގަކ ށްލަ ެއެވެ. އަދި  ީގެ އިތުރުން  ައި ސަރުކާރުން ހިންގާ    2އުތުރުންނާއި ދެކުނުން ތަރަށްޤީ ކުރެވެ ުންދާ  

ޓ ޓް ކުރު ުގެ ގ ތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކައުންސިލުން  ިއަހަރު  ޕްރ  ެކްޓްތައް   ނިޓަރ ކުރު ާއި، ޕްރ  ެކްޓްތައް ހިންގު ަށް ފެސިލި 

ކުރެވުނެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި  ިއަހަރު އެން ެ    ު އިވެންޓެއްގެ ގ ތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ޤައު ީ ފެންވަރުގައި  ުވާނުންގެ ދުވަސް 

ން ް ކ  ިއުނިޓީ އެންޕަވާ ަންޓާއި ގުޅިގެން ކުރި ަށް  ފާހަގަ ކުރު ަށް ސިޓީ ކައުންސިލާއި  ިނިސްޓްރީ އ ފް   ތް، ސްޕޯރޓްސް އެ

 ގެންދެވުނު ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެވެ.

ކޯވި ް    2021 އަހަރު  ރައްކާތެރިކަ ުގެ   19ވަނަ  އަޅާފައިވާ  އިން  އެޗް.ޕީ.އ   ަ ލި ަ ުކަ ާއިގުޅިގެން  ގެ 

އި  ުވައް ަފުންގެ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހ ދަކުރަން ެހުނެވެ.  ފި ަވަޅުތައް ތަންފީ ުކ ށް، ކޯވި ް ކ ންޓްރޯލް ކުރު ަށް ކައުންސިލަރުންނާ

 ިހާލަތުގައިވެސް ކައުންސިލަރުންނާއި  ުވައް ަފުން ހިތްވަރާއެކު ސާި ތުކަން ަތީ ރައް ިތުންނަށް  ިދު ަތް ދިނު ުގައި ދެ ިތިި ކަން  

ވެފައިހުރި ސަރުކާރު ގިނަ  ުއައްސަސާތަކާއި  ަ ިއް ާ  އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަ ެވެ. އަދި  ި  ަސައްކަތުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއި ު

 ަ ާ ަތްތަކުގެ ފުރިހަ ަ އެއްާ ރުލު ާއި  ަދަދު ކައުންސިލަށް ލިި ގެން ދި ަކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަ ެވެ. އަދި އެކަ ަށްޓަކައި 

އި ނުހަނު  ވެރިންނަށާއި  ުވައް ަފުންނަށް  ހުރިހާ  ުވައްސަސާތަކުގެ  އަދާކުރަން ކުޅުދުއްފުށީގެ  ޝުކުރު   ްލާސްތެރިކަ ާއިއެކު 

  ނުންވެއެވެ. 

އެން ެ    ު އަ ާ ަކީ ރައް ިތުންގެ  ި ާލާއި  ަޝްވަރާ ހޯދާ، އެރައް ިތުންނަށް ލާަ އާއި  ަންފާ   ގެ ެންއަޅުގަން ު

 ވީހާވެސް ގާތުން  ިދު ަތްތައް ކުރަނިވި  ަގަށް ސި ާސަތުތައް ަ އްޓަންކ ށް ތަންފީ ުކުރު ެވެ. އަދި ހަ ަ އެއާއިއެކު ރައް ިތުންނާއި

ކާއި ފޯރުކ ށްދިނު ެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ަ ދަލުވެ، އަޅުގަނ ު ެން އިންތި ާު  ކުރެވިފައިވަނީ ރައް ިތުންގެ ވަރަށް    ު އުން ީދުތަކަ

ންސިލަރުންނާއި  ުވައް ަފުންގެ  އެކުގައެވެ. އެކި އެކި ސަަ  ުތަކަށްޓަކައި  ަ ާނުންސުރެ ކައުންސިލަށް ގެއްލިފައިވާ އިތުާ ރު، ކައު 

 ަސައްކަތުން  ަ ު ަ ުން އިއާދަ ކުރެވ ކަ ުގެ އިހްސާސް އަޅުގަނ ަށް  ިހާރުވެސް ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ. ކުރިއަށް އ ތް ތަނުގައި 

 ާލާއި  ަޝްވަރާގެ  ަތިން ރައް ިތުންގެ އިތުާ ރު އިތުރުކ ށް ދެ ެހެއްޓު ަށްޓަކައި،  ިދު ަތްތަކުގެ ފެންވަރު  ަތިކ ށް، ރައް ިތުންގެ  ި
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 2010/7ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއް  ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ ަރުކަ ީ އު  ލުން ހިންގު ާެ ހ  ޤާނ ނު ނަންަ ރު   ި  

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް    ވަނަ އަހަރު  2021ވަނަ  ާއްދާގެ )ށ( ގައި ަ  ާންކ ށްފައިވާ ގ ތުގެ ަތީން ލި ެވުނު    610  ގެ

 .ޓެވެރިޕޯރ ތަފް ީލު  ަރަކާތްތަކުގެ އިދާރާ ހިންގި

ވަނަ އަހަރު    2019ވަނަ އަހަރަކީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް އަދި ކައުންސިލަށް ވަރަށް ތާރީ ީ އަހަރެކެވެ.    2021

 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއެއްގެ ގ ތުގައި ކަނ ައެޅު ަށްފަހު   އްވުނު ފުރަތަ ަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާު ގައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށި

އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް  ެންަ ރުން އ ޕްރިލް  ަހު ވަނީ އިންތިހާު  ކުރެވިފައެވެ. އަދި، ލާ ަރުކަ ީ ޤާނ ނަށް ސިޓީގެ ފުރަތަ ަ    ަރ  

ވަނަ އިސްލާހާއެކު، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ަސައްކަތްކުރާ ކ  ިޓީއެއް އިންތިހާު  ކުރެވިފައެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލް    9ގެނެވުނު  

 ގައެވެ. 2021 ެއި  17ންތިހާު ވި  ެންަ ރުން ހުވާކ ށް  ަޤާ ާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ އަދި އ.ތ.  ކ  ިޓީ އަށް އަލަށް އި

ހި ެނިފައިވާނެއެވެ.  ވަނަވަރު  ރަށުގެ  ކައުންސިލްގެ  ިޝަނާއި،  ތަ ައްވުރާއި،  ކައުންސިލްގެ   ިރިޕޯޓްގައި 

އަހަރު  2021 ީގެއިތުރުން   ކަނ ައަޅާފައި  ގެވަނަ  ހިންގު ަށް  ކައުންސިލުން  ނަތީ ާ  ާ ިލުވި  ތެރ ގައި  ޕްރ ގްރާ ުތަކުގެ  ވާ 

ހިސާު   ކައުންސިލްގެ  ާލީ  ޕްރ ގްރާ ުތަކާއި،  ރ ވިފައިވާ  ކުރި ަށް  އަހަރު  ތަފް ީލާއި،  ި  ޕްރ ގްރާ ުތަކުގެ  އެ   ިންވަރާއި، 

 ހި ަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.   
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  ވެއްޓެއް އަ ާން ދިރިއުޅ  ރައް ިތެއް ފުދުންތެރި ،އަ ުލާޤާއިއެކު ރިވެތި އިސްލާ ީ

  ސާފު  ފެހި   ަ ާނީ ، ިނާވެފައިވާ    ިދު ަތްތައް   ައްޗަށް ޓެކްނ ލ  ީގެ އަދުގެ ،ޤާއި ްވެފައިވާ 

 .ސިޓީއެއް

  ރަނގަޅު  ،ފޯރުކ ށްދީ   ިދު ަތްތަކެއް ރަށްވެހިކަ ުގެ ފުރިހަ ަ  ައިވެރިވު ާއެކު   ރައް ިތުންގެ

  ރަށުގެ ، ިނާކ ށް    ައްޗަށް އަ ްލާގުގެ އިސްލާ ީ ތަރު ިއް ަތު ތައުލީ ާއި ނި ާ ަކާއި ސިއް ީ

  ފުދުންތެރި ވާއަހުލުވެރިވެފައި  ތަރައްޤީއަށް ދެ ެހެއްޓެނިވި ރައްކާތެރިކުރު ާއިއެކު ޤުދުރަތީވެށި

 .އުފެއްދުން  ާހައުލެއް އުފާވެރި  އަ ާން ދިރިއުޅ  ރައް ިތެއް
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 ވަނަ އަހަރުގެ  ަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހި ެނިފައިވާ  ަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނި ަލަށް  ާ ިލްވި  ިންވަރު   2021

  ނަތީއް ާ

 ާ ިލްކުރެވުނު  
  ިންވަރު 

 ަރަކާތް ހިންގު ަށް  
 ރ ވިފައިވާ  ުއްދަތު 

 # ރ ވިފައިވާ  ަރަކާތްތައް   ހިންގު ަށް

  Q4 Q3 Q2 Q1   
   ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކުރެވިފައިވާ  ަސައްކަތްތައް 

  ޯން ސްޓ  ިއަ ްގައި ކެ ެރާ ހަރުކުރު ުގެ  ަސައްކަތް 
1 

  ި ަށް ހުޅުވާލެވިފައި.      ✓   85%

 ރަސް ީ ފުޓް ޯޅަ ދަނ ު ތަރައްޤީކުރު ުގެ  ަސައްކަތް 

2 
   ަސައްކަތްފުޓް ޯޅަދަނ ުގައި ފެންސް  ެހު ުގެ       ✓ ✓ 80%

 ފުޓް ޯޅަދަނ ުގައި ޓާފް އެޅު ުގެ  ަސައްކަތް          100%

 ރ ސްޓާރަ ް ޤާއި ުކުރުން  ރަސް ީ ފުޓް ޯޅަ ދަނ ުގައި ލައިޓް ސިސްޓަ ް އަދި       ✓ 0%

 ކުރެވުނު  ަސައްކަތްތައް ކ ންޓްރޯލް ކުރު ުގެ ގ ތުން    ފަދަ  ަލިތައް ފެތުރުން   19-  ެންގީ ޗިކަން ގުން ާ އަދި ކ ވި ް 

3 
100% 

   ނިޓަރ ކުރު ުގެ  ަސައްކަތް ކުރެވުނު  ކުޅުދުއްފުޓަށް  ާލެއިން އަންނަ ފަރާތްތައް ✓ ✓ ✓ ✓

   ނިޓަރ ކުރު ަށް  ަނދަރު  ެސްކްއިން ގިނަ  ަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު  ކުޅުދުއްފުޓަށް އަރާފައި ާ އެން ެހާ ފަރާތްތައް ✓ ✓ ✓ ✓



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021
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  ✓     
އެހީތެރިކަން   ކައުންސިލްއިން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގެ ރައް ިތުންނަށް   ނުންވާނެ ތަކެތީގެ ކ ވި ްގެ ހާލާތު ހދ.ނ ޅިވަރަ ްގައި ގޯސްވު ާއިގުޅިގެން ސިޓީ

 ފޯރުކ ށްދެވުނު. 

 ކުނި ނައްތާލު ާއި ވ ސްޓް  ެނ  ް ަންޓްގެ  ަސައްކަތްތައް 

4 

 ހުސްކުރު ުގެ  ަސައްކަތް ކުނި ކ ށި          0%

  ަސައްކަތް  ވ ސްޓް  ެނ  ް ަންޓް ްޕލ ން އެކުލަވާލު ުގެ         0%

 ޤާއި ުކުރު ުގެ އިދާރީ  ަސައްކަތް  ިނިސްޓްރީގެ ފެންވަރުގެ ކުރި ަށް ގެންދި ުން  އ ފި ްގެ ވ ސްޓް  ެނ  ް ަންޓް ސެންޓަރ         0%

 ވަކިކުރުން   ަ ާވެފައިވާ ކުނި ވެއް ާއިކުނިކ ށީގައި          100%

 ސްޓ ޝަނަކަށް ގެންދި ުން  ކުން ާއި ވަކިކުރެވިފައިވާ ވެލި ޓްރާންސްފަރ         0%

 ހަވާލުކުރުން   ކުނި ކ ށި  ެނ  ްކުރު ަށް ވެ ްކޯއާއި         0%

 އިންސިނެރ ޓަރ  ެހެއްޓު ުގެ  ަސައްކަތް ކުރި ަށް ގެންދި ުން   ިނިސްޓްރީ އ ފް އެންވަ ަރ ެންޓާއި ގުޅިގެން         10%

  ަނދަރު ތަރައްޤީކުރު ުގެ  ަސައްކަތްތައް 

5 

  ަސައްކަތްތައް  ހައްލުކުރު ަށް  ައްސަލަތައް ރިޯޕޓް ކުރު ާއި އެކަންކަ ަށް އެޓެން ްވު ުގެ  ަނދަރު   ނުންކުރު ުގައި ހުރި  ައްސަލަތައް ✓ ✓ ✓ ✓ 100%

 ދަތުރުހި ާ އާން ުންނަށް ރަސް ީކ ށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި  ލޯކަލް  ަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އި ާރާތް ކުރެވުނު       ✓ 100%

 އެ ް.ޓީ.ސީސީގެ އެހީތެރިކަ ާއި  ަރާ ާތުކުރެވުނު  އ  ިއެހެލާ ސަރަހައްދުގެ ދެކުނު އެއްގަ ުދ ށި       ✓ 100%

  ަނދަރު    ުކ ށް ފެރީ ޓާ ިނަލް އަދި  ަސް ާރުކ ޓް އެޅުން   ަނދަރު އެކްސްެޕންޝަން ްޕރ  ެކްޓްގެ ތެރެއިން ✓ ✓ ✓ ✓ 90%

 6 ރަށުތެރެ ސާފުކުރު ުގެ  ަސައްކަތްތައް 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021
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100%   ✓    
އެ ަސައްކަތް ކުރި ަށް   އެސަރަ ައްދުތައް ސާފުކުރު ަށް ވަނީ އަންގައިގެންފަރާތްތަކާއި  ައްދަލު ކުރެވި  ރައް ިތުންގެ ރުއްގަނ ުތައް ކުއް ަށް ހިފާފައިވާ

 ގެންދި ުން 

100% ✓       
 ަގުތަކާއި  ީޗް އަދި  ަނދަރު ަތި   ީނަތްތެރި ކުރު ުގެ ގ ތުން ސިޓީގެ އެކި  ުއައްސަސާތަކުން ސިޓީގެ ތާރު  ުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރު ަށް ސިޓީ

 ގެންދެވުނެ   ސާފުކުރު ުގެ ްޕރ ގްރާ ެއް ކުރިއަށް

  ަސައްކަތްތައް ފެށުން   ިސަލް ފޯރުކ ށްދީގެން ކައުންސިލްގެ  ެލު ުގެ ދަށުގައިވާ  ިންތައް ސާފުކުރު ުގެ ވެ ްކޯގެ ވެހިކަލްތަކަށް ކައުންސިލްގެ  ަރަދުގައި       ✓ 70%

 އި ާރާތްތަކުގައި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުން    ެލު ުގެ ދަށުގައި ހުރި ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ  
7 

  ިވަގުތަށް  ެދުކެނ ިފައި  -އެގްރި ެންޓް ގައި ސ އިކުރު ުގެ  ަސައްކަތް  ސޯލަރ ެޕނަލް ހަރުކުރު އެރައިސް ްޕރ  ެކްޓް       ✓ 50%

 ޕާކްތަކާއި  ައި ާންތައް ހަދާ ތަރައްޤީކުރުން 

8 

    ެހެއްޓު ަށްޓަކައި ާޕކުގެ ކ ންސެްޕޓް ތައް ާރުކުރު ުގެ  ަސައްކަތް އިން ި ާއިން ހަރަދުކ ށްފައިވާ ާޕރކްސެޓް         100%

     ަދަލު ދިނު ަށް އިއުލާން ކުރު ުގެ  ަސައްކަތް ާޕކްސެޓް  ަހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އާން ުންގެ ރުއްގަހަށް         0%

 އ ފީހުގައި ވަނީ ދެންނެވުން  އިސްރައްވެހިންގެ ާޕކް އެޅު ުގެ  ަސައްކަތް އަވަސްކ ށްދިނު ަށް ޕެންޝަން ެޕންޝަން އ ފީހުން އެޅު ަށް ހަ ަ ެހިފައިވާ       ✓ 100%

 ވި ަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުރެވުނު  ަސައްކަތްތައް 

9 
 ނަން ފާސްކުރު ާއި ވި ަފާރި ރަ ިސްޓްރީ ކުރު ުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކ އްދެވ .  ފަރާތްތަކަށްއަލަށް ވި ަފާރި ފަށަން ގަސްތުކުރާ   ✓ ✓ ✓ ✓ 100%

100% ✓ ✓     
 ިވެލ ޕް ެންޓް އާއި އިކ ނ  ިކް  ދިނު ުގައި ދި ާވާ އެކިއެކި  ައްސަލަތައް ހައްލުކުރު ަށްޓަކައި  ިނިސްޓަރ އ ފް ވި ަފާރި ރަ ިސްޓްރީ ކުރު ުގެ  ިދު ަތް
  ައްދަލުކ ށް ވަނީ  ަޝްވަރާކުރެވިފައި



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021
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 ލާ ި ްކުރާ ޤަވާއިދުތަކާއި އު  ލްތައް ހަދާ ހިންގުން  ލާ ަރުކަ ީ ޤާނ ނުން

10 

 ރައް ިތުންނަށް ފޯރުކ ށްދިނުން.  ހެދިފައިވާ އު  ލުތަކާއި އެއްގ ތަށް ހިދު ަތްތައް     ✓ ✓ 100%

 އުސ ލުގެ ތައް ާރުކުރެވި  ިދު ަތް ދިނުން  ސަރަ ައްދުގައި  ީޓަރު  ޯޓު  ެހެއްޓު ުގެ ަނދަރު          0%

  ަސައްކަތްކުރުން   ޤަވާއިދުތައް ކަ ާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެންއެކުލަވާލު ުގެ  ކައުންސިލަށް ލި ިދ   ާރުގެ ދަށުން ހަދަން ެހ        ✓ 20%

 އުސ ލު ތައް ާރުކުރެވި  ިދު ަތް ދެވުން  ސަރަހައްދުން  ިން ކުއް ަށް ދިނު ުގެއިޤްތިސާދީ      ✓ ✓ 100%

 ރައް ިތުންނާއި  ުއައްސަސާތަކުގެ  ައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

11 

 ކަންކަ ާވަނީ  ަޝްވަރާކުރެވުނެ  ުވައްސަސާތަކާއި  ައްދަލުކުރައްވާ އެކި އެކި   އައު ސިޓީ ކައުންސިލް އައު ާއެކު ރަށުގެ ގިނަ     ✓   100%

 ރައް ިތުންނާއި  ައްދަލުކުރައްވާ ހިއްސާކުރެވިފައި   އަލަށް އެކުލަވާލި ތަރައްޤީގެ ްޕލ ން     ✓   100%

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު. ގުޅ ގ ތުން ރައް ިތުންގެ  ައްދަލުވު ެއް   އާއި 2ރޯ ް  ިވެލ ޕް ެންޓް ކޯަޕރ ޝަންނާއި  ަގުހެދުން ފ ސް      ✓   100%

   އެފަރާތްތަކުގެ އެއް ާރުލުން ލި ިފައިވ . ކުރު ަށްޓަކައި ރަށުގެ އެކި  ުއައްސަސާތަކާއި  ައްދަލުވުންތަކެއް   އްވި   ުވާނުންގެ ދުވަސް ސިޓީގައި ފާހަގަ     ✓   100%

  ި ާސްޓަރ  ެނ  ް ަންޓްގެ  ަސައްކަތްތައް

12 
100% ✓ ✓     

 ެނ  ް ެންޓް ސެންޓަރަށް ފ ނުވު ުގެ   ވިއްސާރާގައި ގެއްލުން ލި ުނު ފަރާތްތަކަށް ފުރައިދީ ނެޝެނަލް  ި ާސްޓަރ ކާރިސާތަކުން ލި  ގެއްލުން  ަ ާންކުރާ ފޯ ު
  ަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ 

 ހައްލުކުރުން ކަސީދާގޯޅީގައި ވިއްސާރާގައި ފެން   ުވާ  ައްސަލަ      ✓   100%

    ުވާ ހިސާ ުތަކުގައި ފެން ހިންދު ުގެ  ަސައްކަތް ކުރެވުނު  ވިއްސާރަވެ ފެން    ު ވު ުގެ ސަ ަ ުން، ފެން     ✓ ✓ 100%



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021

  14 

 އި ާރާތްކުރު ާއި  ެހ   ަޝްރ އުތައް 

13 

 ކުލާސްރ  ުގެ  ަސައްކަތް   12އި ާރާތްކުރެވުނު   ހދ. އަތ ޅު ތަ ުލީ ީ  ަރުކަ ުގައި         95%

 ކުލާސްރ  ުގެ އި ާރާތް އިންސްެޕކްޝަންއެއް ހެދުނު   12އި ާރާތްކުރެވުނު   ހދ. އަތ ޅު ތަ ުލީ ީ  ަރުކަ ުގައި     ✓ ✓ 100%

  ަސައްކަތް ކުރެވުނު  ރޯހައުސް   ނިޓަރ ކުރު ުގެ  40 ާފަލު ހި ާ        ✓ 100%

 ރޯހައުސްތަށް ހެދު ުގެ  ަސައްކަތް  ަން ާރަ ހި ާ      ✓ ✓ 40%

  ި ުތި ާއީ ތަރައްޤީގެ  ަސައްކަތްތައް

14 

  ިދު ަތް ފެށުން  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ކ  ިއުނިޓީ ފަރުވާގެ       ✓ 100%

 ފާހަގަކުރުން   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސް       ✓ 100%

 އެކުލަވާލުން  ދިރިއުޅ  ނުކުޅެދ   ީހުންގެ ދަފްތަރެއްރަށުގައި       ✓ ✓ 100%

 ފެށުން    ތު ސެންޓަރުގެ އިން ޯރ  ި ްގެ  ިދު ަތްދ ން       ✓ 100%

 އެހެނިހެން  ަސައްކަތްތައް

15 
   އިންތި ާ ް ވަނީ ހަ ަ ެހިފައި ދާއި ީ ގ ތެއްގައި  ަގުތައް  ަރާ ާތުކުރު ުގެ     ✓ ✓ 100%

0%   ✓     
ފާޅުކ ށްފައިނުވާތީ  ަސައްކަތް    ިއުލާން ކުރެވުނު.  ިކަ ަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން  އަލުން އަ ީރު އަ ީން ސްކ ލް ކުއް ަށް ދ ކުރު ަށް

 ހުއްޓިފައި. 
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 : ކައުންސިލްގެ ވެް ޕޯޓަލް ތައް ާރުކުރުން.1 ަރަކާތް   •

 ެހި ތަކެއް ކުރަން  ތްދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލަށްވަނީ ގިނަ  ަސައްކަ ޅުރޯގާއާ ގުޅިގެން ކު  19ކ ވި ް  ސަ ަ ު/ދަތިތައް:

ވަނަ    2021ކަން ހުރިގ ތުން   ުވައް ަފުންގެ ދަތި  ކުރަންރާވަފައިވާ ަ އެއް  ަސައްކަތްތަކަށް ު ރުއަރާފައެވެ.ން  ލުކައުންސި

އަ ަލީ  ަސައްކަތް ފެށ ގ ތްވަނީ ނުވެފައެވެ. ކައުންސިލް  ހާލަތު ދެނެގަނެވި  ަސައްކަތުގެ ސްކ ލް    ުކަ ުން    ގެއަހަރު

އިދާރާއާ އަލަށް ގުޅުނު އައިޓީ ސްޓާފާއެކު   ކްޗަރ ޤާއި ްކުރަން ފެށިފައިވަނީއިދާރާގެ   ސިކް ކ  ްޕިއުޓަރ އިންފްރާސްޓަރަ

 ގައެވެ.   2021ސެޕްޓެ ްަ ރ 

 ޤުރުއާން  ުާ ރާތް :  2 ަރަކާތް   •

ނަ ަވެސް ޤު  ސަ ަ ު/ދަތިތައް: ކުއާޓަރގައެވެ.  ފުރަތަ ަ  އަހަރުގެ  ކުރެވިފައިވަނީ  ގެންދަން ޝެ ިއުލް  ރުއާން  ުާ ރާތް 

ހަރު  ަތިން   ނިޓަރިންގއަށް ލެވިފައިވެއެވެ. ރަށު ހާލަތު ގޯސްވެ އަތ ޅުގެ އެކިރައްތައް ގިނަ އަދަދަކަށް އެކިފަ  ގެކ ވި ް

ންވެސް ހޯވާ  ުާ ރާތް ކަ ަށްވެފައި ރަށު ޤުރުއާން  ުާ ރާތައް ރަށް ތަ ްސީލްކުރާ ދަރިވަރު  ޅުޤުރުއާން  ުާ ރަތަކީ އަތ 

ވަނަ    2021ތ ޅު ޤުރު ާން  ުާ ރާތް  ފައި އަރުއާން  ުާ ރާތާއި ދި ާކ ށް ކަ ަށްވެގުރުއާން  ުާ ރާތް ާ އްވަނީ އަތ ޅު ޤު

    އު ީ  ުާ ރާތުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސުކ ލްތަކުން ހ ވާލެވ  ދަރިވަރުން ވަނީ ަ އިވެރިވެފައެވެ.ފަސްވަ ުން ދިއު ާގުޅިގެން ޤަ

 ފެސްޓްގެ  ވިލުންވެރި  ގ ތުން  ފާހަގަކުރު ުގެ  ދުވަސް  އެއްަ އިވަންތަކަ ުގެ  ޤައު ީ  ގުޅިގެން  އާއި  އ .އެ ް. ީ.އެން  :3   ަރަކާތް  •

 ހަވީރު ކު ަކުދިންގެ އިންތި ާ ުކުރެވުނު ނަ ުގައި

  ގޯސްވެ   ހާލަތު  ގ19ެ- ކ ވި ް  ރަށުގައި  ވެވިފައިވަނިކ ށް  ތައް ާރީތަކެއް  ގިނަގުނަ   ވާން ެހ    ިހަރަކާތައް  :ދަތިތައް  / ސަ ަ ު 

  ި  ރައްކާތެރިކަ ަށްޓަކައި  ސަލާ ަތާއި  ރައް ިތުންގެ  އެން ެހާ   ގުޅިގެން  ފެށު ާއި  ޕ  ިޓިވްވާން  ސާންޕަލްތަކެއް  ރެން ަ ް

   ުާ ރާތްތައް   ލި ު ުގެ  ކުރެހު ާއި   ރ ވުނު  ާ އްވަން  ގުޅިގެން  އެދުވަހާއި  ނަ ަވެސް.  ކެންސަލްކުރެވުނެވެ  އިވެންޓް

 .ގެންދެވިފައިވެއެވެ ކުރި ަށް ކަ ާއިއެކު ކާ ި ާު  ފި ަވަޅުތަކާއިއެކު  ރައްކާތެރިކަ ުގެ

  ަރަކާތް ނެގު ުގެ ދިދަ ދުވަހުގެ  ިނިވަން :4   ަރަކާތް  •

  ހާލަތު   ގެ  19-ކ ވި ް  ރަށުގައި  ހަ ަ ައްސަ ުންދަނިކ ށް  އިންތި ާ ުތައް  ރަސް ިއް ާތުގެ  ނެގު ުގެ  ދިދަ  :ދަތިތައް / ސަ ަ ު 

 ނުާ އްވާ  ރަސް ިއް ާތު  ރައްކާތެރިކަ ަށްޓަކައި  ސަލާ ަތާއި  އެން ެންގެ  ސަަ ު ން  ލު ުގެ    ނިޓަރިންނަށް   ރަށް  ގޯސްވެ

 . ހަ ަ ެއްސުނެވެ ގ ތަށް
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  ިއިދާރާގެ   ދ ކުރެވިފައިވަނީ  ހިންގި ި ން  ހ ސްޕިޓަރ  ަ އު  ކުރީގެ

އެގްރި ެންޓްގެ ދަށުން   266/266/2017/49(AGR)  ނަންަ ރު

 ކ ށް   އި ާރާތެއް     ު  ކުރު ަށް  ވި ަފާރި  އެފަރާތުން.  ސީކުއީނަށެވެ

 ކުއް ަށް   ިއި ާރާތް.  ވި ަފާރިކުރަ ުންދެއެވެ  ނަ ުގައި  އެ ް  ންގެ

  2017  ސެޕްޓެ ްަ ރ  20   ުއްދަތަށް  އަހަރުގެ  15  ދެވިފައިވަނީ

 .ރުފި ާއަށެވެ 29900/- ށ2032ް ސެޕްޓެ ްަ ރ 19 ން

 

ނަންަ ރު:   އި ާރާތް  ަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ިއިދާރާގެ 

(AGR)266/266/2019/55   ްދަށުން   ލީފ އެޤްރި ެންޓްގެ 

 ުލައި   31ން    2019އ ގަސްޓް    1ގާ ަންއާއެވެ.  ުއްދަތަކީ  

ކުއް ަކީ    2029  )ތިރީސްހަތްހާސް  -/37501އަށެވެ. 

 އެކެއް( ރުފި ާއެވެ.   ފަސްސަތ ކަ
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ކުޅުދުއްފުށީގައި އިތުރުކުރު ުގެ ގ ތުން  ަތީ ތަ ުލީ ުގެ ފުރުޝަތުތައް  

ި  ަށް  ސްކ ލް  އަ ީން  އަ ީރު  ަ އު  ކުރީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ހދ. 

ކ ލެ ުންނެވެ.  ިހާރު  ވިލާ  ކާ ި ާު ކ ށްފައިވަނީ  ހުޅުވާލައިގެން 

ކ ށް  ތައާރަފް  ކޯސްތަށް  ފެންވަރުގެ  އެކި  ދަނީ  އެފަރާތުން 

ކި ެވު ުގެ ތައުލީ ަށް  ފުރުސަތު   ކުޅުދުއްފުށީގައި  ަތީ 

 ތަނަވަސްކ ށްދެ ުންނެވެ. 

  2016ސެޕްޓެ ްަ ރ    22އެގްރި ެންޓްގެ ދަށުން    266/266/2016/29(AGR)ި ން ދ ކުރެވިފައިވަނީ  ިއިދާރާގެ ނަންަ ރު:  

 ރުފި ާއަށެވެ.  10000/-އަށް  ަހަކު  2041ސެޕްޓެ ްަ ރ  21ން 

 (AGR)  :ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ިއިދާރާގެ ނަންަ ރު  3 ިދު ަތް  

266-PR/PRIV/2021/18   ްދަށުނ އެގްރި ެންޓްގެ 

ި ން  އެފަރާތަށް  ހިންގު ަށެވެ.  ފެ ެލީ   ކަރީ  ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

ގެ   2022  ން    30ން    2021 ުލައި    01ކުއް ަށް ދީފައިވަނީ  

 ރުފި ާގެ ކުއް ަކަށެވެ.   4000/-ނި ަލަށް  ަހަކު 

 

 

 ދިނު ުގެ  ފުރިހަ ައަށް  ވީހާވެސް  ރައް ިތުންނަށް  ހިދު ަތް  ދަތުރުހި ާގެ

 ކާ ި ާު ކ ށްފައިވަނީ  ހުށަހަޅައި  ި  ަށް   ދަތުރުހި ާ  ވިސްނު ުގައި

 ދަތުރުހި ާ  އެފަރާތަށް.  ލި ިޓެ ުންނެވެ  ޕްރައިވެޓް   ޯލް ިވްސް  އެތު ާ

 AG-A/2015/15-266  ނަންަ ރު  އިދާރާގެ  ދީފައިވަނީ  ކުއް ަށް

 31ން   2015  ސެޕްޓެ ްަ ރ  01   ދަށުން   ރި ެންޓްގެއެގް

 އަށެވެ.   31,377/50 ށް 2025އ ގަސްޓް 
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ދަގަނ ުގެ އި ާރާތް އެގްރި ެންޓްކުރެވިފައިވަނީ  ިއިދާރާގެ ނަންަ ރު: 

266A-PLT/2012/01   ްއެގުރި ެންޓްގެ ދަށުން އެތު ާ ޕްރައިވެޓ

ދ ކުރެވިފައިވަނީ  ި ން  ލި ިޓެ ަށް  ޕްރައިވެޓް  އެތު ާ  ލި ިޓެ ާއެވެ. 

ގެ ނި ަލަށް   2022އ ޕްރީލް    15ން ފެށިގެން    2012އ ޕްރީލް    15

އެއި ާރާތުގައި   -/9780 ަހަކު   އެފަރާތުން  ކުއް ަކަށެވެ.  ރުފި ާގެ 

 ކުރާ ވި ަފާރިއަކީ ލަކު ި ވިއްކު ެވެ. 

ި  ެއް  ވިއްކު ަށްޓަކައި  ގ ސް  ތެލާއި  ސަރަ ައްދުން   ަނދަރު 

ވަނީ  ިއި ނަންަ ރު: އިް ރާހީ ް  ަސަން،  ާު ޅާގެއަށް  ދާރާގެ 

(AGR)266/266/2017/08   ްދަށުނ އެއްަ ސްވު ުގެ 

ދ ކ ށްފައިވަނީ   ކުއް ަށް  ި ން  ފެް ރުއަރީ   01ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. 

 01، -/17,000ށް  ަހަކު    2022 ަނަވަރީ    31ން    2017

ށް    2032 ަނަވަރީ    31ން    2027ފެް ރުއަރީ    01،  -/20,400ށް  ަހަކު    2027 ަނަވަރީ    31ން    2022ފެް ރުއަރީ  

 ރުފި ާއެވެ.   -/24,480 ަހަކު 

ކައުންސިލްގެ ި  ެއް ކަ ުގައިވާ  ުހުތާދު ގޯތި  ިއިދާރާގެ ނަންަ ރު: 

(AGR)266/266/2016/04   ުހަވާލ ދަށުން   އެގްރި ެންޓުގެ 

ި ން  ލި ިޓެ ާއެވެ.  ޕްރައިވެޓް  ކ  ްޕެނީ  އާޕ އިންޓް  ކުރެވިފައިވަނީ 

ފެށިގެން    2016 ަނަވަރީ    17ކުރެވިފައިވަނީ    ހަވާލު  16ން 

ނި ަލަށް  ަހަކު    2041 ަނަވަރީ   ރުފި ާގެ   -/10,500ގެ 

 އ  ކުއް ަކަށެވެ. 
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 ުގައި އެތު ާ ި   ފައިވާ ތެ  ން ދ ކުރެވިކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ަ ނދަރު

ދ ން  ޤާއި ުކ ށް  ިދު ަތް  ޝެ ެއް  ޕެޓްރޯލް  ވަނީ  ފިއުލްއިން 

ފަށާފައެވެ.  ިި  ުގައި  ިދު ަތް ދ ން ފަށައި ހ ސްޕިޓަލް އަދި ފަ ަރ 

ސްޓ ޝަން ކައިރީގައި  ިހާރު ެ ހެއްޓިގައިވާ ޕެޓްރޯލް ސެ ް ވަނީ 

  ަންދުކ ށް ި ން ސާފުކ ށްފައެވެ. 

ން  2012އ ޕްރީލް  15އެގްރި ެންޓްގެ ދަށުން   266/266/2016/23(AGR) :ި ން ދ ކުރެވިފައިވަނީ  ިއިދާރާގެ ނަންަ ރު

 ރުފި ާގެ ކުއް ަކަށެވެ.  -/25,603ގެ ނި ަލަށް  ަހަކު  2022އ ޕްރިލް  15ފެށިގެން 

އެގްރި ެންޓްގެ ދަށުން އާޕ އިންޓް ކ  ްޕެނީ    266/266/2016/04(AGR) ުހުތާދު ގޯތި ދ ކުރެވިފައިވަނީ  ިއިދާރާގެ ނަންަ ރު:  

  2041 ަނަވަރީ    16ން   2016 ަނަވަރީ    17ޕްރައިވެޓް ލި ިޓެ ްއާއި ވަނީ  ަވާލުކުރެވިފައެވެ.  ިއެއްަ ސްވު ުގެ  ުއްދަތަކީ  

ކުއް ަކީ  ަހަކު   ދު  -/10500އަށެވެ.  ގިނަ  ނުދައްކާ  ކުލި  ނަ ަވެސް  ިފަރާތުން  ވަސްތަކެއް  )ދިހަހާސްފަސްސަތ ކަ(އެވެ. 

 ހިނގާފައިވާތީ ކުޅުދުއްފުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް ކޯޓަށް ވަނީ  ައްސަލަ ހުށަހެޅިފައެވެ. 

އެގްރި ެންޓްގެ ދަށުން ފިއުލް ސަޕްލައި    266-D/266/2021/2(AGR)އެތު ާ ފިއުލް ދ ކުރެވިފައިވަނީ  ިއިދާރާގެ ނަންަ ރު:  

  ން   30ން    2021 ާރޗް    03)ހަތްހާސްފަސްސަތ ކަ( ރުފި ާއެވެ.  ުއްދަތަކީ    -/7500 ޯލް ިވްސްއާއެވެ. ކުއް ަކީ  ަހަކު  

 އަށެވެ.  2021
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އެގްރި ެންޓްގެ ދަށުން   266-A/PRIV/2020/22 (AGR)ރާގެ ނަންަ ރު:  ނަންަ ރު  ަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ިއިދާ  3 ިދު ަތް  

)ތިންހާސްހަތްސަތ ކަދިހަރުފި ާ( ދައްކަ ުން ދެއެވެ. އެފަރާތަށް ކުއް ަށް    -/3710ފެ ެލީ   ކަރީ ހިންގު ަށެވެ. އެފަރާތުން  ަހަކު  

 އަށެވެ.  2021  ން  30ން  2021 ަނަވަރީ  1ދީފައިވާ  ުއްދަތަކީ 

ނަންަ ރު:  އި ާރާތް  ަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ިއިދާރާގެ 

(AGR)266/266/2019/55   ްދަށުން   ލީފ އެޤްރި ެންޓްގެ 

 ުލައި   31ން    2019އ ގަސްޓް    1ގާ ަންއާއެވެ.  ުއްދަތަކީ  

ކުއް ަކީ    2029  )ތިރީސްހަތްހާސް  -/37501އަށެވެ. 

 ރުފި ާއެވެ.  ފަސްސަތ ކައެކެއް( 

 

 ަތީ ތަ ުލީ ުގެ ފުރުޝަތުތައް ކުޅުދުއްފުށީގައި އިތުރުކުރު ުގެ ގ ތުން 

ި  ަށް  ސްކ ލް  އަ ީން  އަ ީރު  ަ އު  ކުރީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ހދ. 

ކ ލެ ުންނެވެ.  ިހާރު  ވިލާ  ކާ ި ާު ކ ށްފައިވަނީ  ހުޅުވާލައިގެން 

ކ ށް  ތައާރަފް  ކޯސްތަށް  ފެންވަރުގެ  އެކި  ދަނީ  އެފަރާތުން 

ފުރުސަތު  ކި ެވު ުގެ  ތައުލީ ަށް  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ަތީ 

 ތަނަވަސްކ ށްދެ ުންނެވެ. 

  2016ސެޕްޓެ ްަ ރ    22އެގްރި ެންޓްގެ ދަށުން    266/266/2016/29(AGR)ި ން ދ ކުރެވިފައިވަނީ  ިއިދާރާގެ ނަންަ ރު:  

 )ދިހަހާސް( ރުފި ާއަށެވެ.  10000/-އަށް  ަހަކު  2041ސެޕްޓެ ްަ ރ  21ން 
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ޕްރައިވެޓް  އެތު ާ  ޯލް ިވްސް  ދ ކ ށްފައިވަނީ  އި ާރާތް  ވަރުނަު  

އަށެވެ. ވީހާވެސް  ލި ިޓެ ް  ރައް ިތުންނަށް  ހިދު ަތް  ދަތުރުހި ާގެ 

ހުށަހަޅައި  ި  ަށް  ދަތުރުހި ާ  ވިސްނު ުގައި  ދިނު ުގެ  ފުރިހަ ައަށް 

ޕްރައިވެޓް ލި ިޓެ ުންނެވެ.  ކާ ި ާު ކ ށްފައިވަނީ އެތު ާ  ޯލް ިވްސް 

-266އެފަރާތަށް ދަތުރުހި ާ ކުއް ަށް ދީފައިވަނީ އިދާރާގެ ނަންަ ރު  

AG-A/2015/15  ްއެއްތިރީސަ ހާސް ތިން ސަތ ކަ   50/31377ށް    2015ސެޕްޓެ ްަ ރ    01ރި ެންޓްގެ ދަށުން   އެގ(

 ހަތްދިހަ ހަތް ރުފި ާ ފަންސާސް ލާރި(އަށެއެވެ.

ރުއްގަނ ު  ަވާލުކުރެވިފައިވަ   1 ގޯތީގެ  އަވަށު  އަވަށު  އިރު ަތި  ކަ ުގައިވާ  ނަންަ ރުރުއްގަނ ު   ނީ  ިއިދާރާގެ 

(AGR)266/266/2018/48  ުައް ަދުއާއި ސާފުކ ށް  ެލެހެއްޓު ަށް  هللا އެގްރި ެންޓުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ދެރަހަ،  ަް ދ ު 

 ކުއް ަށް ދެވިފައެވެ. 

 ރުފި ާގެ ކުލީގެ ގ ތުގައި ދައްކާ ގ ތަށެވެ.  500/-ރުއްގަނ ު  ަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އަހަރަކަށް  •

 ށް. 2021އ ކްޓޯަ ރ  8ން  2018އ ކްޓޯަ ރ  9  ުއްދަތު: •

ސަރަ ައްދުގައިވާ    4 އ ތް  ހުޅަނގުން  ރުއްގަނ ު،  ެން ަރ  ސަރަ ައްދުގައިވާ  ަ ން ާރަ  ައިދާން  ކަ ުގައިވާ،  ރުއްގަނ ު 

ރު ސަރަ ައްދުގައިވާ  އ ތް  ހުޅަނގުން  ކެ ްޕަސް  އ ތް  ރުއްގަނ ު،  ހުޅަނގުން  އެކްސްޕާޓްގެ  އައިލެން ް  އަދި  އްގަނ ު 

ަ ނ ުގާ އިންވެސްޓް ަންޓަށް   އެގުރި ެންޓްގެ    266/PRIV/2020/6(AGR)ސަރަ ައްދުގައިވާ ރުއްގަނ ު ވަނީ  ނަންަ ރު 

 ދަށުން ސާފުކ ށް  ެލެހެއްޓު ަށް ކުއް ަށް ދެވިފައެވެ.

ގ ތަށް   • ދައްކަން ެހ   ކުލި  އަހަރަކަށް  އެކު  ު ުލަ  ރުއްގަނ ަކީ  ރުއްގަނ ުތަކެކެވެ.   535/- ަވާލުކުރެވިފައިވާ 

 )ފަސްސަތ ކަތިރީސްފަސްރުފި ާ( އަހަރަކަށް ލިެ އެވެ. 

  ށް 2021އ ކްޓޯަ ރ  4ން  2020އ ކްޓޯަ ރ  5 ުއްދަތު:  •



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021
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  ާގަ  އެގުރި ެންޓް ނަން ަރު  އެގުރި ެންޓްކުރެވިފައިވާ ފަރާތް 

 266-D/INDIV/2021/20 1(AGR)   ސާ އަލީ

 266-D/INDIV/2021/28 2(AGR) އަ ް ަދު އިހްސާން 

 266-D/INDIV/2021/22 3(AGR)  ަސަން   ސާ 

 266/INDIV/2020/49 4(AGR) އާރިފް  ަލީ

 266-D/INDIV/2021/23 5(AGR)  ަސަން  ުސައިން

 266/INDIV/2020/48 6(AGR) އިް ރާހީ ް  ަސަން

 266/INDIV/2020/49 7(AGR)  ަލީ އާދަ ް

 266-D/INDIV/2021/24 8(AGR) ޤާސި ް  ަލީ

 

ކައުންސިލްއަށް  )ތިންސަތ ކަ( ރުފި ާ    300/-ފަރާތުން ކ ން ެ  ަހަކު    8އިސްކުރު ކުއް ަށް ދ ކުރެވިފައިވާ    8 ަތީގައިވާ  
 ލިެ އެވެ. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021
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އެއް ަސްވި   އެއް ަސްވު ުގެ ނަން ަރ 
 #  ި ުގެ ނަން  ތަފްސީލް  ތާރީހް 

(AGR)266-

PR/PRIV/2021/4 

5-Feb-21 ،ިކައުންސިލް އިދާރާގައި އުފެދ  ކުނި އުކާލު ާއި ެ ހ ގ ތުން،   ިއީ ހދ ކުޅުދުއްފުށީގެ  ިސްކިތްތަކާއ

 އެއްަ ސްވު ެކެވެ.ދެ ެދު ވެވިފައިވާ  އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި  ަ ންނަވަ ާން،

ކައުންސިލް އަދި 

 ިސްކިތުގެ 

 ކުނިއުކާލުން 
1 

(AGR)266-

PR/PRIV/2021/5 

19-Feb-21 ާަލަހައްޓަން ެހ  ތަންތަން ކުނިކެހު ަށް އި ުލާންކ ށް    ިއީ ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި  ާއް ުކ ށް ކުނިކަހ 

ރަ ިސްޓްރީ " )  ފަންއަރި"  ފަރާތްކަ ުގައިވާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށިކާ ި ާު ކުރި   ި  ުކ ށްގެން، އެި  ް

ކުޅުދުއްފުށީ  ( އާއި  ި ަސައްކަތް  ަވާލުކުރި ފަރާތްކަ ުގައިވSP-6457/2015ާނަ ްަ ރ: 

ކުނިކަހަން ެހ  ސަރަހައްދު ތިރީގައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދެ ެދު ވެވިފައިވާ އެއްަ ސްވު ެކެވެ.

   ަނދަރު ސަރަހައްދުލޯކަލް  އެވަނީއެވެ.

A ްދެކުނުހުރަސް ެޓީގެ ދެކުނުން އ ތް ސަރަހައްދު އ ތް ފުޅާ ިނަށ 

B  ްދިގު  ެޓީއާއި ދަތުރުހި ަލާއި ދެ ެދު ދިގު ެޓީގެ ދިގު ިނަށ 

C ،ްދެކުނަށް ަ އްތިލައިނާ ހަ ައަށް. އުތުރު ހުރަސް ެޓީގެ އިރު ައްޗަށް ަ އްތިލައިނާ ހަ ައަށް، ދެކުނަށ  

އި ްތި ާއީ 

ސަރަހައްދުތައް 

 ކުނިކަހާ  ެލެހެއްޓުން 

2 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021
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  ، ދެކުނުގައިވާ  ަގު ދަނ ުގެ ހުޅަނގު ަ އްތިލައިނާ ހަ ައަށްނ ގެ އުތުރާއި

D ްފެންސާ ދެ ެދު ކ ރަލް ދަނ ުގެ ހުޅަނގު ަގު ގަނ ުގެ ދެކުނު ަގުން ފެށިގެން އެއަރޕޯޓ 

E ްފެށިގެން ހުޅަނގަށް ގ ސް   ކެ ްޕަސް ދަނާލު ދެކުނު ަގު ) ިސްކިތް ަގު( ދަނާލުގެ އިރު ދެކުނުކަނުނ

ދެކުނުކަނުން ފެށިގެން ކ ރަލް ދަނ ުގެ ދެކުނު ަގާއި  ހުޅަނގު ަގާއި އެކު )ކެ ްޕަސް ގޯތީގެ ހުޅަނގު

 ހަ ައަށް( 

F  ްހިއްކި ިން ވެލިގަނ ު ވަށައިގެންވާ ސްލޯޕް ސާފުކުރުނ 

G  ަިދެ ެދު(  ން ާރަ ަގު ހުޅަނގުފަރާތް ) ިސްކިތް ަގުން ފެށިގެން ހ ސްޕިޓަލާއ 

(AGR)266-

PR/PRIV/2021/10 

6-May-21 ިަސައްކަތްތައް ހައްލު ލައިންތަކަށް ދި ާވާ  ަރާ ާތުގެ   ި އެއްަ ސްވު ަކީ  ަގު ަތީ ަ އްތިތަކަށް އަދ 

  އެއްަ ސްވު ެވެ. އާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ދެ ެދުވެވިފައިވާ ކުރު ަށްޓަކައި، ފަންއަރި

 ަގު ަ އްތިއަށް  

ދި ާވާ  ައްސަލަތައް 

ހައްލުކުރު ުގެ 

 ަސައްކަތް 

 އައުޓްސޯސް ކުރުން 

3 

(AGR)266-

PR/PRIV/2021/34 

23-Sep-21 ެފަނަރަ( ލެޕްޓ ޕް  15އިދާރާއަށް   ިއެއްަ ސްވު ަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގ(

ކ  ް ޕްރައިވެޓް  އާއި  ެކްސް  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ސަޕްލައިކ ށްދިނު ާއި ގުޅ ގ ތުން ކުޅުދުއްފުށީ

 ލެޕްޓ ޕް 15
4 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021

  25 

ފަ  އެ ްރެސް: ހ.ފުއްކަ ، ދާއި C-779/2009ީލި ިޓެ ް ) ވި ަފާރި ރަ ިސްޓްރީ ނަންަ ރު: 

ދުވަހު ތިރީގައިވާ ކަންކަ ުގެ  ައްޗަށް  ވީ އާދީއްތަ 2021ސެޕްޓެ ްަ ރ   19ސޯސަން ަގު އާއި ދެ ެދު 

  ވެވިފައިވާ އެއްަ ސްވު ެކެވެ.

(AGR)266-

PR/PRIV/2021/18 

1-Jul-21 ީއި ާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ިދު ަތްކި ާ ގޯތީގައި ހުރި   ިއެއްަ ސްވު ުގެ ދަށުން ކުއް ަށްދެވެނ

ގޯތީގައި  އަ ީނީ ަގާއި ގުޅުނު ކަން ަތީގައި ނިކަގަސް ަގަށް ކުރި ަތިވާގ ތަށް  ިދު ަތްކި ާ ނިކަގަސް ަގާއި

  ނަ ްަ ރ އި ާރާތެވެ. ކުއް ަށް ދެވެނީ ފެ ެލީ   ކާރސްއަށެވެ. 3ހެދިފައިވާ 

ކުއް ަށް   3 ިދު ަތް 

 5 ދިނުން 

(AGR)266-

PR/PRIV/2021/25 

22-Aug-21 ްކުޅުދުއްފުށީ  ުނިޓްއަށް ހައިއުން ާއީ ް ރ ން ްގެ    ި އެއްަ ސްވު ަކީ ޕަް ލިކް ވޯރކް ސާރވިސަސ

ހޯދު ަށް    ކުރު ަށް   ނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ސަޕްލައިކ ށްދ ނެ ފަރާތެއް އެކްސްކެވ ޓަރ  ަރާ ާތު

އ . އެން. އެފް ޓްރ  ިންގ ކ  ްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލި ިޓެ ް   އިދާރާއާއިކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 އެއްަ ސްވު ެކެވެ. އާއި ދެ ެދު ވެވިފައިވާ

ޕަް ލިކް ވޯކްސްގެ  

އެކްސްކަވ ޓަރ  

ގިއަރ   ކްސް  

 ގަތު ަށް 

 

6 

(AGR)266-

PR/PRIV/2020/23 

1-Jan-21 ،ިަންނަވަ ާން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފިނިއުނި ާގެ ) ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއ SP-

ދުވަހަށް ކުޅުދުއްފުށީ އަ ީރު އަ ީން ސްކ ލްގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި   ަސް  6( އާއި ދެ ެދު 1270/2016

  ެލެހެއްޓު ަށް ވެވިފައިވާ އެއްަ ސްވު ެކެވެ. ފ ޅާސާފުކ ށް

އަ ީރު އަ ީން 

 ސްކ ލްގެ ސެކިއުރިޓީ 

 

7 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021

  26 

(AGR)266-

PR/PRIV/2020/29 

27-Aug-21 ،ިަންނަވަ ާން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފިނިއުނި ާގެ ) ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއ SP-

ދުވަހަށް ކުޅުދުއްފުށީ އަ ީރު އަ ީން ސްކ ލްގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި   ަސް  6( އާއި ދެ ެދު 1270/2016

 އްަ ސްވު ެކެވެ. ެލެހެއްޓު ަށް ވެވިފައިވާ އެ ފ ޅާސާފުކ ށް

އަ ީރު އަ ީން 

 ސްކ ލްގެ ސެކިއުރިޓީ 
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(AGR)266-

PR/PRIV/2021/66 

18-Dec-21 ީެލެހެއްޓު ުގެ ގ ތުން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ިއީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓ   

ދެ ެދު ވެވިފައިވާ  އާއި  (SP-1270/2016ފިނިއުނި ާގެ ) އާއި، ަ ންނަވަ ާން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

 އެއްަ ސްވު ެކެވެ.

ކައުންސިލްގެ 

 9 ސެކިއުރިޓީ

(AGR)266-

PR/PRIV/2021/1 

6-Jan-21 ިަސް ާރުކ ޓް އަދި އ  ިއެހެލާ ސަރަހައްދު ސާފުކ ށް  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު  ަނދަރު ފަޅުތެރެ އާއ 

 ަންނަވަ ާން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި  އާއި،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާކުޅުދުއްފުށީ    ެލެހެއްޓު ުގެ ގ ތުން

 އާއި ދެ ެދު ވެވިފައިވާ އެއްަ ސްވު ެކެވެ.  (SP-1270/2016ފިނިއުނި ާގެ )

އ  ި އެހެލާ 

 ސަރަހައްދު، ފަޅުތެރެ

 ަސް  ާރުކ ޓް   އަދި

ސާފުކ ށް 

  ެލެހެއްޓުން 

10 

(AGR)266-

PR/PRIV/2022/1 

5-Jan-22 ިަސް ާރުކ ޓް، އ  ިއެހެލާ ސަރަހައްދު އަދި ދަތުރުހި ާ   ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު  ަނދަރު ފަޅުތެރެ އާއ 

އާއި،  ަންނަވަ ާން ހދ.    ގ ތުން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ސާފުކ ށް  ެލެހެއްޓު ުގެ

  ެކެވެ.އާއި ދެ ެދު ވެވިފައިވާ އެއްަ ސްވު  (SP-1270/2016ކުޅުދުއްފުށި ފިނިއުނި ާގެ )

އ  ި އެހެލާ 

 ސަރަހައްދު، ފަޅުތެރެ

 ަސް  ާރުކ ޓް   އަދި

11 
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ސާފުކ ށް 

  ެލެހެއްޓުން 

(AGR)266-

PR/PRIV/2021/2 

7-Jan-21 ްއިދާރާއަށް ކުލަ ފ ޓޯކ ޕީ  ެޝިނެއް ގަތު ަށް ހދ    ި އެއްަ ސްވު ަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލ

   ެކްސް ޕްރައިވެޓް ލި ިޓެ ް އާއި ދެ ެދު ވެވިފައިވާއިދާރާއާއި ހައިކޯ  ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް

  އެއްަ ސްވު ެކެވެ.

ކުލަ ފ ޓޯ ކ ޕީ 

 12  ެސިނު
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ކ  ި ުނިޓީ   އެން ް  ސްޕޯޓްސް  އ ފް   ތް   ިނިސްޓްރީ 
ފ ޓޯ   ރަށުގައި  ގުޅިގެން  ނެގު ަށް އެ ްޕަވަރ ަންޓާއި 

އެ ަސައްކަތް  ހުރި   ފުޅުންނަށް  ޝައުޤުވެރިކަން 
ދި ު ުގެ  ަގު   ކުރިއަށް  އެރ ނގުން  ދަސްކ ށްދީ 
ޓްރެއިނިންގ  ގްރަފީ  ފ ޓޯ  ގ ތުން  ތަނަވަސްކ ށްދިނު ުގެ 

ވެއެވެ.ޕްރ ގްރާ ެއް ހިންގިފައި

ތައުލީ ީ  ަރުކަ ުގެ   އަތ ޅު  ގެ  ސްކައުޓުންހ.ދ 
ސްކައުޓުން ސާފުކުރަން   ނުންވާ  އިސްނެގު ާއެކު  ނަށް 

ގާފ ށި   ޓްރެކްގައި  ސްވި ިންގ  ހަވާލުކ ށްގެން  އާލާތްތައް 
ޓްރެކް   ނުންކުރައްވާ  ހަ ިވެފައިވާތީ  ފެހި ަހާ  އަދި 
ޓްރެކް  ރައްކާތެރިކަ ަށްޓަކައި  ފަސ ހައާއި    ފުޅުންގެ 

 ވެއެވެ.ސާފުކުރު ުގެ ޕްރ ގްރާ ެއް ހިންގިފައި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވު ުގެ ގ ތުން އަތ ޅު ވ ލީ 
ފިރިހެން  އަދި  އަންހެން  ކުޅުދުއްފުށީގެ  ޯ ޅަ  ުާ ރާތުގައި 

 ޓީ ަށް   02،  އިަ އިވެރިކުރަން ކައުންސިލުން ނިން ަޓީ ެއް  
ހަ ަ ައްސައި  ނުންވާ   އިންތި ާ ްތައް     ަރަދުތަކާއި 
 ދެވިފައިވެއެވެ.

ރަށުގެ އާން ު ސަރަހައްދުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުކ ށް 
ސަރަހައްދުތައް   ނުންކުރާ   ފުޅުންގެ    އާން ު 

ދެ ި  ދަތަށް   ަސްޓްި ން ހޯދައި، ދިގު ުއް  އަށްޓަކައިފަސ ހަ
އާން ު   ހަދައި  ކަވަރު  ގ ތުން  ހެދު ުގެ  ހުންނާނެގ ތް 

   ަސްޓްި ން ެ ހެއްޓިފައިވެއެވެ.ސަރަހައްދުތަކުގައި 

ފުރަ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީގައި  ހުވާކުރެވުނު  ފަހަރަށް  ތަ ަ 
ހުވާކުރު ކުލަގަދަކ   ގެ ުކައުންސިލް  ށް ރަސް ިއް ާތު 

ފުރިހަ ަ ގެންދިއު ަށްޓަކައި ގިނަ  ަސައްކަތްތަކއް ކުރެވި  
 އެވެ.ރަސް ިއް ާތެއް   ވިފައިވެ
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 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރ ގައި ހި ެނ    100  ސަރުކާރުގެ
ދުވަހާއި   ޕްރ ގްރާ ްރަށްފެހި   ތި ާވެށީގެ  ދުނި  ގެ  އަދި 

ގުޅުވައިގެން ރަށުތެރެ ފެހިކ ށް  ީނަތްތެރިކުރު ުގެ ގ ތުން 
ޕްރ ގްރާ ެއް   ގަސްއިންދު ުގެ  ނަ ުގައި  ސިޓީގެ  ފިނިފެހި 

ކުޅުދުއްފުށީގެ ހިންގިފައިވެ ޕްރ ގްރާ ްގައި  އެވެ.  ި 
ގަސްއިންދު ުގެ  ަ ން ާރަ  ަގުގައި  އަދި  ަ ނދަރު ަތީގައި 

 ރާ ް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.ޕްރ ގް

ކުޅުދުއްފުށްޓަށް   ދެކަނ ަލުން  ރައީސުލް ު ްހ ރިއް ާގެ 
އެ  ފުޅުންނަށް  ދަތުރުފުޅުގައި  ރަސް ީ  ކުރެއްވި 
ހ ނު  ަރުހަާ އެއް   ފަރާތުން،  ކައުންސިލްގެ 

ރައީސްދަންނަވާފައިވެއެވެ.   އިް ރާހި ް  ިދަތުރުފުޅުގައި   
ނީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަ ައިގެން  ު ައް ަދު  ާލި ް ވަ
، ކައުންސިލް  ެ ްަ ރުން އަދި ލައި ތަނުގެ ހާލަތު ަ އްލަވާ
ކ  ިޓީ ަ އްދަލުކުރައްވާ  ަޝްވަރާތައް   އާއަންހެނުންގެ 

 ން ރަށުގެ ިދަތުރުފުޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލު  ވެ.ކުރައްވާފައެ
ވަރަށް ރައް ރައީސުލް ު ްހ ރިއް ާއަށް  ނަ ުގައި   ިތުންގެ 

ރުވާފައިވެއެވެ. ާއްސަ  ާފަތެއްވެސް އަ

 
ރައް ިތުންނާއި  އާން ު  ފާޅުކ ށް  އުފާ  އަޟްހާ  ީދުގެ 
ކު ަކުދިން  ުނިފ ހި ފުލުވައިދީ ހިތްހަ ަ ައްސައި ދިނު ުގެ  
ގ ތުން ވޯޓަރ ފައުންޓެއިންއެއް ތައް ާރުކ ށް އާަ ނދަރުގެ 

ސަރަހައްދުގައި   ސްޓ ޝަންއާ    ދު  ފަ ަރ  ކުޅުދުއްފުށީ 
 ގުޅިގެން ެ ހެއްޓިފައިވެއެވެ.  

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ރ ވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި  ުހިން ު 
ހިންގު ާއިގުޅ    އަދި  ޕްލ ން  ތަރައްޤީގެ  ނިން ުންތައް, 
ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ގ ތުން  ހިއްސާކުރު ުގެ   ައުލ  ާތު 
ގ ތުން  ަ އްދަލުކުރެއްވު ުގެ  ރައް ިތުންނާއި   ެ ްަ ރުން 

އިންތި ާ ުތައް    ހާއްސަ  ަލްސާގެ  އްވި 
 ވެއެވެ.ހަ ަ ައްސައިދެވިފައި

ް ރިޓިޝް ހައިކ  ިޝަނަރ ކެރ ން ރ ސްލާ އާއި އެކަ ަނާގެ  
ޓީ ުން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެކަ ަނާއަށް 

ދަންނަވަހ ނު   ް ރިޓިސް  ަރު ަާ އެއް  އިފައިވެއެވެ. 
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ވަނީ ކައުންސިލް  ެ ްަ ރުންނާއި    ހައިކ  ިޝަނަރ  ސިޓީ 
ތަރައްޤީ  ަޝްރ އުތަކާއި  ެހ ގ ތުން   ގެަ އްދަލުކުރައްވާ 

އަދި  ީގެ އިތުރުން ރަށުގެ   ސާފުކުރައްވާފައެވެ.   ަ ުލ  ާތު  
, ރޯނު  , ޯ ވަޅު އެޅު ާއި ަ ާންވީ  ަސައްކަތްތައް ކަ ުގައިވާ

ކަ ަށްވާވެށު ާއި,   ރަހަތަށް  ހާއްސަ  ފ ޅި   ރަށަށް  ، ހާލު 
  ރަހަތައް ތަ ުރިާ  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ީގެ  ަސް  ނި ިފަދަ  

ކުޅީގެ  ކުޅުދުއްފުށި   ި ާރަތް    ާ ކީއ ތްަ  ަށް  އިތުރުން 
ހައިކ  ިޝަނަރައަށް   ް ރިޓިސް  ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

އް ކަ ުގައިވާ  ަލާފަތް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސާޤާފީ ކެއު ެ
އަރުވާ   ގ ތުގައި  ފަރިއްކ ޅ އްގެ  ރ ގަނ ު  ކެއުން 
ހަދި ާވެސް  ހަނދާނީ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ 

 އަރުވާފައިވެއެވެ. 

 
 
 
  55  އާާ ދުކުރު ަށް  ފަހަރަށް  ވަނަ  02  ތިނަދ ގެ.  ގދ

   ާއްސަ     އްވުނު   ުނާސަަ ތުގައި  ފުރު ުގެ  އަހަރު
 ކުޅުދުއްފުށީ  ަ އިވެރިވެވަ ައިގަތު ަށް  ރަސް ިއް ާތުގައި

  ދަތުރުކ ށް   ތިނަދ އަށް.  ގދ     ަރ  ސިޓީގެ
ހައިސިއް ަތުން   އެރަސް ިއް ާތުގައި   ރަސް ީ 

  ވަނީ    ަރ ެ   ިދަތުރުފުޅުގައި.  ަ އިވެރިވެވަ ައިގެންފައިވެއެވެ
  ސިޓީއައް      ،ރައީސުން  ކައުންސިލުގެ.  ގއ  އަދި.  ގދ

ކެއް  ަޝްވަރާތަ  އެކު    ަރާ  ކައުންސިލްގެ

  ުނާސަަ ތުގައި   ި  އިތުރުން   ީގެ  ކުރިއަށްގެންގ ސްފައެވެ.
 ތެރެއިން  ހަވީރުގެ  ކު ަކުދިންގެ  ގެންދި ަ  ށްއަކުރި

  ފެންއަރުވާ  ޕާކްގެ   ިއު ި ަ ް  ޤާއި ްކ ށްފައިވާ  އެރަށުގައި
 .އިފްތިތާ ުކ ށްދެއްވާފައެވެ ވަނީ    ަރ ވަ ާންވެސް

 

 
 އިސްނަގައިގެން   ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ
ގޯނ ޅިވަރަ ް  އަވަށްޓެރި ހާލަތު  ކ ވި ް  ސްވު ާއި ގައި 

އެރަށުގުޅިގެ   ހިންގުނު   އެހީތެރިވު ަށް  ރައް ިތުންނަށް  ން 
އި ރައް ިތުންނާ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ހަރަކާތުގައި

  ފުރިހަ ަ   ވަރަށް   ުއައްސަސާތަކުން  އަދި  ވި ަފާރިވެރިން
ލިި  ގިނައަދަދެއްގެ ކާތަކެއްޗާއި  ޯފެން   އެއްާ ރުލު ެއްވަނީ

އެހީތެރިކަ ާއެކު   ޓްރާންސްޕޯޓްގެ  އެރަށަށް  ިތުރު 
   ފ ނުވިފައިވެއެވެ.

އަލަށް ތަރައްޤީ ކުރެވުނު ަ ނދަރު ހެދު ުގެ ތެރެއިން  ްރެ ް  
ވ ސްޓް ގ ތުގައި ނެގުނު ވެލި ފުނިތައް ހުސްކުރު ުގެ އަ ަލީ  
 ަސައްކަތް އެ ް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ގުޅިގެން ފެށިފައިވެއެވެ.  ި 

އް ރަށުގެ  ަގުތައް ރަނގަޅު ކުރު ަށާއި،  ގ ތުން ވެލިފުނިތަ
   އާން ު ސަރަހައްދުތައް ރީތިކުރު ަށް   ނުންކުރެވިފައިވެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021

  31 

 

އިންތިހާު ވި   ކައުންސިލްއިން   04އަލަށް  ދައުރުގެ  ވަނަ 
ގިނަ  ުއައް ކުޅުދުއްފުށީގެ  ަ އްދަލުކ ށް ވަނީ  ސަސަތކާ 
ހުރިދަތި ތަކުގެ  ަ ުލ  ާތު   ުއައްސަސާތަކުގައު 

އ ޅުންފިލުވައި ކައުންސިލްގެ  ަސައްކަތްތަކާ ސި ާސަތުތަކާ 
ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި  ގ ތުން  ހޯދާފައެވެ.  ި  ހި ާލު  ގުޅ  

ސުކ ލާއި. ލުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ލި ިޓެ ާއި، އެސް.ޓީ.އޯ    03
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރ ޕޯޓް އަދި ފެ ިލީ ،  ކުޅުދުއްފުށި ފިހާރަ

  އެން ް ޗިލް ްރަން ސާރވިސަސް ސެންޓަރ ހި ެނެއެވެ.

 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ  ަގު ައްޗަށް   ނުންނުކ ށް ދ ކ ށްލައި  
އަދަދެއްގެ ގިނަ  ވެހިކަލްތައް   ގިނަދުވަސްވެފައިވާ 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ކުޅުދުއްފުށި ޕ ލިސް 
ނެގުވިފައެވެ.    ސްޓ ޝަންއިން ވަނީ  ކުރި  ަސައްކަތުން 

ކައުންސުލްއިން އެންގި އެންގުންތަކާ ހިލާފްވި އެއްފަރާތެއްގެ 
ސާރވިސް،   ޕ ލިސް  ކުޅުދުއްފުށި  ވެހިކަލް  ޯލް ިވް  އަދި 

އެހީތެރި ފިހާރާގެ  ޓޯ  އެސް.ޓީ.އޯ  ވަނީ  ނަގާ  ކަ ާއެކު 
  ކުރެވިފައެވެ.

 

ދުނި  ގެ   ަ ިއް ާގެ ފަރާތުން     ޯލް ިވްސް ވޯޓާރ ސްޕޯޓްސް
ގ ތުން،   ކުރު ުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ފަތުރުވެރިކަ ުގެ 
ކުޅިވަރުގެ  ުހިން ުކަން  ފަތުރުވެރިކަ ާއި   ދު 

ދެކުނަށް  އުތުރުން  ރާއް  ގެ  ގ ތުން  ދައްކުވައިދިނު ުގެ 
 ޯލް ިވްސް  ެޓްސްކީ ޓުއަރ  " ެޓްސްކީގައި ކުރާ ދަތުރު،  

ތުގައި  ގެ ަ އިވެރިން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރި  ި ާރަ  "2021
ރަށުގެ   ކި ާ،  ހ ނު  ަރުހަާ އެއް  ަ އިވެރިންނަށް  ދަތުރުގެ 
ފުރު ަތު  ދުއްވު ުގެ   ުވާނުންނަށް  ެޓްސްކީ 

   އެވެ.ފަހިކ ށްދެވިފައިވެ

ސަރުކާރުގެ  ގ ތުން  ފާހަގަކުރު ުގެ  ދުވަސް  ޤައު ީ 
ދިދަ  އިދާރާތަކުގެ   ދެވިގެން  ދައުވަތު   ުވައް ަފުންނަށް 
ރަ ކައުންސިލް  ނެގު ުގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ސް ިއް ާތު 

އިދާރާގައި  ިލެތް ީރުކ ށްލު ަކާއެކު   އްވިފައިވެއެވެ.

   ޯލް ިވްސް   ގ ތުން  ފާހަގަކުރު ުގެ  ދުވަސް   ުވާނުންގެ
  ،   ތް  އ ފް   ިނިސްޓްރީ  ކ  ިޝަނާއި  ް ރޯ ްކާސްޓިންގ

އަދި   ކ  ިއުނިޓީ  އެން ް  ސްޕޯރޓްސް އެ ްޕަވަރ ަންޓް 
ކައުންސިލް ސިޓީ   ނ ސްވެރިކަ ުގެ  ގުޅިގެން  ކުޅުދުއްފުށި 

   ުވާނުންނަށް   ޝައުޤުވެރިކަންހުންނަ  ދާއިރާއަށް
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  ގްރާ ެއް ޕްރ   ޓްރެއިނިންގ   ާނަލި ާ ް  އަ ާ ުކ ށްގެން
 ހިންގިފައިވެއެވެ. 

  ކ  ިއުނިޓީ  އެން ް  ސްޕޯރޓްސް  ،  ތް  އ ފް   ިނިސްޓްރީ
 ކައުންސިލް   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި  އެ ްޕަވަރ ަންޓް

  ލައިފްސްކިލް   ަހާލެވިގެން  ުއްދަތައް ދުވަހުގެ 5 ގުޅިގެން
  ި.  ހިންގިފައިވެއެވެ  ވާރކްޝ ޕެއް  ޓްރެއިނިންގ

 އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ކުޅުދުއްފުށީގެ  ވޯރކްސ ޕްގައި
  ،ފުރިހަ ަކ ށްފައިވެއެވެ ވޯރކްސ ޕް އިވެރިވެ ުވާނުންވަ

 

  ކ  ިއުނިޓީ  އެން ް  ސްޕޯރޓްސް  ،  ތް  އ ފް   ިނިސްޓްރީ
 ކައުންސިލް   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި  އެ ްޕަވަރ ަންޓް

 ތެރެއިން   ހަރަކާތްތަކުގެ  ދުވަހުގެ   ުވާނުންގެ  ގުޅިގެން
  އަ ާ ުކ ށްގެން    ެލެނިވެރިންނަށް  ސުކ ލްތަކުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ

  ރާވައި  ދަރުސްއެއް   ދީނީ   ގުޅ   ޕ ރެންޓިންގއާ
 . ގިފައިވެއެވެހިން

 

  އ ފް    ިނިސްޓްރީ  ގ ތުން  ފާހަގަކުރު ުގެ   ދުވަސް   ުވާނުންގެ
  އަދި   އެ ްޕަވަރ ަންޓް  ކ  ިއުނިޓީ  އެން ް  ސްޕޯރޓްސް  ،  ތް

  ، ދުވު ާއި  ،ފެތު ާއި  ގުޅިގެން  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ
  ގ ތަށް   ހި ެނ   ދުއްވުން  ަ އިސްކަލް  އަދި  ދުއްވުން  ަ ރޯ

  . ާ އްވާފައިވެއެވެ ހަރަކާތެއް ޓްރައެތަލޯން

    ތު   ގ ތުން  ފާހަގަކުރު ުގެ  ދުވަސް   ުވާނުންގެ
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ   ިނިސްޓްރީއާއި

  ވޯލީޯ ލް   ީ ޗް  އަދި  ފުޓްޯ ލް  ީ ޗް  ،ހ ން ްޯ ލް  ީ ޗް  ގުޅިގެން
  ފެސްޓިވަލެއް  ގ  ްސް   ީ ޗް   ހި ެނ ގ ތަށް   ުާ ރާތްތައް
  ގ ތުން  ތައް ާރުވު ުގެ  ފެސްޓިވަލަށް   ި  އަދި.  ާ އްވާފައިވ 

  ގ ތަށް     ނުންކުރެވ   އާން ުކ ށް  ސަރަހައްދުގައި  ީ ޗް  ރަށުގެ
  ކޯޓަކާއި   ވ ލީޯ ލް  ީ ޗް  2  ،ކޯޓަކާއި  ހ ން ްޯ ލް  ީ ޗް  2

    ނުންކުރަން   ތަރައްޤީކ ށް  ދަނ ު  ފުޓްޯ ލް  ީ ޗް  2  އަދި
 ފެށިފައިވެއެވެ. 

ޝައުޤުހުރި  ކުޅުވަރަށް  ގެ  ރ ސިންގ  ރަށުގައި   ޓޯ 
ކުޅެވ ނެ  ަގުފައިކ ށްދިނު ުގެ  އެކުޅިވަރު   ުވާނުންނަށް 
ގ ތުން  ުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން   ޓޯ 

 .  އްވިފައިވެއެވެރ ސިންގެ ކާ ި ާު  އިވެންޓެއް 

  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށި  ގ ތުން  ފާހަގަކުރު ުގެ  ދުވަސް   ުވާނުންގެ
  ގުޅިގެން   ުވާނުން  ސާރފްކުރާ  ކައިޓް  އަދި  ކައުންސިލް
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  ި.    އްވިފައިވެއެވެ  ޝޯވްއެއް  ލައިޓް  ސާރފިންގ  ކައިޓް
  ހުނަރުތައް    ުވާނުންގެ  ކުޅުދުއްފުށީގެ  ލައިޓްސޯގައި

.ދައްކާލައިފައިވެއެވެ

 ޤައު ީ   އިސްނަގައިގެން  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ
 ގ ތުން   ތައް ާރުވުގެ  ހަރަކާތްތަކަށް  ދުވަހުގެ   ުވާނުންގެ
 ކުޅުދުއްފުށީގެ  ހަރަކާތެއް     ު  ސާފުކުރު ުގެ  ރަށުތެރެ

 . ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ ގުޅިގެން  ުއައްސަތަކާ

  ކ  ިއުނިޓީ  އެން ް  ސްޕޯރޓްސް  ،  ތް  އ ފް   ިނިސްޓްރީ
 ކައުންސިލް   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި  އެ ްޕަވަރ ަންޓް

  ސާފުކުރު ުގެ   ރާއް ެ   ުޅި  ދުވަހުގެ   ުވާނުންގެ  ގުޅިގެން
 ަ އިވެރިވު ުގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ހަރަކާތުގައި  ޤައު ީ
   ުއައްސަސާއެއް   23  ކައުންސިލާއިއެކު  ސިޓީ  ގ ތުން
 ހަރަކާތެއް     ު  ސާފުކުރު ުގެ  ސަރަހައްދު  ވެލިގަނ ު  ނުކު ެ

 . ހިންގިފައިވެއެވެ

   ާލިހް    ު ައް ަދު  އިް ރާހި ް   ު ްހ ރިއް ާ   ރައީސުލް
  ަލްސާ  ރަސް ީ  ދުވަހުގެ   ުވާނުންގެ  ޝަރަފުވެރިކ ށްދެއްވި

   ުވާނުންގެ   ަލްސާގައި   ި.    އްވިފައިވެއެވެ  އިންތި ާ ުކ ށް
  ރައީސުލް   އެވޯ ްތައް  ފަރާތްތަކަށް  ހާސިލްކުރި   އެވޯރ ް

   ްހުރިއް ާ  ު  ރައިސުލް. އަރުވާފައިވެއެވެ   ު ްހުރިއް ާ
  ގިނަ    ަލްސާގެ  ޤައު ީ   ި  ނެވިވަ ައިގެން  ަ އިވެރިވެ

  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ތައް ާރީތައް  އިންތި ާ ްތަކާއި
 .  ަލަހައްޓާފައިވެއެވެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ

ރާއް  ގެ  ަޝްހ ރު ފަންނާނުން ަ އިވެރިކ ށްގެން  ުވާނުންގެ 
އެއް  ދުވަހުގެ  ިއު ިކީ  ީދުގެ   ޝޯވް  ނަ ުގައި  ިއު ިކް 

 އެވެ.  އްވިފައިވެ

 

 

  ޓާފްއަޅާ   ދަނ ުގައި  ޯ ޅަ  ރަސް ީ   ކުޅުދުއްފުށީ
 ކުޅުދުއްފުށްޓާއިއެކު  ޓީ ް  ގ ތުން  ދަނ ުހުޅުވު ުގެ
  ެޗެއް  ފުޓްޯ ޅަ  އެކުވެރިކަ ުގެ  ޓީ ް  ޤައު ީ  ދިވެހިރާއް  ގެ
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  ޝަރަފްވެރިކ ށްދެއްވާ  ފުޓްޯ ޅަ ެޗް   ި.   ކުޅެފައިވެއެވެ
  ރައީސުލް ު ްހިރިއް ާ   ހުޅުވައިދެއްވާފައިވަނީ  ދަނ ު

  ރަސް ިއް ާތައް   ި.  ޝާލި ްއެވެ   ު ައް ަދު  ް ރާހި ްއި
 ގިނަ   ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި

 . ވެފައިވެއެވެ ތައް ާރީތަކެއް

 ސްޓ ޝަން   ަސައްކަތު   ުވައް ަފުންނަށް   ގުޅުނު  އަލަށް
 ގުދަން  ފައިލް  އިތުރުކުރު ަށް   ާގަ  އ ފީހުގައި  ހެދު ަށްޓަކައި

 ފައިލްތަށް   އި ާރާތަށް  ސީ.އޯ.އެން  ގ ތުން  ވަގުރީ  ،ހުސްކ ށް
 . ކުރެވިފައިވެއެވެ  އިތުރު  ާގަ އ ފީހުގެ ަ ދަލުކ ށް

  އާއި    ޯލް ިވްސް   ދަ  އ ފް  އެސޯސިއ ޝަން  ހ ން ްޯ ލް
  ރަށުގައި   ގުޅިގެން  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި
 ރ ހު  ކުޅިވަރުގެ  ،ފުޅާކ ށް  ކުޅިވަރު  ހ ން ްޯ ލްގެ
  އަ ާ ުކުރެވިގެން    ުވާނުންނަށް  ރަށުގެ  ގ ތުން  އާލާކުރު ުގެ
. ހިންގިފައިވެއެވެ  ޕްރ ގްރާ ެއް  ތަ ްރީން  ކޯޗިން  ހ ން ްޯ ލް

  ތަ ުރިާ ކާރަކު   02    ރުގެ  ރާއް ެއިން  ޕްރ ގްރާ ަށް   ި
.ގެނެވިފައިވެއެވެ ގުޅިގެން އެސީސިއ ޝަންއާ ޯ ލް ހ ން ް

 

 ސިޓީއަށް  ކުޅުދުއްފުށި  ނައިު   ރައީސުލް ު ްހ ރިއް ާގެ
  ހުރިހާ   ދެންނެވު ާ   ަރި ަާ   ދަތުރުފުޅުގައި  ރަސް ީ  ކުރެއްވި

  ފަރާތުން   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  އިންތި ާ ްތަކެއް

  ރައީސުލް   ދަތުރުފުޅުގައި   ި.  ހަ ަ ައްސާފައިވެއެވެ
 ، ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ނައިު    ު ްހުރިއް ާގެ
  ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި

 ހ ސްޕިޓަލް  ރީ ަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ  ،ކ  ެޓީ   ަސައްކަތްކުރާ
  އިސްވެރިންނާއި  ސްކ ލްތަކުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި

  ދި ާވާ   ، ިދު ަތްތަކާއި  ފޯރުކ ށްދ   ަ އްދަލުކުރައްވާ
 ހިންގު ަށް    ަޝްވަރާކ ށް  ެ ހ ގ ތުން  ދަތިތަކާއި

   ުލ  ާތު  ަ  ެ ހ ގ ތުން  ޕްރ  ެކްޓްތަކާއި  ހަ ަ ެހިފައިވާ
 . ހޯއްދަވައިފައިވެއެވެ

 

   ެ ްަ ރުންނާއި   އެން ެހާ  ކ  ިޝަންގެ  ސާރވިސް  ސިވިލް
    ފުޅުން   އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ޓްރެއިނިންގ  ސާރވިސް   ސިވިލް

 ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށި  ވަ ައިގެން  ސިޓީއަށް  ކުޅުދުއްފުށި
  ަ އްދަލުކ ށް    ުވައް ަފުންނާއި  އެން ެހާ  ކައުންސިލްގެ
 ސިވިލް .   ަވާު ދެއްވާފައިވެއެވެ  ސުވާލުތަކަށް   ުވައް ަފުންގެ
  ވަނީ   ފަރާތުން  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ޓްރެއިނިންގ  ސާރވިސް
 ރަށުގެ  އަދި  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި

 ޕްރ ގްރާ ްތައް   ޓްރެއިނިންގެ  އެކި   ުއައްސަސާތަކަށް
 ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  ކައުންސިލްއާ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 ވަފްދަށް   ކ  ިޝަންގެ  ސާރވިސް  ސިވިލް.  ގެންގ ސްފައެވެ
  ހ ނު   ވަރަށް   ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  އްފުށީކުޅުދު

 ތަކަށް   ޓްރެއިނިންގ  އަދި.  ދަންނަވާފައެވެ   ަރު ަާ އެއް
 ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އިންތި ާ ުތައް    ނުންވާ
 .  ހަ ަ ައްސަވާދެއްވާފައިވެއެވެ ފަރާތުން
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 ފަސ ހަކަށްޓަކައި   ދަތުރުވެރިންގެ   ި ާރަތްކުރާ  ރަށަށް
 ހުޅުވު ަށް  ރަސް ީކ ށް  ދަތުރުހި ާ  ކުރެވިފައިވާ  އި ާރާތް

  ހުޅުވައި  ދަތުރުހި ާ  އިންތި ާ ްކ ށް   ރަސް ިއް ާތެއް
 ވެއިޓިންގ   ދަތުރުހި ާގައި   ި.  ފެށިފައިވެއެވެ   ިދު ަތްދ ން
 ، ފާހާނާ   ންފިރިހެ  އަދި  ، އަންހެން  އިތުރުން  އ ރިއާއެއްގެ

 . ހި ެނިފައިވެއެވެ  އ ފީސް ާގައެއް  އަދި   ކ ޓަރިއެއް  ދ   ގާތުން

  ފެންގަނ ުތަކަށް   އަދި  ކުޅި  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ
   ަރުވަ ުންދާ  ކަނ  ގަސްތައް   ައްސަލަތަކާއި  ދި ާވެފައިވާ
  އެންވަ ަރަ ަންޓް   ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ   ައްސަލަ

  ރ ގަނ ު  އެރުވުނު  ވަފްދަށް  އެ ެންސީގެ  ޕްރ ޓެކްޝަން
 . ހިއްސާކުރެވިފައެވެ ވަނީ ތެރެއިން ފަރިއްކ ޅެއްގެ

 ކަސްރަތުކުރު ަށް  ،އިތުރުކ ށް  ދުޅަހެ  ކަން  އާން ު  ރަށުގެ
  ކ  ިއުނިޓީ   ގ ތުން  ފުޅާކުރު ުގެ  ފުރުސަތުތައް  ލި  

  އެން ް  ސްޕޯރޓްސް  ،  ތް  އ ފް   ިނިސްޓްރީ  ސެންޓަރުގައި
 ގާއި ްކ ށްފައިވާ   ފަރާތުން  އެ ްޕަވަ ަންޓްގެ  ކ  ިއުނިޓީ
 އިތުރަށް   ި ް  ،ފުރިހަ ަކ ށް   ަރާ ާތުތައް  ހުރި   ި ްގައި

 އާން ުންނަށް   ހުޅުވައި  ރަސް ީކ ށް  ،ތަރައްޤީކ ށް
 .  ފެށިފައިވެއެވެ  ިދު ަތްދ ން

 

 ަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކ ށް،  ަސްވެރިންނާއި ގާތުން  
އަ ުއަހާ   ޝުއ ރުތައް  ަ އްދަލުކ ށް  ަސްވެރިންގެ 
ދަތިތަކާއި  ެހ ގ ތުން   ދި ާވާ  އެ  ފުޅުންނަށް 
 ަޝްވަރާކުރު ުގެ ގ ތުން ރަށުގެ  ަސްވެރިންނަށް ދައުވަތު 

 .  އްވިފައިވެއެވެ ދެވިގެން  ާފަތެއް 

 ކާރިސާތަކުގައި  ގ ތުން  އިތުރުކުރު ުގެ  ވިލުންވެރިކަން  ވ
 އަ ާ ުކުރެވިން   ުއައްސަސާތަކަށް  ރަށުގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ
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  ެ ހ ގ ތުން   ގ ތާއި  ހަރަކާތްތެރިވާނެ  ކާރިސާތަކުގައި
  ގުޅުގެން  އާއި  އ .އެ ް. ީ. އެން  ގ ތުން  އަހުލުވެރިކުރުވު ުގެ

   ްރިލް   ެސްކްޓ ޕް  ސެންޓަރގެ  އ ޕަރ ޝަން އި ަރ ަންސީ
 .ގެންދެވިފައިވެއެވެ ކުރިއަށް އެކްސަސައި ްތަކެއް

އިދާރާތަކުގެ   ދީނީ  ސަރުކާރު   ުވައް ަފުންގެ  ެދުގައި 
ރަށުގެ   ގ ތުން  އިތުރުކުރު ުގެ  ހ ލުންތެރިކަން 
ދިނު ުގެ   ދަރުސް  ދީނީ  އަ ާ ުކ ށްގެން   ުވައްސަސާތަކަށް 

 ޕްރ ގްރާ ެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.

 ޗ ން ް   ކްލައި ެޓް  ،އެންވަ ަރަ ަންޓް  އ ފް   ިނިސްޓަރ
 ޝައުނާ   އާ ިނަތު  އަލްފާޟިލާ  ޓެކްނ ލ  ީ  އެން ް

  ދަތުރުފުޅުގައި  ރަސް ީ  ކުރެއްވި  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް
   ާފަލު   ،ކުނިކ ށި  ،އ ތްަ އި  ާ ކީ   ކުޅީގެ  ކުޅުދުއްފުށި
  ސަރަހައްދުތައް  ގިރާ  ފަރާތު  އިރު ަތި  އަދި  ފެންގަނ ު
 ، ައްސަލަތަކާއި  ހުރި  ތަންތަނުގައި   ި  ،ލައްވާަ އްލަވައި

   ަޝްވަރާ  ގުޅ ގ ތުން  ހޯދު ާއި   ައްލު  ދެ ެހެއްޓެނިވި
 ކުޅުދުއްފުށީ  ދަތ ރުފުޅުގައި   ި   އަދި.  ކ ށްފައިވެއެވެ
.ާ އްވަފައިވެއެވެ ަ އްދަލުވު ެއްވެސް ރަސް ީ ސިޓީއާއެކު

 ކ ން ެހެން  ހުރި  ދަށުގައި  ެ ލު ުގެ  ކައުންސިލްގެ
 ސާފުކުރު ުގެ    ަގުތައް   ިންތަކާއި   ެހ   ސާފުކ ށް ަލަހައްޓަން 

 ކުރު ަށްޓަކައި    ަރަދުކު ަކ ށް  އަވަސްކ ށް   ަސައްކަތް
  އެކި  ރަށުގެ  ގުޅިގެން  ކޯރޕަރ ޝަންއާ    ެނ  ް  ވ ސްޓް

  ޕްރ ގެރާ ެއް   ސާފުކުރު ުގެ  ނ ޅާ  ވިނަ  ސަރަހައްދުތައް
 . ފެށިފައިވެއެވެ

  ރައްކާތެރި  ހާދިސާތަކުން އަލިފާނުގެ  ސިޓީއަކީ ކުޅުދުއްފުށީ
  އާން ު  ހާދިސާތަކަށް   ިފަދަ  އަދި  ހެދު ަށާއި  ސިޓީއަކަށް
   ަޤްސަދުގައި  ހ ލުންތެރިކުރު ުގެ  ރައް ިތުން

  ފަ ާރ   ގުޅިގެން  އާއި  އ ރިއާ   ނ ދަން  އެފް. ީ.އެން.އެ ް
 އެވެއަރނަސް  ސ ފްޓީ  ފަ ަރ  އިންޕެކްޝަނާއިއެކު

   ުއައްސަސާރަކަށް  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ސެޝަންއެއް
 . ގެންދެވިފައިވެއެވެ ކުރިއަށް އަ ާ ުކ ށްގެން
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  ފަރާތުން   ކ  ިޝަންގެ  ރައިޓްސް  ހި ު ަން  ހ
  ސިޓީ   ި ާރަތުގައި  ކުރެއްވި  ކުޅުދުއްފުށްޓަށް
 ހައްޤުތައް   އިންސާނީ  ،ަ އްދަލުކުރައްވާ  ކައުންސިލްއާއި
 ، ަޝްވަރާކުރައްވާ  ގުޅ ގ ތުން   ނެގެހެއްޓު ާއި
  ރައިޓްސް  ހި ު ަން  އިންޓެގްރ ޓެ ް  ކުޅުދުއްފުށީގައި
 ރައިޓްސް  ހި ު ަން  ،ދެއްވާކ ށް  އިފްތިތާހު  ޕްރ ގްރާ ެއް
 އެހެނިހެން  ޕްރ ގްރާ ަކާއި  ޓްރެއިނިންގ   ިފެން ާސް
 އިންސާނީ  ތެރ ގައި   ު ުތަ ަ ުގެ   ެދުވެރިކ ށް  ހަރަކާތްތައް
  ުއްސަނދިކުރު ުގެ   ަ ުލ  ާތު    ައްޤުތަކުގެ

 އިންޓެގްރ ޓެ ް .  ކުރައްވާފައިވެއެވެ   ަސައްކަތްތަކެއް
 ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ށްފެސްޓިވަލްއަ  ރައިޓްސް  ހި ު ަން

  ަސައްކަތްތަކެއް   ގިނަ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ
 އެކި   ތަފާތު  ފެސްޓިވަލްގައި   ި.  ކުރައްވާފައިވެއެވެ

 ހަރަކާތްތައް   ގިނަގ  ނުހަނު  އަ ާ ުކ ށްގެން  ފަރާތްތަކަށް
 . ފައިވެއެވެހިންގި

 

   ިރެކްޓަރ   ެނ  ިންގ  ކޯރޕަރ ޝަންގެ   ިވ ލ ޕް ަންޓް  ރޯ ް
  ޓީ ަކާއެކު   ގެ  ސީ. ީ.އާރު  އަލި ަނިކު    ސާ  އަލްއުސްތާޛު

 ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ވަ ައިގެން  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް
  ކުޅުދުއްފުށި  ަ އްދަކުވު ުގައި   ި.  ަ އްދަލުކުރައްވާފައެވެ

  ަސައްކަތާއި   ވަހީގެފި ަ  ވަނަ   02  ހެދު ުގެ   ަގު  ސިޓީގެ
 ކޯޕަރ ޝަންގެ    ިވ ލ ޕް ަންޓް  ރޯ ް  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށީ
 ގުޅ ގ ތުން   ޤާއި ުކުރު ާއި  އ ފީސް  ރީ ަނަލް

 .  ަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ

 

  އަ ް ަދު    ާރި ާ  އަލްއުސްތާޛާ   ިފެންސް  އ ފް   ިނިސްޓަރ
  ކަސްޓަ ްސް  އި ާރާތްކުރެވުނު  އަލަށް  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ދީދީ

 ހުޅުވައިދެއްވު ަށް  ރަސް ީކ ށް  އ ފީސް  ހެ ް  ރީ ަންގެ  ނޯރތް
  ސިޓީ   އެކަ ަނާއަށް  ދަތުރުފުޅުގައި  ކުރެއްވި  ކުޅުދުއްފުށްޓަށް
  ހަާ އެއް  ަރު  ހ ނު  ފަރާތުން   ކައުންސިލްގެ

 . ދެންނެވިފައިވެއެވެ

  ގެތަކަށް   ފެން   ުވެ  ރަށުގައި  ސަަ ު ން  ވިއްސާރައިގެ
 ފަރާތުން   ކައުންސިލްގެ  ހާލަތްތަކުގައި ދި ާވާ  ފެންވަންނަން

 ސެންޓަރު  އ ޕަރ ޝަން  އި ަރ ަންސީ  އިސްނަގައިގެން
  ފޯރުކ ށްދީ   އެހީތެރިކަން    ނުންވާ  ރައް ިތުންނަށް  ޤާއި ުކ ށް

  ކުރި ަށް    ަސައްކަތްތައް  ފެންހިންދު ުގެ  އަ ަލީގ ތުން
 .ގެންދެވިފައިވެއެވެ

 ޗ ން ް   ކްލައި ެޓް  އެންވަ ަރަ ަންޓް  އ ފް   ިނިސްޓްރީ
   ު ައް ަދު    ިނިސްޓަރ  ސްޓ ޓް  ޓެކްނ ލ  ީގެ  އެން ް

 އިންފ   ޝަން   ފޯ  ސެންޓަރ  ނ ޝަނަލް  ޝަރީފާއި
 ވަ ައިގެން  ސިޓީއަށް  ކުޅުދުއްފުށި   ޓީ ެއް  ޓެކްނ ލ  ީގެ
 ސި ާސަތުގެ  ޓްރާންސްފޯ  ޝަން   ި ިޓަލް  ސަރުކާރުގެ
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  365   ައިކްރޯސ ފްޓް  ކައުންސިލްތަކުގައި  ލޯކަލް  ދަށުން
  ކުޅުދުއްފުށީގައި   ަސައްކަތް  ފެށު ުގެ    ނުންކުރަން

. އިފްތިތާހުކ ށްދެއްވާފައިވެއެވެ

   ެނ  ިން  އަދި  ޗެއަރ ަން  އެއަރޕޯޓްސްގެ   ރީ ަނަލް
   ި ާރައް   ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓީ ަކާއެކު  ކުންފުނީގެ   ިރެކްޓަރ
 ަ އްދަލުކުރައްވާ  ކައުންސިލްއާ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ކުރައްވާ

  ކުރު ާއި   ތަރައްޤީ  އިތުރަށް  އެއަރޕޯޓް  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި
  ވަނީ   ންގުޅ ގ ތު   ައްސަލަތަކާ  ދި ާވެފައިވާ  އެއަރޕޯޓަށް
 .ކުރެވިފައިވެއެވެ  ަޝްވަރާ

 

  އަދި   ޕްރ  ެކްޓްތައް  ތަރައްޤީގެ  ހިނގަ ުންދާ  ކުޅުދުއްފުށީގައި
    ނިޓަރ   ަސައްކަތްތައް  ޕްރ  ެކްޓްތަކުގެ   ަ އެއް  ނި ިފައިވާ
 އެ ެންސީގެ   ޕްރ ޓެކްޝަން  އެންވަ ަރަ ަންޓް  ކުރު ަށް
  ޓީ ާއެކު   ި ާރަތްކުރެއްވި  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  ފަރާތުން

  އަދި    ަ ުލ  ާތު  ގުޅ   ޕްރ  ެކްޓްތަކާ  ަ އްދަލުކުރައްވާ
 ކަން   ުވުންތަކާއި   ހުރި  ގ ތުން  ގުޅ    ޕްރ  ެކްޓްތަކާއި

  ކަންކަން   ކުރަން ެހ   ރަނގަޅު  އިތުރަށް
. ހިއްސާކުރައްވާފައިވެއެވެ

 ރަސް ީކ ށް  ދުވަސް   ުވާނުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021
  ހަ ަ ެހުގެންދިއު ާ   ކުޅުދުއްފުށި  ރަށަކަށް  ކުރާ  ފާހަގަ

 ކްލަް   އަދި   ުއައްސަސާތައް  ރަށުގެ  ގުޅިގެން
  ިނިސްޓްރީގެ  ަ އްދަލުވުންތަކެއް  ގިނަ   ަ ިއް ާތަކާއެކު

  ި .    އްވިފައިވެއެވެ  ހި ެނ ނެހެން    ަންދ ު ން
  ތައް ާރީތަކުގެ   ދުވަހުގެ   ުވާނުންގެ   ކުގައިަ އްދަލުވުންތަ

 ،  ަސައްކަތްތަކާ  ގިނަ   ިނިސްޓްރީގެ  އިތުރުން
 ގިނަ   ގުޅ    ަ ިއް ާތަކާ  ކްލަް   ކުޅުދުއްފުށީގެ

 . ކުރެވިފައިވެއެވެ  ަޝްވަރާތަކެއް

 

 ހައުސިންގ   ،ޕްލ ނިންގ  ނ ޝަނަލް  އ ފް   ިނިސްޓްރީ
  ިނިސްޓަރ  ސްޓ ޓް  ގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެން ް
 އ ތޯރިޓީ   ގަވަރ ަންޓް  ލޯކަލް  އަދި  ކަ ާލުއްދީން  އަކްރަ ް

  ކުޅުދުއްފުށްޓަށް   ލަތީފް  އަފްޝަން  އަލްފާޟިލާ  އޯ .އީ.ސީ  ގެ
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 ކައުންސިލާއި   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ދަތުރުފުޅުގައި  ކުރެއްވި
 ހާަ ރ   ަ އްދަލުވު ުގައި   ި .   ަ އްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ

  ރި ހު  ފާހަގަވެފައި  ޕްރ  ެކްޓްގައި  އެކްސްޕެންޝަން
 އަދި  ގުޅ ގ ތުން  ހުޅުވު ާ  ަ ނދަރު   ހައްލުކ ށް   ައްސަލަތައް

  ފި ަވަހީގެ   ދެވަނަ  ޕްރ  ެކްޓްގެ  ރޯ ް  ރ ވިފައިވާ  ކުރިއަށް
   ީގެ.  ވިފައިވެއެވެ ަޝްވަރާތައްކުރެ  ގުޅ     ަސައްކަތްތަކާއި

 ، ދަތިތަކާއި  ދި ާވާ  ހިންގު ުގައި  ކައުންސިލް  އިތުރުން
 ގުޅ ގ ތުން  ކަންކަ ާ    ނުންވާ  އެހީތެރިކަން  ގެ  އ . ީ.އެލް

 .  ކުރެވިފައިވެއެވެ  ަޝްވަރާ

 

  ހި ާލާއި   ރައް ިތުންގެ  ެ ހ ގ ތުން  ޕްރ  ެކްޓާއި   ަގުހެދު ުގެ
  އ .އައި.އީ  ޕްރ  ެކްޓްގެ  ހޯދު ަށްޓަކައި   ަޝްވަރާ

 ކޯރޕަރ ޝަން   ިވ ލ ޕް ަންޓް  ރޯ ް  އަދި  ކ ންސަލްޓެންޓް
  ަ އްދަލުވު ެއް   ހުޅުވާލައިގެން  އާން ުންނަށް  ަ އިވެރިވެގެން

  ހިއްސާކ ށް    ުލ  ާތު ަ  ގުޅ   ޕްރ  ެކްޓާ   ަގުހެދު ުގެ  ާ އްވައި
 .ދެވިފައިވެއެވެ   ަވާު  ސުވާލުތަކަށް އާން ުންގެ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ދާއި ީ ކުލިވަރު ދަނ ުތަކއް ޤާއި ް  

ކުރު ުގެ  ަޤްސަދުގައި  ުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ީ ޗް ގ  ްސް 

ގ ތުން ތައް ާރުވު ުގެ  ވެލިގަނ ު   ފެސްޓިވަލަށް 

 ވ ލީޯ ލް  ީ ޗް   ،ކޯޓު  02ހ ން ްޯ ލް    ޗް ީ    ސަރަހައްދުގައި

އަދި  02 ތަރައްޤީކ ށް    ފުޓްޯ ލް  ީ ޗް  ކޯޓު  ދަނ ު 

  އާން ުންނަށް   ނުންކުރު ަށް ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.

 

 ރ  ު  ޤައު ީ  ހިތްތަކުގައި  ރައް ިތުންގެ  ދަރިވަރުންނާއި
 ގ ތުން  ކުރު ުގެ  އައު   ިކުރާ   ޝަހީދުންގެ  އާލާކ ށް

 ކައުންސިލް   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  އަދި  ސްކ ލް  އަފީފުއްދީން
  ރަސް ީ  ގ ތުން  ފާހަގަކުރު ުގެ  ދުވަސް  ނަ ްރުގެ  ގުޅިގެން

 ޝަހީދު  އަދި.    އްވިފައިވެއެވެ  ހިނގާލު ެއް   ަލްސާއަކާއި
 ވެވަ ައިގަތް  ދިފާއުގައި  ޤައު ުގެ   ދިވެހި  އާދަ ް    ުސައިން
  އާދަ ްގެ   ުސައިން   އައުކުރު ަށްޓަކައި  ހަނދާން  ގުރު ާނީގެ
  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  އާއިލާއަށް
 އިތުރުން   ީގެ   އަދި.  އަރުވާފައިވެއެވެ  ފިލާއެއް  ހަނދާނީ

  ކުރެހު ުގެ   ޕޯސްޓަރު  އި ެދުގަ  ދަރިވަރުންގެ  ގެސްކ ލްތަކު
 ދުވަހުގެ  ނަސްރުގެ  ާ އްވައި   ުާ ރާތެއް   ްރާ ާ  ، ުާ ރާތަކާއި

  އިނާ ް   ފަރާތްތަކަށް  ވަނަވަނައަށްއައި   ަލްސާގައި  ޤައު ީ
 .ދެވިފައިވެއެވެ
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 ސެންޓަރ   ި  ްނަސް  ،ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ
  ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި  ކޯޕަރ ޝަން
  އެކްސްޕޯގެ  ހި ަލަ  ގުޅިގެން  ކ  ިޓީ  ކުރާ    ަސައްކަތް
.  ގެންދެވިފައިވެއެވެ  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތަކެއް  ނަ ުގައި
  ކަނަ ލުން   އަންހެން  ތެރެއިން  ހަރަކާތުގެ  އެކްސްޕޯ   ހި ަލަ
 ރަ ެއް  ައު  ހި ަނައިގެން  ތަކެތި    ނުންކުރާ  ގ ގައި

 ފުޅާކ ށް  ވި ަފާރި  އިތުރުން  ކުރ ުގެ  އިންތި ާ ް
 ޓްރެއިނިންގ  ގުޅ   ގ ތާއި   ކުރާނެ   ަންފާއިތުރު

 . ގެންދެވިފައިވެއެވެ ކުރިއަށް ޕްރ ގްރާ ެއްވެސް

 
  ކާނުތަކަށް    ަގުތަކުގެ  ތާރުއަޅާފައިވާ  ރަށުތެރ ގައި
 ގިނަ  ހައްލުކުރު ަށް   ައްސަލަތައް  ދި ާވެފައިވާ

 ހަލާކުވެފައިވާ   ގ ތުން   ި.  ކުރެވިފައިވެއެވެ   ަސައްކަތްތަކެއް
  ، ކުރު ާއި  ސާފު  ކާނުތައް  ، ކުރު ާއި  ަ ދަލު  ކާނުތައް  ަ އެއް

  ަސައްކަތް   ކާނުތަކުގެ  ހުރި  ނުނި ި  އެއްކ ށް   ަސައްކަތް

  ގ ތުން    ި.  ކުރެވިފައިވެއެވެ  ގުޅިގެން  ވާރކްސްއާ  ޕަް ލިކް
 ފެން   ުވާ   ގޯޅީގައި  ކަޝީދާ  ލި    ޝަކުވާ  އާން ުންގެ  ގިނަ

  ސަރަހައްދުގައި   ިސްކިތް  ފިރުދައުސް  އަދި   ައްސަލަ
 . ހައްލުކުރެވިފައިވެއެވެ  ައްސަލަ ފެން   ުވާ

  ގުޅިގެން   ހިއްކު ާ  ހެދު ަށް  އެއަރޕޯޓެއް  ކުޅި  ފުށިޅުދުއްކު
 ގެއްލުން   ގެތަކަށް     ުވެ  ހިލާފަށް   އާދަ ާ  ފެންގަނަ ު  ކުޅީގެ

   ަގެއް  އުޅ   ހިނގާފައި  ފަރާތުން  ދެކުނު  ކުޅީގެ  ލި ެ ުންދާތީ
  ގުޅިގެން  ވާރކްސްއާ  ޕަް ލިކް  އަދި  ސީ.ސީ.ޓީ.އެ ް

 . ކުރެވިފައިވެއެވެ

 

  ކައުންސިލާ  ފަސ ހައިން  ރައް ިތަކަށްވެސް  ކ ން ެ
 ފުރު ަތު    ަޝްވަރާކުރު ުގެ  ހުށަހަޅާ  ޝަކުވާ  ަ އްދަލުކ ށް

  ދުވަހެއްގެ   ހޯ ަ  ކ ން ެ   ަޤް ަދުގައި  ހޯދައިދިނު ުގެ
" ގާތުން  އަ ު  ރައް ިތުންގެ"  އަށް  14:00  އިން  13:00

  ސިލްސިލާ  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ  ނަ ުގައި  ގެ
   ި .  ފެށިފައިވެއެވެ  ކުރިއަށްގެންދަން  ަ އްދަލުވުންތަކެއް
  ތަރުހީެ އް      ު  އާން ުންގެ   ަ އްދަލުވުންތަކަށް
  ައްސަލަތައް  ހުށައެޅ   ަ އްދަލުވު ުގައި  އަދި.  ލިެ  ުންދެއެވެ
 .  ކުރެވެ ުންދެއެވެ  ަސައްކަތް ހައްލުކުރު ަށް ތާވަލްކ ށްގެން
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އަދި  ެދުފަންތީގެ  ކުދި  ގުޅިގެން  ޕޯސްޓާއި   ޯލް ިވްސް 
ވި ަފާރި، ކޯޕަރ ޓިވް ސ ސައިޓީ، އ ންލައިން ވި ަފާރި ކުރާ  
ފަރާތްތަކަށް  އުފައްދާ  ތަކެތި  ގ ގައި  އަދި  ފަރާތްތައް 

ޓުކުރި ޕްލެޓްފޯ ް -ކުރެވިގެން ޤާއި ު ކުރެވިފައިވާ އީއަ ާ ު
ެ ހ ގ ތުން  ަ ުލ  ާތުދީ،   ފުރު ަތުތަކާއި  ހުރި 
ސިޓީ  ހަ ަ ެހިފައިވާ  ޤާއި ްކުރު ަށް  އެޕްލެޓްފޯ ުގައި 
ތަ ާރަފްކ ށް  ިކަ ާގުޅ   ޝ ޕް  އ ންލައިން  ކ  ި ުނިޓީ 

 ެއް  ަ ުލ  ާތު ދިނު ަށް އާން ުކ ށް ހުޅުވާލެވިގެން ަ އްދަލުވު
   އްވިފައިވެއެވެ. 

 ރިޕޯޓާ  އ .އައި.އީ   ަޝްރ  ުގެ  އެއަރޕޯޓް  ކުޅުދުއްފުށީ
  ާ ކީ  ކުޅީގެ  ޕައިލްކ ށްގެން  ޝީޓް  ނުވަތަ  ހިލަ     ު  ހިލާފަށް
  ، ކުރެވިފައިނުވާތީ   ވަކި  ަ  ާއި  ހިއްކާފައިވާ  އ ތްަ އި

  ކުޅީގެ   ސަރަހައްދާ  ހިއްކި  ހަދައި   ަގެއް  ފެންސްކައިރިން
 .  ފެށިފައެވެ ވަނީ  ަސައްކަތް ކުރ ުގެ ވަކި ާ ކީއ ތްަ އި

 

  ކުރު ަށް  އަލި  ސަރަހައްދު  ޓްރެކް  ފަތާ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި
  ަސައްކަތް   ލައިޓް ަހު ުގެ  ގައި  ީ ޗް  ޯ  ި ާރަތް

  ފަރާތުން  ޓީ ުގެ  ވެޓްރަންސް  ކުޅުދުއްފުށީ  ހިލ ސާ ަހަށް
  ފޯރުކ ށްދިނު ުން   ލައިޓް  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ

 ސަރަހައްދު   ި   ަސައްކަތަކީ   ި.  ކ ށްދީފައިވެއެވެ
  ފަސ ހަތަކެއް   ރައް ިތުންނަށް  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ރާ  ނުންކު

 .ކަ ެކެވެ ލިި ގެންދި ަ

 
  ޕްލ ން  ތަރައްޤީގެ  2026-2022  ކުޅުދުއްފުށީގެ
. ކުރެވިފައިވެއެވެ   ަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  އެކުލަވާލު ަށް

  ލާ ަރުކަ ީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއް  ގެ   ިގ ތުން
  ގައި(  2010/7)  ޤާނ ނު  ހިންގު ުގެ  އުސ ލުން

   ި ާލާއި  ރައް ިތުންގެ  ރަށުގެ   ގ ތަށް  ަ  ާންކ ށްފައިވާ
 ޕްލެޓްފޯ ް   ކްލަް ހައުސް  ހޯދު ަށްޓަކައި   ަޝްވަރާ

.   އްވިފައިވެއެވެ  ަ އްދަލުވުންތަކެއް  ވާޗުއަލް   ެދުވެރިކ ށް
   އްވުނު   ަ ހާލެވިގެން  ސެޝަންތަކަށް  އެކި

  ކަނ ައެޅުނު   އެސަޝަނަކަށް   ިަ އްދަލުވުންތަކުގައި
 ޕެނަލިސްޓުންގެ    ާއްސަ  ގުޅ   އެދާއިރާއަކާއި   ައުލ ތަކަށް
  ތަރައްޤީގެ  ފޯރުކ ށްދީ   ަޝްވަރާ   ހި ާލާއި   ެދުވެރިކ ށް
  ގިނަ   ގ ތުން  ގުޅ   ދާއިރާތަކާއި   އެކި  ޕްލ ންގެ

   ި.  ހޯދިފައިވެއެވެ   ަޝްވަރާ  ހި ާލާއި  ރައް ިތުންތަކެއްގެ
  ލާ ހި ަ   ރައް ިތުންގެ  ދާއިރާތަކުން   ތިރީގައިވާ  ގ ތުން
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 ސެޝަންތައް   ހައުސްގައި  ކްލަް   ހޯދު ަށް   ަޝްވަރާ
  . ގެންދެވިފައިވެއެވެ ކުރިއަށް

 

ސަރަހައްދުގައި  ލޯކަލް  ަނދަރު  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި 
 ހެދިފައިވާ ވިނަތައް ނ ޅާ  ަނދަރު ސާފުކުރު ުގެ  ަސައްކަތް  

 އެ ް.ޓީ.ސީ.ސީ ގުޅިގެންކ ށް ނިން ާލެވިފައިވއެވެ. 

ސިލްގެ ފަރާތުން އެ ް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުން
ގެންދެވުނު  ަސައްކަތެއް  ކުރިއަށް  އެހީތެރިކަ ާއެކު 
ކަ ުގައިވާ އ  ިއެހެލާ ސަރަހައްދުގެ އެއްގަ ު ދެކުނު ހިލަތ ށި  
ރާވައި ތަރުތީު  ކުރު ުގެ  ަސައްކަތް ވަނީ ނިން ާލެވިފައެވެ.  
ރީތިވު ުގެ   ސަރަހައްދު  ސަަ ު ން   ި  ަސައްކަތުގެ 

ފަރާތްތަކަށް  އިތުރު އުޅަނދުފަހަރު   ނުންކުރާ  ކުދި  ން، 
    ެތި ފަސ ހަތަކެއް ލިި ގެންގ ސްފައިވެއެވެ. 

  ކަނ ައެޅިފައިވާ    ނުންކުރު ަށް  ި ން   ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި
 އަދާހަ ަކުރު ަށް  ޕްލ ން    ސް  ލ ން ް  ނުވަތަ  ޕްލ ން  ގ ތުގެ
  ޕްލ ން     ސް  ލ ން ް  ކުރެވި   ަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ

  ހައުންސިންގ   ޕްލ ނިންގ  ނެޝެނަލް   އ ފް   ިނިސްޓްރީ
. ހުށައެޅިފައިވެއެވެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް  އެން ް
  އާާ ދީއަށާއި  އ ތް   ިހާރު  ރަށުގައި   އެކުލަވާލު ުގައި   ިޕްލ ން
 ރިއާ ަތްކ ށް  ގ ތަށް  ންދާ  ނުންކުރެވެ ު   ިހާރު  ި ން  ރަށުގެ

    ސް  ލ ން ް.  ގެންދެވިފައިވެއެވެ  ކުރިއަށް   ަޝްވަރާތައް
  ހުޅުވައިލައިގެން   އާން ުކ ށް  ކުރިން  ފާސްކުރު ުގެ  ޕްލ ން
  ހި ާލާއި  ހިއްސާކ ށް  ރައް ިތުންނާއި   ަތިން  ފަހަރެއްގެ  02

.ހޯދިފައިވެއެވެ  ަޝްވަރާ
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 # އަހަރު ކައުންސިލްގެ  ަ ެޓުން  ަރަދު ކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ވަނަ    2021

ކުރަން ެހ  ސާރވިސްކުރު ުގެ  ަސައްކަތްކުރު ާއި     ިއިދާރާގެ އ ސީތަކަށް ދި ާވާ  ައްސަލަތައް ހައްލުކ ށް ރ ޓީންކ ށް
 ހަރުކުރުން ަ އިތަކަށާއި ވަކިކުރެވުނު ސެކްޝަންތަކުގައި އ ސީ  އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު

1 

 3 ގަު ރުސްތާނުތަކުން ވިނަކ ށާ ސާފުކ ށް  ެލެހެއްޓުން   ަ ާނީ އެކިއެކި ވަ ީލަތްތައް   ނުންކ ށްގެން  ިސްކިތްތަކާއި

 4  ީނަތްތެރިކުރުން  ހަ ަނާތު  ިސްކިތުގެ އާާ ތުރަފިލުވާ ކުލަލައި
ހާ ިރީ ެ ލު ުގެ ކަންތައްތައް  ި ިޓަލައި ް ކުރު ުގެ    ުވައް ަފުންގެ ިސްކިތްތަކާއި  ަނދަރު  ެސްކް އަދި އ ފީހުގައި 

  ެޝިން   ނުންކުރަން ފެށުން.  ގ ތުން ފިންގަރ ޕްރިންޓް
5 

 ލި ެކި ުންތައް ރައްކާތެރިކަ ާއިއެކު ެ ހެއްޓު ަށާއި ކަނ ައެޅިފައިވާ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކ ށް އިދާރާގެ

 ކެި ނެޓާއި ފައިލިންރެކް ޤާއި ްކުރުން. ފައިލްކ ށް، ތަރުތީު ކ ށް ެ ލެހެއްޓު ަށްޓަކައި ފައިލިންއުސ ލުތަކުގެ  ަތިން 
6 

ޕްރިންޓަރުތަކާއި ފ ޓޯކ ޕީ  ެޝިންތަކަށް   ނުންވާ   އިދާރާގެ  ަސައްކަތްތަށް  ެދުނުކެނ ި ކުރި ަށްގެންދި ު ަށްޓަކައި
  ެލެހެއްޓުން  ރވިސްކ ށް، ދި ާވާ  ައްސަލަތައް ހައްލުކ ށް ެޝިންތަކަށް   ނުންވާ ސާ ޓޯނަރާއި ކާޓްރި ް ގަނެ އެ

7 

 ި ިޓަލައި ްކ ށް، އ ޓ   ޓްކުރު ުގެ ގ ތުން ހި ު ަން  އެޗް.އާރް ސެކްޝަންގެ  ަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކ ށް،
 ސިސްޓަ ެއް ގަނެވިފައިވ . ރިސޯސް  ެނ  ް ަންޓް

8 

 ުވައް ަފުން އިތުރުކ ށް،   އިދާރާއަށް ހަރުދަނާކުރު ަށްޓަކައި ހިދު ަތްތައް ފުޅާކ ށް، އަވަސްކ ށް،އިދާރާއިން ދެވ  
ލި ެކި ު ުގެ ސާ ާނު ފަދަ އެން ެހާ ވަ ީލަތްތައް   ުވައް ަފުން   ނުންކުރާނެ ކ  ްޕިއުޓަރު ސިސްޓަ ާއި

 ފޯރުކ ށްދިނުން. 

9 

ހިދު ަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރު ަށާއި، އެ ުނިޓްގައި   ނުންކުރެވެ ުން   ރައް ިތުންނަށް ދެވ އައި. ީ ކާ ު  ުނިޓުން 
އެ ަސައްކަތައް   ނުންވާ އެހެނިހެން   ކެ ެރާ ހަލާކުވު ާއި ގުޅިގެން  ީ.އެސް.އެލް.އާރް ކެ ެރާއެއް ގަތު ާއި އައި

   ފޯރުކ ށްދިނުން. ވަ ީލަތްތައް

10 

ސެކްޝަންގެ  ުވައް ަފުންގެ ވޯކް ސްޓ ޝަންތައް   ނުގެ  ަސައްކަތްތައް ތަރުތީު ކ ށްއިދާރާގެ  ުނިސިޕަލް ސެކްޝަ
  ތައް ާރުކުރުން.

11 

 ުވައް ަފުން އިތުރުކ ށް ފ ޅާ ސާފުކުރު ަށާއި    ިސްކިތްތައް ސާފުތާހިރުކ ށް ެ ލެހެއްޓު ުގެ ގ ތުން  ިސްކިތްތަކަށް
     ސާ ާނުގެ ސްޓ ކް ހަ ަކ ށް  ިސްކިތަތައް  ެލެހެއްޓުން  ނުންވާ އެން ެހާ ކުދި  ަރާ ާތުގެ  ަސައްކަތްތަކަށް

13 

އަދި ރައް ިތުންނަށް ދެވ  ހިދު ަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރު ުގެ   އިދާރީ  ަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކ ށް، އަވަސްކ ށް
އަލަށް ގުޅ   ގ ތުންނާއި ުވައް ަފަކަށް ނުވަތަ ކ ން ެ  ެސްކަކަށް އައިޕީ ފޯނެއް ގުޅު ުގެ  ގ ތުން ކ ން ެ

  އައި.ޕީ ފޯނު ޕްރ ކި ޯ ކުރެވިފައިވ .   ުވައް ަފުންނަށް   ނުންކުރާނެ ފޯނުގެ ސްޓ ކެއް ެ ހެއްޓު ަށްޓަކައި

14 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021
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އާން ުކުރު ުގެ  ަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު  އިދާރާއާއި ރައް ިތުންނާއި އ ންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކ ށް  ައުލ  ާތު
 ޕޯސްޓްތައް ހެދު ަށްޓަކައި ކެންވާ ޕްރޯ ސ ފްޓެވެއަރ   ނުންކުރަންފެށުން  ރަނގަޅުކުރު ުގެ ގ ތުން  ީސް ީ ިއާ

15 

ކަރަންޓްގެ ނެޓްވޯކް ރަނގަޅުކުރު ުގެ ގ ތުން     ތު ސެންޓަރަށް ދި ާވާ ކަރަންޓްގެ  ައްސަލަތަކަށް ހައްލުގެނެސް،
  ކަރަންޓުލުން.  ުޅި އި ާރާތައް ދާއި ީ

16 

ސަަ ު ން އާން ު ރައް ިތުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވީ   ދަވަ ާއި ވިއްސާރައިގައި ނ ގެ ފުރާޅަށް ލިު ނު ގެއްލު ުގެގަ
    ަރާ ާތުކ ށް އާން ު ހާލަތަކަށް ގެނައުން. ހާލަތުގައި ނ ގެ ފުރާޅު

17 

 ރައްކާތެރިކަ ަށްޓަކައި ނެރު ަ އްތިއާއި   ނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ކަނ ުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި  ަގުތައް

  ނުންކުރާނެ ވާނިންގ ލައިޓް ހޯދާ،    ަގުަ ންދުކ ށްގެން  ަސައްކަތްތައްކުރެވ  ސައިޓްތައް ފާހަގަކުރު ުގެ ގ ތުން
  ަޤީންކުރުން   ަގު  ނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން

18 

 19 އިތުރުކުރެވުނު ަ އިތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެ ެރާ ހަރުކުރުން ވަރުގަދަކުރު ުގެ ގ ތުން އ ފީހަށްއިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ 

 ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއި ގުޅުވައިގެން، ރަށަށް ވަ ައިގަންނަވާ އެފަދަ ރައީސުލް ު ްހ ރިއް ާ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް

  ނުންކުރެވ ނެ ފަދަ ގި ިގެއެއް    ެހެއްޓެނިވި ގ ތެއްގައިއިއް ަތްތެރިންނަށް ހ ނު  ަރުހަާ އެއް ދެންނެވު ުގައި ދެ
 ތައް ާރުކުރުން

20 

އެތެރ ގެ ދ ރުތަކާއި ފާރުތައް ކުލަލައި  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ   ނު ައްޗާއި، އިދާރާގެ
 ކެންވަސް ހަރުކ ށް، ހިދު ަތް ހޯދަން އަދިއިދާރާގެ  ަލްސާކުރާ  ާލަ ްގައި   ީނަތްތެރިކ ށް،  ަ ާނާއި ގުޅ ގ ތަށް

 އިދާރާގެ  ާހައުލު ަ ދަލުކުރުން ަ އްދަލުވުންތަކުގައި ަ އިވެރިވު ަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާއި ރަހު ަތްތެރި ގ ތަކަށް

21 

 ަސައްކަތްތެރިންގެ ހޯ ް އެފެއާ ްގެ އެދިލެއްވު ަކަށް ރަށުގެ   ިނިވަންދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން  ިނިސްޓްރީ އ ފް
 ަސައްކަތް ދައްކުވައިދ    ަސައްކަތްތައް ދައްކާލު ުގެ ގ ތުން ރޯނުވެށު ާއި ކަސަު  ޯ ވަޅުއެޅު ުގެ ހުނަރާއި ސަޤާފީ

 ދައުރުކުރުން.  ވީ ި ޯ ތައް ާރުކ ށް

22 

އް އަޕްދެގްރ  ްކ ށް  އިދާރާގެ ކ  ްޕިއުޓަރު ސިސްޓަ ްތަ އައިޓީއާއި ގުޅ  އެން ެ  ަ ާނީ ވަ ީލަތްތައް   ނުންކ ށްގެން
 ކުރު ުގެ  ަސައްކަތްތައް ކުރި ަށް ގެންދި ުން ނެޓްވޯކް ވަރުގަދަ

23 

ހޯލުގައި އިންސްޓޯލްކ ށް  ިއިދާރާއިން   ަ ާނާ ގުޅ  ފެންވަރު ރަނގަޅު ކެ ެރާ ސިސްޓަ ެއް އިދާރާގެ  ީޓިންގ
ލުއިފަސ ހަކ ށް ހަލުވިކ ށް އަދި ވި ީއޯ އާއި އޯ ި ޯގެ   ަސައްކަތްތައް  ަ އިވެރިވާ  ީޓިންތަކުގެ ސެޓަޕް ހެދު ުގެ

 ރަނގަޅުކުރުން ފެންވަރު

24 
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  45 

 ަރާ ާތުތައްކ ށް، އަށިއަޅާ ހިނަވާގ ގައި   ނުންކުރާ ހިފާގެންގުޅ    ުލާ  ިސްކިތުގެ ހިނަވާގެއަށް   ނުންވާ އެކިއެކި
 އައުކ ށް ކަށުކަ ާކެ ީގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުން  ތަކެތި

25 

އެކިއެކި އިވެންޓްތައް ކުރި ަށްވުރެ ކުލަގަދަކ ށް   ީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި  ުނާސަ ަތުތަކާއި   އްވ ޤައު
އަދަދެއްގެ ދިދަ   ކުރު ުގެ ގ ތުން ރަށުތެރެ  ީނަތްތެރިކުރު ުގެ ގ ތުން   ނުންކުރާނެ ގިނަ ފާހަގަކ ށް ޤައު ީ ރ ހު އާލާ
 ދަނ ި  ިއިދާރާއަށް ހޯދުން

26 

ަ ނދަރު ަތި ތަރައްޤީކުރު ުގެ ސި ާސަތުގެ ދަށުން ެ ންޗް   ރަށަށް  ި ާރަތްކުރާ ދަތުރުވެރިންގެ ފަސ ހައަށާއި ރަށުގެ
 ސަރަހައްދުގައި ފިނި ައި ާނެއް ތަރައްޤީ ކުރުން. ޗެއަރ ހަދާ ަ ނދަރު

27 

ތްތަކުގެ ސަލާ ަތާއި   ނުންކުރާ ފަރާ ކަނ ުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި   ދުއެރ  އަދި  ަނދަރު ސަރަހައްދު
   ެ ހެއްޓު ަށް ލައިފް ރިންގް ނުވަތަ   އެ ގަތުން. ރައްކާތެރިކަ ަށްޓަކައި އެސަރަހައްދުގައި

28 

ފަންކާ އައުކ ށް އަދި ފަންކާތަކުން ފިނިނުވާ    ިސްކިތްތަކުގައި ހަލާކުވެފައިވާ ސީލިން ފަންކާތަކާއި ސްޓ ން ް
ސްޕްރ ކ ށް  ކެޕ ސިޓަރު ަ ދަލުކުރު ައި ދަަ ރު  ަހާފައިވާ ފަންކާތަކުން ދަަ ރުފިލުވާ،  ައްސަލަ ހައްލުކުރު ުގެ ގ ތުން

  ަރާ ާތުގެ  ަސައްކަތްތައް ކުރުން.

29 

އިންޓީރިއާ  ެކަރ ޓްކ ށް  ަ ާނާއިގުޅ  ގ ތަށް  ަދަލުކުރު ަށްޓަކައި  އ ފީސްތަކާއި  ިސްކިތްތައް  ީނަތްތެރިކ ށް،
 ގަސްއިންދާ އާލާކ ށް ޤަވައިދުން ގަސްތަކަށް ފެންދީ  ެލެހެއްޓުން. ގ ތުން  ފެހިކުރު ުގެ

30 

ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންލިި  ހަލާކުވެފައިވާ   ިސްކިތްތައް  ަރާ ާތުކ ށް  ެލެހެއްޓު ުގެ  ަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
   ިހުރާު ގެ ތި ިގަނ ު  ަރާ ާތުކުރުން.  ަ ާއަތު  ިސްކިތުގެ

31 

 ިސްކިތްތަކުގެ ހަލާކުވެފައިވާ  ޯ ކްލޯ ާރ ަ ދަލުކ ށް ދ ރު    ާތުކ ށް  ެލެހެއްޓު ުގެ  ަސައްކަތުގެ ިސްކިތްތައް  ަރާ
   ަރާ ާތުކުރުން

32 

 ަސައްކަތު  ުވައް ަފުން   ނުންކުރާނެ ހަރުގަނ ު ގަނެ   ިސްކިތްތައް ސާފުކުރު ާއި ކުދި  ަރާ ާތުތަކުގައި  ިސްކިތު
 ކ ށް، އަވަސްކުރުން.ލުއިފަސ ހަ އެފަދަ  ަސައްކަތްތައް

33 

ފަސ ހައަށްޓަކައި  ިސްކިތްތަކުގައި ސައިޯ ނި   ިސްކިތްތަށް   ނުންކުރައްވާ އެން ެހާ   ފުޅުންގެ ރައްކާތެރިކަ ާއި
  ިސްޕެންސަރ ހަރުކުރުން

34 

ފާހާނާތަކަށް ދި ާވާ  ައްސަލަތަކަށް  ިސްކިތްތަކުގެ   ިސްކިތްތައް  ަރާ ާތުކ ށް  ެލެހެއްޓު ުގެ  ަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
 ހައްލުކުރުން. އެޓެން ްވެ  ައްސަލަތައް

35 

ފެންދީ  ެލެހެއްޓު ުގެ  ަސައްކަތްތައް އަވަސްކ ށް ފަސ ހަކުރު ުގެ   ފިރުދައުސް  ިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއާއި ގަސްތަކަށް
 ން ިސްކިތުގެ ގޯތިތެރ ގައި އަލުން ހ ޅިއަޅާ ފެންއިސްކުރު އިތުރުކުރު ގ ތުން

36 

 ިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓްވިއުގައަށް ދި ާވާ  ައްސަލަތައް   ިސްކިތްތައް  ަރާ ާތުކ ށް  ެލެހެއްޓު ުގެ  ަސައްކަތުގެ
   ަރާ ާތުގެ  ަސައްކަތްތައް ކުރުން. ހައްލުކުރު ުގެ ގ ތުން

37 
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  46 

ގައަށް ދި ާވާ  ައްސަލަތައް  ިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓްވިއު  ިސްކިތްތައް  ަރާ ާތުކ ށް  ެލެހެއްޓު ުގެ  ަސައްކަތުގެ
   ަރާ ާތުގެ  ަސައްކަތްތައް ކުރުން. ހައްލުކުރު ުގެ ގ ތުން

38 

 ިސްކިތުގެ އަންހެނުންގެ ފާހާނާގެ ހަލާކުވެފައިވާ   ިސްކިތްތައް  ަރާ ާތުކ ށް  ެލެހެއްޓު ުގެ  ަސައްކަތުގެ  ަ ާއަތު
  ހާއްސަކ ށް ވިއްސާރަދުވަސްވަރު ދި ާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުން.ސަަ ު ން  ދި ަދ ވި ަ ދަލުކ ށް އެކަ ުގެ

39 

ކުރި ަށް ގެންދި ު ަށްޓަކާ ވެހިކަލްތުގެ  ަރާ ާތައް   ނުންވާ  ޕަް ލިކް ވޯކްސްގެ  ަސައްކަތްތައް  ެދުނުކެނ ި
ސާ ާނު ގަނެ  އެހެނިހެން ހިފާގެންގުޅ ވެހިކަލްތަކަށް   ނުންވާ  ީސެލްގެ ސްޓ ކް ހަ ަކ ށްދީ  ސްޕެއަރޕާޓްސް އާއި

   ަސައްކަތްތައް ކުރުން. ޕަް ލިކް ވޯކްސްގެ  ަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރު ާއި ހަރުދަނާކުރު ުގެ

40 

ރަށުގެ ތާރުއަޅާފައިވާ  ަގުތަކުގެ ކާނުތައް   ަގު  ނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަސ ހައާއި ރައްކާތެރިކަ ަށްޓަކައި
 ަގުތައް   ަސައްކަތްތަކަށް ތާރުކަނ ަށް ެހ  ހާލަތްތަކުގައި އެތަންތަނަށް ސި ެންތިއަޅާ، ކި ަރާ ާތުކުރު ާއި އެކިއެ

    ަރާ ާތުކ ށް  ެލެހެއްޓުން.

41 

ހެވީ ވެހިކަލް  3ޓެކްނ ލ  ީއިން ފޯރުކ ށްދިން   ިނިސްޓްރީ އ ފް އެންވަ ަރަ ަންޓް ކްލައި ެޓް ޗ ން ް އެން ް
 ހައްދާ ރަ ިސްޓްރީކުރު ުގެ  ަސައްކަތްތައްކ ށް ރަށުގައި   ނުންކުރަން ފެށުން  ރޯ ްވާދިނަސްއިންޝުއަރ ކ ށް، 

42 

 ަސައްކަތްކުރާ ކ  ެޓީގެ  ެ ްަ ރުންގެ  ަސައްކަތްތައް ކުރި ަށް  އަލަށް އިންތިހާު ވީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
އެ  ފުޅުންގެ  އެން.އޯ.ސީ އި ާރާތުގައި އ ފީސް ސެޓަޕް ހަދައިދީ،ތަނަވަސްކ ށްދިނު ުގެ ގ ތުން  ގެންދެވ ނެ  ަގު

 ފޯރުކ ށްދިނުން   ަސައްކަތްތަކަށް އިދާރީ ގ ތުން   ނުންވާ އެހީތެރިކަން

43 

  އެޗް.އާރްގެ  ަސައްކަތްތައް  ި ިޓަލައި ްކ ށް، އިތުރަށް ހަރުދަނާކ ށް އެޗް.އާރް ސ ފްޓްވެއަރ އިންސްޓޯލްކ ށް،

  ނުންވާ    ގުޅުންހުރި  ުވައް ަފުން އްކަތަށް  ާލެއިން ކަ ާއިެ ހ  ޓެކްނީޝަނުން ގެނެސް އިދާރާގެއަވަސްކުރު ުގެ  ަސަ
   ފޯރުކ ށްދީފައިވ . ޓްރެއިނިންގ

44 

 ފެން   ުވެ ގެތަކަށް ފެންވަންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެ ާ ެންސީ އ ޕަރ ޝަން ޯ ކ ށް ވާރ  ވެހު ުގެ ސަަ ު ން ރަށުތެރ ގައި

 ފެންހިންދު ުގެ އަ ަލީ  ަސައްކަތްތައް ކުރުން ސެންޓަރުގެ ހިދު ަތް ފަށާ އެހެނިހެން ކަ ާގުޅ  އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން
45 

އާން ުންގެ ފަސ އަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ހަޓްގެ ކެނ ޕީ ހަލާކުވު ާއި ގުޅިގެން  ރަށުގެ ަ ނދަރުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި
  ަރާ ާތުކުރުން  ހަޓް

46 
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 ސާރވ ކުރުން  ޓިވެޓް ސެންޓަރު އެޅު ަށް  ިން •
 ސާރވ ކުރުން  ކ  ިއުނިޓީ ޕާރކް އެޅު ަށް   ނުންވާ  ިން •
 ސާރވ ކުރުން  އެ ް. ަ ްލިއު.އެސް.ސީ އަށް އިތުރުކުރު ަށް   ނުންވާ  ިން  •
 ސާރވ ކުރުން  އިސްރަށްވެހިންގެ ޕާރކް އެޅު ަށް   ނުންވާ  ިން •
 ސާރވ ކުރުން   ދަ ަނަވެށި އެޅު ަށް   ނުންވާ  ިން •
 ސާރވ ކުރުން  ދަނާލު އެޅު ަށް   ނުންވާ  ިން •
 ކުނިކ ށި އިންކަނ ަ އެޅު ަށް ސާރވ ކުރުން  •
 އްކި  ި ާއި  ަނދަރު ަތީގެ  ައެއް  ަގުތައް ފާހަގަ ކުރު ަށް ސާރވ ކުރުން ހި •
 ކުޅިވަރު ކޯޓްތައް ފާހަގަކުރު ަށް ސާރވ ކުރުން  ހިއްކި  ި ުގައި  ީޗް •
 ސޯލާރ ހަރުކުރު ަށް  ިސްކިތްތަކުގެ ފުރާޅުތައް ސާރވ ކުރުން  •
ކ  ިއުނިޓީ ޕާރކް  ި ުގެ ރުއްގަހުގެ ސާރވ ކުރުން  •

 

 އަދަދު  ދެވިފައިވާ  ިދު ަތް  #

 136 ގޯތީގެ ރަ ިސްޓްރީ 1

 48 އި ާރާތާއި ގޯތީގެ ރަ ިސްޓްރީ 2

 13 ސަރުކާރު އަދި އަ ިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ   ނު ަށް ދ ކުރެވ  ި ންތަކުގެ ރަ ިސްޓްރީ  3

 93 ސާރވ ކ ށް ަ އިކ ށްދެވުނު ގޯތީގެ އަދަދު 4

 11 ސަރުކާރު އަދި އަ ިއްލަ   ނުންތަކަށް ސާރވ  ކުރެވުނު އަދަދު  5
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 އަދަދު   ިދު ަތް  #

 159 ވަގުތީގ ތުން  ަގު  ަންދުކުރު ަށް ދެވުނު ހުއްދަ  1
 138  ަގުކ ނު ަށް ދެވުނު ހުއްދަ  2
 45 ވަގުތީގ ތުން  ަގު ަތީގައި ތަކެތި  ެހެއްޓު ަށް ދެވުނު ހުއްދަ 3
 17  ަގު ަތީގައި ޕާޓިޝަން  ެހު ުގެ ހުއްދަ  4
 97 ޝަކުވާގެ އަދަދު އާއް ު އުނދަގުލުގެ  5
 10 އ  ި އެހެލު ަށް ދެވުނު ހުއްދަ 6
 21 ޤަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން އެންގިފައިވާ އަދަދު   7
 196  ަގު ައްތިއަށް ދި ާވާ  ައްސަލައަށް އެޓެން ުވުން  8

 އަދަދު   ިދު ަތް  #

 31 އި ާރާތްކުރު ަށް ދ ކުރެވ  ހުއްދަ އެއް ުރިއަށް  1
އެއް ުރިއަށްވުރެ އުސްކ ށް އި ާރާތްކުރު ަށް ކުރެހުން ފާސްކުރުން އަދި   2

 އި ާރާތްކުރު ަށް ދ ކުރެވ  ހުއްދަ
52 

 94 އިންފާރާއިގުޅ  އެކއެކި ހުއްދަތައް  3

 އަދަދު   ިދު ަތް  #

 735 ހައްދާފައިވާ އަދަދު އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  1
 714 އުފަންދުވަހުގެ ރަ ިސްޓަރީ ހައްދާފައިވާ އަދަދު  2
 11 ރަށްވެހިކަ ުގެ ސެޓިފިކެޓް ހައްދާފައިވާ އަދަދު  3
 2096 ދިވެހިރައް ިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާ ު ހެދު ަށް ހުށަހެޅުން އަދަދު  4
ކުޅުދުއްފުށީގައި ދިރިއުޅ ކަ ަށް ދެވ   ރަށުގައި ދިރިއުޅ  އެހެން ރަށްރަށުގެ  ީހުން   5

 ލި ުން 
96 
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ވަނަ އަހަރުގެ  ިސެންަ ރު  ަހުގެ ތެރ ގައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށި   2021

ސިޓީގައި ތާރުއަޅާފައިވާ  ަގުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހު ުގެ 

ފަރާތުން  ސެކްޝަންގެ  ކައުންސިލްގެ  ުނިސިޕަލް  އަ ަލީ  ަސައްކަތް 

ސަރަހައްދާއި ކުރާނެ  ޕާރކު  އުޅަނދު  އެއްގަ ު  އެގ ތުން   ފަށާފައެވެ. 

 ަ ުކުރުން  ަނާ އަދި ޕާރކުކުރުން  ަނާ ސަރަހައްދުތައް ވަނީ ހ ސްޕިޓްލް 

ހި ެނ  ސަރަހައްދުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އަދި  ި  ަސައްކަތް ފުޅާކ ށް ތާރުއަޅާފިއވާ ހުރިހާ  ަގުތަކެއްގައި ޯ  ު  ެހު ާއި  

  ނިޝާންތައް ކުރެހު ަށް ވާން ެހ  ތައް ާރީތައް ދަނީ ކުރެވެ ުންނެވެ.

ގޯތި ގެދ ރާއި ި  ުގެ ސާރވ  ކުރު ަށް ޓޯޓަލް ސްޓ ޝަން އަދި ލ  ަރ 

ގައި ފެށިފައި. އެގ ތުން   2021 ެޝަރިންގ ޓ ލް   ނުންކުރު ަށް ވަނީ  

ސާރވ ތަކުގ އެކިއުރަސީ ރަނގަޅުވެ، ރަނގަޅު  ިންތަކަށް ރަ ިސްޓަރީ 

ން ހެދު ާ ި  ުގެ ޗާޓު ކުރެހުން ވަނީ ފެށިފައި. ޗާޓުތައް ކުރެހު ަށް ކުރި

ސްކ ލަށް  ސ ފްޓްވެއަރތައް   ނުންކުރެވި  ނުވާ    ނުންކުރެވިފައި 

ގޯތި   ކ ށް  ހަ ަހަ ަ  ހައްލުވެ  ދި ަ  ައްސަލަތައް  ދި ާވަ ުން  ެ ހު ުގައި  ގެދ ރު  ގޯތި  އެކު  ފެށު ާއި  ކުރެހު ުގެ  ަސައްކަތް 

ށް އަ ިއްލަ ކުންފުން ަކާއިއެކު އެއްަ ސްވު ެއް  ެ ހު ަށްވަނީ ފަސ ހަވެގެންގ ސްފައެވެ.   ި  ަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރު ަ

ހެދި، ސެޓެލައިޓް  ެދުވެރިކ ށް ސާރވ  ކުރެވ ނެ އިންތި ާ ް ހަ ަ ެއްސު ަށް   ނުންވާ އާލާތް ހޯދު ުގެ  ަސައްކަތް  ިހާރުދަނީ  

 ކުރެވެ ުންނެވެ. 
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 ފަން ުގެ ަ  ެޓް ރިޕޯޓް.(J-GOM) ދައުލަތުންދ  ް ލ ކް ގްރާންޓް 
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20XX  ްަވނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންިގ ހަރަކާތްތަކުެގ ތަފްސީލް ރިޕޯޓ  
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 ފަން ުގެ ަ  ެޓް ރިޕޯޓް. (J-LCL) ދައުލަތުންދ  ް ލ ކް ގްރާންޓް 
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 ފަން ުގެ ަ  ެޓް ރިޕޯޓް.(L-CTPF) ދައުލަތުންދ  ް ލ ކް ގްރާންޓް 
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ފަން ުގެ ަ  ެޓް ރިޕޯޓް.(L-CWDF) ދައުލަތުންދ  ް ލ ކް ގްރާންޓް 
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 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިާވ  ަދަލު 

ވަނަ ދައުރު ވަނީ ނި ު ަކަށް އައިސްފައެވެ.  ިގ ތުން   3ވަނަ އަހަރު ތިލަދުން ަތީ ދެކުނުު ރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ    2021

 އާން ު ަ އްދަލުވު ެއް ވަނީ   އްވިފައެވެ.  19އާއި ދެ ެދު  ިދައުރުގެ  2021 ެއި  16އިން  2021 ެނުއަރީ  1

ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަ ަ   4ގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ެންަ ރުން ހުވާކުރު ަށްފަހު ކައުންސިލްގެ  2021 ެއި  17

 ަލްސާ ވަނީ   އްވިފައެވެ.  ި  ަލްސާގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ  ެޕިއުޓީ    ަރ ކަ ަށް އިރު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ެންަ ރު އަލީ 

 ކުރެވިފައެވެ. އަހު ަދު ވަނީ އިންތިހާު 

ދ ތެރ ގައި،    2021   ިސެ ްަ ރ  31އިން    2021 ެއި    17 ދައުރުގެ    4އާއި  ވަނީ    33ވަނަ  ަ އްދަލުވު ެއް  އާން ު 
   އްވިފައެވެ. 

 



20XX  ްަވނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންިގ ހަރަކާތްތަކުެގ ތަފްސީލް ރިޕޯޓ  
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   އްވުނު  ައްދަލުވުންތަކުގެ ނިން ުންތައް   ވަނަ ދައުރު   3

 ކައުންސިލްގެ ނިން ުންތައް   ާޟިރުވި  ަދަދު   ައްދަލުވު ުގެ ނަން ަރު 

ވަނަ   170ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   169ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 4

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   168ގެ  ދައުރު  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   4ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ވަނަ    171ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   170ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 5

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   170ދައުރުގެ    ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   5ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ވަނަ އަހަރުގެ  ަ ެޓް ފާސްކުރުން.   2021ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ    2އެ ެން ާ   .2

ރ އާއި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާގެ  27402306.00ރާންޓްގެ ގ ތުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ަ  ެޓްގައި ދައުލަތުން ދ  ް ލ ކް ގް  2021

ރ އަދި ކައުންސިލްގެ  ާން ުދަނީގެ 566230.13ގ ތުގައި އެއީ ހިނގަ ުންދާ ޕްރ  ެކްޓަކަށް  ާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ގ ތުގައި  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021
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އަދަދު   ލަފާކުރާ  ލި  ނެކަ ަށް  ތިލަދުން ަތ52619232.90ީރ  ުޅި ު ުލަ  19556696.77ގ ތުގައި  ގ ތުގައި  ގެ   ދެކުނުު ރީ  ރ 

  ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 5ވަނަ އަހަރުގެ ަ  ެޓް  2021 ކައުންސިލްގެ ކުޅުދުއްފުށީ

   172ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

 ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   171ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 5

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   171ދައުރުގެ    ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   4ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

އެތު ާ    2 ެ ެން ާ   .2 ކުލި % ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،  ގ ތެއް    20%   -   15ވު ްގެ  ގ ތުން  ދެ ެދަށް    ުކުރު ާއި  ެހ   އާއި 

 ނިން ުން. 

  ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ.  4   ުކުރުރަން  20އަހަރަށް % 5ލި ކުރިއަށް އ ތް އެތު ާ ވު ް ހިންގަ ުންގެންދާ ދަގަ ުގެ ކު

ވަނަ    173ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   172ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   172ގެ  ދައުރު  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   4ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021
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ސްކ ލް އ  ިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކ ށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅ ގ ތުން ގ ތެއް  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، އަ ީރް އަ ީން    2އެ ެން ާ   .2

 ނިން ުން. 

 ުވައް ަފުންގެ  ުސާރަ އާއި ގުޅ  ގ ތުން ކަ ާ ގުޅުން ހުރި   21އިތުރަށް ދެވިފައިވާ     ުވައް ަފުންނަށް  08އަ ީރު އަ ީން ސްކ ލްގެ  

އަށް ވުރެން އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ އަނު ރާ   5 ުއައްސަސާތަކަށް ލި ެގެން ގ ތެއް ހޯދު ަށާއި އަދި އިތުރު ގަ ީގެ ގ ތުގައި %

 ނެވެ. ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވު 4ހޯދަން ނުފެންނަކަ ަށް 

 އިސްތިހާރު  ޯ ު  ެހު ުގެ ގަވައިދަށް އިސްލާ ެއް ހުށަހެޅުން. ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،  ަނދަރު ަތީގައި    3އެ ެން ާ   .3

ހަށް  ިހާރުވެސް ަ ނދަރު ަތީގައި އިސްތިހާރު ޯ  ް ަ ހައްޓަވަ ުން ގެންދަވާ އަގަށް އިސްތިހާރު ޯ  ުގެ ސައި ަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާ

  ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެއިސްލާ ް ގެނައު ަށް ނިން ެވިއެވެ.  4ކައުންސިލްގެ 

   174ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

 ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   173ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 4

 ދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ައް 

ވަނަ  ާން ު   173ދައުރުގެ    ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   4ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

   ނުންކުރު ުގެ އުސ ލަށް އިސްލާ ެއް ހުށަހެޅުން. ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ،  ަނދަރު    2ން ާގެ  އެ ެ  .2
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ހަ ައަށް ކެރ ން   ނުންކުރުން  ަނާ ވަގުތެއްގެ ގ ތުގައި އުސ ލް   2:30ފެށިގެން  ެންދުރު ފަހު    07:00ހ ނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  

 ފާސްކުރެވުނެވެ.  ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން  04އިސްލާ ް ކުރު ަށް 

ވަނަ    175ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   174ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 5

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   174ދައުރުގެ    ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   5ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ވަނަ    176ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   175ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 5

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ   175އުރުގެ  ދަ  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުންވެސް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   5ފެންނަކަ ަށް  

  ާން ު ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ،  ަގުކ ނު ުގެ އުސ ލު ފާސްކުރުން.    2އެ ެން ާގެ   .2

އަދި ހުރިހާ   ަ ދަލުގެނެސް  އުސ ލަށް  ކ ނު ުގެ  ަ އްދަލުވު ަކުން  ަގު  ކުރެވިފައިވާތީ ކައުންސިލްގެ  ަޝްވަރާ   ެންަ ރުންނަށް ހިއްސާ 

 އުސ ލަށް ަ ދަލުގެނެވިފައިވާ ގ ތަށް  ަގުކ ނު ުގެ އުސ ލު ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، އ  ިއެހެލު ުގެ އުސ ލު ފާސްކުރުން.   3އެ ެން ާގެ   .3
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އުސ ލަށް   ކ ނު ުގެ  ަ އްދަލުވު ަކުން  ަގު  ކުރެވިފައިވާތީ ކައުންސިލްގެ  ަޝްވަރާ  އަދި ހުރިހާ  ެންަ ރުންނަށް ހިއްސާ  ަ ދަލުގެނެސް 

 އުސ ލަށް ަ ދަލުގެނެވިފައިވާ ގ ތަށް އ  ި އެހެލު ުގެ އުސ ލު ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ޤުރްއާން  ު ާރާތް  ާއްވާނެ ގ ތެއް ފާސްކުރުން.   4އެ ެން ާގެ   .4

ޤުރްއާން  ުާ ރާތް އައުޓްސޯސް ކ އްގެން   އްވު ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން   އުންސިލްގެ ެ ްަ ރުންވެސް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ކަ  5

 ނިން ެވިއެވެ. 

 ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ވ ލީ  ު ާރާތުގައި  ައިވެރިވު ާއި  ެދު ގ ތެއް ނިން ުން.   5އެ ެން ާގެ   .5

ދަ ލިި އް ެ ކަ ަށްވާނަ ަ ޕްރ ޕޯސަލް އާއި އެއްގ ތަށް ކުރިއަށް  ެ ްަ ރުން ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތީ ފައިނ ންސް އިން ހުއް  4

 ގެންދި ު ަށް ޓީ ް ކުޅުދުއްފުށީ ވ ލީ ޓީ ް  ުާ ރާތުގައި ަ އިވެރިވު ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

ވަނަ    177ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   176ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 4

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ   176އުރުގެ  ދަ  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުންވެސް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   4ފެންނަކަ ަށް  

  ާން ު ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ދ ކުރެވިފައިވާ  ިންތައް ކައުންސިލްގެ ނަ ަށް  ަދަލުކުރު ާއި ެދު  ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ،    2  އެ ެން ާ    .2

 ގ ތެއް ނިން ުން. 
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ތި  ިންތައް ކަ ުގައިވާ ދިރާގު، އުރީދ އ ފީސް އަދި ދިވެހިރާއް  ގައި އަލަށް ދ ކުރެވިފައިވާ  ިންތަކާއި ކުރީގެ ކުރިން ދ ކުރެވިފައި ހުރި    ެ

ނ ނު ގައި ވާގ ތުގެ  ަތިން ކައުންސިލަށް ރަ ިސްޓްރީތައް ަ ދަލުކުރު ަށް ޤާއެކި  ުއައްސަސާތަކަށް ދުކުރެވިފައިވާ  ިންތައް ލާ ަރުކަ ީ  

  ފާސްކުރެވުނެވެ. ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން 04

 ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، ކުނިކ ށީގައި ފުރާނައިގެން ނެގ  ވެލިތަކަށް ހަދާނެ ގ ތެއް ނިން ުން.   3އެ ެން ާ   .3

އެހެންނަ ަވެސް  އުސ ލެއްގެ ގ ތުން  ި ވެއް ަކީ  ަގުތަކަށް އަދި އެހެން އާން ު ތަންތަނަށް އަޅާ ހާލަތުގައި ހުރި ވެއް ެއް ނ ން ކަ ަށާއި 

 2އެއީ އި ާރާތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަޅުންދަށަށް އަޅަން   ނުން ކުރެވިދާނެ ވެއް ެއްކަ ަށް ނައިު  ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި  

 ރިފި ާއަށް ދ ކުރު ަށް ނިން ެވިއެވެ.  1000ޓަނުގެ ޕިކަޕެއްގެ ވެލި  8ރުފި ާއަށް  500ޓަނުގެ ޕިކަޕެއްގެ ވެލި 

   178ދައުރުގެ  ތިންވަނަ  

 ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   177ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 5

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ   177އުރުގެ  ދަ  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުންވެސް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   5ފެންނަކަ ަށް  

  ާން ު ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ވ ލީ  ު ާރާތުގައި  ައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެން ވ ލީ ޓީ ަށް ހަރަދުކުރު ަށް ގ ތެއް ނިން ުން. ހދ.އަތ ޅު   .2
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،  ެޗް   5000، ޓީ ް  ޯ ީއަށް    16000ހަރަދުވާނެކަ ަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ދަތުރުފަތުރަށް  ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެން ވ ލީޓީ ް  ުާ ރާތުގައި  

ރުފި ާ ކައުންސިލްގެ   25500،  ި ރ ޓުން  ި އަގުތަކަށް  ަރަދު ކުރު ަށް،  ު ަލަ    500، ފަސްޓްއެއި ްއަށް    4000އިންޓަވަލްއަށް  

 ވުނެވެ.  ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެ 05ަ  ެޓުން  ަރަދުކުރު ަށް 

 ވ ނެއް ގަތު ުގައި އ ޅުވާލާފައިވާތީ ގ ތެއް ނިން ުން. ކައުންސިލަށް     .3

އްލު ުގެ ވ ން ހޯދު ަށް ކުރި އިއުލާން އާއި ގުޅިގެން ި  ް ކާ ި ާު ކުރި ފަރާތުން ވ ން ގަތު ުގައި އ ޅުވާލާފައި ވާތީ ކައުންސިލަށް ލިު ނު ގެ

  ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 05 އެކަން ކުރު ަށް ަ ދަލު ހޯދަން ކުރަން  ެހ  އެން ެހާ ހަރަދުކ ށްގެން

ވަނަ    179ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   178ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 5

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ   178ދައުރުގެ    ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުންވެސް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   5ފެންނަކަ ަށް  

  ާން ު ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ސްކ ލަށް  ެހު ާއި  ެދު    3އަ ީން ސްކ ލްގައި ހުރި ތަކެތި ހަ ަހަ ަ އުސ ލަކުން  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، އަ ީރް    2އެ ެން ާ   .2

 ގ ތެއް ނިން ުން. 

ސްކ ލަށް ހަ ަހަ ަ އަށް   03ހުރި ކު ަކުދިންނަށް   ނުންކުރެވ  ސާ ާނުތަށް އެތާހުރެ ހަލާކުވެ ނުދިނު ަށްޓަކައި  އަ ީރް އަ ީން ސްކ ލްގައި  

  ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 05ަ އިއަޅާފައި ދިނު ަށް 
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ކަސަ ުގެ  ު ައް ަދު ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،         3އެ ެން ާ   .3 އަދި  ހަރުގެވަޅު  ހަރުގެވަޅު  އިންވެސްޓް ަންޓްގެ  އި ްރާހި ްގެ   

  ުއްދަތު ހަ ަވެފައިވާތީ  ުއްދަތު އިތުރުކުރު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

 ެ ްަ ރުންގެ   05 ަސްދުވަހަށް ހަރުގެވަޅުގެ  ުއްދަތު އިތުރުކުރު ަށް    6އަހަރުދުވަހަށް ހަރުގެވަޅުގެ  ުއްދަތު އިތުރު ނުކުރެވ ނެކަ ަށާއި،    1

 ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

   180ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

 ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު    179ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ    1އެ ެން ާގެ   .1 5

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ   179އުރުގެ  ދަ  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުންވެސް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   5ފެންނަކަ ަށް  

  ާން ު ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ޕަ ްލިކް ވޯކްސްއަށް އަދިވެސް  ަ ެޓް ނުދިނު ާއި، ޕަ ްލިކްވޯކްގެ   ިނިސްޓްރީއިން  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، ޕްލ ނިންގ    2އެ ެން ާ   .2

 .   ރު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން  ަ ެޓު ހުސްވު ާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ހަރަދުކު 

ގުޅިގެން  ަގުތައް ހެދު ުގައި   ނުންކުރާ ވެހިކަލް ހަލާކުވެ  ަގުހެދު ަށް   ޕަް ލިކް ވޯކްސްއަށް ަ  ެޓް ނުދިނު ާއިޕްލ ނިންގ  ިނިސްޓްރީއިން  

 ެ ަަ ރުންގެ   05ވޯރކްސްގެ ވެހިކަލްއަށް  ަރަދު ކުރު ަށް   ަގުތައް ރީތިކުރު ުގެ ކޯ ުން ޕަް ލިކް  އަދި ރީތިކުރު ަށް ހުރަސް އެޅުގެންދާތީ  

 ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ވަނަ    181ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   180ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 5

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   180ގެ  ދައުރު  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   5ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ވަނަ    182ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   181ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 4

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   181ގެ  ދައުރު  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   5ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ނަޤުދު ފައިސާ ނެގު ުގެ ހުއްދަ ކުރިން ދެވިފައިވާ  ުވައް ަފުންގެ ގ ތުގައި ރެ ިސްޓްރީ  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ  ެންކު    2އެ ެން ާ   .2

ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާ ހުއްދަ  ާތިލް ކުރު ަށްފަހު  ިހާރު    ވެފައިވާ  ުވައް ަފުންގެ ތެރެއިން  ިހާރު ވަ ީފާއިން 

 ތިއް ެވި  ުވައް ަފުންނަށް ހުއްދަ ދިނު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

 ުވައް ަފުންގެ ތެރެއިން  ިހާރު  ެންކުން ނަޤުދު ފައިސާ ނެގު ުގެ ހުއްދަ ކުރިން ދެވިފައިވާ  ުވައް ަފުންގެ ގ ތުގައި ރެ ިސްޓްރީ ވެފައިވާ  

އުރ ފް، ވަ ީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަށް ލިސްޓުން އުނިކުރު ަށްފަހު ފަހުން ވަ ީފާއާއި ގުޅިފައި ތިި  ފަރާތްތައް ކަ ައްވާ ރައް ާން،  ަ

 . ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ  04ަ ޝީރު އަދި  ު ައް ަދު  ަލީ ގެ ނަން ެ ންކަށް ފ ނުވު ަށް 
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   183ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

 ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   182ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 4

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   182ދައުރުގެ    ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   4ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 

އެ ް ެންސީގައި    2އެ ެން ާ   .2 ނަން ަރުގައިވާ،  ކެ  ޓުންނަށް  ވަނަ  އަދި  އެ ް.އާރު.ސީ  އެހީތެރިވި  ވ ލެންޓިއަރކ ށް 

 ކެޓެއް ދިނު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. އަގުވަ ަންކުރު ުގެ ގ ތުން ކައުންސިލްފަރާތުން ސެޓްފި 

 އެ ަ ެންސީ ހާލަތުގައި ވ ލެންޓިއާކ ށް އެހީތެރިވި އެ ް.އާރު.ސީ އަދި ކެ  ޓުންނަށް ކައުންސިލުން އަގުވަ ަން ކުރު ުގެ ގ ތުން ހަނދާނީ

  ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 04ލި ު ެއް ދިނު ަށް 

ވަނަ    184ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   183ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 4

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   183ދައުރުގެ    ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   4ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.
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ނަން ަރުގައިވާ،  ުހުތާ ު    2އެ ެން ާ     .2 ގ ތެއް  ވަނަ  ހުށަހެޅު ާ ެދު  ކޯޓަށް  ައްސަލަ  ކުރު ަށް  އެއް ަސްވުން  ާތިލް  ގޯތި 

 ން. ނިން ު 

ލަސްވެ  ކުރު ަށްވެސް  ާ   ަށް  އި ާރާތް  އަދި  ނުދާތީ  ފީދައްކަ ުން  އެއްގ ތަށް  އެއްަ ސްވު ާއި  ހެދިފައި  އެއްަ ސްވުން   ުހުތާޛުގޯތި 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން  04އެގްރި ެންޓްގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަ ަ ނުކުރު ާއި ގުޅިގެން  ި  ައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅު ަށް 

ސަރަހައްދުން ދ ކުރެވިފައިވާ ކަރަންޓް  ީޓަރ  ޯ ުތަކަށް އެއް ަސްވުން ހެދު ާ ެދު  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،  ަނދަރު  3އެ ެން ާ  .3

 ގ ތެއް ނިން ުން. 

ޅަދުފަހަރަށްވެސް ހަ ަހަ ަ  ަނދަރު ސަރަހައްދުން ވި ަފާރީގެ  ުއާ ަލާތުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ކަރަންޓްޯ  ް ރަ ިސްޓްރީކ ށްފައިވާ ހުރިހާ އު

     ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 04އުސ ލަކުން އެއްަ ސްވުން ހެދު ަށް 

އަދި އި ްރާހި ް  ަސަން އަށް ދ ކ ށްފައިވާ ތެ   ކ އ ސް އަށް އެއް ަސްވު ެއް ހެދު ާއި  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، އެތު ާ    4އެ ެން ާ   .4

 ފީނެގު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

ން ތަނަށް އެއްވެސް އެއްަ ސްވު ެއް ހެދިފައި ނުވާތީ،  ި  ފުޅުންނަށް ކުރި ަށް އ ތްތަނުގައި ތެ   ކ އ ސް އަށް އެއްަ ސްވު ެއް ހަދައިގެ ިހާ

  ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 04ފީނެގު ުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދި ު ަށް 

   185ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

 ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   184ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 4

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 
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ވަނަ  ާން ު   184ގެ  ދައުރު  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   4ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

   186ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

 ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   185ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 4

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   185ގެ  ދައުރު  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   4ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ވަނަ    187ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   186ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 4

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   186ދައުރުގެ    ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   4ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ޯލް ިވްސް ޕ ލިސް ސަރވިސް ގެ އިސްނެގު ާއި އެކު ވަޅު  ީދު ދުވަހުގައި   އްވު ަށް ހަ ަ ެހިފައިވާ "ރާރާ ގު ި ޗެލެން ް"   .2

 . އަށް  ަރަދުކުރު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން   1442
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އަށް   1442ސް ސަރވިސް ގެ އިސްނެގު ާއި އެކު ވަޅު  ީދު ދުވަހުގައި   އްވު ަށް ހަ ަ ެހިފައިވާ "ރާރާ ގު ި ޗެލެން ް"  ޕ ލި   ޯލް ިވްސް

ކުޅުދުއްފުށީ ހ ދަވާނެކަ ަށް ލަފާކުރެވ  ހަރަދުގެ ޕްރ ޕޯސަލްގައި ހި ަނާފައިވާ ވަނަވަނައަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޓްރ ފީ ހެދު ުގެ  ަރަދު  

 ކައުންސިލް އިން ކުރު ަށް ނިން ެވިއެވެ.

   188ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

 ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   187ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 3

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ   187ގެ  ދައުރު  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ  03ފެންނަކަ ަށް  

  ާން ު ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ވަނަ    189ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު   188ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ތިލަދުން ަތީ ދެކުނު ުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1އެ ެން ާގެ  .1 3

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ  ާން ު   188ދައުރުގެ    ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ދެކުނުު ރީ   ެ ްަ ރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދުން ަތީ   3ފެންނަކަ ަށް  

 ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްވީކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.
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   އްވުނު  ައްދަލުވުންތަކުގެ ނިން ުންތައް   ވަނަ ދައުރު   4
 32 ޤާނ ނުން ލާ ި ް ކުރާ ަ އްދަލުވު ުގެ އަދަދު:

 33 ަ އްދަލުވު ުގެ އަދަދު:ކައުންސިލުން ާ އްވާފައިވާ 

 ކައުންސިލްގެ ނިން ުންތައް   ާޟިރުވި  ަދަދު   ައްދަލުވު ުގެ ނަން ަރު 

ވަނަ     01ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

 ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްދުށީ ސިޓީގެ  ެޕިއުޓީ    ަރ ހ ވުން.   2އެ ެން ާގެ   .2 7

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީކައުންސިލްގެ  ެޕިއުޓީ    ަރުކަ ަށް ކުޅުދުއްފުށީ އިރު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ެންަ ރުންގެ ވޯޓުން    07
  ެ ްަ ރު  ަލީ އަ ް ަދު އިންތިހާު  ވިއެވެ.

ވަނަ    02ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ދ ނެ    ރޯލް   ޕ  ަންޓް ވައުޗަރ އ ތ ރައި  ޝަން ގެ އިދާރާ  ސިޓީ ކައުންސިލް ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ    1އެ ެން ާގެ   .3 7

 ފަރާތްތައް ކަނ ައެޅުން. 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕ  ަންޓް އ ތ ރައި  ޝަން ރޯލް ދިނު ަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    ަރ،  ެޕިއުޓީ    ަރ  

  ެ ްަ ރުންގެ އަގުލަި އެ ަތުން ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލް  ެ ްަ ރުންނަށް ދިނު ަށް ހުރިހާ 

 ފަރާތުން ޗެކްގައި ސ އި ކުރައްވާނެ ފަރާތްތައް ކަނ ައެޅުން. ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، ކައުންސިލްގެ    2އެ ެން ާ   .4

އިދާރާގެ ފަރާތުން ޗެކްގައި ސ އި ކުރު ަށް ށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    ަރ،  ެޕިއުޓީ ، ކުޅުދުއްފުކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

  ާދަ ް،  هللا    ަރ އަދި ކައުންސިލްގެ  ެ ް ަރުން، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ީރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަް ދު

ކުރު ަށް ހުރިހާ އި ސ އި  ިމޭބުފުޅްނ ެޗްކގ  ،  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއިސްޓެންޓް  ިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އި ްރާން އަ ް ަދު

  ެ ްަ ރުންގެ އަގުލަި އް ަތުން ފާސްވިކަ ުގައި ނިން ެވިއެވެ.



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021
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ކުޅުދުއްފުށި    3އެ ެން ާ   .5 އެކުލަވާލެވެންދެން  ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާ ިދެއް  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، 

  ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ކައުންސިލް އިން  ަ ަލު ކުރަ ުން އައި ހިންގާ ގަވާ ިދަށް އަ ަލު ކުރު ާ 

ހުރިހާ  ެ ްަ ރުންގެ އަގުލަި އް ަތުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ިގެއް ހެދެންދެން ކައުންސިލްގައި  ިހާރު ހިންގާ ގަވާ ިދަށް  

 ކައުންސިލް ހިންގުން ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 

       03ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ައްދަލުވުން ވަނަ  ާން ު  

ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަ ަ   ާން ު  ައްދަލުވު ުގެ    1އެ ެން ާގެ   .3 7

  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ   ފުރަތަ ަ  ާން ު  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ވޯޓުން   06ކުޅުދުއްފުށީ   ެ ްަ ރުންގެ 

 އި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ފާސްވިކަ ުގަ

ވަނަ   ާން ު  ައްދަލުވު ުގެ    02ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    2 ެ ެން ާ   .4

  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ވޯޓުން   06ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ  ވަނަ  ާން ު    02ކުޅުދުއްފުށީ   ެ ްަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ސެކްރެޓަރީ  ެނެރަލްގެ  ަގާ ަށް  ުވައް ަފެއް އައް ަންކުރު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، ވަގުތީ    3 ެ ެން ާ   .5

 ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން   06އާދަ ް އައް ަނު ކުރު ަށް  هللا  ެނެރަލްގެ ގ ތުގައި  ަް ދު  ސެކްރެޓަރީކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ  
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.
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އާޕ އިންޓް    4 ެ ެން ާ   .6 ނަން ަރުގައިވާ،  ކޯޓަށް  ވަނަ  އިން  ކައުންސިލް  ލި ިޓެ ްގެ  ައްސަލާގައި  ޕްރައިވެޓް  ކ  ްޕެނީ 

 ން. ހާ ިރުވާނެ ފަރާތެއް ކަނ ައެޅު 

 އާޕ އިންޓް ކ  ްޕެނީ އިން ކުޅުދުއްފުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ައްސަލާގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ގެ  ަވާު ދާރީވު ުގެ ގ ތުން އ. ިރެކްޓަރ އިސް ާ ީލް އިް ރާހި ްގެ ނަން ކުޅުދުއްފުށި  ެ ިސްޓްރ ޓް ކޯޓަށް ދެއްވު ަށް ހުރިހާ  ެ ްަ ރުން

 ވޯޓުން ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

ސިޓީގައި ޕްލ  ސްކ ލް ހިދު ަތް ފެށު ަށްޓަކައި އަ ީރު އަ ީން ސްކ ލް ދިގު  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ    5އެ ެން ާ   .7

  ުއްދަތަކަށް ކުއް ަށް ދިނު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

 އަ ީން ސްކ ލް ދިގު  ުއްދަތަކަށް ކުއް ަށް ދިނު ަށް ފާސްވިކަ ަށް ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. ހުރިހާ  ެ ްަ ރުންގެ އިއްތިފާގުން އަ ީރު  

 ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ނ ގެ ކުއް ަށް ދިނު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،  ަނދަރު    6އެ ެން ާ   .8

އަހަރުގެ  ުއްދަތައް ކުއް ަށް ދިނު ަށް ރި ާސަތުން   01 ެ ްަ ރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  ަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ނ ގެ    06

 ނިން ެވިއެވެ. 

އ ފް   ތް އެން ް ސްޕޯރޓްސްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރ  ެކްޓްގެ ދަށުން އަޅާ  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،  ިނިސްޓްރީ    7އެ ެން ާ   .9

 ރައްޤީ ކުރާނެ  ި ެއް ކަނ ައެޅުން. ވ ލީކޯޓް ތަ 

 ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓުން  ިނިސްޓްރޯ އ ފް   ތް އެން ް ސްޕޯރޓްސްގެ ޕީ.އެސް.ޕީ ޕްރ  ެކްޓްގެ ދަށުން އަޅާ ވ ލީކޯޓް ތަރައްޤީކުރާނެ   04

 ި ން ކުޅުދުއްދުށީ ސްޓ  ިއަ ުން ކަނ ައެޅު ަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

 އަހަރު ދުވަހަށް ކުއް ަށް ދިނު ާއި ގުޅ ގ ތުން ގ ތެއް ނިން ުން.   01އި ާރާތް    3ތް  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،  ިދު ަ   8އެ ެން ާ   .10
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 ެ ްަ ރުންގެ ވޯޓް ލިި ފައި ވާތީ ފާސްވިކަ ުގައި   06އަހަރު ދުވަހަށް ކުއް ަށްދިނު ަށް    01އި ާރާތް    03އެހެންކަ ުން  ިދު ަތް  

 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

އަ ީން ސްކ ލްގެ ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފްކުރުން އެގްރި ެންޓް  ުއްދަތު ހަ ަވާތީ،  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، އަ ީރު    9އެ ެން ާ   .11

 ދިގު  ުއްދަތަކަށް ކުއް ަށް ދެވެންދެން ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފްކުރާނެ  ައެއް ހޯދު ަށް  ި ް ކުރު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

ފައިވާތީ އަ ީރު އަ ީން ސްކ ލްގެ ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފުކުރުން އެގްރި ެންޓް  ުއްދަތު ހަ ަވާތީ، ދިގު  ހުރިހާ  ެ ްަ ރުން ވޯޓް ދެއްވާ

  ުއްދަތަކަށް ކުއް ަށް ދެވެންދެން ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފުކުރާނެ ަ އެއް ހޯދު ަށް ި  ް ކުރު ަށް ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

 ވެލި ދ ކުރުން ހުއްޓާލު ާ  ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، ކުނިކ ށިން    10އެ ެން ާ   .12

  ެ ްަ ރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ކުނިކ ށިން ވެލި ދ ކުރުން ހުއްޓާލު ަށް ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 06
ވަނަ    04ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވު ުގެ    03ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    1އެ ެން ާގެ   .1 6

  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    03ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 

 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ފާސްވިކަ ުގައި 

އ ފީސް ކ  ްޕްލެކްސް ހޯލް ހަފްލާތަކަށް ކުއް ަށް ދ ކުރު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ާއި  ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ، ނ ދާން    2އެ ެން ާ   .2

 އަގު ކަނ ައަޅާ ފާސްކުރުން. 

ހޯލް ހަފްލާތަކަށް ކުއް ަށް ދިނު ަށް   ެންަ ރުން ފެންނަ ކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ނ ދާން އ ފީސް ކ  ްޕްލެކްސްގެ  03އެހެންކަ ުން 

 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.
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  ަ ުލ  ާތު ޝީޓް ފާސްކުރުން.    ި ް ކުރު ަށް އި ާރާތުގެ    03ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،  ިދު ަތް    3އެ ެން ާ   .3

އަގުލަި އް ަތުން  ިދު ަތް   ގ ތުގައި    03ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ  އަގެއްގެ  ކު ަ  އެން ެ  ކުރު ަށް   ް  ި )ތިންހާއް 3500އި ާރާތް  ރ 
  ަސް ދުވަހުގެ  ުއްދަތަށް ކުއް ަށް ދިނު ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.  06ފައްސަތ ކަ ރުފި ާ( އަދި 

ޣަނީ ާ އި ާރާތް ކުއް ަށް ދިނު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ު ާއި  ި ް ކުރު ަށް  ަ ުލ  ާތު ޝީޓް    ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،   4އެ ެން ާ   .4

 ފާސްކުރުން. 

ި  ް   02 ަސްދުވަސް، ކުއް ަށް ދިނު ަށް    01ހުރިހާ  ެންަ ރުން ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތީ އެ ްވާންސް   އަހަރު އަދި 

 ކަނ ައަޅާ  ަ ުލ  ާތު ޝީޓް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. ހާސް ރުފި ާ(  ރ )ހ6000ަކުރު ުގެ އެން ެ ކު ަ އަގުކަ ުގައި  

 ަނދަރު އެތު ާ ކުލި ރިވިއުކ ށް ކު ަކުރު ަށް ލި ިފައިވާ ސިޓީ އާ ެދު  ަޝްވަރާކ ށް    ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،   5އެ ެން ާ   .5

 ގ ތެއް ނިން ުން. 

ވަނަ ދައުރުގެ ނިން ު ާއި އެއްގ ތަށް އެގްރި ެންްްޓް   03ތު ާގެ ކުލި ކައުންސިލްގެ  ހުރިހާ  ެންަ ރުން ވޯޓްދެއްވާފައި ވާތީ ަ ނދަރު އެ
 ދެ ެހެއްޓު ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ހަ ަވާ  ަސްކަނ ާ އަށިތައް  ަސް ާރުކ ޓް  ެލެހެއްޓު ާ  ެހ  އުސ ލާއި އެއްގ ތަށް    ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،  ުއްދަތު   6އެ ެން ާ   .6

 ރު ާއި  ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ދ ކު 

ވަނަ ދައުރުގައި ވެސް   ނުން ކުރެއްވި އުސ ލުގެ ދަށުން ކުއް ަށް ދިނު ަށް   03 ަސްކަނ ާ އަށިތައް ދ ކުރު ުގައި ކައުންސިލްގެ  
 ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ލާފުވެފައިވާ  ައްސަލައަށް ގ ތެއް ނިން ުން. ގޯތީގެ އެއް ަސްވު ާއި ހިވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،  ުހުތާޛު    7އެ ެން ާ   .7

 ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ އިއްތިފާގުން އާޕ އިންޓް ކ  ްފެނީ ޕްރައިވެޓް ލި ިޓެ ްގެ  ައްސަލަ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅު ަށް
 ފާސްވިކަ ުގަރި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.
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ޕަ ްލިކް ވޯރކްސްގެ އެކްސްކެވ ޓާރ ހަލާކުވު ާއި ގުޅިގެން އެކަ ަށް  ަރަދު ކުރު ަށް    ވަނަ ނަން ަރުގައިވާ،   8އެ ެން ާ   .8

  ަ ެޓް ނެތު ުން، ކައުންސިލްގެ  ަ ެޓުން  ަރަދު ކުރު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

ށް ފާސްވި ަކުގައި ރި ާސަތުން ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ ވޯޓުން ޕަް ލިކް ވާކްސްގެ އެކްސްކެވ ޓަރ އަށް ކައުންސިލްގެ ަ  ެޓުން  ަރަދު ކުރު ަ

 ނިން ެވިއެވެ. 

ވަނަ    05ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވު ުގެ    04ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    1އެ ެން ާގެ   .1 7

  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    04ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   06ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ފާސްވިކަ ުގައި 

 އެޅު ަށް  ިން ކަނ ައެޅުން. އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޓް  - ދަ - އ ފް- ޓ ޓް ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ސް   2ން ާގެ  އެ ެ  .2

އުތުރުން  އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އަ ީރު އަ ީން ސްކ ލްގެ - ދަ -އ ފް-ސްޓ ޓް ެންަ ރުން ފެންނަ ކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  06
 ވެ.  ަގާ ް  ަގުގެ ދެކުނަށް ވާގ ތަށް އ ތް ި  ުގައި އެޅު ަށް ހަ ާރ އެ ިއުކ ޝަނަށް ހުށަހެޅު ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެ

ކުޅުދުއްފުށީ    3ން ާގެ  އެ ެ  .3 ނަ ް ަރުގައިވާ،  ސަރަހައްދުން  ވަނަ  ގެތަކަށް  ިން  ރިލ ކ ޓް  އެއަރޕޯޓް  ކުރަން  ެހިފައިވާ 

 ޅުން. ކަނ ައެ 

ކަނ ައަޅާ،  ި ން  ސަރަހައްދުން  އެކި  ރަށުގެ  ގެތަކަށް  ކުރަން  ެހިފައިވާ  ރިލ ކ ޓް  ސަރަހައްދުން  އެއަރޕޯޓް  އަގުލަި އް ަތުން 
 އެފަރާތްތަކުގެ  ެދުގަ ގުރުއަތުލު ަށްފަހު ި ން ދެއްވު ަށް ފާސްވުކަ ުގައި ރި ާސްތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ަހުގެ ކުއް ާއި ގުޅ ގ ތުން ލި ިފައިވާ އެތު ާ  ޯލް ިވްސް ޕްރައިވެޓް ލި ިޓެ ް ގެ    02ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ،    4ން ާގެ  އެ ެ  .4

 ( ސިޓީ އަށް ގ ތެއް ނިން ުން.    ETM/2021/014ނަން ަރު ) 
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% އަށް ކުލި    ުކުރެވިގެން ހިނގާ ކުލި  25ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ އަގުލަި އް ަތުން އެގްރި ެންޓްގަ އ ތް ތާރީހުން ފެށިގެން ހިންގާނީ 

 ކަ ަށް ފާސްވިކަ ަށް ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

 ފާރު ރ ނު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުނިކ ށި    5ން ާގެ  އެ ެ  .5

 ަށް  ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ އިއްތިފާގުން  ެ ްަ ރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންތައްތަކާއި އެކު ކުނިކ ށީގެ އިންވަކިކ ށް ފާރު ރ ނު ަށް ފާސްވިކަ

 ރި ާސްތުން ނިން ެވިއެވެ.

ލާން ކުރު ާ ެދު   ިވެލ ޕް ެންޓް ޕްލ ން އެކުލަވާލަން ރިސަރޗާ އެއް ހޯދު ަށް އިއުވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ސިޓީ    5ން ާގެ  އެ ެ  .6

 ގ ތެއް ނިން ުން. 

ހޯދު ަށް އިއުލާން  ހުރިހާ  ެންަ ރުން ފެންނަކަ ަށް ވޯޓްދެއްވާފައި ވާތީ ސިޓީ    ިވެލ ޕް ެންޓް ޕްލ ން އެކުލަވާލަން ރިސަރޗާ އެއް 
 ކުރު ަށް ފާސްވިކަ ަށް ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

ވަނަ    06ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަ ަ ކުއްލި  ައްދަލުވު ުގެ    1އެ ެން ާގެ   .1 7

  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    01ކުޅުދުއްފުށީ  ކުއްލި  ވޯޓުން   06ވަނަ   ެންަ ރުންގެ 

 ސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ފާ

 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ަސައްކަތްތަކާއި ގުޅ  ކ  ިޓީތައް ފާސްކުރުން. ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ    2  އެ ެން ާގެ  .2

 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ އަގުލަި އް ަތުން ހެދިފައިވާ ކ  ިޓީތަށް  ެންަ ރުންނާއި އެކު ފާސްވިކަ ުގައި 
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ވަނަ    07ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވު ުގެ    05ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    1އެ ެން ާގެ   .6 7

  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    05ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   06ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ފާސްވިކަ ުގައި 

ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވު ުގެ    06ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    2އެ ެން ާގެ   .7

  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ވޯޓުން   06ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ  ވަނަ  ާން ު    06ކުޅުދުއްފުށީ   ެންަ ރުންގެ 

 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ސިޓީގައި ރަށު ޕިކަޕް ދުއްވު ާއި  ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ    3އެ ެން ާގެ   .8

ވަަ ލް ސިޓީ ކ  ިޓީއަށް ރަށު ޕިކަޕް ދުއްވު ާއި ެދު ގ ތެއް ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ އަގުލަި އް ަތުން ޕްލ ނިންގ ހައުސިންގ އެން ް ލި

 ނިން ު ަށް ހުށަހެޅު ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

  ަ ްލިއު.އެސް.ސީ އ ޕަރ ޓިންގ ސެންޓަރ ރިލ ކ ޓް ކުރު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، އެ ް.   4އެ ެން ާގެ   .9

ކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އެ ް. ަް ލިއު.އެސް.ސީ އ ޕަރ ޝަން ސެންޓަރ،  ަލާލުއްދީން ސްކ ލްގެ އުތުރުން  ެންަ ރުން ފެންނަ  05
 ަށް  ކަނޯ ރަނިހި ާ ފްލެޓްގެ އިރު ަށްޗަށް އ ތް ި ން  ިހާރު އ ތް ި  ަށްވުރެ ކު ަކ ށް ި ން ދެވ ނެ ގ ތަކަށް  ަޝްވަރާކ ށް ރިލ ކ ޓް ކުރު

 ނިން ެވިއެވެ. 

ވަނަ    08ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވު ުގެ    07ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    1އެ ެން ާގެ   .1 6

  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން. 
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ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ  ވަނަ    07ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05 ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

  ި ްގައި ލައިޓް ހަރުކުރު ާއި  ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ވަނަ ނަ ް ަރުގައިވާ، އައުޓް ޯރ    2  އެ ެން ާ  .2

އައުޓް ޯރ  ި ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ކަ ަށް  ފެންނަ  ކުރު ަށް  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް  ތަރައްޤީ  އިތުރަށް  ހަރުކ ށް  ލައިޓް   ްގައި 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ވަނަ    09ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

 ވަނަ  ާން ު  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.   08ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ      .1 6

 ވޯޓުން   ެންަ ރުންގެ  05   ައު ިއް ާ  ަ އްދަލުވު ުގެ   ާން ު  ވަނަ  08  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 .ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައި

  ަސައްކަތް ކުރާކަން އަންގައިދ   ޯ ް ދ ކުރު ުގެ އުސ ލު ފާސްކުރުން. .   2

 ފީނުނެގު ަށް  ދ ކ ށް   ހުއްދަ  ނުވަތަ  ޯ  ު  ަ ންދުކުރާ   ަގު  ކަންކަ ަށް  އި ްތި ާއީ   ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް   ެންަ ރުން  03  އެހެންކަ ުން

 .ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައި

ދެއްވާފައިވާތީ  ަގު ވޯޓް  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް  ފާސްވިކަ ުގައި    ދުކުރާަ ން  ފެންނަކަ ަށް  އުސ ލު  ދ ކުރު ުގެ   ު  ޯ އަދި  ހުއްދަ 
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ހިނަވާގެ އަޅާނެ  ި ެއް ކަނ ައެޅުން.    .3

ދެއްވާފައިވާތީ ހިނަވާގެ އެޅު ަށް ކުޅުދުއްފުށީ ހ ސްޕިޓަލްގެ ކައިރިން ި  ެއް ހަ ަ ެއްސު ަށް  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް  
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ވަނަ ދުވަހަށް  ުއްދަތު ހަ ަވެފައި ވީނަ ަވެސް    30ފިއުލް ސަޕްލައި  ޯލް ިވްސްއަށް ދ ކ ށްފައިވާ  ިން ހުސްވި   ން  ަހުގެ     .4

  ިން ހުސްނުކުރާތީ ކައުންސިލުން އަ ަލު ކުރާނެގ ތެއް ނިން ުން. އަދިވެސް  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021
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 ެންަ ރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  ެ ްލައިން ހަ ަވު ަށްފަހު ކޯޓް އަ ުރަކުން އެި ން ކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރު ަށް   04އެހެންކަ ުން  
 ހުށަހެޅު ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

  ދ ކުރާނެ ގ ތެއް ނިން ުން. ކުނިކ ށިން ކަޅުވެލި  .5

އި ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ކުނިކ ށީގައި ހުރި ކަޅުވެލި ހިލ  ރައް ިތުންނަށް ދ ކުރު ަށް ފާސްވިކަ ުގަ
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ވަނަ    10ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    09ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    09ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ

 ލައިސެންސް ޓްރެކް  ިން  ަދަލުކުރު ަށް  ަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް ނިން ުން.  .2

 ަލާލުއްދީން ސްކ ލްގެ އުތުރުން ރޯހައުސް ތަކުގެ އިރު ަތިން އެ އ ތް ި  ަށް   ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ
 ވެ.ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެ ށްލައިސަންސް ޓްރެކް އެ އ ތް ި  ަށް ަ ދަލުކުރު ަށް ފެންނަކަ ަ

 ކުޅީގެ އުތުރުން ގޯތިތަކާއި ދ ތެރ ގައި އިން ވަކި ސަރަހައްދެއް ސާފްކުރު ާއި ެދު  ަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް ނިން ުން.  .3

އަލް ރޯ ެއްގެ ގ ތަށް، އެސަރަހައްދު ސާފުކ ށްފައި ވެލި އަޅައިން ޕެ ެސްޓްރިހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.  ވެހިކަލް ނުދުއްވާ  ަގެއްގެ ގ ތަށް ނ ޗާރ ފުރެން ްލީ ކ ށް ތަރައްޤީކުރު ަށް

ވަނަ    11ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    10ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    10ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ

ނަން ަރ   .2 ހައިކޯޓްގެ  އެ ައްސަލާއާގައި     HC-N-A/02/2021ދިވެހިރާއް  ގެ  ގުޅިގެން  ވާ  ައްސަލާއާއި  ފ ނުވިފައި 
 ން. ދިވެހިރާއް  ގެ ހައިކޯޓްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަ ްޘީލްކުރައްވާނެ   ފުޅަކު ކަނ ައެޅު 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަހަރު  ަވނަ 2021

  90 

ފ ނުވިފައި     HC-N-A/02/2021ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  ދިވެހިރާއް  ގެ ހައިކޯޓްގެ ނަންަ ރ  
ޅެއްގެ ވާ  ައްސަލާއާއި ގުޅިގެން އެ ައްސަލާއާގައި ދިވެހިރާއް  ގެ ހައިކޯޓްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަ ްޘީލްކުރައްވާނެ   ފު

ނަން  ކު  ގ ތުގައި ގެ  އިް ރާހީ ް  އިސް ާ ީލް  އެގް ެކެޓިވް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ޅުދުއްފުށީ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

 ަދަލު  އަތ ޅު ކައުންސިލުގެ  ުރައިވިން ޓްރެކް އެްެއަރޕޯޓް ސަރަ ައްދަށް  ަދަލުކުރު ަށް،  ި ުގައި ކ ށްފައިވާ  ަސައްކަތަށް   .3
 ދިނު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

ފާސްވިކަ ުގައި  ގެ އަޤުލަި އް ަތުން  ުރައިވިންގ ޓްރެކަށް އަތ ޅު ކައުންސިލް އިން ކ ށްފައިވާ  ަރަދު ދިނު ަށް  ހުރިހާ  ެންަ ރުން
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ވަނަ    12ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    11ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ވަނަ  ާން ު ަ އްދަލުވު ުގެ   11 ެންަ ރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    05
 ސަތުން ނިން ެވިއެވެ. އެ ެން ާ ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާ 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އާއި ކުލަ ފާސްކުރުން.  .2

ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ލޯގޯ އަދި ރަސް ީ ދެކުލައިގެ ގ ތުގައި  
  ެވިއެވެ. ނ ވީ ު ލ  އާއި ގޯލް ް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން

 ޯލް ިވްސް ވޯޓަރ އެން ް ސެވެރ  ް ކ  ްޕެނީ )އެ ް. ަ ުލިއު.އެސް.ސީ( ގެ އ ޕަރ ޝަން ސެންޓަރު އެޅު ަށް  ި ެއް ހަ ަ   .3
  ެއްސުން. 

ގެ އަޤުލަި އް ަތުން އެ ް. ަް ލިއު.އެސް.ސީގެ އ ޕަރ ޓިން ސެންޓަރ އެޅު ަށް ކ ނިކ ށްޓާއި ފެންޕްލާންޓްގެ ދ ތެރ ގައި ހުރިހާ  ެންަ ރުން
 އ ތް ި ން ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.  

ވަނަ    13ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    12އުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދަ  .1 7
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ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    12ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   06ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ކަނ ަ އެޅުން. ރީ ަނަލް ދަނާލު އެޅު ަށް  ި ެއް   .2

ލު  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ރީ ަނަލް ދަނާލް އެޅު ަށް އަތ ޅު އ ފީހުގެ ފަހަތުން އެއ ތް ި  ުގައި ދަނާ
 ެވ. އެޅު ަށް ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެ

އ  ި ހަރުގެ  ި ުގެ  ުއްދަތު އިތުރުކުރު ަށް އެދިލައްވާފައި   266-D/INDIV/2021/17(AGR) އެގްރި ެންޓް ނަން ަރު: .3
 .ވާތީވެ  ުއްދަތު އިތުރު ކުރު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން 

އިތުރު   އެއްަ ސްވުން  އ  ިހަރުގެ  ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަ ަށް  އިތުރުކުރު ަށް  1ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް   އަހަރަށް  ުއްދަތު 
 ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

  ފޯރުކ ށް ަ ަކު   އެ ިދު ަތް ،  ނުވާތީ   ލައިފައި   ކުރި ަތި    ަ ަކު   އެއްވެސް   ހުޅުވާލު ުން   އަށް    ި ް   ހިންގު ުގެ   ސްކ ލް   ޕްލ   .4
 ނިން ުން.  ގ ތެއް   ކުރާނެ   އަ ަލު   ދެން   ހޯދު ުގައި 

ވާހަކަ  ތަކާއި  އެފަރާތް  ދެނެގަނެ  ހުރި  ައްސަލަތައް  ގައި  ޓީ.އޯ.އާރު  ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަ ަށް  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް 
އި ދައްކާފައި ޓީ.އޯ.އާރަށް ގެންނަން ެހ   ަދަލުތައް ގެނެސް އަލުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އި ުލާނު ކުރު ަށް ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގަ

 ން ނިން ެވިއެވެ. ރި ާސަތު

 .ހަ ަ ެއްސުން   ގަ ިއެއް   ލެވިފައިވާ   ހުޅުވާ  ކުރު ަށް    ައްދަލު   ކައުންސިލާ   ރައް ިތުން   ވެސް   ހަފްތާއެއްގައި   ކ ން ެ  .5

 ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ އަޤުލަި އް ަތުން އެ ެން ާ ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

 ހަ ަ ެއްސުން.    ިން   އަށް   ”  ެއި ީވީލާ“  ނެގިފައިވާ   ަޝްރ އަށް   އެއާޕޯޓް  .6

ސް  ިސްކިތް ކައިރިން  ާލަ ް ގ ގެ ދެކުނުން  ުނިސިޕަލް ކ  ިޓީއިން ނިން ި ގ ތަށް ފިރުދައުންގެ އަޤުލަި އް ަތުން  ހުރިހާ  ެންަ ރު
 ވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. ފާސްޝާ ިލް ގ ގެ ހުޅަގަށް އިން ޕްލ ޓް އިން ި ން ދިނު ަށް 

 ކަނ ައެޅުން.     ި ެއް   އަކަފ ޓުގެ   3000  އެޅު ަށް   ޝޯރ  ް   އައު   ގެ   އޯ . ޓީ . އެސް  .7
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ހުޅަގުން ލ ން ް   ސް ފުލ ންގައި ވި ަފާރިތަކަށް ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ އަޤުލަި އް ަތުން   ަ ން ާރަ  ަގުގެ   ާލިހާ  ަގުގެ ދެކުނުން 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. އަކަފ ޓް ދިނު ަށް  3000 ސަރަހައްދުން ދިނު ަށް ފާހަގަކ ށްފައިވާ

ވަނަ    14ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    13ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 7

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    13ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   06ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 އިން ޯ  ި ް ފުރިހަ ަ ކުރު ަށް   ނުންވާ ތަކެތި ހޯދު ަށް  ަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް ނިން ުން.  .2

ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ   ި ް އިތުރަށް ފުރިހަ ަ ކުރު ަށް ަ ލަން ެހ  ކަންތައްތައް ެ ލު ަށްފަހު 
 ކައުންސިލް ަ  ެޓުން ހަރަދުކ ށް އެކަންކަން ފުރިހަ ަކުރަން  ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.  

 ުވާނުންގެ  ަރުކަ ުގެ  ި ުގައި ހިނގާ ޤަވައިދާ  ިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވާ އެ ިން ސާފު ކުރެވ ނެ ގ ތަކާއި ެދު  ަޝްވަރާކ ށް   .3
 ގ ތެއް ނިން ުން. 

 ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އަލުން ސިޓީ ކައުންސިލް އިން ި ން ހުސްކުރު ަށް ލި ު ަކުން އެންގު ަށް 
 ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

 ސް ާޓް ކައުންސިލް ޕްރ  ެކްޓް ކުރި ަށް ގެންދިއު ަށް ކ ންސަލްޓަންޓެއް ހޯދު ާއި  ެދު ގ ތެއް ނިން ުން.  .4

ލްޓަންޓްއެއް ހަ ާކުރު ަށް ސް ާޓް ކައުންސިލް ޕްރ  ެކްޓް ހިންގު ަށް ކ ންސަ  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  
 ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

އަލަށް އެކުލަވާލި ދިރިއުޅު ުގެ   ނު ަށް ނ ން އެހެނިހެން   ނުންތަކަށް  ިން ދ ކުރު ުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ރަށްރަށުން ނުވަތަ   .5
 ގ ތެއް ނިން ުން.  ސިޓީތަކުން  ިން ދ ކުރެވ ނެ އެން ެ ކު ަ ކުލި ނެގު ާއި ެދު  

ނެގ  ގ ތަށް    1.20ގެ އަޤުލަި އް ަތުން އ  ިހަރުގެ ތަކުގެ ދެން ހެދ  އެގްރީ ެންޓްތައް  ި ސަރކިލާގައި ވާ ގ ތަށް  ހުރިހާ  ެންަ ރުން
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 
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ވަނަ    15ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    14ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    14ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ

  ުވާސަލާތީ  ިދު ަތް ދ  ތަންތަނުން ނަގާނެ ކުއް ަކާއި ެދު  ަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް ނިން ުން.  .2

 ުވާސަލާތީ  ިދު ަތްދ  ތަންތަނާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަކުން   1.26ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.  ނަގަން ފެންނަ ކަ ަށް

 ނިން ުން.   ގ ތެއް   ދ ކުރު ަށް    ިން   ކުއް ަށް    ުއްދަތަކަށް   ކުރު    ެހެއްޓު ަށް   ތަކެތި  ވަގުތީގ ތުން  .3

 ެންަ ރުން ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ި ން ދ  ކުރު ަށް ހަދާފައިވާ އުސ ލު ފާސްކުރު ަށް އަދި އެކ ނަ ިކް ކ  ެޓިއަށް   05
 ހުށައަޅައިގެން ރ ޓްތައް ފާސް ކުރު ަށް ފ ނުވު ަށް ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

  ަޝްވަރާކުރުން.   ގާއި ުކުރު ަށް   ވިއުގައެއް   ޓުރާންސްޕޯޓް   ޕަ ްލިކް  .4

ޕަް ލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ވިއުގައެއް ޤާއި ް ކުރު ަށް އިތުރަށް  ިކަން ދިރާސާކ ށް  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ    05
ހޯދަން  ެހ  ރައް ިތުންގެ  ި ާލު ހޯދު ަށް ޕްލ ނިން ކ  ެޓީއަށް ފ ނުވު ަށް   ށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ފެންނަކަ ައަދި  ި ާލު 

 ނިން ެވިއެވެ. 

 ކަނ ައެޅުން.    ުއްދަތު   ދ ކުރާ   އަށިތައް    ަސްކަނ ާ   އ ތްތާ   ކުރިއަށް  .5

ގެ އަޤުލަި އް ަތުން ކުރި ަށް  ި އ ތްތާގައި  ުއްދަތު ހަ ަވާ އަށިތައް  ިހާރު އެގްރީ ަންޓް ކުރެވިފައި ހުރި އަށިތަކާއި ހުރިހާ  ެންަ ރުން
 އެއްދުވަހަކަށް އެގްރީ ެންޓް  ުއްދަތު ހަ ަވާނެހެން އެގްރީ ަންޓް ކުރު ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.  

ވަނަ    16ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    15ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    15ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.
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  ކުޅ ނެ ކޯޓްތައް   ކުޅިވަރު ،  ކަނ ައެޅު ާއި   ތަނެއް   ގެންދާނެ   ކުރިއަށް   ކުޅިވަރުތައް    ީޗް    ާއްވާ   ފާހަގަކުރު ަށް   2021         ތު  .2
 ނިން ުން.   ގ ތެއް   ކުރު ާއި ެދު   ތަރައްޤީ 

 ިހާރު ޕުރ ޕޯ ް ކ ށްފައި އިން ި  ުގައި ީ ޗް ގ  ްސްތައް ކުޅު ަށް   ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ     
ފާސްވިކަ ަށް ކަ ަށް  ފެންނަ  އެޅު ަށް  ކޯޓްތަކެއް  ކުޅެވ ނެ  ކުޅިވަރު  ދާއި ީކ ށް  ހަ ަ ެހިފައިވަނީ  ކުރު ަށް  ރި ާސަތުން    ތަރައްޤީ 

 ނިން ެވިއެވެ. 

ގައިވާ ކައުންސިލް އ ފިސަރ އަ ް ީރު  (  MEMO)266-A/266/2021/15އެޗް.އާރ ސެކްޝަން ގެ  ެ ޯ ނަން ަރު   .3
 އާދަ ް އަދި ޝަހީދާ  ަ ުފަރަށް ފޯން އެލެވެންްްސް ދިނު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

ދެއްވާފައިވާތީ   ވޯޓް  ފެންނަކަ ަށް  ފޯން ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް  އަދި ޝަހީދާ  ަ ުފަރަށް  އާދަ ް  އަ ް ީރު  އ ފިސަރ  ކައުންސިލް 
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.  ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ަށްއެލެވެންްްސް ދިނު ަށް 

  

ގެ  ުއްދަތު އިތުރުކުރު ަށް އެދިލައްވާފައި  އ  ި ހަރުގެ  ި ު  266-D/PRIV/2021/06(AGR) އެގްރި ެންޓް ނަން ަރު: .4
 .ވާތީވެ  ުއްދަތު އިތުރު ކުރު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން 

އަށް އިތުރުކުރު ަށް   1.20އަހަރުދުވަހުގެ  ުއްދަތަށް    1އ  ި ހަރުގެ  ުއްދަތު   ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ    ހުރިހާ
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. ފެންނަ ކަ ަށް 

ވަނަ    17ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    16ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 7

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    16ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   06ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ނިން ެވިއެވެ.ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން 

  ގ ތުގެ   ކުރަންވީ   އި ާރާތް   ފަޅުތަކުގައި   ނުވަތަ   ރަށްރަށް  ނެތް   ޤަވައިދެއް   ޕްލ ނިންގ ،  ޤަވައިދާއި   އިދާރީ   އި ާރާތްކުރު ާ ެހ   .2
 ކުރުން.    ަޝްވަރާ   ކުރު ަށް   ތަންފީ ު  ޤަވައިދު 
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ކ ށްފައިވާ ދެ ޤަވައިދު ތަންފީ ުކުރު ަށް  ިހާރުން ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އެ ެން ާގައި ަ  ާން       
ޅިފައި  ިހާރަށް އެވެއާނަސް ޕްރ ގްރާ ް ހިންގާ ކ ން ެހެން  ުހިން ުވެފަ ހުރި ަ އިތައް، ހާއްސަކ ށް ރައް ިތުންގެ ރައްކާތެރިކަ ަށް ކަނ ައެ

  1 ޤަވައިދުގައި ަ  ާންކުރާ ހަރުކަށި ފި ަވަޅުތައް   ިހުރި ަ އިތައް  ިހާރުން  ިހާރަށް ތަންފީ ުކުރެވ ނެ ގ ތަކަށް، އެހެން ނަ ަވެސް
 .  ެނުއަރީއިން ފެށިގެން ތަންފީ ުކުރާގ ތަށް ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ

 ނިން ުން. ކައުންސިލަށް  ިވަގުތު ކ ން ެހެން   ނުންވާ ތިރީގައި  ަ ާންކުރެވިފައިވާ ވެހިކަލްތައް ހޯދު ާ ެދު ގ ތެއް   .3
   ޓޯ ސައިކަލް   2ހައި ްރޯލިކް ލެ ަރ،    1ރޯ ް ސްވީޕަރ،   1 ,ޕިކަޕް ) ަ ަލް ކެ ިން( 1  ,ކާރު    1އެކްސްކަވ ޓަރ،  1

ރޯ ް ސްވީޕަރ،  1 ,ޕިކަޕް ) ަ ަލް ކެ ިން(1  ,ކާރު   1އެކްސްކަވ ޓަރ،1  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ
 ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.    ޓޯ ސައިކަލް، ގަތު ަށް ޕުރ ކުއަރ ކުރު ަށް 2، ހައި ްރޯލިކް ލެ ަރ 1

ލޯކަލް ސްޓ  ް  ީ. ޯ.ކިއު އަދިކުރެހުން ސެޓް، ޕ ރ ކިއު ަންޓް އު  ލުން  ަ ަކާއި ހަވާލުކ ށްގެން  ަސައްކަތް ކުރުވު ާއި   .4
  ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ލޯކަލް ސްޓ  ް ީ . ޯ.ކިއު އަދި ކުރެހުން ސެޓް، ޕުރ ކިއު ަންޓް އު  ލުން 
 ަ  ަކާއި ހަވާލުކ ށްގެން  ަސައްކަތް ކުރުވު ަށް ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

 ގަތު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން.   ކައުންސިލަށް ސައުން ް ސިސްޓަ ެއް  .5

ރަނގަޅު، އުފުލާ ގެންގުޅެންވެސް ފަސ ހަ ސައުން ް ސިސްޓަ ެއް ގަތު ަށް  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  
 ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. 

 ކުރަން ެހ   ަސައްކަތް ޕްރ ކިއު ަންޓް އު  ލުން  ަ ަކާ ހަވާލުކ ށްގެން  ރަށްކ ޅުގޯތީގައިވާ  ި ާރާތް ގުދަނަކަށް  ަދަލުކުރަން  .6
  ަސައްކަތް ކުރުވު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

ރަށްކ ޅުގޯތީގައިވާ  ި ާރާތް ގުދަނަކަށް ަ ދަލުކުރަން ކުރަން ެހ   ަސައްކަތް ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  
 ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ކުރު ަށް   ލުން ަ  ަކާ ހަވާލުކ ށްގެން  ަސައްކަތް ޕްރ ކިއު ަންޓް އު

 . އިން ި ާ ޕާކްގެ  ަސައްކަތް  ި ްއު  ލުން  ަ ަކާ  ަވާލުކ ށްގެން  ަސައްކަތްކުރު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން  .7
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އިން ި ާ ޕާކް  ި ައިން އެން ް ި ލް ް އުސ ލުން ި  ް ކ ށްގެން ަ  ަކާއި  ތީ  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާ
 ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. ހަވާލުކ ށްގެން ކުރި ަށް ގެންދިއު ަށް 

 އި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން.  ިދު ަތް އި ާރާތުގެ  ަރާ ާތު  ަސައްކަތް  ި ް އުސ ލުން  ަ ަކާ ހަވާލުކ ށްގެން  ަސައްކަތް ކުރު ާ  .8

 ިދު ަތް އި ާރާތުގެ  ަރާ ާތު  ަސައްކަތް ި  ް އުސ ލުން ަ  ަކާ ހަވާލުކ ށްގެން ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  
 ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.  ކުރުވު ަށް

ވަނަ    18ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ހުޅުވާލު ާ ެދު    ީލަ ަށް   ހެދުން   ކިއު . އޯ .  ީ    ްރޯވިންގ އާއި   ކ ންސެޕްޓް   ސަރަހައްދުގެ    ީޗް   އެއާރޕޯޓް    ީޗާއި    ޯ ި ާރަތް  .1 7
 ކުރުން.    ަޝްވަރާ 

ދެއްވާފައިވާތީ   ވޯޓް  ފެންނަކަ ަށް  ހި ަނާފައި  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް  ކަންތައްތައް  ީ ޗަށް   ނުންވާ  އެއާޕޯޓް  ީ ޗާއި  ޯ  ި ާރަތް 
 . ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެކ ންސެޕްޓް  ްރޯވިންއާއި ީ .އޯ.ކި ުއަށް ހެދު ަށް އައުޓް ސޯސްކ ށް ހުޅުވާލަން  

  ކުރު ަށް   ގާއި ު   ނި ާ ެއް   އުފައްދާނެ   ހަކަތަ   ކުރަނިވި   އިއާދަ ،  ކު ަކުރު ަށްޓަކައި    ަރަދު   ކުރާ   ކަރަންޓަށް   ންސިލުން ކައު  .2
 ކުރުން.    ަޝްވަރާ 

ނި ާ ެއް ސޯލާ ނި ާ ެއް، ނ ނީ ދެންވެސް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދ ނެ  ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  
ޗަރ ޤާއި ްކުރު ަށް އ ގެ ފީސިި ލިޓީއެއް ކ ން ެސް ވަރަކަށް ހަދާލު ަށް އެކ ނ  ިކް ކ  ެޓީ އަދި އެންވަ ަރަން ަންޓް ކ  ެޓީ   އިންޓް ވެން

 . ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެކުރު ަށް   ަސައްކަތެއް

ވަނަ    19ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
 ދަލުވުން  ާން ު  ައް 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    17ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    17ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    18ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .2
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ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ  18ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05  ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 އެކުލަވާލު ާއި ެދު  ަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް ނިން ުން.   ދަްަފްތަރު   ފަރާތްތަކުގެ     ނުންވާ   ހާއްސަ އެހީއަށް  .3

އަޅުގަނ ު ެން ގ ހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ   އެކުލަވާލު ަށް  ފޯ ެއް ތައް ާރުކ ށްފައި، ދަފުތަރު  ގުލް 
އަޅުގަނ ު ެން  ހަ ަ ައްސާފައި  ގ ތެއް  ކުރެވ ނެ  ނޯޓް  ނަން  ގުޅާފައި  ކައުންސިލްއަށް  އަދި  ރަ ިސްޓްރީވު ާއި  ފޯ ުގައި  ގ ގުލް 

 . ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެއިސްތިހާރުކުރު ަށް 

 ަދަލުކުރު ާއި  ެދު    ތާކަށް   އެހެން   ފުނި   ވެލި   ސާފުކ ށް،   ސަރަ ައްދު   އާ ަނދަރު   ކުރިން،   ފެށު ުގެ    ިދު ަތް   ފެރީގެ   ސްޕީ ް  .4
  ަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް ނިން ުން. 

ސްޕީ ް ފެރީގެ  ިދު ަތް ފެށު ުގެ ކުރިން  ަނދަރު ސާފަކުރު ުގެ ގ ތުން  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ     05
އެހެން ކަނ ައެޅު ަށް    ވެލިފުނި  ި ންތައް  ަ ދަލުކުރާނެ  ވެލި  ކ  ިޓީން  އަދި  ުނިސިޕަލް  ަ ދަލުކުރު ަށް  ކަ ަށް ތާކަށް  ފެންނަ 

 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ނިން ުން.   ގ ތެއް   ދ ކުރާ  ިންތަކުގެ ރ ޓްތަކާއި ެދު   ކުއް ަށް    ުއްދަތަކަށް   ކުރު    ެހެއްޓު ަށް   ތަކެތި  ވަގުތީގ ތުން  .5

ގެ ރ ޓުން، އަޅުގަނ ު ެން ހާއްސަކުރާ ގ ޅިތަކެއް ވަގުތީގ ތުން   1.20 ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ     05 
 ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ްް ތަކެތި ެ ހެއްޓު ަށް ދ ކުރު ަށް

ވަނަ    20ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ައްދަލުވުން  ާން ު  

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    19ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    20ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ކުރު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން.    ތަރައްޤީ   ކުޅ ނެ ކޯޓްތައް   ކައުންސިލުގެ  ަ ެޓުން  ަރަދުކ ށްގެން  ީޗް ކުރިވަރުތައް  .2
  ކުޅ ނެ ކޯޓްތައް   ގެން ީ ޗް ކުރިވަރުތައް  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ކައުންސިލުގެ ަ  ެޓުން  ަރަދުކ ށް   05

 ތަރައްޤީކުރު ަށް ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.
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ރަށުތެރ ގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ  ިންތައް ސާފުކ ށް ވެލި އެޅު ަށްޓަކައި އެކްސްކަވ ޓަރ އެއް ކުއް ަށް ނަގައިގެން  ަސައްކަތް   .3
 . ކުރު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން 

 އެޅު ަށްޓަކައި   ވެލި  ސާފުކ ށް   ިންތައް  ކައުންސިލްގެ  ހުރި  ރަށުތެރ ގައި   ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަ ަށް   ެންަ ރުންވެސް  05
 . ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައި ކަ ަށް ފެންނަ ކުރު ަށް  ަސައްކަތް ނަގައިގެން ކުއް ަށް އެއް އެކްސްކަވ ޓަރ

 ސަރަ ައްދުތަކަށް ހައްލެއް ހޯދު ަށް  ްރައިނ  ް ސިސްޓަ ެއް ހެދު ާއި  ެދު  ަޝްވަރާކުރުން. ފެން    ުވާ   .4
 ުނިސިޕަލް ކ  ެޓީއަށް ފ ނުވައިގެން  ި ކަ ަށް ހައްލެއް ހޯދު ަށް  ްރެއިނ  ް  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ     05

 ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.   އެތަންތަނަށް ފަރު ާ ކުރު ަށްސިސްޓަ ެއް ފަންނީ   ފުޅުންގެ ލަފާގެ  ަތިން  

އުތުރު  ަނދަރު ސަރަ ައްދު ދަތުރު ހި ާގެ ދެފަރާތުގައި ފިނި ައި ާން ތަރައްޤީ ކުރު ަށް ކ ންސެޕްޓް  ްރޯވިން އަދި  ީއޯކިއު   .5
 .  ހެދުން އައުޓް ސޯސް ކުރު ަށް  ަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް ނިން ުން 

ަ ނދަރުގައި އެއްކ ށް ފިނި ައި ާން ތަރައްޤީ ކުރު ަށް ކ ންސެޕްޓް  ްރޯވިން  ދެ   ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ     04
 ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. އަދި ީ އޯކިއު ހެދުން އައުޓް ސޯސް ކުރު ަށް

 ފާސްކުރު ާއި  އިދަށް  ަ ަލުކުރު ުގެ  ު  ލް ޤަވާ އި،  އިދާ ދަފުތަރުކުރު ުގެ ޤަވާ   ދިނު ާއި   ހުއްދަ   ވި ަފާރިތަކަށް   ކުރެވ    ރަށުގައި  .6
  ެދު  ަޝްވަރާކުރުން. 

އި، ގައި ކުރެވ  ވި ަފާރިތަކަށް ހުއްދަ ދިނު ާއި ދަފުތަރުކުރު ުގެ ޤަވައިދާރަށުހުރިހާ  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  
  ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. އިދަށް  ަ ަލުކުރު ުގެ  ު  ލް ޤަވާ

ވަނަ    21ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

 ަލްސާތަކުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން ދ ނެ އިނާ ު ކަނ ައެޅު ާއި ެދު  ސްކ ލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާ ް ދިނު ުގެ   .1 6
  ަޝްވަރާކުރުން. 

ރ އާއި ގާތްކުރާ 5000ހުރިހާ  ެންަ ރުންގެ އަގުލަި އް ަތުން ނ ޗަނަލް ޓ ޕް އެޗީވާސް ހޯދާ ކުޅުދުއްފުށީ ސިްިޓީގެ ދަރިވަރުނަނަށް  
 އި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.އަދަދެއްގެ އިނާ ެއް ދިނު ަށް ފާސްވިކަ ުގަ
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 ި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގ ތެއްގައި ފާހަގަކުރު ަށްޓަކައި  ަފީފުއްދީން ސްކ ލް އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ   .2
 ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގު ަށް ހަ ަ ެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި  ެދު  ަޝްވަރާކުރުން. 

އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގ ތެއްގައި ފާހަގަކުރު ަށްޓަކައި  ި  ޓް ދެއްވާފައިވާތީ   ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯ  05
އަށް ވުރެ    ު 70،000ކަށް   ަފީފުއްދީން ސްކ ލް އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގު ަށް ހަ ަ ެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަ

ފެންނަ ކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން   އިން އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރު ަށް  ަރަދުކުރު ަށްނުވާނެ ަ  ެޓެއް ކަނ ައަޅާ އެ ަ  ެޓްގެ ތެރެ
 ނިން ެވިއެވެ. 

ވަނަ    22ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

 ފާސްކުރުން.  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ   ާން ު  ވަނަ    20ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 7

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    20ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   ހުރިހާވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

  ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ައްދަލުވު ުގެ  ައު  ާން ު  ވަނަ    21ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .2

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    21ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   ހުރިހާވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ފަރާތްކަ ުގައި ހ ވިފައިވާ     އެން ެ ގާ ިލު    ި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ  ެނެރަލްގެ  ަގާ ަށް އެން ެ  ަތިން ޕ އިންޓް ލި ިގެން  .3
އު  ލުން  هللا )އަލްފާޟިލް  ަ ްދު  ލާ ަރުކަ ީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއް  ގެ  ކުޅުދުއްފުށި(   ހދ  ހަދި ާ،  އާދަ ް، 
ވަނަ  ާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގ ތުގެ  ަތިން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ  ެނެރަލްގެ    126ހިންގު ުގެ ޤާނ ނުގެ  

 އް ަނުކުރު ާއި ެދު ކައުންސިލުގެ ލަފައެއް ހޯދުން.  ަޤާ ަށް އަ 

ދެއްވާފައިވާތީ    ހުރިހާ ވޯޓް  ފެންނަކަ ަށް  ލި ިގެން هللا  ަް ދު  ެންަ ރުންވެސް  ރުހުން  ކުރު ަށް  އައް ަން  އަކަށް  އެސް. ީ  އާދަ ް 
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. ދި ަކަ ަށް 

ވަނަ    23ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    22ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6
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ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    22ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހ ން ް ޯލް އެސޯސިއ ޝަން ގުޅިގެން ކުރި ަށް ގެންދިއު ަށް ހަ ަ ެހިފައިވާ  ީޗް ހ ން ް ޯލް   .2
   ކޯޗިން ކ  ްޕާއި ގުޅ  ގ ތުން  ަޝްވަރާކުރުން.

ޤަނީ ާ އި ާރާތުގައި އެކ     ޝަން ހަ ަ ައްސާފައި، ކެއު ުގެ ކަންކަން ޕ ލިހުން ޓް ދެއްވާފައިވާތީ   ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯ  05
ރި ާސަތުން   ަށް ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި  ހަ ަނު ެހ ނަ ަ ކައުންސިލުން  ަރަދުކ ށްގެން ދެ ކޯޗުންގެ ކެއު ުގެ ކަންކަން  ެލެހެއްޓު

 ނިން ެވިއެވެ. 

ވަނަ    24  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    23ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    23ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

   އި ްތި ާ ީ ސަރަ ައްދުތައް ކުނިކަހަން  ަ ަކާއި ހަވާލުކުރު ާއި  ެދު  ަޝްވަރާކުރުން. .2

އި ްތި ާ ީ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކ ށްފައި އެތަންތަނަށް އެކުރަން ެހ   ަސައްކަތް  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ    05
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. ފާހަގަކުރު ަށް  ުނިސިޕަލް ކ  ެޓީއަށް ފ ނުވު ަށް ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި 

ވަނަ    25ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    24ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    24ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ

 ައިވެރިންނާއި ކައުންސިލް ފަރާތުން  ައިވެރިންނާއި    2އާޓްސް އެން ް ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލްގައި ކުޅުދުއްފުށިން  ައިވެރިވާ   .2
ހަ ަ ެއްސު ާއި  ެދު   ކައުންސިލުން  އިންތި ާ ް  ކެއު ުގެ  ހުރު ާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ދަތުރުގައި  ައިވެރިވާ   ަވާލުވެގެން 

  ަޝްވަރާކުރުން. 
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ދެއްވާފައިވާތީ    05 ވޯޓް  ފެންނަކަ ަށް  ަ އިވެރިވާ   ެންަ ރުންވެސް  ކުޅުދުއްފުށިން  ފެސްޓިވަލްގައި  ކަލްޗަރަލް  އެން ް   2އާޓްސް 
 ަ އިވެރިންނާއި ކައުންސިލް ފަރާތުން ަ އިވެރިންނާއި  ަވާލުވެގެން ދަތުރުގައި ަ އިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުރު ާއި ކެއު ުގެ އިންތި ާ ް 

 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ. ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި  ށްހަ ަ ެއްސު ަ ކައުންސިލުން

 ގ ގެއާއި އިންވެގެން ހުރި  ަގުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ  ައްސަލައާއި ެދު  ަޝްވަރާކުރުން.   .3

  ދު ގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ  ައްސަލައާއި ެ  ގ ގެއާއި އިންވެގެން ހުރި  ަގުތަކާއި ފަޅު ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ    05
ރި ާސަތުން  އިތުރަށް  ި  ައްސަލަ ދިރާސާކުރު ަށް  ުސިޕަލް ކ  ިޓީއަށް ފ ނުވު ަށް ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި     ަށް،ގ ތެއް ނިން ު
 ނިން ެވިއެވެ. 

 އެ ް. ަ ުލިއު.އެސް.ސީއަށް  ިހާރު ކަނ ައަޅާފައިވާ  ި ުގެ ސައި ް އިތުރުކުރު ާއި ެދު  ަޝްވަރާކުރުން.   .4

ފ ޓް   20އެ ް. ަު ލިއު.އެސް.ސީއަށް  ިހާރު ކަނ ައަޅާފައިވާ ި  ުގެ ސައި ަށް   ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ    05
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ވިކަ ުގައި ފެންނަކަ ަށް ފާސް އިތުރު ކުރު ަށް

ވަނަ    26ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.   ާން ު  ވަނަ    25ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    25  ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ކ  ެޓީއިން ނިން ި ގ ތް   .2 ގ ގެއާއި އިންވެގެން ހުރި  ަގުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ  ައްސަލައާއި ެދު  ުނިސިޕަލް 
 ހިއްސާކުރުން. 

ށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  ުނިސިޕަލް ކ  ިޓީން ހުށައަޅާފައި އިން ގ ތަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން  ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަ 05
 ނިން ެވިއެވެ. 

އ  ި ހަރުގެ  ި ުގެ  ުއްދަތު އިތުރުކުރު ަށް އެދިލައްވާފައި   266-D/INDIV/2021/34(AGR) އެގްރި ެންޓް ނަން ަރު: .3
 .ނިން ުން  ވާތީވެ  ުއްދަތު އިތުރު ކުރު ާއި ެދު ގ ތެއް 
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ދެއްވާފައިވާތީ    05 ވޯޓް  ފެންނަކަ ަށް  ގ ތަށް  ުއްދަތު  ެންަ ރުންވެސް  އިން  އެދިލައްވާފައި  ފަރާތުން  ނެންގެވި  ކުއް ަށް  ހަރުގެ 
 ަސް ދުވަހަށް އިތުރުކުރު ަށް ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި   4އަށް  1.20އިތުރުކުރު ަށް އަދި  ިހާރު ރަށުން ދެވ ނެ އެން ެ ކު ަ ކުލި  

 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

 ީޓަރގެ  ި ެއް ކަނ ައެޅު ަށް އެދިލައްވާފައިވާތީވެ އެކަ ާއި ެދު    x 7.4 7.4 ީޓަރުގެ ޓަވަރެއް  ެހު ަށް    35އުރީދ އިން   .4
  ަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް ނިން ުން. 

 ެއް   ީޓަރގެ ި   x 7.4 7.4 ީޓަރުގެ ޓަވަރެއް  ެހު ަށް    35އުރީދ އިން   ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ    05
  ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.  ުނިސިޕަލް ކ  ިޓީއިން ެ ލު ަށްފަހު އަލުން އެ ެން ާ ކުރު ަށް ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި    ކަނ ައެޅު ަށް

ފާހަގަކުރާ   .5 ގ ތުން  ފަރާތުން  ައިނަލްއަޤްވާ ީ  ގެ  ވިތް  ިސްއެ ިލިޓީ  ޕާސަންސް  އ ފް  އެސޯޝިއ ޝަން   ޯލް ިވްސް 
 "2021ންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރު ަށް ހިންގާ ހަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއިން " ެ ިކަލް ކ  ްފް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު 

 އަށް ކައުންސިލުން  ަރަދުކުރު ާއި ެދު  ަޝްވަރާކުރުން.  

ގެ ފަރާތުން    ޯލް ިވްސް އެސޯޝިއ ޝަން އ ފް ޕާސަންސް ވިތް  ިސްއެި ލިޓީ ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ    05
ން ަ އިނަލްއަޤްވާ ީ ގ ތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރު ަށް ހިންގާ ހަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއި

 )ވިހި ހާސް( ރުފި ާގެ ަ  ެޓެއް  ަރަދުކުރު ަށް ކައުންސިލްއިން   20000.00ގެންދިއު ަށާއި    ކުރިއަށް  "2021" ެ ިކަލް ކ  ްޕް  
  ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި 

ވަނަ    27ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

ވޯޓާރ ސ ފްޓީ ޕްލ ން އެން ް ޝެނިޓައި  ޝަން، ސ ފްޓީ ޕްލ ން ތައް ާރު ކުރު ަށް ކ ންސަލްޓެންޓެއް ހަ ަރ ކުރު ަށް   .1 7
 ގ ތެއް ނިން ުން. 

ވޯޓާރ ސ ފްޓީ ޕްލ ން އެން ް ޝެނިޓައި  ޝަން، ސ ފްޓީ ޕްލ ން ތައް ާރު    ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  06
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ކުރު ަށް ކ ންސަލްޓެންޓެއް ހަ ަރ ކުރު ަށް ފެންނަކަ ަށް ފާސްވިކަ ުގައި 

 ށް ދ ނެ ފައިސާގެ އިނާ ުގެ އަދަދު ކަނ ައެޅުން. ސުކ ލް ތަކުގެ ޕުރައި ް   ގައި ޓ ޕް އެޗީވާރސް އަ  .2
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ރުފި ާގެ ފައިސާގެ އިނާ ެއް ދިނު ަށް   4500.00އަށް   ސުކ ލް ތަކުގެ ޕުރައި ް   ގައި ޓ ޕް އެޗީވާރސް  ވޯޓުން   ެންަ ރުންގެ  06

 .ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައި

ވަނަ    28ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ައްދަލުވުން  ާން ު  

 ކައުންސިލުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލ ން، ލ ން ް   ސް ޕްލ ން އަދި ފައިނ ންޝިއަލް ޕްލ ން ފާސްކުރުން.  .1 7

އުންސިލުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލ ން، ލ ން ް   ސް ޕްލ ން އަދި ފައިނ ންޝިއަލް ކަ   ެންަ ރުންވެސް ފެންނަކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  06
 ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.ފާސްވިކަ ުގައި    ިހާރު ތައް ާރު ކުރެވިފައިވާ ގ ތަށް ޕްލ ން 

ކަ ާއި ެދު   ީޓަރގެ  ި ެއް ކަނ ައެޅު ަށް އެދިލައްވާފައިވާތީވެ އެ   x 7.4 7.4 ީޓަރުގެ ޓަވަރެއް  ެހު ަށް    35އުރީދ އިން   .2
  ަޝްވަރާކ ށް  ުނިސިޕަލް ކ  ެޓީއިން ނިން ި ގ ތް ހިއްސާކުރުން. 

 ީޓަރގެ ި  ެއް ކަނ ައެޅު ަށް އެދިލައްވާފައިވާތީވެ   x 7.4 7.4 ީޓަރުގެ ޓަވަރެއް  ެހު ަށް    35އުރީދ އިން    ވޯޓުން   ެންަ ރުންގެ  06
 ގ ތް އެ  ފުޅުންނާއި ހިއްސާ ކުރު ަށް ފަހުގައި  ިކަ ުގަ ކައުންސިލްއިން އެކަ ާއި ެދު  ަޝްވަރާކ ށް  ުނިސިޕަލް ކ  ެޓީއިން ނިން ި

 .ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައިގ ތެއް ނިން ު ަށް 

ހދ ކުޅުދުއްފުށީ  ުވާނުންގެ  ަ ް ިއް ާގެ ފަރާތުން  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެކ ޅަށް ކުޅުދުއްފުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް   .3
، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޤާނ ނީ ވަކީލެއްގެ  ނަން ަރ ޤަޟިއް ާގައި   B12C/2021/212ހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް ހުށަ 

ދަ ުވާއަށް  ަވާ ުދާރީވު ާއި،   ޝަރީ ަތުގެ  ަ ިލީހަށް  ާޟިރުވެ،  ކޯޓްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް  ހައިޘިއް ަތުން 
 . ލި ުންތަކުގައި ސ އިކުރު ުގެ ހުއްދަ ދިނު ަށް   ފުޅަކު ކަނ ައެޅުން  ައްސަލާއާއި ގުޅ  އެން ެހާ ލި ެކި ުން ހުށަހަޅައި އެ 

ހދ ކުޅުދުއްފުށީ  ުވާނުންގެ  ަ ް ިއް ާގެ ފަރާތުން  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެކ ޅަށް ކުޅުދުއްފުށީ   ވޯޓުން   ެންަ ރުންގެ  06
ނަންަ ރ ޤަޟިއް ާގައި، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޤާނ ނީ ވަކީލެއްގެ   B12C/2021/212 ެ ިސްޓްރ ޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  
ޓްރ ޓް ކޯޓްގެ ޝަރީ ަތުގެ  ަ ިލީހަށް  ާޟިރުވެ، ދަ ުވާއަށް  ަވާު ދާރީވު ާއި،  ައްސަލާއާއި ގުޅ  ހައިޘިއް ަތުން ކުޅުދުއްފުށީ  ެ ިސް

އެން ެހާ ލި ެކި ުން ހުށަހަޅައި އެލި ުންތަކުގައި ސ އިކުރު ުގެ ހުއްދަ  ީނާ ް ލޯ ފާ ްގެ ފަރާތުން އަލްއުސްތާ ް  ުންނަވަރު ސަލީ ް  
 ާލެ އަދި އަލްއުސްތާ ް އައިނާން  ަލީ  ުނައްވަރު،  ާވެހި، ގދ.ފި ޯރީ އަށް ދިނު ަށް   ީނާ ް ލޯ ފާރ ް،  . ނައިސްހައުސް، ކ.  

 .ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައި
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ވަނަ    29ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    26ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 7

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    26ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   06ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    27ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .2

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ  27ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   06  ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ.

ފުރާފުރިހަ ަ ތަ ުލީ ީ ނި ާ ް ޕްރ  ެކްޓާއި ގުޅިގެން  ަފީފުއްދީން ސްކ ލަށް އިތުރުކުރަން އެދިފައި އ ތް  ި ާއި ެދު ގ ތެއް   .3
 ނިން ުން. 

ފާސްވިކަ ުގައި   އިތުރުކުރު ަށް ފެންނަކަ ަށް  ފ ޓް ސްކ ލްގެ އި ަށް  25ސްކ ލްގެ ދެކުނު ފަރާތުން  ހުރިހާ  ެން ަރުންގެ އަޤްލަ ިއް ަތުން  ަފީފުއްދީން  
  .ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  ުކު ް ތަންފީޛުކ ށްދިނު ަށް  ކުޅުދުއްފުށީ  ހދ   .4
ޤަ ިއް ާއާއި ގުޅިގެން، ދަ ުވާ    B12C/2020/150ކޯޓުގެ ނަން ަރ  އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް  
ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއް  ގެ ކުޅުދުއްފުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް  ކައުންސިލް އިދާރާ   ކުރާ ފަރާތުގެ ހަޘިއް ަތުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ 
 ކޯޓަށް  ަވާ ުދާރީވާނެ، ފަރާތެއް ކަނ ައެޅުން.  

ކައުންސިލުން    އަޤްލަ ިއް ަތުން    ެން ަރުންގެ   ހުރިހާ  އި ްރާހީ ް  ި  ައްސަލާގައި ސިޓީ  އެގް ެކެޓިވް އިސް ާއީލް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް 
 . ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައި ފެންނަކަ ަށް ަވާ ުދާރީވާނެ ފަރާތެއްގެ ގ ތުގައި ކަނ ައެޅު ަށް 

ވަނަ    30ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    28ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    28ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    29ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .2
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ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    29ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 އެވެ.ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވި

 އިސް ރަށްވެހިންގެ ޕާކް އަޅަން  ިން ކަނ ައެޅުން.  .3
ނިން ާފައިވާ ގ ތަށް    އަޤްލަ ިއް ަތުން    ެން ަރުންގެ   ހުރިހާ ާޕކް އަޅަން  ުނިސިަޕލް ކ  ިޓީން    ފާސްވިކަ ުގައި  ފެންނަކަ ަށްއިސް ރަށްވެހިންގެ 

 . ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން

  ަރާ ާތު ކުރު ާއި  ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ޕަ ްލިކް ވޯކްސްގެ ގްރ  ަރ   .4
އުންސިލް  ެން ަރ  ު ައް ަދު ދާއ ދު ހުށައެޅުއްވި ގ ތަށް، ަޕ ްލިކް ވޯކްސް ގެ ވެހިކަލްތައް  ަރާ ާތު  ކަ  އަޤްލަ ިއް ަތުން    ެން ަރުންގެ   ހުރިހާ

 . ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން  ފާސްވިކަ ުގައި  ލައްކަ ރުފި ާގެ  ަ ެޓެއް ކަނ ައެޅު ަށް  ފެންނަކަ ަށް  1ކުރު ަށް 

  ަގުތަކުގައި  ިހާރުން  ިހާރަށް ކުރަން  ެހ   ަސައްކަތް އައުޓް ސޯސް ކުރު ާއި ެދު  ަޝްވަރާކުރުން.  .5
 ރި ާސަތުން   ފާސްވިކަ ުގައި  ފެންނަކަ ަށް   ވޯޓުން  ަގުތަކުގައި  ިހާރުން  ިހާރަށް ކުރަން  ެހ   ަސައްކަތް އައުޓް ސޯސް ކުރު ަށް  ެން ަރުންގެ   05

   ވެ. ނިން ެވިއެ

  ަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރު ުގެ ގ ތުން  ިނާރ ނައިޓެއް   އްވު ާއި ެދު  ަޝްވަރާކުރުން.   .6
ހުށައެޅުއްވި    05 ދާއ ދު  ކައުންސިލް  ެން ަރ  ު ައް ަދު  ވާތީވެ  ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަ ަށް  ފެންނަ  ދުވަސް   ގ ތަށް،  ެން ަރުން   ަސްވެރިންގެ 

ދ    ކައުންސިލުން  އަތ ޅު  ނައިޓެއް   އްވު ަށް  ގ ތުން  ިނާރ  އިތުރަށް    10000ފާހަގަކުރު ުގެ  ރުފި ާގެ  ަ ެޓެއް   5000ރުފި ާގެ 
  .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ ފެންނަކަ ަށް  ކަނ ައެޅު ަށް

ވަނަ    31ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ައްދަލުވުން  ާން ު  

  ައްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ ފާސްކުރުން.  ާން ު  ވަނަ    30ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 6

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަ އްދަލުވު ުގެ  ައު ިއް ާ    30ކުޅުދުއްފުށީ  ވޯޓުން   05ވަނަ  ާން ު   ެންަ ރުންގެ 
 ން ނިން ެވިއެވެ.ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތު

 ީޓަރގެ  ި ެއް ކަނ ައެޅު ަށް އެދިލައްވާފައިވާތީވެ އެކަ ާއި ެދު    x 7.4 7.4 ީޓަރުގެ ޓަވަރެއް  ެހު ަށް    35އުރީދ އިން   .2
  ަޝްވަރާކ ށް  ުނިސިޕަލް ކ  ެޓީއިން ނިން ި ގ ތް ހިއްސާކުރުން. 
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އިންވެގެން  05 އާއި  ގ ތަށް،  ެ ިނީގެ  ހުށައެޅުއްވި  ކ  ެޓީއިން  ވާތީވެ  ުނިސިޕަލް  ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަ ަށް  ފެންނަ     ެންަ ރުން 
 .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ ފެންނަކަ ަށް  ހުސްި  ުން ި ން ކަނ ައެޅު ަށް ތް)އިރު ަތިން( އ 

 ފެންވަޅު  ަރާ ާތުކ ށް ސާފުކުރު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން.    2ގައި  ެހެއްޓިފައިވާ  ސްވި ިންގ ޓްރެކް އަދި އާޓިފިޝަލް  ީޗް  .3

 ެންަ ރުން ފެންނަ ކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތީވެ  ު ައަ ަދު ދާއ ދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ގ ތަށް ސްވި ިންގ ޓްރެކް   ވް ކުރު ަށާއި    05
  .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ ފެންނަކަ ަށް  އެއްގަ ަށް ނަގައިގެން ސާފުކުރު ަށް ި  ް ކުރު ަށް

އައް   ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ަސައްކަތްކުރާ ކ  ެޓީއިން ތަ ުރި ާ ދަތުރެއްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް  ި ާރަތް   .4
ގ ތެއް   ކުރު ާއި ެދު  ަޝްވަރާކ ށް  ކައުންސިލްގެ  ަ ެޓުން  އިންތި ާ ް  ހުރު ުގެ  އެ  ފުޅުންގެ  ހަ ަ ެހިފައިވާތީ،  ކުރު ަށް 

 ނިން ުން.  

ވާތީވެ   ެންަ ރު  05 ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަ ަށް  ފެންނަ  ކުރު ަށް   4ން  ަ  ުޓުން  ކައުންސިލްގެ  އިންތި ާ ް  ހުރު ުގެ  ދުވަހުގެ 
  .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ ފެންނަކަ ަށް

 އެއާޕޯޓް އީ.އައި.އ  ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކ ށްފައިވާ  ަގު ހެދު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން.  .5

 ފާސްވިކަ ުގައި ފެންނަކަ ަށް  ހަދަން   ަގެއް  ފ ޓްގެ  50   ެހިގެން  އާއި  ފެންސް  އެއާޯޕޓް  ވާތީވެ  ދެއްވާފައި  ވޯޓް ކަ ަށް ފެންނަ   ެން ަރުންގެ  05
     . ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން

ގެ  ެ ޯ ނަން ަރު   .6 އ ފިސަރ (  MEMO)266-A/266/2021/18އެޗް.އާރ ސެކްޝަން  ކައުންސިލް  ނަހު ާ   ގައިވާ 
  ަލީއަށް ފޯން އެލެވެންްްސް ދިނު ާއި ެދު ގ ތެއް ނިން ުން.  هللا  ަސަން އަދި ނަސްރު 

( MEMO)266-A/266/2021/18އެޗް.އާރ ސެކްޝަން ގެ  ެ ޯ ނަންަ ރު    ގައިވާ ގ ތަށް ެންަ ރުން ފެންނަ ކަ ަށް ވޯޓު  05
 ަލީއަށް ފޯން އެލެވެންްްސް هللا ނަސްރުއ ފިސަރ  އެސޯސިއ ޓް ކައުންސިލް  ނަހު ާ  ަސަން އަދި   ގައިވާ ކައުންސިލް އ ފިސަރ

 .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ ފެންނަކަ ަށްދިނު ަށް 

 ކ  ިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި ޤާއި ް ކ ށްފައިވާ އިން ޯ  ި ް ހުޅުވު ަށްޓަކައި ފީ ނެގު ުގެ އުސ ލަށް  ަޝްވަރާކުރުން.  .7

  .ދެއްވާފައިވާތީ   ި ްގެ ފީ ނެގު ުގެ އުސ ލު އ ތްގ ތަށް ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ ެން ަރުން ފެންނަ ކަ ަށް ވޯޓު   03
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ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ައްޗަށް ދަ ުވާ ރައްދުވާގ ތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުޅުދުއްފުށީ  ހަނި ާދ ، އައްސިދަ.  ަރް ަ ް   ސާ    ހދ  .8
ނަން ަރ  ކުޅުދުއްދުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް   ފަރާތުގެ    B12C/2021/246ކޯޓުގެ  ރައްދުވާ  ދަ ުވާ  ގުޅިގެން،  ޤަ ިއް ާއާއި 

 ގެ ފަރާތުން ހދ ކުޅުދުއްފުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް ކޯޓަށް  ަވާ ުދާރީވާނެ، ކައުންސިލް އިދާރާ ހަޘިއް ަތުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  
 ފަރާތެއް ކަނ ައެޅުން. 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުޅުދުއްފުށީ  ހަނި ާދ ، އައްސިދަ.  ަރް ަ ް   ސާ  ހދ   ދެއްވާފައި ވާތީ   ެންަ ރުން ފެންނަ ކަ ަށް ވޯޓު  05
ކުޅުދުއްދުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް   ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގ ތަށް  ދަ ުވާ  ނަންަ ރ   ައްޗަށް  ޤަ ިއް ާއާއި   B12C/2021/246ކޯޓުގެ 

ގެ ފަރާތުން ހދ ކުޅުދުއްފުށީ  ެ ިސްޓްރ ޓް އިދާރާކައުންސިލް  ގުޅިގެން، ދަ ުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ހަޘިއް ަތުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  
ގެ ގ ތުގަ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގް ެކްޓިވް އިސް ާއިލް އިް ރާހި ް ފެނިވަ ައިގަންނަވާ ކަ ަށް ފަރާތެއް ކޯޓަށް  ަވާު ދާރީވާނެ،

  .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ ފެންނަކަ ަށް

ވަނަ    32ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ާން ު  ައްދަލުވުން 

އަ ީރު އަ ީން ސްކ ލްގެ ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފްކުރުން އެގްރި ެންޓް  ުއްދަތު ހަ ަވާތީ، ދިގު  ުއްދަތަކަށް ކުއް ަށް ދެވެންދެން   .1 7
 ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފްކުރާނެ  ައެއް ހޯދު ަށް  ި ް ކުރު ާ ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. 

  ި ް   ސާފްކުރުން  އަދި  ސެކިއުރިޓީ  ސްކ ލްގެ   އަ ީން  އަ ީރު  ދުވަހަށް  އަހަރު   1  ވާތީވެ  ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަ ަށް   ފެންނަ   ެން ަރުން    ހުރިހާ 
  .ނިން ެވިއެވެ   ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައި  ފެންނަކަ ަށް  ކުރު ަށް

 ދަ ަނަވެށި އެޅު ަށް   ނުންވާ  ިން ކަނ ައެޅުން.  .2
އަކަފ ޓް(   7387.6 އ ތް ި ން ) ު ްލަ  ދަ ަނަވެށި އެޅު ަށް، އުރީދ ގެ އުތުރުންކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ   ެންަ ރުން ފެންނަހުރިހާ  

 ހަ ަ ެއްސު ަށް  ޯލް ިވްސް ލ ން ް އެން ް ސާރވ  އ ތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅު ަށް ނިން ުނެވެ. 

 ކުރު ާއި ެދު  ެދު ގ ތެއް ނިން ުން. ޕޯޓްގައި ޕެވީލިއަން ހެދު ަށް އި ުލާން   .3

 ަށް ހުރިހާ  ެންަ ރުން ފެންނަ ކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތީވެ ކައުންސިލްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ  ި ައިނަށް ޕޯޓްގައި ޕެވީލިއަން އެއް ހެދު
 .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ ފެންނަކަ ަށް  ި  ް ކުރު ަށް
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ކ   .4 އ ލި ްޕިކް  ކައުންސިލުގެ  ަ ެޓުން   ޯލް ިވްސް  ފެސްޓިވަލަށް   ނުންވާ  ައެއް  ަރަދުތައް  ސްޕޯރޓްސް   ެޓީގެ 
 ހަ ަ ެއްސު ާއި ެދު  ަޝްވަރާކުރުން. 

  އެކ     ޝަން   ދުވަހުގެ  1  ފެސްޓިވަލުގެ  ސްޯޕރޓްސް  ކ  ެޓީގެ  އ ލި ްިޕކް   ޯލް ިވްސް  ވާތީވެ  ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަ ަށް  ފެންނަ   ެން ަރުން  ހުރިހާ
 .ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައި  ފެންނަކަ ަށް   ހަ ަ ެއްސު ަށް  ަ ެޓުން ކައުންސިލުގެ   ސައުން ް އަދި

ނިން ާފައިވާތީވެ   .5 ކުރު ަށް  ވެހިކަލްތައް   ނުން  ވެ ްކޯގެ  ކުރު ަށް  ސާފުކުރު ުގެ  ަސައްކަތް  ސާފުކުރަން ެހ   ިންތައް 
    ކައުންސިލްގެ  ަ ެޓުން  ަރަދުކ ށްގެން އެޅު ާއި ެދު  ަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް ނިން ުން. ވެހިކަލްތަކަށް   ނުންވާ ތެ 

ސާފުކުރަން ެހ   ިންތައް ސާފުކުރު ުގެ  ަސައްކަތް ކުރު ަށް ވެ ްކޯގެ ވެހިކަލްތައް   ނުން    ވާތީވެ   ދެއްވާފައި  ވޯޓް   ކަ ަށް  ފެންނަ   ެން ަރުން   ހުރިހާ 
ކައުންސިލްގެ  ަ ެޓުން  ަރަދުކ ށްގެންކުރު ަށް   ތެ    ވެހިކަލްތަކަށް   ނުންވާ    ފާސްވިކަ ުގައި   ފެންނަކަ ަށް   ހަ ަ ެއްސު ަށް  ނިން ާފައިވާތީވެ 
 . ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން

 ޅުން. ރަށުގެ އިރު ަތި ކ ޅުގައި ކު ަކުދިންގެ ޕާކެއް ހި ެނ ގ ތަށް ކ  ިއުނިޓީ ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކުރު ަށް  ިން ކަނ ައެ  .6
ރަށުގެ އިރު ަތި ކ ޅުގައި ކު ަކުދިންގެ ާޕކެއް ހި ެނ ގ ތަށް ކ  ިއުނިޓީ ާޕކެއް ތަރައްޤީ   ދެއްވާފައި ވާތީ   ވޯޓް  ކަ ަށް  ފެންނަ   ެން ަރުން  ހުރިހާ

އުތުރުން ރިންގް ރޯ ާއި    ކުރާ  ި ެއްގެ ގ ތުގައި  ުނިސިަޕލް ކ  ިޓީން ނިން ާފައިވާ  ިންކަ ުގައިވާ ޓީވެޓް ސެންޓަރ އަޅަން ހަ ަ  ެއްސި  ި ުގެ 
އަކަފ ޓްގެ  ި ުގަ އިން ިއާ ސަރުކާރުން ހަދި ާކ ށްފަ ހުރި ސާ ާނު ހި ެނ ނެ ގ ތަށް ކ  ިއުނިޓީ ާޕކަކަށް ތަރައްޤީ ކުރު ަށް   25951ދ ތެރ  އ ންނަ  
 .ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައި ފެންނަކަ ަށް 

ވަނަ    33ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
  ައްދަލުވުން  ާން ު  

 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ކަލަން ަރ ފާސްކުރުން.   2022 .1 5

ރި ާސަތުން   2022 ެންަ ރުން ފެންނަ ކަ ަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތީވެ     04 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ކަލަން ަރ ފާސްވިކަ ުގައި 
  .ނިން ެވިއެވެ

އުރީދ އިން ޓަވަރެއް  ެހު ަށް ކަނ ައަޅާފައިވާ  ި ުގެ ސައި ު އިތުރުކ ށްދިނު ަށް އެދިފައިވާތީ އެކަ ާއި ެދު  ަޝްވަރާކ ށް   .2
  ުން.  ގ ތެއް ނިން 

 x 8.2 8.2އުރީދ އިން އެދިފައިވާ ގ ތަށް،  ެ ިނީގެ އާއި އިންވެގެން )އިރު ަތިން( އިން ހުސް ި ުން  ެން ަރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  04
    .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ ފެންނަކަ ަށް  ކަނ ައެޅު ަށް   ީޓަރގެ  ި ެއް
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 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ފަރާތު  ީޗްގައި ފިނި  ައި ާނެއް ތަރައްޤީ ކުރު ާއި ެދު  ަޝްވަރާކުރުން.   .3
  ކ ންސެޕްޓަކަށް ހުށައަޅާ ކައުންސިލުން ީ ޗްގައި  ފަރާތު ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ  ވާތީވެ  ދެއްވާފައި ވޯޓް ކަ ަށް ފެންނަ   ެންަ ރުން  04

 .  ނިން ެވިއެވެ ރި ާސަތުން ފާސްވިކަ ުގައި  ފެންނަކަ ަށް ކަނ ައެޅު ަށް ަ  ެޓެއް ރުފި ާ  ިލިއަން 1.2 ކުރު ަށް ތަރައްޤީ

 ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ  ަރަދުތަކަށް  ަ ެޓެއް ކަނއެޅުން.   .4

ދަތުރުގެ  ަރަދުތަކަށް    ވޯޓް  ކަ ަށް  ފެންނަ   ެން ަރުން   04 ސަވާދީއްތަ  ވާތީވެ  ރުފި ާގެ    7ދެއްވާފައި  ކަނ ައެޅު ަށް ލައްކަ   ަ ެޓެއް 
    .ފާސްވިކަ ުގައި ރި ާސަތުން ނިން ެވިއެވެ  ފެންނަކަ ަށް 

 އަންހެނު 
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ވެރި   ކުރަ ެވެ.  ަލަވާތާއި هللا ނި ު ަތްތަކުގެ  ޝުކުރު  ވަތަ ާލާއަށް  ަ ްދާއި،  ސުް  ާނަހ  

ނަި އް ާ  ު ައް ަދު  ައްލަސަލާ ްލެއްވުންއެދި   ކައުކުރެއްވި  ާތް  ވަސައްލަ ައަށެވެ. هللا ދު ާކުރަނީ  ިއުއް ަތަށް   ަލައިހި 

 ތުރު  ަ ާ ީން ޝާ ިލް ކުރަ ެވެ. ި ަލަވާތާއި، ސަލާ ްގައި އެކަލ ގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި،  ި

 ތާވަލުގެ    ަސައްކަތު  ންސިލުގެކައު  ނަ ަވެސް  ހުރި  ގ ން ެހުންތަކެއް  އަހަރު  ވަނަ  2021   ިކައުންސިލުގެ

އައިސްފައިވާ    ކުޅުދުއްފުށީ  ،ފެށި  ގިނަކަންތައްތަކެއް ަ ދަލުތަކެއް  ކައުންސިލަށް    ެތި  އަޅުގަނ ު ެންގެ   .އަހަރެކެވެސިޓީ 

ތެރ ގައި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވި، ހިދު ަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު    2022   ި ހިނގާ އުން ީދަކީ،  

  ަސައްކަތް ފަށައިގަތު ެވެ.  ތަރައްޤީގެ ކުރެވި، ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލ ންތައް އެކުލަވާލާ ކުރިއަށް އ ތް ފަސް އަހަރުގެ

 އެކަލާނގެ  އަދި .  ޝުކުރުކުރަ ެވެ   ަ ްދާ  ވަތަ ާލާއަށް  ހ ސުު  ާނަهللا    ތަޥްފީޤުދެއްވި  އެކުލަވާލު ުގެ   ިރިޕޯޓް

  އަދި .  ދު ާކުރަ ެވެ  ލެއްވުންއެދި  ސަލާ ް   ަލަވާތާއި  އަ ް ާ ުންނަށް  އާލު  އެކަލ ގެފާނުގެ   ު ައް ަދުގެފާނަށާއި  ލ ު ވެތި ނަި އް ާ

ކުރައްވާ    ކަ ާއެކު  އި ްލާ ްތެރި  އިސްވެރިން  ޤައު ުގެ  ކުރެއްވު ަށްޓަކައި  ރަގަޅު  އި ްލާ ްކ ށް  ކަންތައްތައް  ދިވެހި ޤައު ުގެ

އެހީތެރިވެދެއްވި   ހިންގު ުގައި  ކަންތައްތައް  ރަށުގެ.  ދު ާކުރަ ެވެ  ދެއްވުންއެދި   ެދުވެރިކ ށް  ހެ  ގ ތްތައް   ަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް

 ހެ  އެދުންތަކާއެކު  ރައް ިތުންނަށް   ެ ްަ ރުންނާއި އެން ެހާ  ޓީގެކ  ެ   ަސައްކަތްކުރާ   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   ުވައް ަފުންނާއި

 .ތަޥްފީޤުދެއްވާށިއެވެ ކުރިއަށްދިއު ުގެ  ަށްހުރިހާގ ތެއްގައިޤައު ދިވެހި ސުު  ާނަހ ވަތަ ާލާ هللا .ދަންނަވަ ެވެ ޝުކުރު

އި ޤައު ަށް ވަފާތެރި  ާދި ުންތަކެއްގެ ގ ތުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށާގެ އި ްލާސްތެރި ދު ާ އަކީ  އަޅުގަނ ު

އަޅަ ެންނަށް  ިންވަރުކުރެއްވު ެވެ.  ހެ  ވިސްނުން  ކުރު ުގެ  އަގުހުރި  ިދު ަތްތަކެއް  ލާަ އާއި  ަންފާއަށް  ރައް ިތުންގެ  ތިެ ، 

  ــــــــين آمــއަޅަ ެންގެ  ަސައްކަތުގައި ަ ރަކާތް ލައްވައި، ކާ ި ާީ  އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. هللا ކީރިތި
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