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 ފިހުރިސްތު 
 

  ްކައުންސިލް ރަޢީސްގެ ބަޔާނ 

  ްތަޢާރަފ 

  ުކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރ 

  ުކައުންސިލްގެ އަމާޒ 

  ުކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑ 

  ުރަށުގެ ވަނަވަރު / ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދ 

  ުނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރެވުނު މިންވަރ 

  ްޙާޞިލް ކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލ 

 2021 ަމަހު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ޙަރަކާތްތައް  6 ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަވ 

  ިކައުންސިލުން ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރ 

  ެމަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  6 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2021ކައުންސިލްގ 

 2021  ްވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައ 

  ުކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލ 

  ީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ 

 * ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 
 * ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

 * ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 
 ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް * ކޮމެޓީގެ އުޞޫލުތަކަށް 

 * ކޮމެޓީއަށް ލިބޭ ޢާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ތަފްޞީލް 
  * އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދަލެއް ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްޞީލް 

  ްނިންމުނ 
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 ތަޢާރަފު  -1

 
 ގެ   2010/7ޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ހިންގި  ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިން ނަ އަހަރު ވަ 2021 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނ109ު
 ޓެވެ.ރިޕޯ  ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ގެ ވަނަވަރުރަށުލްގެ މިޝަނާއި، ޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސި ރިޕޯ މި
އި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެކައުންސިލުން  ނަ އަހަރު ވަ 2021

  ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ. ، 

 

 ވިޝަން  / ތަަޞއްަވރު  ންސިލްގެކައު -2

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުބަލާ ރަށުގެ ކުރިމަގަށް 
ރުމުގައި ރޭވުމުގައި ޤަޢުމީ ތަފާސްހިސާބު ނެލެހެއްޓޭނެ، މަސްވެރިކަމުންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުން ނަފާ ލިބޭ، ދަނޑުވެރިކަން ކު

ޒަމާނީ ހުނަރު ލިބިފައިވާ، ތުއްތު ކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް، ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ 
ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ޤާޢިމްވެފައިވާ، ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ ރައްކާތެރި މާޙަޢުލެއް ޤާއިމްވެފައިވާ، 

ތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަޠު ތަނަވަސްވެފައިވާ، އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމް ތަކާއި އަސާސްތަކަށް ޒުވާނުންނަށް ތަފާތު ކުޅިވަރު
އަޙުލުވެރި، ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އިމާރާތްކުރުމާއި ބިން ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްވެފައިވާ، ދާޢިރާގެ ރަށްތަކަށް 

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ކުޑަ، ނަރުދަމާ ނިޒާމް މްވެފައިވާ، ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކު ދަތުރު ފަތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާޢި
 ޤާއިމް ކުރެވި ސާފު ބޯފެން ލިބެންހުރި، ރައްކާތެރި ފަސޭހަ މަގުތަކަކާއި ބަނދަރެއް ހެދިފައިވާ ރަށަކަށްވުން.

    / މިޝަން  އަމާޒު ކައުންސިލްގެ -3

 
މްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ތަރައްޤީ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރި މާޙަޢުލެއް ޤާއި

 ޙާޞިލްކުރުން 
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 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު   -4
  ސިލްގެ ރަޢީސް އިބްރާޙިމް މިމްރާޙު ކައުން -1
  ގެ ނައިބު ރަޢީސް ޙުސައިން ފަޟީލް ކައުންސިލް  -2
 ސިލްގެ މެމްބަރ އަޙުމަދު ރަޝީދު ކައުން -3
 ޢީލް ކައުންސިލް މެންބަރު ޚަދީޖާ އިސްމާ  -4
 ކައުންސިލް މެންބަރު ޒުބައިދާ އަޙުމަދު  -5
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޔާސިރު ޝަރީފް  -6
 އިބްރާޙީމް ރަޝީދު  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް -7
 އާދަމް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް -8
 ) ހުސް މަޤާމެއް ( އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް  -9

 ޢަބުދުއްލަޠީލް މުޙައްމަދު  ސަރސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފި -10
 ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢާރިފް  -11
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ) ހުސް މަޤާމެއް (  -12
 މުނިސިޕަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ ) ހުސް މަޤާމެއް (  -13
 ފާޠިމަތު ރިޔާޒާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް  -14
 ޢަލީ ޙަފީޡް ރ ކައުންސިލް އޮފިސަ އެސިސްޓެންޓް  -15
 ފާޠިމަތު ޙަމްދާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް  -16
 ރްޔަމް ޔާނިޔާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މައެސިސްޓެންޓް  -17
 ހައްވާ ޒުހުދާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް  -18
 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -19
 ) ހުސް މަޤާމެއް (  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -20
 (  ދުލް ކަރީމް ) މަސްޖިދުލް ޖުމްޢާ ޢުމަރު ޢަބު  އެސިސްޓެންޓްކައުންސިލް -21
 މޫސާ މުޙައްމަދު ) މަސްޖިދުލް އީމާން (  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -22
 މުޙައްމަދު މަޢާދު ) މަސްޖިދުލް އީމާން (  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -23

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  6 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  /ރަށުގެ ވަނަވަރު  -5
 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫއަކީ   1086  ފިރިހެނުންނާއި ޖުމްލަ 554 އަންހެނުންނާއި   532 ބަދީގައިއާ
. ރަށުގައި ނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މެދު މިނުގެ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންކުރާ މައިގަ

ދަރިންނަށް ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމަށް  ރައަކާއިފިހާ 13ބޯޓް އޮވެއެވެ. ވިޔަފާރިކުރާ  2ދޯންޏާއި މާލެ ދަތުރު ކުރާ  3ރާ މަސްވެރިކަންކު
ކިޔަވައިދޭ ސުކޫލެއް ރަށުގައި ހުރެއެވެ. އަދި ތުއްތު ކުދިންނަށް ޕްރީ ސުކޫލް ތަޢުލީމުވެސް ހަމަ އަކާއި ހަމައަށް  10އިން ފެށިގެން  1ގުރޭޑް 
ތަޢުލީމް ކައުންސިލުން އިސްނަންގަވައިގެން ވަކި އިމާރާތެއްގައި ބޭބީ ނާސަރީ ކުދިންނަށް ކޫލުގައި ފޯރު ކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. މި ސު

ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ދަނބިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ނަމުގައި ސިއްޙީ  މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. މުގެ އުގަންނައިދެ
ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ހުރެއެވެ. ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެނީ  24ޒެއް މިރަށުގައި ބިނާކުރެވި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. ރަށުގައި މަރުކަ

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިންނެވެ. 
 
 
 

 



  ރިޕޯޓް ަތފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުންސިލުންމަުހ  6އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  ަވނަ 2121

 

ސިލް  ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުން  7 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  -6
 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

  ނަތީޖާ
ޙާޞިލް 
 ކުރެވުނު 
 މިންވަރު 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
  ރޭވިފައިވާ
  މުއްދަތު

 #  ހިންގުމަށް ރެވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q4 Q3 Q2 Q1 

 1ކުއާޓަރ 

63% 

        

 ގެ ކުރިން 10ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  2021ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި 

  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން
  0.1.1 

  

        

 ފެބްރުއަރި މަހުގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  2021
 އިއްވުން( ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020)  

  0.4.1 
  

        

  އެއް މަހު ތަރައްގީގެ ޕުލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ މަހަކުން  2ކޮންމެ 

 އަންނަމުންދާ ގޮތް އާންމުކުރުން 
  0.5.1 

  

        

 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2021ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2020

 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން  28މަހުގެ 
  0.4.4 

  
ރަތްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭޙަ  ރަށުން ލިބެން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރަށުން ބޭރަށް ނުގޮސްކޮންމެހެން  ރައްޔިތުންނަށް

 1.2   ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ ގޮތް ވުން 
  

        

 ރަނގަޅު ސިއްޙީ ޙިދުމަތް ރަށުން ބޭރަށްނުގޮސް ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް

 ހަމަޖެއްސުން.
1.2.2   

  
   3.1    ސަރަހައްދުން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކުގައި ލިބުން މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތެލާއި ފެން ބަނދަރު 

     3.1.1  ބަނދަރު ސަރާޙައްދުގައި އިސްކުރު ބަރިއެއް ޤާއިމް ކުރުން        
   4.3    ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާއި ފިހާރަތައް ޗެކްކުރެވިފައިވުން

        

 މަހު 1މަހުން  3 މިރަށުގެ ސައިހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ތަކާއި ފިހާރަތައް

  ޗެކްކުރުން
4.3.1   

  
   6.1    ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވުން ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުމާއި



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  8 

        

 ރިލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެ
  ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން

6.1.1   
  

   8.1   އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓުވިފައިވާ ރަށަކަށް ވުން. ރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ދުންވަތުގެއަހ18ަ

        

ވިޔަފާރިވެރިންނަްށ  ކުޑަކުދިންނަށް ދުންފަތް ވިއްކުމަީކ މަނާކަމައްކަން
 ހަނދާންކޮށްިދނުން 

8.1.1   
  

   9.1   ތަން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވުން ތަން އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ 

        

  އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ކުޅިވަރު މެނިފެސްޓޯ
 ތަންފީޒުކޮށްދިުނން 

9.1.3   
  

   10.3    އަހަރުގައި ތަޢުލީމީ ޙަޔާތައް ނެރުނ3ް

        

  ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންެގންދާ
 ސްކޫލްގައިނާސަރީ ކުލާސް ހިންގުން ޕުރީ

10.3.1   
  

   13.2   އަތޮޅުން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެންދިއުން. ފަންނީ ތަޢުލީމް ހޯދަންބޭނުންވާ ކުދިންނަށް

     13.2.1 ކެމްޕަސްތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. އަތޮޅުގެ        
   14.3   ހަރަކާތްތެރި ކޮމެޓީއަކަށް ވުން  އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަކީ

     14.3.1 ބޭއްވުން  ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި އެކު ބައްދަލުވުންތައް        
   19.1   ގެއްލުން ނުވާނޭ ގޮތަށް ކުނި ނައްތާލާނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވުން. ތިމާވެއްޓަށް

     19.1.1 އް ޤާއިމުކުރުން.ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރެ        

        

ގެންގޮސް ދިނުމުގެ  ގޭގެއިން އުކާލާ ކުނި ކުނި ކޮށްާޓއި ހަމައަށް
 ޙިދުމަތްތަޢާރަފްކުރުން

19.1.2   
  

   20.2    ބަނދަރި ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި

        

 ގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން އިޢުލާން ކޮށްގެން މުވައްޡަފަކު ނެ 
  މުވައްޡަފަކު ނެގުން()  

20.2.2   
  

   21.2    ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން ރަށުތެރޭގައި ހުރި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުކޮށް

     21.2.1  ހެދިފައިހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތައް ހަރުދަނާ ކުރުން        
ބައްތި ޖަަހއި  ވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ހޮޅިދަނޑި ނުޖަހާ ހުިރ ބައެއް މަގު ތަކުގައިދޫކޮށްފައި އަލަށް ގޯތި

  ދިއްލައި ސަން ސްވިޗް ހަރުކުރެވިފައިވުން  މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި
  22.1 

  

     22.1.1  ދިއްލުން ހޮޅިދަނޑި ނުޖެހި ހުރި މަގު ތަކުގައި ހޮޅި ދަނޑި ޖަހާ        
   23.2    ހެދިފައިވުން ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ކަނޑައަލައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އަލަށް ގޯތި

        

 ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި ދަޢުލަތުގެ މުޢައްޞަޞާތަކާއި ގުޅިގެން

  މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
23.2.1   

  
   31.2    ތަން މަރާމާތު ކުރެވި ބެެލހެއްޓެމުން ދިއުންބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަން ކައުންސިލްގެ

     31.2.1  ސަޙަރާ ވަށާފާރު ރޭނުން        
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   41.1    ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ޭބނުންކުރާ ރަށަކަށްވުން ދަނބިދޫއަކީ

        
   41.1.1  ހެދުން ޕްލޭން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް

  

     41.1.2  ހޯދުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެންނާއި، ެއހެނިހެން ގޮޮތތުން ފައިސާ        
   46.1    ގިރުން ހުއްޓުވުން ގޮނޑުދޮށްތައް

     46.1.1  ހޭޅި ފަށުގައި ގަސްއިންދާ ގޮނޑުދަށުން ވެލި ނެގުން ހުްއޓުވުން        
   52.1    ވެފައިވުން ދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ރައްޔިތުންނަށް ޙިދުމަތް ޭދނެ ފަޞޭޙަ ގޮތެއް ޤާޢިމްޙި ކައުންސިލަށް

        

ަވޞީަލތްތައް  ކައުންސިލްގައި ހުރި ވަޞީލަތް ތަކާއި އިތުރަށް ބޭނުންވާ
  ދެނެގަނެ އެތަކެތި ކައުންސިލަށް ހޯދުން

52.1.1   
  

   52.3    އި ލިޔެކިޔުން ޑިޖިޓަލްކުރުންބޭނުން ކުރާ އެްނމެހަ ކައުންސިލްގައި

        
   52.3.1 މެއިން ސާވާރ އެއް ހޯދުން ) އަދި އެއާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ސާމާނު(

  

 2ކުއާޓަރ 

62% 

        

 މަހަކުން އެއް މަހު ތަރައްގީގެ ޕުލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ  2ކޮންމެ 

 އަންނަމުންދާ ގޮތް އާންމުކުރުން 
  0.5.1 

  
ރަށުން ބޭރަށް ނުގޮސް ރައްޔިތުންނަށް   ކޮންމެހެން ރަށުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ތުންނަށްރައްޔި

 1.2   ވުން. ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައިލިބޭނެގޮތް
  

        

 ރަނގަޅު ސިއްޙީ ޙިދުމަތް ރަށުން ބޭރަށްނުގޮސް ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް

 ހަމަޖެއްސުން.
1.2.2   

  
   4.3    ޗެކްކުރެވިފައިވުން އި ފިހާރަތައްކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާ

        

 މަހު 1މަހުން  3މިރަށުގެ ސައިހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ތަކާއި ފިހާރަތައް 

  ޗެކްކުރުން
4.3.1   

  
   9.1   ތަންތަން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވުން  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ 

        

  ނަ ސަރުކާރެއްގެ ކުޅިވަރު މެނިފެސްޓޯއެއިރެއްގައި އޮން
 ތަންފީޒުކޮށްދިުނން 

9.1.3   
  

   10.3   އަހަރުގައި ތައުލީމީ ހަޔާތަށް ނެރުނ3ް 

        

ޕުރީސްކޫލްގައި  ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންެގންދާ
 ނާސަރީ ކުލާސް ހިންގުން

10.3.1   
  

   13.2   އަތޮޅުން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެންދިއުން. ންވާ ކުދިންނަށްފަންނީ ތަޢުލީމް ހޯދަންބޭނު

     13.2.1 ކެމްޕަސްތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. އަތޮޅުގެ        
   19.1   ނައްތާލާނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވުން. ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ ގޮތަށް ކުނި

     19.1.1 ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން. ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް        
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 ގޭގެއިން އުކާލާ ކުނި، ކުނި ކޮްށޓާއި ހަމައަށް ގެންގޮސް ދިނުމުގެ

 ޙިދުމަތްތަޢާރަފްކުރުން
19.1.2   

  
   21.2    ވުންބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ރަށުތެރޭގައި ހުރި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުކޮށް

     21.2.1  ޤާނޫުނތަކާއި ޤަވާޢިުދތައް ހަރުދަނާ ކުރުން ހެދިފައިހުރި        
  މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖަހާ ގޯތިދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައާއި، ހޮޅިދަނޑި ނުޖަހާއި ހުރި ބައެއް އަލަށް

 22.1    ވުން.މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ދިއްލާ ސަން ސްވިޗް ހަރުކުރެވިފައި
  

     22.1.1 ހޮޅިދަނޑިޖަހާއި ދިއްލުން. ނުޖެހި ހުރި މަގުތަކުގައި ހޮޅިދަނޑި        
   23.2   މަގުތައް ކަނޑައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދިފައިވުން. އަލަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ޞަރަހައްދުގެ

        

 ގުޅިގެން ސަސާތަކާއިރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި ދައުލަތުގެ މުވައް
 މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 

23.2.1   
  

   31.2    މަރާމާތު ކުރެވި ބެލެހެއްޓެމުން ދިއުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން

     31.2.1  ވަށާފާރު ރޭނުން ސަހަރާގެ        
ހިންގުން އިތުރު  ދިނީ ޙޭލުންތެރިަކމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައްކުދިންނާއި ޢާއްމުންނަށް ޢަމާޒު ކޮށްގެން  ސުކޫލު
  ކުރުން

  35.2 
  

     35.2.3 ހިފްޟްކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޡާމް ހަމަޖެއްސުން         
   41.1    ބިންހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ރަށަކަށްވުން. ދަނބިދޫއަކީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންއެއްގެ ދަށުން

        

 ޕްލޭން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް
  ހެދުން 

41.1.1   
  

     41.1.2 ދޫކޮށްގެންނާއި އެެހނިހެން ގޮތްގޮުތން ފައިސާ ހޯދުްނ. ބިން ކުއްޔަށް        
   46.1   ގޮނޑުދޮއްތައް ގިރުން ހުއްޓުވުން.

     46.1.1 ން ވެލިނެގުން ހުްއޓުވުން ގަސްއިންދާ، ގޮނޑުޮދށު ހޭޅިފަށުގައި        
   53.1    ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުން ކައުންސސިލްގައި

        

 ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަން ޢާއްމުންނަށް ފެްނނާނެހެމް ެބހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާއި މުޙިއްމު ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ )
ގޮތުން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް  ރުމުގެކު

 ޑިޒައިން ކުރުން (

53.1.2   

  
   55.1    ކުރުން ޢީދު ކުޅި ވަރު ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ

     55.1.2  ރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާން މަހު އިނާޔަތް ދިނުން        

 3ކުއާޓަރ 

69% 

        

 ވަނަ 2021މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް  6 ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2021

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  10އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 
 ފޮނުވުން 

  0.2.2 
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ވަނަ އަހަރުގެ  2021 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް 2022
 ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވުން 

  0.3.3 

  

        

ވަނަ  2022ބައްދަލުކުރުން )  ޖުލައި މަހުގައި ރައްޔިތުންނާއި 2021
 ހޯދުން( އަހަރުގެ މަސައްކަތުތާވަލް ހުށަހަޅައި ހިޔާލް

  0.4.2 

  

        

 މަހަކުން އެއް މަހު ތަރައްގީގެ ޕުލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ  2ކޮންމެ 

 އަންނަމުންދާ ގޮތް އާންމުކުރުން 
  0.5.1 

  

ރައްޔިތުންނަށް  ރަށުން ބޭރަށް ނުގޮސް  ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ރަށުން ލިބެންޖެހޭ
   ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ލިބޭނެގޮތް ވުން.

1.2 
  

     1.2.2  ބަނދަރު ސަރާޙައްދުގައި އިސްކުރު ބަރިއެއް ޤާއިމް ކުރުން        
   3.1   ސަރަހައްދުން ފަސޭހަކަމާއިއެކުގައި ލިބުން  ނދަރު މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތެލާއިފެން ބަ

     3.1.3 ބައްތިތަކާއި ފަރުބަްއތިތައް ޖެހުން  ނެރު        
   3.2   ލިބިފައިވާ ބަޔަކު ކަމުގައިވުން މަސްވެރިންނަކީ ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު

        

ދިނުމަށް ކަމާިއ ހޯދައި މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު
  ހިންގުން ގުޅުންހުރިފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ޕުރޮގްރާމްތައް

3.2.1   
  

   4.3   ޗެކްކުރެވިފައިވުން  ކާބޯތަކެތި ވިއްކާތަންތަނާއި ފިހާރަތައް

        

 މަހަކުން 3ފިހާރަތައް ކޮންމެ  މިރަށުގެ ސައިހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކާއި
 މަހު ޗެކްކުރުން 1 

4.3.1   
  

   8.1   ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓުވިފައިވާ ރަށަކަށް ވުން. އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ދުންވަތުގެ އެއްވެސ18ް

        

މަނާކަމައްކަން ވިޔަފާރިވެރިންނަްށ  ކުޑަކުދިންނަށް ދުންފަތް ވިއްކުމަކީ 
 ހަނދާންކޮށްިދނުން 

8.1.1   
  

   9.1   ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވުން  ރުކުޅޭ ތަންތަންއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަ

     9.1.1 ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ފައިސާ ހޯދުން ސަރުކާރުގެ        

        

 މެނިފެސްޓޯ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ކުޅިވަރު
 ތަންފީޒުކޮށްދިުނން  

9.1.3   
  

   10.3   އަހަރުގައި ތައުލީމީ ހަޔާތަށް ނެރުނ3ް 

        

  ހިންގަުމންގެންދާ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
 ޕުރީސްކޫލްގައި ނާސަރީ ކުލާސް ހިންގުން 

10.3.1   
  

   14.3   އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަކީ ހަރަކާތްތެރި ކޮމެޓީއަކަށް ވުން 

     14.3.1 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި އެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  ކައުންސިލާއި        
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   19.1   ނައްތާލާނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވުން. ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ ގޮތަށް ކުނި

     19.1.1 ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން. ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް        

        

 ގެންގޮސްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ގޭގެއިން އުކާލާ ކުނި، ކުނިކޮށްާޓ ހަމައަށް
 ކުރުން.ތަޢާރަފް 

19.1.2   
  

   21.1    ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން.  ރަށުގެ މަގުތައް

     21.1.2  ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ހޯދުން. ރަށުތެރެ        

އްމަގުތަކުގައި ބައްތި ޖަހާ މަގުތައް ހޮޅިދަނޑި ނުޖަހާއި ހުރި ބައެ އަލަށް ގޯތިދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައާއި،
    ފެންވަރުގައި ދިއްލާ ސަންސްވިޗް ހަރުކުރެވިފައިވުން. ރަނގަޅު

22.1 
  

     22.1.1 ހޮޅިދަނޑިޖަހާއި ދިއްލުން. ނުޖެހި ހުރި މަގުތަކުގައި ހޮޅިދަނޑި        

     22.1.2 ޖެހުމަށް ބަޖެޓް ހޯުދން. ހޮޅިދަނޑި        

 23.2   ކަނޑައި ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ހެދިފައިވުން. ދޫކޮށްފައިވާ ޞަރަހައްދުގެ މަގުތައްއަލަށް ގޯތި 
  

        

 މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި ދައުލަތުގެ
 މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 

23.2.1   
  

   41.1    ބިންހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރާރަށަކަށްވުން. ދަނބިދޫއަކީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންއެއްގެ ދަށުން

     41.1.2 ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެންނާއި އެެހނިހެން ގޮތްގޮުތން ފައިސާ ހޯދުްނ. ބިން        
   46.1   ގޮނޑުދޮއްތައް ގިރުން ހުއްޓުވުން.

     46.1.1 ގަސްއިންދާ، ގޮނޑުޮދށުން ވެލިނެގުން ހުްއޓުވުން  ހޭޅިފަށުގައި        

 52.1   ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭނެފަސޭހަ ގޮތެއް ޤާއިމްވެފައިވުން  ކައުންސިލަށް ޙިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ 
  

     52.1.2 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުން  ކައުންސިލުގައި        

     55.1.1  ކުޅިވަރު ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން އީދު        

     55.1.3 ސްކޫލްގެ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ދަނބިދޫ        

 4ކުއާޓަރ 

60% 

        

 މަހަކުން އެއް މަހު ތަރައްގީގެ ޕުލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ  2ކޮންމެ 

 އަންނަމުންދާ ގޮތް އާންމުކުރުން 
  0.5.1 

  
   1.1     ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން. ފާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއްފަހަށް ރަށްކާކޮށް، އެއިން ނަ ލިބޭ އެއްޗެއް

        

ރައްޔިތުން  ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމާއި ވިޔަފާރިކޮށް ނަފާހޯދުމާއަގުޅޭގޮތުން
 ހޭލުންތެރި ކުރުވުން 

1.1.2   
  

ރައްޔިތުންނަށް  ރަށް ނުގޮސްރަށުން ބޭ   ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ރަށުން ލިބެންޖެހޭ
   ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ލިބޭނެގޮތް ވުން.

1.2 
  

     1.2.2  ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި އިސްކުރު ބަރިއެއް ޤާއިމް ކުރުން        
   3.1   ސަރަހައްދުން ފަސޭހަކަމާއިއެކުގައި ލިބުން  މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތެލާއިފެން ބަނދަރު 
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     3.1.3 ބައްތިތަކާއި ފަރުބަްއތިތައް ޖެހުން  ނެރު        
   3.2   ލިބިފައިވާ ބަޔަކު ކަމުގައިވުން މަސްވެރިންނަކީ ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު

        

ހޯދައިދިނުމަށް ކަމާިއ  މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު
  ންހިންގު ގުޅުންހުރިފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ޕުރޮގްރާމްތައް

3.2.1   
  

   4.3   ޗެކްކުރެވިފައިވުން  ކާބޯތަކެތި ވިއްކާތަންތަނާއި ފިހާރަތައް

        

 މަހަކުން 3ފިހާރަތައް ކޮންމެ  މިރަށުގެ ސައިހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކާއި
 މަހު ޗެކްކުރުން 1 

4.3.1   

  
   8.1   ކުރުން ހުއްޓުވިފައިވާ ރަށަކަށް ވުން.ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރި  އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ދުންވަތުގެ އެއްވެސ18ް

        

މަނާކަމައްކަން ވިޔަފާރިވެރިންނަްށ  ކުޑަކުދިންނަށް ދުންފަތް ވިއްކުމަކީ 
 ހަނދާންކޮށްިދނުން 

8.1.1   
  

   9.1   ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވުން  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަން

     9.1.1 ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ފައިސާ ހޯދުން ކާރުގެސަރު        

        

 މެނިފެސްޓޯ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ކުޅިވަރު
 ތަންފީޒުކޮށްދިުނން  

9.1.3   
  

   10.3   އަހަރުގައި ތައުލީމީ ހަޔާތަށް ނެރުނ3ް 

        

  ންދާހިންގަުމންގެ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
 ޕުރީސްކޫލްގައި ނާސަރީ ކުލާސް ހިންގުން 

10.3.1   
  

   14.3   އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަކީ ހަރަކާތްތެރި ކޮމެޓީއަކަށް ވުން 

     14.3.1 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި އެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  ކައުންސިލާއި        
   19.1   އް ޤާއިމުކުރެވިފައިވުން.ނައްތާލާނޭ ނިޒާމެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ ގޮތަށް ކުނި

     19.1.1 ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން. ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް        

        

 ގެންގޮސްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ގޭގެއިން އުކާލާ ކުނި، ކުނިކޮށްާޓ ހަމައަށް
 ތަޢާރަފްކުރުން. 

19.1.2   

  
   21.1     ހަމަޖެހިފައިވުން.ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް  ރަށުގެ މަގުތައް

     21.1.2  ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ހޯދުން. ރަށުތެރެ        
 ހޮޅިދަނޑި ނުޖަހާއި ހުރި ބައެއް އަލަށް ގޯތިދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައާއި،

 ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ދިއްލާ ސަން  މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖަހާ މަގުތައް 
    ސްވިޗް ހަރުކުރެވިފައިވުން. 

22.1 

  

     22.1.1 ހޮޅިދަނޑިޖަހާއި ދިއްލުން. ނުޖެހި ހުރި މަގުތަކުގައި ހޮޅިދަނޑި        

     22.1.2 ޖެހުމަށް ބަޖެޓް ހޯުދން. ހޮޅިދަނޑި        



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  14 

 ކަނޑައި ރަނގަޅު  އަލަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ޞަރަހައްދުގެ މަގުތައް
    ހެދިފައިވުން.ފެންވަރެއްގައި 

23.2 
  

        

 މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި ދައުލަތުގެ
 މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 

23.2.1   
  

   41.1    ބިންހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ރަށަކަށްވުން. ދަނބިދޫއަކީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންއެއްގެ ދަށުން

     41.1.2 ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެންނާއި އެެހނިހެން ގޮތްގޮުތން ފައިސާ ހޯދުްނ. ންބި        
   46.1   ގޮނޑުދޮއްތައް ގިރުން ހުއްޓުވުން.

     46.1.1 ގަސްއިންދާ، ގޮނޑުޮދށުން ވެލިނެގުން ހުްއޓުވުން  ހޭޅިފަށުގައި        
   48.3   ތްތައްޤާއިމުކުރެވިފައިވުން.ވަސީލަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި މުވާމަލާތުކުރާނެ

     48.3.1 ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އަޑުފޯރާވަރަށް ލޯޑް ސްޕީކަރ އިތުރުކުރުން. ރަށުގެ        
 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  -7
 

 މަގު ބައްތި ޖެހުމާއި މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތު ކުރުން 
ޗަށް ޢަލިކުރުމަށް ހަރުކުރެވިފައި ހުރި މަގު ބައްތި ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި މަގުމައް

ތައް މަދުކަމަށް ކައުންސިލަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި މަގުމައްޗަށް 
އަލިވާ ގޮތަށް މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކައިގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ވަރަށް 

އަދި ހަރުކުރެވިފައިވާ މަގު ބައްތިތައް ފެނަކައިގެ . ރިހަމައަށް ވަނީ ކުރެވިފައެވެފު
 އެހީތެރިކަމާއި އެކު ބަރާބަރަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން 

 ދެއެވެ. 
 

 ނާސަރީ ކުލާސް ހިންގުން 
 2021ގެން ބޭނުން ކޮށް  އްކަތު މީހަކު މަސަ ޓީޗަރުންނާއި 2ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބޭބީ ނާސަރީ ކައުން ވެސް  ވަނަ އަހަރު 
ގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި  19ހިންގިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް

ނަމަވެސް ދަތި އުނދަގޫ ތަކާއި އެކުވެސް ދަރިވަރުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. 
ރިސުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމައަށް ގެންދެވިފައިވާ ގެންލުން ނުވާނޭހެން އުނގަންނައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދެ މުދައް

 ކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
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 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 
އަލުން އިޢުލާން ދެ ކެންޖާއި ދެ ތުނޑި ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ 

ރި ފަރާތަށް ދެ ކެންޖާއި ދެ ތުނޑި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކޮށް ބިޑު ހުށަހެޅި ބިޑް ކާމިޔާބު ކު 
އަދި ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް ދެ ކެންޖާއި ދެ ތުނޑި އެގްރިމަންޓްގައި ވާނީ އަންގާފައެވެ. 

  ސޮއިކުރުމަށްފަހު ރަސްމީ ކޮށް ވަނީ ޙަވާލު ކުރެވިފައެވެ. 
 

 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދު ތަކުގެ މަގުތައް ހެދުން 
 2021ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ތަކުގެ މަގުތައް ހެދުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން  ގޯތި

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އަލަށް އެޅުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ކުނި 
ކޮށްޓަށް ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި ހެދޭ މަގުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަރަށް 

 މެއް ދީގެން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އިސްކަ
 

   

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  ވަނަ އަހަރު  2021 -8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ 

 

  ްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  28ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2020: 1ޙަރަކާތ
 ންސިލަށް ފޮނުވުން. އަތޮޅު ކައު

ވަނަ އަހަރު އިންޓާނަލް އަދި އެކްސްޓާނަލް އެއްވެސް އޮޑިޓެއް ގެންދެވިފައި  2020ވޭތުވެދިޔަ  :ދަތިތައް /ސަބަބު 
 ނުވެއެވެ. 

  ްގޭގެއިން އުކާލާ ކުނި ކުނި ކޮށްޓާ ހަމައަށް ގެންގޮސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުން :  2ޙަރަކާތ  

 :ްސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރެވިފައިނުވާތީ ޚިދުމަތް ފެށުން ލަސްކުރެވިފައި ވޭ ސަބަބު/ދަތިތައ  

  ްމެއިން ސާވަރ އެއް ހޯދުން ) އަދި އެއާއި ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ސާމާނު ހޯދުން (  :4ޙަރަކާތ 

  ުއެކަމަށް ބަޖެޓް ހަމަ ޖެހިފައި ނުވާތީ ނުކުރެވި  :ދަތިތައް /ސަބަބ  

  ްތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޡާމް ހަމަ ޖެއްސުން ހިފްޟްކޮށް : 5ޙަރަކާތ   

  ުގެ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ދިމާވި އުނދަގޫ މަރުޙަލާ ތަކުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވިފައި  19-ކޮވިޑް :ދަތިތައް /ސަބަބ 

  ްރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާން މަހު އިނާޔަތް ދިނުން : 7ޙަރަކާތ  

  ުން ޙާޞިލް ނުކުރެވި ސަބަބު ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމުގެ  :ދަތިތައް /ސަބަބ 

  ްމަސްވރިންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ : 8ޙަރަކާތ
 އެހީތެރިކަމާއިއެކު ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން 

  ުކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަންނީ ބޭފުޅުން ލިބުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތި ވުން : ދަތިތައް /ސަބަބ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  16 

  ަކައުންސިލްގައި ސީސީ ޓީވީ ކެމެރެރާ ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން : 9ކާތް ޙަރ 

  ުބަޖެޓްގެ ދަތި ކަމާއި ގުޅިގެން ޙާޞިލްނުވެ : ދަތިތައް /ސަބަބ 

  ްރަށުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އަޑު ފޯރާ ވަރުގެ ލައުޑް ސްޕީކަރ ސިސްޓަމެއް ކައުންސިލްގައި ޤާއިމް ކުރުން : 10ޙަރަކާތ 

  ުޓް ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ޙާޞިލްނުކުރެވި ބަޖެ: ދަތިތައް /ސަބަބ 

 
   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  -9

 
 ކައުންސިލްގެ އަނބުގަސް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރުން 

 
-އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަހަރަކު  3ށް  2022އޭޕްރީލް  21އިން  2019އޭޕްރީލް  21
ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ ( ދައްކާ ގޮތަށް ވަނީ ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. ވަރުވާ ރ ) ތިންހާސް 3700/

 10ރަތަމަ ދެއްކުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީލާދީ ގޮތުން އަހަރެއް ވުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފު
ވަސް ހަމަވެ ވަރުވާ ދައްކާނަމަ، ވަރުވާ ދު  10ދުވަހުގެ ކުރިން ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ. މީލާދީ އަހަރެއް ފުރި 

 ރ ގެ ޖޫރިމަނާ އަކާއި އެކުގައެވެ. 50-ބަލައިގަނެވޭނީ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް /
 

 މަސްމާރުކޭޓް ގްރައުންޑް ފްލޯ ކުއްޔަށް ދިނުން 
) ތިންހާސް  3510/-އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަހަކު  10މަސް މާރުކޭޓްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ 

އަށް ވަނީ  2026ޑިސެމްބަރ  18އިން  2016ޖެނުއަރީ  18ސަތޭކަ ރުފިޔާ ( ދައްކާ ގޮތަށް ފައް
ވަނަ ދުވަހުގެ  10ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. ކުލި ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ މިލާދީ މަހެއްގެ 

ރުފިޔާގެ  10ލި ބަލައިގަނެވޭނީ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ކުލި ދައްކާނަމަ ކު  10ކުރިންނެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް 
  ޖޫރިމާނާއަކާއި އެކުގައެވެ. 

 
 ގޮއި ފާލައްބަ ) ހުޅިޔަންދު ހިންނަ ( ވަރުވާއަށް ދިނުން 

) ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ ( އަށެވެ.  400/-ހުޅިޔަންދު ހިންނަ ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އަހަރަކު 
  ރެވިފައިވަނީ ކުރީގެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށެވެ. މިތަން ވަރުވާ އަށް ދޫކު 

 
 ގޮއި ފާލައްބަ ) އިރުދޭނާ ( ވަރުވާއަށް ދިނުން 

 
) ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ ( އަށެވެ. މިތަން ވަރުވާއަށް  38/-އިރުދޭނާ ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އަހަރު 

 ނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށެވެ. ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ އެޓޯލްސް މި
 

 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  17 

 ވަރުވާއަށް ދިނުން ދެ ކެންޖާއި ދެ ތުނޑި 
) ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ރުފިޔާ ( އަށްވަނީ  9230/-އަހަރަކު  ދެ ކެންޖާއި ދެ ތުނޑި 

އަހަރެއް ނިމި ފެށޭ  ކުލި ދައްކާ ގޮތަށް ހަމޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ މީލާދީވަރުވާއަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. 
  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ.  10 މީލާދީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަހުގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  2021ކައުންސިލްގެ  .10

 
  
 

 ( J-GOMދަޢުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް )  10.1
 ގެ   2021

 ނިޔަލަށް ބަޖެޓް 
 ބާކީ 

 ގެ  2021
 ނިޔަލަށް ހިނގި 

 ޚަރަދު 

 ވަނަ  2021
 އަހަރަށް ލިބުނު 

  ބަޖެޓް
  ތަފްޞީލް  ބަޖެޓް ގެ 

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް 4108497.80 3984931.86 123565.94

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް 55029.20 55029.20 00.00

  މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގުރާމް ތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 508822.35 243420.18 265402.17

 ޖުމްލަ  4672349.35 4283381.24 388968.11

  ރަދުޚަ  ރިކަރަންޓް      
  ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޡަފުންނަށް 2402771.00 2384699.94 18071.06

750.96 99160.04 99911.00 
 އަދި ވަކި ޚިދުމަތް ތަކަށް ނޫން  ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅި ކުރައްވާ މުވައްޡަފުންނާއި

  ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

  ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރު 13978.00 13868.00 110.00

  ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 31747.00 25681.07 6065.93

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަ  އޮފީސް 867900.08 845930.21 21969.87

  ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީން - - -

  ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު 104795.00 104546.98 248.02

 އެހީ، އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ 561030.00 484679.90 76350.10

  ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ ލިބިފައިވާ 26365.72 26365.72 0.00

 ޖުމްލަ  4108497.80 3984931.86 12356.94

  ޚަރަދު ކެޕިޓަލް   
  ވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދުހިންގުމަށް ބޭނުން  އޮފީސް 55029.20 55029.20 0.00



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021
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 ގެ   2021

 ނިޔަލަށް ބަޖެޓް 
 ބާކީ 

 ގެ  2021
 ނިޔަލަށް ހިނގި 

 ޚަރަދު 

 ވަނަ  2021
 އަހަރަށް ލިބުނު 

  ބަޖެޓް
  ތަފްޞީލް  ބަޖެޓް ގެ 

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް 241000.00 133626.00 107374.00

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް 43000.00 - 43000.00

  މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގުރާމް ތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 251200.00 109794.18 141405.82

 ޖުމްލަ  535200.00 243420.18 291779.82

  ޚަރަދު ރިކަރަންޓް      

  ޚަރަދު ހިނގާ މުވައްޡަފުންނަށް   

   
 އަދި ވަކި ޚިދުމަތް ތަކަށް ނޫން  ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅި ކުރައްވާ މުވައްޡަފުންނާއި

  ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

  ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރު   

  ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް   

 ގެ ޚަރަދަ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތު  އޮފީސް 51000.00 48150.00 2850.00

  ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީން   

  ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު 180000.00 75476.00 104524.00

 އެހީ، އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ 10000.00 10000.00 -

  ދޭ ފައިސާގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަ ޖެއްސުމަށް  ލިބިފައިވާ   

 ޖުމްލަ  241000.00 133626.00 107374.00

  ޚަރަދު ކެޕިޓަލް   
  ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް 43000.00 - 43000.00
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 ގެ   2021

 ނިޔަލަށް ބަޖެޓް 
 ބާކީ 

 ގެ  2021
 ނިޔަލަށް ހިނގި 

 ޚަރަދު 

 ވަނަ  2021
 އަހަރަށް ލިބުނު 

  ބަޖެޓް
  ތަފްޞީލް  ބަޖެޓް ގެ 

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް 46649.35 37099.35 9550.00

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް   

  ރޮގުރާމް ތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުމާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕް  ކައުންސިލްގެ   

 ޖުމްލަ  46649.35 37099.35 9550.00

  ޚަރަދު ރިކަރަންޓް      
  ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޡަފުންނަށް 15922.35 15922.35 -

   
 އަދި ވަކި ޚިދުމަތް ތަކަށް ނޫން  ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅި ކުރައްވާ މުވައްޡަފުންނާއި

  ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

  ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރު   

  ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 10000.00 2226.00 7774.00

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަ  އޮފީސް 11727.00 11727.00 -

  ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީން - - -

  ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު - - -

 އެހީ، އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ 9000.00 7224.00 1776.00

  ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ ލިބިފައިވާ - - -

 ޖުމްލަ  46649.35 37099.35 9550.00

  ޚަރަދު ކެޕިޓަލް   
  ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް - - -
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 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  -11

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 3 1ލުވުންގެ ބައްދަ 3ދައުރު 

 26ވަނަ އަހަރުގެ  2020ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  -1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ވާ ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައި 2021ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ  -2
ރުފިޔާ  4,653,727.00ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނު.
ކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާން ލ. ހުޅިޔަންދޫ ވަރުވާއަށް ދޫ -3

އި ގުޅިގެން އާ 396-C/2020/36(IUL)ނަންބަރު
ން ތިންފަރާތަކުން މައުލޫާމތު ސާފުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކު

 ވަނަ އަހަރުގެ  2020އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ 
އަށް ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ލ. ހުޅިޔަންދޫ ވަރުވާ 24

ކަމުގައި އޮތް  ރުފިޔ10000ާ/-ކީ ދޫކުރުމުގެ އެންމެ ކުޑައަގަ
ންމެ އޮތުން ބާޠިލުކޮށް ހުޅިޔަނދޫ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގެ އެ

މަށް ކަނޑައަޅައި އަލުން ކަ ރުފިޔާ 5000/-ދަށް އަގަކީ 
 އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ނިންމުނު.

 

 2 2ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

 01 އަހަރުގެ ވަނަ 2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  -1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ އަހަރުގެ އެކަޑަމިކް  2020އާއި ގުޅިގެން  19ކޮވިޑް  -2
ވަނަ އަހަރުގެ  2020ކަލަންޑަރަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން 
ވަނަ އަހަރުގެ  2021ދެވަނަޓާމްގެ ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނީ 

ވަނަ  2020ވާތީ ވަނަދުވަހުގައި ކަމަށް 10ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް 
އަށް އައިއިރު ޕްރީސްކޫލްގެ އާންޓީ އާއި އަދި މަސައްކަތު މީހާ 

 2020އާއިއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ
ވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް  2ވަނަ އަހަރުގެ 

މަސައްކަތު  01އާންޓީ އާއި  2ށްޓަކައި ޕްރީސްކޫލަށް ގެންދިއުމަ
މީހަކު ނެގުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށާއި އަދި އާންޓީއެއްގެ ބޭސިކް 

ރުފިޔާ ކަމަށާއި 2100/-މުސާރައެއްގެ ގޮތުގައި ދޭނީ މަހަކު 
-މަސައްކަތު މީހާގެ ބޭސިކް މުސާރައެއްގެ ގޮތުގައި ދޭނީ މަހަކު

ގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކަށް ރުފިޔާ ކަމަށާއި،އާންޓީއެއ800ް/
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އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  21 

އަދި މަސައްކަތު މީހާގެ ސަރވިސް  50މުސާރާގެ%
ދިނުމަށާއި އަދި  25އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި މުސާރާއިގެ%

 52މިދެފަރާތުގެ އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ގެ ގޮތުގައި ދޭނީ މަހަކަށް 
) ހަތް  7.69ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް ގަޑިއަކަށް 

ޅަސް ނުވަލާރި(ގެ ރޭޓުން ކަމަށާއި ،އާންޓީން ރުފިޔާ ފަސްދޮ
އަދި މަސައްކަތު މީހާއާއި އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުން ހަދާނީ 

ވަނަ ޓާމްގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި  2ވަނަ އަހަރުގެ  2020
 ނިންމުނު.

 02ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  -1 2 3ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 
 މިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައު

 2 4ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

ވަނަ  03ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  -1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ ދުވަހުލ.ދަނބިދޫ އެންދެރިމާގެ  2021ފެބްރުއަރީ  1  -2
ން އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމްލިޔެ މިކައުންސިލަށްހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއި 

ލ. ހުޅިޔަންދޫ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ 'ހ'  3ގެ  396-A/2021/02(AGR)ނަންބަރު:

މި  ،ގައިވާފަދައިން އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް އެދި ފައިވާތީވެ
ވަނަ މާއްދާގެ 'ހ އަދި ށ' ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން  3އެއްބަސްވުމުގެ 

ވަހުންފެށިގެން އެއްބަސްވުން އުވާލައި ވަނަ ދު  2021މާރިޗް  1
އަލުން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން 

ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމަވައި ވީ އެންމެ  2021ފެބްރުއަރީ  28
އަވަހަކަށް ލ. ހުޅިޔަންދޫ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް 

ވަނަ   3ވަނަ އަހަރުގެ  2021 ހުށަހަޅަން. މިކައުންސިލްގެ 
ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ އަގަކީ އެންމެ ކުޑަ އަގު އަދި 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފެބްރުއަރީ  2އެއްބަސްވުމުގެ 
މަހުގެ ކުލި ދެއްކުމަށް އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމްއަށް އެންގުމަށްވެސް 

 ނިންމުނު.

 2 5ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

ވަނަ  04ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03 ދަނބިދޫ -1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން މި ދަންނަވާ މަގުތަކުގެ  -2
 ރުއްގަސް ކަނޑައި މަގު ހެދުމަށް ނިންމުނު.

* ޔޫސުފު ކަލޭފާނު ހިނގުމާއި އާބާދު ހިނގުން ގުޅުވައިދޭ ދެ 
 ޅު ގޯޅި، ކަފިޔާވިލު މަގު(މަގު )ނިރޮ

* އިންޖީނުގޭ ދެކުނުން އޮންނަ ބްލޮކް ގެ ވަށައިގެން ހުރި 
މަގުތައް )ފަނޑިޔާރު މަގު، ކަންހިނގާ މަގު، ފަހުން ބުރުކޮށްލި 

މަގު( އަދި އެބްލޮކާއި ދިމާ ހުޅަނގުން އޮންނަ ބްލޮކްގެ 
ވަށައިގެންހުރި މަގުތައް )ތަކުރުހިންނަ މަގު، އެރޯމާ މަގު، 

ބުރުކޮށްލި މަގު(އަދި މަގުތައް ހަދައި ނިމުމުމާއިއެކު ފަހުން



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  22 

އެސަރަހައްދުގައިވާ ގެތަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެވޭނެގޮތަށް 
 މަގުތައް ހެދިފައިވާކަން ފެނަކައަށް އެންގުމަށްވެސް ނިންމުނު.

 2 6ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

 05ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  -1
 ނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.ވަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ނަންބަރ:  -2
ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ ސޯލާސިސްޓަމް  2/2021/396/438

ގާއިމްކުރާ ބިން ރަށުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތު މިހާރު ދޫކުރެވިފައިހުރި 
ފަށުން  ގޯތިތަކުން ނައްޓައި އިރު އުތުރައްވާގޮތަށް ރަށުގެ ހޭޅި

ފޫޓްގެ މަގަކަށް ކެނޑުމަށްފަހު  30ފ( ފެށިގެން އެއްގަމަށް 65)
އަކަފޫޓް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް  21،500މަގުގެ އެއްގަމަށް ވާގޮތަށް 

 ފެންނަކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމުނު.

 2 7ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

 06ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  -1
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. ވަނަ ޖަލްސާގެ

 7ވަނަ އަހަރުގެ  2021ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ  -2
ގައި ވާ ރަށުގެ ދެކުނުކޮޅުން  2ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ރަށުގެކޮޅަށް ދެވޭގޮތަށް ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަގު ހެދުމަށް 
،  ނުލިބި އާންމުކޮށް ޢިއުލާން ކޮށްފިނަމަ އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް

ހެޔޮ އަގެއްވެސްނުލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީވެ، އިޤްތިސާދީގޮތުން 
ފައިދާހުރި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ " ޝޮޕިންގ " އުސޫލުން 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމުނު.

 2 8ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

 07ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  -1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މި ކައުންސިލްގެ  -2
އެކައުންޓްގައިވާ ފައިސާ ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ހުޅުވާ އެ ފަންޑަށް  2

 ޖަމާކުރުމަށް ނިންމުނު.

 2 9ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

 08ނަ އަހަރުގެ ވަ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 09ވަނަ އަހަރުގެ  2021ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ  .2
ގައި ވާ ހައްދުންމަތީ  2ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ފާޚާނާ މަރާމާތު ކުރުމާއި ބޯޅަގޭގެ  3ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 
ސައްކަތް އާންމުކޮށް ޢިއުލާން ޗޭންޗިންގ ރޫމް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަ 

ހެޔޮ ، ކޮށްފިނަމަ އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ނުލިބި 
އަގެއްވެސްނުލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީވެ، އިޤްތިސާދީގޮތުން 
ފައިދާހުރި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ " ޝޮޕިންގ " އުސޫލުން 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމުނު.

 2 10އްދަލުވުންގެ ބަ 3ދައުރު 
 09ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  23 

ރަށުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި ހުންނަ ނޫރު ގެއާއި ނާސާ ގެއާއި ދެމެދުން  .2
ހުޅަނގުފަރާތު ގޮނޑުދޮށާއި ދެމެދު އޮންނަ ބިމަކީ އެންމެ އިސްކަން 

ންމުމަށް ހުށަހަޅަން. އަދި ދެވަނަ ދެވޭ ލޮކޭޝަން ކަމުގައި ނި
ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތުގައި ސޯލާ ޕެނަލް 
ބެހެއްޓުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ޖެހިގެން އުތުރަށް އޮންނަ ބިން 

 ނިންމުނު.ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް 
 

 2 11ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

 10ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ދަނބިދޫގެ މިސްކިތްތައް   1442 .2
ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ކައުންސިލުން ފޯރު 
ކޮށްދެއްވުމަށް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވޭ އެދިފަވާ ތަކެތީގެ 

ފާޓާ  3)ފަތިކީހުމަށް(  x16”x2”8ޑި ފިލާ ލަކު 15ތެރޭގައި 
 3000ފާޓާ ކުލަ މޮޅު )އެތެރޭގައި ލުމަށް(  5ކުލަ ) އާދައިގެ ( 

 6އިސްކަރާބު  4( 1.5އިސްކުރު )" 3000( 1.5މުކޮޅު )"
ދަނގަޑު އަތްފިލާ. މިތަކެތި ކައުންސިލްގެ މަރާމާތު  2ރޯލު ފިހި 

 ކޯޑުން ގަތުމަށް ނިންމުނު.
 

 5 1ލުވުން ގެ ބައްދަ  4ދަޢުރު 

ވަނަ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްކަމަށް  04ދަނބިދޫ  .1
 ޙުސައިންފަޟީލް ހޮވުނު ކަމަށް އިޢުލާން ކުރެވުނު.

އަހަރުގެ ދައުރު ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ބަޔާން ދަރުބާރަްށ  3 .2
 އިއްވުނު.

 ކައުންސިލްގެ އައުރައީސް ދަރުބާރާއި މުޚާތަބު ކުރެއްވުނު. .3
 

 4 2ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 01ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީިއން އާންމުކުރި އުސޫލް  .2
ގައި ވާ ގޮތުގެމަތިްނ  05/211/2017ނަންބަރު 

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮެމޓީގެ ޮގތުގައި " ކަންގަތި " މި 
  ނެގުމަށް ިނންމުނެވެ.ނަމުގައި ކޮމެޓީއެއް

ރުފިޔާ އާއިއެކު ރަށުން  100ބައިވެރިވުމުގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުން  .3
ސައިކަލް ލައިސަންސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، 
ލައިސަންސް ނެގުމަށް ދުއްވާއިރު ދުއްވާތަން ބެލުމަށް މުވައްޒަފަކު 

މަށް ދައްކާ ނެގުމަށާއި، އެ މުވައްޒަފަށް ދޭނެ އުޖޫރައަކީ ބައިވެރިވު
 ފީ ގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމުގައި ނިންމުނު.

ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕްރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ  .4
ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު އެއްވެސް ބަދަލެއް 

 ނުގެނެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނު.
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  24 

 3 3ލުވުން ގެ ބައްދަ  4ދަޢުރު 

 02ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

މެންބަރުގެ  10ރަށުކޮމެޓީގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާވާ  .2
 ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންުމނު.

ބަނދަރުގެ އުތުރަށް އަިދ ދެުކނަށްވާގޮތަްށ ހިއްކާފައިވާ  .3
އްދުތަކުގައި ގަސްއިންދުމަށާއި އަދި ބަނދަުރ ސަރަޙަ

ސަރަޙައްދުގައިވެސް އެކި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް ބިން 
ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ގަސް 

 އިންދުމަށް ނިންމުނު.
 

 3 4ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 03ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.ވަނަ ޖަ

ދަނބިދޫ އިންޖީނުގެ ރޭޑިއޭޓަރ ޮގޅީއާއި ދިމާވާގޮތަށް ހުންނަ  .2
ދުންހޮޅިން ދިމާވާގޮތަށް ތިންގޮޅި ކެނޑުމަށް ފެނަކަ ދަނބިދޫ 
ބުރާންޗުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައިވާ ގޮތަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް 

 ނިންމުނު.
ށް ހަދާފައިވާ ސެޑުތެރޭގައި މަސްމާރުކޭޓު ތިރީބައިގައި ތެޔޮވިއްކުމަ .3

ބަހައްޓާފައި ހުރި ޓޭންކު މަރާމާތު ކުރުމަށް ސެޑުން ބޭރަށް 
ޖޫން  14ނެރުމަށް އެތަނުގެ ފާރު ކެނޑުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 

ގައި އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ ގައި  2021
 އެދިފައިވާ ގޮތަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުނު.

 

 4 5ބައްދަލުވުން ގެ  4ދަޢުރު 

 04ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދި ބިމެއް ކަނޑައެޅެންދެން މިހާރު  .2
ހަރުގޭގެތެރެއިން  2ފައިބަރ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިަފއިވާ 

ރުމުގެ ހުއްދަ ފިތުރޯނު މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދޯނި ފައިބަރ ކު
ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިާވތީ މިހާރުން މިހާރަށް ފަިއބަރ 
ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުމަށް އަދި ދެވަނަ އަށް 
ހުއްދަދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ދޯނި ފައިބަރ ކުރާއިރު 
ހުއްދަދެވިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ތަން ބަންދުކޮށްެގން 

ށާ، ނަމަވެސް ޑިންގީފަދަ ތަކެތި ފައިބަރު ކުރުމަށް އެންގުމަ
ފައިބަރކުރުން މިސްކިތްމަގާ ދިމާ އަތިރީގަ މިހާރުވެސް 
 ހުއްދަ ދެވިފަ އެވާ ސަރަޙައްދުގަ ފައިބަރު ކުރުމަށް ނިންމުނު.

 

 3 6ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 
 05ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1

 ރެވުނު.ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  25 

ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް އެހެން  2022 .2
މަސްދުވަހުގެ  09އަހަރުތަކުގަވެސް އޮންނަ ގޮތައް 

 2022ން  12ސެޕްޓެމްބަރ  2021އެގްރިމެންޓެއް މިއަހަރު 
 2ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށްޓަކައި 
ން. އަދި އާންޓީންނާއި މަސައްކަތު މީހަކު ނެގުމަށް ހުށަހަޅަ

އާންޓީން، މަސައްކަތު މީހަކު ހުރޭ  2އެހެން އަހަރު ތަކުގަވެސް 
އާންޓީން ގެ މުސާރައަކީ މިދިޔަ ދިރާސީ އަހަރުގައި ކޮންމެ  2

ރުފިޔާގެ އިތުރުން  2100/-ޓީޗަރަކަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ 
ރުފިޔާ. ނަމަވެސް 1050/-ސަރވިސް އެލަވަންސަށް ލިބޭ 
ށް ނިމިދިޔަ ދިރާސީ އަހަރުގައި މަސައްކަތު މީހާގެ މުސާރައަ

ދެމުން އަންނަ މުސާރަ އިތުރުކުރުމަށް ފެންނާތީވެ މަސައްކަތު 
ރުފިޔާ އިތުރު ކުރުމަށާ، އަދި މި 56/-މީހާގެ މުސާރައަށް 

ދެފަރާތުގެ އިތުރުގަޑީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޭނީ ނިމިދިޔަ ދިރާސީ 
 ގަޑިއިރަށްވުރެ 52އަހަރުގައިވެސް ދެވުނުގޮތަށް މަހަކު 

ގެ ރޭޓުން. އަދި މީގެ އިތުރުން 7.69އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ގަޑިއަކަށް
ޕެންޝަން ސްކީމަށް ކަނޑާ ފައިސާ ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަދި މީގެ 

އިތުރުން ތަނުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު ލިޔެކިޔުމާ 
ރުފިޔާ އިލެކްޓްރިކް ފީގެ 10000/-ބެހޭގޮތުން ހޯދާ ތަކެއްޗަށް 

ޔާ އަދި އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ރުފ700ި/-ޚަރަދު
 ރުފިޔާ ކަނޑައަޅަ ނިންމުނ12000ު/-ގޮތުގައި

ގައިާވ މައްސަލަ ދެން އޮްނނަ  3އެޖެންޑާ ނަންބަރު  .3
 ޖަލްސާއަކަށް ފަސްކޮށްލުމަށް ނިްނމުނު.

 ބިޑްކޮމެޓީގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވުނު. .4
 

 3 7ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 06ވަނަ އަހަރުގެ  2021ންސިލްގެ ވަނަ ކައު 04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ޓްރަސްޓްފަންޑް ސްޓޭޓްމަންްޓ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަްށ  .2
 ފާސްކުރެވުނު.

ސައިކަލްގެ  4ގޯތީގެ ތެރެއިްނ ކޮންމެ ގޯއްޗަކަށް  250 .3
ފުރޮޅުލީ  4ސައިކަލް ދެން  1000މަގުން ބަލާއިރު 

އުޅަނދު  1ގޭ ބިސީއަކަށް  އުޅަނދަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ
 އަހަރު ކަމަށް ނިންމުނު.  30މުއްދަތު 

 

 3 8ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 07ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ލ.ހުޅިޔަންދޫ ކުއްޔަށް ނެގިފަރާތް ކަމުގައިވާ ވީ ޑީލް  .2
ފަރާތުން ވަރުވާއަށް ނެގިފަހުްނ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ

ޖުލައި  11އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައި ނުވާތީވެ 
 98/45385އާ ހަމައަށް މިއިދާރާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ  2021



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  26 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އެފާރާތައް  10ރުފިޔާ 
އެންގިފައިވާތީ އާއި އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30 ނުވާތީ ފައިސާއެއް ދައްކާފައި
އެފައިސާ ދެއްކުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް އެންގުމަށާިއ،މި 

 އެގްރިމެންޓް ބާޠިލް ކުރުމަށް ިނންމުނު.
ވަނަ ދަނބިޫދ  03ގައި ބޭއްވުނު  2021ފެބުރުވަރީ  15 .3

ވަނަ ޖަލްސާއިން ސޮޕިން އުސޫލުން ކުރިއަށް 9ކައުންސިލްގެ 
ންރޫމް މަރާމާތު ކުރުމަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ޗޭންޖި

ނިންމި ނިންމުން ބާިޠލް ކޮށް އަދި މަސްމާރުކޭޓުގެ މަރާމާތަށް 
ބޭނުންވާ ޓިނު ވީއެންމެ އަވަހަަކށް ގެނެސް މަސްމާރުކޭޓްގައި 
މިހާރު ހުރި ޓިނުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޯޅަގޭ މަރާމާތު 
ކުރުމަށާއި، ބޯޅަގޭ މަރާމާތަްށ އެސްޓިމޭޓަށް ހުޅުވާލުމުގެ 

ރައްޔިތުންނާ ަމޝްވަރާކޮށް ރައްޔިތުންގެ  ކުރިން
އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނަމަ ރައްޔިތުންގެ 
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، 
ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނަމަ 

ވަނަ  03އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ދޫކުރުމަށް ނިންމުނު.  އަދި 
ވަނަ ޖަލްސާއިްނ  09ވަނަ އަަހރުގެ  2021ސިލްގެ ކައުން

ޝޮޕިން އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ 
ފާޚާނާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ ނިންމުން  3ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ބާޠިލް ކޮށް އެމަސައްކަތް  އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން 
 ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު.

 

 3 9ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 08ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތި ތެޭރގައި ޖަހާފައިވާ އެންޓަާނ  .2
ދިރާގުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގޮތަށް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު 
ކޭޓް މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ ޓިނު،ފައިދަށް،ފަތި އަދި މަސްމާރު .3

މިމަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ގަނެ ފުރާޅު 
ބަދަލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުްނނާ ަމޝްވަރާކޮށް ރައްޔިތުންގެ 
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާ އަދި 

އްކަތެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަސަ
ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސް ނުވެވިއްޖެނަމަ 
މަސްމާރުކޭޓް މަރާމާތު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެްއ 
ހުރިނަމަ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން އެސްޓިމޭޓަށް ދޫކޮށްލަން 

 ފެންނަކަމަށް ނިންުމނ



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  27 

ދަނބިދޫ ހުޅަނގު ފަރާތުގަިއ އަޅާފައިވާ ހިޔާވަހި އެ  .4
ނުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ނަގާ ބިން ސާފު ކުރުމަށް ހުރިތަ

ފަހު އެތަުނން ނަގާ ޓިނާއި ަދނަގޑުހޮޅި ފަދަ ތަކެތި ޖެހިާދނޭ 
ބޭނުމަކަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމަްށ 

 ނިންމުނެވެ.
 

 3 10ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 09ހަރުގެ ވަނަ އަ 2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ބެލެނިވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސް  .2
ވުމެއްގެ ދަށުން ދަރިވަރުންގެ ޔުނީފޯމުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ދައްކާގޮތަށާއި އަހަރު ނިމުމުން 

ލުކުރާގޮތަށް އަދި ޔުނީފޯމް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ޙަވާ
ޔުނީ ފޯމް ބޭނުން ނުކުރެޭވވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާނަމަ 
ކައުންސިލުން ޔުނީފޯމަށް ެދއްކި ފައިސާ އަނބުރާ 
 ކައުންސިލަށް ބެލެނިވެރިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނިންމުނު. 

 

 3 11ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 10ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ކައުންސިލް މެންބަރު ޒުބައިދާ ައޙުމަދުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި  .2
މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި  1ސަލާމް ހަމަވެފައިވާތީއާއި

ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދިލައްވާފައި ވާތީ އެ 
 މުނު ޗުއްޓީ އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ނިން

ހުޅިއަންދު ހިންނަ، އިރުދޭނާ އަދި ބަންޑާރަ މި ތިން ތަނުގެ  .3
ވެސް ރުއްގަސް ހުރި އަދަދު ސާފުކުރުމަށް ފަހު ވީ އެންމެ 

 5އަވަހަކަށް ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމުނު. އަދި  
ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު އިޢުލާން ކުރުމަށް  2021ސެޕްޓެމްބަރ 

 ނިންމިނު.
 

 4 12ން ގެ ބައްދަލުވު  4ދަޢުރު 

 11ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންުމން ބާޠިލްކޮށް ހުޅިއަންުދ  11 .2
ހިންނެ، ރާމީމު އަދި ބަންޑާރަ މި ތަންތަނުގައިހުރީ ކިހާ 
 ރުކެއްތޯ ބަލާ ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމަށް ފަހު ވީ އެންމެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް  2އަވަހަކަށް މި ތަންތަން 
ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމުނު. އަދި ދުވަސްވީ ރުއްތައް 

 ނީލަން ކިޔުމަށްވެސް ނިންމުނު.



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  28 

ދަނބިދޫ ސުކޫލުގެ ބެލް ސިސްޓަމް މައްސަލަ ޖެހިފައިވާތީ  .3
އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިސްކިތް ތަކުގައި 

މަށްފަހު ނަގާފައިވާ ލައުޑް ސްޕީކަރު ތަކުން ބޭނުންކުރު
ސްޕީކަރެއް ސުކޫލުން ބޭނުންވެގެން ސިޓީއަކުން މި 

ކައުންސިލްގައި ދަންނަވާފައިވުމާއި ގުޅިގެން އެތަނުން ލައުޑް 
 ސްޕީކަރެއް ސުކޫލަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމުނު.

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އުޞޫލެއް  .4
އި ތަޖުރިބާ، ދާއިމީ ލައިސަންސް އަދި ރަށުގައި ކަނޑައެޅުމުގަ

ޤާޢިމްވެ ހުރޭވޭ ކަހަލަ މީހަކަށް ވުން އަދި އެމީހާއަށް ލިބޭ 
ޢާމްދަނީ އަށް ވެސް ބަލާ ވަޒީފާ އަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ 
 އުޞޫލުގައި މި ކަންކަން ހިމެނުމަށް ފާސް ކުރެވުނު).(

 ހަމަ ެއ ކަންގަތި ކޮމެޓީ އަށް ކުރިމަތި ަލއްވާފައިވާ ބޭފުޅުން .5
އޮތްގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށް ނިްނމުނު. އަދި ރަށު ކޮމެޓީ 
އުވާލައި ރަށު ކޮމެޓީއަށް މިހާރު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ 
ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މޫސާ ނައުޝާދު ރަށުތެރެއިން ކަންގަތި 
 ކޮމެޓީއަށް ލާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނު.

 

 4 13 ގެ ބައްދަލުވުން 4ދަޢުރު 

 12ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ޙައްވާ ޝަރުމީލާ ވައިޖެހޭގެ އެދިފައިވާ ގޮތައް ވައިޖެހޭެގ  .2
މަގާ ދިމާ އަތިރިމަތީ ބާބަކިއު ސްޓޭންޑް ބެހެއްޓުން 
 ހުއްދަދިނުމަށާ، އަދި މިސްޓޭންޑް ބަހައްޓާތަނުން ނެގިގެން 

ނުވާނެކަމަށާއި ،ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އެ ބިން، 
ސްޓޭންޑް ބޭނުްނ ނުކުރުމަށް. މިސްޓޭންޑް ރަށުގެ ހުރިާހ 
ރައްޔިތުންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެޭވނެ އެއްޗަކަށް ވުން. އަދި 
ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި،އެަތނުަގއި އުފެދޭ ކުނި އެޅުމަށް 

މަކީ ސްޓޭންޑް ބަހައްޓާ ޑަސްޕިން ބަހައްޓާ އެކުނިތައް އުކު
ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ނިންމުނު.އަދި މިސަރަޙައްދުގައި 
ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް 
އުނދަގޫ ނުވާނެހެން ބިން ޭބނުްނކުރުމަށާ، ސިޓީގައި ފާހަގަ 
ކޮށްފައިވާ ބެންޗް އަޅާނެ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލަށް ފާހަަގ 

 އެދި އެފަރާތައް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނު. ކޮށްދިނުމަށް
 

 4 14ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  21ލ. ހުޅިޔަންދޫ  .2
ރު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުނު އަދި ކުއްޔަށް ދޫކުރާއި

އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އަދި ރަށަށް 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  29 

އެންމެ ފައިދާވާނެ އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެއްދޭނެ އަދި ރަށް 
ނަގާ ބައެއްގެ ސީ އެސް އާރުގެ ދަށުން ރަށަށް އެންމެ 

ތް ފައިދާވާނެފަދަ ކަންކަމަށް ބަލާ ޕޮއިންޓް ދޭގޮތައް ބީލަން ފޮ
ހަދާ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ޕްރޮޕޯސަލް 

ހުށަހަޅައިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެޅުއްވި 
އަހަރުގެ މުދަތަށް ކޮންޓެކްޓް ހެދުމަށް  21ފަރާތަކާއެކު 

 ނިންމުނު.
 

 4 15ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 14ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ ޖަލްސާގަ  14ބެންމާފުށި ކުއްޔަށް ދޫކުރާއިރު ކުރިން  .2
ނިންމި ގޮތަށް ސީ އެސް އާރުގެ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ރަށަށް 
ކުރާނެ ފައިދާ އާއި ވަޒީފާ އުފެއްދޭނެ މިންވަރާ،ކުރާ 
 އިންވެސްޓަށް ބަލާ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅާ 

އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް  10ފަރާތަކަށް ބެންމާުފށި 
ދޫކުރުމަށް ނިންމުނު. އަިދ މިާހރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ފަސްގަނޑު އެގްރިމެންޓް ހަމަނުވާނަމަ އެފަސްގަނޑު 

ވަނަ 14ފިޔަވައި ދެންހުރި ހުރިހާ ަފސްގަނޑުތަކެއް 
ބަލާ  ޖަލްސާގަ ނިންމިގޮތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއް 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށާ ،ކުއްޔަށް  5
ދޫކުރުމަށް  ނިންމި ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް ބީލަންޮފތެއް 

 ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާ ގޮތައް ނިންމުނު.
 

 3 16ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 15ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 އްޔާ ފާސްކުރެވުނު.ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމި

 2މުޙައްމަދު ޝަރީފް ފިތުރޯނު އޮޑިހަރުގެ އަޅާފައިވާ ބިން  .2
އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްށާއި، ފުރަތަމަ އަހަރު 

ލާރީގެ މަގުން އަކަފޫޓަކަށް ދިނުމަށާއި،ދެވަނަ އަހަުރ 50
އެއަށްވުރެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށާއި،ފައިބަރު ކުރާއިރު ތަން 

 ކުރެވިގެްނ މިގޮތައް އެގްރިމެންޓެއް ރަނގަޅަށް ބަންދު
ހެދިގެން އެ އެގްރިމެންޓުގަ ވާގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަްށ 
ގެންދިއުމަށް ނިންުމނު. އަދި ބޭރުގަ އެއްވެސް ވަރަކަށް 
ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެގްރިމެންޓް ބާޠިލު ކުރެވޭނެ 

 ކަމަށް ނިންމުނު.  
ރި ޖަމިއްޔާއަށް ކުރިން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ެއކުވެ .3

ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ޖަމިއްޔާއަށް ދީފައިވާނަމަ ޖަމިއްޔާއިން 
ނެގުމަށް ފަހު އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ާއއި އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލާ 

 ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނު.



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  30 

 

 4 17ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 16ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.ވަނަ ޖަލްސާގެ

ރަށުގެ މުހިއްމު ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީތަާކ  .2
 3މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 
 10މެންބަރުންނާިއ،މިވަގުތު ކައުންސިލްގެ އެސް.ޖީ މާލެއަށް 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދަތުރެއް ކުުރމަށާއި،މިދަތުރުގެ އެންމެާހ 
 ޖެޓުން ކުރުމަށް ނިންމުނު.ޚަރަދު ތައް ކައުންސިލްގެ ބަ

 

 4 18ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 17ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  .2
POD/396/2021/2  ީސިޓީ އިން ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ
ހޮވިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔާސިރު ޝަރީފް / ކާނޭޝަންމާގެ 
 އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުންދީ ނިންމުނު.

ދަނބިދޫ ސަޙަރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެން އޮތީ  .3
ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ބަލައި އެކަމަށް މަގު ފަހި ކުރުމަށްފަހު އަލުން 

ގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ހުށައެޅުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށް 
 ނިންމުނު.

މިސްކިތުގައި ކުރެވެން ހުރި ކުދި ކުދި މަރާމާތުތައް މިހާރުން  2 .4
މިހާރަށް ކުރުމަށް، އަދި ބޮޑެތި މަރާމާތުތައް އެކަމަށް އެކަށޭނަ 
ބަޖެޓެއް ހޯދުމަށްފަހު އަލުން އެޖެންޑާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން 

 ންމުނު. ހުށައެޅުމަށް ނި
 

 3 19ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 18ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ކައުންސިލުން މިސްކިތުގެ އިން ަވކިކޮށްދިނުމުން މިސްކިތައް  .2
އަރާ ފައިބާ މީހުންނަށް ދަިތނުވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ށް ހުއްދަ ދެއްވުމަށާއި، މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގެންދިއުމަ
ކުރިން މަސައްކަތް ފަށާ ތާރީޚާއި،ނިންމާ ތާރީޚް 

 ކައުންސިލަށް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް ނިންމުނު.
 

 3 20ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 
 19ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1

 .ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  31 

ަވނަ ަޖލްސާއިން " ދަނބިދޫެގ  9ވަނަ ދަޢުރުގެ  3 .2
އަކަފޫޓްގެ ބިން ބަރަކަތުލް ބަޚުރު  60000ފަޅުތެރެއިން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުމަްށ ނިންމާފައިވާ ނިންުމން 
 ބާޠިލް ކުރުމަށް ނިންުމނެވެ.

 

 5 21ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 20ހަރުގެ ވަނަ އަ 2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ވަރުދިއްޔާ އެވޯޑަށް މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ  .2
ރުފިޔާއިން ސްކޫލްގެ އިންޓަހައުސް 10000ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 މުބާރާތައް އެހީވުމަށް ދިނުމަށް ިނންމުނު.
ލ. ގަމުގައި އޮންނަ ުފޓްޯބޅަ މުބާރާތުގައި ރަށުްނ  .3

ވެރި ވުމަށާއި، މުބާރާތައް ޚަރަދު ކުރުމަށް ފުޓްބޯޅަޓީމެއް ބައި
މިނިވަން ފުޓްސަލް ކަޕްގަ ޚަރަދު ކުރުމަށް ބަޖެޓް 
ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ހިމަނައިގެން ،އެކި އެކި ފަރާތްތަކުގެ 

 ދީލަތި އެހީ އާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު.
ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ވަގުތީގޮތުން ކުލީ ބިން  .4

 މަށް ނިންމުނު.ދޫކުރު
 2021އޮކްޓޯބަރ  27ދަނބިދޫ ވައިޖެހޭގެ ޙައްވާ ސަރުމީލާ  .5

ގައި ހުށަހޅާފައިވާ ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ ބިން ސިޓީގައި 
އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ދިނުމަށް ނުފެންނަ ކމަށާއި، އަދި ލ. 
ދަނބިދޫ ވައިޖެހޭގެ ޢަލީ އަސްލަމަށް އެބިމުގައި ފިނިމައިޒާނެއް 

މާރިޗް  A/2021/42 (23-396ދޫކުރި ނަންބަރު:ހެދުމަށް 
( ގެ ހުއްދަ ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ބާޠިލު ކުރުމަށް 2021

 ނިންމުނު.
 

 4 22ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 21ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ހުގެ ތަރަށްޤީގެ ޕްލޭްނ ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ދުވަ .2
 ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.

އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  21ލ. ހުޅިޔަންދޫ  .3
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ  14ވަނަ ކައުންސިލްގެ  4

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުޅިޔަންދޫ  1ނިންމުން ބާިޠލްކޮށް 
 ނު.ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމު

 

 4 23ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 
 22ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  32 

 
  ބަދަލު އައިސްފައިވާ ކައުންސިލަށް 

އަދި  ނަ ދަޢުރަށް މެންބަރުން އިންތިޙާބު ުކރެވިފައިވެއެވެ.ވަ 4ވަނަ ދަޢުރު ނިމި  3ކައުންސިލްގެ             
ވަނަ ދަޢުރުގެ ކައުންސިލްގެ ރަޢީސް އަކީ އިބްރާޙީމް މިމްރާޙު  4ރަޢީސްއާއި ނައިބު ރަޢީސް ވަނީ އައްޔަން ކުރެވިފައެވެ. 

މަދު ރަޝީދު ، ޚަދިޖާ އެވެ. އަދި ނައިބު ރަޢީސްއަކީ ޙުސައިން ފަޟީލް އެވެ. މެންބަރުްނގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ އަޙު
 އިސްމާޢީލް އަދި ޒުބައިދާ އަޙުމަދެވެ. 

 
  

 

 

 

 

ފުޓްބޯޅަޓީމަށް ކައުންސިުލންދޭ އެހީގެ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ  .2
ރައީސާ ހަވާލުކޮށް ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ޚަރަދު 

 ކުރާގޮތައް ނިންމުނު 
މުނާ އާދަމް ކިނާރާ ލ. ަދނބިދޫ އަމިއްލަ ތަެކތީގައި  .3

ކަށްހިނގާމަގާވީ ފަރާުތން ދެކުުނ ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރާިއ 
އިންވެގެން ހިނަވާ ގެއާ ހަމަައްށ ރޭނުމަށް ހުއްދަ ދިނުަމށް 

 ނިންމުނު.
 

 4 24ގެ ބައްދަލުވުން  4ދަޢުރު 

 23ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ފިނިމައިޒާން ވަކިބަޔަކަށް ޚާއްސަ ނުކުރާނަމަ ކޮމެޓީން  .2
އަަކފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކުރުމަާށ،  2000އެދިފައިވާ ބޭނުމަްށ 

އަދި ފިނިމައިޒާން ހެދުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު އެތަނުގައި 
ށް ދިއްލާފައި ބޭއްވުމަްށ  6ން ހެނދުނު  6އިރުއޮއްސި 

 ރުތުކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ިނންމުނު ޝަ
ޑިސެންބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރުއްތަްއ  2021މި ހިނގާ  .3

ކަނޑާ ސާފުކުރުމަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރިކަން ޙަސަން 
 މުރުތަޟާއަށް އެންގުމަށް ނިންުމނު.

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

އްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ  33 

 

 ނިންމުން  -12
 

ތައްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކަން މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަގެ ވަނަ އަހަރު  2021
ދައުރެއް ފެށިގެން ދިއުމެވެ. އެހެންކަމުން އަލަށް އިންތިޙާބުވި  ސަބަބަކަށްވީ ކައުންސިލްގެ ދައުރެއް ނިމި އައުކުރިމަތި ލާން ޖެހިފައެވެ. 

ޞިލް ކުރުމުގައި މީގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަ ކަންކަން ޙާ  ބޭފުޅުން މަސައްކަތަށް އަޙުލުވެރިވުމަށް ވަގުތު ތަކެއް ނެގިއެވެ. 
ގެ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތާއި އެކުގައެވެ. އެހެން  19އިސްފައިވާނީ ކޮވިޑްއަހަރުފެށިގެން ވެސް އަ ންތަކާއި ކުރިމަތި ވެފައެވެ. ވަނީ ގޮންޖެހު

 އި ތަޙައްމަލް ކުރަން ޖެހިފައެވެ. ތެރޭގަ ވަނަ އަހަރުގެ  2021ޖެޓް ގެ ދަތިކަން ވެސް ވަނީ ކަމުން ބަ

ސަބަބުްނ ގެ ބަލިމަޑު ކަމުގެ  19މަސް ދުވަސް ހޭދަވީ ކޮވިޑް 6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖުމްލަ ގޮތެއް ދަންނަވާ ނަމަ 
މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައި މިވާ ނުރައްކާތެރި ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ކަން ކަން ރަށު ފެންވަރުގައި ތަންފީޒު ކުރުމުގައެވެ. 

ނަގުނަ ވަރަށް ގި ކައުންސިލާއި ދަނބިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  19-ކޮވިޑް 
އަލަށް އިންތިހާބުވި ބޭފުޅުން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް އަޙުލުވެރި ވުމާއި އެކު ކައުންސިލްގެ ދުވެލި  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

 މަސައްކަތް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ޖެހިލިކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި އެތަށް
މި ދަތި އުނދަގޫ  ތަކެއް ކުރެވެމުން އައިސްފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންތައް ތަކެއް ޙާޞިލްވެފައިވާ ކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 ންތައްތަކެއް ކަމެއް މެނުވީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ޙާޞިލްނުވެ ގޮސްފައި ނުވެއެވެ. އަދި ގިނަ ކަޙާލަތުގައިވެސް މަސައްކަތު ތާވަލުގެ މަދު 
 . ޙާޞިލް ވެފައިވާ ކަންވެސް އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ

އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި ރަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ 
އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް هللا ވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިމަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިން

  آمــــــــــينކުރައްވާށިއެވެ.  މިންވަރުކާމިޔާބީ ލައްވައި، 
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