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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 ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2021ކައުންސިލްގ 

 2021  ްވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައ 

  ުކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލ 

  ީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ 

 * ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 
 * ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

 * ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 
 * ކޮމެޓީގެ އުޞޫލުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް 

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

  ްނިންމުނ 
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   ތަޢާރަފު

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

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް  މަހު 6ފުރަތަމަ  ގެނަ އަހަރު ވަ 2021 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109
 ޓެވެ.ރިޕޯ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ  އިން

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ގެ ވަނަވަރުރަށުޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ރިޕޯ މި
ނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން  ތެރޭގައި މަހުގެ 6ފުރަތަމަ  ގެނަ އަހަރު ވަ 2021 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، ހިންގުމަށް ކަ

އި ، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު އަދި އަނހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާ އެ
  ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ. 
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 5 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ވިޝަން  / ތަޞައްަވރު ކައުންސިލްގެ -1

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

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

ސްވެފައިވާ، އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމް ތަކާއި އަސާސްތަކަށް ޒުވާނުންނަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަޠު ތަނަވަ
އަޙުލުވެރި، ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އިމާރާތްކުރުމާއި ބިން ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްވެފައިވާ، ދާޢިރާގެ ރަށްތަކަށް 

ލަތައް ކުޑަ، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ތިމާވެށީގެ މައްސަހަމަހަމަ ކަމާއި އެކު ދަތުރު ފަތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާޢިމްވެފައިވާ، 
 ޤާއިމް ކުރެވި ސާފު ބޯފެން ލިބެންހުރި، ރައްކާތެރި ފަސޭހަ މަގުތަކަކާއި ބަނދަރެއް ހެދިފައިވާ ރަށަކަށްވުން.

    / މިޝަން  އަމާޒުކައުންސިލްގެ  -2

 
ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރި މާޙަޢުލެއް ޤާއިމްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ތަރައްޤީ 

 ޙާޞިލްކުރުން 
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 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    -3
  ސިލްގެ ރަޢީސް އިބްރާޙިމް މިމްރާޙު ކައުން -1
  ގެ ނައިބު ރަޢީސް ޙުސައިން ފަޟީލް ކައުންސިލް  -2
 ސިލްގެ މެމްބަރ އަޙުމަދު ރަޝީދު ކައުން -3
 ކައުންސިލް މެންބަރު ޚަދީޖާ އިސްމާޢީލް  -4
 ކައުންސިލް މެންބަރު ޒުބައިދާ އަޙުމަދު  -5
 އިބްރާޙީމް ރަޝީދު  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް -6
 އާދަމް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް -7
 ) ހުސް މަޤާމެއް ( އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް  -8
 ޢަބުދުއްލަޠީލް މުޙައްމަދު  ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ -9

 ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢާރިފް  -10
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ) ހުސް މަޤާމެއް (  -11
 މުނިސިޕަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ ) ހުސް މަޤާމެއް (  -12
 ފާޠިމަތު ރިޔާޒާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ -13
 ލީ ޙަފީޡް ޢަ ކައުންސިލް އޮފިސަރ  -14
 ފާޠިމަތު ޙަމްދާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ  -15
 ރްޔަމް ޔާނިޔާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަ -16
 ހައްވާ ޒުހުދާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ  -17
 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -18
 ) ހުސް މަޤާމެއް (  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -19
 (  ޖިދުލް ޖުމްޢާ ދުލް ކަރީމް ) މަސްޢުމަރު ޢަބު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -20
 މޫސާ މުޙައްމަދު ) މަސްޖިދުލް އީމާން (  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -21
 މުޙައްމަދު މަޢާދު ) މަސްޖިދުލް އީމާން (  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -22

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 7 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  /ރަށުގެ ވަނަވަރު  -4
 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫއަކީ އަތޮޅުގެ  1069ފިރިހެނުންނާއި ޖުމްލަ  544އަންހެނުންނާއި  525 އާބަދީގައި
 6ރާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މެދު މިނުގެ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. ރަށުގައި މަސްވެރިކަންކު 

އިން ފެށިގެން  1ދަރިންނަށް ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމަށް ގުރޭޑް  ރައަކާއިފިހާ  13ފާރިކުރާ ބޯޓް އޮވެއެވެ. ވިޔަ  2ދޯންޏާއި މާލެ ދަތުރު ކުރާ 
ކިޔަވައިދޭ ސުކޫލެއް ރަށުގައި ހުރެއެވެ. އަދި ތުއްތު ކުދިންނަށް ޕްރީ ސުކޫލް ތަޢުލީމުވެސް ހަމަ މި ސުކޫލުގައި ފޯރު އަކާއި ހަމައަށް  10

ސިއްޙީ ންނަށް ތަޢުލީމް އުގަންނައިދެމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަކި އިމާރާތެއްގައެވެ. ބޭބީ ނާސަރީ ކުދިކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. 
ންދެއެވެ. ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ދަނބިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ނަމުގައި ސިއްޙީ މަރުކަޒެއް މިރަށުގައި ބިނާކުރެވި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެ

ޓްގެ ޚިދުމަތް ހުރެއެވެ. ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންގެ ގަޑިއިރު ކަރަން 24ރަށުގައި 
 އިންޖީނުގެއިންނެވެ. 

 
 
 
 



  ރިޕޯޓް ަތފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުންސިލުންމަުހ  6އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  ަވނަ 2121

 

ސިލް  ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުން  8 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  -5
 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2020

 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  -6
 

 މަގު ބައްތި ޖެހުމާއި މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތު ކުރުން 
ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި މަގުމައްޗަށް ޢަލިކުރުމަށް ހަރުކުރެވިފައި ހުރި މަގު ބައްތި ތައް މަދުކަމަށް 

ތަކުގައި މަގުމައްޗަށް އަލިވާ ގޮތަށް މަގު ބައްތި  ކައުންސިލަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދު 
. އަދި ރިހަމައަށް ވަނީ ކުރެވިފައެވެޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކައިގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ވަރަށް ފު

 ހަރުކުރެވިފައިވާ މަގު ބައްތިތައް ފެނަކައިގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ބަރާބަރަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން 
 

 ދެއެވެ. 
 

 ނާސަރީ ކުލާސް ހިންގުން 
 2021ގެން ބޭނުން ކޮށް  އްކަތު މީހަކު މަސަ ޓީޗަރުންނާއި 2ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 
ބޭބީ ނާސަރީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަރަށް  މަހު 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ  19ފުރިހަމައަށް ހިންގިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް 
ރަށުން ފެނުނު ޕޮސިޓިވް ކޭސް އަކާއި ގުޅިގެން ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. 

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވާކަން ފަހަގަ  މަށްފަހު ވެސް ކިޔެވުންކަނޑާލުންގއަށް މެދު ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނައި ނަމަވެސް މޮނިޓަރި
 ކުރަމެވެ. 

 
 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

އަލުން އިޢުލާން ކޮށް ބިޑު ދެ ކެންޖާއި ދެ ތުނޑި ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ 
އި ދެ ތުނޑި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވާނީ އަންގާފައެވެ. ހުށަހެޅި ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް ދެ ކެންޖާ

 ނަމަވެސް އަދި ރަސްމީ ކޮށް އެފަރާތާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 
 

   

 

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 9 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  މަހު  6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ  2020 -7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް 

 

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

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

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

 :ްވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރެވިފައިނުވާތީ ޚިދުމަތް ފެށުން ލަސްކުރެވިފައި  ސަބަބު/ދަތިތައ  

  ްސަހަރާ ވަށާފާރު ރޭނުން : 3ޙަރަކާތ 

  ުއެހީތެރިކަން ލިބިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސް ކުރެވިފައިމާލީ  :ދަތިތައް /ސަބަބ  

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

  ުއެކަމަށް ބަޖެޓް ހަމަ ޖެހިފައި ނުވާތީ ނުކުރެވި  :ދަތިތައް /ސަބަބ  

  ްހިފްޟްކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޡާމް ހަމަ ޖެއްސުން : 5ޙަރަކާތ  

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

  ްރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާން މަހު އިނާޔަތް ދިނުން : 6ޙަރަކާތ  

  ުސަބަބުން ޙާޞިލް ނުކުރެވި ބަޖެޓް ނެތުމުގެ  :ދަތިތައް /ސަބަބ 
 

  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 10 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  -8
 

 ކައުންސިލްގެ އަނބުގަސް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރުން 
 
-އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަހަރަކު  3ށް  2022އޭޕްރީލް  21އިން  2019އޭޕްރީލް  21
( ދައްކާ ގޮތަށް ވަނީ ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. ވަރުވާ  ރ ) ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔ3700ާ/

 10ރަތަމަ ދެއްކުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީލާދީ ގޮތުން އަހަރެއް ވުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފު 
 ދައްކާނަމަ، ވަރުވާ ދުވަސް ހަމަވެ ވަރުވާ 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  18ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ( ދައްކާ ގޮތަށް 

ވަނަ ދުވަހުގެ  10ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. ކުލި ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ މިލާދީ މަހެއްގެ 
ރުފިޔާގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ކުލި ދައްކާނަމަ ކުލި ބަލައިގަނެވޭނީ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  10ކުރިންނެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް 

  ޖޫރިމާނާއަކާއި އެކުގައެވެ. 
 

 ގޮއި ފާލައްބަ ) ހުޅިޔަންދު ހިންނަ ( ވަރުވާއަށް ދިނުން 
) ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ ( އަށެވެ.  400/-އަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އަހަރަކު ހުޅިޔަންދު ހިންނަ ވަރުވާ

  މިތަން ވަރުވާ އަށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ކުރީގެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށެވެ. 
 
 

 ގޮއި ފާލައްބަ ) އިރުދޭނާ ( ވަރުވާއަށް ދިނުން 
 
 

) ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ ( އަށެވެ. މިތަން ވަރުވާއަށް  38/-އިރުދޭނާ ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އަހަރު 
 ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށެވެ. 

 ވަރުވާއަށް ދިނުން ދެ ކެންޖާއި ދެ ތުނޑި 
) ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ (  500/-މަހަކު  ދެ ކެންޖާއި ދެ ތުނޑި

ގައި ވާނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. ކުލި  2020ސެޕްޓެމްބަރ  2ދައްކާ ގޮތަށް 
ވަނަ  10ދައްކާ ގޮތަށް ހަމޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން  10ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް 
 ރުފިޔާ ގެ ޖޫރިމާނާ އަކާއެކުގައެވެ.   10ންމެ ދުހަކަށް ދައްކާނަމަ ކުލި ބަލައި ގަނެވޭނީ އިތުރުވާ ކޮ

  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 11 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  

 

  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް 2021 ކައުންސިލްގެ  -9
 ގެ ޖޫން  2020

 ނިޔަލަށް ބަޖެޓް 
 ބާކީ 

 ގެ ޖޫން  2020
 ނިޔަލަށް ހިނގި 

 ޚަރަދު 

 ވަނަ 
 އަހަރަށް ލިބުނު 

  ބަޖެޓް
  ތަފްޞީލް  ބަޖެޓް ގެ 

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް 4050927.00 1752973.03 2297953.97

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް 112600.00 - 112600.00

  މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގުރާމް ތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 508822.35 128747.48 380074.90

 ޖުމްލަ    

  ޚަރަދު ރިކަރަންޓް      
  ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޡަފުންނަށް 2212750.00 1079171.36 1133578.64

43326.71 44573.29 87900.00 
 އަދި ވަކި ޚިދުމަތް ތަކަށް ނޫން  ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅި ކުރައްވާ މުވައްޡަފުންނާއި

  ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

  ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރު 27000.00 1400.00 25600.00

  ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 61847.00 11836.07 50010.93

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަ  އޮފީސް 881900.00 431818.70 450081.30

  ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީން 13500.00 - 13500.00

  ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު 143000.00 14751.98 128248.02

 އެހީ، އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ 593030.00 167250.60 425779.40

  ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ ލިބިފައިވާ 30000.00 2171.03 27828.97

 ޖުމްލަ  4050927.00 1752973.03 2297953.97

  ޚަރަދު ކެޕިޓަލް   
  ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް 112600.00 - 112600.00



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 12 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  2020 -10

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 2 1ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

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

ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  2021ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ  - 2  
ރުފިޔާ ފާސްކުރުމަށް  4,653,727.00ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް 

 ނިންމުނު.

ކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާން ލ. ހުޅިޔަންދޫ ވަރުވާއަށް ދޫ -3  
އާއި ގުޅިގެން ތިންފަރާތަކުން  396-C/2020/36(IUL)ނަންބަރު

މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅުއްވާފައި 
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ލ.  24ވަނަ އަހަރުގެ  2020ނުވާތީ 

ރުފިޔާ 10000/-ކީ ހުޅިޔަންދޫ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގެ އެންމެ ކުޑައަގަ
ކަމުގައި އޮތް އޮތުން ބާޠިލުޮކްށ ހުޅިޔަނދޫ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގެ 

ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އަލުން އިޢުލާން 5000/-އެންމެ ދަށް އަގަކީ 
 ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ިނންމުނު.

 

 2 2ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

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

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

 10ގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ވަނަ އަހަރު 2021ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން  2020ވަނަދުވަހުގައި ކަމަށްވާތީ 

ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް އަށް އައިއިރު ޕްރީސްކޫލްގެ އާންޓީ އާއި އަދި 
މަސައްކަތު މީހާ އާއިއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

ވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް  2ގެ ވަނަ އަހަރު  2020ހަމަވެފައިވާތީ
މަސައްކަތު މީހަކު  01އާންޓީ އާއި  2ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕްރީސްކޫލަށް 

ނެގުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށާއި އަދި އާންޓީއެއްގެ ބޭސިކް މުސާރައެއްގެ ގޮތުގައި 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 13 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރުފިޔާ ކަމަށާއި މަސައްކަތު މީހާގެ ބޭސިކް މުސާރައެއްގެ 2100/-ދޭނީ މަހަކު 
ރުފިޔާ ކަމަށާއި،އާންޓީއެއްގެ ސަރވިސް 800/-އި ދޭނީ މަހަކު ގޮތުގަ

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

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރު  52އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ގެ ގޮތުގައި ދޭނީ މަހަކަށް 
) ހަތް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ނުވަލާރި(ގެ  7.69ގޮތަށް ގަޑިއަކަށް  ނުވާ

ރޭޓުން ކަމަށާއި ،އާންޓީން އަދި މަސައްކަތު މީހާއާއި އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުން 
 ވަނަ ޓާމްގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި ނިންމުނު. 2ވަނަ އަހަރުގެ  2020ހަދާނީ 

 

 2 3ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 
 02ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  – 1  

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 2 4ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

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

  އެންދެރިމާގެ އަބޫބަކުރުލ.ދަނބިދޫވަނަ ދުވަހު 2021ފެބްރުއަރީ  1 -2
ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއިން ލ. ހުޅިޔަންދޫ އިބްރާހީމްލިޔެ މިކައުންސިލަށް

-396(AGR):ނަންބަރު ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ 
A/2021/02  ެވަނަ މާއްދާގެ 'ހ' ގައިވާފަދައިން އެއްބަސްވުން  3 ގ

ވަނަ މާއްދާގެ 'ހ އަދި  3މި އެއްބަސްވުމުގެ  ،އުވާލުމަށް އެދި ފައިވާތީވެ
ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން  2021މާރިޗް  1ށ' ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން 

އެއްބަސްވުން އުވާލައި އަލުން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގެ 
ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމަވައި  2021ފެބްރުއަރީ  28އެންމެހައި ކަންކަން 

ކަށް ލ. ހުޅިޔަންދޫ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ވީ އެންމެ އަވަހަ
ވަނަ ޖަލްސާއިން   3ވަނަ އަހަރުގެ  2021މިކައުންސިލްގެ ހުށަހަޅަން. 

ވަނަ  2ނިންމާފައިވާ އަގަކީ އެންމެ ކުޑަ އަގު އަދި އެއްބަސްވުމުގެ 
އަބޫބަކުރު ނަންބަރުގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކުލި ދެއްކުމަށް 

 ނިންމުނު.އިބްރާހީމްއަށް އެންގުމަށްވެސް 

 

 2 5ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 
 04ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  – 1  

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 14 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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

ޔޫސުފު ކަލޭފާނު ހިނގުމާއި އާބާދު ހިނގުން ގުޅުވައިދޭ ދެ މަގު  -3
 )ނިރޮޅު ގޯޅި، ކަފިޔާވިލު މަގު(

އިންޖީނުގޭ ދެކުނުން އޮންނަ ބްލޮކް ގެ ވަށައިގެން ހުރި މަގުތައް  -4
)ފަނޑިޔާރު މަގު، ކަންހިނގާ މަގު، ފަހުން ބުރުކޮށްލި މަގު( 

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

 މަގު(

އަދި މަގުތައް ހަދައި ނިމުމުމާއިއެކު އެސަރަހައްދުގައިވާ ގެތަކަށް ކަރަންޓުގެ 
އެންގުމަށްވެސް ހިދުމަތް ދެވޭނެގޮތަށް މަގުތައް ހެދިފައިވާކަން ފެނަކައަށް 

 ނިންމުނު.

 

 2 6ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

ވަނަ  05ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  – 1
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ  -2ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ ސޯލާސިސްޓަމް  2/2021/396/438ނަންބަރ: 
ރި ގޯތިތަކުން ގާއިމްކުރާ ބިން ރަށުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތު މިހާރު ދޫކުރެވިފައިހު

ފ( ފެށިގެން 65ނައްޓައި އިރު އުތުރައްވާގޮތަށް ރަށުގެ ހޭޅި ފަށުން )
ފޫޓްގެ މަގަކަށް ކެނޑުމަށްފަހު މަގުގެ އެއްގަމަށް ވާގޮތަށް  30އެއްގަމަށް 

 އަކަފޫޓް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމުނު. 21،500

 

 

 2 7ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

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

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

ދެވޭގޮތަށް ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަގު ހެދުމަށް އާންމުކޮށް ޢިއުލާން ކޮށްފިނަމަ 
ހެޔޮ އަގެއްވެސްނުލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީވެ، ، އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ނުލިބި 

ރި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ " ޝޮޕިންގ " އިޤްތިސާދީގޮތުން ފައިދާހު
 ނިންމުނު.އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުންކަމަށް ކަނޑައަޅައި 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 15 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 2 8ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

ވަނަ  07ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  – 1
 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 

 08ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  .1
 މިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައު

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

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

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

 ނިންމުނު.ކުރިއަށް ގެންދިއުންކަމަށް ކަނޑައަޅައި 
 

 3 10ބައްދަލުވުންގެ  3ދައުރު 

 09ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  03ދަނބިދޫ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ރަށުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި ހުންނަ ނޫރު ގެއާއި ނާސާ ގެއާއި ދެމެދުން  .2
ހުޅަނގުފަރާތު ގޮނޑުދޮށާއި ދެމެދު އޮންނަ ބިމަކީ އެންމެ އިސްކަން 
ދެވޭ ލޮކޭޝަން ކަމުގައި ނިންމުމަށް ހުށަހަޅަން. އަދި ދެވަނަ 
ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތުގައި ސޯލާ ޕެނަލް 

ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ޖެހިގެން އުތުރަށް އޮންނަ ބިން  ބެހެއްޓުމަށް
 ނިންމުނު.ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް 

 

 2 11ގެ ބައްދަލުވުން 3ދައުރު 

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

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ދަނބިދޫގެ  1442 -2
މިސްކިތްތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި 

ކޮށްދެއްވުމަށް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން zކައުންސިލުން ފޯރު 
ލަކުޑި ފިލާ  15އެދިފައިވޭ އެދިފަވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 

x16”x2”8  )ް5 ފާޓާ ކުލަ ) އާދައިގެ ( 3)ފަތިކީހުމަށ 
( 1.5މުކޮޅު )" 3000ފާޓާ ކުލަ މޮޅު )އެތެރޭގައި ލުމަށް( 

 2ރޯލު ފިހި  6އިސްކަރާބު  4( 1.5އިސްކުރު )" 3000



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 16 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ދަނގަޑު އަތްފިލާ. މިތަކެތި ކައުންސިލްގެ މަރާމާތު ކޯޑުން 
 ގަތުމަށް ނިންމުނު.

 5 01ގެ ބައްދަލުވުން 4ދައުރު 

 

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 02ގެ ބައްދަލުވުން 4ދައުރު 

 

 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 

ށް ދައްކާ ނެގުމަށާއި، އެ މުވައްޒަފަށް ދޭނެ އުޖޫރައަކީ ބައިވެރިވުމަ
 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.
 

 3 03ބައްދަލުވުންގެ  4ދައުރު 

 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
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ގަސްއިންދުމަށާއި އަދި ބަނދަުރ 
ސަރަޙައްދުގައިވެސް އެކި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް ބިން 
ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ގަސް 

 އިންދުމަށް ނިންމުނު.
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 17 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  ބަދަލު އައިސްފައިވާ ކައުންސިލަށް  -5
   ވަނަ ދަޢުރަށް މެންބަރުން އިންތިޙާބު ުކރެވިފައިވެއެވެ. 4ވަނަ ދަޢުރު ނިމި  3ކައުންސިލްގެ             

 
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  -6
  ުކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތ 
 މަގާމު  ނަން  ސ.ނ.
 ރަޢީސާ   ރޯޒީ އިބްރާޙީމް / ވީނަސް  1
 ނައިބް ރަޢީސާ   ޙާ / ފިތުރޯނުގެ ޢާއިޝަތު ނަޒީ 2
 މެމްބަރ  ޢާއިޝަތު މަޢުޞޫމާ / ދިލްބަހާރުގެ  3
 މެމްބަރ  ސަޢުދިއްޔާ އިބްރާޙީމް / ދޫރެސް  4
 މެމްބަރ   ޢާމިނަތު ވަހީދާ / ކުޑަދަހަރާގެ 5

 
  ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ދަޢުރު ނިމި އަލުން އާ ދަޢުރަކަށް މެމްބަރުންަވނީ އިންތިޚާބު 
 ކުރެވިފައެވެ. މަތީގައި އެވަނީ އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކޮމެޓީެއވެ. 

 

 3 04ގެ ބައްދަލުވުން 4ދައުރު 

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

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

 ނިންމުނު.
ތެޔޮވިއްކުމަށް ހަދާފައިވާ ސެޑުތެރޭގައި މަސްމާރުކޭޓު ތިރީބައިގައި  .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.

 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 18 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ްއަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައ 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ވުމުގެ ނަންބަރު ބައްދަލު 

 5 1ބައްދަލުވުން  -3ދައުރު 

ނާސަރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭތީ  .1
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވެނޭގޮތާއި މަޝްވަރާކޮށް 
އަދި ނާސަރީއަށްދާ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ބަލާގޮތަށް 

 ނިންމުނު.

 5 2ބައްދަލުވުން  -3ދައުރު 
ނާސަރީގައި ކެޔޮގަސް އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ  .1

ނިރު ނާސަރީގައި އިންދާގޮތަށް  2މެންބަރަކުވެސް 
 ނިންމުނު.

 5 4ބައްދަލުވުން  -3ދައުރު 
ހުމަށް ދާ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކެ  .1

 ގަޑިޔަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ނިންމުނު.

 5 4ބައްދަލުވުން  -3ދައުރު 
ހުޅަނގުފަރާތު އުތުރު ކޮޅު ކުނި ގޮނޑު ރަށުގެ  .1

 ސާފުކުރުމަށް ނިންމުނު.

 5 5ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގައިވާ ގޮތަށް 1ވަނަ އަހަރުގެ 2021 -1
ނާސަރީގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީ ހުރިހާ މެންބަރުނ 

މީހަކަށް  ނާސަރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްވަރާކޮށް 
 ރ ދޭ ގޮތަށް ނިންމުނު.500ކޮންމެ މަހަކު 

  

 5 6ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު ، ޑިސެންބަރު މި 2020 -1
ދެމަހުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހުމުގެ 

ފައިސާއާއި އެލަވަންސް ނާއިބު ރައީސާ ސައުދިއްޔާ 
 އިބްރާހީމަށް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނު.

7ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު  ރަށު ދެކުނުކޮޅު އަލަށް ހަދާ ދިގުމަގުގައި  -1 5 
ސާފުކުރުމަށް މި މަސައްކަތް ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 19 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މަޝްވަރާކޮށް އަދި ކުނިކެހުމަށް ނިކުންނާނެ ގަޑިއެއް 
 ނިންމުނު.

8ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު   

5 
ފެބްރުއަރީ މަހުގައި  ހާޒިރީ ބަލަން  މެންބަރު  .1

ޒުލައިޚާ ޔޫސުފް އަދި ނާއިބު ރައީސާ 
 ނިންމުން.ސަޢުދިއްޔާ އިބްރާހީމް ގޮޅިއަޅަން 

9ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު   

4 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހުކުރު 2021 .1
މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާގެ އެހީއެއް 

ރ އެހީގެ ގޮތުގައި 1500މަޝްވަރާކޮށް ދެއްވުމަށް 
 މިސްކިތަށް ހަވާލުކުރާ ގޮތަށް ނިންމުނު.

10ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު   
4 

އަންހެން މިސްކިތު ގޯތިތެރޭގައި ކުނިކެހުމަށް  .1
 ނިންމުނު.

11ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު   
4 

ސް ކަމުގައި ވާތީ ކުރިއަށް އޮތީ ރަމަޟާން މަ .1
 ނިންމުނު.ކުނިކެހުން ލަސްކުރުމަށް 

12ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު   

4 
މުގެ ފައިސާ ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހު .1

އާއި އެލަވަންސް ނާއިބު ރައީސާ ސައުދިއްޔާ 
 .އިބްރާހީމަށް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނު

13ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު   

5 

ވަނަ އަހަރު މާރިޗުމަހުގެ އިޖުތިމާޢީ 2021 .1
ކުނިކެހުމުގެ ފައިސާއާއި އެލަވަންސް ސަރަހައްދު 

ފައިސާ އެކައުންޓުއިން ނަގާ ކޮމެޓިގެ ނާއިބު 
 ރައީސާއާ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނު.

14ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު   

5 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ، ފެބްރުއަރީ 2021 .1
މިދެމަހުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހުމުގެ 

 ރައީސާ ހާވާލުކުރުމަށްފައިސާއި އެލަވަންސް ނާއިބު 
 ނިންމުން.

15ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު   

5 
އޭސީގައި  2އަންހެން މިސްކިތުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ  .1

ރ ކޮމެޓީގެ 1500ގޭސް އެޅުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު 
 ފައިސާއިން ދޭ ގޮތަށް ނިންމުނު.



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 20 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އެއްވެސް އުޞޫލަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި 

 ނުވެއެވެ. 
 

  ީލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  އަށް ކޮމިޓ 
 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

  އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައިގެން ލިބުނު  

 މެމްބަރުންގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  

  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  

  

 ޚަރަދު  

 މެމްބަރުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

 ޚަރަދުށް ހިނގާ ދަތުރުަފތުރު ކުރުމަ  

 ލިޔެކިޔުމަށް ހިންގާ ޚަރަދު  

 މުވައްޡަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

  

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  

 ބާކީ  

 
 

 

16ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު   

4 
އިތުރަށް އަންހެން މިސްކިތުގައި ރަމަޟާންމަހު  .1

ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރެވޭބައި ކޮމެޓީން 
 ދައްކާގޮތަށް ނިންމުނު.



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2020

 21 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނިންމުން  -7
 

ތައްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންމަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަ ގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރުގެވަނަ އަހަރު  2021
މަސް ދުވަހެއެވެ. މީގެ  6މަސް ދުވަހަކީ ކައުންސިލްގެ އާ ދަޢުރެއް ފެށިގެން ދިޔަ  6ފުރަތަމަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތި ލާން ޖެހިފައެވެ. 

އަހަރުފެށިގެން ވެސް  ކުރިމަތިލާނ ޖެހިފައެވެ. ޞިލް ކުރުމުގައި ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކާއިސަބަބުން މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަ ކަންކަން ޙާ
 މަސް ދުވަހުގެ  6ޖެޓް ގެ ދަތިކަން ވެސް ވަނީ ފުރަތަމަ ގެ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތާއި އެކުގައެވެ. އެހެން ކަމުން ބަ 19އައިސްފައިވާނީ ކޮވިޑް 

 އި ތަޙައްމަލް ކުރަން ޖެހިފައެވެ. ތެރޭގަ

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

އުންސިލާއި ދަނބިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ޓާސްކްފޯސް އެއް ހަދައި ކަގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  19-ކޮވިޑް 
އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ކުރުން މަނާކުރެވިފައި ލަހައްޓަމުން ގެންދެވުނެވެ. ކޮށް ބަ ރަށަށް އަރާ ފައިބާ މީހުން ބަރާބަރަށް މޮނިޓަރ

މް ކަރަންޓީނަކަށް ދާން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ ގިން މުވައްޡަފުންގެ ދުވަހުގެ ހޯ 14ވާއިރު މާލެއިން ރަށްރަށް ދަތުރު ކުރާމީހުން 
މަސައްކަތް މި  އެތަށް ވަގުތު ތަކެއް މިކަމުގައި ހޭދަ ކުރަން ޖެހުމަކީ ވެސް ކަންކަން ޙާޞިލް ކުރުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުން ތަކެކެވެ. މި

މި ދަތި ތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ށްވެސް ފުރިހަމަކޮށްކަން މިފުރުޞަ ރިކަމާއި އެކު ވަރަކައުންސިލުން ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ވެސް ރޭވުންތެ
ކަމެއް މެނުވީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ޙާޞިލްނުވެ ގޮސްފައި ނުވެއެވެ. އަދި ގިނަ އުނދަގޫ ޙާލަތުގައިވެސް މަސައްކަތު ތާވަލުގެ މަދު 

 . ހަގަކުރަމެވެޙާޞިލް ވެފައިވާ ކަންވެސް އުފަލާ އެކު ފާ ކަންތައްތަކެއް

އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި ރަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ 
އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް هللا މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި
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