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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 

 2022 ަ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 2022ކައުންސިލްގ 

 2022  ް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 
  ލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދަލެއް ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްޞީލް * އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ބެ

  ްނިންމުނ 
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  ތަޢާރަފު  -1

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

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް  މަހު 6ފުރަތަމަ  ގެނަ އަހަރު ވަ 2022 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109
 ޓެވެ.ރިޕޯ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ  އިން

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ގެ ވަނަވަރުރަށުތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،  ޓްގައި ކައުންސިލްގެ ރިޕޯ މި
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، ކައުންސިލުން  ތެރޭގައި މަހުގެ 6ފުރަތަމަ  ގެނަ އަހަރު ވަ 2022 ހިންގުމަށް ކަ

ސިލްގެ މާލީ ހިސާބު އަދި އަނހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މަޢުލޫމާތުވެސް އި ، ކައުންޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާ އެ
  ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ. 
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 ވިޝަން  / ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ -2

ށުގެ ކުރިމަގަށް ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުބަލާ ރަ
ރޭވުމުގައި ޤަޢުމީ ތަފާސްހިސާބު ނެލެހެއްޓޭނެ، މަސްވެރިކަމުންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުން ނަފާ ލިބޭ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި 
ޒަމާނީ ހުނަރު ލިބިފައިވާ، ތުއްތު ކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް، ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ 

އްޓެއް ޤާޢިމްވެފައިވާ، ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ ރައްކާތެރި މާޙަޢުލެއް ޤާއިމްވެފައިވާ، ރައްކާތެރި ވެ
ޒުވާނުންނަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަޠު ތަނަވަސްވެފައިވާ، އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމް ތަކާއި އަސާސްތަކަށް 

ކުރުމާއި ބިން ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްވެފައިވާ، ދާޢިރާގެ ރަށްތަކަށް އަޙުލުވެރި، ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އިމާރާތް
ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ކުޑަ، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކު ދަތުރު ފަތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާޢިމްވެފައިވާ، 

 ދަރެއް ހެދިފައިވާ ރަށަކަށްވުން.ޤާއިމް ކުރެވި ސާފު ބޯފެން ލިބެންހުރި، ރައްކާތެރި ފަސޭހަ މަގުތަކަކާއި ބަނ

    / މިޝަން  އަމާޒުކައުންސިލްގެ  -3

 
ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރި މާޙަޢުލެއް ޤާއިމްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ތަރައްޤީ 

 ޙާޞިލްކުރުން 
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 އާދަމް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް -8
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  މަޤާމެއް ( އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ) ހުސް -12
 މުނިސިޕަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ ) ހުސް މަޤާމެއް (  -13
 ފާޠިމަތު ރިޔާޒާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް  -14
 ޢަލީ ޙަފީޡް ކައުންސިލް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް  -15
 ފާޠިމަތު ޙަމްދާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް  -16
 ރްޔަމް ޔާނިޔާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މައެސިސްޓެންޓް  -17
 ހައްވާ ޒުހުދާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސްޓެންޓް އެސި -18
 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -19
 ) ހުސް މަޤާމެއް (  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -20
 (  ދުލް ކަރީމް ) މަސްޖިދުލް ޖުމްޢާ ޢުމަރު ޢަބު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -21
 ( ) މަސްޖިދުލް އީމާން މޫސާ ޢާމިރު  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -22
 މުޙައްމަދު މަޢާދު ) މަސްޖިދުލް އީމާން (  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް -23
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   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  /ރަށުގެ ވަނަވަރު  -5
 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫއަކީ އަތޮޅުގެ  1078ފިރިހެނުންނާއި ޖުމްލަ  549އަންހެނުންނާއި  529 އާބަދީގައި
 3ތެރެއިން މެދު މިނުގެ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. ރަށުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ ރަށްތަކުގެ 

އިން ފެށިގެން  1ދަރިންނަށް ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމަށް ގުރޭޑް  ރައަކާއިފިހާ  09ބޯޓް އޮވެއެވެ. ވިޔަފާރިކުރާ  2ދޯންޏާއި މާލެ ދަތުރު ކުރާ 
ކިޔަވައިދޭ ސުކޫލެއް ރަށުގައި ހުރެއެވެ. އަދި ތުއްތު ކުދިންނަށް ޕްރީ ސުކޫލް ތަޢުލީމުވެސް ހަމަ މި ސުކޫލުގައި ފޯރު އަކާއި ހަމައަށް  10

އްޙީ ސިބޭބީ ނާސަރީ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމް އުގަންނައިދެމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަކި އިމާރާތެއްގައެވެ. ކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. 
ންދެއެވެ. ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ދަނބިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ނަމުގައި ސިއްޙީ މަރުކަޒެއް މިރަށުގައި ބިނާކުރެވި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެ

ދޫ ރައްޔިތުންގެ ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ހުރެއެވެ. ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދަނބި  24ރަށުގައި 
 އިންޖީނުގެއިންނެވެ. 
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  -6
 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި ނި  ހުގެ މަ  6 ތަމަ ފުރަ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރުގެ  2022

  ނަތީޖާ
ޙާޞިލް 
 ކުރެވުނު 
 މިންވަރު 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
  ރޭވިފައިވާ
  މުއްދަތު

 #  ހިންގުމަށް ރެވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q4 Q3 Q2 Q1 

 1ކުއާޓަރ 

52% 

        

 ގެ ކުރިން 10ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  2022ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި 

  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން
  0.1.1 

  

        

 ފެބްރުއަރި މަހުގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  2022
 އިއްވުން( ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021)  

  0.4.1 
  

        

 މަލީ ސިފަ މަހަކުން އެއް މަހު ތަރައްގީގެ ޕުލޭނަށް އަ  2ކޮންމެ 

 އަންނަމުންދާ ގޮތް އާންމުކުރުން 
  0.5.1 

  

        

 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2022ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2021

 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން  28މަހުގެ 
  0.4.4 

  

 1.1   ނިންމުން  އަށް  2023މަސައްކަތް ފަށައި  ކަލައިދޫ އާއި ދަނބިދޫ އާއި ދެމެދު ކޯޒްވޭ ގެ  ވަނަ އަހަރު 2022
  

        

ކަލައިދޫ ގުޅުވާދޭ   ދަންނަވައިގެން ދަނބިދޫ އަދި އިސްދޫ ސަރުކާރުގައި
 ކޯޒްވޭ އަވަސް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

1.1.1   
  

   2.1    ންހަމަޖެއްސު  އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ސާފު ބޯފެން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ވަނަ 2022

        

ބެހެއްޓިފައިވާ ފެްނތާނގީ ތަކުން ޢާއްމު ރައްޔިޔުންނަށް  ކައުންސިލްގައި
 އިސްކުރުބަރިއެއް ޤާއިމް ކުރުން  ފެން ލިބޭނޭޮގތަށް

2.1.1   
  

     2.1.2 އާރް. އޯ. ފެނުގެ ނެޓްވޯކެއް ރަށުގައި ގާއިމް ކުރުން         
   3.1    ހެދުން އްޡަފުން ބޭނުން ކުރާނެ ފާޚާނާއެއް ވަނަ އަހަރު އޮފީހުގައި މުވަ 2022

     3.1.1 މުވައްޒަފުން ބޭނުން ުކރާނެ ފާހާނައެއް ހެދުން  އޮފީހުގައި        
   3.2    ހެދުން  ކައުންސިލަށް އައު އޮފީސް އިމާރާތެއް



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022
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     3.2.1  ދުންހޯ ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ކައުންސިލަށް އައު އިމާރާތެއް        
   4.1   ކުރާ އެކި އެކި ދުވަސްތަށް ފާހަގަ ކުރުން. ގައުމީ އަދި ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ 

     4.1.1 ގޮތަށް ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން ކަލަންޑަރުގައިވާ        

 މަގުތައް  ން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި އެއްގަމުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފަހޭހަ ވާނޭހެ  ހިނގާބިނގާވެ 
 ތަރައްޤީކުރުން  

  5.1 
  

        

ރަށުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން ރަށުގެ  ރައްޔިތުންނާއި
 މަގުތައް ތަރައްޤީކުރުން

5.1.1   
  

ބައްތި ޖަހާ މަގުތައް  ގޯތިދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގަ އާއި، ހޮޅިދަނޑި ނުޖަހާ ހުރި ބައެއް މަގުތަކުގައި  އަލަށް
 ހަރުކުރެވިފައިވުން.  ފެންވަރުގައި ދިއްލާ ސަން ސްވިޗް ރަނގަޅު 

  6.1 
  

        

ފެނަކަ ގުޅިގެން ހޮޅިދަނޑި ނުޖަހާ ހުރި މަގުތަކުގައި  ކައުންސިލާއި
 ހޮޅިދަނޑި ޖެހުން

6.1.1   
  

   7.4    ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ޑީސަލް އަދި ޕެޓްރޯލް 

     7.4.1 ވިޔަފާރި ބިންތައް ކަނޑައަޅައި ދޫކުރުން        
   7.5   ބޭނުންކުރުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން  ބަނދަރު 

     7.5.1 އުސޫލު ހަދައި އާންމުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން  ބަނދަރު ބޭުނން ކުރުމުގެ        
   8.1   އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން  ކައުންސިލް 

     8.1.1 ކައުންސިލް އިދާރާއެއް އެޅުން  އައު        
   8.3   އިމާރާތް ކުރުން  އައު މިސްކިތެއް 

        

ދަންނަވައިގެން އައު މިސްކިތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް  ސަރުކާރުގައި
 ކުރުން

8.3.1   
  

   8.4   ފެރީ ޓާރމިނަލް އެޅުން 

        

  ން ފެރީ ޓާމިނަލް އެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތްދަންނަވައިގެ ސަރުކާރުގައި

 ކުރުން
8.4.1   

  
   9.1   ޕާކެއް ގާއިމްކުރުން  ކުޑަކުދިންގެ

     9.1.1 އެހީތެރިކަމާއި އެކު ޕާކު އަޅައި ނިންމުން ސަރުކާރުގެ        
   9.4   ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން  އިޖްތިމާއީ

        

ސަރަހައްދުތައް ބަލައި މައިޒާން ތަްއ މައިޒާން ގާއިމް ކުރާނެ  ފިނި
 ގާއިމް ކުރުން

9.4.1   
  

   10.3   އިތުރު އިންޖީނު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  ފެނަކައަށް

        

ދަންނަވައިގެން އިންީޖނުގެއަށް އިތުރު އިންޖީނު ހޯދުމަްށ  ފެނަކާގައި
 މަސައްކަތް ކުރުން

10.3.1   
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   10.4   ތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން އޮފީސް ޢިމާރާ  ފެނަކައިގެ

     10.4.1 އައު އޮފީސް އިމާރާތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ފެނަކައަށް        
   10.5   ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް މުޅި ރަށަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން  ފައިބަރ

        

ކުންފުންޏަކާއި  އާމްދަނީ ވަންނަ ޮގތަށް އެއްބަސް ވެވޭ ކައުންސިލަށް
 ފޯރުކޮށްދޭން ފެުށން  އެކު ހިދުމަތް

10.5.1   
  

   11.2   ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހާއްސަ ވިޔަފާރި ބިންތައް ދޫކުރުން  ބަނދަރު މަތީގެ

   11.2.1 ޔޫސް ޕްލޭން ނިމުމުން ބަނދަރުމަތިން ވިޔަފާރި ބިން ދޫުކރުން ލޭންޑް        
  

   11.3   ން ދޫކުރު  ކުލީ ބިން

        

ޔޫސް ޕްލޭން ނިމުމުން ރަށުގެ އެހެނިހެން ަތންތަުނން ބިްނ  ލޭންޑް
 ދޫކުރުން

11.3.1   
  

 11.4   ސަރަހައްދެއް ގާއިމް ކުރުން  އޮޑި ދޯނި ފަހަރު ބަނުމާއި މަރާމާތު ކުރާނެ 
  

        

 ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ސަަރހައްދެއް ކަނޑައަޅައި މިކަމަށް ބިނާވެށި
 ހާއްސަ ކުރުން

11.4.1   
  

 11.5   ނެރުބައްތި އަދި ފަރުބައްތި ޖެހުން 
  

        

މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ދަނބިދޫގެ އިހްތިޞާޞްަގއި  ޓްރާންސްޕޯޓް
 ހަރުކޮށް ެބލެހެއްޓުން  ހިމެނޭ ނެރުބައްިތތައް

11.5.1   
  

އެންމެހައި  ތޯ ބަލާ މައި ސަރުކާރަށް ދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ދާއިރާތަކަކުން  ކައުންސިލްގެ 
 އެހީތެރިކަމާއި 

 އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުން  
  12.1 

  

        

ބޭުނންވާ ދާއިރާތައް ބަލައި ވަގުތުން ވަގުަތށް އެހީތެިރކަން  އެހީތެރިކަން
 ގޮތުން ބައިވެިރވުން ފޯރުކޮށްދީ ޢަމަލީ

12.1.1   
  

އެހީތެރިކަން ފޯރު  އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެ ދާޢިރާތަކުން  ދިރިއުޅުމަކަށް  ފުދުންތެރި 
 13.1    ކޮށްދިނުން 

  

        

ދިރިއުޅުމަކަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެ  ފުދުންތެރި
  އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުން ދާޢިރާތަކުން 

13.1.1   
  

   14.2   ބެލެހެއްޓުން  ތައް ސާފުކޮށް އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު 

        

އުސޫލުން އިޖްތިމާއި ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން ކުރިއަށް  ކޮންޓްރެކްޓް
 ގެންދިއުން 

14.2.1   
  

   15.1   ޕިކްނިކް އޭރިއާތަކެއް ތަރައްޤީކުރުން 

        
   15.1.1 ންރަތްޔިތުން ގުޅިގެން ރަށުގައި ޕިކްނިކް އޭރިޔާތައް ހެދު ކައުންސިލާއި

  
   15.3   އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަށް ތަރައްގީކުރުން 
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  ކައުންސިލް ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ތަރައްޤީ ސަރުކާރާއި

 ކުރުން
15.3.1   

  
   15.4   ތަރައްޤީކުރުން  ފުޓްސަލްދަނޑު އެޅުން އަދި ފުޓްބޯޅަދަނޑު 

        

ވައިގެން ރަށުގައި ފުޓްސެލް ދަނޑެއް ތަރައްޤީކޮށް ދަންނަ ސަރުކާރުގައި
 ތަރައްޤީކުރުން އަދި ރަސްމީ ބޮޑު ދަނޑު

15.4.1   
  

   15.5   ނެޓު ބޯޅަ ކޯޓެއް ގާއިމްކުރުން 

     15.5.1 ދަންނަވައިގެން ރަށުގައި ނެޓު ބޯލް ކޯޓެއް ހެދުން  ސަރުކާރުގައި        
   18.3   ގާއިމްކުރުން  ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ސާމާނާއި ވަސީލަތް 

        

އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުގައި ދަންނަވައިގެން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ  ސަރުކާރުގެ
 މަސައްކަތް ކުރުން ސާމާނު ހޯދުމަށް

18.3.1   
  

   20.1     މަރުކަޒުގެ ވޯކް ވޭ ހިޔާކުރުން 

     20.1.1 އެހީތެރިކަމާއި އެކު މަރުކަޒުގެ ވޯރކް ވޭ ހިޔާކުރުން ސަރުކާރުގެ        
   21.1   ކަރަންޓް ލިބި ޚިދުމަތަށް ބުރޫ ނޭރުން  ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުން ބެކަޕް އިން

        

ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި  ބެކަޕް
 އެކަން ހައްލު ކުރުން

21.1.1   
  

   22.1   ކަށް ހެދުން ރަށަ  ދަނބިދުއަކީ ކުށުގެ ވެށިން ރައްކާތެރި ވެފައިވާ 

        

ވެށިން ސަލާމާތް ވުމަށް ަރތްޔަތުން ޙޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ކުށުގެ
 ހިންގުން ޕްރޮގުރާމްތަކެއް

22.1.1   
  

   23.1    މިންވަރު މަދުކުރުން  ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ކުށްކުރާ 

        

ގެން ކުށް މަދު ކުރުމުގެ ޙާއްޞަކޮށްގެން ފުުލހުންނާއި ގުޅި ޒުވާނުންނަށް
 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް

23.1.1   
  

   24.1    ހެދުން  އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ކުޑަ ރަށަކަށް

        

މައްސަލަތަކަށް ޤަވާޢިުދތަކަކާއި އުޞޫލުތަކެއް ހެދި  އިޖްތިމާއި
 ތަންފީޒުކުރުން 

24.1.1   
  

   26.1   ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެވޯޑް ދިނުން 

        

އަހަރަކުވެސް ސުކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވަރުދިއްޔާ  ކޮންމެ
 އެވޯޑް ދިނުން

26.1.1   
  

   27.2   ޕްރީސްކޫލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހޯދުން 

        

ސުކޫލުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ސައުންޑް  ޕްރީ
  ސިސްޓަމެއް ހޯދުން

27.2.1   
  

   29.1   ސްކޫލްގައި ލެބޯޓްރީއެއް ގާއިމްކުރުން 
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ސުކޫލު ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ސުކޫލަށް  ކައުންސިލާއި
 ލެބޯޓްރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުން 

29.1.1   
  

   30.1   ކުރުމާއި ކުއްކުރުން މަދުކުރުން  ދަރިވަރުންގެ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ރަނގަޅު 

        

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ކަުއންސިލާއި ގުޅިގެން ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ  ދިވެހި
ރަނގަޅުކުރުމާއި  އަޚުލާގީ ފެންވަރު  އަމާޒުކޮށްގެން ދަރިވަރުންނަށް

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
30.1.1   

  
   33.1   ނަށް ހޯދައި ދިނުން ކިޔެވޭނެގޮތް ދަރިވަރުން  ވެންޓިލޭޝަން ރަނގަޅު ކްލާސް ރޫމެއްގައި

        
   33.1.1 ސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ކިލާހަށް އޭ.ސީ. އެއް ހަދިޔާ ކުރުން ދަނބިދޫ

  
   38.1   ބަދަލުކުރުން  ގަޑިއިރަށް  16މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް 

        

ގަޑި  16ދަންނަވައިގެން ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް  ސަރުކާރުގައި
 ލު ކުރުން އިރަށް ބަދަ

38.1.1   
  

   39.1   އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައިން ހުސްނުވެ ބޭސް ލިބޭނޭ 

        

އޯއާއި ވާހަކަ ދައްކައި ރަށުގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ބޭސް  އެސްޓީ
 ލިބޭޭނ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ފިހާރައިން ހުސްނުވެ ބޭސް

39.1.1   
  

   40.1   ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްން   ރެ އެއްގައިވެސްހަފްތާގެ ހުރިހާ 

     40.1.1 ސެކިއުރިޓީ މުވައްޡަފަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މަރުކަޒަށް        
   43.1     ފެށުމަށް ބާރު އެޅުން  ވިޔަފާރި ބިން ދޫކޮށް އަދި ވިޔަފާރިތައް

        

ން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޔޫސް ޕްލޭން ނިމުމު ލޭންޑް
   ދޫކުރުން ކުލީ ބިން

43.1.1   
  

   43.2     ފަހިކޮށްދިނުން  ޒުވާނުންނަށް ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް

        

ބޭންކު ލޯން އަދި އެހެނިހެން ލޯން ސުކީމްތަކަށް  އެސް.އެމް.އީ
  ހޭލުްނެތރިކުރުވުން ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުން

43.2.1   
  

   44.1    ވަޒީފާ އުފެއްދުން 

        

އިޤްތިޞާދުގައި ހިމެނޭ ަސރަޙައްދުން ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ރަށުގެ
ދީ އެކަމަށް މުވައްޡަފުން ނަގާ އިރު މިރަށުގެ  ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު

    ޝަރުތު ކުރުން ޒުވާނުންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް
44.1.1   

  
   44.2      ފަހިކޮށްދިނުން  ގެ ފުރުޞަތު ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ 

        

އަންނަ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުން ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ަވޒީފާގެ  ރަށަށް
 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްަކތް ކުރުން ފުރުޞަތު

44.2.1   
  

   44.3       ކުރުން  އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް އިތުރު
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ދަނީ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުލީ ބިން ދޫކުރުމާއި އާމް ކައުންސިލަށް
  ފުރުޞަުތތައް ބަލައި އެކަންކަން ކުރުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި

44.3.1   
  

   46.1   އާމްދަނީ ބޮޑު ކައުންސިލަކަށް ހެދުން 

        

ހޯދުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި އެކަންކަން  އާމްދަނީ
  ކުރުން ކަތްކުރުމަށް މަސައް

46.1.1   
  

   47.1     މަސައްކަތް ކުރުން  ރަށުގެ އެންމެހައި މުވައްޞަޞާތަކާއި ގުޅިގެން 

        

ހުރިހާ މުވައްޞަޞާއަކާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް  ރަށުގެ
  ހިންގުން

47.1.1   
  

   49.1      މެދު ނުކެނޑި ހިންގުން އެކި ޕްރޮގުރާމްތައް  ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެކި 

        

މުޙިްއމު  ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ
 ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެ ދާޢިރާތަުކން ފަންނީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ

    އެހީތެރިކަމާއިއެކު ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން
49.1.1   

  
   52.1   ވުން ރަށް ގިރުން ހުއްޓު 

     52.1.1        ހިމާޔާތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ހޭޅިފަށް        
   54.1   މަސައްކަތް ކުރުން  އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް 

        

ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެން ހުރި  އ.ތ.މ
 ންކަން ކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުންއެކަ ކަންކަން ބަލައި

54.1.1   
  

   55.1    އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުން 

        

ހުރި ފުރުޞަތުތަާކއި ކުރިއަށް ދެވިދާނެ މަގުތައް  އަންހެނުންަނށް
 އަންހެުންނ ނެރުމަށް ބާރު އެޅުން ދެނެގަނެ އެކަން ކަމަށް

55.1.1   
  

   58.1   މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުން 

     58.1.1 ދުވަހާއި މިޫނންވެސް މިފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން އަންހެނުންގެ        
   59.1   ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދާ ހިމާޔަތްކުން 

        

ހަރުމުދަލުގެ އިންވެްނޓްރީ އެއް ހަދާ ދުވަހުން ދުވަހަްށ  ރައްޔިތުންގެ
 ބެލެހެއްޓުން  އަޕްޑޭޓް ކޮށް

59.1.1   
  

   62.1   އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ގެ ހުރިހާ ދަފްތަރުތަކެއް ބަރާބަރަށްރަށު 

        

ހުންނަން ޖެެހނީ ކޮންކޮްނ ދަފްތަރުތަކެއްތޯ ބަލައި ބަާރބަަރށް  ރަށުގައި
  ކުރުން އަޕްޑޭޓް

62.1.1   
  

   65.1   މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން  ރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި 

        

ބޭނުންވާ  ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި މިސްކިތްތަކަށް
 ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން 

65.1.1   
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 2ކުއާޓަރ 

45% 

        

 މަހަކުން އެއް މަހު ތަރައްގީގެ ޕުލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ  2ކޮންމެ 

 އަންނަމުންދާ ގޮތް އާންމުކުރުން 
  0.5.1 

  

 1.1   ނިންމުން  އަށް  2023ކަލައިދޫ އާއި ދަނބިދޫ އާއި ދެމެދު ކޯޒްވޭ ގެ މަސައްކަތް ފަށައި  ހަރު ވަނަ އަ 2022
  

        

ކަލައިދޫ ގުޅުވާދޭ   ދަންނަވައިގެން ދަނބިދޫ އަދި އިސްދޫ ސަރުކާރުގައި
 ކޯޒްވޭ އަވަސް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

1.1.1   
  

   1.2   ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރުން  ރި ވެރިންނާއވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވިޔަފާ 2022

        

ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނޭ  އެގްރޯނެޓް މެދުވެރިކޮށް
 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން 

1.2.1   
  

 ސާފު ބޯފެން  ންއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ސާފު ބޯފެން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސު  ވަނަ 2022
 ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  

  2.1 
  

     2.1.2 އާރް. އޯ. ފެނުގެ ނެޓްވޯކެއް ރަށުގައި ގާއިމް ކުރުން         
   10.3   އަހަރުގައި ތައުލީމީ ހަޔާތަށް ނެރުން 3 

        

 ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންެގންދާ

 ސަރީ ކުލާސް ހިންގުން ޕުރީސްކޫލްގައިނާ
10.3.1   

  
   3.2    ހެދުން  ކައުންސިލަށް އައު އޮފިސް އިމާރަތެއް

     3.2.1 ދަންނަވައިގެން ކައުންސިލަށް އައު އިމާރާތެއް ހޯދުން ސަރުކާރުގައި        
   3.3   ކޮންފަރެސް މައިކް ސިސްޓަމެއް ހޯދުން  ކައުންސިލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް އަދި 

        

ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް އަދި ކޮންފަރެސް މައިކް  ކައުންސިލަށް
 ސިސްޓަމެއް ހޯދުން

3.3.1   
  

   4.1   ކުރާ އެކި އެކި ދުވަސްތަށް ފާހަގަ ކުރުން. ގައުމީ އަދި ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ 

     4.1.1 ގޮތަށް ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން ކަލަންޑަރުގައިވާ        

 މަގުތައް  އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި އެއްގަމުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފަހޭހަ ވާނޭހެން  ހިނގާބިނގާވެ 
 ތަރައްޤީކުރުން  

  5.1 
  

        

ރަށުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން ރަށުގެ  ރައްޔިތުންނާއި
 މަގުތައް ތަރައްޤީކުރުން

5.1.1   
  

  ބައްތި  ޙައްދުގަ އާއި، ހޮޅިދަނޑި ނުޖަހާ ހުރި ބައެއް މަގުތަކުގައި ގޯތިދޫކޮށްފައިވާ ސަރަ  އަލަށް
 ޖަހާ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ދިއްލާ ސަން ސްވިޗް ހަރުކުރެވިފައިވުން.

  6.1 
  

        

ފެނަކަ ގުޅިގެން ހޮޅިދަނޑި ނުޖަހާ ހުރި މަގުތަކުގައި  ކައުންސިލާއި
 ހޮޅިދަނޑި ޖެހުން

6.1.1   
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   7.2   އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން   ސަރަހައްދުން ބޯފެނާއި ވަޅުފެން ލިބޭނެ ބަނދަރު 

        

 ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ބޯފެނާއި ވަޅު ފެން ލިބޭނޭ އިސްކުރު ބަރިއެއް

 ޤާއިމްކުރުން
7.2.1   

  
   7.4   ސަރަހައްދުން ޑީސަލް އަދި ޕެޓްރޯލް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  ބަނދަރު

     7.4.1 ރި ބިންތައް ކަނޑައަޅައި ދޫކުރުންވިޔަފާ        
   8.1   ހައްލުކުރުން  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން

     8.1.1 ކައުންސިލް އިދާރާއެއް އެޅުން  އައު        
   8.3   އިމާރާތް ކުރުން  އައު މިސްކިތެއް 

        

ދުމަށް މަސައްކަތް ދަންނަވައިގެން އައު މިސްކިތެއް ހޯ ސަރުކާރުގައި
 ކުރުން

8.3.1   
  

   8.4   ފެރީ ޓާރމިނަލް އެޅުން 

        

  ދަންނަވައިގެން ފެރީ ޓާމިނަލް އެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ސަރުކާރުގައި

 ކުރުން
8.4.1   

  
   9.2   ރަށް ރަމްޒްކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓްއެއް ބެހެއްޓުން 

        

ނައިެގން ބަނދަރުގައި ރަށް ރަމްޒު ކޮށްދޭ ބަޖެޓުގައި ހިމަ ކައުންސިލްގެ
  ހެދުން މޮނިއުމަންޓެއް

9.2.1   
  

   10.3   މަސައްކަތް ކުރުން  ފެނަކައަށް އިތުރު އިންޖީނު ހޯދުމަށް 

        

ދަންނަވައިގެން އިންީޖނުގެއަށް އިތުރު އިންޖީނު ހޯދުމަްށ  ފެނަކާގައި
 މަސައްކަތް ކުރުން

10.3.1   
  

   10.5   ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން  ޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް މުޅި ރަށަށް ފައިބަރ ބްރޯ 

        

އާމްދަނީ ވަންނަ ޮގތަށް އެއްބަސް ވެވޭ ކުންފުންޏަކާއި  ކައުންސިލަށް
 ފޯރުކޮށްދޭން ފެުށން  އެކު ހިދުމަތް

10.5.1   
  

   11.1   ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާ ފާސް ކުރުން 

        

ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް  ޔޫސް ޕްލޭން ލޭންޑް
 ކޮށްދިނުން  ކައުންސިލް އިން ފޯރު

11.1.1   
  

   11.2   ހާއްސަ ވިޔަފާރި ބިންތައް ދޫކުރުން  ބަނދަރު މަތީގެ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 

        
   11.2.1 ޔޫސް ޕްލޭން ނިމުމުން ބަނދަރުމަތިން ވިޔަފާރި ބިން ދޫުކރުން ލޭންޑް

  
   11.5   ނެރުބައްތި އަދި ފަރުބައްތި ޖެހުން 

        

މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ދަނބިދޫގެ އިހްތިޞާޞްަގއި  ޓްރާންސްޕޯޓް
 ހަރުކޮށް ެބލެހެއްޓުން  ހިމެނޭ ނެރުބައްިތތައް

11.5.1   
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 ޖެހޭ  ށް ދޭން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ދާއިރާތަކަކުންތޯ ބަލާ މައި ސަރުކާރަ  ކައުންސިލްގެ 
 އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުން  އެންމެހައި އެހީތެރިކަމާއި 

  12.1 
  

        

ބޭުނންވާ ދާއިރާތައް ބަލައި ވަގުތުން ވަގުަތށް އެހީތެިރކަން  އެހީތެރިކަން
 ގޮތުން ބައިވެިރވުން ފޯރުކޮށްދީ ޢަމަލީ

12.1.1   
  

   13.1   އުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދުން  އުޅުމެއް  ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފުދުންތެރި ދިރި

        

ދިރިއުޅުމަކަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެ  ފުދުންތެރި
  އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުން ދާޢިރާތަކުން 

13.1.1   
  

   14.2   ބެލެހެއްޓުން  އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް 

        

އިޖްތިމާއި ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން ކުރިއަށް  އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް
 ގެންދިއުން 

14.2.1   
  

   15.1   ޕިކްނިކް އޭރިއާތަކެއް ތަރައްޤީކުރުން 

        
   15.1.1 ރަތްޔިތުން ގުޅިގެން ރަށުގައި ޕިކްނިކް އޭރިޔާތައް ހެދުން ކައުންސިލާއި

  
   15.3   އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަށް ތަރައްގީކުރުން 

        

  ކައުންސިލް ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ތަރައްޤީ ސަރުކާރާއި

 ކުރުން
15.3.1   

  
   15.4   ތަރައްޤީކުރުން  ފުޓްސަލްދަނޑު އެޅުން އަދި ފުޓްބޯޅަދަނޑު 

        

ދަންނަވައިގެން ރަށުގައި ފުޓްސެލް ދަނޑެއް ތަރައްޤީކޮށް  ސަރުކާރުގައި
 ތަރައްޤީކުރުން ނޑުއަދި ރަސްމީ ބޮޑު ދަ

15.4.1   
  

   15.5   ނެޓު ބޯޅަ ކޯޓެއް ގާއިމްކުރުން 

     15.5.1 ދަންނަވައިގެން ރަށުގައި ނެޓު ބޯލް ކޯޓެއް ހެދުން  ސަރުކާރުގައި        
   15.6   ޤާއިމްކުރުން  ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒެއް

        

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ އިޖްތިމާޢީ ދަންނަވައިގެން  ސަރުކާރުގައި
 މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން 

15.6.1   
  

   15.7   އައުޓްޑޯ ޖިމް 

        

ދަންނަވައިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ އައުޓްޑޯ ޖިމެއް  ސަރުކާރުގައި
 ޤާއިމްކުރުން

15.7.1   
  

   16.1   ން އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓު  ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި

        

ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަުމްނ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ
 ގެންދިއުން 

16.1.1   
  

   16.2   ގުޅިގެން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުން  ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް 



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   17 

        

 ތަރައްޤީއަށް އެކި އެކި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ކުލަބު
 މަސައްކަތް ކުރުން

16.2.1   
  

   18.1   ތަކުގައި ބައިވެރިވުން  ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ހިންގުމާއި މުބާރާތް 

     18.1.1 އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިަވރު މުބާރާތްތަކެއް ހިންގުން  ޒުވާނުންނަށް        
   18.3   ން ގާއިމްކުރު  ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ސާމާނާއި ވަސީލަތް 

        

އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުގައި ދަންނަވައިގެން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ  ސަރުކާރުގެ
 މަސައްކަތް ކުރުން ސާމާނު ހޯދުމަށް

18.3.1   
  

   19.1   ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގުން 

        

 އުމުރު ފުރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމް އެކި
 ތަކެއް ހިންގުން 

19.1.1   
  

   21.1   ކަރަންޓް ލިބި ޚިދުމަތަށް ބުރޫ ނޭރުން  ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުން ބެކަޕް އިން

        

ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި  ބެކަޕް
 އެކަން ހައްލު ކުރުން

21.1.1   
  

   23.1    މިންވަރު މަދުކުރުން  ކުރާ ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ކުށް 

        

ޙާއްޞަކޮށްގެން ފުުލހުންނާއި ގުޅިގެން ކުށް މަދު ކުރުމުގެ  ޒުވާނުންނަށް
 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް

23.1.1   
  

   24.1    ހެދުން  އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ކުޑަ ރަށަކަށް

        

ކަކާއި އުޞޫލުތަކެއް ހެދި މައްސަލަތަކަށް ޤަވާޢިުދތަ އިޖްތިމާއި
 ތަންފީޒުކުރުން 

24.1.1   
  

 ޕްލޭ ގްރައުންޑް ކުދިންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު  ޕްރީ ސްކޫލްގެ 
 ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ. 

  27.1 
  

        

ސުކޫލުގެ ޕްލޭ ގުރައުންޑު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ  ޕްރީ
 ސާމާނު ހޯދާ ތަރައްޤީކުރުން. ކުރުމަށްޓަކައި ކުޅި ވަރު

27.1.1   
  

   27.2   ޕްރީސްކޫލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހޯދުން 

        

ސުކޫލުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ސައުންޑް  ޕްރީ
  ސިސްޓަމެއް ހޯދުން

27.2.1   
  

   27.4   ޕްރީސްކޫލް މަރާމާތުކުރުން 

     27.4.1 ންހުރި އެންމެހާ މަރާމާތުތައް ކުރުންކުރަ ޕްރީސްކޫލްގައި        
   28.1   އިމާމު އަދި ޤާރީން ތަމްރީންކުރުން 

        

ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން އިމާމުން އަދި ޤާރީން  ކައުންސިލްއިން
  ތަމްރީނުކުރުން

28.1.1   
  

   29.1   ސްކޫލްގައި ލެބޯޓްރީއެއް ގާއިމްކުރުން 
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ސުކޫލު ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ސުކޫލަށް  ކައުންސިލާއި
 ލެބޯޓްރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުން 

29.1.1   
  

   32.1   ތަނެއް ހުރުން  އައިސް މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭނެ ހިތްފަސޭހަ   ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ބަލައި 

        

 ސްކޫލުން ގުޅިގެން ސްކޫލް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ކައުންސިލާއި
 ކޮށްދިނުމަްށ މަސައްކަތް ކުރުން. ތިބޭނެ ަތނެއް ގާއިމް

32.1.1   

  
   36.1   ޓެސްޓް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން   ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ކުދި ކުދި 

        

ދަންނަވައިގެން ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ލެބޯޓްރީގެ ޙިދުމަތް  ސަރުކާރުގައި
  ހަމަޖެއްސުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

36.1.1   
  

   39.1   އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައިން ހުސްނުވެ ބޭސް ލިބޭނޭ 

        

އޯއާއި ވާހަކަ ދައްކައި ރަށުގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ބޭސް  އެސްޓީ
 ލިބޭޭނ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ފިހާރައިން ހުސްނުވެ ބޭސް

39.1.1   
  

   42.2    ކުރުން ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ދަނޑުބިން ދޫ 

        

ކުރަން ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ  ދަނޑުވެރިކަން
  ދޫކުުރން ދަށުން ދަނޑުބިން ކުއްޔަށް

42.2.1   
  

   44.1    ވަޒީފާ އުފެއްދުން 

        

އިޤްތިޞާދުގައި ހިމެނޭ ަސރަޙައްދުން ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ރަށުގެ
ދީ އެކަމަށް މުވައްޡަފުން ނަގާ އިރު މިރަށުގެ  ޞަތުހިންގުމަށް ފުރު

    ޝަރުތު ކުރުން ޒުވާނުންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް
44.1.1   

  
   44.2      ފަހިކޮށްދިނުން  ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

        

އަންނަ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުން ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ަވޒީފާގެ  ރަށަށް
 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްަކތް ކުރުން ފުރުޞަތު

44.2.1   
  

   44.3       ކުރުން  އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް އިތުރު

        

އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުލީ ބިން ދޫކުރުމާއި  ކައުންސިލަށް
  ފުރުޞަުތތައް ބަލައި އެކަންކަން ކުރުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި

44.3.1   
  

   46.1   މްދަނީ ބޮޑު ކައުންސިލަކަށް ހެދުން އާ

        

ހޯދުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި އެކަންކަން  އާމްދަނީ
  ކުރުން ކުރުމަށް މަސައްކަތް

46.1.1   
  

   47.1     މަސައްކަތް ކުރުން  ރަށުގެ އެންމެހައި މުވައްޞަޞާތަކާއި ގުޅިގެން 

        

ވައްޞަޞާއަކާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ހުރިހާ މު ރަށުގެ
  ހިންގުން

47.1.1   
  

   48.1     ބެހޭ ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން  އާޘާރީ ތަންތަން ޙިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނާއި



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022
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ހުރި އާޘާރީ ތަންތަން ޯހދައި އެތަންތަން ޙިމާޔަތްކޮށް  ރަށުގައި
   ުއންސިލްގައި ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްުޓންމަޢުލޫމާތު ކަ އެތަންތަނާއި ެބހޭ

48.1.1   
  

   49.1     އެކި ޕްރޮގުރާމްތައް މެދު ނުކެނޑި ހިންގުން  ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެކި 

        

މުޙިްއމު  ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ
 ރާތަުކން ފަންނީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެ ދާޢި

    އެހީތެރިކަމާއިއެކު ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން
49.1.1   

  
   50.1   ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން  ދީނީ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިފައިވާ ރައްޔިތެއް

        

ވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ދީނީ ދަރުސް  އެކިއެކި ދީނީ ޢިލްމު
      ހިންގުން ރޮގުރާމްތައްދިނުމުގެ ޕް

50.1.1   
  

   51.1   މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން 

        

ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ރަށުތެރެ ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް  މަދިރިން
      މަދިރި ނަްއތާލުަމށްޓަކައި ފޮގު ޖެހުން ހިންގުން ނުވަތަ

51.1.1   

  
   53.1     އުޞޫލުގެ ދަށުން ގޯތި ދޫކުރުން  އޮންނަ ގޯތި ބޭނުންވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް 

        

ޔޫސް ޕްލޭން ނިމުމާއި އެކު ގޯތި ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ގޯިތ  ލޭންޑް
         ގޯތި ދޫކުރުން ދިނުމަށް ހުޅުވާލައި

53.1.1   
  

   54.1   މަސައްކަތް ކުރުން  އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް 

        

ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެން ހުރި  އ.ތ.މ
 އެކަންކަން ކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުން ކަންކަން ބަލައި

54.1.1   
  

   55.1    އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުން 

        

ހުރި ފުރުޞަތުތަާކއި ކުރިއަށް ދެވިދާނެ މަގުތައް  އަންހެނުންަނށް
 އަންހެުންނ ނެރުމަށް ބާރު އެޅުން ކަމަށްދެނެގަނެ އެކަން 

55.1.1   
  

   59.1   ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދާ ހިމާޔަތްކުން 

        

ހަރުމުދަލުގެ އިންވެްނޓްރީ އެއް ހަދާ ދުވަހުން ދުވަހަްށ  ރައްޔިތުންގެ
 ބެލެހެއްޓުން  އަޕްޑޭޓް ކޮށް

59.1.1   
  

   60.1   ޢާއްމުކުރުން   ކައުންސިލްގެ އެކި އެކި މަޢުލޫމާތު 

        

ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުްނކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދެފުށް  ރަށުގެ
 ވެބްސައިޓްގައި ޢާްއމުކުރުން ފެންނާނެެހން

60.1.1   
  

   62.1   އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ރަށުގެ ހުރިހާ ދަފްތަރުތަކެއް ބަރާބަރަށް

        

 ކޮންކޮްނ ދަފްތަރުތަކެއްތޯ ބަލައި ބަާރބަަރށް ހުންނަން ޖެެހނީ ރަށުގައި
  ކުރުން އަޕްޑޭޓް

62.1.1   
  

   64.1   ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022
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 ރަށު ކައުންސިލުން އެއްގަމު އަދި ކަނޑު އަޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ

 ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން 
64.1.1   

  
 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  -7
 

 އަލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ހެދުން 
ހުރިހާ މަގެއްގައިވެސް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު  އަލަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ތަކުގެ މަގުތައް ހެދި 

ހިނގާބިނގާވެ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވޭ ފެންވަރަށް މަގުތައް ތަރައްޤީކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމަށް ރަށުގެ 
އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާއި ރަށުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި މުވައްޞަޞާތަކުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ 

 ބިފައިވާކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އެއްބާރުލެއްވުމެއް ލި
 

 ނާސަރީ ކުލާސް ހިންގުން 
ވަނަ އަހަރުގެ   2022އްކަތު މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކޮ މަސަ ޓީޗަރުންނާއި 2ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ވެ. ބޭބީ ނާސަރީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހިންގިފައިވެއެ  މަހު  6ފުރަތަމަ 
މި ކުލާސް މިހާ ފުރިހަމައަށް ހިންގުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ 
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ޝުކުރުވެރިކަމާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ދަރިވަރުންގެ ކެރުމާއި 

 ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން 
 

 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 
އަހަރު  20ގައި  2022އޭޕްރީލް  17ދަނބިދޫގެ އިޙްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ބެންމާފުށި ފަސްގަނޑު 

ރުފިޔާއަށް ވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ  5495500/-ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 
ރުފިޔާ ޚަރަދު  25000/-ދުއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ފަރާތުން ސީއެސްއާރު ގެ ދަސޫން ދަނބި

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކުލި ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެ  10ކުރަންޖެހެއެވެ. ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 
 50/-މުއްދަތުގެ ފަހުން ކުލި ދައްކާނަމަ ކުލި ބަލައިގަނެވޭނީ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

  އެކުގައި ކަން ވެސް އެގްރިމަންޓްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާއި
  

 ޕިކްނިކް އޭރިޔާއެއް ތަރައްޤީކުރުން 
ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ޖައްސާލާ އުފާކޮށްލުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ދަތުރުގޮސް 

މުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައެވެ. މި މަޖާކޮށްލުމަށްޓަކައި ޕިކްނިކް އޭރިޔާއެއް ތަރައްޤީ ކުރު
މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ އިތުރުން ރަށުގެ އެކިއެކި މުވައްޞަޞާތައް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. މި 

މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލެވިފައި ނުވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް 
 ވެ. ނިމިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެ
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ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  މަހު  6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ  2022 -8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް 

 

  ްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  28ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ  2022ނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަ 2021: 1ޙަރަކާތ
 ނުވުން. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮ

ވަނަ އަހަރު އިންޓާނަލް އަދި އެކްސްޓާނަލް އެއްވެސް އޮޑިޓެއް ގެންދެވިފައި  2021ވޭތުވެދިޔަ  :ދަތިތައް /ސަބަބު 
 ނުވެއެވެ. 

  ްކައުންސިލުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން އިމާމުން އަދި ޤާރީން ތަމްރީން ކުރުން :  2ޙަރަކާތ   

 :ްސްޕޮންސަރ ދޫނުކުރެވި އެދި ހުށައަޅާފައި ނުވާތީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައ 

  ްކައުންސިލާއި ސުކޫލު ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ސުކޫލަށް ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުން : 3ޙަރަކާތ 

  ުސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން އެކަށީގެން ޖަވާބެއް ނުލިބިފައި  :ދަތިތައް /ސަބަބ  

  ްކޫލުން ގުޅިގެން ސުކޫލު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭނޭ ތަނެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލާއި ސު :4ޙަރަކާތ
 މަސައްކަތްކުރުން 

  ުބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ހުރެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭގޮތް ނުވެފައި  :ދަތިތައް /ސަބަބ   

  ްގެ ދަށުން ދަނޑުބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް : 5ޙަރަކާތ   

  ުލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދިފައިނުވާތީ ބިން ދޫނުކުރެވިފައި  :ދަތިތައް /ސަބަބ 

  ްރަށުގައި ހުރި އާޘާރީތަންތަން ހޯދައި އެތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގައި : 6ޙަރަކާތ
 ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

  ަދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި ތަޖުރިބާ ކާރުންގެ އެހީތެރިކަން އަދި ލިބިފައިނުވާތީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި  :ދަތިތައް /ބު ސަބ 
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   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  -9
 

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

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  10ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް  ކުރިންނެވެ.
  ޖޫރިމާނާއަކާއި އެކުގައެވެ. 

 
 ގޮއި ފާލައްބަ ) ހުޅިޔަންދު ހިންނަ ( ވަރުވާއަށް ދިނުން 

) ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ ( އަށެވެ.  400/-ކު ހުޅިޔަންދު ހިންނަ ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އަހަރަ 
  މިތަން ވަރުވާ އަށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ކުރީގެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށެވެ. 

 
 

 ގޮއި ފާލައްބަ ) އިރުދޭނާ ( ވަރުވާއަށް ދިނުން 
 
 

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

 ވަރުވާއަށް ދިނުން ދެ ކެންޖާއި ދެ ތުނޑި 
ދެ ކެންޖާއި ދެ ތުނޑި ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ  

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

އަހަރެއް ނިމި ޖެހިގެން ކޮންމެ މީލާދީ  ކުލި ދައްކާ ގޮތަށް ހަމޖެހިފައިވަނީސޮއިކުރުމަށްފަހު ރަސްމީ ކޮށް ވަނީ ޙަވާލު ކުރެވިފައެވެ.  
ދައްކާނަމަ ކުލި ބަލައި ގަނެވޭނީ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުހަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުންވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ.  10 އަންނަ މަހުގެ

 ރުފިޔާ ގެ ޖޫރިމާނާ އަކާއެކުގައެވެ.   10
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 ބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާ  2022ކައުންސިލްގެ  -10

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ެ 2022ވަނަ އަހަރުގ

ް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށ

ީ ބަޖެޓް ބާކ

ެ  2022ވަނަ އަހަރުގ

ް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށ

ު ނގި ޚަރަދ ހި

ް 2022ވަނަ އަހަރަށ

ް ލިބުނު ބަޖެޓ
ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް 

2824741.27 2366318.53 5214507 ަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލ

39937.71 74109.49 90600 ަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލ
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގުރާމް ތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

2864678.98 2440428.02 5305107 ަ ޖުމްލ

ު ް ޚަރަދ ރިކަރަންޓ
1844612.19 1623267.81 3467880 މުވައްޡަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅި ކުރައްވާ މުވައްޡަފުންނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތް ތަކަށް ނޫން

68980.21 57735.79 126716 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

17152 15088 40000 ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

25314.74 61596.26 79911 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

490602.56 347657.44 830500 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަ

- - 7000 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

83552.8 40500 147500 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

294417.3 185582.7 480000 ް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ

109.47 34890.53 35000 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

2824741.27 2366318.53 5214507 ަ ޖުމްލ

ު ް ޚަރަދ ކެޕިޓަލ
39937.71 74109.49 90600 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

)JGOM( ް10.1 ދަޢުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022
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ެ 2022ވަނަ އަހަރުގ

ް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށ

ީ ބަޖެޓް ބާކ

ެ  2022ވަނަ އަހަރުގ

ް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށ

ު ނގި ޚަރަދ ހި

ް 2022ވަނަ އަހަރަށ

ް ލިބުނު ބަޖެޓ
ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް 

516855.43 213246.57 729602 ަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލ

541208 13792 555000 ަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލ

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގުރާމް ތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

1058063.43 227038.57 1284602 ަ ޖުމްލ

ު ް ޚަރަދ ރިކަރަންޓ

237238.32 100481.68 346720 މުވައްޡަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

9430.17 4671.83 14102 ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅި ކުރައްވާ މުވައްޡަފުންނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތް ތަކަށް ނޫން

ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

52987.77 64292.23 114280 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

112619.17 19880.83 126500 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަ

10500 - 10000 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

93000 10000 103000 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ

1080 13920 15000 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

516855.43 213246.57 729602 ަ ޖުމްލ

ު ް ޚަރަދ ކެޕިޓަލ

541208 13792 555000 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

)J-LCL( ު10.2 ޚިދުމަތުގެ ފަންޑ
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ެ 2022ވަނަ އަހަރުގ

ް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށ

ީ ބަޖެޓް ބާކ

ެ  2022ވަނަ އަހަރުގ

ް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށ

ު ނގި ޚަރަދ ހި

ް 2022ވަނަ އަހަރަށ

ް ލިބުނު ބަޖެޓ
ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް 

178703.2 70654.97 249458 ަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލ

- - - ަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލ

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގުރާމް ތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

178703.2 70654.97 249458 ަ ޖުމްލ

ު ް ޚަރަދ ރިކަރަންޓ
މުވައްޡަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅި ކުރައްވާ މުވައްޡަފުންނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތް ތަކަށް ނޫން

ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

14831.94 1900 16832 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

113504.23 135704 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

41267 8482 49749 ް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ

9100.03 60272.97 47173 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

178703.2 70654.97 249458 ަ ޖުމްލ

ު ް ޚަރަދ ކެޕިޓަލ

- - - އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

)J-CTPF( ް10.3 ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑ
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 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  2022 -11

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 4 1ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ  25ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  -1
 ފާސްކުރުން.ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 

ންޖެޭހ ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުން ފުޓްބޯޅަ ޓީަމށް ކުރަ -2
ށް ޚަރަދުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެޭވނެކަމަށްފެންާނތީ ކުރިއަ

އޮތްމެޗްތަކަށް ބޮޑެިތ ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެީތވެ 
 ރުފިޔ25000ާ/-ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނު.
ށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަރުވާއަ 01ދޫ ލ. ހުޅިޔަން -3

 22ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދިނުމަށް 
ންދޫ ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންުމން ބާޠިލްކޮށް ލ. ހުޅިޔަ

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުނު. 21
 

 5 2ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައިވާ 2022ކައުންސިލްގެ  -1
ގެ   ބަދަލު   ރުފިޔާ 23000/-ދަތުރުފަތުރުގެ ކޯޑުގައިވާ 

އަށް އިތުރުކޮށް ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންސް ރުފިޔާ 40000/-
އަށް ރުފިޔާ 50000/-ބަދަުލ  ރުފިގ31100ެ/-އަށް

ބަޖެްޓ   ޖުމްލަ ބަދަލުކޮށް ިމ އިސްލާހާއެކު
 ފާސްކުރެވުނު. 7,238,220.17

 4 3ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

 02ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  -1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ގޯސްވަމުންދާތީ ކޮވިޑްގެ އަލާމަތްތައް  ގެ ޙާލަތު 19-ކޮވިޑް -2
ޓްގެ ކި ޖެން ޓެސްޓް -އެންޓިހުންނަ ފަރާތްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް 

 މުނު.ކިޓް ގަތުމަށް ނިން 150

 4 4ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

 03ވަނަ އަހަރުގެ  2022ަވނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  -1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

މިސްކިތުގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް  1443  -2
އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް މިހާރު ިލބިަފ ހުރި ތަކެތި ބޭނުންޮކށްގެން 

ގޮސްފައި ހުރި މުށި ބަދަލު ކުރުމާއި، މިސްކިތުގެ ތަޅައިގެން 



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   27 

ޝެރާ ބޯޑުޖެހުން ،ސީލިންުގ ބަދަލުކުރުމާއި، މިވަުގތު 
ކުރަންޖެހިފަ ހުރި މަރާމާތުތައް ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކު 
ކުރުމަށް ފަހު ކުރެވެން އޮތްގޮތެއްބަލާ ކުރެވެން އޮތްގޮތަކަށް 

 ކުރުމަށް ނިންމުނު. 
ޓަށްވުރެ އަކަފޫ 500 ސަރަޙައްދަކުން  12ރަށުގެ  -3

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  01ކުޑަނުވާގޮތަށް ވިޔަފާރިބިން 
ކުއްޔަށް ދިނުމަށާ އަދި ލ. ދަނިބދޫ ކުޑަދަހަރާގޭ ދިމާ މޫދުން 
ބިން ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ މޫދުން ބިން 

 ދޫކުރުމަށް ނިންމުނު.

 4 5ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

 04ވަނަ އަހަރުގެ  2022ންސިލްެގ ވަނަ ކައު 04ދަނބިދޫ  -1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕްރީސްކޫލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މިނިމަމް  -2
ވޭޖަށް ބަދަލުކޮށް އެެޖންޑާ އާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންޓެކްްޓ 
މުވައްޒަފުންގެމިނިމަމްވޭޖުގެ ދަުށން މުސާރައާއި،އިނާޔަތްތަކުގެ 

އިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށާއި،އަދި ރިޕޯޓުގަ
ގަޑިއިރުކަމަށް  6ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ 

 ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމުނު.

 4 6ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

 05ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  -1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ މުވައްޒަފުންގެ  މ -2
ޖަނަވަރީގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީ  2022ކޮންޓްރެކްޓް 

ފެބުރުވަރީގެ ނިޔަލަްށ ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު  2022
 އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުނު.

ބެންމާފުށި ފިޔަވައި ދަނބިޫދ ފަޅުތެރޭގައިވާ އެހެން  -3
މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް އަހަރު ދުވަހުގެ  5ފަސްގަނޑުތައް 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  15ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދޫކުރުމަށް 
އަހަރާ  10ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލްޮކށް އެަފސްގަނޑުތައް 

އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  12
 ނިންމުނު.

ކައުންސިލްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ އާމިނަތު  -4
ދަނބިދޫ ގެ ދެ ދަރިންގެ ހިތުގެ ސާޖަރީ ޝަޒުރާ ނާލް / ލ. 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަދާ ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖެއިން އާސަންދަ 
ލިބޭތަނެްއތޯ ބަލާ ުނލިބޭނަމަ ކައުންސިލް މެންބަރުންެގ 
މަޝްވަރާގެ މަތިން އެފަރާތައް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް 

 ނިންމުނު.



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   28 

 4 7ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 
ލްސާގެ ވަނަ ޖަ 06ވަނަ އަހަރުގެ  2022ސިލްގެ ދަނބިދޫ ކައުން -1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 4 8ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  07ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ  -1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނު.

 އިބްރާހީމް  ކުޑަދަހަރާގެ  ދުވަހު  ވަނަ  2022 ފެބްރުއަރީ 09 -2
 ސީ  އެދިލައްވާފައިވާ ގައި  ސިޓީ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ނޭސްއު

ފޫޓު ގެ  30×30ބާ ގެންގުޅުމަށް އިރުމަތީ ފަރާތު މޫދުން ކިއުކަން
ރިޕޯޓް .އޭ އައި.ބިން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އީޕީއޭގެ ހުއްދަ އާއިއެކު އީ

 ޅުމުން ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމުނު.ހުށަހެ
ޙަސަން  ،ނބިދޫ / އަލިގާވަނަ ދުވަހު ލ.ދަ 2022ފެބްރުއަރީ  17 -3

އެކުއަރ ގައި އެދިލައްވާފައިވާ މުރުތަޟާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ
 ކަލްޗަރ ކުރުމަށް ރަށުގެ އުތުރުކޮޅު ވިލުތެރެއިން ބިން ދިނުމުގެ 

 ހުށަހެޅުމުން  ރިޕޯޓް އޭ.އައި.އީ އާއިއެކު  ހުއްދަ ޕީއޭގެކުރިން އީ
 .ނިންމުނު ދޫކުރުމަށް ބިން

ދުވަހު ގުލްޒާރުގެ ޢުސްމާން ވަނަ  2022މާރިޗް  07 -4
ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ ގައި އެދިލައްވާފައިވާ 
ގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތި ތެރެއަށް ދޮންވެލިލުމުގެ 

 ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމުން.
ލ.ދަނބިދޫ/ނަޒަލް ޙުސައިން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް، މި ރަށުގެ  -5

 ބޭނުން ކުރާތީ ރުކުގެ ބަދަލުގެ ބަންޑާރަ ރުކެއް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް
)އެއްހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ކުޑަނޫން އަދަދެއް 1000ގޮތުގައި 

ލ.ދަނބިދޫ/ނަޒަލް ޙުސައިން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ އަތުން 
 ކައުންސިލަށް ނެގުމަށް ފާސް ކުރެވެނު.

 މާލޭގައި  ދަތުރުފުޅެއްގައި ރަސްމީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މިވަގުތު  -6
 މި  ން ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް، ރައީސްސަބަބު ހުރުމުގެ

 ވަނަ  16 މަހުގެ މާރިޗް ހިނގާ މި ބައިވެރިވުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި
 މަޑުކުރުމަށް ނިންމުން. މާލޭގައި ހަމައަށް ދުވަހާއި

 4 9ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  08ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 ނު.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވު

ގައި ކައުންސިލްގެ ރަޢީސް ރަސްމީ ދަތުރެއް  2022މާރިޗް  10 .2
ނިންމުމަށްފަހު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި އިކޮނޮމިކް 
މިނިސްޓްރީ އަދި ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަން އާއި މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް 
މާލޭގައި މަޑުކުރުމަށާއި ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް 

މާރިޗް  20ރމަންޓްގެ ފަރާތުން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަ
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި  2022

 ބައިވެރިވުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށް އައުމަށް ނިންމުނު.



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   29 

 5 10ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  09ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
ވަނަ ކުއްލި  01އަހަރުގެ ވަނަ  2022ޔައުމިއްޔާ އާއި 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި  -2

އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން 
 އާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމުނު. މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ޤައްޔޫމް ބަންޑާރަ ރުކެއް ޤަވަޢިދާ ޚިލާފަށް ޙުސައިން ޢަބުދުލް -3
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް  1000ބޭނުންކުރަމުންދާތީ 

 ނިންމުނު.

 4 11ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ރުމަށް ފަހު ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލުން ޒުވާނުންނާއި މަޝްވަރާ ކު .2
މީޓަރު  20އެދުމުގެމަތިން، މިހާރު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ލިބިފައިވާ 

މީޓަރަށް ބަދަލުކޮށް  25މީޓަރު |  47 ،މީޓަރުގެ ދަނޑު 40| 
އިތުރު ކުރިބައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް ވީއެންމެ 
 އަވަހަކަށް ޒުވާނުންނަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުން ކުރެވޭނެގޮތް 

 ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް ނިންމުނު.

 5 12ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  11ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 މެޓިރިއަލްސް ގަތުމަށް ސްކޫލުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ރީޑިން .2
މަށް ކައުންސިލްގެ ގްރާންޓުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު

 ނިންމުނު.
ރަށުގައި ހަދާ މަގުތަކަށް އަރާ ޖައުފާނު ރުއް އަދި ދޮންދަނބު  .3

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ،ގަސްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ
ރޭޓުން ރުއްގަހުގެ ވެރިންނަށް ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު އެރުއްގަސްތައް 

 ސިޔާހާ މޯލްޑިވްސް އަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމުނު.
ލަމަތި ނުގެއްލޭ ގޮތަށް އަދި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ރަށުގެ މަ .4

ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސިޔާހާ 
މޯލްޑިވްސްއިން އެދިފައިވާ ބޮޑުމިނުގެ ކިނބި ގަސް ހުރިނަމަ 
ލިބެން ހުރި ޢަދަދަކަށް އެފަރާތަށް ކިނބިގަސް ހަދިޔާ ކުރުމަށް 

 ނިންމުނު.
 

 13ވުން ގެ ބައްދަލު  4ދައުރު 

5 

 

 

ވަނަ  12ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ންސިލް ގުރާންުޓން ޕްރީސްކޫލްގެ އޭސީ ހަލާކުވެފައިވާތީ ކައު .2
 BTU 24000ޚަރަދުކުރެވެން އޮތްގޮތަކަށް ޕްރީސްކޫލަށް 

 .ގެ އޭސީ އެއް ގަތުމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުނު



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   30 

 3 14ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ކުރިއަށްއޮތް އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ކަންކަން  .2
އެއްގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ކޮމެޓީ

.ޖީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި އެސް
ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް އަދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީން ދެ 

ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލްގެ  ،މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮަތށް
 10މެންބަރުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  6ފަރާތުން 

މެންބަރުންގެ  16މެންބަރުން ދެ ޖިންސު ހަމަހަމަވާގޮތަށް 
 ންމުނު.ޢީދު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ނި 

 

 3 15ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ  14ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ދު ޚަރަ ޕްރީސްކޫލް ބަޖެޓުގަ މިހާރުވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް .2
 ކުރުމަށް ފައިސާ ނެތުމާއި އެކު ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް 

މިފެށޭ ދިާރސީ އައު އަހަރުން ފެށިގެން  ކުރިމަތިވަމުން ދާތީ
-ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން 

 ރުފިޔާ ނަގާގޮތަށް ނިންމުނު.150/

 3 16ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ  15ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ގައިވާ މައްސަލަ ކައުންސިލްގެ ފަސް  2 އެޖެންޑާ ނަންބަރު .2
މެންބަރުން ތިބެެގން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ 

 އެހެން ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނު.
 

 4 17ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 
ވަނަ  16ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1

 ވުނު.ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ 
 

 4 18ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ  17ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ކައުންސިލާއި،އ.ތ.މ. ކޮމެޓީ އާއި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން  .2
ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގަ ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ތިމާވެށީގެ ދުވަސް 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުނި ކަލެކްޓް  ފާހަގަ 
ކުރުމާއި،ދުވަހުގެ ހަވީރު ރަށުތެރެ ފެހި ކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑަށް 

 ހިޔާލިބޭ ގަސްތައް އިންދުމަށް ނިންމުނު.
މިފެށޭ ދިރާސީ އައު އަހަރަށް ޕްރީސްކޫލަށްކުދިން ވެއްދުމަށް ޓަކައި  .3

ން ކުރާއިރު ވީހާ އަވަހަކަށް އިޢުލާން ކުރުމަށާއި، އިޢުލާ
-ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން 

ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމަށް ނިންމުނު. އަދި ޕްރީސްކޫލްގެ ދެ  150/



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   31 

ޓީޗަރާއި، މަސައްކަތު މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު 
މިނިމޭ ދިރާސީ އަހަރުގެ މުސާރަ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް 

  ންދިއުމަށް ނިންމުނު.ގެ
 

 4 19ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ  18ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 އޮޑިދޯނި ފަހަރު އަރުވާ ބޭލުން އަދި މަރާމާތުރުމަށް ކަލައިދުއާ  .2
އް ދަނބިދޫ ކޯޒުވޭ ގުޅޭ މަގުގެ ހުޅަނގު އުތުރަށްވާ ގޮތަ

 އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ބޯޓުޔާޑު އެޅުމަށް ނިމުނު.
އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަަގ ވަނަ  1443 .3

ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ސަގާފީ ޢީދާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން 
ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ަރްށ ، ހިމަނައިގެން ލަވައެއް ހަދާ

 ނިންމުނު.
ށް ފޮނުއްވާފައިވާ ޢަލީ ފާއިޒް އަލިގާ ލ. ދަނބިދޫ މިއިދާރާއަ .4

ސިޓީގައި އެދިފައިވާގޮތައް ޢަލީ ފާއިޒްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 
 ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މަޢާފްކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނު.

 

 3 20ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

ވަނަ  19ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ  .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ސައިޓް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  އުރީދޫ ސެލް .2
މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ މީގެކުރިންވެސް 

ރުފިޔާ  1އަހަރުގަ  5ނަގަމުން އައި ގޮތައް ފުރަތަމަ 
 5ރުފިޔާ އަދި ތިންވަނަ  2އަކަފޫޓަކަށް ދެވަނަ ފަސްއަހަރު 

ތަްއ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަ 15ރުފިޔާ ނަގާގޮތައް  3އަހަރު 
 ފީ އެއް ނަގާ އެގްރިމެންޓް އާކުރުމަށް ނިންމުނު. 

މަގުމަތީ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރާނަމަ ހުއްދަ  .3
ދޫކުރެވޭނީ ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ހުއްދަ 
ނެގުމަށާއި، އަދި އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުއްދަ ނަގާ 

 މުނު.ރުފިޔާ ނެގުމަށް ނިން 50/-ކޮންމެ ހުއްދައަކަށް 
 

 4 21ގެ ބައްދަލުވުން  4ދައުރު 

    20ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ދަނބިދޫ   .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ބަގީގެ ބެްޓރި ގަތުމަށް ދާ ޚަރަދުގެ  .2
 ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވާ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  

،ބަގީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ         ޚަރަދު ކުރުމަށާއި
 ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު.



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   32 

 

  ބަދަލު  އައިސްފައިވާ  ކައުންސިލަށް 
   ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.             

 

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

 
  ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ 

ޙާ / ފިތުރޯނުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނަޒީ
ވަނީ އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އަނަހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކިމެޓީގެ ނައިބު 

 ރައީސާގެ މަޤާމު ވަނީ ހުސްކޮށެވެ. އަދި އެމަޤާމަށް އިތުރު މެންަބރަކު އައްޔަން ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.
 

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

 ނުވެއެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން  1443 .3
ރުފިޔާ ޢީދު ކޮމެޓީގެ ރައީސް މޫސާ ނައުޝާދުގެ 48،000

ޚަރަދުތައް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް ޢީދުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ  
ކުރުމަށް ނިންމުނު. އަދި ޚަރަދު ކުރާއިރު ކައުންސިލްގެ 
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް ޢީދު 
ނިމުމުން ތަފްސީލް ،ބިލްތަކާއެކު ބާކީ އާއި އެއްކޮށް ކައުންސިލާ 

 ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމުނު.
 



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   33 

  ްއަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައ 

 ންމުންތައް ކޮމިޓީގެ ނި  ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 5 1ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ  2021 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  -1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  31އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު  8ޖަނަވަރީ  2022 -2

 އަށް ވިނަކޮށަން ނިކުންނަ ގޮތަށް ނިންމުނު. 16:00

 5 2ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4 ދަނބިދޫ .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  01އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ވާ  15ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2022 .2

އަށް ހަވީރީ  14:00ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު ފަހު 
 ހިނގުމަށް ކުނިކަހަން ނިކުންނަ ގޮތަށް ނިންމުނު.

 5 3ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4 ދަނބިދޫ .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  02އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ވަނައަހަރުގެ ވިޔަމޮޑިއުލް ގެ ދަށުން  2022 .2

ކޮމެޓީއިން މަސައްކަޓް ކުރުމަށް ރޯޒީ އިބްރާހީމް އާއި 
 ޢާއިޝަތު ނަޒީހާ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނު.

 5 4ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  03އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން  2022 .2

އައިލަންޑް ޕިކަޕް އިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް،ދަތުރަކަށް 
ރުފިޔާގެ ރޭޓް އިން ރަށުގެ ގެތަކުން  30

 ކުނިއުކާދިނުމަށް ނިންމުނު.

 5 5ދަލުވުން ބައް -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  04އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  2022ފެބްރުއަރީ  08 .2

ކޮމެޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން  އަށް 14:00މެންދުރުފަހު 
ނިކުމެ އަންހެނުންގެ ނަމާދުގެ ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަށް 

 ނިންމުނު.

 5 6ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 
ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1

ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  05އަހަރުގެ 
 ފާސްކުރެވުނު.



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   34 

ވަނަ އަހަރުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު  2022 .2
އަހަރުން މަތީ  18ކުނިކަހަން ދާން ބޭނުންވާ އުމުރުން 

ށް ކޮންމެ އަންހެން ކަނބަލަކަށްވެސް ބައިވެރި ވުމަ
ވަނަ  25ނަން ނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 

ދުވަހާއި ހަމަށް ހުޅުވާލުމަށް، އަދި ނަން ނޯޓު ނުކުރާ 
ފަރާތްތަކަށް ކުނިކަހަން ނުނިކުމެވޭގޮތަށް ހެދުމަށް 

 .އިޢުލާނު ކުރުމަށް ނިންމުނު

 5 7ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  06އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން އި .2

ކޮމެޓީގެ އާމްދަނީ  ކުނިކަހާގެން ލިބޭ ފައިސާއިން
 ރުފިޔާ  2000ކޮންމެ މަހަކު  އިތުރުކުރު މުގެ ގޮތުން 

  ނިންމުނު.ނަގާގޮތަށް  އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށް

 5 8ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދޫ ދަނބި  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  07އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ރާ މޫސާ ހާސިމްގެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހި 2022 .2

އަދި ހައިރާ މޫސާ ހާސިމް ގެ ބޭސްފަރުވާއަށް 
ރުފިޔާ  2000 ޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް 

 ދިނުމަށް ނިންމުނު.

 5 9ލުވުން ބައްދަ  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  08އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ހަދަން ނިންމާފައިވާ  .2

ފިނިމައިޒާން ސާފުކުރުމަށް އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 
 ހުރިހާމެންބަރު ނިކުމެ ސާފުކުރުމަށް ނިންމުނު.

 5 10 ބައްދަލުވުން -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  09އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ  2022 .2

ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް އާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ 
އަންހެން ކަބަލުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާގެން ހުކުރު 

 ތުރުމަށް ނިންމުނު.މިސްކިތުގައި ވެލި ފެ

 5 11ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 
ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1

ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  10އަހަރުގެ 
 ފާސްކުރެވުނު.



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   35 

ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު  20މި ހިނގާ މާރިޗް މަހުގެ  .2
ގައި ބޮޑުމަގަށް ކުނިކަހަން  14:00މެންދުރު 

 ދާގޮތަށް ނިންމުނު.

 5 12ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 
ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1

ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  11އަހަރުގެ 
 ފާސްކުރެވުނު.

 5 13ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 
ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1

ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  12އަހަރުގެ 
 ފާސްކުރެވުނު.

 5 14ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 
ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1

ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  13އަހަރުގެ 
 ފާސްކުރެވުނު.

 5 15ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 
ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1

ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  14އަހަރުގެ 
 ފާސްކުރެވުނު.

 

 5 16ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ވަ 4ދަނބިދޫ  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  15އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
-GSލ. ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ ނަންބަރު: .2

( ސިޓީއިން 2022އޭޕްރީލް  20) 190/2022/026
އެދިފައި ވާގޮތަށް  ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ރީޑިންގ 

މެޓީރިއަލްސް ހޯދުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް 
ގައި ވާ  2202/013 ކޯޓޭޝަން ނަންބަރ ޓަކައި

ރ( ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްރުފިޔާ 2988)
 ދޭގޮތަށް ނިންމުނު.

 5 17ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  16އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ޕާރުސަލްއެއް އަހަރު ނުފުރޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް  18 .2

 ދޭގޮތަށް ނިންމުނު.
 

 5 18ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 
ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1

ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  17އަހަރުގެ 
 ފާސްކުރެވުނު.



 ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ހިންގި ކައުންސިލުންމަސް ދުވަހު  6އަހަރު ފުރަތަމަ  ވަނަ 2022

ދިވެހިރާއްޖެ . ދަނބިދޫ ، ލ، ނޫރާނީމަގު  ،ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   36 

 
 
 
 
 
 
 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބަގީގެ  .2
ބެޓަރި ގަތުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް 

 ނެވުމަށް ނިންމުނު.ސިޓީއަކުން ދެން
 

 5 19ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  18އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ރުއް ނެއް  2022މެއި  18 .2

 ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކުނިކަހަން ނިކުތުމަށް ނިންމުނު.
 

 5 20ން ބައްދަލުވު  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  19އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ރަށުގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓްގެ  .2

ކުދި ކުދި ކަންތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން 
ކަނބަލުންނަށް ޙާއްސަކުރެވިގެން ކަރަންޓްގެ ކުދި 

ތަށް ހައްލުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކުދި މައްސަލަ 
 ދުވަހުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް ނިންމުނު. 01

 5 21ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 
ވަނަ  2022 ގެވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4ދަނބިދޫ  .1

ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  20އަހަރުގެ 
 ފާސްކުރެވުނު.

 5 22ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ  2022 ގެޓީ ވަނަ އ.ތ.މ ކޮމެ 4ދަނބިދޫ  .1
ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  21އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.
ކުނިކަހަން ނިކުންނަ އަންހެން ރައްޔިތުން ނާއި  .2

ގުޅިގެން ކުނިއަޅާ ސަރަހައްދުތަށް ސާފުކުރުމަށް މި 
ޖޫން މަހުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހަން 

 ނިކުންނަ ދުވަހު ސާފުކުރާގޮތަށް ނިންމުނު.
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  ޮލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  އަށް މިޓީ ކ 
 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

  އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައިގެން ލިބުނު  185582.70

 މެމްބަރުންގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  129500

  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  315052.70

  

 ޚަރަދު  

 ޚަރަދު މެމްބަރުންނަށް ހިނގާ  129500

 ޚަރަދުށް ހިނގާ ދަތުރުަފތުރު ކުރުމަ  -

 ލިޔެކިޔުމަށް ހިންގާ ޚަރަދު  6819

 މުވައްޡަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  176684.97

  

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  313003.97

 ބާކީ  2048.73
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 ނިންމުން  -12
 

ތައްތަކެއް ޙާޞިލް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކަންމަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަ ގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރުގެ ވަނަ އަހަރު  2022
އެންމެ މުޙިއްމު ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ރަށުން އަލަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ތަކުގެ ހުރިހާ މަގުތަކެއްވެސް ވަނީ މުޅިންހެން  ކުރަމެވެ.

ފައެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ހަދާ ނިމިފައެވެ. އަދި ދޯނި އެހެލުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދެއްވެސް ވަނީ ޤާއިމް ކުރެވި
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ  6ފޯރު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފެން ޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފުރަތަމަ 

ޅިތައް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި ހުރިހާ ދެއެވެ. މިހާރު ކުރަމުން ގެންދަނީ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ރަށުގައި ފެން ހޮ
ކަމެއް މަސައްކަތަކަށްވެސް ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި މުވައްޡަފުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމަކާއި އެހީތެރި

ރައްޤީއަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ މީގެ އިތުރުންވެސް ރަށުގެ ތަމީލިބިފައިވާ ކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ހާ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދެމުން ގެންދެވުނެވެ. އަދި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދޭ ހުރި

 ކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެއްބާރުލެއްވުން ލިބިފައިވާނޭކަން އުފާލާއެ  ކަމެއްގައިވެސް ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ

މީގެ އިތުރުންވެސް ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އެތައް މަސައްކަތް ތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން 
ސިފައެއް  އެކި އެކި ވުޒާރާތަކާއި ވާހަކަ ދެކެވި ރަށަށް ބޭނުންވާ ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކރެވި އެކަންކަމަށް ޢަމަލީ

ރަނީ ލިބިގެން ދާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ވަނީ އެކި އެކި ވުޒާރާތަކުގެ ފަރާތުން ލިބިފައެވެ. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކު
 ކުރިއަށް އޮތް ކުއާޓަރ އަކީ ދަނބިދުއަށް އުފާ ފާގަތިކަން ލިބިގެންދާނެ ކުއާޓަރ އަކަށް ވާނެކަމަށެވެ.

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

  آمــــــــــينކުރައްވާށިއެވެ.  މިންވަރުކާމިޔާބީ ލައްވައި، 
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