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ު ދާއިރާ ނަންބަރ

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް 0.1.1
 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ 2022

ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
0.1 0

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
   މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓ6ްވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2023 

10ްވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 2023   ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިނ
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން

0.2.2 0.2 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓ6ްވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2023  0

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
ވަނ2023ަވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް 2024   
އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވުން

0.3.3 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓ2024ް  0.3 0

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
ފެބްރުއަރި މަހުގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުނ2023ް  

( ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އިއްވުނ2022ް )
0.4.1

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
2024ޖުލައި މަހުގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުނ2023ް  

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުތާވަލް ހުށަހަޅައި ހިޔާލް ހޯދުން )
0.4.2

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
 މަހަކުން އެއް މަހު ތަރައްގީގެ ޕުލޭނަށް އަމަލީ 2ކޮންމެ 

ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތް އާންމުކުރުން
0.5.1

ތަރައްގީގެ ޕުލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތް 
އާންމުކުރުން

0.5 0

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
  ވަނަ އަހަރުގ2023ެވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2022 

  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅ28ުފެބްރުއަރީ މަހުގެ 
ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން

0.4.4 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓ2022ް  0.4 0

ު ދާއިރާ ނަންބަރ

 ވަނަ އަހަރު ކަލައިދޫ އާއި ދަނބިދޫ 2022: 1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
2023ްޢާއި ދެމެދު ކޯޒް ވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައި   އަށް ނިންމުނ

1.1

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ކަލައިދޫ ، : 1.1.1ހަރަކާތް 
ދަނބިދޫ ، އިސްދޫ ގުޅުވާދޭ ކޯޒްވޭ އަވަސް ކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން
1.1.2

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2022: 1.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރުން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ދަ

1.2

ނޑުވެރިން : 1.2.1ހަރަކާތް  އެގްރޯނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދަ
އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން

1.2.1

ސާފު ބޯފެން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަ : 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޖެއްސުން

2.1

ކައުންސިލްގައި ބެހެއްޓިފައި ވާ ފެންތާނގީ : 2.1.1ހަރަކާތް 
ތަކުން ޢާއްމު ރައްޔިޔުންނަށް ފެން ލިބޭނޭގޮތަށް  

އިސްކުރުބަރިއެއް ޤާއިމް ކުރުން
2.1.1

ފެނުގެ ނެޓްވޯކެއް ރަށުގައި ގާއިމް . އޯ. އާރް: 2.1.2ހަރަކާތް 
ކުރުން

2.1.2

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

4.1

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތަށް ދުވަސްތައް ފާހަގަ : 4.1.1ހަރަކާތް 
ކުރުން

4.1.1

ހިނގާބނގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި : 5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އެއްގަމުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފަހޭހަ ވާނޭހެން މަގުތައް 

ތަރައްޤީކުރުން
5.1

ރައްޔިތުންނާއި ރަށުގެ ހުރިހާ : 5.1.1ހަރަކާތް 
މުވައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން ރަށުގެ މަގުތައް ތަރައްޤީކުރުން

5.1.1

އަލަށް ގޯތިދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައާއި، : 6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑި ނުޖަހާއި ހުރި ބައެއް މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖަހާ  ހޮޅިދަ

މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ދިއްލާ ސަން ސްވިޗް 
.ހަރުކުރެވިފައިވުން

6.1

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 5ޕޮލިސީ  5

މުއްދަތު
2023

c

2023- ގެ މަސައްކަތު ތާވަލް (ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް)

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ޒިންމާވާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ ދާއިރާ ނަންބަރު
ފެބުރުއަރީ ޖެނުއަރީ

Q4 Q3 Q2 Q1
ޑިސެމްބަރ ނޮވެމަބަރ އޮކްޓޯބަރ ސެޕްޓެމްބަރ އޯގަސްޓް ޖުލައި ޖޫން މެއި އޭޕްރީލް މާރޗް

މަގުތައް ދިއްލާ އަލި ކުރުން: 6ޕޮލިސީ 

ދަނބިދޫ 
/ ކައުންސިލް 
ޕްލޭނިންގ 
މިނިސްޓްރީ

ދަނބިދޫ 
/ ކައުންސިލް 

މުއައްސަސާތައް

6

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ޤާނޫނުގައޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ) ރިޕޯޓްސް
 ގެ ކުރިން އަތޮޅު 10 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 2023ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި 

ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން

0.4 ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން އާންމު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނ0ް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

(ދަނބިދޫ އާއި ކަލައިދޫ ގުޅުވާލެވޭ) ކޯޒްވޭ 1ޕޮލިސީ  1

އެކި އެކި މުހިންމު މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ކުރުން: 4ޕޮލިސީ 4

-          

-          

ދަނބިދޫ 
/ ކައުންސިލް 
އެގްރޯނެޓް 
ކޯޕަރޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޕްލޭނިންގް، 

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
-          

    100,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

100,000.00    

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، ފެނަކަ

75,000.00     

2
ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ : 2ޕޮލިސީ 

އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުން



ނޑި : 6.1.1ހަރަކާތް  ކައުންސިލާއި ފެނަކަ ގުޅިގެން ހޮޅިދަ
ނޑި ޖެހުން ނުޖަހާ ހުރި މަގުތަކުގައި ހޮޅިދަ

6.1.1

ހުރިހާ މަގުތަކެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ މަގު : 6.1.2ހަރަކާތް 
ބައްތިތަށް ސޯލާ ބައްތިއަށް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ މަގު ބައްތި 

ތަކުގައި އޮޓޯ ސްވިޗް ހަރުކުރުން
6.1.2

ބަނދަރަކީ ލަފާފުރާ ފަރާތްތަކަށާއި އޮޑިދޯނި : 7.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަހަރަށް ރައްކާތެރި ތަނެއްކަމުގައި ހެދުމަށް ބަނދަރު 

.ޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުން.ސީ.ސަރަހައްދުގައި ސީ
7.1

މުޅި ބަނދަރު އެއްކޮށް ކަވަރު ވާނޭހެން : 7.1.1ހަރަކާތް 
ސީސީ ޓީވީ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން

7.1.1

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބޯފެނާއި ވަޅުފެން : 7.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

7.2

ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ބޯފެނާއި ވަޅު ފެން : 7.2.1ހަރަކާތް 
ލިބޭނޭ އިސްކުރު ބަރިއެއް ޤާއިމްކުރުން

7.2.1

ބަނދަރުގައި މީޓަރު ހަރުކޮށްގެން ފެން : 7.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ވިއްކުން

7.3

ބަނދަރުގައި މީޓަރު ހަރުކޮށް ވަޅު ފެނާއި : 7.3.1ހަރަކާތް 
ބޯފެން ވިއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

7.3.1

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން : 8.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ހައްލުކުރުން

8.1

އައު ކައުންސިލް އިދާރާއެއް އެޅުން: 8.1.1ހަރަކާތް  8.1.1

ސަހަރާ ވަށާފާރު ރޭނުން: 8.2ސްޓްރެޓަޖީ  8.2

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ އެހީގައި ސަހަރާގެ : 8.2.1ހަރަކާތް 
ވަށާފާރު ރޭނުން

8.2.1

އައު މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރުން: 8.3ސްޓްރެޓަޖީ  8.3

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން އައު : 8.3.1ހަރަކާތް 
މިސްކިތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

8.3.1

ފެރީ ޓާރމިނަލް އެޅުން: 8.4ސްޓްރެޓަޖީ  8.4

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ފެރީ ޓާމިނަލް : 8.4.1ހަރަކާތް 
އެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް  ކުރުން

8.4.1

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ގާއިމްކުރުން: 9.1ސްޓްރެޓަޖީ  9.1

ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ޕާކު އަޅައި : 9.1.1ހަރަކާތް 
ނިންމުން

9.1.1

ރަށް ރަމްޒްކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓްއެށް ބެހެއްޓުން: 9.2ސްޓްރެޓަޖީ  9.2

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން : 9.2.1ހަރަކާތް 
ބަނދަރުގައި ރަށް ރަމްޒު ކޮށްދޭ މޮނިއުމަންޓެއް ހެދުން

9.2.1

ރައްފެހިކުރުން: 9.3ސްޓްރެޓަޖީ  9.3

ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: 9.3.1ހަރަކާތް  9.3.1

އިޖްތިމާއީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން: 9.4ސްޓްރެޓަޖީ  9.4

ފިނި މައިޒާން ގާއިމް ކުރާނެ ސަރަހައްދުތައް : 9.4.1ހަރަކާތް 
ބަލައި މައިޒާން ތައް ގާއިމް ކުރުން

9.4.1

ނަރުދަމާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން: 10.1ސްޓްރެޓަޖީ  10.1

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ސަރުކާރުގެ : 10.1.1ހަރަކާތް 
އެހީތެރިމާއި ކައުންސިލްގެ އެއްބާރު ލުމާއި އެކު ނަރުދަމާ 

10.1.1

ރަށުތެރެއަކީ ހިތްފަސޭހަ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ : 9ޕޮލިސީ 
ރަށަކަށް ހެދުން

9

އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު : 10ޕޮލިސީ 
ކުރުން

10

ދަނބިދޫ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތް ތަކާއި : 8ޕޮލިސީ 
ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަކީ ފެންވަރު 

.ރަނގަޅުތަންތަން ކަމުގައިވުން
8

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ލިބެން ހުންނަ : 7ޕޮލިސީ 
ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ބަނދަރު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމާއި 

.ހިތްފަސޭހަ މާހައުލަކަށް ހެދުން

7

މަގުތައް ދިއްލާ އަލި ކުރުން: 6ޕޮލިސީ  6

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

އެންވަޔަރަންމަންޓް 
މިނިސްޓްރީ

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، ފެނަކަ

75,000.00     

     50,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ. މ.ތ.އ

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ، . މ.ތ.އ
އާންމު ރައްޔިތުން

20,000.00     

     50,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

     20,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް ، 

އޭ.ޖީ.އެލް
-          

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 
އިސްލާމިކް 
އެފެއާރޒް
ދަނބިދޫ 

ކައުންސިލް، 
.ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް

     40,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ. މ.ތ.އ
15,000.00     



ކަރަންޓް ކޭބަލް އަޕްގުރޭޑް ކުރުމަށް : 10.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސައްކަތް ކުރުން

10.2

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ފެނަކައިގެ : 10.2.1ހަރަކާތް 
އެހީތެރިކަމާއިއެކު ރަށުގެ ކަރަންޓް ނެޓްވާރކް އަޕްގުރޭޑް ކުރުން

10.2.1

ފެނަކައަށް އިތުރު އިންޖީނު ހޯދުމަށް : 10.3ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސައްކަތް ކުރުން

10.3

ފެނަކާގައި ދަންނަވައިގެން އިންޖީނުގެއަށް : 10.3.1ހަރަކާތް 
އިތުރު އިންޖީނު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

10.3.1

ފެނަކައިގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ހޯދުމަށް : 10.4ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސައްކަތް ކުރުން

10.4

ފެނަކައަށް އައު އޮފީސް އިމާރާތެއް : 10.4.1ހަރަކާތް 
ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

10.4.1

ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް މުޅި : 10.5ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން

10.5

އިންޓަރނެޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ : 10.5.1ހަރަކާތް 
ކުންފުންޏަކާއި އެކު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުން

10.5.1

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާ ފާސް ކުރުން: 11.1ސްޓްރެޓަޖީ  11.1

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް ބަޔަކާއި : 11.1.1ހަރަކާތް 
ހަވާލުކޮށް މިނިސްޓްރީއިން ފާސް ކުރުން

11.1.1

ބަނދަރު މަތީގެ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ : 11.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުރުމަށް ހާއްސަ ވިޔަފާރި ބިންތައް ދޫކުރުން

11.2

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނިމުމުން : 11.2.1ހަރަކާތް 
ބަނދަރުމަތިން ވިޔަފާރި ބިން ދޫކުރުން

11.2.1

ކުލީ ބިން ދޫކުރުން: 11.3ސްޓްރެޓަޖީ  11.3

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނިމުމުން ރަށުގެ : 11.3.1ހަރަކާތް 
އެހެނިހެން ތަންތަނުން ބިން ދޫކުރުން

11.3.1

އޮޑި ދޯނި ފަހަރު ބަނުމާއި މަރާމާތު : 11.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުރާނެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމް ކުރުން

11.4

އޮޑި ދީނި ފަހަރު ބަނުމާއި މަރާމާތު : 11.4.1ހަރަކާތް 
ކުރާނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ ކުރުން

11.4.1

ނެރުބައްތި އަދި ފަރުބައްތި ޖެހުން: 11.5ސްޓްރެޓަޖީ  11.5

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން : 11.5.1ހަރަކާތް 
ދަނބިދޫގެ އިހްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ނެރުބައްތިތައް ހަރުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން
11.5.1

ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވަނީ : 12.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކޮން ދާއިރާތަކަކުންތޯ ބަލާ މައި ސަރުކާރަށް ދޭން ޖެހޭ 

އެންމެހައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުން
12.1

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ބަލައި : 12.1.1ހަރަކާތް 
ވަގުތުން ވަގުތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ޢަމަލީ ގޮތުން 

ބައިވެރިވުން
12.1.1

ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާ ކުނި : 14.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މެނޭޖް ކުރެވޭ ރަށަކަށް ހެދުން

14.1

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުނިކޮށްޓެއް : 14.1.1ހަރަކާތް 
ގާއިމުކޮށް ޕިކަޕެއް ހޯދުން

14.1.1

މުވައްޒަފުން ނެގުން: 14.1.2ހަރަކާތް  14.1.2

ކުނި މެނޭޖް ކުރަން ފެށުން: 14.1.3ހަރަކާތް  14.1.3

އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު ތައް ސާފު ކޮށް : 14.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ބެލެހެއްޓުން

14.2

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އިޖްތިމާއި : 14.2.1ހަރަކާތް 
ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

14.2.1

ޕިކްނިކް އޭރިއާތަކެއް ތަރައްޤީކުރުން: 15.1ސްޓްރެޓަޖީ  15.1

14

މައި ސަރުކާރުގެ ޕްރްޖެކްޓް ތަކަށް : 12ޕޮލިސީ 
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިނަކް 

ފޯރުކޯށްދިނުން
12

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ : 14ޕޮލިސީ 
ނިޒާމެއް ޤާޢިމްކުރުން

15

11

އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު : 10ޕޮލިސީ 
ކުރުން

10

ނޑުފަޅުތައް އެންމެ ފައިދާ : 11ޕޮލިސީ  ބިމާއި، ކަ
.ހުރިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮތް ރަށަކަށް ހެދުން

ދަނބިދޫގެ މަލަމައްޗަކީ ރަށަށްއަރާ : 24މަޤްޞަދު 
ފަރާތްތައް ގަޔާވާނެފަދަރީތިތަނަކަށްހެދުމާއި، ފަސޭހަކަމާއިއެކު 

ދަތުރުކުރެވޭނެ ރައްކާތެރި މަގުތަކެއް ހެދިފައި ވުމާއި، 
ކުޑަކުދީންނާއި ބޮޑެތިމީހުން ހިތްފަސޭހަކޮށްލާނޭ ތަންތައް 

.ހެދިފައިވުން

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، ފެނަކަ

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ. މ.ތ.އ

20,000.00     

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، ފެނަކަ

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، ފެނަކަ

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 
ދިރާގު، އުރީދޫ

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

އޭ.ޖީ.އެލް
200,000.00    

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

     20,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 
ޓްރާންސްޕޯޓް 

މިނިސްޓްރީ

    250,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

    470,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް



ކައުންސިލާއި ރަތްޔިތުން ގުޅިގެން ރަށުގައި : 15.1.1ހަރަކާތް 
ޕިކްނިކް އޭރިޔާތައް ހެދުން

15.1.1

މޫދަށް އެރޭނެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކުރުން: 15.2ސްޓްރެޓަޖީ  15.2
ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމާއި އެކު މޫދަށް : 15.2.1ހަރަކާތް 

އެރޭނެ ސަރަޙައްދެއް ހެދުން
15.2.1

ނޑު : 15.4ސްޓްރެޓަޖީ ނޑު އެޅުން އަދި ފުޓްބޯޅަދަ ފުޓްސަލްދަ
ތަރައްޤީކުރުން

15.4

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ރަށުގައި : 15.4.1ހަރަކާތް 
ނޑެއް ތަރައްޤީކުރުން ފުޓްސެލް ދަ

15.4.1

ނެޓު ބޯޅަ ކޯޓެއްގާއިމްކުރުން: 15.5ސްޓްރެޓަޖީ 15.5

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ނެޓު ބޯލް : 15.5.1ހަރަކާތް 
ކޯޓެއް ހެދުން

15.5.1

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒެއް : 15.6ސްޓްރެޓަޖީ
ޤާއިމްކުރުން

15.6

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ރަނަގޅު : 15.6.1ހަރަކާތް 
ފެންވަރެއްގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން

15.6.1

އައުޓްޑޯ ޖިމް: 15.7ސްޓްރެޓަޖީ 15.7

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ރަނގަޅު : 15.7.1ހަރަކާތް 
ފެންވަރެއްގެ އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ޤާއިމްކުރުން

15.7.1

އުވެމުންދާ ކުޅިވަރުތައް އާލާކޮށް : 16.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ވަސީލަތްތައް ހޯދުން

16.3

އަންހެނުންގެ ކުޅިވަރާ ގުޅޭ ޖަމްއިއްޔާއެއް : 16.3.1ހަރަކާތް 
އުފެއްދުން

16.3.1

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ހިންގުމާއި މުބާރާތް : 18.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަކުގައި ބައިވެރިވުން

18.1

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރު : 18.1.1ހަރަކާތް 
މުބާރާތްތަކެއް ހިންގުން

18.1.1

ކުޅޭނެ ސާމާނާއި ވަސީލަތް ގާއިމްކުރުން: 18.3ސްޓްރެޓަޖީ  18.3
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުގައި : 18.3.1ހަރަކާތް 

ދަންނަވައިގެން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ސާމާނު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް 
ކުރުން

18.3.1

މަރުކަޒުގެ ވޯކް ވޭ ހިޔާކުރުން:  20.1ސްޓްރެޓަޖީ  20.1
ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު މަރުކަޒުގެ : 20.1.1ހަރަކާތް 

ވޯރކް ވޭ ހިޔާކުރުން
20.1.1

ނޑުމުން ބެކަޕް އިން : 21.1ސްޓްރެޓަޖީ  ރަށުން ކަރަންޓް ކެ
ކަރަންޓް ލިބި ޚިދުމަތަށް ބުރޫ ނޭރުން

21.1

ބެކަޕް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ : 21.1.1ހަރަކާތް 
ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަން ހައްލު ކުރުން

21.1.1

ދަނބިދުއަކީ ކުށުގެ ވެށިން ރައްކާތެރި : 22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ވެފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން

22.1

ދަނބިދޫގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެއް ގާއިމް ކުރުން: 22.1.1ހަރަކާތް  22.1.1

ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ކުށްކުރާ : 23.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މިންވަރު މަދުކުރުން

23.1

ޒުވާނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ފުލުހުންނާއި : 23.1.1ހަރަކާތް 
ގުޅިގެން ކުށް މަދު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގުން

23.1.1

ސައިހޮޓާ، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ : 25.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަންތަން ބަރާބަރަށް ޗެކްކުރުން

25.1

 3ސައިހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން : 25.1.1ހަރަކާތް 
މަހުން އެންމަހު ޗެކް ކުރުން

25.1.1

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެވޯޑް ދިނުން: 26.1ސްޓްރެޓަޖީ  26.1
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސުކޫލުގެ އިނާމު : 26.1.1ހަރަކާތް 

ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވަރުދިއްޔާ އެވޯޑް ދިނުން
26.1.1

ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޕްލޭ ގްރައުންޑް ކުދިންނަށް : 27.1ސްޓްރެޓަޖީ 
.ބޭނުން ކުރެވޭނެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ

27.1

20
ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް : 20ޕޮލިސީ 

ކުރިއެރުވުން

18
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހިދުމަތްތައް : 18ޕޮލިސީ 
ދިނުން

15

ދަނބިދޫގެ މަލަމައްޗަކީ ރަށަށްއަރާ : 24މަޤްޞަދު 
ފަރާތްތައް ގަޔާވާނެފަދަރީތިތަނަކަށްހެދުމާއި، ފަސޭހަކަމާއިއެކު 

ދަތުރުކުރެވޭނެ ރައްކާތެރި މަގުތަކެއް ހެދިފައި ވުމާއި، 
ކުޑަކުދީންނާއި ބޮޑެތިމީހުން ހިތްފަސޭހަކޮށްލާނޭ ތަންތައް 

.ހެދިފައިވުން

މަރުކަޒުގެ ބެކަޕް ސިސްޓަމް ރަނގަޅުކޮށް : 21ޕޮލިސީ 
ކަރަންޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

21

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ސާރވިސް

ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ކުށްކުރާ : 23.1ޓާގެޓް 
މިންވަރު މަދުކުރުން

23

110,000.00    

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ސާރވިސް

ކުއްތަކަށް އަރައި ނުގަންނަ ރައްޔިތުން ތަކެއް : 22ޕޮލިސީ 
ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވުން

22

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ. މ.ތ.އ

20,000.00     

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ. މ.ތ.އ

15,000.00     

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، ޔޫތް 

މިނިސްޓްރީ

150,000.00    

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، ޔޫތް 

 ، މިނިސްޓްރީ
ކޮމެޓީ. މ.ތ.އ

30,000.00     

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، ޔޫތް 

މިނިސްޓްރީ

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ދަނބިދޫ ސިއްހީ 
މަރުކަޒު

27ްޕޮލިސީ 27  ޕްރީ ސްކޫލްގެ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުނ

އާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން މޮނިޓަރ ކުރުން: 25ޕޮލިސީ 25

26ްޕޮލިސީ 26  ވަރުދިއްޔާ އެވޯޑް ސްޕޮންސަރ ކުރުނ
ދަނބިދޫ 

ކައުންސިލް، 
ދަނބިދޫ ސްކޫލު

10,000.00     

     20,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ކޮމެޓީ. މ.ތ.އ

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ، . މ.ތ.އ
ޖަމްއިއްޔާތައް

50,000.00     

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، ޔޫތް 

މިނިސްޓްރީ

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

 ، ސިއްހީ މަރުކަޒު
ކޮމެޓީ. މ.ތ.އ

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ދަނބިދޫ ސިއްހީ 

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، ޔޫތް 

މިނިސްޓްރީ

30,000.00     



ޕްރީ ސުކޫލުގެ ޕްލޭ ގުރައުންޑު ޒަމާނީ : 27.1.1ހަރަކާތް 
ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުޅި ވަރު ސާމާނު ހޯދާ 

.ތަރައްޤީކުރުން
27.1.1

ޕްރީސްކޫލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހޯދުން: 27.2ސްޓްރެޓަޖީ  27.2

ޕްރީ ސުކޫލުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި : 27.2.1ހަރަކާތް 
އެކަށީގެންވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހޯދުން

27.2.1

ޕްރީސްކޫލަށް ޓްރެއިން ޓީޗަރުން ހޯދުން: 27.3ސްޓްރެޓަޖީ  27.3
ދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ : 27.3.1ހަރަކާތް 

ޓީޗަރުންނަށް އިސްކަންދީގެން މުވައްޒަފުން ނެގުން
27.3.1

ް: 29.1ސްޓްރެޓަޖީ  ހާއްސަ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުނ 29.1

 ނުވަތަ އެޑްވާންސް ކޯހެއް 3ސެޓްފިކެޓް : 29.1.1ހަރަކާތް 
ސްޕޮންސަރ ކުރުން

29.1.1

ސުކޫލަށް އޭވީ ރޫމް އެއް ހޯދުން: 29.3ސްޓްރެޓަޖީ  29.3
: 29.3.1ހަރަކާތް 

ސަރުކާރާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވައިގެން 
ސުކޫލަށް އޭވީ ރޫމެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

29.3.1

ލައިބްރަރީއެއް ހެދުން: 29.4ސްޓްރެޓަޖީ  29.4
: 29.4.1ހަރަކާތް 

ސަރުކާރާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވައިގެން 
ސުކޫލްގައި ލައިބްރެރީއެއް ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

29.4.1

ނޑު : 30.1ސްޓްރެޓަޖީ  ދަރިވަރުންގެ އަޚުލާޤީ މިންގަ
ރަނގަޅު ކުރުމާއި ކުއްކުރުން މަދުކުރުން

30.1

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ކައުންސިލާއި : 30.1.1ހަރަކާތް 
ގުޅިގެން ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  

އަޚުލާގީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން 
އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

30.1.1

ދަނބިދޫ ސްކޫލުން އިންތިޒާމް ކުރާ : 34.1ސްޓްރެޓަޖީ 
.މުބާރާތްތަކުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިވުން

34.1

އެންމެ ގިނައިން ސްކޫލްގައި ބޭއްވޭ : 34.1.1ހަރަކާތް 
 (ފުޓްބޯޅަ، ނެޓްބޯޅަ އަދި ޤުރުޢާން މުބާރާތް)މުބާރާތްތަކަށް 

.ސްޕޮންސަރ ދިނުން
34.1.1

ހަފްތާގެ ހުރިހާ ރެ އެއްގައިވެސް : 40.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްން

40.1

މަރުކަޒަށް ސެކިއުރިޓީ މުވައްޡަފަކު : 40.1.1ހަރަކާތް 
ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

40.1.1

ނޑުވެރިކަމުގެ ކާނާ ރަށުން ލިބޭނޭ : 42.1ސްޓްރެޓަޖީ  ދަ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

42.1

ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގުޅިގެން : 42.1.1ހަރަކާތް 
ނޑުވެރިކަމުގެ ކާނާ ރަށުން ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  ދަ

ހަމަޖެއްސުން
42.1.1

ނޑުބިން ދޫކުރުން: 42.2ސްޓްރެޓަޖީ  ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ދަ 42.2

ނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ : 42.2.1ހަރަކާތް  ދަ
ނޑުބިން ކުއްޔަށް  ފަރާތްތަކަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ދަ

ދޫކުރުން
42.2.1

ވިޔަފާރި ބިން ދޫކޮށް އަދި ވިޔަފާރިތައް : 43.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފެށުމަށް ބާރު އެޅުން

43.1

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނިމުމުން ކުދި އަދި : 43.1.1ހަރަކާތް 
މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުލީ ބިން ދޫކުރުން

43.1.1

ޒުވާނުންނަށް ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް : 43.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަހިކޮށްދިނުން

43.2

އީ ބޭންކު ލޯން އަދި . އެމް . އެސް : 43.2.1ހަރަކާތް 
އެހެނިހެން ލޯން ސުކީމްތަކަށް ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން
43.2.1

ވަޒީފާ އުފެއްދުން: 44.1ސްޓްރެޓަޖީ  44.1

ރަށުގެ އިޤްތިޞާދުގައި ހިމެނޭ : 44.1.1ހަރަކާތް 
ސަރަޙައްދުން ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ދީ 

އެކަމަށް މުވައްޡަފުން ނަގާ އިރު މިރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް 
އިސްކަން ދިނުމަށް ސަރުތު ކުރުން

44.1.1

27ްޕޮލިސީ 27  ޕްރީ ސްކޫލްގެ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުނ

 ދަނބިދޫ ސުކޫލުގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު މަތިކޮށް 29ޕޮލިސީ 
އިތުރު ފަސޭހަތައް ހޯދައިދިނުން

29

ކައުންސިލް، 
ދަނބިދޫ ސްކޫލު، 

އެޑިއުކޭޝަން 
މިނިސްޓްރީ

25,000.00     

ކައުންސިލް، 
ދަނބިދޫ ސްކޫލު، 

އެޑިއުކޭޝަން 
މިނިސްޓްރީ

     20,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

     50,000.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

40ްޕޮލިސީ  40 ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ޙަރުދަނާ ކުރުނ

 
ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުން: 42ޕޮލިސީ  ދަ

42

 ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚުލާގީ 30ޕޮލިސީ 
ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
30

 ދަނބިދޫ ސްކޫލުން އިންތިޒާމް ކުރާ 34ޕޮލިސީ 
މުބާރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން

34

 
ވިޔަފާރިތައް ފަށައިގަތުމަށް ފުރުޞަތުތައް :  43ޕޮލިސީ 

ފަހި ކޮށްދިނުން
43

 
ފުދުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން:  44ޕޮލިސީ 

44

    285,864.00ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ކައުންސިލް، 
ދަނބިދޫ ސިއްހީ 

މަރުކަޒު

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ، . މ.ތ.އ
ވިޔަފާރިވެރިން

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ކައުންސިލް، 
ދަނބިދޫ ސްކޫލު، 

އެޑިއުކޭޝަން 
މިނިސްޓްރީ

, ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސާރވިސް

ކައުންސިލް، 
މ ކޮމެޓީ، .ތ.އ

ދަނބިދޫ ސްކޫލު

5,000.00      

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، އެސް 

އީ . އެމް . 
ބޭންކު، ބިޒްނަސް 

ސެންޓަރ

5,000.00      

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް



ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : 44.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަހިކޮށްދިނުން

44.2

ރަށަށް އަންނަ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުން : 44.2.1ހަރަކާތް 
ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް 

މަސައްކަތް ކުރުން
44.2.1

އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް އިތުރު : 44.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުރުން

44.3

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރު : 44.3.1ހަރަކާތް 
ކުރުމަށްޓަކައި ކުލީ ބިން ދޫކުރުމާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި 

ފުރުޞަތުތައް ބަލައި އެކަންކަން ކުރުން
44.3.1

ޓްވަރިޒަމުން އާމްދަނީ ހޯދާ ރައްޔިތަކު : 45.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން

45.1

ލޯކަލް ޓްވަރިޒަމް ފަށައިގަތުމަށް ހުރި : 45.1.1ހަރަކާތް 
ފުރުޞަތުތަކާއި އަދި އެކަމުން ކުރިއަށް ދާނެ މަގު 

ފަހިކޮށްދިނުން
45.1.1

އާމްދަނީ ބޮޑު ކައުންސިލަކަށް ހެދުން: 46.1ސްޓްރެޓަޖީ  46.1
އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވެން ހުރި : 46.1.1ހަރަކާތް 

ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި އެކަންކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
46.1.1

ރަށުގެ އެންމެހައި މުވައްޞަޞާތަކާއި : 47.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

47.1

ރަށުގެ ހުރިހާ މުވައްޞަޞާއަކާއި ގުޅިގެން : 47.1.1ހަރަކާތް 
ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

47.1.1

:48.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އާޘާރީ ތަންތަން ޙިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނާއި ބެހޭ ތާރީޚީ 

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން
48.1

ރަށުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަން ހޯދައި : 48.1.1ހަރަކާތް 
އެތަންތަން ޙިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ކައުންސިލްގައި ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން
48.1.1

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން : 49.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑި ހިންގުން އެކި އެކި ޕްރޮގުރާމްތައް މެދު ނުކެ

49.1

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން : 49.1.1ހަރަކާތް 
ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުޙިއްމު ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެ 

ދާޢިރާތަކުން ފަންނީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 
ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން

49.1.1

ދީނީ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިފައިވާ ރައްޔިތެއް : 50.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން

50.1

އެކިއެކި ދީނީ ޢިލްމު ވެރިންގެ : 50.1.1ހަރަކާތް 
އެހީތެރިކަމާއި އެކު ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް 

ހިންގުން
50.1.1

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން: 51.1ސްޓްރެޓަޖީ  51.1
މަދިރިން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ރަށުތެރެ : 51.1.1ހަރަކާތް 

ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން ނުވަތަ މަދިރި 
ނައްތާލުމަށްޓަކައި ފޮގު ޖެހުން

51.1.1

ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން: 52.1ސްޓްރެޓަޖީ  52.1

ހޭޅިފަށް ހިމާޔާތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް :  52.1.1ހަރަކާތް 
ހިންގުން

52.1.1

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

54.1

މ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ .ތ.އ:  54.1.1ހަރަކާތް 
ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ބަލައި އެކަންކަން 

ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
54.1.1

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުން:  55.1ސްޓްރެޓަޖީ  55.1
އަންހެނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި :  55.1.1ހަރަކާތް 

ކުރިއަށް ދެވިދާނެ މަގުތައް ދެނެގަނެ އެކަން ކަމަށް އަންހެނުން 
ނެރުމަށް ބާރު އެޅުން

55.1.1

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން:  56.1ސްޓްރެޓަޖީ  56.1

އަންހެނުންނާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ކޯސްތަކާއި : 56.1.1ހަރަކާތް 
ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

56.1.1

ކައުންސިލްގެ އެކި އެކި މަޢުލޫމާތު  :    60.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޢާއްމުކުރުން

60.1

 
ފުދުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން:  44ޕޮލިސީ 

44

ލޯކަލް ޓްވަރިޒަމް ތަޢާރަފް ކުރުން:   45ޕޮލިސީ  45

ލޯކަލް ޓްވަރިޒަމް ތަޢާރަފް ކުރުން:   46ޕޮލިސީ 46

މުވައްޞަޞާތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން:   47ޕޮލިސީ  47

އާޘާރީ ތަންތަން ޙިމާޔާތް ކުރުން: 48ޕޮލިސީ  48

ދުނިޔެއަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ : 49ޕޮލިސީ 
ރަށަކަށް ހެދުން

49

އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބި ޖެއްސުން: 50ޕޮލިސީ  50

އާއްމު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުން: 51ޕޮލިސީ  51

60

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުން: 56ޕޮލިސީ  56

ޓިމާވެށި ޙިމާޔާތް ކުރުން ގިރާ ސަރަޙައްދާއި : 52ޕޮލިސީ 
ނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުން ގޮ

52

މ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ .ތ.އ: 54ޕޮލިސީ 
ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރުން

54

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުން: 55ޕޮލިސީ  55

ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން: 60ޕޮލިސީ 

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 
ހެރިޓޭޖް

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ. މ.ތ.އ

5,000.00      

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ، . މ.ތ.އ
އިސްލާމިކް 
އެފެއާރޒް

20,000.00     

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޓޫރިޒަމް

ކައުންސިލް، 
މ ކޮމިޓީ، .ތ.އ

ކަމާގުޅޭ 
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

ކޮމެޓީ، . މ.ތ.އ
ސިއްހީ މަރުކަޒު

2,000.00      

ދަނބިދޫ 
ކައުންސިލް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަރަނމަންޓް

2,000.00      

މ ކޮމިޓީ، .ތ.އ
ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

10,000.00     

މ ކޮމިޓީ، .ތ.އ
ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

3,000.00      

ކައުންސިލް، 
މ .ތ.އ

ކޮމިޓީ،ގުޅުންހުރި 
މުޢައްސަސާތަކާއި 

ގުޅިގެން

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް



  ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުންކުރާ 60.1.1ހަރަކާތް 
ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދެފުށް ފެންނާނެހެން ވެބްސައިޓްގައި 

ޢާއްމުކުރުން
60.1.1

ރަށުގެ ހުރިހާ ދަފްތަރުތަކެއް ބަރާބަރަށް : 62.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

62.1

 ރަށުގައި ހުންނަން ޖެހެނީ ކޮންކޮން 62.1.1ހަރަކާތް 
ދަފްތަރުތަކެއްތޯބަލައި ބަރާބަރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުން

62.1.1

ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން ކޭސްތައް :  63.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބެލެހެއްޓުން

63.1

63.1.1ްހަރަކާތް  63.1.1 ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުނ

ް އެހެނިހެން ކަންކަނ 64.1
5,000.00      ް ސުކޫލުގައި އައުޓްޑޯރ ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމް ކުރުނ 64.1.1

ތަރާވީސް ކުރުމަށް ހާފިޒަކު ގެނައުން     40,000.00 64.1.2
ކައުންސިލް ލޯގޯ ފަރުމާކުރުން     25,000.00 64.1.3
50,000.00     ް މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުނ 64.1.4
25,000.00     ް ސްޓޭޖް މަރާމާތުކުރުނ 64.1.5
ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ސަތަރި ގަތުން      5,000.00 64.1.6

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ހަދައި ލޯންޗު ކުރުން     20,000.00 65.1.7

ޖުމްލަ ބަޖެޓު  2,277,864.00
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ދަފްތަރުތައް ބެލެހެއްޓުން: 62ޕޮލިސީ  62

މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން  : 63ޕޮލިސީ 
ް ހަރުދަނާކުރުނ

63

ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން: 60ޕޮލިސީ 

އެހެނިހެނ64ް

ކައުންސިލް، 
ކޮމެޓީ. މ.ތ.އ

     20,000.00ކައުންސިލް

ކައުންސިލް، 
މ ކޮމިޓީ، .ތ.އ

ކަމާގުޅޭ 
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން


