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 ރިޕޯޓްގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  ފައިވާގެނެސްރަށު ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އިން   ކައުންސިލް އއ ހިމަންދޫ

ވަަނ  2022( ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް 2026 -2022އަަހރު ދުވަހުގެ ) 5މި ރިޕޯޓަކީ އއ.ހިމަންދޫ ކައުްނސިލުން އެކަލަވާލައިފައިވާ 
މަހުގައި އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލުން އަމަލީ ސިފަ ގެނެސްދީފައިވާ މިންވަރު އާންމުކުރުމުގެ ގޮތުްނ  އޮގަސްޓްއަދި  ޖުލައިއަހަރުގެ 

 ރިޕޯރޓެކެވެ.ފައިވާ ތައްޔާރުކޮށް

 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން 0 

 

އި ޢަންމުކޮށް ފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަ މަހު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައިސް  ޖޫން /އި މެ ވަނަ އަހަރު  2022
 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

އި ފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމަހު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަަމލީ ސިފަ އައިސް ޖޫން/އިމެ ވަނަ އަހަރު 2022
މެސެޖުން ވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އއ. ޢަންމުކުރި ކަން ،ންމުކޮށްޢާކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި 

 އެންގިފައެވެ.

 

 އި ޢަންމުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.އެކުލަވާލަ   ރިޕޯޓް މަސްދުވަހުގެ  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022

މަސްދުވަހުގައި  6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2022ހިމަންދޫކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާދއިރާތަކުން 
ކުރުމަށް މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެިއން ހާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު އަދި ހަރަދު ތަފްޞިލް ބަޔާންކޮްށ 

އުންސިލްގެ މަސް ދުވަހު ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ކަ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2022ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
 އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އާންމު ކުރެވިފައިއެވެ.

 

 .ޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ އަދި ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައް 

ބައްދަލުުވން ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ އަދި ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި ަމޝްވަރާ ހޯދުމަށް 
އަދި އޮންނާނެ ތާރީޙާއި ދަޑި އިޢުލާންކޮށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށްފަހު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އާންމުކޮށް އާންމުކުރި ޔައުމިއްޔާ 

 .ދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އާންމުކުރިގޮތް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެބައް

 

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. 1 
 

 ބެލެހެއްޓުން  ހަދައި  ތަންތަން  ފަދަ  ފެރީޓާރމިނަލް  ފާލަމާއި  ބަނދަރާއި 

https://drive.google.com/file/d/1fsCoAubpQuGXkn4fOL1XOOb964-7dPPO/view?usp=sharing
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ބެލެހެްއޓުްނ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުެގ  ކައުންސިްލގެ ސެކިއުރިޓީ ބަނދަރުގައި އުފެދޭ ުކނި ނެުގމުގެ އިންތިޒާމްތައް 
  އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދެވެމުންދެއެވެ.

 

 

 ބެލެހެއްޓުން  ގަބުރަސްތާން 

ގެންދެވެއެެވ.  ގަބުރަސްތާން ވިނަނޮޅައި ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓިމޭޓް އުޞޫުލން ބަޔަކާއި ހަވާުލކޮށްގެން ކުރިއަށް
 އެގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ އޭޕްރިލްމަހު ވަނީ ގަބުރަސްތާން ވިނަނޮޅައި ސާފްކުރެވިފައެވެ.

 

 )ރަށުގެ މަލަމަތި ޒީނަތްތެރިކުރުން( ވެހި ޙިދުމަތް ށް ރަ 

ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައިހުރި ރުއްތަކުގެ ވަށައިގެން ވައްބުރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
އޮގަސްޓް  22ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިެވލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ބިޑް ކާމިޔާުބ ކޮށްފައިވާ ޑޭޒީ ކޮންސްޓްރަްކޝަން އާއި އެކު 

 ށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައިއެވެ. އްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮދުވަހުގައި ވަނީ މަސައްކަތު އެ 2022

 

 ގުބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުން()މަ  ވެހި ޙިދުމަތް ށް ރަ 

މަގުަތކުގައި އިތުރު ލައިޓްތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައެވެ. ރަށުގެ މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްުޓން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި 
ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއިއެކު ވަނީ ސޮއި އިތުރު ސަރަހައްދުތަކުގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ޑޭޒީ 

 ކުރެވިފައެވެ.

 

 )ކުނި މެނޭޖްކުރުން( ވެހި ޙިދުމަތް ށް ރަ 

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމައްޓަކައި ކައުންސިލަށް ޕިކަޕެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަްށ ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުަށހެޅުނު 
އޮގަސްޓް  24ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ދެސާ ގްރޫއްޕާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ިބޑް 

 .ދުވަހުގައި ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައެވެ 2022

 

 ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން ޖުތިމާޢީގޮތުން އި 2

 ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކަކީ ސާފް ތާހިރުތަނަކަށްހެދުން 

ށް އަހަރު ދުވަހަ 1އއ.ހިމަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އަދި އައުޓްޑޯ ޖިމް ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން 
 މީހަކުނެގި ސާފްތާހިރުކޮށް ބެލެެހއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދެއެވެ.

 

 ކަތްކުރުން ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޢަމަލީ މަސައް 

ސަބްބޭސް  ފައިާވ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއިއެކު އެމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހިމަންދޫގައި ހެދުމަށްހަމަޖެހި
ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކައުންސިލުން އިޢުލާންކުރެވި ވަށާފާރުރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ ޅަ ފުޓްބޯ ވަކީ ނިމިފައެވެ.މަސައްކަތް 

 ވަނީ މަސައްކަތް ނިމިފައެވެ.ސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެވި މިހާރުމަ



 

 ސަފްޙާ 4 ގެ 3

 

 މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 

ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކައުންސިލާއި ނިކަ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަދި އެކި ފަރާތްތަކުގެ  57ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ވަަނ  57ދިވެހިރާއްޖޭގެ އް ބޭއްވެ ފައިއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ުކޅިވަރު ހަވީރެ ގައިވަނީދުވަހު 2022ޖުލައި  28 އެހީތެރިކަމާއެކު

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކައުންސިލާއި ނިކަ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް 

ގެންދެވުނު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް އަދި ވަނަތައް ހާޞިލް ރިޔަށް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުގެންދެވުނު ކުޅިވަރު ތަކުގެ ނިްނމުން ފާހަގަ 
 ވަނީ ދެވިފައިއެވެ.ކައުންސިލުންދޭ ފައިސާގެ އިނާމް ކުރި ޓީމްތަކަށް 

 

 އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން  2

 އަމަން އަމާންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން 

ވައްކަމުގެ މަްއސަލަތައް ހުއްޓުވައި ދިނުމަްށ ރަށުގައި ކުއްކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާތީ 
 މޯލްޑިވެސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވިފައިވެއެވެ.މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް 

 

 ހުނަރު ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި  4 

 އަރި އުތުރު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 

ސީލު ހިމަންދޫ ތަމް ވަނީ ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ދަރިވަރުން 27އަރި އުތުރުގެ ގައި  2022އޮގަސްޓް  21
ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއްވަނީ ހަމަޖައްސާ  500ހަމަޖައްސަދީ ކޮންެމ ބައިވެރިއަކަށް  މުބާރަތުގެ ބައިވެިރންގެ ދަރުތު ކޮށްފައިއެވެ.
 ދެވިފައެވެ.

 

 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން  5

 މަހުގައި ހިންގުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައިނުވެއެވެ. ޖުލައި/އޮގަސްޓްމިދާއިރާއިން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް 

 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން އިގްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި  6

 ޚިދުމަތުން ފީނެގުން 

ށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފީނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުން ފީނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަ
 ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

 

 އާންމުކުރުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް 

ގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅިގެްނ އެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަްށ ފޮނުވަމުންގެންދާ ިއޢުލާންތަކާިއ، ޕޯސްޓްތައް ކައުންސިލުްނ ޒީފާވަ
 އާންމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

 



 

 ސަފްޙާ 4 ގެ 4

 ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން  7 

 ކަމާ ގުޅޭ ވުޒާރާތަކަށް ރިޕޯޓްކުރުން. ގިރުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ށް ރަ 

ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާްނ ރަށް ގިރުމާއިގުޅޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ގިރާސަރަހައްދު
 ވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އިއުލޭޓް ކުރުމަށްފަހު ޕްލޭނިންގ ިމނިސްޓްރީއަށްވަނީ ފޮނުވިފައެކުރެވި 

 

 ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން  8 

 .މަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައިނުވެއެވެމަހުގައި ހިންގު ޖުލައި/އޮގަސްޓްމިދާއިރާއިން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް 

 

 ކަން ހަމަމިންތީގެ ހަމަ 9 

 

 .ކުރެވިފައިނުވެއެވެމަށް ޕްލޭން މަހުގައި ހިންގު ޖުލައި/އޮގަސްޓްމިދާއިރާއިން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް 

 

 ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، އިދާރީކަންކަން ބެލެހެއްޓުން 10 

 ކުރުން  ދަތުރުތައް  ތަޖުރިބާ 

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަްށ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުްނ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މަދަހަ މުބާރާތާއި ޤުރުާއްނ 
މި މުބާރާތް ނިންމާލުަމށްފަހު ކައުްނސިލްގެ މުވައްޒަފުން ރޯދަވީއްލުމަކަށް ސަންއައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތްބަލާލުމުގެ އިްނތިޒާމް މުވައްޒަފުންނަށް ފަހިޮކށްދެވުނެވެ.ދަތުރުގައި ސަން 

 

 ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަކަށް އް ދިނުމުގައި ުހރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީވެސް އެއްފެންކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަ
އަދި މުވައްޒަފުންނަށް  ތަމްރީންވެފައިތިބި މުވައްޒަުފންަނށް ހެދުމަށްޓަކައި ޓްރެއިިނންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.

ްއ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ރައްޔިތުންނާއި މުޙާތަބު ކުރާނެ ގޮތާިއ ހިނިތުންވުމާއިއެކު ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީންތަ
  ދެވިފައިވެއެވެ.

 ނިމުނީ 

 

 ހުޝާމް އިސްމާޢިލް                                                                        

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް                                                                   


