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ދާއިރާ 
ނަންބަރު

ކައުންސިލް
0.1.
1

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން 2019
ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

0.1 0

ކައުންސިލް
0.2.
1

 6 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2020
މަހުގެ ރިޕޯޓް

0.2

ދާއިރާ 
ނަންބަރު

1.1.1
ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ 

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުންދާ 
.ފުދުންތެރި ބަޔަކަށްވުން

1.1 1

ކައުންސިލް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރުން
1.1.1.
2

ކައުންސިލް .މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލްކުރުން
1.1.1.
3

1.1.
2

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތައް

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ޓީމަކުން ސަރުކާރުގެ 
.އިދާރާތަކާއި ބައްދަލްކުރުމަށް މާލެދިއުން

1.1.2.
1

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތައް

.ޕްރްޕޯސަލްހަދާ ބަޖެޓް ހޯދުން
1.1.2.
2

1.1.
3

ކައުންސިލް
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކޮށް ރައްޔިތުންގެ 

އެއްބާރުލުން ހޯދުން
1.1.3.
1

ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން

ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި 
.ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

.ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

ދާއިރާ 
ނަންބަރު

އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ 
.ކޮބައިތޯބަލާ ޙާލަތު ދެނެގަތުން

ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން

ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތ ރިޕޯޓްސް

ނޑި ނޑުދަ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތްލަ

މެއިފެބުރުއަރީ އޭޕްރީލް ޑިސެމްބަރމާރޗް

2020- ފައިނު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް . ރ
ު މުއްދަތ
2020

އޮކްޓޯބަރ
ނޑި ނޑުދަ ްލަ ޒިންމާވާފަރާތ

އޯގަސްޓްޖެނުއަރީ ޖުލައި ނޮވެމްބަރޖޫން
Q4 Q3 Q2 Q1 ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތ

ސެޕްޓެމްބަރ



1.1.
4

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތައް

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން 
.ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

1.1.4.
1

2.1.
1

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
މަސްވެރިކަމުން ރަނގަޅު 

އާއްމުދަނީއެއް ލިބިގެން ދިރިއުޅޭ 
.ބަޔަކަށްވުން

2.1 2

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ 

އިދާރާތަކާއި، 
ކުލަބް / މުއަށްސަސާތައް
ޖަމުއިއްޔާތައް

ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި، 
.ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

2.1.1.
1

2.1.
3

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން

ކައިރި ރިސޯޓްތަކާއި، ރަށްރަށުގައި މަސްގަންނަ 
ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މާކެޓް ހޯދުމަށް 

.މަސައްކަތްކުރުން

2.1.3.
1

2.1.
4

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި، ރައްޔިތުންނާއި އެހީދޭ 

.ފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދައިގެން
2.1.4.
1

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
ނޑުވެރިކަމުން ރަނގަޅު ނަފާއެއް  ދަ

.ލިބިގެން ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން
2.2

2.2.
1

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނޑުވެރިން ދަ

ކަމާއިބެހޭ ފަންނީމީހަކު ގެނެސް 
ނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން .ދަ

2.2.1.
1

2.2.
2

ނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ މީހުން  ޒަމާނުގެ ދަ
.ބިނާކުރުން

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށާއި، ޚިދުމަތްތައް 
.އިތުރުކުރުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުން

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި 
.ހޭލުންތެރިކުރުވުން

މަސްވެރިންނަށް މަސްވިއްކޭނެ މާކެޓް ހޯދައިދިނުމުގައި 
އެހީތެރިވުން

ނޑާތަނެއް ހެދުން ބަނދަރުމަތީ މަސްކަ

ނޑުބިން ދޫކުރުން ނޑުބިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަ .ދަ



ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނޑުބިން ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރުން ކައުންސިލުން ދަ
2.2.2.
1

2.2.
3

ކައިރި ރިސޯޓްތަކުން މާކެޓް ހޯދުން
2.2.3.
1

2.2.
4

/ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނޑުވެރިން / ދަ
ވިޔަފާރިވެރިން

އ
ގަސްކާނާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން 
ނޑުވެރިންނަށް ހެޔޮއަގުގައި ގަސްކާނަ ލިބޭނެ  ދަ

މަގު ފަހިކުރުން

2.2.4.
1

3.1.
1

ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ 
.ލިބިދެވޭ ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުން

3.1 3

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސިއްޙީމަރުކަޒު

ސަރުކާރާއި، ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން 
.ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

3.1.1.
1

3.1.
2

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސިއްޙީމަރުކަޒު

މޮނިޓަރކުރުން
3.1.2.
1

3.1.
3

ކައުންސިލްގެ/ސިއްޙީމަރުކަޒު
 އިދާރާ

.ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
3.1.3.
1

4.1.
1

ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ އަކީ 
ކޮބައިކަން އަންގައިދީ ދުޅަހެޔޮ 
.ސިއްޙަތެއްގައި ތިބި ބަޔަކަށްވުން

4.1 4

/ ސިއްޙީމަރުކަޒު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

.ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
4.1.1.
1

4.1.
2

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
/ ދަންޑުވެރިން
ވިޔަފާރިވެރިން

ނޑުވެރިންނަން ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅިގެން އެފަދަ  ދަ
ތަކެތި ރަށުން ގަންނަންލިބޭނެ އިންތިޒާމް 

.ހަމަޖެއްސުން

4.1.2.
1

ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ 
.ހޭލުންތެރިކުރުވުން

.ރަނގަޅު ކާނާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

.ރަށުން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ގަންނަން ލިބެންހުރުން

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް  ދަ
.ހަމަޖެއްސުން

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮއަގުގައި ގަސްކާނާ  ދަ
.ފަދަ ތަކެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ބޭސް 
.ފަދަތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ ތަންތަން މަހަކު އެއްފަހަރު 
.ޗެކުކުރަމުންދިއުން



5.1.
1

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ 
ޑެންގީއާއި، ޗިކުންގުންޔާފަދަ 

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ޖެހުން މަދު 
.ރަށަކަށްހެދުން

5.1 5

/ ސިއްޙީމަރުކަޒު 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
5.1.1.
1

5.1.
2

/ ސިއްޙީމަރުކަޒު
/ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބޭނުންވާ ކެމިކަލް ހޯދައިގެން މަދިރިއަށް ފޮގްކުރުން
5.1.2.
1

5.1.
3

/ ސިއްޙީމަރުކަޒު
/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުލަބް ޖަމުއިއްޔާތައް

ރަށުތެރެއާއި، ގެތައް ޗެކުކުރުން
5.1.3.
1

5.1.
4

/  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުލަބް / ސިއްޙީމަރުކަޒު
ރައްޔިތުން/ ޖަމުއިއްޔާތައް

ރައްޔިތު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ގުރޫޕްތަކަށް 
.ބަހަލައިގެން ކުރުން

5.1.4.
1

5.1.
5

/ ސިއްޙީމަރުކަޒު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުން އެފަދަތަކެތި ހޯދުން
5.1.5.
1

5.1.
6

/ ސިއްޙީމަރުކަޒު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޑި  އެސްޓީއޯއާއި ވާހަކަދައްކައިގެން މެދުނުކެ
.ބޭސް ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން

5.1.6.
1

6.1.
1

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި 
ދުރުވެފައިވާ ރައްތިތަކު ދިރިއުޅޭ 

.ރަށަކަށްވުން
6.1 6

/ ސިއްޙީމަރުކަޒު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
6.1.1.
1

އެފަދަ ބަލިތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ރައްޔިތުން 
.ހޭލުންތެރިކުރުވުން

.މަދިރީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމުން މަދިރިއަށް ފޮގްކުރުން

.މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުން

.ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ބަލިތަކާއިބެހޭ ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓްރުފަދަ ތަކެތި ގޭގެއަށް 
.ފޯރުކޮށްދިނުން

.ކަމާއިގުޅޭ ބޭސް ރަށުން ލިބެންހުރުން

.ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން



6.1.
21

/ ސިއްޙީމަރުކަޒު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

.މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން
6.1.2.
1

6.1.
3

/ ސިއްޙީމަރުކަޒު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތުން އެތަކެތި ހޯދުން
6.1.3.
1

7.1.
1

ޑްރަގާއި، މަސްތުވާތެކެތީގެ ވަބާއިން 
ސަލާމަތްވެފައިވާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ 

.ރަށަކަށްހެދުން
7.1 7

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުލަބް ޖަމުޢިއްޠާތައް

ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުން،
7.1.1.
1

7.1.
3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކައުންސިލްގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެއް ޤާއިމުކުރުން
7.1.3.
1

7.1.
4

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް

.ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
7.1.4.
1

8.1.
1

މިރަށަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު 
ނުކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް 

.ހެދުން
8.1 8

ސިއްޙީމަރުކަޒު 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
8.1.1.
1

8.1.
3

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ސިއްޙީމަރުކަޒު

އެފަދަ ތަންތަން ޤަވާއިދުން ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުން
8.1.3.
1

9.1.
1

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް ބޭނުންވާ 
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ 
ވަސީލަތްތަކާއި ޤާބިލުކަން ހުރި 

.ރަށަކަށް ހެދުން

9.1 9

ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ވެކުސިން ޤަވާޢިދުން ދެމުންދޭތޯ ބަލާ 
.ޗެކުރުން

ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިނެމޭ ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓަރުފަދަ 
.ތަކެތި ގޭގެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

.ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 
.ރިޕޯރޓްކުރުން

.ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން

ދުންފަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ 
.ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ 
ނޑައަޅާ  އިސްތިޢުމާލްކުރުރާ ވަކިސަރަހައްދެއް ކަ

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއިގުޅިގެން ބަޖެޓް ހޯދާ 
.ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން



/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް

ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ހޯދުން
9.1.1.
1

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް

ޗޭންޖިން ރޫމްގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް 
ނިންމާލުން

9.1.1.
2

9.1.
2

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް

ކުޅިވަރާއިބެހޭ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން
9.1.2.
1

10.
1.1

ޕްރީ ސްކޫލް ނިންމާ ކޮންމެ 
ދަރިވަރަކީ ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ 

.ދަރިވަރަކަށް ހެދުން
10 10

ސުކޫލް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން
10.1.
1.1

11.
1.1

އޯލެވެލް އިމްތިޙާނު ނިންމާ 
 5ދަރިވަރުންނަކީ ދަށްވެގެން 

މާއްދާއިން ފާސްވާ ދަރިވަރަކަށް 
.ހެދުން

11 11

ކައުންސިލްގެ / ސުކޫލް 
އިދާރާ

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި 
އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީހޯދުން

11.1.
1.1

11.
1.2

ސުކޫލް ޓީޗަރުން އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން
11.1.
2.1

11.
1.3

ސުކޫލް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
11.1.
3.1

11.
3.1

 ދަރިވަރުން 100ފައިނު ސްކޫލަށް 
ހަމަކުރުން

11

ކައުންސިލްގެ / ސުކޫލް 
ރައްޔިތުން/ އިދާރާ

ކައިރި ރަށްރަށަށް ގޮސްގެންނާއި، މީޑިއާގެ 
ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރަށުން ލިބެންހުރި 
ފުރުޞަތުތައް އަންގައިދީ ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް 

.މަސައްކަތްކުރުން

11.3.
1.1

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން

ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނާއި ޚުނަރު ލިއްބައިދިނުން

ސްކޫލާއި ސްކޫލުން ބޭރުގައި ޓިއުޝަން ކުލާސް ހިންގުން

ރަށުން ބޭރުފަރާތްތަކަށް ފައިނު ސްކޫލްގެ ނަތީޖާއާއި ހުރި 
ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން

މިދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާ ތަމްރީނާއި، ހުނަރު ލިބޭނެ 
.މަގު ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދިނުން

.މުޤައްރަރު ޙާސިލްކުރެވެމުންދޭތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން



11.
3.2

ކައުންސިލްގެ / ސުކޫލް 
ރައްޔިތުން/ އިދާރާ

ކައިރި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން
11.3.
1.2

11.
3.3

ކައުންސިލްގެ / ސުކޫލް 
ރައްޔިތުން/ އިދާރާ

ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުން
11.3.
3.1

11.
4.1

ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ޓީޗަރުންނަކީ ދަށްވެގެން ޑިގްރީ 

ފެންވަރުގެ ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް ހެދުން
11

ސުކޫލް
އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ދިވެހި 

ޓީޗަރުންނަށް އަންގައިދީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން
11.4.
1.1

11.
4.2

ކައުންސިލްގެ / ސުކޫލް 
އިދާރާ

އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ހުރި 
ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން

11.4.
2.1

11.
4.3

ކައުންސިލްގެ / ސުކޫލް
އިދާރާ

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އެހީހޯދުން
11.4.
3.1

11.
4.4

ސުކޫލް އޮންލައިކޮށް ކިވެޔޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
11.4.
4.1

12.
2.1

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކުރު ކޯސްތައް 
ހިންގުން

12 12

ކައުންސިލް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޯސްތައް ހިންގުން
12.2.
1.1

ރަށުން ބޭރުން ދަރިވަރުން ގެނައުން

ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކޯސްތައް ހިންގުމަށް 
މަސައްކަތްކުރުން

ބެލެނިވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

ޓީޗަރުންނަކީ ޑިގްރީފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭ ބައެއްކަން 
.ވިސްނައިދީ އެކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން

ކޮލެޖުތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޓީޗަރުންނަށް 
.ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

ޓީޗަރުންނަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ 
.ހޯދައިދިނުން

ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭނެ މަގު 
.ފަހިކޮށްދިނުން



12.
2.2

ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
12.2.
2.1

14.
3.2

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 
ނިންމުމުގައި އަންހެނުންގެ 
ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

14 14

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
14.3.
2.1

15.
1.1

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް 
ރައްކާތެރި އަމާން މާޙައުލެއް 

ޤާއިމްވެފައި އޮތުން
15 15

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 

.ހޭލުންތެރިކުރުވުން
15.1.
1.1

15.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ _
15.1.
3.1

16.
1.1

ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް އަންހެނުން 
އައުމަށް ހިތްވަރުދިނުން

16 16

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
16.1.
1.1

16.
2.1

އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުން 16

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރުން ހިންގާ ގެޓްސެޓް ޕްރޮގްރާމްފަދަ 

.ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
16.2.
1.1

17.
1.2

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 

މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުން
17 17

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން
17.1.
2.1

17.
1.3

ކޯސްތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
ބައިވެރިވުން އިތުރުވާނެގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުން

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިކަން 
ލިބިދެވެމުންދާކަން ޔަޤީން ކުރުން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން 
މަސައްކަތްކުރުން

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށްދާން ބޭނުންވާ 
އަންހެނުންނަށް އެފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

އެކަމަށް ޙާއްޞަ ޑެސްކެއް ޤާއިމްކުރުން

ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި 
ކުރެވިދާނެކަންކަން އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން



އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
17.1.
3.1

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ބޯފެން 
ފަސޭޙަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު 

ނޑި ފޯރުކޮށްދިނުން މެދުނުކެ
18 18

18.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން
18.1.
3.1

18.
2.1

ފެނަށް ޖެހުނަނުދީ ބުއިމަށް ބޭނުންވާ 
ފެން ފޯރުކޮށްދިނުން

18

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފެނުގެ ރިޒާވް ބަލާ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

ހުށަހެޅުން
18.2.
1.1

19.
2.1

ރަށުގެ މީރު ފެންފަށަލަ 
ރައްކާތެރިކުރުން

19 19

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ _
19.2.
1.1

20.
2.1

ރަށުތެރޭގައި އުފެދޭކުނި ކުނިކޮށްޓަށް 
ގެންދެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރުން
20 20

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރުގެ އެހީއާއ ރައްޔިތުންގެ އާއްމުދަނީ 

ޕިކަޕެއްގަނެ ޚިދުމަތަށް ނެރުން
20.2.
1.1

20.
2.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 މުވައްޒަފުން 2ބަޖެޓް ހޯދާ އިޢުލާނުކޮށްގެން 

ހޯދުން
20.2.
2.1

20.
2.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބަޖެޓް ހޯދާ އިޢުލާނުކޮށްގެން ޑްރައިވަރަކު ހޯދުން
20.2.
3.1

20.
2.4

ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް 
ކުރުން

ފާހާނާތަކުން ބޭރުކުރާ ފެންވަރާފެން ރަށުގެ ބިމަށް 
ހިނދޭނެގޮތް ހެދުން

ކުނި އުފުލުމަށް ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި، 
.ކައުންސިލްގެ އާއްމުދަނީން ޚަރަދުކޮށްގެން ޕިކަޕެއް ހޯދުން

ކުނިކޮށްޓަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހޯދުން

ޕިކަޕް ޑްރައިވަރެއް ހޯދުން

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފެން ނަގާ ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 
އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ކުނީގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
.ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ބަޖެޓްހޯދުން



ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިގެން ފަންޑުހޯދުން
20.2.
4.1

20.
3.1

ކުނިކޮށީގައި ކާދު ހެދުން 20

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޢުޞޫލުތައް ހަދާ ތަންފީޒުކުރުން
20.3.
1.1

21.
1.2

ބަނދަރާއި ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރާނެ 
ރަނގަޅު ޢުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވާލައި 

ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
21 21

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން
21.1.
2.1

21.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .ބޯޑުތައް ހެދުން
21.1.
3.1

21.
2.1

ބަނދަރުމަތި ސާފުތާހިރުކޮށް 
.ބެލެހެއްޓުން

21

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކޮންޓެކް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން
21.2.
1.1

21.
2.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރައްޔިތު އަންހެނުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން 

ގޮތްތަކެއް ނިންމުން
21.2.
2.1

21.
2.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޑަސްބިންތައް އުކާލާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރުން
21.2.
3.1

21.
2.4

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާންމުންގެ ބައްދަލުވުންތައް އިތުރުކުރުން
21.2.
4.1

22.
1.1

ސާފުތާހިރު ރައްކާތެރި ރަށަކަށް 
ފައިނު ވެގެންދިއުން

22 22

ނޑައަޅާ ޢާންމުކުރުން ސާފުކުރުމަށް ދުވަސްތަކެއް ކަ

ބަނދަރުމަތީގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުން

ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ރަށުތެރެއާއި މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ފަތް ކުންޏާއި ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި ވަކިކޮށް ކުނިކޮށްޓަށް 
ގެންދިޔުން

ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން 
ހޭލުންތެރިކުރުވުން

އެކިއެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ބެހެއްޓުން

އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދެއްޣެ ގޮތުގައި ބަނދަރު ސަރަހައްދު 
.ރަޖިސްޓްރީކުރުން



/ ކައުންސިލް
އަންހެނުންކޮމިޓީ

ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
.އެކަމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން

22.1.
1.2

/ ކައުންސިލް
އަންހެނުންކޮމިޓީ

ރައްޔިތުންގެ އަންހެނުންގެ މަޝްވަރާގެމަތިން 
އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު  ސާފުތާހިރުކުރުމާއި 

ނޑައަޅައި ބަޖެޓް ހޯދުން އެކަން ގެންދާނޭ ގޮތެއް ކަ

22.1.
1.3

22.
1.3

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް

ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން
22.1.
3.1

22.
2.1

ރަށުގެ މަގުތަކަކީ ދުއްވާތަކެއްޗަށާއި، 
ހިނގާބިނގަވެ އުޅޭ ފަރާތަކަށް 

.ސާފުތާހިރު ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުން
22

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރަށުގެ މަގުތަކުގެ ދެފަރާތު އަޅެލިމަތި އަހަރަކު 

ދެފަހަރު ކޮށުން
22.2.
1.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރަށުގެ ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެ އެހީތެރިކަން 

.ހޯދުން
22.2.
1.2

23.
1.2

.މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން 23 23

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބައްތިތައް އިތުރުކުރުމާއި ބައްތިތަކަށް ކޭބަލް އެޅުން
23.1.
2.1

23.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ _
23.1.
3.1

23.
1.4

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި 

ޙަވާލުކޮށްގެން އެކަންކުރުން
23.1.
4.1

24.
2.1

ރަށުގެ މަގުތައް ލެވެލްކޮށް 
އަޑިގުޑަންތައް ނައްތާލުން

24 24

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރާއި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން 

ހޯދުން
24.2.
1.1

.މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު މުޅިރަށާއި ފަޅު ސާފުކުރުން

ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

.މަގުބައްތި އިތުރުކުރުން

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖަހާ 
.ދިއްލުން

މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް 
.ހަމަޖެއްސުން

ރަށުގެ މަގުތައް ލެވެލްކޮށް އަޑިގުޑަންތައް ނައްތާލުން



ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރަށުގައި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

އެހީތެރިކަން ހޯދުން
24.2.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރަށުގައި އިންވެސްޓްކުރަން އަންނަ 

ފަރާތްތަކާއިއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި މިކަން 
ހިމެނުން

24.2.
1.3

25.
1.1

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް 
ލާޒިމްކުރާ ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން 
ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި 

.ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިޔުން

25 25

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހިންގުމާއި ބެހޭ ތަމްރީނުތައް ކައުންސިލާއި އިދާރީ 

.މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން
25.1.
1.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކުރުން
25.1.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރަށުގެ ތަރައްޤީޕްލޭން، ލޭންޑުޔޫސް ޕްލޭން، 

.ފައިނޭސިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން
25.1.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު 

.ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން
25.1.
1.4

25.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
25.1.
2.1

25.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .އިންވެސްޓްރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
25.1.
3.1

25.
1.4

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ 

ކޮބާތޯބަލާ ހައްލުކުރުން
25.1.
4.1

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 
.ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ދިނުން

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 
.ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާހޯދުން

ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ 
ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންނާއި، ކައުންސިލްގެ އިޤްތިސާދީ  

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް 
.ފަސޭހަކަމާއެކު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުން ދިއުން



25.
3.2

ރަށުގެ އާސާރީ ތަންތަނާއި ސަގާފީ 
.ކަންކަން ދިރުވާ ބެލެހެއްޓުން

25

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން
25.3.
2.1

25.
3.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
25.3.
3.1

25.
4.1

ރަށުގެ މިސްކިތްތަކާއި، ގަބުރުސްތާނު 
.ފަދަ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން

25

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހޯދުން
25.4.
1.1

25.
4.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން
25.4.
2.1

25.
4.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން
25.4.
3.1

25.
5.1

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަ 
ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި 

މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް، ދީނީ އަދި 
.ޤައުމީ އިހްތިފާލުތައް ބޭއްވުން

26

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ 

.އެއްބާރުލުން ހޯދުން
25.5.
1.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ 
.އެހީއާއިއެކު ހޯދުން

25.5.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި 

.މުއަށްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން
25.5.
1.3

ރަށުގައިހުރި އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
.ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީހޯދާ ބެލެހެއްޓުން

ރަށުގައި އުވެދުންދާ ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ 
ގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރެވި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ މިސްކިތްތައް 
.މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި 
.ބޭނުންކުރުން

ގަބުރުސްތާނު ފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
.ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުން

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތައް  ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކަ
.ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން



25.
6.1

ރަށުގައިހުރި ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި 
ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭ 

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، މާރުކޭޓްތަކުގައި 
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަންކަން ހުރޭތޯބަލާ 

.އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުން

26

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މުއައްސަސާތައް

އެފަދަ ތަންތަން ހިނގަމުންދާގޮތް ރަށުގައިހުރި 
ކަމާއިބެހޭ މުއަށްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް 

.މޮނިޓަރކުރުން

25.6.
1.1

/ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެފަދަ ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިކަން ހެލްތްސެންޓަރ 
.މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން

25.6.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު 

.ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދިއުން
25.6.
1.3

25.
7.1

މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި، 
ނޑުގައި ދުއްވާތަކެތި  އެއްގަމާއި ކަ
ދުއްވަނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ 

.އިންތިޒާމްތައް ބެލެހެއްޓުން

26

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކައުންސިލުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ 
ހުއްދަތައް ފަސޭހަކަމާއި ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެހިފައި 

.އޮތުން

25.7.
1.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަނީ  އެއްގަމާއި ކަ
.ޤާވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ ޗެކުކުރަމުންދިއުން

25.7.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މިކަމާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި 

.ޤަވާޢިދުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން
25.7.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ 

.ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދިއުން
25.7.
1.4

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .މަގުތަކަށް ނަންކިޔުމާއި ނަންބޯޑް ޖެހުން
25.7.
1.5

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .މަގުތައް ހެދުން
25.7.
1.6

އެފަދަ ތަންތަން ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހިނގަމުންދޭތޯ ބެލުން

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދާތަކާއި އެއްގޮތަށް އުޞޫލުތައް ހަދާ 
.ހިންގާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން



25.
8.1

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ 
މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި، 
ބިދޭސީންނާއިބެހޭ ދަފުތަރު ލިޔެ 

.ބެލެހެއްޓުން

26

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ރަށްވެހިވުމާއި، 

ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީ ރައްޔިތުން 
.ހޭލުންތެރިކުރުވުން

25.8.
1.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް 

.ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން
25.8.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް 

.ފޮނުވާ ބެލެހެއްޓުން
25.8.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އުފަންވާ ކުދިންނަށް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި 

.އައިޑީކާޑު ހައްދައިދިނުން
25.8.
1.4

25.
8.2

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން
ރަށަށް ބިދޭސީއަކު އެތެރެވާނަމަ އޭނައާބެހޭ 

.މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ދިނުން
25.8.
2.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން
25.8.
2.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު 

.ނަގާ ފިޔަވަޅުއެޅުން
25.8.
2.3

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
ޖަހާފައިވާ ބައްތިތަކާއި ބަނދަރު 

ބައްތިތައް ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން
27 27

27.
1.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ ވުޒާރާއާއި ގުޅިގެން 

މިކަންކުރުން
27.1.
1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން
27.1.
2

ރަށުގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާ 
ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ 

.ރަށަކަށް ހެދުން
28 28

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރަށުގެ ވިހާމަރުވާ ބެލެހެއްޓުން

ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުން

ޖަމާނީ ލެޑްލައިޓް ހޯދުން



28.
1.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
28.1.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުން
28.1.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބޮޑުހިލަ ޖަހާ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު 

ބާބަކިއު ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުން
28.1.
1.4

28.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކޮލެޖްތަކާއި 
.ރިސޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން ތަމްރީނުދިނުން

28.1.
2.1

28.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކާއި ބައްދަލްކުރުން
28.1.
3.1

29.
1.2

ރަށަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި 
.ފުރުސަތުތަކެއް އޮތް ރަށަކަށްހެދުން

29 29

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
29.1.
2.1

29.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔުން
29.1.
3.1

30.
1.1

ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ހެދިފައިވާ 
ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަމާއި، 
ރަނގަޅު ބިނާވެށި ޕްލޭނެއްގެ 

.ދަށުންކަމަށް ކަށަވަރުވުން

30 30

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކަމަށްޤާބިލް މީހަކު ގެނައުން
30.1.
1.13

ފަންނީ މީހުންގެ އެހީގައި ކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ 
.ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައްހެދުން

ރަށުގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އިންވެސްޓަރުންނަށް 
.ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އެކިދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 
.ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ، ސިއްޙީދާއިރާ، ކަރަންޓާއި، ފެނާ 
.ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން

ނޑަޅާ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން .ބިންކަ

.ރަށުގެ މާހައުލަކީ އަމާން ސުލްޙަވެރި މާހައުލަކަށް ހެދުން



30.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން
30.1.
2.1

30.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނޑައެޅުން ބިން އިސްރާފް ނުވާނޭގޮތަށް ބިން ކަ
30.1.
3.1

31.
1.1

ރަށުގައި އާއްމުދަނީ ހޯދަނީ 
ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުސޫލުތަކާއި 
.އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން

31 31

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދީނީ ދަރުސް ދިރުން
31.1.
1.1

31.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތަކާއި ހަމަތައް 

ހަރުދަނާކުރުން
31.1.
2.1

31.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ _
31.1.
3.1

32.
1.2

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ލޭންޑްޔޫސް 
ޕްލޭނެއް ހެދިފައި އޮތުން

32 32

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

އެހީހޯދުން
32.1.
2.1

32.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބަޖެޓް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
32.1.
3.1

32.
2.1

ރަށުގެ ގޭގޭގެ މަގުފާރުތައް ރަނގަޅު 
ފެންވަރެއްގައި ހެދިފައި ހުރުން

32

.ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ރަށުން ބިންދޫކުރުމުގައި ބިނާވެށި ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން 
.ބިންދޫކުރުން

.ދީނީގޮތުންނާއި ޤާނޫނީގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

.ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދޭނެ ފުރުސަތު ހަނިކުރުން

.ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން

ބިން ލޮކޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހޯދުން

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުން

ރަށުގެ ގޯތިތަކާއި ބެހޭ ރަނގަޅު ސާވޭއެއް ރަށު 
ފެންވަރުގައި ހެދުން



ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގޭގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ނެގުން
32.2.
1.1

32.
3.1

ރަށުގެ ބަނދަރުމަތި ރަނގަޅު 
ފެންވަރަކަށް ވަޞީލަތްތަކާއިއެކު 

ތަރައްޤީކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުން
32

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ސަރުކާރުގެ ހިލޭ 
އެހީއިން ބަނދަރުމަތިން ތެލާފެން ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

32.3.
1.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވިޔަފާރި ޢުޞޫލުން 

ބަނދަރުމަތިން ބިން ދޫކުރުން
32.3.
1.2

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން

ރަށުގެ ބަނދަރުމައްޗަކީ ހިތްފަސޭހަ ސާފުތާހިރު 
ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން 

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

32.3.
1.3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ބަނދަރު ބެލެހެއްޓޭނެ 

ޤަވާއިދާއި ޢުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވާލެވި 
ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން

32.3.
1.4

32.
3.2

ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން
32.3.
2.1

32.
4.1

ސްލިޕްވޭއެއް ހެދި އޮޑިދޯނިފަހަރު 
އެހެލާ ބާލާނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްވެފައި އޮތުން
32

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮޕޯސަލް ހަދައި އިޝްތިހާރު ކުރުން
32.4.
1.1

32.
4.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަށްބަލައި ރަނގަޅު ބިމެއް 

ނޑައެޅުން ކަ
32.4.
2.1

ރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުން

އިންވެސްޓަރުން ހޯދުން

ނޑައެޅުން ބިމެއް ކަ

.ރަށުގެ ބަނދަރުމަށްޗަކީ ފުރިހަމަ ތަނެއްކަމުގައި ހެދުން



32.
5.5

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހިނަވާގެއެއް 
ޢިމާރާތްކުރެވި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން 
ފަސޭޙަކަމާއިއެކު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެހިގެންދިޔުން

33

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓް މެދުވެރިކޮށް 

ހޯދުން
32.5.
5.1

32.
6.1

ރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ރައްޔިތުންގެ 
ޢިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުން

33

ކުލަބް / ކައުންސިލް 
ޖަމްޢިއްޔާތައް

ފަންޑު ހޯދުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން
32.6.
1.1

32.
7.1

ރަށުގެ ރައްޔިތުން 
ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް 
 ސަރަޙައްދެއް 2ވަސީލަތްތަކާއިއެކު 

ތަރައްޤީކުރުން

33

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަންޑުހޯދުން
32.7.
1.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕާކްހަދާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން
32.7.
1.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޕާކްގައި ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެއްސުން
32.7.
1.3

32.
8.1

އެކިއެކި އިންތިޒާމްތައް 
ހަމަޖެއްސުމަށް އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް 

ޤާއިމުކުރުން
33

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ _
32.8.
1.1

33.
1.1

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުން 33 33

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ރައްޔިތުން

އެކަމަށް ސައުގުވެރިކަންހުރި އާއްމު ފަރާތަކަށް 
ފުރުޞަތުދީގެން

33.1.
1.1

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ރައްޔިތުން

މިކަމަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި އިރުޝާދު 
ފޯރުކޮށްދިނުން

ހިނަވާގެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް 
.އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ 
އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކަމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ހޯދުން

 ޕާކް ހެދުނ2ްރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި 

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން

އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ގެސްޓްހައުސް ހެދުން



ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކަށް 

.އަޙްލުވެރިކުރުން

34.
1.1

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް 
ފަސޭހަކަމާއިއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް 

ހަމަޖެހިފައިވާ އޮތުން
34 34

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ރައްޔިތުން

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
34.1.
1.2

34.
2.1

އެއް އަތޮޅުން އަނެއް އަތޮޅަށް 
ފެރީގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެހިފައި އޮތުން
34

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ރައްޔިތުން

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
34.2.
1.2

35.
1.1

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއާއި 
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް 

ލިބިފައިއޮތުން
35 35

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ވިޔަފާރިވެރިން

ކަމާއިގުޅޭ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 
އެހީތެރިކަން ހޯދުން

35.1.
1.1

35.
2.1

ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް 
ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެފައި އޮތުން

35

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ވިޔަފާރިވެރިން

އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން
35.2.
1.1

/ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ވިޔަފާރިވެރިން

އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން
35.2.
1.2

36.
1.1

ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ތަޢުލީމީ 
.މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން

36 36

އިސްލާމިކް / ކައުންސިލް
ކުލަބު / މިނިސްޓްރީ 

ޖަމްޢިއްޔާ

ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ދީނީ ދަރުސްތައް 
.ދެމުން ގެންދިއުން

36.1.
1.2

އިސްލާމިކް / ކައުންސިލް
ކުލަބު / މިނިސްޓްރީ 

ޖަމްޢިއްޔާ

ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް 
ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ހިންގުން

36.1.
1.3

ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން

ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ދީނީގޮން ހޭލުންތެރިކަން ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް 
ހެދުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ފެރީގެ ނިޒާމެއް އޮތުން

ސަރަހައްދީ ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން



36.
1.2

އިސްލާމިކް / ކައުންސިލް
ކުލަބު / މިނިސްޓްރީ 

ޖަމްޢިއްޔާ

 ފަހަރު ޝޭހުން މެދުވެރިކޮށް ދީނީ 3އަހަރަކު 
ދަރުސް ދިނުން

36.1.
2.2

ކައުންސިލް/ ސްކޫލް 
 ފަހަރު ޝޭހުން މެދުވެރިކޮށް ސުކޫލް 3އަހަރަކު 

ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދިނުން
36.1.
2.3

36.
1.3

ކައުންސިލް/ ސްކޫލް 
ސާނަވީ ތަޢުލީމް ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 

ދީނި ތަޢުލީމު  ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

36.1.
3.1

36.
2.1

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ ކީރިތި 
.ޤުރުޢާނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން

36

ކުލަބް /  ކައުންސިލް 
ޖަމްޢިއްޔާ

ޤްރުޢާން ކުލާސް ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ހޯދުން
36.1.
2.1

36.
2.2

ކައުންސިލް އިދާރާ
ރަށުފެންވަރުގައި އެކަން އިޢުލާންކުރެވި ބައިވެރިން 

ހޯދުން
36.2.
2.1

36.
2.3

ސްކޫލް/ ކައުންސިލް 
ރަށު ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތުން ހޮވޭ 

ދަރިވަރުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައިވެރިކުރުން
36.2.
3.1

ސްކޫލް/ ކައުންސިލް 
އަތޮޅު ފެންވަރުން ނެގޭ ދަރިވަރުން ޤުރުއާން 
ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރުން

36.2.
3.2

36.
2.4

ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ދީނީ ދަރުސްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް 
ހަމަޖެއްސުން

ދީނީ ގޮތުން މަތީތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

.ރަށުގައި ޤްރުޢާން ކުލާސް ހިންގުން

.ރަށުފެންވަރުގައި ޤްރުޢާން މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

އަތޮޅު ފެންވަރުގަޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޤްރުޢާން 
.މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުން

ޤްރުޢާން ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު 
.ހޯދައިދިނުން



ސްކޫލް/ ކައުންސިލް 
ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުން
36.2.
4.1

36.
3.1

އަންހެނުން ނަމާދުކުރާނެ ނަމާދުގެއެއް 
.އެޅުން

36

ކައުންސިލް އިދާރާ
ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ބެލުމަށްފަހު އެކަމަށް 

ނޑައެޅުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބިމެއް ކަ
36.3.
1.1

36.
3.2

ކައުންސިލް އިދާރާ ޕްރޮޕޯސަލް ހަދައި ބަޖެޓް ހޯދުން
36.3.
2.1

37.
1.2

ސުލްހަވެރި އެއްބައިވަންތައް 
ރައްޔިތަކު އުފެދިގެން ދިޔުމާއި، 

އުފާވެރި ޢަމާން މާޙައުލެއް 
.ޤާއިމުވެގެން ދިއުން

37 37

ސްކޫލް ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން
37.1.
2.1

37.
1.3

ކައުންސިލް އިދާރާ
ރަށުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ފުރުޞަތު 

ފަހިކޮށްދިނުން
37.1.
3.1

37.
1.4

ރަށުގެ / ކައުންސިލް 
މުއައްސަސާތައް

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން
37.1.
4.1

ކައުންސިލް އިދާރާ
ރަށުގައިތިބި މިދާއިރާއިން މަތީތަޢުލީމް ލިބިފައިވާ 

މީހުންގެ ބޭނުންހިފުން
37.1.
4.2

38.
1.1

ކުޑަކުދިންނަކީ ރަށްކާތެރި އަމާން 
.މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށްވުން

38 38

ރަށުގެ / ކައުންސިލް 
މުއައްސަސާތައް

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން
38.1.
1.1

ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއި ރައްޔިތުން ފައިސާއިން 
.ޚަރަދު ކުރުން

.ތަޢުލީމީ ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި 
.ތަންފީޒުކުރުން

ކުޑަކުދިންނަށް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން

އަންހެނުން ނަމާދު ގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ބިމެއް 
ނޑައެޅުން .ކަ



ރަށުގެ / ކައުންސިލް 
މުއައްސަސާތައް

ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ 
ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި 

.ކުރުން

38.1.
1.2

ރަށުގެ / ކައުންސިލް 
މުއައްސަސާތައް

ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ 
ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު 

ޗ.ތަންފީޒުކުރުން

38.1.
1.3

39.
1.1

.ތަހުޒީބް މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން 39 39

/ ކައުންސިލް 
މުއައްސަސާތައް

.ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
39.1.
1.1

/ ކައުންސިލް 
މުއައްސަސާތައް

ހުރިހާ މުއަށްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި 
.ދެފުއްފެންނަ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުން

39.1.
1.3

/ ކައުންސިލް 
މުއައްސަސާތައް

ހަމަހަމަކަމާއެކު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް 
.ތަންފީޒުކުރުން

39.1.
1.4

40.
1.1

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް 
.ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ބަޔަކަށްވުން

40 40

ކައުންސިލް އިދާރާ
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން 

.ހޭލުންތެރިކުރުރުން
40.1.
1.2

40.
1.2

ކައުންސިލް އިދާރާ
ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން 

ކައުންސިލުން ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް ހެދުން
40.1.
2.1

41.
1.1

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް 
.އަހުލުވެރިވެފައިވާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުން

41 41

ކައުންސިލް އިދާރާ
ކަމާއިގުޅޭ މާހިރުންނާއި ތަޖުރިބާކާރުން 

މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ 
ބައްދަލުވުންތަކުން މަޢުލޫމާތުދިނުން

41.1.
1.1

ކައުންސިލް އިދާރާ
ޤާނޫނީ މެސެޖުތައް ދައްކުވައިދޭ ބޯޑުތައް ރަށުގެ 

އެކި ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓުން
41.1.
1.2

41.
1.2

ހޭލުންތެރިކަން އިތުކޮށް ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ 
މިންވަރުކުޑަ ތަޙުޒީބު މުޖުތަމައަކަށް ހެދުން

ޤާނޫނާއި ޤާވާއިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް ހެދި ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުން

ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޢުޞޫލުތައް ހެދުން

.ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް 
.ތަންފީޒުކުރުން



ކައުންސިލް
ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާއިބެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުރުން
41.1.
2.1

ކައުންސިލް
ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު 

އެޅުން
41.1.
2.2

42.
1.1

ޒުވާނުންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ 
ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ އެފަދަ 

ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން
42 42

ކައުންސިލް  
/  ޖަމްޢިއްޔާތައް 

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހުރި ދާއިރާތަކަކީ 
ކޮބައިތޯބަލައި އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ޒުވާނުންނަށް 

.ހޯދައިދިނުން

42.1.
1.1

ކައުންސިލް  
/  ޖަމްޢިއްޔާތައް 

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާގެ 
.ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

42.1.
1.2

ކުލަބް / ކައުންސިލް 
/  ޖަމްޢިއްޔާތައް 

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް 
.ފުރުޞަތު ހޯދައިނުން

42.1.
1.3

42.
2.1

ރަށުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ 
.އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

42

ކައުންސިލް
ކަމާއިގުޅޭ މިނިސްޓްރީއާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި 

ގުޅިގެން ފަންޑުހޯދުން
42.2.
1.1

42.
2.2

ކުލަބް / ކައުންސިލް 
ޖަމްޢިއްޔާތައް

ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް 
ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހަޅައި ފަންޑުހޯދުން

42.2.
2.1

42.
2.3

ކުލަބް / ކައުންސިލް 
ޖަމްޢިއްޔާތައް

ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް 
ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހަޅައި ފަންޑުހޯދުން

42.2.
3.1

42.
2.4

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް 
އެކިގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން

ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސްޕޯރޓްސް އެރީނާއެއް 
ނޑު، ވޮލީކޯޓް، ބަށި )ހެދުން  ނޑު، ފުޓްސަލްދަ ފުޓްބޯޅަދަ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުން

ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
.އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ހޯދުން

.ޒުވާނުން ކުޅިވަރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުކުރުން



ކުލަބް / ކައުންސިލް 
ޖަމްޢިއްޔާތައް

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައިހުރި 
ފުރުޞަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދީ ޝައުޤުވެރިކުރުވުން

42.2.
4.1

ކުލަބް / ކައުންސިލް 
ޖަމްޢިއްޔާތައް

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހިންގޭ 
އެކިއެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ދިނުން

42.2.
4.2

43.
1.1

ރަށުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތައްކުރުމުގައި 
.ފަންނީ ޤާބިލްމީހުން އުފެދިފައިވުން

43 43

ކައުންސިލް
ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް އެދާއިރާތަށް 

.ބޭނުންވާ މީހުން ޢަދަދު ދެނެގަތުން
43.1.
1.1

ކައުންސިލް
އެދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުވާ މީހުން މަސައްކަތްތަކަށް 

ނެރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
43.1.
1.2

44.
1.1

ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކޮށްގެން 
ދެމެހެއްޓެނިގޮތެއްގައި ނަފާހޯދާ 

.ރަށަކަށްވުން
44 44

ސަރުކާރާއި ކައުންސިލް
މިކަމަށް ރަނގަޅު ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު ބިން 

ނޑައެޅުން ކަ
44.1.
1.1

ސަރުކާރާއި ކައުންސިލް
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބޮޑެތި 

ކުންފުނިތައް މެދުވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރުން
44.1.
1.2

44.
1.2

ސަރުކާރު/ ކައުންސިލް
ސިޓީހޮޓާއެޅުމަށް ޝައުގްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 

.ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
44.1.
2.2

ސަރުކާރު/ ކައުންސިލް
ސިޓީހޮޓާ އަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކޮށް ޢަމަލީ 

.މަސައްކަތަށް ނެރުން
44.1.
2.3

44.
1.3

ކައުންސިލް
ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއްގެ ދަށުން އިންވެސްޓަރުންގެ 

ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދުން
44.1.
3.2

44.
2.1

ނޑާއި، ފަޅާ ފަރުން ނަފާހޯދުން .ކަ 44

ފަންނީ ޤާބިލު ޚުނަރުވެރި މީހުން ތައްޔާރުކުރުން

އެއާޕޯޓެއް ޤާއިމްކުރުން

ސިޓީހޮޓާ އެޅުން

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް  ދަ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުލީބިން ދޫކުރުން

އެކުއަކަލްޗަރ ތަޢާރަފްކުރުން



ކައުންސިލް
ނޑައަޅައި  ރަށުގެ ފަޅުން ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަ

އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
44.2.
1.1

44.
2.2

ކައުންސިލް
ނޑައަޅައި  ރަށުގެ ފަޅުން ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަ

އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
44.2.
2.1

ކައުންސިލް
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ފަރާތްތަކުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

44.2.
2.2

44.
2.3

ސަރުކާރާއި ކައުންސިލް މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު މާކެޓެއް ހޯދައިދިނުން
44.2.
3.3

45.
1.2

ކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކައި ޒަމާނާއި 
އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ 
.އިދާރާއެއް ޢިމާރާތްކުރެވިގެން ދިއުން
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ކައުންސިލް/ އެލްޖީއޭ
ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ 

ޢިމާރާތް އެޅުން
45.1.
2.2

ކައުންސިލް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތު ކުރުން
45.1.
2.3

45.
2.1

ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަސީލަތްތައް 
ޤާއިމުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
45

/ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 
ކައުންސިލް

ސާވޭކުރުން
45.2.
1.1

45.
2.2

/ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 
ކައުންސިލް

ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ 
އިދާރާއާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން

45.2.
2.1

މުރަކަ ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

މަސްވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުންމަށް އާ ޢިމާރާތެއް އެޅުމާއި 
ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން

ސިއްޙީމަރުކަޒުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް 
.ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ އެމަސައްކަތްކުރުން

ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު 
.ރޭނުން



45.
3.1

ސުކޫލްގެ ވަސީލަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް 
.ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން

45

/ ކައުންސިލް / ސުކޫލް
ރައްޔިތުން

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއިއެކު 
.ބަޖެޓް ހޯދާ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

45.3.
1.1

45.
3.2

ކައުންސިލް/ ސުކޫލް
ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއިއެކު 
.ބަޖެޓް ހޯދާ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން

45.3.
2.1

45.
3.5

ސަރވޭކުރުން
45.3.
5.1

45.
5.1

އިންޖީނުގެއިންދޭ ވަސީލަތްތައް 
ރަނގަޅުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

.މަތިކުރުން
46

ފެނަކަ .އިންޖީނުގޭގެ އާޢިމާރާތެއް އެޅުން
45.4.
1.1

ފެނަކަ .ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރުން
45.4.
1.2

ފެނަކަ . ގަޑިރަށް ޔަގީންވުނ24ްއިތުބާރާއެކު ކަރަންޓް 
45.4.
1.4

ކައުންސިލް/ ފެނަކަ 
އިންޖީނުގެއިންދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކީ ކޮބައިތޯބަލާ 
.އެމަސައްކަތްކުރުން

45.4.
1.5

46.
1.1

ރަށުގެ އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ 
.ތަރިކަތައް ބެލެހެއްޓުން
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ކައުންސިލް
ނޑައަޅާ  އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަން ކަ

.އެތަންތަން ހިމާޔަތްކުރުން
46.1.
1.3

47.
1.2

ޓީ ވަޞީލަތްތައް .ސީ. ޒަމާނީ އައި
.ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަށްވުން

47 47

ކައުންސިލް .ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން
47.1.
2.2

ގޭގެއަށް ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިމަތް ލުއިފަސޭހައަގެއްގައި 
ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދާ އެފަރާތް މެދުވެރިކޮށް 

.އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސުކޫލްގެ 
.ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން

ސުކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 
.ހޯދުމާއި، މުދައްރިސުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

ސުކޫލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
.މަސައްކަތްތަކީ ކޮބައިތީބަލާ އެމަސައްކަތްކުރުން

އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރިތައް ތަނުން އެހެންތަނަކަށް 
ބަދަލުކުރުމަށް އާޢިމާރާތެއްއަޅާ ނެޓްވޯކް ބަދަލުކޮށް 

ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުން

ރަށުގައިހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ 
.ދެނެގަތުން



48.
1.1

ރަށުގެ ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު 
.ފުޅާކުރުން
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ކުލަބް / ކައުންސިލް 
ޖަމުޢިއްޔާތައް

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރުފުޅާކުރުމަށް 
.ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

48.1.
1.1

ކައުންސިލް
ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގުމަށް ދަތިވާ ކަންކަމަކީ 

ކޮބައިތޯބަލާ އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް 
.ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރުން

48.1.
1.2

ކުލަބް / ކައުންސިލް
ޖަމުޢިއްޔާތައް

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް 
.ދައުލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

48.1.
1.3

ކުލަބް / ކައުންސިލް
ޖަމުޢިއްޔާތައް

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި 
ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް 

.މަސައްކަތްކުރުން

48.1.
1.4

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް
ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމަށް 

.މަސައްކަތްކުރުން
48.1.
1.5

ކުލަބް / ކައުންސިލް
ޖަމުޢިއްޔާތައް

ދީނީގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު 
.ޕްރޮގްރާމްތައް ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހިންގުން

48.1.
1.6

ކުލަބް / ކައުންސިލް
ޖަމުޢިއްޔާތައް

އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ކުލަބް 
.ޖަމުޢިއްޔާތަކުން މަސައްކަތްކުރުން

48.1.
1.7

49.
1.1

މިރަށަކީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަތައް 
.ކުޑަ ރަށަކަށްވުން
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ކައުންސިލް
ކަމާބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
49.1.
1.1

49.
1.2

ކައުންސިލް މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
49.1.
2.1

49.
1.3

ކައުންސިލް
މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ސަރވޭކުރުމާއި ކަމާއިބެހޭ 

.ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅުން
49.1.
3.1

ރަށްގިރުމުގެ ގޮތުން ރަށަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ސަރުކާރުގެ 
.ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅުން

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރުފުޅާކުރުމަށް ރަށުގެ 
ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ހެދުން

ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ 
.ހޭލުންތެރިކުރުން

އިންސާނުންގެ ފުށުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް 
.ކުޑަކުރުން



49.
1.4

ކައުންސިލް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްބަލާ އެހީހޯދާ ޢަމަލީ 

.މަސައްކަތްކުރުން
49.1.
4.1

49.
1.5

ކައުންސިލް
ޢާއްމު ބަދަލުވުންތައް ބާއްވައިގެންނާއި ބިލްބޯޑް 
ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން

49.1.
5.1

50.
1.1

މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާއި، 
ގެއްލުންތައް އެނގޭ ރައްޔިތަކަށްވުން
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ކައުންސިލް ބަޖެޓް ހޯދި ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން
50.1.
1.1

50.
1.2

ކައުންސިލް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން
50.1.
2.1

51.
1.1

ކާރިސީ ވިރާސް ތަކުން ލިބޭ 
.ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވިފައިވުން
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ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
51.1.
1.1

52.
1.1

ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރަން 
.މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުން
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ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
52.1.
1.1

52.
1.4

ކައުންސިލް _
52.1.
4.1

ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކައި 
.ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން

ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް 
.މަޢުލޫމާތު ދެމުން ގެންދިއުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެއާއެއްގޮތަށް 
.ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުން

ކަމާއިބެހޭ މާހިރުންގެ އެހީއާއިއެކު ރައްޔިތުން 
.ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ރައްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކުރުވުން

.ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން

ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި 
.ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އަވަސް ހައްލު ހޯދުން



54.
1.1

ނޑާއި، ފަރު އަދި  އެއްގަމާއި، ކަ
ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި 
.ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ރަށަކަށްވުން
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ކައުންސިލް ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން
54.1.
1.1

54.
1.2

ކައުންސިލް
ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާތަކާއިގުޅިގެން ޤާނޫނާއި 

ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން
54.1.
2.1

54.
1.3

ކައުންސިލް ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަންކަންކުރުން
54.1.
3.1

55.
1.1

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއިއެއްގޮތަށް 
.ކައުންސިލް ހިންގަމުންދިއުން
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ކައުންސިލް
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން 

ހޯދުން
55.1.
1.1

55.
1.2

ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
55.1.
2.1

55.
1.3

ކައުންސިލް ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން
55.1.
3.1

55.
1.4

ކައުންސިލް
އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގައި މުވައްޒަފުން 

ބައިވެރިކުރުން
55.1.
4.1

55.
1.5

ކައުންސިލް ކައުންސިލްތަކާއިގުޅިގެން
55.1.
5.1

ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހަދާ ތަންފީޒުކުރަމުންދިއުން

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަން 
.އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީނުކުރުން

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޒަމާނީ 
.ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން

.އެކިއެކި ކައުންސިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުން

އެކިއެކި ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް 
.ތަޖުރިބާ ދަތުރުތައްކުރުން

ތިމާވެއްޓާއިބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އެފަދަ ތަންތަނަށް ގެއްލުންލިބިދާފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ 
.ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން

ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ބޭނުންކުރާ  އެއްގަމާއި ކަ
ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް  



56.
1.1

ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް 
މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، ކަންކަން 

ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ 
.ބައިވެރިވުމުން އިތުރުކުރެވިފައިވުން
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ކައުންސިލް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ޚިދުމަތްދިނުން
56.1.
1.1

56.
1.2

ކައުންސިލް _
56.1.
2.1

56.
1.3

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
56.1.
3.1

56.
1.4

ކައުންސިލް _
56.1.
4.1

56.
1.5

ކައުންސިލް
އިންޓަނެޓާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް 

ފެންނާނެގޮތަށް ބެހެއްޓުން
56.1.
5.1

56.
1.6

ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
56.1.
6.1

57.
1.1

ރަށާއި، އަތޮޅު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 
.ގުޅުން ބަދަހިވެފައިވުން
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ކުލަބް / ކައުންސިލް
ޖަމުޢިއްޔާތައް

ރަށު ފެންވަރުގައި އެކިއެކި މުބާރާތްތަކާއި 
ފުޓްބޯޅަ )ސެމިނަރފަދަ ކަންކަން ބޭއްވުން 

(މުބާރާތް، ވޮލީ މުބާރާތް، ބަށި މުބާރާތް

57.1.
1.1

ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް 
.ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް އެކިއެކި ދުވަސްތަކާއި 
.ގުޅުވައިގެން އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން

ރަށާއި އަތޮޅާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް 
އިތުރުކުރުން

ކައުންސިލުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ވަކި ސިޔާސީ 
ފިކުރަކަށް ނުބާލާ ފުޅާދާ އިރާއެއްގައި ހާމަކުރުން

ވަކިސިޔާސީ ފިކުރަކަށްނުބަލާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ 
.އުޞޫލަކުން ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި 
.މަޝްވަރާ ހޯދުން

.ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލްވުންތައް އިތުރުކުރުން



ކުލަބް / ކައުންސިލް
ޖަމުޢިއްޔާތައް

އަތޮޅާއި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި 
.މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ރަށުގައި ބޭއްވުން

57.1.
1.2

ކުލަބް / ކައުންސިލް
ޖަމުޢިއްޔާތައް

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި 
.މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

57.1.
1.3

ކައުންސިލް
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއަށްސަސާތަކާއި 

.ބައްދަލްކުރުން އިތުރުކުރުން
57.1.
1.4

ކައުންސިލް
އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި 

.ބައްދަލްކުރުން ގިނަކުރުން
57.1.
1.5


