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 ކައުންސިލް ެމމްބަރުްނނާއި ޙަވާލު ކުރެވިފަިއވާ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، ޒިންމާތައް 
ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒި ޢުޞޫލުން ހިންގުމުގެ އިދިވެހިރާއްޖޭގެ  0202/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 20ވަނަ ދަޢުރުގެ  20ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  000ޤާނޫނުގެ 
ޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިންމާތައް ތިރީގައި ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސް

 މިވަނީއެވެ.

 ކައުންސިލް ރައީސް  އަޙްމަދު އަބްދުލްޙަކީމް 
 ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .1

ހިންގާ ޤަވާއިދާއި، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ އިތުރުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް  0.0
އެހެނިހެން ޤާނޫންތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކުގައި ކައުންސިލް ރައީސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ކުރުން.  ކަ
ވަނަ  00ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޢުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  0.0

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން.މާއްދާގަ

ލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އެންމެހައި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭޝަ  0.0
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރާ މިންވަރު ވިލަރެސްކޮށް  0.1
 ބެލެހެއްޓުން.
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ހައި މަސައްކަތްތައް ޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސް 0.2
 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  ތުންއާއި ގުޅޭގޮފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާ 0.3
ނޑައަޅާ ކަންކަން ކުރު  ން.މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުން ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  00ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  0.4
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެމަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި 

 ބެލެހެއްޓުން.

ޚިދުމަތްތައް މުނިސިޕަލް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  01ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  0.5
 ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 

 ހޯމް އެފެއާޒް  .2

މާއި، އެކަންކަން ޢާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއިބެހޭ  އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރު 0.0
 ވިލަރެސް ކުރުން.

މަށް ކުރަންޖެހޭ ގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުކާރިސާތަކާއި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު  0.0
 މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުން.

 އެކިއެކި މުނާސަތުތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.0

ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދާއިރާ އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާއި،  0.1
 އެކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުން.

 އެކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް  .3

 ރަށުގެ އިޤްތިޞޯދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން. 0.0
ދިރާސާތައް ކަމާއިބެހޭ ރަށުގެ އިޤްތިޞޯދީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  0.0

 ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުން.

ދާގޮތް ކުރިއަށް ރަށުގެ އިޤްތިޞޯދީ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، ޕްލޭންތައް  0.0
 ޓަރ ކުރުން.މޮނި

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.1

 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ .4

ރަށުގެ މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާތައް  1.0
 ކުރުމާއި، އެކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުން.ހެދުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް 
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ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ކަންކަން ރާވައި  1.0 ދަ
 ހިންގުން.

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް  1.0 ދަ
 ކުރުން.

ނޑުވެރިންގެ ޙައްޤުތައް 1.1 ހިމާޔަތްކުރުމާއި، މާކެޓް ފުޅާކޮށް ފަހި  މަސްވެރިންނާއި، ދަ
 ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ނޑުވެރިންނާއި، މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް 1.2 ހައްލު ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން  ދަ
 ރުކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ފޯ

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް 1.3  ކުރުން. ދަ

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި، ފަޅުތަ 1.4 ކުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ދަ
 ރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.މޮނިޓަ

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް  1.5
 ކުރުން.

 ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް  ދީދީ هللا ޒިހާން ޢަބްދު 
 ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .1

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދާއި، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ އިތުރުން   0.0
ރައީސްގެ  ގެ ނައިބްޤަވާއިދުތަކުގައި ކައުންސިލް  އެހެނިހެން ޤާނޫންތަކާއި،

 މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ކުރުން.

ވަނަ  00ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޢުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  0.0
 އަދާކުރުން.މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 

ނައިބް ކައުންސިލްގެ  ޅޭގޮތުންފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާ އާިއ ގު 0.0
ނޑައަޅާ ކަންކަން ކުރުން.ރައީސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ކަ  އުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުން ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  00ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  0.1
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާށާއި، އެމަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި 

 ރައީސްއަށް އެހީތެރިވުން. ގެބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލް 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް  01މަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ލާ 0.2
ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ކައުންސިލް ރައީސްއަށް 

 އެހީތެރިވުން.

 ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާސްޕޯޓް  .0

ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅިންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި،  0.0
 ވިލަރެސް ކުރުން.

ނޑު އުޅަނދުފަހަރާއި ބެހޭ އެންމެހައި  0.0 ރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި، ކަ
 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

ހޭ ރކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުރަންޖެ ފެރީ ނިޒާމްގެ ކަންކަން މޮނިޓަ 0.0
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި، ޤަވާއިދުތައް  0.1
 ންފީޒު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ތަ ރަށުފެންވަރުގައި 

އާސާރީތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ސަޤާފީކަންކަން ދިރުވައި އާލާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  0.2
 ކަތްތައް ކުރުން.މަސައް

 ގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ޓް ރީޒަމް އެންޑް ޓްރާސްޕޯޓޫ 0.3

 ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ .3

ރަށުގައި ހިންގޭ ހައުސިން އެންޑް އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތައް  0.0
 މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 ރަށުގެ ބަނދަރާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.0

 ރަށުން ބިމާއި، ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.0

 ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ކުރުން. 0.1

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމާއި، މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ  0.2

ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  0.3
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  .4

އް ހެދުމާއި، އެދިރާސާތަކުގެ ރަށުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާތަ 1.0
ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ގައި އަލީ

 މަސައްކަތް ކުރުން.
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ރަށު ފެންވަރުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، ތަޢުލީމީ  ތަޢުލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް 1.0
 ދާއިރާގެ ކަންކަން ބަލައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން.

 ން.ޓުމިސްކިތްތައް ބެލެހެއް 1.0

ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެކަންކަން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކު 1.1
 ވިލަރެސް ކުރުން.

އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  1.2
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް 
 ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑާރ .1

 ރަށުގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތާއި ގުލޭ ކަންކަން ބަލައި މޮނީޓަރ ކުރުން. 0.0

 ރަށުގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ބަލައި މޮނީޓަރ ކުރުން. 0.0

 ރަށުގައި ހިންގާ ބޭސްފިހާރަތަކުގެ ކަންކަން ބަލައި މޮނީޓަރ ކުރުން. 0.0

ރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯންވާ ޚާއްސައެހީއަށް ބެނު 0.1
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އްޤުތައް ހިމާޔަތް ޙައަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޚާއްސައެހީ 0.2
 ކުރުން.

ގެވިށި އަނިޔާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  0.3
  ކުރުން. އްކަތްތަމަސައް

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ކަންކަން މޮނީޓަރ ކުރުން. 0.4

 އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.5

 ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑާރގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.6

 އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީ  .2

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި، ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް  0.0
 މަސައްކަތް ކުރުން.

 ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.0

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން. 0.0
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ދި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި،މީޓިއޮލޮޖީ އަ 0.1
 އެދާއިރާއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން.

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާއި، ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭނާއި  0.2
 އެއްގޮތަށް ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.

 ޖްމެންޓް ސެންޓަރ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ރަށުގެ ވޭސްޓްމެނޭ  0.3

އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް  0.4
 ކުރުން.

 ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް  .3

 ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 0.0

ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުލަބު ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއއަތްތަކާއި، ގުޅުންހުރި ރަށުގެ  0.0
 ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.

 ރަށުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޚްއާލާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.0

ށް އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮ 0.1
 މަސައްކަތް ކުރުން.

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި،  ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި، ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް 0.2
 އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް  ޒުވާނުންގެ ހުނަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރުން.

ނޑުތަކާއި، ކޯޓްތަކާއި، އެހެނިހެން ރަށުގައި  0.3 ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި، ދަ
 ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ރަށު ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް  0.4
 ރުކޮށް ދިނުން.ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯ ހިންގުމަށް ކުލަބު ޖަމްއިއްޔާ 

ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް  0.5
 ކުރުން.

 ޔޫތްއެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.6
 

 

 

 


