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 ފު ރަޢާތަ .1

ގޮތުެގ ކުރާނެސިލް އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކައުންކުރުމުގައި ޢާއެކުލަވާލުމާއި މުރާޖަ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ކައުންސިލް ،މިއީ
އާ ދެމެދު ޓީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި މިންގަނޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީމި  މިންގަނޑެވެ.

 މަޝްވަރާކުރެވިގެންނެވެ.

 

 ދުޤްޞަމަ .2

 ވަނީއެވެ. އެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ދުތައް ޤްޞަމައެކުލަވާލުމުގެ  މިންގަނޑުމި 
 

ޮގތުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ފަަދ ނީނޫޤާކައުންސިލްތަކަށް  .2.1
 ރީ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލެވޭނޭ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތަެކއް ނުވަތަ ގައިޑްލައިންތަކެއް އެކުލަވާލުން.ގޮތަކަށް އިދާ

އެއް މިންގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ، އިރު ކުރާޢާއިރު ނުވަތަ މުރާޖަ ލާކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާ .2.2
 ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުން.ކުރިއަށް ތައްމަސައްކަތް އެ

މެދު  ގޮތާނެދާގެންކުރިއަށް ތައްކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތްޢާއިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި މުރާޖަކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ  .2.3
 ކުރުވުން.އް އަހުލުވެރިންސިލްގެ އިދާރާތަކައު
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 ގޮތުގެ ިމންަގނޑުތައް ިއދާރީ އޮިނގަނޑު އެކުަލވާލާނޭ އިާދރާތަކުގެ  ގެރަށު ކައުންސިލް  .3

ހިންގުމާގުޅޭ އިދާރީ ކައުންސިލްގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިގެންަދނީ މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ 
ކައުންސިލްތަކުން  ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާއިޮގތުން ޤާނޫނީތަކާ ކައުންސިލް ،އިކާމަސައްކަތްތަ)އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް( 

 ވެ.( މަސައްކަތްތަކެތަކާގުޅޭޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ )ކޯރ ފަންކްޝަންމުނިސިޕަލް ފޯރުކޮށްދޭ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް 
 

  / ސެކްޝަން ޔުނިޓް  ޒް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާ  .3.1

 އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމާގުޅޭ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ަފއިނޭންސް، ހިއުމަން ރިސޯސް ރަށު ކައުންސިލްގެ 
ދަށުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން / ސެކްޝަނުގެ  ޔުނިޓް ޓް އެފެއާޒްގެންދާނީ ކޯޕަރޭ( ކުރިއަށްގުޅޭ މަސައްކަތްތައްމަންޓާއުޕްރޮކި އަދި

އާއި މީޑިއާއާގުޅޭ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްޓެކްނިކަްލ ސަޕޯޓުދިނުމާއި އަދި ، ކްޗަރ ބެލެހެއްޓުމާއިފްރާސްޓްރަ އިދާރާގެ އައި.ޓީ އިން
 ދަށުންނެވެ. / ސެކްޝަނުގެ ޔުނިޓު މި ގެންދާނީއަށް ކުރިމަސައްކަތްތައް ވެސް

 ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓްޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަވާނީ  ،ނަމަ ޔުނިޓް ލެވެލްގައި އުފައްދާ މި ފަންކްޝަން
 މުވައްޒަފެކެވެ.(ރޭންކުގެ  3އެމްއެސް  –އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ،)މިހާރުގެ ގޮތުން ނަމަ ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ. (12ސީއެސް )

ސީއެސް ) ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަވާނީ  ސެކްޝަނުގެ ،ނަމަ ސެކްޝަން ލެވެްލގައި އުފައްދާމި ފަންކްޝަން 
 ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.( 1އީއެކްސް  –ޑިރެކްޓަރ  ،)މިހާރުގެ ގޮތުން ނަމަ ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ. (14

 

އުފެއްދި ނަމަވެސް ސެކްޝަނުގެ ދަށުން ވަކިވަކި ޔުނިޓުތަކެއް )މިސާލަކަށް:  ސެކްޝަން ލެވެލްގައި "ޒްކޯޕަރޭޓް އެފެއާ"
ސެކްޝަުނގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް  ( ނުހުްނނާނެއެވެ..އާރު ޔުނިޓުއެޗް، ންސް ޔުނިޓުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓު، ަފއިނޭ

 ޓާސްކިންގ "ސްޓާފް ޕޫލް" އެއްގެ ތެރޭގައެވެ. -މަސައްކަތް ކުރާނީ އެއް މަލްޓި
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ޓަކަިއ  ގެންދިއުމަށްށްކުރިއަމަލާތްަތއް ޢާމަތިްނ ކައުންސިލުގެ މާލީ މުގެގޮތު ނޫނާިއ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާޤާގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ތަފާތު މުވައްޒަފުންާނ ސެކްޝަނުގެ  /ޔުނިޓުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ތައް އަދި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ރޯލު މަންޓްއުފައިނޭންސް، ޕްރޮކި

 ގެންދެވިާދނެއެވެ.ވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްޙަ
 

 ން  / ސެކްޝަ ޔުނިޓް  އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް  .3.2

ގެ ދަށުން ރަށު ނޫނު( ޤާލުން ހިންގުމުގެ ޞޫއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ގެރާއްޖޭ)ދިވެހި 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ޤާ
އްސަސާތަކުން ރަށު ފެންވަރުގައި އަ މުއެކި ލަތުގެ އުސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުންނާއި ދަދުމަތްތަކާއި، ޚިންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ކައު

ގެންދާނީ އިކޮނޮމިްކ، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ކާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދުމަތްތަޚިމެދުވެރިކޮށް ފޯުރކޮށްދޭ  އްތަސިލްކައުން
ތަކާގުޅޭ ޢުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫދަށުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށު ކައު / ސެކްޝަނުގެ ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

 ނިޓުގެ ދަށުންނެވެ.ޔު މިެވސް  ނީލުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބަަލހައްޓާޞޫއު ތަކާއި ކައުންސިލުން ވިޔަފާރިމަސައްކަތް

ރަށު ކައުންސިލްގެ ސުޕަރވިޜަންގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން )މިސާލަކަށް: އަދި 
 ފަދަ( މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްާޓނީ ވެސް މި ޗް ސްކައުޓުން ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުން، ބީއިމާމުންނާއި މުދިމުން، 

 ޔުނިޓުގެ ދަށުންނެވެ.

 ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއެސިސްޓެންޓް ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަވާނީ  ،ނަމަ މި ފަންކްޝަން ޔުނިޓް ލެވެލްގައި އުފައްދާ
 ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.( 3އެމްއެސް  –އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ، ގޮތުން ނަމަ)މިހާރުގެ ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ. (12ސީއެސް )

ސީއެސް ) ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަވާނީ  ސެކްޝަނުގެ ،ނަމަ މި ފަންކްޝަން ސެކްޝަން ލެވެްލގައި އުފައްދާ
 ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.( 1އީއެކްސް  – ޑިރެކްޓަރ ،)މިހާރުގެ ގޮތުން ނަމަ ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ. (14

 



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
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ކޮންޓްރޯލް" ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެ، "ސްޕޭން އޮފް   /އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް
ލަތެްއ ހާމެނޭޖްކުރަންޖެހޭ ފަދަ  ޒަފުން ދަދެއްގެ މަސައްކަތްތަކާއި މުވައްޢަމާގިނަ  ސުޕަވައިޒަރަކަށް ނަމަ )އެއް  ދާމާބޮޑަށް ފުޅާވެގެން

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.  / ސެކްޝަންޔުނިޓް  ނަމަ(، މި ކުރިމަތިވެއްޖެ

 
 

މަސައްކަތެއް ރަށު  ޚާއްޞައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން މިނިސްޓްރީއަކުން ނުަވތަ ދަމި ސެކްޝަނުެގ ދަށުން މީގެ އިތުރުން، 
 ޚާއްޞަ މަސައްކަތަކަށް އެއަދި ހެދުން(، ލައިސަްނސް ނުވަތަ އައިޑީކާޑު ނިންމަވަިއފި ނަމަ )މިސާލަކަްށ  ށް ދިނުމަފެންވަރުގައި 

ރަށު ޒްމަންޓާއެކު އެންޑޯލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ ރުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ، އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކު އްޔުނިޓެވަކި 
 ވޭނެއެވެ.އިތުރުކޮށް ދެއިދާރީ އޮނިގަނޑަށް  ޔުނިޓްތައް އެފަދަ ،ކޮމިޝަނުގައި އެދުމުން ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އިދާރާއިންކައުންސިލް

ކައުންސިލް ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދަށުން އުފެއްދޭނެ އެންމެ އިސް މަޤާމަކީ 
 ރޭންކުގެ މަޤާމެވެ.( 1އީއެކްސް  –ޑިރެކްޓަރ  ،މަގެ މަޤާމެވެ. )މިހާރުގެ ގޮތުން ނަ (14ސީއެސް ) އެގްޒެކެޓިވް
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 ގަނޑުތައް ނަމޫނާ އޮނި  ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ  .3.3
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 2ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ނަމޫނާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު 
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 3އޮނިގަނޑު އިދާރީ ގެ އިދާރާތަކުގެ ނަމޫނާ ރަށު ކައުންސިލް
 
 
 
 
 
 



 ސ 
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 ިމންަގނޑުތައް ގޮތުގެ  ިއދާރީ އޮިނގަނޑު އެކުަލވާލާނޭ އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ އިާދރާތަކުގެ .4

ްށ ތަފާތެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުެގ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ވަރަ
ސައްކަތްތައް ށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މައަޮތޅުގައި ހިމެނޭ ރަށްރަ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި، އެ

 ހީތެރިކަމާއި ލަފާދިނުމެވެ.ރަުށ ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ަފްނނީ އެ، ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި
 
  / ސެކްޝަން ޔުނިޓް  ޒް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާ  .4.1

ތަކެކޭ އެއްފަދައިން، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި ވެސް ހިންގުމާގުޅޭ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ގެ އިދާރާރަށު ކައުންސިލް
ޑް މީޑިއާ ފަދަ( ޓް އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެން)އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ފައިނޭްނސް، ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޕްރޮކިޔޯމަން

 ދަށުންނެވެ. / ސެކްޝަނުގެ ޒް ޔުނިޓްގެންދާނީ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރިއަށްކު

 ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއެސިސްޓެންޓް ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަވާނީ  ،ނަމަ މި ފަންކްޝަން ޔުނިޓް ލެވެލްގައި އުފައްދާ
 ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.( 3އެމްއެސް  –އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ،)މިހާރުގެ ގޮތުން ނަމަ މުވައްޒަފެކެވެ.ރޭންކުގެ  (12ސީއެސް )

ސީއެސް ) ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަވާނީ  ސެކްޝަނުގެ ،ނަމަ މި ފަންކްޝަން ސެކްޝަން ލެވެްލގައި އުފައްދާ
 ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.( 1އީއެކްސް  – ގޮތުން ނަމަ ޑިރެކްޓަރ )މިހާރުގެ ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ. (14

 

އުފެއްދި ނަމަވެސް ސެކްޝަނުގެ ދަށުން ވަކިވަކި ޔުނިޓުތަކެއް )މިސާލަކަށް:  ސެކްޝަން ލެވެލްގައި "ޒްކޯޕަރޭޓް އެފެއާ"
ސެކްޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓު، ފައިނޭންސް ޔުނިޓު، އެޗް.އާރު ޔުނިޓު( ނުހުްނނާނެއެވެ. 

 ޓާސްކިންގ "ސްޓާފް ޕޫލް" އެއްގެ ތެރޭގައެވެ.-މަސައްކަތް ކުރާނީ އެއް މަލްޓި
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 ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ފަންކްޝަނުގެ ދަށުްނ އުފެއްދޭނެ އެންމެ އިސް މަޤާމަކީ 
 ރޭންކުގެ މަޤާމެވެ.( 1އީއެކްސް  –ޑިރެކްޓަރ  ،ރުގެ ގޮތުން ނަމަގެ މަޤާމެވެ. )މިހާ (14ސީއެސް )

 
 / ޑިޕާޓްމަންޓް  ޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން  .4.2

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަންނީ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް 
 ދަށުންނެވެ.   / ޑިޕާޓްމަންޓުގެންކުރިއަށް ގެންދާނީ މި ސެކްޝަ

 އުފެއްދިދާނެއެވެ. / ސެކްޝަންތައް ތިރީގައި މިވާ ޔުނިޓްދަށުން   / ޑިޕާޓްމަންޓުގެޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން
 ްސެކްޝަންބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓ /  
 ްސެކްޝަންޔުނިޓް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސ /  
 ެސެކްޝަންޔުނިޓްންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އ /  
  ްސެކްޝަންޔުނިޓްޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓ /  
  ީސެކްޝަންޔުިނޓްއިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ /  
  ްސެކްޝަންޔުނިޓްލީގަލ /  

 
މަސައްކަތެއް  ޚާއްޞަ އައްސަސާއަކުން އުލަތުގެ މުމިނިސްޓްރީއަކުން ނުވަތަ ދަމީގެ އިތުރުން، މި ސެކްޝަން / ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދަށުން 

އިދާރީ އޮނިގަނޑަްށ  އް / ސެކްޝަނެއްޔުނިޓެވަކި  ޚާއްޞަ މަސައްކަތަކަށް އެއަދި  ،ނިްނމަވައިފި ނަމަ ދިނުމަށްފެންވަރުގައި  އަތޮޅު
ސިވިލް ސަރވިސް   އިދާރާއިންގެކައުންސިލް ޒްމަންޓާއެކު އަތޮޅު ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެްނޑޯރުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ، ޯލކަލްއިތުރުކު

 ވޭނެއެވެ.ދެއިތުރުކޮށްއިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ތައް / ސެކްޝަން  ޔުނިޓްކޮމިޝަނުގައި އެދުމުން އެފަދަ

ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަވާނީ ޔުނިޓް ލެވެލްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ،ނަމަ މި ފަންކްޝަން ސެކްޝަން ލެވެލްގައި އުފައްދާ
)މިހާރުގެ  ކެވެ.ޭރންކުގެ މުވައްޒަފެ (14ސީއެސް ) ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްވެފައިވާ އިޒްއް ދާއިރާއަކުން ސްޕެޝަލަކޮންމެވެސް އެ
 ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.( 1އީއެކްސް  –ޑިރެކްޓަރ  ،ގޮތުން ނަމަ

ލެވެލްގައި  ސެކްޝަންނީ ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަވާ ،ނަމަ މި ފަންކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ލެވެލްގައި އުފައްދާ
 (16ސީއެސް ) ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްސީނިއަރ ވެފައިވާ އެއް ދާއިރާއަކުން ސްޕެޝަލައިޒް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮންމެވެސް

 ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.( 5އީއެކްސް  –ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ،)މިހާރުގެ ގޮތުން ނަމަ ކެވެ.ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެ

)މިހާރުގެ ރޭންކުން  8ސީއެސް ދާއިރާތަކަށް ޚާއްޞަ  އެ ،ކުރާނީތަކުގައި މަސައްކަތް/ ސެކްޝަން ކުރެވުނު ޔުނިޓްއިސްވެ ބަޔާން
 / ސެކްޝަން ތަކުގައި ޔުނިޓް/ ސެކްޝަން ޔުނިޓް ފެށިގެން މަތީގެ ފަްނނީ މުވައްޒަުފންނެވެ. މިއިން(  1ގޮތުން ނަމަ އެމްއެސް 



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

   2022ގޮތުގެ މިންގަނޑު އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ކައުންސިލް 11
  

ގައި ތިބޭ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް މުވައްޒަފަކާ  / ސެކްޝަނުނިޓްހެޑުން ތިބުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެޔު
 ވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ޙަމަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން 

ލް ކައުންސި ލް ސަރވިސަސް ފަންކްޝަނުގެ ދަށުން އުފެއްދޭނެ އެންމެ އިސް މަޤާމަކީ ސީނިއަރ ކައަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ޓެކްނި
ރޭންކުގެ މަޤާމެވެ.( 5އީއެކްސް  –ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ،ގެ މަޤާމެވެ. )މިހާރުގެ ގޮތުން ނަމަ (16ސީއެސް ) އެގްޒެކެޓިވް



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

   2022ގޮތުގެ މިންގަނޑު އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ކައުންސިލް 12
  

 ތައް އޮނިގަނޑު އިދާރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ނަމޫނާ  .4.3

 
  1 އޮނިގަނޑުއިދާރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ނަމޫނާ  އަތޮޅު

 

 



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

   2022ގޮތުގެ މިންގަނޑު އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ކައުންސިލް 13
  

 

 

   2ސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ނަމޫނާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އަތޮޅު ކައުން

 

 



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

   2022ގޮތުގެ މިންގަނޑު އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ކައުންސިލް 14
  

 

 

 3އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ނަމޫނާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

 



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

   2022ގޮތުގެ މިންގަނޑު އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ކައުންސިލް 15
  

 ގޮތުގެ ިމންަގނޑުތައް  ިއދާރީ އޮިނގަނޑު އެކުަލވާލާނޭ އިާދރާތަކުގެ ގެސިޓީ ކައުންސިލް  .5

 ސިޓީގައި ސިޓީއާއި ރުގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި،ފެންވަ ސިޓީ ،ކައުންސިލްތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ސިޓީ
 ވިލަރެސްކުރުމާއި  ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ އޮފީސްތަކުން އަވަށުހިމެނޭ ސިޓީގެ ދަށުން  އެ ،ތަރައްޤީކޮށް ،ހިންގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް

 ބެލުމެވެ. އޮފީސްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް  އެ
 
 /ސެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް  ޒް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާ  .5.1

ނިސްޓްރީތަާކ އެކުލަވާލެވިގެންާދނީ ދައުލަތުގެ މި ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަންސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި ވެސް ހިންގުމާގުޅޭ އިދާރީ ހުރިހާ  ސިޓީއެއްފަދައިން، މަތިންނެވެ. މިިނސްޓްރީތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ޑް މަންޓް އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންއުސް، ހިއުަމން ރިސޯސަސް، ޕްރޮކިއްކަތްތައް )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ފައިނޭންމަސަ
 ދަށުންނެވެ.ސެކްޝަނުގެ /ޑިޕާރޓްމަންޓްޒް ގެންދާނީ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާފަދަ( ކުރިއަށް، މީޑިއާ

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަވާނީ  . އަދި،ލެވެލްގަެއވެ ސެކްޝަން/މި ފަންކްޝަން އުފައްދާނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް
  ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.( 14އުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް )ސީއެސް ނުވަތަ ކަ( 16ސީއެސް ) އެގްޒެކެޓިވް
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 ޑިޕާޓްމަންޓް  ޓެކްނިކަލް /ފެސިލިޓޭޓިންގ .5.2

 ސިޓީ ގެ ދަށުން އް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު( އިދާރީ ދާއިރާތަ ގެރާއްޖޭ)ދިވެހި 2010/7ނޫނު ނަްނބަރު ޤާ
 ސިޓީ އްސަސާތަކުން އަމުއެކި ލަތުގެ އުދުމަތްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުންނާއި ދަޚިކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ 

ދަށުންނެވެ. މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ގެންދާނީ ކުރިއަށް ކާގުޅޭ މަސައްކަތްތައްދުމަތްތަޚިމެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ  ތައްފެންވަރުގައި ކައުންސިލް
ލުން ކުރާ އުޞޫތަކާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލުން ވިޔަފާރި ޢުކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫ ސިޓީމީގެ އިތުރުން 

 ދަށުންނެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މިވެސް  ނީމަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބަލަހަްއޓާ

ލްގެ ސުޕަރވިޜަންގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ަދއުލަތުގެ އެހެނިެހން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން )މިސާލަކަށް: ކައުންސި ސިޓީއަދި 
 އިމާމުންނާއި މުދިމުން، ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުން، ބީޗް ސްކައުޓުން ފަދަ( މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްާޓނީ ވެސް މި 

 ދަށުންނެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

 ސީިނއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަވާނީ   ފަންކްޝަން އުފައްާދނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް ލެވެލްގައެވެ. އަިދ،މި
  ( ރޭންކުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.16ސީއެސް )

ސިލެއް ތައް ކަނޑައަޅާނީ އެ ސިޓީ ކައުންަދށުން ގެްނނާނެ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްފެސިލިޓޭޓިންގ/ޓެކްނިކަްލ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
  ވެ.މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެއެކުލެވިގެންވާ ގޮތުގެ މައްޗަށާއި ކައުންސިލުގެ 

 
 

  



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
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 ުމތައްޤާއިާދރާތަކުގެ ިއދާރީ އޮިނގަނޑުަގއި ހިެމނިދާނެ މަރަށު ކައުންސިްލގެ  .6

އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިދާެނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  ތިރީގައި މިވަނީ ރަށު
 މަގާމުތަކެވެ.
 

 ޒް ޔުނިޓް/ސެކްޝަންކޯޕަރޭޓް އެފެއާ .6.1

  މަސައްކަތްތައް  ހިންގުމާގުޅޭ  އިދާރީ  ކައުންސިލުގެ  ރަށު  މުތައް ޤާ މަ  އުފެއްދިދާނެ 

 .ހ މަސައްކަތްތައް)އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް( އިދާރީ  އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 .ށ މަސައްކަތްތައް)ެއޗްއާރު( އްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ މުވަ އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 .ނ މަންޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އުޕްރޮކި އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 .ރ އާއި ސްޓޮކް ބެލެހެްއޓުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައްއިންވެންޓްރީ އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 .ބ ސައްކަތްތައްބަޖެޓާއި ފައިސާއާގުޅޭ މަ އޮފިސަރުން ފައިނޭންސް/އެކައުންޓްސް

 .ޅ އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އައިޓީ ސަޕޯޓާއި ޓްރަބްލްޝޫޓިްނގ ޓެކްނީޝަނުން  ކޮމްޕިއުޓަރ

 .ކ އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އާޑިމީ ދިޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އަ އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 .އ އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 .ވ މަސައްކަތްތައްދާއިރާގެ ޤާނޫނީ  ސަރުންއޮފި ލީގަލް

 މ. ސަޕޯރޓް ސަރވިސަސްއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ދ. އެއްގަމު އަދި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ފަޅުވެރިން ކެޕްޓަނުން، ލޯންޗް ޑްރައިވަރުން،
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 ސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް/ސެކްޝަންއިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނި .6.2

މްތަކެއް ޤާމަ ހުރުން ލާޒިމު  ގެ އިދާރާތަކުގައިހާ މަގާމެއް ރަށު ކައުންސިލްހުރި އެ  ،ތަކަކީމުޤާބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަތިރީގައި : ނޯޓު
ންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ސްކޮށްގެން، ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރެއިން، ކައު އެއް ަމސައްކަތްތަކަކީ އައުޓްސޯމީގެ ތެރެއިން ބަ ނޫނެވެ.

 ފަދަ މަސައްކަްތތަކެކެވެ. ގެންދެވިދާނެއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްތެރެއިން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމާެބހޭ މު
 

  ދުމަތްތައް ޚި  ދޭ  ން ކައުންސިލްތަކު ރަށު  ދަށުން  ނޫނުގެ ޤާ  ލާމަރުކަޒީ  މުތައް ޤާ މަ  އުފެއްދިދާނެ 

 ވައިޒްކުރުމަށް()ސުޕަ އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 )މަސައްކަތުމީހުން( އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ހ ބެލެހެއްުޓން  މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް ހެދުމާއި މަގު ރަށުގެ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
  އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ނުފޯރާނެ އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ
 ނައްތާލުން  ކުނި ވަރުގައިފެން ރަށު ގޮތެއްގެމަތިން

 ށ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ޓަރމިނަލް ފެރީ ފާލަމާއި ރަށުގެ ބެެލހެއްޓުާމއި މަރާމާތުކޮށް ބަނދަރު
 ހިންގުން  ހަދައި

 ނ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ރަށްގިރުން ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ކަނޑު ތޮއްޓާއި އެއްގަމު ރަށުގެ އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި

 ބެެލހެއްުޓން މަރާމާތުކޮށް ތޮށިގަނޑު

 ރ

  މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް ދުމަތްޚި އެފަދަ
 ،ެފނާ ،ކަރަންޓާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ހިންގައި ދުމަތްތައްޚި ޢާންމު ފަދަ ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ނާއާއިޚާފާ
 ބެލެހެއްޓުން 

 ބ

ރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް 
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ  / ގެންދިއުމަށް

 ގޮތަކަށް 

 ހެލްތުކެއަރ ރައިމަރީޕް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ނޫނާޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ދިނުންދުމަތްތައްޚި އަސާސީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ޞިއްޙީ އާއި

 ޅ

 މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް ސްކޫލް ޕްރީ
 މުވައްޒަފުން( އިދާރީ )ޓީޗަރުންނާއި

 ސްކޫލްގެ ޕްރީ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ެފންަވރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމީ މީުހންގެ ބޮޑެތި ،ދިނުމާއި ޚިދުމަތްތައް
 ންގުން ހި ރާވައި  ޕްރޮގްރާމްތައް މަތިކުރުމުގެ

 ކ



 ސ 
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 ލައިބްރޭރިއަނުން 

 ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ ހިންގުމާއި ލައިބްރަރީ ރަށުގެ
 ލިޔެކިޔުންތައް ދީމީޤަ އަދި ޚީ ތާރީ ރަށުގެ ،އަރުޝީފުކުރުމާއި
 އެކިއެކި ޒަމާނީ ،ހެއްޓުމާއިބެލެ ލައިބްރަރީގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 ލިބޭނޭ ލޫމާތުމަޢު އެކިއެކި ލައިބްަރރީން އެހީގައި ލަތްތަކުގެސީވަ
 ކުރުންއިމުގާ އިންތިޒާމު

 އ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ބިންތައް  ދަނޑުތަކާއި ންމުއާ ކުޅިވަރުކުޅޭ ،މަރުކަޒުތަކާއި އީއިޖްތިމާ
 ،ކުތަކާއިޕާ ންމުއާ ،ލަތްތަކާއިސީވަ ކުޅިވަރުގެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި

 ރުކޮށްދިނުން ފޯ ދުމަތްތައްޚި މުނިފޫހިފިލުވުާމބެހޭ

 ވ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެން 
ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް 

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް / ގެންދިއުމަށް

 އީއިޖްތިމާ ގޮތުގެމަތިން އްގޮްތވާއެ ތަކާނޫނުޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ހިނގާ ގޭތެރޭގައި ،ހިންގުމާއި މަރުކަޒު ދޭނެދުމަތްޚި ރައްކާތެރިކަމުގެ

 ގެންގުޅި މަލުތަކާއަ އެފަދަ ،އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު މަށްހުއްޓުވު އަނިޔާތައް
 ދިނުމާއިފޯރުކޮށް އެހީތެރިކަން މާޔަތްދީ ހި ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ

 އެހީތެރިެވދީ މީހުްނނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް  އްސަޚާ މުސްކުޅިންނަށާއި
 ކުރުންއިމުގާ ނިޒާެމއް ބެލެހެއްޭޓނެ މީހުން އެފަދަ

 މ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ލޭްނޑް ރަށުގެ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާޫނނާ ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ،ދޫކުރުމާއި ިބން ރަށުން ގޮތުގެމަތިން ނުވާއާރަޒުތަ ލޭނާޕް ޔޫސް
 މާރާތްކުރުމުގެ އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓަރީކުރުމާއިރަޖި މާރާތްއި ބިމާއި

 އެންމެަހއި ހަދާފައިވާ ޓްރީތަކުންމިނިސް ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާއި
 ކަންކަން މާރާތްކުރުމުގެއި ރަށުގެ ގޮތުގެމަިތން އްގޮތްވާއެ ގަވާއިދުތަކާ
 ހިންގާ  ގުޅޭގޮތުން ބިމާ ރަށުގެ ފަރާތްފަރާުތން އެކިއެކި ބަލަހައްޓައި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައްރެކޯޑު މުޢާމަާލތުތަުކގެ އެންމެހައި ބިމާބެހޭ
 ގޮތުގެމަިތން ނޫނުތަކުގައިވާޤާ ންވެސްނޫ މި ޫނނާއިޤާ ބިމާބެހޭ

 ބެލެހެއްޓުން 

 ފ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 ބެލެހެއްޓުމާއި ތަރުދަފް އެ ،އެކުލަވައި ދަްފތަރު ބިންބިމުގެ ރަށުގެ
 ބޭުނންާވނެ އިދާރާއަށް ބަލަހައްޓާ އެކުލަަވއި ދަފްތަރު އުމީޤަ ބިމާބެހޭ

 ފޯރުކޮށްދިނުން  މަޢުލޫމާތު

 ދ

 މުން މުދި އިމާމުންނާއި
 ޒްގެއެފެއަރ އިސްލާމިކް އޮފް )މިނިސްޓްރީ

 ދަށުން(
 )މިސްކިތު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް
 މުވައްޒަފުން( މަސައްކަތު

 ތ ބެލެހެއްޓުން  މިސްކިތްތައް
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 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ޖަމާޢަތްތެރިން 

 ނިޒާމު ކުރެވޭނެ ކަންތައް މީގެކަށުކަމާކެ ބެލެހެްއޓުމާއި ބުރުސްތާނުގަ
 ހަމަޖެއްސުން ކަންކަން ކަށުކަމާކެމީގެ ،ކޮށްދިނުމާއިއިމުޤާ

 ލ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 ދިރުވައި ކަންކަން ސަގާފީ ބެލެހެއްޓުމާއި ތަންތަން އާސާރީ

 ދެމެހެއްޓުން 
 ގ

 ކައުންސިލް އޮފިސަރުން
 ދުވަސްތަކާއި ާފހަގަކުރަންޖެހޭ އުމީގޮުތންޤަ ގޮތުންނާއި ދީނީ
 ބޭއްވުން ތިފާލުތައްޙުއި ޤައުމީ އަދި ީދނީ ،ފާހަގަކޮށް ސަބަތުތައްމުނާ

 ޏ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ރަށުގެ ހަމަޖެއްސުމާއި އިންތިޒާމެއް ސާފުކުރެވޭނެ ކުނިކަހައި މަގުމަތި
 ބެެލހެއްޓުން  ޒީނަތްތެރިކޮށް ރަށް ދެމެހެއްޓުމާއި ސާފުތާހިރުކަން

 ސ

 ރީޝަނުން އިލެކްޓް
 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ޑ ބެލެެހއްޓުން  ދިއްލައި މަގުމަތި ރޭގަނޑު

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ޒ ކޮންޓްރޯލްކުރުން ޕެސްޓް

 މެނޭޖްމަްނޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް
 ކޯޑިނޭޓްކޮށްގެން ބާރުތަކާ ސަލާމަތީ އޮތޯރިޓީއާއި

 ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން / ގެންދިއުމަށްރިއަށްކު
 ގޮތަކަށް 

 ހާދިސާތަކުގައި ލަްތތަކުގައާއިހާ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ވާދިމާ
 ކުރުންއިމުގާ ނިާޒމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަންއެހީތެރި

 ޓ

 ކައުންސިލް އޮފިސަރުން
 އިޮހޓާތަކާ  ފިހާރަތަކާއި ،ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޢާންމު ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި
 އެޅުން  ފިޔަވަޅު ސްލާހީއި ،ހުރޭތޯބަަލއި ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ

 ޔ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 އިންޖީނުލީ މަގުމަތީގައި ހިނގައިއުޅުމާއި މީހުން މަގުމަތީގައި
 ންކަންކަ މުގެދުއްވު އެއްޗެހި އިންޖީނުނުލާ ،އެއްޗެއްސާއި
 ކޮށްއިންތިޒާމު ގޮތުގެމަތިން އްގޮްތވާއެ ތަކާނުނޫޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 އެއްގަމާއި ނަގައިގެން ފީ ައތުން  ންމުންގެއާ ،ބެލެހެއްޓުމާއި

 ރުގެސަރުކާ ދުމަތްތައްޚި އުޅަނދުފަހަރުންދޭ ދުއްވާ ގައިކަނޑު
 ގޮތުގެމަިތން އެއްގޮތްވާ މިންގަނޑުތަކާ އަޅާކަނޑަ ވުޒާރާއިން ކަމާބެހޭ

 ބެލެހެްއޓުން  ކޮށްއިންތިޒާމު

 ޕ



 ސ 
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ކުރާނީ ކޮން މަސައްކަތް ގޮތުން މިހާލަތާ ގުޅޭ
މުވައްޒަފެއްކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް 

 ކަނޑައެޅިދާނެ.

 އީޝަރު ރުމުގައިކުޒުތަންފީ ކުމްތައްޙު ކުރާ ކޯޓުތަކުން އީޝަރު
 އެހީތެރިވެދިނުން  އިދާރާތަކަށް ކާރުގެސަރު ކޯޓުތަކަށާއި

 ޖ

 އޮފިސަރުން ލްކައުންސި

 ގުޅޭގޮތުންާނއި ކަމާކަން ހިމެނޭ ދާއިރާގައި ބާރުގެ ކައުންސިލްގެ ރަށު
 ވާލުކޮށްފައިވާހަ ކައުންސިލާ ރަށު  ދަށުން ތަކުގެނޫނުޤާ އެކިއެކި
 ވުޒާރާތަކުން އެކިއެކި ސަރުކާރުގެ ގުޅޭގޮތުންނާއި ކަންކަމާ

 ،ކުރުމާއި ދޫ ހުއްދަތައް ކަނޑައަޅާ ދޫކުރަން މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލް

 އިދިނުމާއިހަދަ ރަޖިސްޓަރީ ،ލުކުރުމާއިތިބާ ހުއްދަތައް އެފަދަ
 ލުކުރުން ތިބާ

 ޗ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ބެލެހެއްޓުމާއި ރެކޯޑު މީހުންގެ މަރުވާ  ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް
 ރަށެއްގެ އެ ،ެބލެހެއްޓުމާއި ނަގައި ހިސާބު ތަފާސް ރަށުގެ

 ރަށްވެހިނުވެ ،މީސްމީހުންނާއި އިވާރަށްވެހިވެފަ ރަޖިސްޓަރީގައި
 ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި އެ އަދި ،މީހުންނާއި ގެންދާ ދިރިއުޅެމުން
 ބެލެެހއްޓުން  ލިޔެ ދަފްތަރު ބިދޭސީންގެ

 ހހ

ކުރާނީ ކޮން މަސައްކަތް ގޮތުން މިހާލަތާ ގުޅޭ
މުވައްޒަފެއްކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް 

 ކަނޑައެޅިދާނެ.

 ދަށުން ނޫނުތަކުގެޤާ އެކިއެކި ންޖެހޭނެކަަމށްދޭ ންކައުންސިލު ރަށު
 ދިނުން ދުމަތްތައްޚި ސްވެ ނޫން މި ކަނޑައަޅާ

 ހށ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
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 ުމތައްޤާއަތޮޅު ކައުންސިްލގެ އިާދރާތަކުގެ ިއދާރީ އޮިނގަނޑުަގއި ހިެމނިދާނެ މަ .7

ކުރުމަށް އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިދާނެ ރަންޖެހޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތައްތިރީގައި މިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން ކު
 މުތަކެވެ.ޤާމަ

 
 ޒް ޔުނިޓް / ސެކްޝަންކޯޕަރޭޓް އެފެއާ .7.1

  މަސައްކަތްތައް  ހިންގުމާގުޅޭ  އިދާރީ  ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  މުތައް ޤާ މަ  އުފެއްދިދާނެ 

 ހ ސައްކަތްތައްމަ)އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް( އިދާރީ  އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ށ މަސައްކަތްތައް)ެއޗްއާރު( މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ  އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ނ މަންޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އުޕްރޮކި އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ރ އާއި ސްޓޮކް ބެލެހެްއޓުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައްއިންވެންޓްރީ އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ބ ބަޖެޓާއި ފައިސާއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އޮފިސަރުން ންޓްސްއެކައު / ފައިނޭންސް

 ޅ އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އައިޓީ ސަޕޯޓާއި ޓްރަބްލްޝޫޓިްނގ ޓެކްނީޝަނުން  ކޮމްޕިއުޓަރ

 ކ ޑިއާއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްއާއި މީ އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 އ ންޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތައްއިވެންޓް މެނޭޖްމަ އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ވ. ސަޕޯރޓް ސަރވިސަސްއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 މ. އެއްގަމު އަދި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ފަޅުވެރިން ކެޕްޓަނުން، ލޯންޗް ޑްރައިވަރުން،

 
 
 / ޑިޕާޓްމަންޓް ޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން .7.2

 އެހީތެރިކަން  ލަފަޔާއި  ޓެކްނިކަލް  ރަށްތަކަށް  ދާއިރާގެ  މުތައް ޤާ މަ  ދިދާނެ އުފެއް 
 މަސައްކަތްތައް  ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ 

 

 ޓެކްނީޝަނުން  ކޮމްޕިއުޓަރ
 ޕްރޮގްރާމަރުން ކޮމްޕިއުޓަރ

 ހ އައިޓީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް

 ށ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް އޮފިސަރުން ލީގަލް



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
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 ރުންއޮފިސަ ވެލޮޕްމަންޓްޑި ބިޒްނަސް
 އޮފިސަރުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް

 ނ ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގއާއި މަޝްރޫއުތައް ރާވައި ހިންގުމާގުޅޭ 
 މަސައްކަތްތައް

 ރ

 އޮޑިޓަރުން
 ން އޮފިސަރު ކޮމްޕްލަޔަންސް

 ބ އޮޑިޓް އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސްއާގުޅޭ  މަސައްކަތްތައް

 ޅ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ނަރުން ޓްރެއި

 

  ދުމަތްތައް ޚި  ދޭ  ކައުންސިލްތަކުން  އަތޮޅު  ދަށުން  ނޫނުގެ ޤާ  ލާމަރުކަޒީ  މުތައް ޤާ މަ  އުފެއްދިދާނެ 

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެއް ރަށަށް ވުރެ ގިނަ 

ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި  އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްކުރުން

 ހ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް 
، އެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކުން  ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން
އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ދޭން  

 ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައްދިނުން.

 ށ

 ކޮން ކުރާނީމަސައްކަތް މި ގުޅޭގޮތުން ހާލަތާ
 ންތަެކއްކަންމުވައްޒަފު / ނިޓަކުންކަންޔު

 ކަނޑައެޅިދާނެ. ޖެނެރަލްއަށް ރެޓަރީސެކް

އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި 
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާނެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންިދނުން 

 ނ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
އިދާރީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވައި 

، ބިާމެބހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވައި  އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި
 ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ރ

 ބަޔާންކުރެވިފައި( ޓޭބަލްގައި )މަތީގައިވާ
ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން 
 ބ

 ޅ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާދިނުން  ބަޔާންކުރެވިފައި( ޓޭބަލްގައި ތީގައިވާ)މަ

 ބަޔާންކުރެވިފައި( ޓޭބަލްގައި )މަތީގައިވާ
އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެިއން 
 ވަކި ރަށު ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިްނގު ން

 ކ



 ސ 
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 ކޮން ކުރާނީމަސައްކަތް މި ގޮތުންގުޅޭ ހާލަތާ
 ންތަެކއްކަންމުވައްޒަފު / ނިޓަކުންކަންޔު

 ކަނޑައެޅިދާނެ. ޖެނެރަލްއަށް ސެކްރެޓަރީ

ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ާޤނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މި ނޫން ވެސް 
 ޚިދުމަތްތައްދިނުން 

 އ

 

 ގަނޑުަގއި ހިެމނިދާނެ މަޤާުމތައްސިޓީ ކައުންސިްލގެ އިާދރާތަކުގެ ިއދާރީ އޮނި  .8

 ޑިޕާރޓްމަންޓްޒް އެފެއާ ކޯޕަރޭޓް .8.1

  މަސައްކަތްތައް  ހިންގުމާގުޅޭ  އިދާރީ  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މުތައް ޤާ މަ  އުފެއްދިދާނެ 

 .ހ މަސައްކަތްތައް)އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް( އިދާރީ  އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ރިސޯސް ހިއުމަން/އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 ސަރއޮފި

 .ށ މަސައްކަތްތައް)ެއޗްއާރު( މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ 

 .ނ މަންޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އުޕްރޮކި އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 .ރ އިންވެންޓްރީ އާއި ސްޓޮކް ބެލެެހއްޓުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 .ބ ސާއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައްބަޖެޓާއި ފައި އޮފިސަރުން އެކައުންޓްސް / ފައިނޭންސް

 .ޅ އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އައިޓީ ސަޕޯޓާއި ޓްރަބްލްޝޫޓިްނގ ޓެކްނީޝަނުން  ކޮމްޕިއުޓަރ

 ރިލޭޝަން ޕަބްލިކް/އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އޮފިސަރ

 .ކ އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އާޑިމީ ދިޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އަ

 .އ ޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތައްއިވެންޓް މެނޭޖްމަން އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 .ވ މަސައްކަތްތައްދާއިރާގެ ޤާނޫނީ  އޮފިސަރުން ލީގަލް

 މ. ސަޕޯރޓް ސަރވިސަސްއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ދ. އެއްގަމު އަދި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ފަޅުވެރިން ކެޕްޓަނުން، ލޯންޗް ޑްރައިވަރުން،
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 ފެސިލިޓޭޓިންގ/ޓެކްނިކަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް  .8.2

މްތަކެއް ޤާމަ ހުރުން ލާޒިމު ގެ އިދާރާތަކުގައިކައުންސިލް ސިޓީހުރިހާ މަގާމެއް  އެ ،ތަކަކީމުޤާބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަތިރީގައި : ނޯޓު
އިން، ކަުއންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ސްކޮށްގެން، ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރެއެއް ަމސައްކަތްތަކަކީ އައުޓްސޯމީގެ ތެރެއިން ބަ ނޫނެވެ.

އަދި، ކޮމިޝަނުން  ފަދަ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. ގެންދެވިދާނެއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްތެރެއިން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މު
 ކުރެވޭނެއެވެ.ގޮތަށް ވެސް ރިޢާޔަތްންސިލްގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާއޮނިގަނޑުގައި މަގާމުތައް ހިމެުނމުގައި ކައު

 

  ދުމަތްތައް ޚި  ދޭ  ކައުންސިލްތަކުން  ސިޓީ  ދަށުން  ނޫނުގެ ޤާ  ލާމަރުކަޒީ  މުތައް ޤާ މަ  އުފެއްދިދާނެ 

 )ސުޕަވައިޒްކުރުމަށް( އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 )މަސައްކަތުމީހުން( އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ހ ބެލެހެއްުޓން  މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް ހެދުމާއި މަގު ރަށުގެ

 އޮފިސަރުން އުންސިލްކަ
  އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ނުފޯރާނެ އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ
 ނައްތާލުން  ކުނި ފެންވަރުގައި ރަށު ގޮތެއްގެމަތިން

 ށ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ޓަރމިނަލް ފެރީ ލަމާއިފާ ރަށުގެ ބެެލހެއްޓުާމއި މަރާމާތުކޮށް ބަނދަރު
 ހިންގުން  ހަދައި

 ނ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ރަށްގިރުން ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ތަކާޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ކަނޑު ތޮއްޓާއި އެއްގަމު ރަށުގެ އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި

 ބެެލހެއްުޓން މަރާމާތުކޮށް ތޮށިގަނޑު

 ރ

 /މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް ދުމަތްޚި އެފަދަ
 ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން

 ،ފެނާ ،ކަރަންޓާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ތަކާޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ހިންގައި ދުމަތްތައްޚި ޢާންމު ފަދަ ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ނާއާއިޚާފާ
 ބެލެހެއްޓުން 

 ބ

ކުރިއަށް ރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން 
 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް /ގެންދިއުމަށް

 ޕްރައިމަރީ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ތަކާނޫނުޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ދުމަތްތައްޚި އަސާސީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ޞިއްޙީ އާއި ހެލްތުކެއަރ

 ދިނުން 

 ޅ

 މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް ސްކޫލް ޕްރީ
 ވައްޒަފުން(މު އިދާރީ )ޓީޗަރުންނާއި

 ސްކޫލްގެ ޕްރީ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ތަކާޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ެފންަވރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމީ މީުހންގެ ބޮޑެތި ،ދިނުމާއި ޚިދުމަތްތައް
 ހިންގުން  ރާވައި  ޕްރޮގްރާމްތައް މަތިކުރުމުގެ

 ކ

 ލައިބްރޭރިއަނުން 
 ލަތްތަކުގެސީވަ އެކިއެކި ޒަމާނީ ހިންގުމާއި ލައިބްރަރީ ޢާންމު
 އިންތިޒާމު ލިޭބނޭ މަޢުލޫމާތު އެކިއެކި ލައިބްރަރީން އެހީގައި

 ކުރުންއިމުގާ

 އ



 ސ 
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 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ބިންތައް  ދަނޑުތަކާއި ންމުއާ ކުޅިވަރުކުޅޭ ،މަރުކަޒުތަކާއި އީއިޖްތިމާ
 ކުތަކާއިޕާ ންމުއާ ލަތްތަކާއިސީވަ ކުޅިވަރުގެ ބެލެހެއްޓުމާއި

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ދުމަތްތައްޚި މުނިފޫހިފިލުވުާމބެހޭ

 ވ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެން 
ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ގުޅިގެން 

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ  / ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
 ގޮތަކަށް 

 އީއިޖްތިމާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ތަކާނޫނުޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ހިނގާ ގޭތެރޭގައި ހިންގުމާއި މަރުކަޒު ދޭނެދުމަތްޚި ގެރައްކާތެރިކަމު

 މަލުތަކާއަ ފަދަ އެ ،އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު ހުއްޓުވުމަށް އަނިޔާތައް
 އެހީތެރިކަން މާޔަތްދީހި ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ ގުޅިގެން

 ބޭނުންވާ އެހީއަށް އްސަޚާ މުސްކުޅިންނަށާއި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
 ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޭޓނެ ީމހުން ފަދައެ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް

 ކުރުންއިމުގާ

 މ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ލޭްނޑް ރަށުގެ ތުގެމަތިންގޮ އެއްގޮތްވާ ޤާޫނނާ ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ،ދޫކުރުމާއި ިބން ރަށުން ،ގޮތުގެމަތިން ނުވާއާރަޒުތަ ލޭނާޕް ޔޫސް
 މާރާތްކުރުމުގެއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި މާރާތްއި ބިމާއި

 އެންމެަހއި ހަދާފައިވާ މިނިސްޓްރީތަކުން ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާއި
 ކަންކަން މާރާތްކުރުމުގެއި ރަށުގެ ގޮތުގެމަިތން އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ
 ހިންގާ  ގުޅޭގޮތުން ބިމާ ރަށުގެ ފަރާތްފަރާުތން އެކިއެކި ބަލަހައްޓައި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެކޯޑުތައް މުޢާމަާލތުތަުކގެ އެންމެހައި ބިމާބެހޭ
 ގޮތުގެމަިތން ނޫނުތަކުގައިވާޤާ ވެސް ނޫން މި ޫނނާއިޤާ ބިމާބެހޭ

 ބެލެހެއްޓުން 

 ފ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 ދަފްތަރު އެ އެކުލަވައި ދަްފތަރު ބިންބިމުގެ ހިމެނޭ ސިޓީގައި

 ބަލަހައްޓާ އެކުލަވައި ަދފްތަރު އުމީޤަ ބިާމބެހޭ ބެލެހެއްޓުމާއި
 ފޯރުކޮށްދިނުން  މަުޢލޫމާތު ބޭނުންވާނެ އިދާރާއަށް

 ދ

 މުދިމުން  އިމާމުންނާއި
 އެފެއަރޒްގެ އިސްލާމިކް އޮފް )މިނިސްޓްރީ

 ދަށުން(
 

 މިސްކިތު) އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް
 (މީހުން މަސައްކަތު

 ތ ބެލެހެއްޓުން  މިސްކިތްތައް

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ޖަމާޢަތްތެރިން 

 ނިޒާމު ކުރެވޭނެ ކަންތައް ކަށުކަމާކެމީގެ ބެލެހެްއޓުމާއި ބުރުސްތާނުގަ
 ހަމަޖެއްސުން ކަންކަން ކަށުކަމާކެމީގެ ،ކޮށްދިނުމާއިއިމުގާ

 ލ



 ސ 
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 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 ދިރުވައި ކަންކަން ސަގާފީ ބެލެހެއްޓުމާއި ތަންތަން އާސާރީ

 ދެމެހެއްޓުން 
 ގ

 ކައުންސިލް އޮފިސަރުން
 ދުވަސްތަކާއި ާފހަގަކުރަންޖެހޭ އުމީގޮުތންޤަ ނާއިގޮތުން ދީނީ

 ބޭއްވުން ތިފާލުތައްޙުއި ޤައުމީ އަދި ީދނީ ،ފާހަގަކޮށް މުނާސަބަތުތައް
 ޏ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ރަށުގެ ހަމަޖެއްސުމާއި އިންތިޒާމެއް ސާފުކުރެވޭނެ ކުނިކަހައި މަގުމަތި
 ބެެލހެއްޓުން  ޒީނަތްތެރިކޮށް ރަށް އްޓުމާއިދެމެހެ ސާފުތާހިރުކަން

 ސ

 އިލެކްޓްރީޝަނުން 
 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ޑ ބެލެެހއްޓުން  ދިއްލައި މަގުމަތި ރޭގަނޑު

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް
 އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް

 ޒ ކޮންޓްރޯލްކުރުން ޕެސްޓް

 ޓްމެނޭޖްމަން  ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް
 ކޯޑިނޭޓްކޮށްގެން ބާރުތަކާ މަތީސަލާ އޮތޯރިޓީއާއި

 ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ގެންދިއުމަށް/ކުރިއަށް
 ގޮތަކަށް 

 ހާދިސާތަކުގައި ލަްތތަކުގައާއިހާ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ދިމާވާ
 ކުރުންއިމުގާ ނިާޒމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެހީތެރިކަން

 ޓ

 ކައުންސިލް އޮފިސަރުން
 ފިހާރަތަކާއި ،ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ތަކާނޫނުޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޢާންމު ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ެކފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި
 އެޅުން  ފިޔަވަޅު ސްލާހީއި ،ހުރޭތޯބަަލއި ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ

 ޔ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ޖީނުލީއިން މަގުމަތީގައި ،ހިނގައިއުޅުމާއި މީހުން މަގުމަތީގައި
 ކަންކަން ދުއްވުމުގެ އެއްޗެހި އިންޖީނުނުލާ ،އެއްޗެއްސާއި
 ކޮށްއިންތިޒާމު ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ތަކާނޫނުޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 އެއްގަމާއި ނަގައިގެން ފީ ައތުން  ންމުންގެއާ ،ބެލެހެއްޓުމާއި

 ސަރުކާރުގެ ދުމަތްތައްޚި އުޅަނދުފަހަރުންދޭ ދުއްވާ ކަނޑުގައި
 ގޮތުގެމަިތން އްގޮތްވާއެ މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައަޅާ ޒާރާއިންވު ކަމާބެހޭ

 ބެލެހެްއޓުން  ކޮށްއިންތިޒާމު

 ޕ

ކުރާނީ ކޮން މަސައްކަތް ގޮތުން މިހާލަތާ ގުޅޭ
މުވައްޒަފެއްކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް 

 ކަނޑައެޅިދާނެ.

 އީޝަރު ކުރުމުގައިޒުތަންފީ ކުމްތައްޙު ކުރާ ކޯޓުތަކުން އީޝަރު
 އެހީތެރިވެދިނުން  އިދާރާތަކަށް ސަރުކާރުގެ ށާއިކޯޓުތަކަ

 ޖ



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
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 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ކަންކަމާ ހިމެނޭ ދާއިރާގައި ބާރުގެ ކައުންސިލްގެ ސިޓީ
 ކައުންސިލާ ސިޓީ ދަށުން ނޫނުަތކުގެޤާ އެކިއެކި ،ގުޅޭގޮތުންނާއި

 އެކިއެކި ސަރުކާރުގެ ގުޅޭގޮުތންނާއި ކަންކަމާ ވާލުކޮށްފައިވާހަ
 ހުއްދަތައް ކަނޑައަޅާ ދޫކުރަން މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލް ވުޒާރާތަކުން
 ރަޖިސްޓަރީ ،ލުކުރުމާއިތިބާ ހުއްދަތައް ފަދަ އެ ،ދޫކުރުމާއި

 ލުކުރުން ތިބާ ހަދައިދިނުމާއި

 ޗ

 އޮފިސަރުން ކައުންސިލް

 ބެލެހެއްޓުމާއި ޑުރެކޯ މީހުންގެ މަރުވާ  ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް
 ރަށެއްގެ އެ ،ބެެލހެއްޓުމާއި އިނަގަ ހިސާބުތަފާސް ރަށުގެ

 ރަށްވެހިނުވެ ،މީސްމީހުންނާއި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގައި
 ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި އެ ައދި ،މީހުންނާއި ގެންދާދިރިއުޅެމުން
 ބެލެެހއްޓުން  ލިޔެ ދަފްތަރު ބިދޭސީންގެ

 ހހ

ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރާނީ ކޮން 
ކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް މުވައްޒަފެއްކަން ސެ

 ކަނޑައެޅިދާނެ.

 ދަށުން  ނޫނުތަކުގެޤާ އެކިއެކި ދޭންޖެހޭނެަކމަށް ކައުންސިލުން ސިޓީ
 ދުމަތްތައްދިނުން ޚި ވެސް ނޫން މި ކަނޑައަޅާ

 ހށ

 

 ފާސްކުރުން އެކުލަވާލުމާއި އިދާރީ އޮިނގަނޑު  .9

 .ނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ޭދންވާނެއެވެއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި އަން ގެކައުންސިލް .9.1
ން ކައުންސިލްތަކުްނ ދިނުމަްށ ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުދި .9.1.1

 ލާޒިމުކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭގޮތަށް މަގާމުތައް ހިމަަނއިގެން އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން 
 އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން ންތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނައިގެ .9.1.2
 )ާކައުންސިލަރުން؛ )ތަފްީޞލު ނުިހމަނ 
 ެތަފްީޞލު ނުިހމަނާ( ޓީ؛އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމ( 
 ްމަގާމުގެ ނަނ 
 ުމަގާމުގެ ރޭންކ 
 )ްމަގާމުގެ ގިންތި )ދާއިމީ/ވަގުތީ/ޭވޖ 

 
ވަނަ  5ގެ  2014ގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނީ، ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު އިދާރާތަކު ކައުންސިލް .9.2

ތަކުން އެކުލަވާލާ އިދާރީ ގެ އިދާރާއިދާރާއަކުންނެވެ. އަދި ކައުންސިލް މަތިން އެރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެޗެޕްޓަ
 ތަކުންނެވެ.ގެ އިދާރާކައުންސިލްޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަ ،ފާސްކުރުމަށް އޮނިގަނޑުތައް
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 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.އިރު،  އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ .9.3

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގެ ކުރެހުން )ހުރިހާ މަާގމުތަކެއް ހިމަނައިގެން( .9.3.1
ޔުނިޓްތަކުގެ ހުރިހާ /ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން/ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އިދާރީއިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ  .9.3.2

 (ނަމޫނާ ފޯމު ޖަދުވަލުގައި ހިމަނާފައި) .މަސައްކަތްތައް ވަކިވަކިން
އެ މަސައްކަތެއްގެ . ތަކުގެ މަސައްކަތްތައްގާމުމަހުރިހާ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ  .9.3.3

 (ނަމޫނާ ފޯުމ ޖަދުވަލުގައި ހިމަނާފައި. )ގޮތަށްއަދި ފްރިކުެއންސީ އެނގޭ( ޓޭޖްވެއި)ބުރަދަން 
 

 ކުރާނީ އިސްވެ މަލުޢަެވސް  ލަތުގައިޙާޖެހޭ ކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެންަނންފާސްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަ .9.4
 ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.

 
ފާސްވުމުން، ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅައި އެ އޮނިގަނޑު އިދާރީ އޮނިގަނޑު އިދާރާތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ  .9.5

އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް  އައުއަށް އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ވިއުގައޮނިގަނޑު ސީއެސް ކައުންސިލްތަކުން އެ
ފަހު، އިދާރާގައި ތިބި މުވައްޒަފުން  އަދާހަމަކުރުމަށްވިއުގައަށް ތް ފަށަންވާނީ އޮނިގަނޑު ސީއެސްލާންކުރުމުގެ މަސައްކަޢުއި

 މަރުހަލާ ނިންމުމަށް ފަހުގައެވެ.އައު އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް ަބދަލުކުރުމުގެ 
 

 

އެ މަގާމުތަކަށް  ،ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީްނ މުސާރަދޭ މަގާމުތައް ޮއނިަގނުޑގައި ހިެމނުމާއި  .10
 މީހުން ހަމަެޖއްސުން 

ލަތުގެ ގްރާްނޓުން އުއިދާރީ ޮއނިގަނޑުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުތަކަްށ ދަ ދިނުމަށްޚިދުަމތް ށްދޭފޯރުކޮ ކައުންސިލުން .10.1
 .ކޮށް ވަގުތީ މަގާމު އުފެއްދިދާނެއެވެއެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެ މަގާމުތަކާ ލިންކު ބަޖެޓްހަމަނުޖެހޭ ހާލަތުގައި،

 
އަހަރުގެ  )ދޭއް( 2 ތެރެއިން ގެ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ " ސަރުންކޮމިއުނިޓީ ކައުންސިލް އޮފި"ގޮތަށް މަގާމު އުފައްދާނީ  މި .10.2

ަނން )ޑެޒިގްނޭޝަން( ހިމަނައިގެްނ، އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި  މުގެސިވިލް ސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މަގާ މުއްދަތަށް،
 .އެވެމަގާމާ ލިންކުކުރުމަށްފަހުހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ 
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 އެންމެހާ  މުސާރައާއި  މަގާމުގެ އެ ،ޝަންގައި އުފައްދާ މަގާމު އުފައްދަންވާނީކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ ކްލެސިފިކޭ ކޮމިއުނިޓީ .10.3
 މާލީ  ކައުންސިލްގެ ހަމަޖެއްސޭެނކަން ތެރެއިން ފަންޑުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ުމސާރަދިނުމަށް މަކަށްމަގާ އެ ،ޢިނާޔަތްތައް

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުްނނެވެ. ލިޔުމުން ކަށަވަރުކޮށް( ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ) ރުވެރިޔާޒިންމާދާ
 

ކޮމިއުނިޓީ ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ ކްލެސިފިކޭޝަންގައި އުފައްދާ މަގާމުތަކަށް މީހުން ނެގުަމްށ އިޢުލާނުކުރަންވާނީ،  .10.4
 .ވިއުގައިގެ ތެރެއިން މަގާމު އުފެއްދުމުންނެވެއެސްސީ

 
ހަަމނުެޖހޭ ޙާލަތުގައި އުފައްދާ ށް، ދައުލަތުގެ ގްރާންޓުން ބަޖެޓް ދާއިމީ މަގާމަކައިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ .10.5

)އެކެއް( އަަހރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ  1އުންސިލް އޮފިސަރުންގެ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަގާމުތަކަށް މީުހން ހަމަޖައްސާނީ، ކަ
 އެ މަގާމެއް އުފައްދާފައިވާ ރޭންކުގެ ޝަރުޠުންނެވެ.

 
ްށ )އެކެއް( ައހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަ 1ގެ ަދށުން ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ެއއްބަސްވުން އިތުރު  10.5ގެ މި މިންގަނޑު .10.6

ނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ނަގާ މުވައްޒަފުން ނަގަންވާނީ،  ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިތުރު
 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދެމިގެން ނުދާ ގޮަތކަށެވެ. 2އްދަތު އެ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މު

 
ކޮމިއުނިޓީ ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ ކްލެސިފިކޭޝަންގައި އުފަްއދާފައިވާ މަގާމުތަކަށް މީުހން ހޮުވމާއި، ޢައްޔަނުކުރުމާއި،  .10.7

ދާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުންާދ ގެންކުރިއަށް އަދި ވަކިކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް، ބަދަލުކުރުމާއި
މަތިން، ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަ

 އިދާރާއަކުންނެވެ.
 

ިމ ލެސިފިކޭޝަންގެ މަގާމުތަކަށް އުފައްދާ ކައުްނސިލް އޮފިސަރުންގެ ކްލަތުގައި ގްރާންުޓން ބަޖެޓް ހަމަނުޖެހޭ ހާ ދަޢުލަތުގެ .10.8
މަގާމުގެ މުސާރައާއި ޝަރުޠާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާއިން ހުށަހަޅާގޮތާއި  ، ދަތިވާ ހާލަތުގައިމިންގަނޑުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހޯދުމަށް

 ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

އިވާ މަގާމު އެއްވެސް ނިޓީ ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ ކްލެސިފިކޭޝަންގައި އުފައްދާފަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިއުމިންގަނޑުމި  .10.9
ލިޔުމާއެކު ސިވިލް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެިޒންމާދާރުވެރިޔާ/ކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލްގެ  ނަަމ، އެ ހުރެ އުވާލާ ސަބަބަކާ

 .ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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 ގެ މަގާމް ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް  .11

ވަނަ  126ނޫނު( ގެ ޤާ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7ނޫނު ނަްނބަރު ޤާ .11.1
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން، ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފަކަށް ހުންނަާވނީ ކައުންސިލްގެ ލަފާގެމަތިްނ 

ގެ އަހަރު ދުވަހު  5 ކީއެކެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމައްޔަންކުރާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސިވި
 މަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މަޤާމެކެވެ.ޓަރ
 

ލާފައިާވ ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާީނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަްށ މީހުންސެކްރެ .11.2
 ލު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތންނެވެ.ޞޫހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީުހން "ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކް

 

 މު ޤާލީގަލް ޮއފިސަުރގެ މަ .12

ލާ ގަވައިދުތަކާއި ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާރަށު ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންާވ ޤާނޫނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށާއި، 
ކައުްނސިލްތަކުގެ ފަރާތުން ޝަރުޢީ ޯކޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމަްށޓަކައި ރަށު ގައިޑްލައިންތައް ޑްރާފްޓްކޮށް އެުކލަވާލުމަށާއި، އަިދ 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ލީގަލް އޮފިސަރު ރިޕޯޓުކުރާނީ  މި އުފެއްދިދާނެއެވެ.ދަށުން  ލުގެޞޫއު މި  މުލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާ
 އަށެވެ.ނުވަތަ ސީދާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސްވެރިޔާއަށެވެ.އިގެ ޔުނިޓުސެކްޝަން/ޑިޕަރޓްމަންޓް/

 

 ަދދު ޢަމުވައްަޒފުްނގެ  .13

 އެ ދަދު ކަނޑައަޅާނީ ޢަކުރާނެ މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތް ތަުކގައިޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓުއެކި ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ 
ދުމަތްަތކަށާއި އަދި މަސައްކަތްތަކުެގ ޚިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަަކށާއި، ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ޝަން/ޔުނިޓްތަކުން ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކް

  އެ އިދާރާއަކުންނެވެ. ވެއިޓޭޖް ނުވަތަ ބުރަދަނުގެ މައްަޗށް ބިނާކޮށް
 

 މަލުކުަރން ފެށުން ޢަލަށް ޞޫއު މި .14

 ން ފެށިގެންނެވެ.އި 2022މާރިޗު  24މި މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ 

 
 2022މާރިޗު  24
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 1ޖަދުވަލު 

 

 މަސައްކަތްތައް   / ޔުނިޓުގެ ސެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް /  ކޯޕަރޭޓް
 

 ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް / ސެކްޝަން / ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް: .1
 ( ް1މަސައްކަތ) 
 ( ް2މަސައްކަތ) 
 ( ް3މަސައްކަތ) 
 ....... 

 

 (ނަމަ އެ ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތްތައް މަނާއިތުރު ސެކްޝަން / ޔުނިޓްއެއް ހި)  .1.1
 ( ް1މަސައްކަތ) 
 ( ް2މަސައްކަތ) 
 ( ް3މަސައްކަތ) 
 .......... 
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 2ޖަދުވަލު 

 މަސައްކަތްތައް  ތަކުގެޔުނިޓު / ސެކްޝަންކޯރ ފަންކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް / 
 

 އި ބަޔާންކުރާ ެކޓެގަރީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.ނޯޓު: އިދާރާގެ ކޯރ ފަންކްޝަން މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންވާނީ ތިރީގަ
 އިދާރާއިން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް.ކައުންސިލްގެ ދެްއގެ ދަށުން އިޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާ)ހ( 
ޕް(  )ސެސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންޚާއްޞަ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ )ށ( 

 އިދާރާއިން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް.ކައުންސިލްގެ ދަށުން  ގެ
 )ނ( އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށުގެ ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް.

 
 (ކޯރ ފަންކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް / ސެކްޝަންގެ ނަން). 1

 އިތުރު ތަފްޞީލު  ކަތް މަސައް  #
މިސާލު: ރަށުގެ މަގު ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ) .1

 (ބެލެހެއްޓުން 
ވަނަ މާއްދާގެ  23މިސާލު: ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ )

 (ގެ  ދަށުން 1)ހ( ގެ 
  (2މަސައްކަތް ) .2
  (3މަސައްކަތް ) .3
4.   
...   
 

 (ގެ ނަން 1ސެކްޝަން / ޔުނިޓު ) 1.1 
 އިތުރު ތަފްޞީލު  ކަތް މަސައް  #
1.   
2.   
3.   
...   
 

 (ގެ ނަން 2ސެކްޝަން / ޔުނިޓު ) 1.2
 އިތުރު ތަފްޞީލު  މަސައްކަތް  #
1.   
2.   
3.   
...   
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 (ގެ ނަން )އެއް ސެކްޝަނަށް ވުރެ އިތުރުނަމަ( 2ކޯރ ފަންކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް / ސެކްޝަން ). 2
 އިތުރު ތަފްޞީލު  މަސައްކަތް  #
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 (ގެ ނަން 1ސެކްޝަން / ޔުނިޓު ) 2.1 
 އިތުރު ތަފްޞީލު  މަސައްކަތް  #
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 (ގެ ނަން 2ސެކްޝަން / ޔުނިޓު ) 2.2
 އިތުރު ތަފްޞީލު  މަސައްކަތް  #
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 3ޖަދުވަލު 

ދާިއރާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަޤާމުތަކުގެ ަނން ސެކްޝަން/ޔުނިޓުެގ ަމސައްކަތްތަކުގެ 
 ކަނޑައެޅުާމއި، މަސައްަކތްތަކުގެ ބުރަދަނަށް ރިާޢޔަތްކޮށް ބޭނުންވާ ަމޤާމުގެ ޢަަދދު ކަނޑައެޅުން 

 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ސެކްޝަން/ޔުނިޓްގެ ނަން 
 ކަނޑައެޅޭ މަޤާމުގެ ނަން 

ބޭނުންވާ މަޤާމުގެ 
 ދަދު އަ
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 4ޖަދުވަލު 

 (ގެ ނަންޔުނިޓް  / ސެކްޝަންިޑޕާރޓްމަްނޓް / ) –)މަޤާމުގެ ނަްނ( 

 

 މަސައްކަތްތައް މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  #
ފާހަގަ  ✓މަސައްކަތުގެ ފްރިކުއެންސީ ) 

 ޖެހުމަށް(
މަސައްކަތުގެ 
ބުރަދަން 
 މަހަކު  ކު ހަފްތާއަ  ދުވާލަކު  (%)

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
     100 

 ނޯޓު: އިާދރީ އޮިނގަނުޑަގއި ހިމެނޭ ުހރިހާ ަމޤާމަކަށް ވަިކވަކިން މި ޯފމު ފުަރންވާެނއެވެ.
 


