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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދަރަނބޫދޫ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ
 ،ދަރަނބޫދޫ             

 .               ދިވެހިރާއްޖެ

 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް،ނާއިބްރައީސް އަދި ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް 

:ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދި އިބްރާހީމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ  
ނޑައޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން . 1 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަ

.އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން  
.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުނ32ްލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ . 2  
 .  ބެލެހެއްޓުންކާއި، މިސްކިތްތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައްމިސްކިތްތަ . 3
 . ގުޅިގެން ކެރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުންފުލުހުންނާއި . 4
.  ބެލެހެއްޓުންކަންކަން ހިނގާގޮތް ރަށު ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ . 5
.   ތަޢްލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން. 6
.   ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން. 7
. ހަދައި ހިންގުންތަކާއި ޢާއްމު ޤަވާއިދުތައް  ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާއިގުޅޭ ޤަވާޢިދު. 8
 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތުރުން . 9

 .ރަށުގެ މަގު ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.  10
 . މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުންކައުންސިލުގެ ތަކެތި . 11

:ކައުންސިލުގެ ނާއިބްރައީސް މަޙްމޫދު އަޙްމަދުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ  
ނޑައޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުގެ . 1 ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނާއިބުލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަ

.އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން  
.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުނ33ްލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ . 2  
.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. 3  
 . ބެލެހެއްޓުންކަންތައްގެ ރަށުގައިތިބި ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ލިސްޓްނެގުމާއި، ޒަކާތު . 4
 .ދާއިރާއިން ހިންގާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލްއިދާރާއިން އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުންޞިއްހީ  . 5
.ވުން ރަށުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރު. 6  
ނޑު.  7 ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންދަ .ބިން ދޫކުރުމާއި، ދަ  

:ކައުންސިލުގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުގެ މަޤުޞަދުތައް ހާޞިލް 34ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1

.ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން ޙަވާލުކުރައްވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން  
ނޑުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ރުއްގަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ .2  ގޯތިންބޭރުގައިރުއްގަސް އިންދުމާއި ކެ

ރުއްގަހާއި ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން 
 .ބެލެހެއްޓުންމަރާމާތުކޮށް  މަގުމަތި ދިއްލައި .3
ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުން.4  . ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާއްމު ދަ
 .  ކަރަންޓާއި، ފެނާ، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ފަދަ ޢާއްމު ޚިދުމަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.5
 . ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ހިންގުން.6
ނޑައެޅުމާއި ފީނެގު. 7    . މުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުންލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީ ކަ

 



 
:ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާޒުރާރަތު މަޙްމޫދުކައުންސިލުގެ މެމްބަރ   

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުގެ މަޤުޞަދުތައް ހާޞިލް 34ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
.ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން ޙަވާލުކުރައްވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން  

.   ހާދިޘާތަކާއި ކާރިޘާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން. 2
.   ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާނޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން. 3
.   އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން. 4
.   ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން. 5
 . ރަށުގެ ޢާންމުޙާލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން. 6
 . ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއްމު ޝަކުވާތަކާއި މަދަނީ މައްސަލަތައްބެލުން. 7
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. 8  . އެއްގަމާއި ކަ
.   ދިރާގާއި ވަޠަނިއްޔާއާއި ފެނަކައިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތަށް އެހީތެރިވުން. 9

.  ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި  މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބި ގަތުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. 10
 .  ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. 11

 
:ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާމުޞްޠަފާ ވަޙީދުކައުންސިލުގެ މެމްބަރ   

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުގެ މަޤުޞަދުތައް ހާޞިލް 34ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
.ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން ޙަވާލުކުރައްވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން  

 .މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުންކާއި ބަނދަރު  ރަށުކައުންސިލްއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަ. 2
 . ފަތުރުވެރިކަމާގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. 3
 .ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުންމާއި އާސާރީ  ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅު. 4
. ކްލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކޮމެޓީތަކާގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން . 5
 .ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި އާންމު މާރުކޭޓުތައް ބަލައި އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.  6
.   ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުން. 7
 .މާއި، ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލު. 8
 

 


