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އުންސިލުގެ އިދާރާ މާޅޮސް މަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކަ   

   ރަސްމާދޫ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

އިދާރީ ދާއިރާތައް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
  ލާމަރުކަީޒ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން އިންތިާޚބުކުރެވިފައިވާ 

ކައުންިސލް ހިންުގމުގައި ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތް މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ 
ވަަނ މާއްދާއިން ާބރު ލިބިގެން،  108ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، ެއ ޤާނޫނުގެ 

ކައުްނސިލުން އެކުަލވައިލައިފައިވާ ބުރީ ރަސްމާދޫ މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރު
 ގަވާއިދެކެވެ.

ކައުްނސިލުގެ ހިންާގ މާޮޅސްަމޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

 2010/7ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުެގ މަުގސަދަކީ، ޤާނޫނުއަާސސީއާއި  .2 މަގުސަދު 
       ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު( އާއި)ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ާމޅޮސްަމޑުުލ ން، މަތީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް  ކައުންސިލްއުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ 
ޓަކައި ކައުންސިލުްނ  ންސިލުން ނިންަމންޖެހޭ ނިންމުންތައް ިނންމުމަށް އަދާކުރުމަށާއި، ކައު

             ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި، އެ ބައްދަލުުވންތައް ހިންގުމާއި،
އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންާމ ކަންކަްނ ިނންުމމުގައި ޢަަމލުކުރާެނ ގޮތުގެ ުއސޫލުތަކާއި 

 ނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.އިޖުރާއަތުތައް ކަ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

 ަގއި ބޭއްވުނު 2022 ސެޕްޓެންބަރު 13މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ،  )ހ(  .3
ވަަނ  2022 ވަނަ ދައުރުގެ 4ކައުންސިލުގެ  މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ 

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 23އަހަރުގެ 
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މާޮޅސްަމޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާޫދ  ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،މި ގަ )ށ(  
މި ގަވާއިުދ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،ކައުންސިލުން މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުން  އިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާ ކައުންސި

ކައުންސިލް ިންސބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ  .4   ކައުންސިލުގެ ރައީސް 
 ން ނަގާ ސިއްުރ ވޯޓަކުންނެވެ.އި ދީމިޤްރާޠީ އުސޫލުތަކުގެ މަތީރައްޔިތުންގެ މެދުގަ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
 ރައީސް 

މެންބަރުންެގ ކައުންިސލުގެ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .5
ތެރެއިން އެ ކައުންިސލުގައި ިހމެޭނ މެންބަރުންެގ މެދުގަިއ ނެގޭ ސިއްުރ 

 ވޯޓަކުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ ަނއިބު ރައީސް    ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތް )ށ(  
 ،ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައިފިނަމަ ،މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ

އެކަްނ  ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  ،ތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެަނމަނުވަ
      ނައިުބ ރައީސްެގ މަޤާުމ ހުސްާވ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ގިނަވެގެން  އަންގައި،

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކައުންިސލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެިއން މެންބަރަުކ  30
އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ނެއެވެ. އިންތިޚާބުކުރަންވާއެ މަޤާމަށް 

ކުރެވެންދެން،  ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު އިންތިޚާބު
 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެކައުންސިލުގައި  އެ ނޫން މައްަސލައަކާބެހޭ ގޮތުން

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައީސް   

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 
 މަލުކުރާނެ ގޮތް ޢަ

ކައުންިސުލގެ އާންުމ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .6
 ންނެވެ.ނަނިވި ގޮތުގެ މަތީބައްދަލުވުމެއްގައި، އަން

ަކމަށް އިން ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ  (1)  
ކައުންިސލުގެ  ،ގެ ނަންއިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު، އެ މެންބަރެއް

 އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނީ، ކައުންސިލުގެ ާއންުމ ނައިބު ރައީސް  (2)   
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެޭގ ިސއްރު 

 ވޯޓަކުންނެވެ.

ޓުގައި ބައިވެރިވާ ޮކންެމ ނައިބު ރައީސް ހޮުވމަށް ނަާގ ސިއްުރ ވޯ  (3)   
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1 ،މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ
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ޓަކައި ނަާގ ސިއްރު ވޯޓުގެ  ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު )ށ(  
 ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ، ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރައީސް 
މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޤާމުން ިއސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަްނ  )ހ(  .7
ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ  ކައުންސިލުެގ 

 އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ،އިދާރާއަށް ލިބުމުން

ންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން، ކައު ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ  ސިޓީއަކީ ރައީސް ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން އެ

 ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުިރ ފަރާތުން ކަށަވަރު
 .ވެކުރަންވާނެއެ

ނައިބު  ކައުންސިލުގެ 
ރައީސް މަޤާމުން 

 ފާ ދިނުން ޢުއިސްތި

 ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، އެކަްނ ކައުންސިލުގެ )ހ(  .8
ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ  ކައުންސިލުެގ 

 އިދާރާއަށް ލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ. 

އިދާރާއަށް ލިބުމުން، ކައުންސިލުގެ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން ކައުންސިލުެގ  ރައީސް  ސިޓީއަކީ ނައިބު އެ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ މަސްޫއލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން 
 .ވެކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

އިުބ ން، ކައުންިސލުގެ ނައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ނ(  
ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިނަސް، އެ މެންބަރެއްގެ 

 މެންބަރުކަން ދެމި އޮންާނނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައީސް މަޤާމުން 

 ދުރުކުރުން 

ލުގެ އާްނުމ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކައުްނސި )ހ(  .9
އަންނަނިިވ ކަންކަްނ ފުރިހަމަކުރުމަްށ  ،ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ބައްދަލުވުމެއްގައި

 ފަހުގައެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   
 ކައުންސިލް  އެއްގޮތަށް  ރޫޙާ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ

 މަށްއިުހމާލުވަމުންދާކަ  ރަީއސް ނައިބު ކައުންިސލުގެ ހިންގުމުގައި
 ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަންކަން އެ ފާހަގަކުރެވިގެން

 ؛ދިނުން ފުރުޞަތު

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެުގމަށް ކައުްނސިލުގެ ާއންުމ   (2)   
 .ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން
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 ކައުންސިލުގެ ، މަެވސްނަ އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެފަދައިން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ޙުކުމެއް  ސާބިތުެވގެން ކުށެއް ޖިނާއީ  ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ( 1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި، ކޮށްފި ހާލަތުގައި
 ނެތްކަމުގެ  އިތުބާރު ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު ނުލައި ފުރިހަމަކުރުމަކާ މަރުޙަލާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ ޓުވޯ

 ނުވަތަ ނެގުމަށް ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު ރައީސްގެ ނައިބު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ނ(  
 ކައުންސިލުގެ  ފުރިހަމަކުުރމަށް އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ  ކުރިން  ވޯޓުގެ އެ

 އާންމު ، ހުށަެހޅުން ހުށަހަޅާ  ކުމެންބަރަ ކައުްނސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް އާންމު
 ރައީސް  ކައުންިސލުގެ ތެރެއިން ުއސޫލުގެ އެޖެންޑާކުރާ ކަންކަން ބައްދަލުވުމަށް

 ހަވާލުވެހުރި  ހިންގުމާ  ކައުންސިލު  ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ ރައީސް ނައިބު ނުވަތަ
 .ކުރަންވާނެއެވެ އެޖެްނޑާ ކައުންސިލަރެއް

އްސަލަ ެއޖެންޑާކުުރމަށްފަހު، ކައުންސިްލ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މަ )ރ(  
ލިޔުމުން،  ،ހިންގުމުގައި ނައިުބ ރައީސް ިއހުމާލުވިަކމަށް ފެންނަ ކަންކަން

 .ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކަުއންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ިއހުމާުލވެފައިވާކަމަށް  )ބ(  
ންސިލުގެ ަޖލްސާއަށް ާހޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިިވ ކައުންސިލަށް ފެންނަަނމަ، ކައު

ކަންކަން ިއޞްލާޙުކުރުމަށް  އެ  ،މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްކޮށް
ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް  ،ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް( ތިރީސް) 30

 .ދޭންވާނެއެވެ

ފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުްނ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެ )ޅ(  
ގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތު  ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ިމ މާއްދާގެ )ބ(

   ނުވާނަމަ،  ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައި ހަމަވާއިރު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
އެ މުއްދަތު ހަމަާވ ފަހުން އެންެމ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުްނިސލުގެ އާންުމ 

ގައި، ނައިބު ރަީއސްެގ އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަަތ ނެތްކަމަްށ ބައްދަލުވުމު
 .ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅައި ވޯޓެއް ނަގަންާވނެއެވެ

ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުްނ  ންސިލްކައު )ކ(  
ފަހު، )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް  30ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދެވޭ 

މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ،  ޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަ
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނޫން ަކމަކާމެދު މަްޝވަރާކޮށްގެން 

 ނުވާނެއެވެ. 
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           ،ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ ޯވޓު ނެގޭނީ )އ(  
 .ގެ ޖުމުަލ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމުންނެވެމުޅި ކައުްނސިލު

އެ މެންބަރެއްގެ  ،ވަކިކުރި ކަމުގައި ވިަޔސް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން )ވ(  
 .މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން އިތުބާރު ެނތްކަމުގެ ވޯުޓ  )މ(  
ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިާދއި ،ފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީނެގުމަށް

   ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާީއ ( R-143/2021ނަންބަރު 
 ކުރުމަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު )ގަވާއިދު

 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި( ތިނެއް) 3ރަސްމީ ޓަކައި، ކައުންސިލުން އެކަން ފާސްކުރާތާ 
ކައުންސިލުްނ  ،ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީއަށް ،އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކު

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

އިތުބާރުނެތްކަމުެގ  ،ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު (1)   
 ؛ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ

އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ  ،ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިޞްލާޙު (2)   
ދުވަހުގެ ުކރިން ( ދޭއް) 2ވޯޓު ނެިގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުެގ 

 ؛ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑ ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި (3)   
 ؛ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވޯޓު

އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި (4)   
 ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ނިްނމުން އާްނމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛

އިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުުނ  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

ކުރުމަށް ދެވޭ  ކަންކަްނ އިޞްލާޙު  އެ  ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި (6)   
ިލޔުން  ،މުއްދަތު އަންގައި ނައިބު ރައީސަްށ ހަވާލުކުިރ ލިޔުމާއި

 ؛ހަވާލުކުރި ތާރީޚު އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ  ކަމާ (7)   

ވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން ލިޔުމެްއ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި( މ)މި މާއްދާގެ  )ފ(  
        ،ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެދިއްޖެނަމަ
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( ތިނެއް) 3އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ރަްސމީ 
 .ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ީޒ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ދ(  
ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިުލ ހިންގުމުގަިއ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެްނ ނައިބު ރައީސްެގ އިތުބާރު ނެތްކަމަްށ 
  ، ގަވާއިދާއިމި  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާީއ ( R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ކުރުމަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު )ގަވާއިދު

    ޓަކައި، ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، 
    ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަިއ  ހުގެ ތެރޭގައި، އެދުވަ( ސާދަ) 14ރަސްމީ 

 .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް އަންަގންވާނެއެވެ

ށް، ޔަމުގެ ވޯޓު ކަށަވަރުކުރުމާ ަހމަލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަ )ތ(  
މުެގ އޭާނގެ މަޤާ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުުނ ނައިުބ ރައީސް

 .މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަްށ  )ލ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  14މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

ރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެުގމުގައި މި ގަވާއިދާިއ ފައިވާ ފަދައިން، އިތުބާޔާންކޮށްބަ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާްނމު ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް 
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި، 

 .އޮތޯރިޓީން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި ނެގުމުގައި ޓުވޯ ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު )ގ(  
 އެކަން ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކަމަށް އިޖުރާއަތުތައް

      ކައުންސިލުގެ  ހުސްވެފައިވާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 އަންގާތާ
 ރަކު މެންބަ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނައިބު

 އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަަރކު އިންތިޚާބު. ވާނެއެވެ އިންތިޚާބުކުރަން
ކުރެވެންދެން،  ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ެއ މަޤާމަްށ މެންބަރަުކ އިންތިޚާބު

 .ކައުންސިލުގައި އެ ނޫން މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ( ތިރީސް) 30 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި )ޏ(  
ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު  ކަންކަން އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް ެއންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން، ަރސްމީ ބަންުދ 
 .ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ދުވަސްތައް
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ިއހުމާުލވެފައިވާކަމަށް  ކަުއންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި )ސ(  
ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފާސްކުރި 
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުެގ ނައިުބ ރައީްސ ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، 
     އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުްނ ނިންމިކަްނ، ކައުންސިލުގެ 

އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން . ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ
       ަނމަވެސް، އެ ަބއްދަލުވުމުގައި . ލިޔުމުން އެންގުްނ ލާިޒމެއް ނޫނެވެ

ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނުވާަނމަ، ކައުްނސިލުގެ ިނންމުން ިލޔުމުން ނައިުބ 
އަދި އެ ހާލަތުގައި . ސިލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެރައީސަށް އެންގުނުކަން ކައުން

ކައުންިސލުގެ ނިންުމން ލިޔުުމްނ ، ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ( ތިރީސް) 30
 .އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

ެގ ދަށުން ނައިބު ރައީސަށް ައންގާ އެންުގާމ ހަވާލުވުމަްށ ( ސ)މި މާއްދާގެ  )ޑ(  
ަނމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ަމސައްކަތްކުރުމުން ލިުޔާމ ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުރާ

ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަްނ ( ދޭއް) 2ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަްށ 
     މި ހާލަތުގައި ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން ހަވާލުކުރިކަމަށް ބަލައި، . ވާނެއެވެ

 .ގުނޭނެއެވެދުވަހުގެ މުއްދަތު ( ތިރީސް) 30އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ  
 ވާޖިބުތައް

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ާވޖިބުތައް  .10

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ  )ހ( 
 .ތަންފީޛުކުރުން ޝާއިޢުކުރުމާއި 

 .މަސައްކަތްތައް ރާވައި ިހންގުން  ންުގމަށް ކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލުގެ ހި )ށ(  

ކައުންސިލުގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކައުްނސިލުން އެކަށަައޅާ ތަރައްޤީގެ  )ނ(  
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނުެގ މަގުސަދުތައް ާހސިލުކުރެވޭނެ ޮގތަށް އިދާރާގެ 

 .މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން

ން އިދާރާގެ އޮނިގަނުޑ ެއކުލަވައިލައި، ލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީކައުންސި )ރ(  
ތައް ކަނޑައަޅަިއ ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް

 .ތަންފީޛުކުރުން 

ރިޔާސަުތ ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުްނ ބޭއްވުމާިއ ޖަްލސާތަކުގެ  )ބ(  
 .ބެލެހެއްޓުން

ކާތްތައް ިހނގަމުންދަީނ ކައުންސިލުެގ މަުގަސދާ އެއްގޮތްވާ ރަހަކައުންސިލުގެ  )ޅ(  
 .ންތޯ ބެލުންމަތީ ގޮތުގެ
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ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަްނ ލާިޒމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  
އާްނމުކުރެވޭކަްނ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާްނމުކުރަންޖެޭހ ނިްނމުންތައް 

 .ކަށަވަރުކުރުން

 .ގައި ކައުްނސިލު ތަްމސީުލކުރުންކައުންސިލު ތަމްސީލުކުރަްނޖެހޭ ތަންތަނު އ()  

 ކައުންސިލު ހިނަގމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ )ވ(  
 .ންކަން ކަށަވަރުކުރުންމަތީ

ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ކައުްނސިލުގެ މާީލ ޒިްނާމދާރުވެރިޔާގެ  )މ(  
މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ ) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ލިއްޔަތުތައްމަސްއޫ
 .ދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުންން އަމަތީ ( އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެގަވާއިދާ

ުލ މަސްއޫ ރައްޔިތުންނަާށއި ،ކައުންސިލުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ުގޅިގެން )ފ(  
  .އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން 

ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުްނސިލާ ދެމެުދ  ދ()  
 .އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސަކަތްކުރުން

ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ކަންކަްނ މަސައްކަތްއަށް ޤީއަންހެނުންގެ ތަރައް )ތ(  
 ތިޒާމުކޮށްދިނުން.ންއި

 .ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުންކައުންސިލުން  ލ((  

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ތައްކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްެގ ވާޖިބު  .11

 .ކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން )ހ( 

ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްެޖ ކައުންސިލު )ށ(  
  ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާުމ 
ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ކައުންިސލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތުތައް 

 ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރުން.

 . ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން ރައީސް ހަވާލުކުރާކައުންސިލުގެ )ނ(  

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން )ރ(  

ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ތައްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ މަސްޫއލިއްޔަތު  .12

އްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސިލުެގ ސަމާލުަކމަށް ގެނައުމާިއ، ރަށުގެ ރަ )ހ( 
 .ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންކަންކަން  އެ
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 .ގެ ޖަްލސާތަކުގައި ބައިވެރިވުންކައުންސިލު )ށ(  

 .ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުންކައުންސިލުގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލު )ނ(  

 ،އަހަރީ މަސައްަކތު ތާވަލާއި ،ކުލަވައިލަްނޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއިކައުންސިލުން އެ )ރ(  
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމުގަިއ ޢަމަލީގޮތުން  ،އަހަރީ ބަޖެޓާއި

 .ބައިވެރިވުން

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުގެ ރަީއސް ހަވާލުކުާރ  )ބ(  
 .ރުންހެން ަމސައްކަތްތައް ކުއެހެނި

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން )ޅ(  

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

 )ދޭއް( ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.  2އަންނަނިިވ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބެހިގެންވަނީ  .13 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

 ލުވުން.ކައުންސިލުގެ އާންުމ ބައްދަ )ހ(  

 ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން. )ށ(  

ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ 
 އަދަދު

ލަ މެންބަރުންެގ ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ )ހ(  .14
 ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. 

ކޮށްފައިވާ ޤާނޫީނ އަދަދު ހަމަނުވާަނަމ، ެއ އަދަދު މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާން )ށ(  
ހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ވަގުތަކަށް 
ނުވަތަ އެހެްނ ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުެގ 

ހަްއޓާ ފަރާތަށް ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުްނ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
      މެދުކަނޑައިލުމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުްނ ނުބޭއްވުމަށް 

 ްނ ރިޔާސަތުންމަތީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 ކުރަންާވނެއެވެ. ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން ޔައުމިއްޔާ
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ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ 
ވަސީލަތްތައް 
ބޭނުންކޮށްގެން 
ކައުންސިލުގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އެއްތަނަކަށް ަޖމާކޮށްގެން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވެްނ  )ހ(  .15
ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ހާލަތުގައި، ނެތް ހާލަތުގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ 

މެންބަރުން އެއްތަނަކަށް ަޖމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް 
ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުެގ 

 ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް  ފަދައިްނ ޒަާމނީ މު ބުނެފައިވާގައި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
            ،ވިޔަސް ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުެގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައި 

އެ ބައްދަލުވުމެއްެގ ބާވަތަށް ބަލައި، ެއ ބައްދަލުވުމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ މި ގަވާއިދުެގ 
  ެޖޭހނެއެވެ.ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ ކަންކަން ފުރިަހމަކުރަން

ޒަމާީނ ވަސީލަތްތައް  ،ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާއި ަބއްދަލުވުމުގައި 
މެންބަރުން ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އަންނަނިިވ 

 ރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ކަންކަން ފު

          ާވނީ، ެމ މެންބަރަކުވެްސ ބައިވެރިވާންބައްދަލުވުމުގައި ކޮން  (1)   
އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަީސލަތް 
ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ މެންބަރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 

އިވާ ވަިކ ލޮގިންއެްއ ުނވަތަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ަކނޑައަޅައިފަ
 ލިންކެއް ނުވަތަ ނުވަތަ އައިޑީއެްއ މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

އެ ފަދަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ   (2)   
ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާިއ ުނވަތަ 

ރުްނ ވޯޓު ދިްނ ގޮތުގެ ތަފުީސލާއި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަ
 ޯކޑުކުރަން ވާނެެއވެ.މާތު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ރިއެހެނިހެން މަޢުލޫ 

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ   (3)   
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދޭއިރު ބަހުސްކުރެިވ ވޯޓަށް އަހާ 

އެކު އަނގަަބހުން އްޗަށް އުފުލުމާމައްސަލަތަކުގައި ވޯޓު ދޭންވާނީ އަތް މަ
       ވެްސ ސާފުވާނެ ގޮތަށް އެ މައްސަލައެްއގައި  އިންއޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ

ބައްދަލުވުން  އެ މެންބަރަކު ވޯޓު ދޭ ގޮތް ހާމަކުުރމާއެކުގައެވެ. ނުވަތަ
ކުރެވޭ ޒަމާީނ މުއާޞަލާތީ ަވސީލަތުގައި ުނވަތަ ބޭއްވުމަށް ބޭނުން

ކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަނުގައި އެ މެންބަރަ
      ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަަމ 

 ވެސް ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ. އެގޮތަށް
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އޮތް ފައި ޔާންކޮށްނަ ނަންބަރުގައި އެފަދައިން ބަވަ 3މި އަކުރުގެ   (4)   
މުކުރާ ހާލަތުަގއި، ނަމަވެސް، ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް މި ގަވާއިދު ލާޒި

ން މެނުވީ، ަޒމާީނ  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތީވޯޓުގެ ސިއްރުކަން
މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި، 

 ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުާވނެއެވެ.

ީނ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަށް އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ަޒމާ  (5)   
ޖެޭހ ކޮށްގެން މެންބަރުން ސޮއިކުރަން މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން

 "ނޭަޗރޑިޖިޓަލް ސިގް"އެ މެންބަރެއްގެ  ،ޔުމެއް ވާނަމައެއްވެސް ލިޔެކި
އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްދަލުވުމުެގ 

ލުގެ ކުރުވޭކަން ކައުްނސި  ކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ސޮއި ލިޔެކިޔުންތަ
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް   (6)   
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާާރއިން 
ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭ ލޮގިްނ ނުވަތަ ިލންކު ނުވަަތ އައިޑީ، ެއހެން 

 ގެން ނުވާނެއެވެ.ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށް

މި މާއްދާގެ ބޭުނމަށް ަޒމާީނ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން  )ރ(  
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގަިއ ބޭނުންކުރެވޭެނ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި 

 ގޮތްތައް ކައުންސިލުން ކަނޑައަަޅންވާނެއެވެ.

ން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޮގތުން އެފަދަ ބައްދަލުވުމުގައި ނެގޭ ވޯޓެއްގެ ސިއްރުކަ )ބ(  
އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާތައް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭ ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ 

ންކުރަންާވނެއެވެ. އަދި ގީތިޒާމުކުރެވޭތޯ ކައުްނސިލުން ޔަގޮތަކަށް ބައްދަލުވުން އިން
 ނުކުރެވޭނަމަ، ަޒމާީނ މުއާޞަލާތީ ންގީފަދައިން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔައެ

ސިއްުރ ިހފަހައްޓަންޖެހޭ  ،ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި
 ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ަބއްދަލުވުމުގައި  )ޅ(  
ށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުން ބޭުރ ފަރާތްތަކަ

ރިވާ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެ
ވާނީ، ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުޫލމާތެއްގެ ސިއްުރ ބައިވެރިވާން

 ހިފެހެއްޓޭފަދަ މާޙައުލަކުންނެވެ.
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ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ  )ހ(  .16
 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުެގ  )ށ( 
ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެްސ ވާހަކައެްއ ދެއްކުމާއި، ބަހުސްގަިއ އެއްވެްސ 

 ކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ހައިސިއްޔަތަ

ށް ޔަފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުން ކުރި ބައްދަލުވުން އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް  )ނ(  
ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންުގމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ 

މާލަުމން ވަގުތުްނ  ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮްނމެ މީހަކު، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ
    ބޭރުކުރުމާއި، އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެްސ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުވަަތ 
ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް ނިންމުުމގެ އިޚްތިޔާރު 

 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އުްނސިލުގެ މެންބަރުްނގެ އިތުރަށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ކަ )ރ(  
ގުޅިގެްނ ެއ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާުތ  ކައުންސިލުގައި އެެޖންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ 

 ކައުންސިލުގެ  ނުވަތަ މަޝްވަރާ ކައުންސިލަށް ދެވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް،
ރައީސަްށ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިުލގެ 

މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުޫލާމތު ހޯދުމަށް  ،ނަމަވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކައުންސިލުގެ ޖަްލސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުެގ 

 ޖަލްސާގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ދުވަސް 

 

ކައުްނސިލުގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ،ންބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ އިމި ގަވާއިދުގަ )ހ(  .17
)އެކެއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.  1ކޮްނމެ ހަފުތާއަކު  ،އާންމު ބައްދަލުވުމެއް

އަދި އެއްވެސް ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ހަފުތާގެ  ،އާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ
ެޖހިގެން އަންަނ  ،ލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެަނމަތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ބައްދަ ،ސަބަބަކާހުރެ

 ރަސްމީ ދުވަހު ެއ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ނަމަވެްސ، ކައުންސިލުެގ އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެފަދައިން )ށ(  
ނަމަ، ރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފެނިއްޖެރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ މެންބަ

)އެކެއް( އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ިގނަ އާްނުމ ބައްދަލުވުން  1ހަފުތާއަކު 
 ބޭއްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި، ތަނާއި
 އެޖެންޑާ 

ކައުންިސލުގެ އާންުމ  ،ކައުންސިލުން އެހެްނ ގޮތަކަށް ނުނިންމާހަިއ ހިނދަކު )ހ(  .18
 ގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތާއި ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ،ލުވުން ބާއްވާނީބައްދަ

 ކައުންސިލުގެ ރަީއސެވެ.  ،އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ
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ކައުންސިލުގެ އާްނމު ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަާޅ ތަނާއި، ގަޑިއާއި،  )ށ( 
ކުރިން،  ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ  2މުގެ މަދުވެގެން އެޖެންޑާ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު

 ކައުންސިލުގެ ރައީސް، ލިޔުުމން ކައުްނސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ފޮުނވަންވާނެއެވެ. 

ން ކައުންިސލުގެ އާންުމ ވާ ގޮތުގެ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
ކުރިން ފޮނުވި ގޮތުގެ  ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2ބައްދަލުވުމުގެ ، ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ. ،ތައްކޯޑުރި

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

ަކމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން، ކައުންސިލުެގ  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޭޅ ހުރިހާ )ހ(  .19
 ރައީސް އެޖެންާޑ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ، ެއޖެންޑާގައި ކަމެއް ިހމެުނމަށް ބޭނުންވާނަމަކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާގެ  )ށ(  
ކުރިން،  ހުގެ)ތިނެއް( ދުވަ  3އިވާ ދުވަހުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފަ

 ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ ައމިއްަލ ފަރާތަކުން، ކައުންސިލަށް  )ނ(  
ކަމެއް ކައުންސިލުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮްށ  އެ  ،ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާަނމަ
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ އާްނުމ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެެޖންޑާގަިއ ހިމެުނމަށް ުހށަހެޅޭ ކޮންެމ  )ރ(  
ގެ ދަށުން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކު ވެސް، ޤާނޫނުއަާސސީއާއި މައްސަލައަކީ

 ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްަސލައަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
 ބައްދަލުވުން 

އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި، ކައުންސިލުެގ ުކއްލި ބައްދަލުވުމެއް   .20
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ުވމަށް، މަދުވެގެން ކައުންސިލުެގ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއް )ހ( 
 ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީން  )ށ(  
 އެދުން.

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވައިދިނުމަށް، އެ ަކއުންސިލެއްެގ  )ނ(  
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދުމުން، އެފަދަ ޖަލްސާއެްއ އަންހެނުންގެ 

 ބާއްވަން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ފެނުން.

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވަްނ  )ރ(  
 ފެނުން.
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ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

އުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަލްސާެއއް ބާއްވަން ބޭނުންާވ ކަ  .21
 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ލިޔުމުްނ  ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ،ސަބަބާއި ތާރީޚު

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި ،ތަނާއި
 އެޖެންޑާ 

ިލ ބައްދަލުވުން ން، ކައުްނސިލުން ބާއްާވ ކުއްތީމަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .22
އެޖެންާޑ ކަނޑަައޅާނީ، ެއ ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވުމަށް  ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަގުތާއި

ން، މަތީ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
 ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ. 

ސިލުގެ ރަީއސް ކަނޑައަާޅ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަްށ ކައުންކައުންސިލުގެ ކުއްލި  )ށ(  
ކައުްނސިުލގެ ރައީސް،  ،އެންެމ އަވަހަކަށް ެއޖެންޑާ، ވީ  ތަނާއި ގަޑިއާއި

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި 
 ނުނިންމޭނެ ކަންތައްތައް 

ކައުްނސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުުވމެއްގައި ނިްނމައިގެްނ  ،އަންނަނިވި ކަންަކމުން ކުރެ ަކމެއް  .23
 ނުވާނެއެވެ.

ނައިބު ރައީްސގެ އިތުބާރު  މާއި،މަާޤމަށް މެންބަރަކު ހޮވު  ނައިބު ރައީސްގެ )ހ(  
 ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން.

 .އުނިއިތުރެއް ެގނައުންކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް  )ށ(  

ގޮތަށް އެއްވެސް ޯލނެއް ނެގުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެްސ  ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ )ނ(  
 މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.

 ފާސްކުރުން. ބަޖެޓު އި،ކަނޑައެޅުމާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ރ(  

 ކުރުން.ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާިއ ފާސް )ބ(  

 ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަާކމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެުޅން. )ޅ(  

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުްނ ކައުްނސިލުގެ ދިމާވާ މުހިްނމު ސަބަބަކާހުރެ  )ހ(  .24 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުން 
ކުރުމަށް މެންބަރަުކ ހާޒިރުުވމަށް  ކުރުމަށް ނިންމައިފައިާވ ކަމެއް 

 ކައުންސިުލގެ ރައީސަށް  ،ޒުރުވެރިވާނަމަ، ީވ އެންެމ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައިއު
 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަަތ  ން ކަުއންސިލުގެ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ )ށ(  
        މަސައްކަތެއް ކުރުމަްށ ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ަސލާްމ ބުާނ މެންބަރަކު، 
އެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ 

 ހުިރ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސަލާމުގައި
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ން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނާންގައި، ނުވަތަ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
ކައުންސިލުެގ ރަކު ން ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެންބަމަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުުރމަށް ނިންާމ ކަންތައްތައް ކުރުމަްށ 
 ހާޒިރުނުވެ ހުރެގެްނ ނުވާނެއެވެ.

     ނުވަަތ އެދުމުެގ ަމތިން  ކައުންިސލަރަކަށް ކައުންސިލުެގ  ޗުއްޓީގައި ހުންނަ )ރ(  
ޖަލްސާގަިއ ން ކައުންިސލުެގ ކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަތީ އެ

 ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  )ބ(  
އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުްނސިލުްނ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް 

އޮތޯރިޓީއަށް  ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ްނ ތިރީގައިވާ ޮގތުގެ މަތީ ،ެއ ކައުންސިލަރަާކމެދު ،ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު  ށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ  (1)   
 ،)ދޭއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 2ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލުގެ 

 ؛އެ ކައުންސިލުން ނަސޭހަތްދިނުން

ގޮތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު  ށްފައިވާބަޔާންކޮ މި މާއްދާގައި  (2)   
)ތިނެއް( ބައްދަލުވުމަށް  3ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލުގެ 

ވަނަ  (1) )ބ( ގެ  ިމ މާއްދާގެނުވަަތ  ،ހާޒިރުނުވެއްޖެަނމަ
ސިލަކުން ލިުޔމުްނ އެ ކައުން  ،ގައިވާ ކަންތައް ތަކުރާރުވާނަމަނަންބަރު

 ޓީއަށް އެންގުން.ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި ،އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 

 

ކައުންސިުލގެ ރައީސެވެ.  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ )ހ(  .25
ކައުންިސލުގެ ނައިުބ  ،ބަލަހައްޓާނީރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު 

ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި . ރައީސެވެ
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިްލ ހިންގުާމ ހަވާލުވެހުިރ 

 މެންބަރެކެވެ. 

 ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އެއްފަހަރާ ކައުންިސުލގެ ހިންގުމާ  )ށ(  
ކައުންސިާލ ހަވާލުވާޭނ  ،ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއެްއ ބާއްވައި ،އެކަހެރިވާންވާނީ

 މެންބަރަކު، މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ޢައްޔަނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
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ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް ކައުންސިލުެގ  )ނ(  
އި ޖެނަމަ، ނުވަތަ މި މާއްދާެގ )ށ( ގަރައީސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއް

ން ކައުްނސިލް ހިންގާެނ މެންބަރަުކ ޢައްޔަނުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ
ށް ދަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަަތ ޔައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިކަ

       ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެަނމަ، އެ ވަގުުތން ފެށިގެން
 މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރަްނ ވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ަބއްދަލުވުމެއްގެ  )ހ(  .26
 ،ފެށުމާއި ނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެެއވެ. މިގޮތުން

 ،هللا رسول على والسالم والصالة ،هللا احلمد ،الرحيم الرمحن هللا بسم"ބައްދަލުވުން ފަށަމުން 
އަދި  ،ކައުންސިލުެގ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ" ިމގޮތަށް .ہواال ومن وصحبه لهآ وعلى

ކައުންިސލުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުީނ"  .العاملني رب هللا واحلمد"ބައްދަލުވުން ނިންމަމުން 
 އްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.ގޮތަށް ބަ މި

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިޖެހުމުްނ، އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫީނ  )ށ(  
 ،އަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާނަމަ

ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ.  ކުރުމަށްފަހުންގެ އަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުމެންބަރު
ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ގަޑިޖެހޭއިުރ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަަމ، 

ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުުތ  ޓު)ފަނަރަ( މިނި 15އަދަދު ހަމަވޭތޯ އެ 
ނަމަ، އެކަްނ ރިޔާސަތުްނ ވެްސ ޤާނޫީނ އަދަދު ހަމަނުވާ  ފަހަނަޅައިދިއުމުން

 އެވެ. ކުރަންވާނެ އިޢުލާނު

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި 
 ފާސްކުރުން 

ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންާޑ  )ހ(  .27
ން ރިޔާސަތުން ެއޖެންޑާ އިއްވުމުން، އިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީ ރިޔާސަތުން

 ކައުންސިލުން އެ ެއޖެންާޑ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

ގެނައުމަށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުން  ތަރުތީބަށް ބަދަލުއެޖެންޑާގެ )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިން ފޮނުވި އެޖެްނޑާަގއި ނުހިމެޭނ  ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2އްދަލުވުމުގެ އާންމު ބަ )ނ(  
އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ެއޖެންޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  ،ކަމެއް

 ވެްސ ނުވާެނއެވެ. މެއް ެއޖެންޑާއިްނ އުނިކޮށްގެންއެޖެންޑާގައި ިހމެނޭ ކަ 

ބައްދަލުވުން  އިއެޖެންޑާއާ
ށް ޔައެއްގޮތަށް ކުރި

ގެންގޮސް ބަހުސަށް 
 ހުޅުވައިލުން 

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެޖެންޑާގައި ަކނޑައެޅިފައިާވ  )ހ(  .28
ޔާސަތުްނ ކަނޑައަާޅ ތަރުތީބުން، އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަންކަްނ، ރި

ން ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމުެގ މަތީ ގޮތެއްގެ
 ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. 
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ްނ ބަހުސްެގ ފުރުޞަތު ހުުޅވައިލުމުގައި،  މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ  )ށ(  
ލަ ވަގުތާއި، ލައި، މުޅި ބަހުސަށް ދެވޭނެ ުޖމު ުޑމިނަށް ބަމައްސަލައިގެ ކުޑަބޮ

ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިްނ ކަނޑައެުޅމުެގ އިޚްތިޔާރު 
ން ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިްނ މަތީ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުގެ

 ދިގުިމނާއި، ކޮްނެމ ލަން ނިްނމައިފިނަމަ، ބަހުސްެގ ޖުމު ކަނޑައަޅަްނ ރިޔާސަތު
މެންބަރަކަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުްނ 

ހަމަަހަމ  ،އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ
 އުސޫލަކުންނެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި 
ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 ފުރުޞަތަށް އެދުން 

ން ބަހުސަށް މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 28ދުގެ މި ގަވާއި )ހ(  .29
ހުޅުވައިލުމުން، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައިެގ ބަހުސުގައި 
ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ެމންބަރުން، އަތް އުފުލައިގެްނ ރިޔާސަތަށް އެކަމަްށ 

 އެދޭނީއެވެ.

ށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް، ެއ ބަހުސަކަްށ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަ )ށ(  
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން، ނުވަތަ ބަހުސް އެއްކޮށް ނިމެންދެން، 

ށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ފުރުޞަތަށް މެންބަރުން އެދުނު ތަރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަ 
 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. ތަރުތީބުން

ބަހުސްގައި ވާހަކަ 
 ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް

 ،ވެސް ދެއްކުމުގައި، ކޮްނެމ މެންބަރަކު ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަކައުންސިލު  .30
 އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

ދައްކަމުންދާ ވަގުތު އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެްއ މެންބަރަކު ވާހަކަ )ހ(  
 ޭނޅުން.ދެމެދަށް ހުރަސް  ވެްސ އެ ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ާވހަކަ ބިނާުކރުން. )ށ(  

ގަވާއިދުތަކާ ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އިސްލާމް )ނ(  
ދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ޚިލާފުނުވެ، ވާހަކަ

ލުގެ އެއްވެްސ މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަްށ ކައުންސިލާއި ކައުންސި 
 ދެއްކުން.ްނ ވާހަކަމަތީ އުނިކަމެއް ނާންނާޭނ ގޮތުގެ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަެހޅި ބަހުސްކުރެެވމުންދާ މައްސަަލއިގެ ބަހުްސ  )ހ(  .31 ބަހުސް ނިންމުން 
        ވުމުން، ލަ ވަގުތު ހަމަތަ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ުޖމުނިމުމުން ނުވަ

ވުމަށާއި ށަހެޅި ެމންބަރަކަށް، ޖަވާބުދާރީއެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހު
 ދޭންވާނެއެވެ. ޓު)ތިނެއް( ިމނި 3މަދުވެގެން  ،ފަހުބަސް ބުނުމަށް
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ން، މަްއސަލަ ހުށަހެިޅ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، މުޅި ބަހުާސ މެންބަރަށް ފަހުބަސް ބުނުމު

އެ ަމއްސަލައެއްެގ  ،ކުރުމުންިމ ނިންމުްނ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުގުޅިގެން ނިން
 ބަހުސް ނިމުނީއެވެ.

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 
 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ހުސް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސް ކުރެވެމުންދާ މައްސަަލއިގެ ބަ )ހ(  .32
ނިމުމުން، މަްއސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރަްނ ފެންނަ ގޮތްތައް ހުށަހެޅުމަްށ 
ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފުރުޞަތަށް 

ެގ ވަނަ މާއްދާ 31މި ގަވާއިދުގެ  ،އެދުމާއި ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ
 ންނެވެ.)ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ

ނަމަވެްސ، ބަހުސްެގ އޮތް ިއ އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން، މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތް ހުށަހެޅުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން 
 ހުއްޓައިލަންޖެހުން 

ކުރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެަނމަ،  އަންނަނިވި ަކންކަމުން ،ދައްކަމުން ދަނިކޮށްވާހަކަ މެންބަރަކު  .33
 އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިްސލާމްދީނުގެ ައސްލުތަކާއި ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ )ހ(  
 ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް
 ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

    މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކައުންސިލުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަުބތައް ކަމަށް  )ށ(  
ކަމަާކ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާން

 ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.ފެނިގެން ވާހަކަ 

ނެްތ  މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިެގންވާ ކަމަކާ ުގޅުމެއް )ނ(  
 ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންުގން.

ވާހަކަ ހުއްޓައިލަން އެންގި 
 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

މަށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިަނމަ، އެ ވާހަކައެްއ މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓައިލު  .34
 ހުއްޓައިލުމަށް އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކުރުން 

 ހުއްދަ ނޫން ކަންކަން 

ިވ ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންިސލުގެ ެމންބަރަކު، އަންނަނި  .35
 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެްއ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދައްކަމުން ގެންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއ މެންބަރަކު ވާހަކަ )ހ( 
 ކުރުން.
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 ،   ކައުންސިލުެގ ޙުރުމަތް ކެނޭޑފަދަގޮތަކަށް ،ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު )ށ(  
ދައްކައި އެހެނިހެން މެންބަރުންނާ ވާހަކަ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި،

ތިޭބ މީހުްނނަށް އިޝާރާތްކޮށް ދަލުވުމުެގ އަޑުއެުހމަށް އައިސްހެދުމާއި، ބައް
 .މުޢާމަލާތުކޮށްހެދުން

ނުަމށް ފިޔަވައި، ން ކައުންސިލުގެ ބޭމަތީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ )ނ(  
ނުވަތަ މަްނޒަރު ނުވަަތ  މެރާ ކެސެޓް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ކެ

ކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ކައުންިސލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަޑު ރި
 ބޭނުންކުރުން.

އެ ެމންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު ހުރަްސ  ،ދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ )ރ(  
 އެޅުން.

ޓޯއާއި ވީިޑއޯ ނެގުމާއި، ން ފޯނު ކުުރމާއި، ފޮބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މޯބައިލް ފޯނު )ބ(  
 ކޯޑުކުރުން.އަޑު ރި

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
 ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ެއހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،  )ހ(  .36
ކައުންސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީ

މަކަށް އެ ަކމެއް ހުށަެހޅި، ެއ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިުރވެ ވޯޓުގަިއ ބައްދަލުވު
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ކުެރ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، އަްނނަނިވި ކަްނކަމުން )ށ(  
ލަ މެންބަރުންެގ މުޅި ކަުއންސިލުގެ ޖުމު ،ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ

 ތުންނެވެ.އަޣުލަބިއްޔަ

 ؛ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ މަޤާމުްނ ދުރުކުރުން  (1)   

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގައި   (2)   
 ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އިންވެސްޓުކުރުން.

ކުެރ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، އަްނނަނިވި ކަްނކަމުން )ނ(  
ަލ ެމންބަރުންގެ ތިންބައިކުަޅ މުިޅ ކައުންސިލުެގ ޖުމު ،މެއް ފާސްކުރެވޭނީކަ

 ދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.

 މު ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ނަން ބަދަލުކުރުން؛ ންއާ  (1)   

މު ތަންތަން ދާއިީމ ންރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިޒާން ފަދަ އާ  (2)   
  ؛ގޮތުގައި ބަންދުކުރުން
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ކައުންސިލުން ހޯދާ އުފުލޭ އަިދ ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ނައްތައިލުްނ ުނވަތަ   (3)   
 ؛އެފަދަ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން

 ކަންަކމުގައި ލުއިދިނުން. ކައުންސިލުން ާމލީ  (4)   

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް

            ން ަކމެއް ނިންުމމުގައި ރައްޔިތުންެގ ާލބަޔާއި މަންފާއަށް ކައުންސިލު  .37
ޤާނޫނުތަކާއި  ،ވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންަމންވާނީދޭންއިސްކަން

 ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ
 .ންނެވެޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެ މަތީ

ކަނޑައެޅުން ހިެމނޭ ގޮތުން، ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ހ(  .38 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން 
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަމުގަިއ ކައުންސިލްތަކުްނ 
ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެްނމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި، 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކީޒ  7/2010 ނަންބަުރ ޤާނޫނު
އާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުަލވައިލައިފައިވާ  އުސޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު(

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަާކ ، ގަވާއިދުތަކާއި
 ންނެވެ.މަތީ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ  ،ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި ށ()  
އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން ކައުންސިަލށް ލިބެންޖެހޭ 

ފުކުރަްނ ނޫންެވސް އެެހން ފައިސާއެްއ މާ ކުއްޔެއް، ޖޫރިަމނާއެއް ނުވަަތ އެ
ާވނީ، ގަވާއިުދ އެކަން ކުރަން ،ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދޭނަމަ ނުވަތަ ފަސްކުރަން ނުވަތަ

( ގައި ބަޔާންކުާރ އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދު)ދަ R-20/2017ނަންބަރު 
 ންނެވެ.މަތީ ގޮތުގެ

ކައުންސިލުން ސިއްރު ވޯޓަކުްނ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަްނޖެޭހ ކަްނކަން ކަމަްށ  )ހ(  .39 ވޯޓު ދިނުން 
ނިންމުމުގަިއ  ކަްނ ފިޔަވައި، އެހެިނހެްނ ކަންކަން ކައުންސިލުން ަކނޑައަާޅ ކަން

 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ދޭނީކައުންސިލުން ވޯޓު

      ކައުންސިލުގެ ކޮންެމ ެމންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ، ވޯޓު ނަާގ ޮކންމެ ަކމަކަށް )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 
 ބައިވެރިވުން 

ވޯޓު  ،މުމުގަިއ ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގަިއ ބައިވެރިވެވޭނީކައުންސިލުން ަކމެްއ ނިން   .40
ކައުްނސިލުގެ ފުލް ެމޖޯރިޓީން ކަމެއް ނިންަމންޖެޭހ  ،އެއްވަރުވެއްޖެ ހާލަތުގައެވެ. ނަމަެވސް

 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވާން ވާނެއެވެ.  ،ހާލަތުގައި މަދުވަނީ އެއްވޯޓު ކަމަށްވާނަމަ
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ވޯޓު ގުނައި ތަފުސީލު 
މާއި ނަތީޖާ ކޯޑުކުރުރި

 އިޢުލާނުކުރުން 

ކައުންސިލުގެ ސެކްެރޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ  ،ކޯޑު ކުރާނީވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފުސީލު ރި  .41
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑަައޅާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވަްއޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީާޖ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ. ،އިޢުލާނުކުރާނީ

ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތު 
 ހާލަތު 

 

ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ެމންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީާހގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ   .42
އެއްބަފާ ީމހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ިހެމޭނ  އެއްބަނޑުނުވަތަ މަްނމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނުވަތަ 

މެުދ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްެގ އަމިއްަލ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުެރއް އޮތް ަކމަކާ
ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެ މެންބަރަކު ެއ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ. 

 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން 

 

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާިއ ކަންތައްތައް  )ހ(  .43
ޞައްޙަ  ،ވޭ އަމުރުތަަކކީއާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހާަމނުކުރެ

 އަމުރުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާިއ ކަންތައްތައް  )ށ(  
ޖެުހމަށްފަހު ކައުންސިލުެގ ޓަކައި ކައުންސިލުގެ ސިއްކަ މުކޮށް ހާމަކުރުމަށްންއާ

އުންސިލުގެ ވެބްސައިޓާއި ކައުންސިލުެގ ކަ، އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިތުރުން
 ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިާއ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ން ކައުންސިލުެގ ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާ )ނ(  
އުންސިލުެގ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާންމުކުރުމަށްފަހު، ކަ

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރާއިން އެކަން ރިއިދާ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަަމޖައްސަިއ   .44
ންސިލުެގ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިްނ ފެންނާނޭެހން ބެލެހެްއޓުމަކީ ކައު

 އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޔައުމިއްޔާ

ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުމެއްަގއި ބައިވެރިވި  )ހ(  .45
އެ ޔައުމިއްޔާގަިއ މެންބަރުްނ  ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް

 ނެއެވެ. ސޮއިކުރަންވާ

އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިުލން ިނންިމ ކަންކަމާއި، ަބއްދަލުވުމުގައި  )ށ(  
ނުވި ނުވި މެންބަރުން ބައިވެރިބައިވެރިވި މެންބަރުންނާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި

           ސަބަބާއި، ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަނާިއ ވަގުތުގެ އިތުރުން، 
ކައުންިސލަރުންގެ އިތުރުްނ އެހެްނ ފަރާތަކުން  މުގައިއެ ބައްދަލުވު

ވެްސ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި  އެކަމުގެ މަޢުލުމާތު ،ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ
 ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                    R-152/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:          221 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް:
 

24 
 

ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ނ(  
 މިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެޔައު

 ޔައުމިއްޔާ ރަނަގޅުކަމަށް ރުހޭކަމަށެވެ. ،ބެލެވޭނީ ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 

ކައުންސިލުގެ އިދާީރ  ،ރުމަށް އެހީތެރިވެދީކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ާވޖިބުތައް އަދާކު  .46
ދާރީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 7/2010ޓަކައި ޤާނޫުނ ނަންބަރު  އެކަމަށް  ،ކަންކަން ކުރާނީ

 ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ.ޞޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ 
 ޖެނެރަލް 

އިދާީރ މުވައްޒަފެއްެގ ގޮތުގައި ކައުންސިލުެގ  ގެ އެްނމެ ިއސްކައުންސިލު )ހ(  .47
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްަކމުގެ މަޤާަމށް މީހަުކ  ލަފަޔާއެކު

 ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުންނެވެ. ،ޢައްޔަންކުރާނީ

ކައުންސިލުގެ އެްނމެހަިއ އިދާރީ ކަންަކމުގައި ކައުްނސިލަށް ަޖވާބުދާރީވާނީ،  )ށ( 
ންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދި، ކައުންސިލުން ނިްނމާ ނިންމުންތަްއ ކައު

ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންާވ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ 
 ކައުންސިލުެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެެވ. ،ވެސް ފަރާތަކީ އެންމެ އިސް 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،އުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކަ  .48
 .ވަނީއެވެމި

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެްނެމ އިްސ އިދާރީ މުވަްއޒަފުގެ ަހއިސިއްޔަތުން  )ހ( 
، ކައުންސިލް ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ އެްނމެހަިއ އިންތިޒާމުތަްއ ހަމަޖައްސައި

  .ގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުންކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ކައުްނސިލުގެ ރަީއސް،  )ށ(  
ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުިރ  ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ިހންގުމާ އެ 

 .ރަށް ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުންކައުންސިލަ

ކާއި އުސޫލުތަްއ މާ ިނންމުންތަކާއި ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަކައުންސިލުން ނިން  )ނ(  
 .ތަންފީޛުކުރުން 

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުިނސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައުންިސުލގެ އިދާރާގެ  )ރ(  
މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ަހމަޖަްއސައި، ކައުންސިލުްނ 

 .އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އެއްގޮތަށްކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ 
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 ގުޅޭގޮތުްނ ރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާހަކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތްތަކާއި  )ބ(  
 .ލަފާދިނުންނުވަތަ ކައުްނސިލަށް  ށްކައުންސިލުގެ ރައީސަ

ކާއި ޤާނޫނުތަ ،ރަކާތްތަކުގައިހަކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ  ކައުންސިލުން )ޅ(  
 .ކަށް ތަބާވާކަން ކަށަވަރުކުރުންގަވާއިދުތަ

ތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓުކައުންސިލުން ތައްޔާ )ކ(  
 .ން ތަންފީޛުކުރުންތީކައުންސިލުން ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަ ،ތައްޔާރުކުރުމާއި

ފެންވަރު މަތިކޮށް  ކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ )އ(  
ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާތައްކޮށް، އޭގެ 
އަލީގައި ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

 .ގެ ރައީސަށް ލަފާދިނުންކައުންސިލު

       ގެ ރައީސްގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް، ކައުންސިލު )ވ(  
 .ޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންން، ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިްނމާދާރުވެރިމަތީ ލަފާގެ

ޓަކައި ކައުންސިލުެގ  ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާީރ ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުމަށް )މ(  
 .އެންމެ އިްސ އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހަިއސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން

ސިލުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކައުންސިލުްނ ކައުން )ފ(  
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި އެހީތެރިކަމާއި ލަފައާއި މަޝްވަާރ 

 .ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

         ކައުންސިލުގެ އެންެމ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ަހއިސިއްޔަތުން  )ދ(  
 .ވިްސ ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ ަމސައްކަތްތައްކުރުންސިވިލް ސަރ

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންިސލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ަނއިބު ރައީސް  )ތ(  
 އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައްކުރުން.

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުން 

ކައުންސިލުެގ  ،މަޢުލޫމާތު ދޭނީމަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް  ކައުންސިލުން ކުރާ  .49
    ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ަނއިބު ރައީސް ނުވަތަ
 އެ ަމސައްކަތާ ހަވާލުވެތިބި ިއްސ މުވައްޒަފުންެގ ތެރެއިްނ ކައުންސިލުްނ ކަނޑައަޅާ 

 މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ އޮންނަ ގުޅުން އަންހެނުންގެ ތަ 

ކައުންސިލުން 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް 

އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުްނ ކަތްކުރާ ކޮމިޓީކައުންސިލުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް  .50
 ންާވނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަ

ވޭނެ ވެށްޓެއް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރެ  )ހ( 
 .ޤާއިމުކޮށްދިނުން

ލޭންްޑ  އިޝަލް ޕްލޭނާއި މަސައްކަތު ތާވަލާފައިނޭން ،ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި )ށ(  
ގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަންހެނުން ޒްޔޫ

 .އި މަޝްވަރާ ހޯދުންޔާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާިއ ލަފަމަސައްކަތްކުރާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ިހނގާނުހިނާގ  )ނ(  
ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ހަކޮމެޓީގެ  ،ގޮތް ބަލައި
 .ޝްވަރާ ދިނުންމުގައި ލަފަޔާއި މަހަރުދަނާކުރު

)އެކެއް( ފަހަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  1މަދުވެގެން މަހަކު  )ރ(  
ކޮމެޓީއާއެކު ބައްދަލުކުރުން. އަދި ކައުންސިލާއެުކ އިތުރު ަބއްދަލުވުމަކަށް 

މަ، ކޮމެޓީއާއެުކ ނަ އްޖެ މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީން އެދިއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
 .ލުކުރުންބައްދަ

 މަސައްކަތްތައް ރަކާތްތަކާއިހައަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ބ(  
 .ވިލަރެސްކުރުން

ކައުންސިލުތަކުން އާންމުކޮށް ާހމަކުރާ ރިޕޯޓުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގަިއ  )ޅ(  
 .ދުންރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުން ހޯ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ހިންގުމަށް ކަނޑައަާޅ  )ކ(  
އަންހެުނންެގ ތަރައްޤީއަށް  ،ހަރަކާތްތައް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއި

ށް އެކުލަވައިުލމުަގއި ކޮމިޓީއަ ސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓުމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަ
 .ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން

 ކޮމިޓީއަށް ބޭުނންވާ އިދާރީ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ )އ(  
ޓަކައި ދޭންޖެޭހ ަތމްރީނުތަކާއި  ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މާއިޤާބިލުކަ

 .ށްދިނުންއެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮ
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ރަކާތްތަކާއި  ކޮމެޓީެގ ހައަށް ަމސައްކަތްކުރާއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ވ(  
 .މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާއިން  )މ(  
ޮކމެޓީއަށް ބޭނުންާވ  ،ަނމައްޖެހީތެރިކަމަށް ޮކމެޓީން އެދިކައުންސިލުގެ އެ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ހަވަނަ ބާބު 

 ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

ޤައުމީ އިދާރާއާ އޮންނަ 
 ގުޅުން 

ލުްނ ޞޫދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުދިވެހިރާއްޖޭގެ އި) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   .51
މުއައްސަސާތަކުްނ  ން،މަތީ  ގޮތުގެ ށްފައިވާވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮ 9( ގެ ނުހިންގުމުގެ ޤާނޫ

ޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި  އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް
 އެ މުއައްސަސާއަކުްނ ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެްއ ކައުންސިލުްނ ދޭންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު 
 ގެނައުން 

ވާއިދަށް ނުވަަތ ގަވާއިދުގެ އެއްވެްސ މާއްދާއަކަށް އިޞްާލޙެއް ނުވަތަ މި ގަ )ހ(  .52
ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ، ެއ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނަުއމަށް، ލޯކަްލ 
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަާފ ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދަށް ެއ އިޞްލާޙެއް ނުވަަތ 

ސަރުކާރުގައި  ،ފާސްކޮށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކައުންސިލުެގ ބައްދަލުވުގައި
 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.

ން މި ގަވާިއދަށް ގެނެވޭ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
އިޞްލާޙުތައް، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާިއ ކައުންިސލުގެ ރަސްީމ 

ޓްފޯމުތަކުގައި ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް ީމޑިއާ ޕްލެ
 އާންމުކުރަން ވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 
 ދިމާވުން 

މި ގަވާއިދުގައި ހިެމނިފައިނުވާ ކަމެްއ ދިމާވެއްޖެަނމަ، ެއ ކަމެއްގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ   .53
ލަ މެންބަރުންެގ ން ކައުންސިލުގެ ޖުމުމަތީ ނިންމާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ

 ޔަތުންނެވެ.އަޣުލަބިއް

އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ 
 ފުށުއެރުން

       ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ މާއްދާއެއް  .54
2021/R-143 (ުފުށުއަރައިފިނަމަ ތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާިއދާލޯކަލް ކައުންސިލ )
 ގަވާއިަދށެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ ާއންމު ިއޖުރާއީ ،އިސްކަންދެވޭނީ
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މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ   .55 މާނަކުރުން 
ވަނީ، އެ ފައިޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީއަންނަނިވި  ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ިހނދަކު

            މާނަކުރުމެވެ. އަިދ އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ
މި ގަވާއިދުގަިއ މުފްރަދު ާމނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުކޮްށ 

 ެވސް ިހމެނިގެންވެއެވެ. ބޭނުންކުރާ މާނަ

 2010/7 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،ކައުންސިލު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ" )ހ(  
ގެ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ

 ކައުންސިލަށެވެ. ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އއ.ހިމަންދޫ

 2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،"ކައުންސިލަރުން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( 

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުްނނަށެވެ. ޚާބުކޮށްފައިވާ އއ.ހިމަންދޫދަށުން އިންތި

ކައުންސިލުގެ ިއދާރާގެ އެންމެ  ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ަކނަޑއަޅާ ފަރާތެއް 

 ވެ.ށެތުން ހަވާލުވެހުިރ މުވަްއޒަފަތީގޮނުވަތަ އެ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގު

 ،ސަރުކާރުގެ މިިނސްޓްރީތަކާއި ،"ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
 ،އެ ތަންތަނުެގ ސީދާ ބެުލމުގެ ދަށުްނ ހިންާގ އިދާރާތަކާއި ،އޮފީސްތަކާއި

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގަމުންދާ ދައުލަތުގެ މިނިވަްނ 
 ލު މުއައްސަސާތަކަށެވެ.މުސްތަޤިއް
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 ރާކައުންސިލުެގ އިދާ ދޫރަްސމާއުތުރުބުރީ  ލުޑުްސމަޅޮމާ
 ދިވެހިރާއްޖެ ،ދޫރަސްމާ ރ.

 ސަލާމުގެ/ާޢއިލީ ިޒންމާެގ ޗުްއޓީަގއި ހުިރ ސަބަބު ަބާޔްނކުރާ ފޯމު 
 ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ބައި 

 )ދޭއް( 2ދުވަސް:  )އެކެއް( 1ދުވަސް: 
 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު:
 ސަބަބު: ސަބަބު:

 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ވާނަމަ ތަފުސީލު ލިޔަން: 2

 ސަބަބު:

 ކައުންސިލަރުގެ އިޤުރާރު: ކައުންސިލަރުގެ ނަން:
ބެޭހ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަިދ        ހުރެންނާމަތީގައި އެވަީނ އަ

ދީފައިވާ  ހުރެން އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި އަ
 ހުރެން ހުީރ އަ ހުރެންމަޢުލޫމާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އަ

ެގ މައްޗަްށ ހުރެންބަލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެްއޖެ ަނމަ، އަ
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ހުރެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އަ

 އެޑްރެސް:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:

 

 ހަވާލުވެހުރި ކައުްނސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި ނައިބު ރައީްސ ނުވަތަ ނުވަތަ  ރައީސް
 )ދޭއް( 2ދުވަސް  )އެކެއް( 1ދުވަސް 

 އެންގި ގަޑި: އެންގި ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި: އެންގި ތާރީޚު:
 ތާރީޚު: :ކައުންސިލަރުގެ ސޮއި ކައުންސިލަރުގެ ނަން:

 މަޤާމު:
 

 ބައިހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވަްއޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ 
 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 ގަޑި: މަޤާމު:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 

  1ޖަދުވަލު 


