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 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދ  

 ،ދ. ރިނބުދ 
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދ  

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

 ިއދާރީ ދާއިރާތައް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

    ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންުގމުގެ ޤާނ ނު( ގެ ދަށުން އިްނތިޚާބުކުރެވިފައިވާ 
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެ ގޮްތ  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދ 

  ، ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން 108ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޤާނ ނުގެ 
 ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދ ނިލަންދެއަތޮ

ކައުންސިލުގެ ހިންާގ  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދ  " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 " އެވެ.ގަވާއިދު

ރާއްޖޭގެ )ދިވެހި 2010/7ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ޤާނ ނުއަސާސީއާއި  .2 މަގުސަދު 
އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުްނ  ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންުގމުގެ ޤާނ ނު( ާއއި

  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދ   ން،މަތީ ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
، ހިންގުމަށާއި، ކަުއންސިލުެގ މަސްއ ލިއްޔަުތ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި ކައުންސިލް

ޭހ ޓަކައި ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެ ކައުންސިލުން ނިްނމަންޖެޭހ ނިންުމންތައް ނިންުމމަށް
އެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންުގމާއި، ެއ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ނިންާމ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި

 ކަންކަން ނިްނމުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ުއސ ލުތަކާއި ިއޖުރާއަތުތައް ކަނޑައަޅައި 
 ބަޔާންކުރުމެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ނިަލންދެއަތޮޅު  ގައި ބޭއްވުނު  2022 ޖަނަވަރީ  19މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ،  )ހ(  .3
 ަވނަ ބަްއދަލުވުމުގައެވެ. 34ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލުގެ  ދެކުނުބުރީ ރިނބުދ 
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ކައުންސިލުްނ  ދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނުބދ ިނލަން ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،މި ގަ )ށ(  
ޝާއިޢުކުރާ ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި ިމ ގަާވއިދު  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުން  ލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއިކައުންސި

ކައުންސިްލ ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ  ،ބުކުރާނީރަށު ކައުންސިލުެގ ރައީސް ިއންތިޚާ  .4   ކައުންސިލުގެ ރައީސް 
 ން ނަގާ ސިއްުރ ވޯޓަކުންނެވެ.އި ދީމިޤްރާޠީ އުސ ލުތަކުގެ މަތީރައްޔިތުންގެ މެދުގަ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
 ރައީސް 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .5
 ގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިްއރު ވޯޓަކުންނެވެ.ތެރެއިން އެ ކައުންސިލު

ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީްސ    ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން އޮތް )ށ(  
 ،ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ނަގައިފިނަމަ ،މަޤާމުން ިއސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ

އެކަން ކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލޯ ،ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެަނމަ
         ނައިުބ ރައީސްެގ މަޤާުމ ުހސްާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  އަންގައި،

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކައުންސިލުެގ މެންބަރުންެގ ތެެރއިން ެމންބަރަކު  30
ށް މެންބަރަުކ އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމައިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ. އެ މަޤާމަށް 

ކުރެވެންދެން،  ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ެއ މަޤާމަްށ މެންބަރަުކ އިންތިޚާބު އިންތިޚާބު
 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއެ ނ ން މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން ކައުްނސިލުގައި 

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައީސް   

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

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

ކަމަްށ އިްނ ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރަީއސްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ  (1)  
ކައުްނސިލުެގ  ،އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު، ެއ މެންބަރެއްގެ ނަން

 ދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އާންމު ބައް

ކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނީ، ކައުންސިލުެގ އާންުމ ނައިބު ރައީސް  (2)   
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންެގ މެދުގަިއ ނެޭގ ސިއްރު 

 ވޯޓަކުންނެވެ.

ނައިބު ރައީްސ ހޮވުމަްށ ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގަިއ ބައިވެރިވާ ކޮންެމ   (3)   
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1 ،ކަށް ދެވޭނީމެންބަރަ
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ޓަކައި ނަާގ ސިއްރު ވޯޓުެގ  ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ އިންތިޚާބު )ށ(  
 ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ، ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރައީސް 
މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުްނ  ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޤާުމން )ހ(  .7
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ިއސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ އިދާރާއަށް 

 އޭނާ ެއ މަޤާމުްނ ވަކިވީއެވެ.  ،ލިބުމުން

ކައުްނސިލުގެ އިާދރާއަށް ލިބުމުން،  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ކައުންިސލުގެ ސެކްރެޓަީރ  ސިޓީއަކީ ރައީސް ހުށަަހޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން އެ

 .ވެކުރަންވާނެއެ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ެއ މަސްއ ލިއްޔަތާ ހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރު

ނައިބު  ކައުންސިލުގެ 
ރައީސް މަޤާމުން 

 ފާ ދިނުން އިސްތިޢު

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

 އިދާރާއަށް ލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ. 

ކައުްނސިލުގެ އިާދރާއަށް ލިބުމުން،  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން ކައުންިސލުގެ ސެކްރެޓަީރ  ރައީސް  އިބުސިޓީއަކީ ނަ އެ

 .ވެޖެނެރަލް ނުވަތަ ެއ މަސްއ ލިއްޔަތާ ހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

ން، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ނ(  
   ކު ިއސްތިޢުފާ ދިނަސް، އެ މެންބަރެްއގެ މެންބަރުކަްނ ކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަ

 ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައީސް މަޤާމުން 

 ދުރުކުރުން 

ލުގެ އާންުމ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކައުންސި )ހ(  .9
ންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންނަނިވި ކަ ،ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ބައްދަލުވުމެއްގައި

 ފަހުގައެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަީޒ  7/2010ޤާނ ނު ނަންބަރު   (1)   
 ހިްނގުމުގައި  ކައުންސިލް  އެއްގޮތަށް ރ ޙާ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

      ފާހަގަުކރެވިގެން އިހުމާލުަވމުންދާކަމަށް ރައީސް  ނައިބު ކައުންސިލުގެ
 ؛ދިނުން ފުރުޞަތު ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ންކަންކަ އެ

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ ނެުގމަށް ކައުންސިލުެގ އާންުމ   (2)   
 .ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން
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  ކައުންސިލުގެ ، ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެފަދައިން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ޙުކުމެއް  ސާިބތުވެގެން ކުށެއް  ިޖނާއީ ކޯޓަކުން  ޝަރުޢީ ރައީސްެގ މައްޗަށް ބުނައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި  ވަނަ ( 1) ގެ ( ހ) މާއްދާގެ މި، ކޮށްފި ހާލަތުގައި
 ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު ނުލައި ފުރިހަމަކުރުމަކާ މަރުޙަލާ
 .ލިބިގެންވެއެވެ ންސިލަށްކައު އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ

  ނުވަތަ  ނެގުމަށް ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު ރައީސްގެ  ނައިބު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ނ(  
 އާންމު  ކައުންސިލުގެ ފުރިހަމަކުރުމަށް އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުރިން ވޯޓުގެ އެ

 ބައްދަލުވުމަށް އާްނމު، ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ މެންބަރަކު ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް
 ނައިބު ނުވަތަ ރަީއސް  ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން ުއސ ލުގެ އެޖެންޑާކުރާ ކަންކަން
 ކައުންސިލަރެއް  ހަވާލުވެހުރި  ިހންގުމާ  ކަުއންސިލު ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ ރައީސް
 .ކުރަންވާނެއެވެ އެޖެންޑާ

ހު، ކައުންސިލް ހިންގުމުގަިއ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ ެއޖެންޑާކުުރމަށްފަ )ރ(  
ލިުޔމުން، ބައްދަލުވުމަށް  ،ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވިަކމަށް ފެންނަ ކަންކަން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންުގމުގައި ކައުްނސިލުގެ ނައިުބ ރައީސް އިުހމާލުވެފައިވާކަމަްށ  )ބ(  
ރުވެ ޯވޓުގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ާހޒި

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

ން ދެޭކ ކައުންސިލް ހިންުގމުގަިއ ނައިބު ރައީްސ އިހުާމލުވެފައިވާކަމަށް ަކއުންސިލު )ޅ(  
ގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު،  ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ބ(

ނުވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަާވ  ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލުެގ އާންުމ ބައްދަލުވުމުގައި، ނައިުބ 

ބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަަތ ނެތްކަމަށް ކައުްނސިލުްނ ަކނޑައަޅައި ވޯޓެްއ ރައީސްގެ އިތު
 .ނަގަންވާނެއެވެ

ހިންުގމުގަިއ ނައިބު ރައީްސ އިހުާމލުވެފައިވާކަމަށް ަކއުންސިލުން ދެޭކ  ންސިލްކައު )ކ(  
ފަހު، މި މާއްދާގެ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 30ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދެވޭ 

މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނ ނީ، ކައުންސިލުެގ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ)ޅ( ގައި
 ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނ ން ަކމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެެވ. 
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މުޅި ކައުންސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ )އ(  
 .ސްުވމުންނެވެޖުމުލަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާ

އެ މެންބަރެއްެގ  ،ވަކިކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާުމން )ވ(  
 .މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  )މ(  
ގަވާއިދު  ،ިމ ގަާވއިދާއި ،ށްފައިވަނީނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންިސލުްނ ފާސްކޮ

ގަިއ  )ގަވާއިދު ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުގެ އާްނމު ިއޖުރާއީ( R-143/2021ނަންބަރު 
ޓަކައި،  ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

ންނަނިިވ އަ ،ދުވަހުގެ ތެޭރގައި( ތިނެއް) 3ކައުންސިލުން އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަސްމީ 
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެކައުންސިލުން  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީއަށް ،ލިޔެކިޔުމާއެކު

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

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި (2)   
ދުވަހުގެ ކުރިން ބައްދަލުވުމުެގ ( ދޭއް) 2ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 

 ؛އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަްނ އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

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

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

އިހުމާލުވި ކަންކަްނ ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ުހށަހެޅުނު  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު  ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި (6)   
ލިޔުްނ ހަވާލުކުިރ ތާރީޚު  ،އަންގައި ނައިބު ރަީއސަށް ހަވާލުކުިރ ލިޔުމާއި

 ؛އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ  ކަމާ (7)   
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ޔުމެްއ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން ލި( މ)މި މާއްދާގެ  )ފ(  
           ،ނުވަތަ މަޢުލ މާތެްއ ހޯދުމަށް ލޯކަްލ ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީން އެދިއްޖެނަމަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުްނ ( ތިނެއް) 3އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލ މާތެއް ރަްސމީ 
 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ 

ޒީ އުޞ ލުްނ ލާަމރުކަ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 7/2010ޤާނ ނު ނަންބަރު  )ދ(  
ގެ ރ ޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިުލ ހިންގުމުގަިއ  ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު(

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 
  ،މި ގަވާއިދާއި ،ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

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

      ރަްސމީ  ޓަކައި، ކައުންސިލުްނ ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަެހޅުމުން،
ކަނޑައަޅައި ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ ކަމުގައި ގޮތެއް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ( ސާދަ) 14

 .އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ށް، މުެގ ވޯުޓ ކަށަވަރުކުރުމާ ަހމަޔަލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަ )ތ(  
އޭނާގެ މަޤާމުގެ ަމސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިބު ރައީސް

 .ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ ޒިންމާތަކުން

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

ދާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއި
އާންމު ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަްލ 

 .ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި، އޮތޯރިޓީން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ

 އިޖުރާއަތުތައް  ށްފައިވާބަޔާންކޮ ގަވާއިދުގައި  މި ނެުގމުގައި ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު )ގ(  
( ތިރީސް) 30 އަންގާތާ  އެކަން ކައުްނސިލަށް ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކަމަށް

 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނައިބު ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
       ގައިއެ މުއްދަތު. ވާނެއެވެ އިންތިޚާބުކުރަން މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ކުރެވިފަިއ ނުވާނަމަ، ެއ މަޤާމަށް މެންބަރަުކ  އެ މަޤާމަްށ ެމންބަރަކު އިންތިޚާބު
ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލުގަިއ އެ ނ ން މައްސަަލއަކާބެހޭ ގޮތުްނ  އިންތިޚާބު

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

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރަީއސަށް އެންގުުނ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންުދ 
 .ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ދުވަސްތައް

ފައިވާކަމަްށ އިުހމާލުވެ ކައުންސިލް ހިންުގމުގައި ކައުްނސިލުގެ ނައިުބ ރައީސް )ސ(  
ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފާސްކުިރ 
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރަީއސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަްނ، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީަސށް އެންގުނުކަމަްށ 

. އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެއް ނ ނެވެ. ނެއެވެބެލެވޭ
ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނުވާަނމަ، ކައުްނސިލުެގ 
ނިންމުން ލިުޔމުން ނައިބު ރައީސަށް އެންުގނުކަްނ ކައުންސިލުްނ 

، ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ( ތިރީސް) 30 އަދި އެ ހާލަތުގައި. ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

 .ކައުންސިލުގެ ނިްނމުން ލިުޔމުން އެންގުުނ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

ގެ ދަށުން ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ އެންގުމާ ަހވާލުވުމަށް ނައިުބ ( ސ)މި މާއްދާގެ  )ޑ(  
ާމ ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުްނ ހަވާލުކުރަްނ މަސައްކަތްުކރުމުން ލިޔު 

. ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިުކރުވަން ވާނެއެވެ( ދޭއް) 2ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް 
މި ހާލަތުގަިއ ނައިބު ރައީސަްށ ލިޔުމުްނ ހަވާލުކުރިކަމަްށ ބަލަިއ، ެއ ތާރީޚުން 

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ( ތިރީސް) 30ފެށިގެން 

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ  
 ވާޖިބުތައް

 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ސިލުގެ ރައީސްގެ ާވޖިބުތައްކައުން  .10

ކައުންސިލުގެ ަމސްއ ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިްނމާ ނިްނމުންތަްއ  )ހ( 
 ތަންފީޛުކުރުން.ޝާއިޢުކުރުމާއި 

 މަސައްކަތްތައް ރާވައި ިހންގުްނ. ކައުންސިލުގެ ހިންުގމަށް ކުރަންޖެހޭ  )ށ(  

ކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާިސލުކުރުމަށް ކައުްނސިލުްނ އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީެގ  )ނ(  
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ 

 މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން.

ިއ، ޑިވިޜަންތަކާިއ ން އިދާރާގެ އޮނިަގނޑު އެކުލަވައިލަކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ )ރ(  
 ތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން.ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް
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 ރިޔާަސތު ބެލެހެއްޓުން.ކައުންސިލުގެ ޖަްލސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަްލސާތަކުގެ  )ބ(  

 ވާ ގޮތުގެރަކާތްތައް ހިނަގމުންދަނީ ކައުްނސިލުގެ މަގުސަާދ އެއްގޮތްކައުންސިލުގެ ހަ )ޅ(  
 މަތީންތޯ ބެލުން.

ކައުންސިލުން އެކުލަވައިަލން ާލޒިމުކުާރ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  
އާންމުކުރެވޭކަްނ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާންމުކުރަްނޖެޭހ ނިންުމންތައް 

 ކަށަވަރުކުރުން.

 ތަްމސީުލކުރުން. ލްގައި ކައުްނސިތަމްސީލުކުރަްނޖެހޭ ތަންތަނު ކައުންސިލް )އ(  

މަތީންކަްނ  ހިނަގމުންދަނީ ޤާނ ނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ކައުންސިލް )ވ(  
 ކަށަވަރުކުރުން.

ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިްނމާތަކާއި ކައުންސިލުގެ މާލީ ިޒންމާދާރުވެރިޔާގެ  )މ(  
މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުގެ) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މަސްއ ލިއްޔަތުތައް

 ދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.ން އަމަތީ ( އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެގަވާއިދާ

ުލ މަސްއ  ރައްޔިތުންނަށާއި ،ކައުންސިލުގެ މަސްއ ލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަާކ ގުޅިގެން )ފ(  
  އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

ތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެުދ ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަ )ދ(  
 .އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސަކަތްކުރުން

ެގ އިދާރީ ކަންކަްނ ކޮމިޓީކުރާ މަސައްކަތްއަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ތ(  
 ތިޒާމުކޮށްދިނުން.ންއި

 .ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން ލ((  

އިބު ކައުންސިލުގެ ނަ
 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 

 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ތައްކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްެގ ވާޖިބު  .11

 .ކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން )ހ( 

ނުކުޅެދިއްެޖ ކައުންސިލުގެ ރައީސްެގ މަޤާމުެގ ަމސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޭއނާ  )ށ(  
ހުސްވެއްެޖ   ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ާހލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާމު 

ހާލަތެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ރައީސްެގ މަޤާމުެގ ަމސްއ ލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން 
 އަދާކުރުން.
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  ަމސްއ ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ )ނ(  

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން )ރ(  

މެންބަރުންގެ  ގެ ކައުންސިލު 
 މަސްއ ލިއްޔަތުތައް

 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ތައްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ މަސްއ ލިއްޔަތު  .12

     ށް ގެނައުމާއި،ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަ )ހ( 
 ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ކަންކަން  އެ

 ގެ ޖަްލސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން.ކައުންސިލު )ށ(  

 ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން.ކައުންސިލުގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލު )ނ(  

     ،ތާވަލާއި އަހަީރ ަމސަްއކަތު ،ކައުންސިލުން އެކުލަވައިަލންޖެޭހ ޕްލޭންތަކާއި )ރ(  
 .ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވައިުލމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން ،އަހަރީ ބަޖެޓާއި

ކައުންސިލުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުގެ ަރއީސް ހަވާލުކުާރ  )ބ(  
 ހެން ަމސައްކަތްތައް ކުރުން.އެހެނި

 .ނިެހން ކަންކަްނ ކުރުންރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެ )ޅ(  

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

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

 ކައުންސިލުގެ އާންުމ ބައްދަލުވުން. )ހ(  

 ވުން.ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލު )ށ(  

ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނ ނީ 
 އަދަދު

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

ދަުދ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނ ނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ އަ )ށ(  
ހަމަވަންދެން، ެއ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިލުމުެގ ނުވަތަ އެހެްނ ވަގުތަކަށް ނުވަތަ 
އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަްށ 

 ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނ ނީ އަދަދު ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުން  އްދާގެ )ހ(މި މާ )ނ(  
މެދުކަނޑައިލުމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުމަށް މި މާއްދާެގ 

ން ރިޔާސަތުން ނިންމަިއފިނަމަ، އެކަްނ މަތީ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޔައުމިއްޔާ

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ 
ވަސީލަތްތައް 
ބޭނުންކޮށްގެން 
ކައުންސިލުގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުްނ އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވެން ނެްތ  )ހ(  .15
ހާލަތުގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނ ނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ހާލަތުގައި، މެންބަރުްނ 

ތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ަޒމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ އެއް
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް  ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޒަމާނީ މުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ  ،ވިޔަސް ށްގެން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައިބޭނުންކޮ

ބާވަތަށް ބަލައި، އެ ބައްދަލުވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ުފރިހަމަކުރަންޖެޭހ 
 އެންމެހައި ކަންކަްނ ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ަޒމާނީ ވަސީލަްތތައް މެދުވެރިކޮށް  ،ތީންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަ މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުުމގައި މެންބަރުްނ 
ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އަްނނަނިވި ކަންކަްނ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ވާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެްއ ސް ބައިވެރިވާންމެ މެންބަރަކުވެބައްދަލުވުމުގައި ކޮން  (1)   
ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާީނ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަްތ ނުވަތަ 
އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ ެމންބަރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލުެގ 
އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް ނުވަތަ ލިންކެއް ނުވަތަ ނުވަަތ 

 ށްގެންނެވެ.އައިޑީއެއް މެދުވެރިކޮ

އެ ފަދަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލޮގިްނ   (2)   
މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިިވ މެންބަރުންނާިއ ނުވަަތ 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ތަފުސީލާިއ 

 ޯކޑުކުރަން ވާނެެއވެ.ރާއިން ރިމާތު ކައުންސިލުގެ އިދާއެހެނިހެން މަޢުލ  

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި   (3)   
ވޯޓު ދޭއިރު ބަހުސްކުރެވި ވޯޓަށް އަހާ މައްސަލަތަކުގައި ވޯޓު ދޭންވާނީ އަްތ 

ވެސް ސާފުވާނެ ގޮތަށް  އިން އެކު އަނގަބަހުން އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯމައްޗަށް އުފުލުމާ
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އެ މެންބަރަކު ވޯޓު ދޭ ގޮތް ހާމަކުރުމާއެުކގައެވެ.  އެ މައްސަލައެއްގައި
ކުރެވޭ ޒަމާީނ މުާއޞަލާތީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުން ނުވަތަ

ވަސީލަތުގައި ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނުގައި ެއ ެމންބަރަކަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ 
 ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް

 ވެްސ ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެގޮތަށް

ަނމަވެސް، ނަ ނަންބަރުގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ވަ 3މި އަކުރުގެ   (4)   
ސިއްރު ވޯޓެްއ ނެގުމަްށ ިމ ގަވާއިދު ލާޒިމުކުާރ ހާލަތުގައި، ވޯޓުެގ 

މުާއޞަލާތީ  ން މެނުވީ، ަޒމާނީ ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތީސިއްރުކަން
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސިއްުރ ވޯޓެއް 

 ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބޭުނމަށް އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ޒަާމީނ   (5)   
ޖެޭހ ކޮށްގެން ެމންބަރުން ސޮއިުކރަންމުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން

  ނޭޗަރ"ިޑޖިޓަލް ސިގް ެއ މެންބަރެއްގެ " ،މެްއ ވާނަމަޔުއެއްވެސް ލިޔެކި
އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްދަލުވުމުެގ 

ކުރުވޭކަން ކައުްނސިލުެގ  ކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ސޮއި ލިޔެކިޔުންތަ
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޒަމާީނ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަްތ   (6)   
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ ިއދާރާއިން 
ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭ ލޮިގން ނުވަަތ ލިންުކ ނުވަތަ އަިއޑީ، އެހެްނ 

 ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ށްގެން ކައުންސިލުެގ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮ )ރ(  
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ގޮތްތައް 

 ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ނެގޭ ވޯޓެއްެގ ސިއްރުކަްނ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަަދ  )ބ(  
ެގ ސިއްުރ ހިފެެހއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާތައް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭ ވޯޓު

ފަދައިން ންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެތިޒާމުކުރެވޭތޯ ކައުންސިލުން ޔަގީބައްދަލުވުން އިން
ނުކުރެވޭނަމަ، ަޒމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް  ންވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަގީ

އް ނަގައިގެްނ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވޯޓެ ،ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި
 ނުވާނެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                     R-159/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:             231 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް:

14 

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުުމގައި މެންބަރުްނ  )ޅ(  
މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލ މާތު ކައުންސިުލން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްގެްނ 

ވާނީ، ބައިވެރިވާން ރިވާ ފަރާތްތަކުންނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެ
 ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލ މާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ މާޙައުލަކުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލަިއގެން ބާއްވާ  )ހ(  .16
 ކެވެ.ބައްދަލުވުންތަކެ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ައޑުއަހަން ވަްނނަ އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުެގ  )ށ( 
ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހުްސގައި އެއްވެްސ 

 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ްށ ފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުން ކުރިޔަ އެއްވެސް ބައްދަލުވުން އަޑުއަހަްނ ވަންަނ  )ނ(  
ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ހިންގުމަީކ މަާނ ކަމެެކވެ. އަދި އެފަދަ 
ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަކު، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާލަުމން ވަގުތުން ބޭރުކުރުމާއި، 

، ނުވަތަ ަވކި މުއްދަތަކަށް އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް
އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރަށް  )ރ(  
 ފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު ނުވަަތ ުގޅިގެން އެ  ކައުންސިލުގައި ެއޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ަކމަކާ

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

ެގ މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުލ މާތު ހޯދުަމށް ކައުންސިލު ،ނަމަވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ަޖލްސާގައި ވޯޓެްއ 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ދުވަސް 

 

ކައުންސިލުގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ،ންއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި ގަވާއިދުގަ )ހ(  .17
)އެކެއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.  1ކޮްނމެ ހަފުތާއަކު  ،އާންމު ބައްދަލުވުމެއް

އަދި އެއްވެްސ ދުވަހުއެވެ. ބުދަހަފުތާގެ  ،އާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ
ޖެހިގެން އަންަނ  ،ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ،ސަބަބަކާހުރެ

 ރަސްމީ ދުވަހު ެއ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.
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ަނމަވެްސ، ކައުންސިލުެގ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެފަދައިން )ށ(  
ނަމަ، ރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފެނިއްޖެރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މެންބަ

)އެކެއް( އާންުމ ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިަނ އާްނމު ބައްދަލުވުްނ  1ހަފުތާއަކު 
 ރަހެއް ނާޅައެވެ.ބޭއްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހު

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި، ތަނާއި
 އެޖެންޑާ 

ކައުްނސިލުގެ އާްނުމ  ،ކައުންސިލުްނ އެހެްނ ގޮތަކަށް ނުނިްނމާހަިއ ހިނދަކު )ހ(  .18
އެޖެްނާޑ  ގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ަވގުތާއިކައުންސިލުގެ އިދާރާ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

 ކައުްނސިލުގެ ރައީސެވެ.  ،ކަނޑައަޅާނީ

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި، ގަިޑއާއި، އެޖެންޑާ،  )ށ( 
ކުރިން، ކައުންސިލުެގ  )ދޭއް( ދުވަހުގެ 2މުެގ މަދުވެގެން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު

 . ރައީސް، ލިޔުމުްނ ކައުންސިލުެގ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ްނ ކަުއންސިލުގެ އާްނުމ ވާ ގޮތުގެ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
)ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވި ގޮތުގެ  2ބައްދަލުވުމުގެ  ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ. ،ކޯޑުތައްރި

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
 ލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައްދަ

ކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން، ކަުއންސިލުގެ ރަީއްސ  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ  )ހ(  .19
 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާެގ އެޖެްނޑާގައި ކަމެްއ ހިމެުނަމށް ބޭނުންވާނަމަ )ށ(  
ކުރިން،  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3ވަހުގެ އިވާ ދުއާންމު ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފަ

 ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، ކައުންސިލަްށ  )ނ(  
ކަމެއް ކައުްނސިލުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް  އެ ،ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ

 ށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކައުންސިލަ

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގެ ެއޖެންޑާގަިއ ހިމެުނމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންެމ  )ރ(  
ޤާނ ނުތަކާއި ގަވާިއދުތަކުގެ ދަށުން  ވެްސ، ޤާނ ނުއަާސސީއާއި މައްސަލައަކީ

 ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްަސލައަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.

ންސިލުގެ ކުއްލި ކައު
 ބައްދަލުވުން 

 އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި، ކައުްނސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  .20

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެން ކައުންިސލުގެ ތިންބައިކުަޅ  )ހ( 
 އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.
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ލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވުމަށް، ލޯަކލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސި )ށ(  
 އެދުން.

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދިނުމަށް، އެ ކައުންިސެލއްގެ އަންހެނުންެގ  )ނ(  
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދުމުން، އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަްނ 

 އީސަށް ފެނުން.ކައުންސިލުގެ ރަ

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

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ަޖްލސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންާވ   .21
 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިޔުމުްނ  ،ބަބާއި ތާރީޚުސަ

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި ،ތަނާއި
 އެޖެންޑާ 

ލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާެނ ން، ކައުންސިުލން ބާއްވާ ކުއްމަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  )ހ(  .22
ނީ، ެއ ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވުމަށް ހުށަހެިޅ އެޖެންާޑ ކަނޑަައޅާ ތަނާއި ވަގުތާއި

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

ސިލުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާިއ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަުއން )ށ(  
ކައުންސިލުގެ ރަީއްސ، ކައުންސިލުެގ  ، އަވަހަކަށްއެންމެ  އެޖެްނޑާ، ވީ  ގަޑިއާއި

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުްނ މެންބަރުންނަށް 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި 
 ނުނިންމޭނެ ކަންތައްތައް 

ކައުންސިލުެގ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމައިގެްނ  ،އަންނަނިވި ކަންަކމުްނ ކުެރ ކަމެއް  .23
 ނުވާނެއެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ  މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމާއި، ނައިބު ރައީސްގެ )ހ(  
 ވޯޓު ނެގުން.

 .ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސ ލުތަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ެގނައުން )ށ(  

 ގޮތަށް އެއްވެްސ ލޯނެއް ނެގުން ނުވަަތ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް  ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ )ނ(  
 މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.

 ފާސްކުރުން. އި، ބަޖެޓުކަނޑައެޅުމާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ރ(  

 ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާިއ ފާސްކުރުން. )ބ(  
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 ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަާކމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެުޅން. )ޅ(  

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުަވތަ ކައުންސިލުްނ ކައުންސިލުެގ ދިމާވާ ުމހިންުމ ސަބަބަކާހުެރ  )ހ(  .24 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުން 
ކުރުމަށް މެންބަރަކު ާހޒިރުވުމަްށ އުޒުރުވެރިވާނަމަ،  ކުރުމަށް ނިންމައިފައިާވ ކަމެއް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަންކައުންސިލުގެ ރައީސަށް  ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި

ބައްދަުލވުމަކަށް ނުވަަތ  ްނ ކައުންިސލުގެމަތީ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  މި )ށ(  
          މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ުބނާ މެންބަރަކު، 
އެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރީަގއި ފާހަގަކުރާނީ 

 ގޮތުގައެވެ. ހުިރ މެންބަރެއްގެ ސަލާމުގައި

ން ކައުްނސިލުގެ ރައީސަށް ނާންގައި، ނުވަަތ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
ކައުންސިލުެގ ން ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެންބަރަުކ މަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާ ަކންތައްތައް ކުރުމަށް ހާޒިރުނުެވ 
 ގެން ނުވާނެއެވެ.ހުރެ

       ނުވަަތ އެދުމުެގ މަތިްނ  ކައުްނސިލަރަކަށް ކައުންސިލުެގ  ޗުއްޓީގައި ހުންނަ )ރ(  
 ން ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވެވިދާނެއެވެ.ކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަތީ އެ

މަސްއ ލިއްޔަުތ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ  )ބ(  
އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަުއންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަްށ 
ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ 

ްނ ކައުންސިލުްނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ،އެ ކައުންސިލަރަކާމެދު ،ހިނދެއްގައި
 ކުރަންވާނެއެވެ.ޢަމަލު

ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަުކ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (1)   
   ،)ދޭއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެްއޖެނަމަ 2ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލުގެ 

 ؛އެ ކައުންސިލުން ނަސޭހަތްދިނުން

ވިދިވިދިގެން ގޮތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގައި  (2)   
     ނުވަތަ  ،)ތިނެއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 3ކައުންސިލުގެ 

 ،ގައިވާ ކަންތަްއ ތަކުރާރުވާނަމަވަަނ ނަންބަރު (1) )ބ( ގެ  މި މާއްދާގެ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ،އެ ކައުންސިލަކުން ލިޔުމުން އެކަން ަހނދާންކޮށްދީ

 އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.
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 ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 

 

ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ.  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ )ހ(  .25
. ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީސެވެ ،ރައީސް ނެްތ ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓާނީ

 ކައުްނިސލުގެ މެންބަރުންެގ ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި
 ތެރެއިން ކައުންސިލް ހިންުގމާ ހަވާލުވެހުިރ މެންބަރެކެވެ. 

ކައުންސިލުގެ ރަީއސާއި ނައިބު ރައީްސ އެއްފަހަާރ ކައުްނސިލުގެ ިހންގުާމ  )ށ(  
ކައުްނސިލާ ހަވާލުާވޭނ  ،ކައުންސިލުެގ ޖަލްސާއެްއ ބާއްވައި ،އެކަހެރިވާންވާނީ

 ެގ ތެރެއިން ޢައްޔަނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.މެންބަރަކު، މެންބަރުން

ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް ކައުންސިލުެގ  )ނ(  
އި ރައީސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގަ

 ޢައްޔަނުކޮށް ން ކައުންސިލް ހިންގާނެ ެމންބަރަކުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ
ށް ދަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރަީއސް ނުވަތަ ނައިުބ އުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަކަ

    ރައީސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ވަގުތުން ފެށިެގން މި މާއްދާގެ 
 )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮްނމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ފެށުމާިއ  )ހ(  .26
ބައްދަލުވުން  ،ނިންމުން ބައްދަލުވުމުެގ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން

 ،هللا رسول على والسالم والصالة ،هلل الحمد ،الرحيم الرحمن هللا بسم"ފަށަމުން 

އަދި  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ" މިގޮތަށް .واالہ ومن حبهوص لهآ وعلى
. ކައުންިސލުގެ ބައްދަލުވުްނ العالمين رب هلل والحمدބައްދަލުވުން ނިންމަމުްނ "

 ގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނުކުރަންވާނެެއވެ. ނިމުނީ" މި

ަގޑިޖެުހމުން، އެ ބައްަދލުވުމުގެ ޤާނ ީނ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  )ށ(  
ންެގ މެންބަރު ،އަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނ ނީ އަދަދު ހަމަވާނަމަ

ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ. ބައްދަލުވުން އަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު
އަދަދު ހަމަވޭތޯ ަނމަ، އެ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޤާނ ނީ އަދަދު ހަމަނުވާ

ވެްސ ޤާނ ީނ  ބަލަންވާނެއެވެ. ިމ ވަގުުތ ފަހަނަޅައިދިއުުމން )ފަނަރަ( މިނިޓު  15

 ކުރަންވާނެއެވެ. ެއަކްނ ިރާޔަސުތްނ ިއުޢާލުނ ، ނަމައަދަދު ހަމަނުވާ

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި 
 ފާސްކުރުން 

 އެޅިފައިވާ ެއެޖންޑާ ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑަ )ހ(  .27
ން ރިޔާސަތުްނ އެޖެންާޑ އިއްވުމުްނ، ކައުންސިލުްނ އިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީ

 އެ އެޖެންާޑ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 
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ގެނައުމަށް ކައުްނސިލުެގ ބައްދަލުވުމުްނ  އެޖެންޑާެގ ތަރުތީބަށް ބަދަލު )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިން ފޮނުވި އެޖެްނޑާގައި ނުހިެމޭނ  )ދޭއް( ދުވަހުގެ 2ދަލުވުމުގެ އްއާންމު ބަ )ނ(  
މު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގަިއ ން އާ ،ކަމެއް

 ވެސް ނުާވނެއެވެ. ހިމެނޭ ަކމެއް އެެޖންޑާއިން އުނިކޮށްގެން 

ބައްދަލުވުން  އިއެޖެންޑާއާ
ށް ޔައެއްގޮތަށް ކުރި

ންގޮސް ބަހުސަށް ގެ
 ހުޅުވައިލުން 

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެެޖންޑާގަިއ ކަނޑައެޅިފައިާވ  )ހ(  .28
 ތަރުތީބުން، އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ 

 ފުރުޞަތު ން ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަިއ، އެަކމަކާ ބެހޭގޮތުްނ ބަހުސްުކރުމުގެމަތީ
 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. 

ން ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމުގައި،  މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ލަ ވަގުތާއި، ކޮންެމ ލައި، މުޅި ބަުހސަށް ދެވޭނެ ޖުމުމައްސަލައިގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަ

ން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިާޔރު ބައްދަލުވުމުގެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމި
ން ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅަްނ މަތީ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުގެ

ލަ ދިގުިމނާއި، ކޮންމެ ެމންބަރަކަށް ލިބޭެނ ން ނިންމައިފިަނމަ، ބަހުސްގެ ުޖމުރިޔާސަތު
އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން 

 ހަމަހަަމ އުސ ލަކުްނނެވެ. ،މިގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ

ބައްދަލުވުމުގައި 
ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 ފުރުޞަތަށް އެދުން 

ން ބަހުސަށް ހުޅުވައިލުމުން، މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 28މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .29
ހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންާވ އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަ

 މެންބަރުން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.

ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް، އެ ބަހުސަކަށް  )ށ(  
 ނިމެންދެން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ަހމަވަންދެން، ނުވަތަ ބަހުްސ އެއްޮކށް

 ށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުންފުރުޞަތަށް މެންބަރުން އެދުނު ތަރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަ
 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ބަހުސްގައި ވާހަކަ 
 ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް

އަންނަނިިވ  ،ވެސް ދެއްކުމުގައި، ކޮްނެމ މެްނބަރަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަކައުންސިލު  .30
 ތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.އުސ ލު

ދައްކަމުންދާ ވަގުތު އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު ެއއްވެސް ހުރަހެްއ މެންބަރަކު ވާހަކަ )ހ(  
 ދެމެދަށް ހުރަސް ޭނޅުން. ވެްސ އެ ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު
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 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ާވހަކަ ބިނާުކރުން. )ށ(  

ގަވާއިުދތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުތަކާއި ސްލާމްއި )ނ(  
ދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންސިާލއި ކައުންސިލުެގ ވާހަކަ

މަތީްނ  އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާޭނ ގޮތުގެ
 ން.ދެއްކުވާހަކަ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުްސ  )ހ(  .31 ބަހުސް ނިންމުން 
           ލަ ވަުގތު ހަމަވުމުން، ތަ ބަހުސަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ުޖމުނިމުމުްނ ނުވަ

ބަްސ ވުމަށާއި ފަހުށަހެޅި މެންބަރަކަށް، ޖަވާބުދާރީއެ ބަހުސްކުރެވުނު މަްއސަލައެއް ހު
 ދޭންވާނެއެވެ. )ތިނެއް( މިނިޓު  3މަދުވެގެން  ،ބުނުމަށް

ން، މަްއސަލަ ުހށަހެޅި މެންބަރަްށ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ިމ ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، މުޅި ބަހުސާ ގުޅިގެން ނިން

 ެއ މައްސަލައެއްެގ ބަހުްސ ނިމުނީއެވެ. ،ރުމުންކުނިންމުން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނު

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 
 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުްސ ކުރެވެމުންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުްސ  )ހ(  .32
ނިމުމުން، މަްއސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތްތައް ހުށަހެުޅަމށް ބައްދަލުވުމުގެ 

ތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފުރުޞަތަށް އެދުމާއި ފުރުޞަތު ރިޔާސަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ  31މި ގަވާއިދުގެ  ،ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ންނެވެ.މަތީ

ނަމަވެސް، ބަުހސްގެ މަރުޙަލާެގ އި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
އިން، މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތް ހުށަހެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު ތެރެ

 ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން 
 ހުއްޓައިލަންޖެހުން 

  ކުެރ ކަމެއް ދިމާވެްއޖެނަަމ، އަންނަނިިވ ކަންކަުމން ،ދައްކަމުން ދަނިކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ  .33
 ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.އެ މެންބަރަކު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ )ހ(  
ޤާނ ނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން 

 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.
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       ކު ވާހަކަދައްކަނީ ކައުްނސިލުގައި ވާހަކަދެއްކުމުެގ ައދަބުތައް ކަމަށް މެންބަރަ )ށ(  
ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެްނ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

ނެްތ  މަާކ ގުޅުމެއްމެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ިހމެނިގެންވާ ކަ  )ނ(  
 ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންުގން.

ވާހަކަ ހުއްޓައިލަން އެންގި 
 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

މެންބަރެއްގެ ވާހަަކ ހުއްޓައިލުމަށް ރިޔާސަތުްނ އަންގައިފިނަަމ، ެއ ވާހަކައެއް ހުއްޓައިލުމަްށ   .34
 ފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާ

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރުން 

 ހުއްދަ ނ ން ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ އެއްވެްސ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުްނސިލުގެ މެންބަރަކު، އަންނަނިިވ   .35
 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެްއ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 އޭނާއަށް އުނދަގ ވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއ ދައްކަމުްނ ގެންދާއިރުމެންބަރަކު ވާހަކަ )ހ( 
 ކުރުން.

ނ ސް ،  ކައުންސިލުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަގޮތަކަށް ،ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު )ށ(  
ަދއްކައި ހެދުމާއި، އެހެނިހެްނ ެމންބަރުންނާ ވާހަކަ މަޖައްާލ ފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި،

 .ންނަށް އިޝާރާތްކޮށް މުޢާމަލާތުކޮށްހެދުންތިބޭ މީހުދަލުވުމުގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސްބައް

ުނމަށް ފިޔަވައި، ކެސެޓް ން ކައުްނސިލުގެ ބޭމަތީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ )ނ(  
އަުޑ ނުވަތަ މަންަޒރު ނުވަތަ  ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ެކމެރާ

ންތަކުގައި ކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނ ންވެސް އެއްޗެހި ކައުންސިލުެގ ބައްދަލުވުރި
 ބޭނުންކުރުން.

    އެ މެންބަރަކާ ިރޔާސަތާ ދެމެދު  ،ދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ )ރ(  
 ހުރަސް އެޅުން.

ޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެުގމާއި، ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މޯބައިްލ ފޯނުން ފޯުނ ކުރުމާއި، ފޮ )ބ(  
 ކޯޑުކުރުން.އަޑު ރި

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
 މުން ނިން

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،  )ހ(  .36
ކައުންސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަްނ ނިްނމޭނީ

ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ޯވޓުގައި ބައިވެރިވި 
 ޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.މެންބަރުންގެ އަ
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ކުރެ ަކމެްއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، އަންނަނިިވ ކަންަކމުން )ށ(  
 ަލ މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.މުޅި ކަުއންސިލުގެ ޖުމު ،ފާސްކުރެވޭނީ

 ؛ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ މަޤާމުްނ ދުރުކުރުން  (1)   

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

ކުރެ ަކމެްއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، އަންނަނިިވ ކަންަކމުން )ނ(  
ލަ މެންބަރުންގެ ތިންަބއިކުޅަ ދެބައިގެ މުިޅ ކައުންސިލުެގ ުޖމު ،ފާސްކުރެވޭނީ
 ޔަތު ލިބިގެންނެވެ.އަޣުލަބިއް

 މު ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ނަން ބަދަލުކުރުން؛ ންއާ  (1)   

ދާއިމީ ގޮތުގައި  މު ތަންތަންންރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިޒާން ފަދަ އާ  (2)   
  ؛ބަންދުކުރުން

ކައުންސިލުން ހޯދާ އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ނައްތައިލުން ނުވަތަ   (3)   
 ؛އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުންއެފަދަ މުދަލެއް 

 ކަންަކމުގައި ލުއިދިނުން. ކައުންސިލުން ާމލީ  (4)   

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް

ވާނެއެވެ. ދޭން ކައުންސިލުން ކަމެްއ ނިްނމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަން  .37
ޤާނ ނުތަކާިއ ަގވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ  ،ންސިލުްނ ކަންކަްނ ނިންަމންވާނީއަދި ކައު

ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެ  ސިޔާސަތުތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ
 ންނެވެ.މަތީ

ަތކަށް ލިބިދީފައިވާ ކަނޑައެޅުން ިހމެނޭ ގޮތުން، ކައުންސިލް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ހ(  .38 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން 
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންަކމުގައި ކައުްނސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، 
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނ ނުތަކާއި، ޤާނ ނު ނަންބަުރ 

ލުން ހިންުގމުެގ ޞ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އު 7/2010
ދައުލަތުގެ ، އާއި، އެ ޤާނ ނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި (ޤާނ ނު

 ންނެވެ.މަތީ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސ ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ

އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ  ،ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދ ކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި )ށ(  
ސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ނ ންވެސް ގޮތަކުން ކައުްނސިލަށް ލިބެންޖެޭހ އެއްބަ
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ފުކުރަން ނުވަތަ ނ ންވެްސ އެހެން ފައިސާއެއް މާ  ކުއްޔެއް، ޖ ރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެ
ވާީނ، ގަވާއިދު ނަންބަރު އެކަން ކުރަން ،ފަސްކުރަން ނުވަތަ ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދޭނަމަ

2017/R-20 ަންނެވެ.މަތީ ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުއުލަތުގެ މާ)ދ 

ކައުންސިލުން ސިއްރު ވޯޓަކުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަްނޖެހޭ ކަންކަން ކަމަްށ  )ހ(  .39 ވޯޓު ދިނުން 
ނިންުމމުގަިއ  ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ ކަންކަން ފިޔަވައި، އެހެނިެހން ކަންަކން

 ނެވެ.އަތް އުފުލައިގެން ،ދޭނީކައުންސިލުން ވޯޓު

          ކައުންސިލުގެ ކޮްނމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ، ވޯުޓ ނަގާ ކޮންމެ ަކމަކަށް  )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 
 ބައިވެރިވުން 

ވޯޓު އެއްވަރުވެްއެޖ  ،ކައުންސިލުން ަކމެްއ ނިންުމމުގަިއ ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިެވވޭނީ  .40
ކައުންސިލުެގ ފުލް ެމޖޯރިޓީން ަކމެއް ނިންމަްނޖެހޭ ާހލަތުގަިއ  ،ސްހާލަތުގައެވެ. ނަމަވެ

 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.  ،މަދުވަނީ އެއްވޯޓު ކަމަށްވާނަމަ

ވޯޓު ގުނައި ތަފުސީލު 
ކޯޑުކުރުމާއި ނަތީޖާ ރި

 އިޢުލާނުކުރުން 

ސެްކރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަަތ ކައުންސިލުެގ  ،ކޯުޑ ކުރާނީވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފުސީލު ރި  .41
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަެފކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ. ،އިޢުލާނުކުރާނީ

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
 ހާލަތު 

 

ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނުވަަތ ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިީމހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ   .42
    އެއްބަފާ ީމހެއްގެ ަމޞްލަޙަތު ހިމެޭނ ނުވަތަ  އެއްބަނޑުމަންމަެގ ނުވަަތ ބައްޕަގެ ނުވަތަ 

އެ މެންބަރެއްެގ އަމިއްަލ ފައިދާއެއް ނުވަަތ ދައުރެއް އޮްތ ކަމަކާމެދު ކައުްނސިލުަގިއ 
 ގެން ނުވާނެއެވެ. މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިވެ

 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން 

 

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  )ހ(  .43
ޞައްޙަ  ،އާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުުރތަކަކީ

 އަމުރުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް ކައުންސިލުން )ށ(  
ޖެހުމަށްފަުހ ކައުންސިލުެގ ޓަކައި ކައުްނސިލުގެ ސިއްކަ  މުކޮށް ހާމަކުރުމަށްންއާ

ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓާއި ކައުންސިލުގެ ރަސްީމ ، އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިތުރުން
 މުކުރަންވާނެއެވެ.ސޯޝަލް މީޑިާއ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އާން

ން ކައުންސިލުެގ ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާ )ނ(  
އުްނސިލުގެ އިދާރާއިްނ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާންމުކުުރމަށްފަހު، ކަ

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އެކަން ރި
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ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ަހމަޖަްއސަިއ   .44
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ބެލެހެއްޓުަމކީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއ ލިއްޔަތެކެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޔައުމިއްޔާ

ކައުންސިލުގެ ކޮްނމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔަުއމިއްޔާ، ެއ ބައްދަލުވުެމއްގައި ބައިވެރިވި  )ހ(  .45
އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުްނ  ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ގައި ބައިވެރިިވ އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުްނ ނިންިމ ކަންކަމާއި، ބައްދަލުވުމު )ށ(  
ނުވި ސަބަބާއި، ނުިވ މެންބަރުން ބައިވެރި މެންބަރުންނާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި

 އެ ބައްދަލުވުމުގައިބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތުގެ އިތުރުން، 
އެަކމުެގ  ،ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރުން އެެހން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ

ވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށްފައި  މާތުމަޢުލ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(  
ގޮތެއް  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިްޞލާޙުކުރާނެ

 ޔައުމިއްޔާ ރަނަގޅުކަމަށް ރުހޭަކމަށެވެ. ،ބެލެވޭނީ ވާނަމަފާހަގަކޮށްފައި ނު

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  ،ކައުންސިލުގެ ަމސްއ ލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ  .46
ދާީރ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 7/2010ޓަކައި ޤާނ ުނ ނަންބަުރ  އެކަމަށް  ،ކަންކަން ކުރާނީ

 ލުން ހިންުގމުގެ ޤާނ ނު( ގެ ދަށުން ާޤއިމުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ.ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ 

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ 
 ޖެނެރަލް 

 އިދާރީ މުވަްއޒަފެއްގެ ގޮތުގަިއ ކައުްނސިލުގެ ލަފަޔާއެކު ކައުންސިލުގެ އެްނެމ އިސް  )ހ(  .47
ސިވިްލ  ، ޖެނެރަލްަކމުގެ މަޤާމަށް މީހަުކ ޢައްޔަންކުރާނީކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ އެންމެހަިއ އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަްށ ޖަވާބުދާރީވާނީ،  )ށ( 
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދި، ކައުްނސިލުން ިންނމާ ނިްނމުންތައް 

އުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކަ
 ކައުންސިލުެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެެވ. ،ވެސް ފަރާތަކީ އެންމެ އިސް 
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ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 މަސްއ ލިއްޔަތުތައް

 .ވަނީއެވެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް  .48

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެްނމެ ިއސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްަޔތުން ކައުންސިްލ  )ހ( 
ކައުްނސިލުގެ އިދާރާެގ ، ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ އެްނމެހަިއ އިންތިޒާމުތަްއ ހަަމޖައްސައި

  .މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ނުވަަތ ތުން ކައުްނސިލުގެ ރައީސް، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮ )ށ(  
ރަށް ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެ

 ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން.

ކާއި އުސ ލުތަްއ ކައުންސިލުން ނިންާމ ނިްނމުންތަކާއި ކަނޑައަާޅ ގަވާއިދުތަ )ނ(  
 ތަންފީޛުކުރުން.

ރުކޮށްދޭ މުިނސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުްނ ކައުންސިލުން ފޯ )ރ(  
މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަިއ، ކައުންސިލުްނ 

 އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސ ލުތަކާ އެއްގޮތަށް

 ގުޅޭގޮތުްނ އި އިންސާީނ ވަސީލަްތތަކާރަކާތްތަކާކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަ )ބ(  
 ލަފާދިނުން.ނުވަތަ ކައުްނސިލަށް  ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް

ޤާނ ނުތަކާއި  ،ރަކާތްތަކުގައި ކުާރ ަމސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ހަ ކައުންސިލުން )ޅ(  
 ކަށް ތަބާވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.ގަވާއިދުތަ

ތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ތަކާއި ބަޖެޓުރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންކައުންސިލުން ތައްޔާ )ކ(  
 ތީން ތަންފީޛުކުރުން.ކައުންސިލުން ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަ ،ތައްޔާރުކުރުމާއި

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮްށ  )އ(  
 އަލީގަިއ އޭގެ ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާތައްކޮށް، 
ގެ ރައީސަްށ ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ަމސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުްނސިލު

 ލަފާދިނުން.

ން، މަތީ ލަފާގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނުގެ ބޭނުމަށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ  )ވ(  
 ޔާގެ މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރުން.ކައުންސިލުގެ މާީލ ޒިްނމާދާރުވެރި

ޓަކައި ކައުންސިލުެގ  ކައުންސިލުގެ ޖަްލސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް )މ(  
 .އެންމެ އިްސ އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހަިއސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން
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ައށް ކައުންސިލުްނ ކޮމިޓީކައުންސިލުގެ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ  )ފ(  
ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ތަކާއި އެހީތެރިކަމާއި ލަފައާއި މަޝްވަރާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތް

 ކަށަވަރުކުރުން.

ކައުންސިލުގެ އެންެމ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިވިލް ސަރވިްސ  )ދ(  
 .ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރުން

އީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީްސ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކަުއންސިލުގެ ރަ )ތ(  
 އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައްކުރުން.

މީޑިއާއަށް މަޢުލ މާތު 
 ދިނުން 

ކައުންސިލުެގ  ،މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލ ާމތު ދޭނީ ކައުންސިލުން ކުރާ   .49
         ތަ ނިންމުމެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކައުންސިލުެގ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަ

 އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެތިބި އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ 
 މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އާ އޮންނަ ގުޅުން މިޓީ ކޮއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ކައުންސިލުން 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

އަށް ކޮމިޓީރާ މަސައްކަތްކު 
އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުްނ ކަތްކުރާ ޮކމިޓީކައުންސިލުން ައންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައް  .50
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންާވނެއެވެ.

ވޭނެ ވެށްޓެއް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރެ )ހ( 
 އިމުކޮށްދިނުން.ޤާ

 ލޭންޑް ޔ ޒް  ޝަލް ޕްލޭނާއި މަސައްކަތު ތާަވލާއިފައިނޭން ،ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި )ށ(  
 ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގައި ައންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ

 ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން.

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީގެ ަމސައްކަތް ިހނގާނުހިނގާ ގޮްތ  އަންހެނުންގެ )ނ(  
މުގައި ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުގެ ހަކޮމިޓީ ،ބަލައި

 ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން.

)އެކެއް( ފަހަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުާރ  1މަދުވެގެން މަހަކު  )ރ(  
އާއެކު ބައްދަލުކުރުން. އަދި ކައުންސިލާއެކު އިތުރު ބައްދަލުވުމަކަށް ކޮމިޓީ

އާއެުކ ކޮމިޓީމަ، ނަ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދިއްޖެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
 ބައްދަލުކުރުން.
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 މަސައްކަތްތަްއ ރަކާތްތަކާއިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީގެ ހައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ބ(  
 ރެސްކުރުން.ވިލަ

ކައުންސިލުތަކުން އާންމުކޮށް ާހމަކުރާ ރިޕޯޓުތަކާއި މަޢުލ މާތު ދިުނުމގައި އަންހެނުންެގ  )ޅ(  
 ރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން.ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު

ން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ހަރަކާތްތައް ކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  )ކ(  
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުާރ  ، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއިރަށު

ށް އެހީތެރިކަން އެކުލަވަިއލުމުގަިއ ކޮމިޓީއަ  ސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓުކޮމިޓީގެ މަ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 މާއިޤާބިލުކަ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންާވ ިއދާރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  )އ(  
ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކާއި އެހެނިހެްނ  ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް

 ށްދިނުން.ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮ

ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް ގެ ހަކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ވ(  
 .ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ގެ މަސްއ ލިއްަޔތުގެ ދާއިރާއިން ޮކމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތ ކުރާ  )މ(  
އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ޮކމިޓީ ،ނަމަން އެދިއްޖެކޮމިޓީހީތެރިކަމަށް ކައުންސިލުގެ އެ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ހަވަނަ ބާބު 

 ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

 ޤައުމީ އިދާރާއާ އޮންނަ
 ގުޅުން 

ލުން ހިންގުމުެގ ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި) 7/2010ޤާނ ނު ނަންބަރު   .51
ން، މުއައްސަސާތަކުން އިދާީރ މަތީ ގޮތުގެ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9( ގެ ނުޤާނ 

       ތަކުގައި ޓަކަިއ ހިންާގ ހަރަކާތް ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް
 އެ މުއައްސަސާއަކުްނ ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެްއ ކައުންސިލުްނ ދޭންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު 
 ގެނައުން 

މި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް  )ހ(  .52
ޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް، ލޯަކލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ގެނެވޭނީ، އެ އިޞްލާ

ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދަށް އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކައުންސިލުެގ 
 ސަރުކާރުގައި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ. ،ބައްދަލުވުގައި ފާސްކޮށް
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ން ިމ ަގވާއިދަށް ގެނެވޭ މަތީ އިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަ )ށ(  
އިޞްލާޙުތައް، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާއި ކައުންސިލުގެ ރަސްީމ 
ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލުގެ ރަްސމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަުކގައި އާންމުކުރަްނ 

 ވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 
 ދިމާވުން 

 

ނިފައިނުވާ ކަމެްއ ދިމާވެއްެޖނަމަ، އެ ަކމެްއގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ މި ގަވާއިދުގައި ިހމެ  .53
ަލ މެންބަރުންެގ މަތީން ކައުންިސލުގެ ޖުމު ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ ،ނިންމާނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ 
 ފުށުއެރުން

 R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،އެއްމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ މާއްދާ  .54
 ،ފުށުއަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީއާ ( ތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދުލޯކަލް ކައުންސިލު)

 ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާީއ ގަވާއިދަށެވެ.

ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެްނ މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން   .55 މާނަކުރުން 
     ވަނީ، އެ ފައިޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީއަންނަނިިވ  ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހަިއ ހިނދަކު

މި ގަވާއިދުގަިއ  އި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ. އަދިއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގަ
ވެްސ   ޖަމްޢުކޮށް ބޭނުންކުރާ މާނަމުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގައި

 ހިމެނިގެންވެއެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ޤާނ ނު ނަންބަރު ،" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީކައުންސިލް" )ހ(  
 ގެ ދަށުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު( 

 ކައުންސިލަށެވެ. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދ 

 2010/7 ޤާނ ނު ަންނބަރު ،"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުުމގެ ޤާނ ނު( 

ކައުންސިލުެގ  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދ   ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
 .މެންބަރުންނަށެވެ

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންެމ  ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
އިސް އިދާރީ މުވަްއޒަފުކަމަށް ސިވިްލ ސަރިވސް ޮކމިޝަނުން ަކނޑައަޅާ ފަރާތެްއ 

 ވެ.ތީގޮތުން ހަވާލުވެހުިރ މުވަްއޒަފަށެނުވަތަ އެ މަޤާމުެގ މަސްއ ލިއްޔަތާ ވަގު

 ،ސަރުކާރުެގ ިމނިސްޓްރީތަކާއި ،ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ "ޤައުމީ އިދާރާ" )ރ(  
 ،އެ ތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ،އޮފީސްތަކާއި

ޤާނ ނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގަމުންދާ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްުލ 
 މުއައްސަސާތަކަށެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                     R-159/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:             231 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް:

29 

 

c 

 ރާކައުންސިލުގެ އިދާ ދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދ ނިލަން
 ދިވެހިރާއްޖެ  ދ.ރިނބުދ ،

 ސަލާމުގެ/ާޢއިލީ ިޒންމާެގ ޗުްއޓީަގއި ހުިރ ސަބަބު ަބާޔްނކުރާ ފޯމު 

 ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ބައި 

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

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

 ސަބަބު:

 ކައުންސިލަރުގެ އިޤުރާރު: ކައުންސިލަރުގެ ނަން:
ބެޭހ ތެދު މަޢުލ މާތެވެ. އަިދ        ހުރެންނާމަތީގައި އެވަީނ އަ

ފައިވާ ދީ ހުރެން އެ މަޢުލ މާތަކީ އެއްވެސް މަޖުބ ރުކަމެއް ނެތި އަ
 ހުރެން ހުީރ އަ ހުރެންމަޢުލ މާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އަ

ެގ މައްޗަްށ ހުރެންބަލިވެގެން ނ ން ކަމަށް ވެްއޖެ ަނމަ، އަ
 ޤަބ ލުކުރަމެވެ. ހުރެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އަ

 އެޑްރެސް:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:

 

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

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

 މަޤާމު:
 

 ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވަްއޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ބައި
 އަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:އިދާރާ

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 ގަޑި: މަޤާމު:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 

  1ޖަދުވަލު 


