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 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 
 ފުނަދޫ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އިންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ވަނަ މާއްދާިއން ބާުރ ލިބިގެްނ،   108ގޮތުން، އެ ޤާޫނނުގެ ބަޔާންކުރުމުގެ 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ުފނަދޫ ކައުންސިލުން އެކުލަަވއިލައިފައިވާ 

 ގަވާއިދެކެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ''މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ  )ށ(  
 ޤަވާއިދު" އެވެ.

 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއިމި   .2 މަުގސަދު 
     ،)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

ން،  މިލަދުންމަޑުުލ މަތީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ަގވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަްށ  ސިލްއުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުން

ޓަކައި  އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުްނ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުްނތަްއ ނިންމުމަށް
ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްަދލުވުންތައް ބޭއްވުމާިއ، އެ ބައްދަުލވުންތައް ހިންގުމާިއ، 

ން ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންމާ ަކންކަ
 އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.
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ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން
ގައި ބޭއްވުނު  2022 ބަރުންސެޕްޓެ 13ދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ، މި ގަވާއި )ހ(  .3

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 60މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ ފުނަދޫ  )ށ(  
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،ކައުންސިލުން މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 ފެށިގެންެނވެ.ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުން  އި،ނައިބު ރައީސާ  ،ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި

ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ  .4   ކައުންސިުލގެ ަރއީސް
 ވޯޓަކުންނެވެ.ން ނަގާ ސިއްރު އި ދީމިޤްރާޠީ އުސޫލުތަކުގެ މަތީރައްޔިތުންގެ މެދުގަ

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 

 ރަީއސް 
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .5

ސިއްރު  ގާމެނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަތެރެއިން އެ ކައުންސިލުގައި ހި 
 ވޯޓަކުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް    ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ށ(  
ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް  ،މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ

ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް  ،ނުވަތަ ެމންބަރުަކމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ނަގައިފިނަމަ
ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާ ތާރީޚުން  އަންގައި،އެކަން  އޮތޯރިޓީއަށް

)ިތރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ަކއުންސިލުގެ  30ގިނަވެގެްނ  ،ފެށިގެން
    ކުރަންވާނެއެވެ.  އިންތިޚާބުއެ މަޤާމަށް  ންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަަރކުމެ

    ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،  އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު
އުންސިލުގަިއ އެ ނޫން ކުރެވެންދެން، ކަ އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

 .މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްަވރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 

ރަީއސް   
އިންިތޚާބުުކރުުމގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކައުންސިލުގެ އާންމު  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .6
 ންނެވެ.މެއްގައި، އަންަނނިވި ގޮތުގެ މަތީބައްދަލުވު

ކައުންސިލުގެ ނައިބު  ،އިންކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ  (1)  
ކަމަށް އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު، އެ މެންބަރެއްގެ ނަްނ ރައީސް

 ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުަމށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ކައުންސިުލގެ ކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނީ، ނައިބު ރައީސް  (2)   
ސިއްރު  ގާރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނައާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެ

 ވޯޓަކުންނެވެ.

ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންެމ   (3)   
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ 

ޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ  ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް )ށ(  
 ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާނީ، ކައުްނސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.

ކައުންސިުލގެ ަރއީސް 

މަާޤމުން ިއސްތިޢުފާ 
 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ޭބނުންވެއްޖެަނމަ، އެކަްނ  )ހ(  .7
ކައުންސިލުގެ  އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީޅަންވާނެއެވެ. ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަ

 އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ،އިދާރާއަށް ލިބުމުން

ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް  ،ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ކައުންސިލުގެ  ،ސިޓީއަކީ ރައީސް ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން އެލިބުމުން، 

އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ
 .ވެކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 

ރަީއސް މަާޤމުން 
 އިސްިތއުފާ ދިުނން 

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ަމޤާމުން އިސްތިޢުފާ ޭދން ޭބނުްނވެއްޖެނަމަ،  )ހ(  .8
 ،އިސްތިޢުާފގެ ސިޓީޅަންވާނެއެވެ. އެކަން ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަ

 އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން 

ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް  ،ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން  ރައީސް ސިޓީއަކީ ނަިއބު  އެލިބުމުން، 

ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި  ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
 .ވެފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

     ން، ކައުންސިލުގެއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ނ(  
މެންބަރެއްގެ  ކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިނަސް، އެނައިބު ރައީސް

 އޮންާނނެއެވެ.މެންބަރުކަން ދެމި

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 

ރަީއސް މަާޤމުން 
 ދުރުުކރުން 

ލުގެ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ެނތްކަމަށް ަކއުންސި )ހ(  .9
އަންަނނިިވ ކަންކަން  ،ވޯޓަށް އަހަންވާނީ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގައި
 ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ  7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު   (1)   
 އެއްގޮތަށް  ރޫޙާ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ

 ނައިބުރައީސް  ކައުންސިލުގެ ހިންގުމުގައި ކައުންސިލް
 އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކަންކަން  އެ ާފހަގަކުރެވިގެން އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް

 ؛ދިނުން ފުރުޞަތު ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ކައުންިސލުގެ   (2)   
 .އާންމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުުރން

 ކައުންސިލުގެ ، ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެފަދަިއން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ސާބިތުވެގެން ކުށެއް ޖިނާއީ ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު
 ނަންބަރުގައި  ވަނަ( 1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި، ކޮށްފި ހާލަތުގައި ޙުކުމެއް

 ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު  ނުލައި ކުރުމަކާ ފުރިހަމަ  މަރުޙަލާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ  ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު

 ނެގުމަށް ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު ރައީސްގެ ނައިބު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ނ(  
 ފުރިަހމަކުރުމަށް އިޖުރާއަތު ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ ކުރިން ވޯޓުގެ  އެ ނުވަތަ

 ހުށަހަޅާ މެންބަރަކު ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް އާންމު ކައުންސިލުގެ
 ތެރެއިން އުސޫލުގެ އެޖެންޑާކުރާ ކަންކަން ބައްދަލުވުަމށް  އާންމު، ހުށަހެޅުން

 ކައުންސިލު ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ ރައީސް ަނއިބު ނުވަތަ ރައީސް ކައުންސިލުގެ
 .ކުރަންވާނެއެވެ އެޖެންޑާ ކުކައުންސިލަރަ ހުރި ހަވާލުވެ ހިންގުމާ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލް  )ރ(  
ލިޔުމުން،  ،ފެްނނަ ކަންކަންހިންގުމުގައި ނައިުބ ރައީސް އިހުމާލުވިކަމަށް 

 .ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  )ބ(  
ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، ކަުއންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި 

ކަންކަން  އެ  ، ފާސްކޮށްބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން އެކަން
ކައުންސިލުގެ ނައިބު  ،ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް( ތިރީސް) 30އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 .ރައީސަށް ދޭންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން  )ޅ(  
ދެޭވ މުއްދަތު ގެ ދަށުން  ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ބ(

ނުވާނަމަ،  ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައި ހަމަވާއިރު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
އެ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލުގެ އާންމު 
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ބައްދަލުވުމުގައި، ނައިބު ރައީްސގެ އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތްކަމަށް 
 .ވޯޓެއް ނަގަންވާނެއެވެކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި 

ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން  ކައުންސިލް )ކ(  
ފަުހ، )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 30ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދެވޭ 

މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ،  ޔާންޮކްށފައިވާމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަ
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނޫން ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން 

 ނުވާނެއެވެ. 

         ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ )އ(  
 .ވެ މުޅި ކައުންސިލުގެ ޖުމުލަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމުންނެ

          ،ވަކިކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް  ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން )ވ(  
 .އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ެދމިއޮންނާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  )މ(  
 ،މި ގަވާއިދާއި ،ފާސްކޮށްފައިވަނީވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާއީ ( R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ކުރުމަށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިއޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަަވރު )ގަވާއިދު

ދުވަހުގެ ( ތިނެއް) 3ޓަކައި، ކައުންސިލުން އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަސްމީ 
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ،ކައުންސިލުން ،އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކު ،ތެރޭގައި

 .އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ

އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިތުބާރުނެތްަކމުގެ  (1)   
 ؛ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

އިުތބާރު  ،ބައްދަލުވުމާއިއިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު  (2)   
ދުވަުހގެ ( ދޭއް) 2ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުުވން ބޭއްވުމުގެ 

 ؛ކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

އިުތބާރު  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި (3)   
 ؛ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުުމގެ ޔައުމިއްޔާ

އިުތބާރު  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި (4)   
 ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުުމގެ ނިންމުން އާންމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛
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ބައްދަލުވުމަށް ހުށަެހޅުނު އިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުގެ  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

ކުރުމަްށ ދެވޭ  ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި (6)   
މުއްދަތު އަންގައި ނައިބު ރައީސަށް ހަވާލުކުރި ލިޔުމާއި ލިޔުން 

 ؛ހަވާލުކުރި ތާރީޚު އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ ކަމާ (7)   

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުަރށް އެހެްނ ( މ)މި މާއްދާގެ  )ފ(  
ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ 

ދުވަހުގެ ( ތިނެއް ) 3އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ރަސްމީ  ،އެދިއްޖެނަމަ
 .ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ދ(  
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލު ހިންގުމުގައި 
އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 

  ،މި ގަވާއިދާއި ،ންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާއީ ( R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ކުރުމަށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިއޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަަވރު )ގަވާއިދު
ްނ، ރަސްމީ ޓަކައި، ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުަށހެޅުމު

ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ލޯކަލް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ( ސާދަ) 14
 .ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންިސލަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކަށަވަރުކުރުމާ  )ތ(  
އޭާނގެ މަޤާމުގެ ، ނައިބު ރައީސްހަމައަށް، އިުތބާރު ނެތްކަމުެގ ޯވޓު ނެގުނު 

 .މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ

       ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު  )ލ(  
ވަނަ  14އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންިތޚާބުކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

        ،ނެފައިވާ ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައިމާއްދާގައި ބު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ( R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދާއި

ފުރިހަަމކޮށްފައިވާކަން  ވާ ކަންކަންގައި )އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީައށް ފޮނުވަިއ، އޮތޯރިޓީން  ،ކަށަވަރުކުރުމަށް

 .ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ
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 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ނެުގމުގައި ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު )ގ(  
 އެކަން  ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅައި ޮއތޯރިޓީން ފުރިހަމަކަމަށް އިޖުރާއަތުތައް

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

 އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު. ވާނެއެވެ އިންތިޚާބުކުރަން
ން، ކުރެވެންދެ ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

ކައުންސިލުގައި އެ ނޫން ަމއްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން މަްޝވަރާކޮށްގެން 
 .ނުވާނެއެވެ

ދުވަހުެގ މުއްދަތު ( ތިރީސް) 30ފައިވާ ޔާންޮކށްމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަ )ޏ(  
ކުރުމަށް ދެވޭ  ކަންކަން އިޞްލާޙު  އެ ،ގުނާނީ، އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން، ރަސްމީ  ،މުއްދަތު
 .ހިމެނޭ ގޮތަެށވެ ބަންދު ދުވަސްތައް

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް )ސ(  
ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން ިއޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިުނމަށް ފާސްކުރި 
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، 
  އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަްނ، ކައުންސިލުގެ 

އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން . މަށް ބެލެވޭނެއެވެނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަ
     ނަމަވެސް، އެ ބަްއދަލުވުމުގައި . ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ

ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލުެގ ނިންުމން ލިޔުމުްނ 
    އަދި . ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަން ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

ކަުއންސިލުގެ ނިންމުްނ ، ދުަވހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ( ތިރީސް) 30އެ ހާލަތުގައި 
 .ލިޔުމުން އެންގުނު ތާރީޚުން ފެިށގެންނެވެ

ގެ ދަށުން ަނއިބު ރައީސަށް އަންގާ އެންގުމާ ހަވާލުވުމަްށ ( ސ)މި މާއްދާގެ  )ޑ(  
ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން 

ފަާރތަުކން ހެކިކޮށް ( ދޭއް) 2ލިޔުމާ ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުުކރިކަމަށް 
މި ހާލަތުގައި ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން . ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ

ދުވަުހގެ މުއްދަުތ ( ތިރީސް) 30ހަވާލުކުރިކަމަށް ބަލައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 .ގުނޭނެއެވެ
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ކައުންސިުލގެ ަރއީްސގެ  

 ވާިޖބުތައް 
 ވަީނއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް  .10

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ކައުންސިލުގެ  )ހ( 
 . ޝާއިޢުކުރުމާއި ަތންފީޛުކުރުންނިންމުންތައް

 .މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން ކައުންސިލުގެ ހިންގުމަށް ކުރަންެޖހޭ )ށ(  

ކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ  )ނ(  
ފައިނޭްނޝަލް ޕްލޭނުގެ މަގުސަދުތައް ާހސިލުކުރެވޭނެ  ،ޕްލޭނާއިތަރައްޤީގެ 

 . މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުންގޮތަށް އިދާރާގެ

ން އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލައި، ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ )ރ(  
ތައް ކަނޑައަޅައި ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާިއ ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް

 .ތަންފީޛުކުރުން

ސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ޖަލް ،ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި )ބ(  
 .ބެލެހެއްޓުން

ރަކާތްތައް ހިނަގމުންދަނީ ކައުންސިލުގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތްވާ ހަކައުންސިލުގެ  )ޅ(  
 .ންތޯ ެބލުންމަތީ ގޮތުގެ

ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަން ލާިޒމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  
އާންުމކުރެވޭކަން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާންުމކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް 

 .ކަށަވަރުކުރުން

 .ގައި ކައުންސިލު ތަމްީސލުކުރުންކައުންސިލު ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނު )އ(  

 ކައުންސިލު ހިނގަމުންދަނީ ާޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ )ވ(  
 .ންކަން ކަށަވަރުކުރުންމަތީ

ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  )މ(  
މާލިއްޔަތުގެ  )ދައުލަތުގެ R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 .ދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަުރކުރުންން އަމަތީ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އާ( ގަވާއިދު

 ރައްޔިތުންނަށާއި  ،ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން )ފ(  
  .ލު އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުންމަސްއޫ
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ދެމެދު ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ  )ދ(  
 .އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސަކަތްކުރުން

ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ތްއަށް ަމސައްކަޤީއަންހެނުންގެ ތަރައް )ތ(  
 އިމްތިޒާމުކޮށްދިނުން.

 .ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން ލ((  

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 

 ވާިޖބުތައް ރަީއސްގެ 
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް  .11

 .ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮުތން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން )ހ( 

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭާނ  )ށ(  
     ނުކުޅެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ނުަވތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ، ނުވަތަ 

ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ  އެ މަޤާމު
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރުން.

 . މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުންކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ )ނ(  

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން )ރ(  

ކައުންސިލު ެމންަބރުްނގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  .12

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި،  )ހ( 
 .ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއެކަންކަން 

 .ގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުންކައުންސިލު )ށ(  

 .ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން ކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް )ނ(  

 ،އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ،ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި )ރ(  
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުްނ  ،އަހަރީ ބަޖެޓާއި

 .ބައިވެރިވުން

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް  )ބ(  
 .މަސައްކަްތތައް ކުރުންހެން ހަވާލުކުރާ އެހެނި

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން )ޅ(  



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-180/2022ގަާވއިދު ނަްނަބރު:            255 އަދަދު:        51 ވޮލިުއމް: 

12 
 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

 )ދޭއް( ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.  2ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ެބހިގެންވަނީ އަންނަނިވި   .13 ކައުންސިުލގެ ަބއްދަުލވުން 

 ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުްނ. )ހ(  

 ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން. )ށ(  

ބަްއދަލުުވމުގެ ޤާނޫނީ 

 އަަދދު 
ލަ މެންބަރުންެގ ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ )ހ(  .14

 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެްނނެވެ. ދެބައިކުޅަ

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ އަދަދު މި  )ށ(  
ހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިލުމުގެ ނުވަތަ އެހެްނ ވަގުތަކަްށ 

ކައުންސިލުގެ  ،ނުވަތަ އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަުލވުން ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަްއޓާ ފަރާތަްށ ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ބައް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވެގެްނ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައިލުމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުްނ 

ން ިރޔާސަތުން މަތީ  ގޮތުގެނުބޭއްވުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން ޔައުމިއްޔާ

ޒަމާނީ ުމއާޞަލާތީ 
ވަސީލަތްަތއް 

ބޭނުންކޮްށގެން 
ކައުންސިުލގެ 

 ބަްއދަލުވުްނތައް ޭބްއވުން 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަލުވުންތަްއ ބޭއްވެން  )ހ(  .15
ހާަލތުގައި ނުަވތަ ބައްަދުލވުމުގެ ޤާނޫނީ އަަދދު ހަމަނުާވ ހާލަތުގައި، ނެތް 

މެންބަރުން އެއްަތނަކަށް ޖަާމކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޒަމާނީ މުއާޞަލާީތ 
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަްއ ބޭއްވުމުގެ 

 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

ފައިވާ ފަދައިްނ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ާޔންކޮށްގަިއ ބަ މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ވިޔަސް  ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮްށގެން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަުމގައި

އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ބާވަތަށް ބަލައި، އެ ބައްދަލުވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ 
 ހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެ 

ޒަމާނީ ަވސީލަތްތައް  ،ގޮތުގެ މަތީންފައިވާ ޔާންކޮށް ގައި ބަ މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ބަްއދަލުވުމުގައި  ،މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ ބައްަދލުވުންަތކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާއި
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 ،ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެްނދިއުމުގައި ،މެންބަރުން ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި
 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާްނވާނެއެވެ.

        ވާނީ، ވެސް ބައިވެރިވާން ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެ މެްނބަރަކު  (1)   
އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަްތ 

މެންބަރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެްނ ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ 
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް ނުވަތަ 

 ލިންކެއް ނުވަތަ ނުވަތަ އައިޑީއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

އެ ފަދަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ   (2)   
ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާއި ުނވަތަ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުަގއި 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެްނަބރުން ވޯޓު ދިން ޮގތުގެ ތަފުސީާލއި 
 ކޯޑުކުރަން ވާނެެއވެ.މާތު ކައުންސިުލގެ އިދާރާއިން ރިއެހެނިހެން މަުޢލޫ

 އްވާސީލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން ބާ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަ  (3)   
ވޯޓަްށ އަހާ  ށްބަހުސްކޮ ،ޭދއިރުކުގައި ޯވޓު ބައްދަލުވުންތަ

 ،އަތް މައްޗަށް އުފުލުމާއެކު ،މައްސަލަތަކުގައި ވޯޓު ދޭންވާނީ
     ސަލައެއްގައި އެ މައް ،ވެސް ސާފުވާނެ ގޮތަށް އިންއޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ

 ހާމަކުރުމާއެކުގައެވެ. ުނވަތަ އަނގަބަހުން  ދޭ ޮގތްއެ މެންބަރަކު ވޯޓު
ކުެރވޭ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތުަގއި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުން

ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނުގައި އެ ެމންބަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޮިގްނ 
މެދުވެރިކޮށް ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓު ދެވޭނެ ފަދަ ޮގތެއް 

 ވެސް ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ. ގޮތަށް އެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ

    ފައި ބަޔާންކޮށްނަ ނަންބަރުގައި އެފަދައިން ވަ (3)މި އަކުރުގެ   (4)   
ނަމަވެސް، ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް މި ގަވާއިދު ލާޒިމުކުރާ އޮތް 

ްނ  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތީހާލަތުގައި، ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން 
 އްވާސީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ބާ މެނުވީ، ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަ

 ރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސިއް

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބޭުނމަށް އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ޒަާމނީ   (5)   
ޖެޭހ ކޮށްގެން މެންބަުރން ސޮއިކުރަންމުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން 

 "ޑިޖިޓަލް ސިގްނޭޗަރ"އެ މެންބަރެއްގެ  ،ޔުމެއް ވާނަމައެއްވެސް ލިޔެކި
އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްދަލުުވމުގެ 



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-180/2022ގަާވއިދު ނަްނަބރު:            255 އަދަދު:        51 ވޮލިުއމް: 

14 
 

ކުރުވޭކަން ކައުންސިލުެގ  އިލިޔެކިޔުންތަކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ސޮ
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮްށ   (6)   
ބައިވެރިވުަމށް ކައުންސިލުގެ އިދާާރއިން ބައްދަލުވުމުގައި 

ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭ ލޮގިން ނުވަތަ ލިންކު ނުވަތަ އައިޑީ، ެއހެން 
 ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޒަމާީނ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެްނ  )ރ(  
ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި  ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމުގައި

 ގޮތްތައް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ވޯޓެއްގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ  ގާގައި ނަބައްދަލުވުމު )ބ(  
ފަދަ  ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިެފހެއްޓޭ ގާކް ޛަރީޢާތައް މެދުެވރިކޮށް ނައިލެކްޓްރޯނި

ންކުރަންވާނެއެވެ. ގީކައުންސިލުން ޔަ ކަންތިޒާމުކުރެވޭއިން ގޮތަކަށް ބައްދަލުުވން 
ންނުކުރެވޭނަމަ، ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ގީފަދައިން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔައަދި އެ

ސިއްރު  ،ވަސީލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޯވޓެއް ނަގައިގެްނ ނުވާނެއެވެ.

މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮށްެގން ބާއްވާ ބަްއދަލުވުމުގައި ޒަމާނީ  )ޅ(  
ކައުންސިލުން ބޭރު ފަރާތްތަކަްށ  ،މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު

ރިވާ ަފރާތްތަކުްނ ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެަފދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެ
ސާކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސިއްރު ވާނީ، ބައްަދލުވުމުަގއި ހިއްބައިވެރިވާން
 ފަދަ މާޙައުލަކުންނެވެ. ހިފެހެއްޓޭ

ކައުންސިުލގެ 
ބަްއދަލުވުްނތަކުަގއި 

ބަިއވެިރުވމުގެ ފުުރޞަތު 
 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަީކ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެްނ ބާއްވާ  )ހ(  .16
 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުގެ  )ށ( 
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހުސްގައި 

 އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެެވ.

ށް ޔަފަރާތަކުން، ބައްދަލުުވން ކުރި ބައްދަލުވުން އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް )ނ(  
ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި 
އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ ީމހަކު، ބައްދަލުވުްނ ބާއްވާ މާލަުމން ވަގުތުްނ 
 ބޭރުކުރުމާއި، އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަްށ، ނުވަތަ 
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ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ބައްަދލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރަށް  )ރ(  
ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާުތ ގުޅިގެން އެ  ކައުންސިލުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ

 ަކއުންސިލުގެ ނުވަތަ މަޝްވަރާ ކައުންސިަލށް ދެވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަަކށް،
ަކއުންސިލުގެ  ،ދިނުމުގެ ބާރު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު

މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުލޫމާުތ  ،ނަމަވެސް ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހޯދުމަށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަްށ 

 ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ އާްނންމު 
 ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ ުދވަސް 

 

ކައުންސިލުގެ  ،ންއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި ގަވާއިދުގަ )ހ(  .17
)އެކެއް(  1ކޮންމެ ހަފުތާއަކު   ،ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އާންމު ބައްަދލުވުމެއް

 އަންގާރަ ހަުފާތގެ  ،ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ. އާންމުޮކށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ
ދުވަހުއެވެ.  އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ަބއްދަލުވުން 

ހިގެްނ އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު އެ ބައްދަލުވުްނ ޖެ ،ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ަކއުންސިލުގެ އޮތް އި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
ނަމަ، ރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ެފނިއްޖެރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މެންބަ

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

ކައުންސިުލގެ އާްނމު 
، ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ ތަާނއި

 އެެޖންޑާ  ،ވަގުާތއި 

ކައުންސިުލގެ އާންމު  ،ކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް ުނނިންމާހައި ހިނދަކު )ހ(  .18
 ގައެވެ. ބައްދަލުވުމުެގ ވަގުތާއިކައުންިސލުގެ އިދާރާ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ
 ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ.  ،އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ

 ން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ގަޑިއާއި ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވު )ށ( 
ކުރިން،  ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2މުގެ މަދުވެގެން އެޖެންޑާ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު 

ކައުންސިލުގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަްށ 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ން ކައުންސިލުގެ އާންމު އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީގަ މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  

ކުރިން ފޮނުިވ  ހުގެ )ދޭްއ( ދުވަ 2ަބްއަދުލުވުމެގ ، ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ. ،ކޯޑުތައްގޮތުގެ ރި
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ކައުންސިުލގެ އާްނމު 

 ބަްއދަލުުވމުގެ އެޖެްނޑާ 
ކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން، ކައުންސިލުގެ  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ )ހ(  .19

 ރައީސް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަްށ  ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު )ށ(  
)ތިނެްއ(  3އިވާ ދުވަހުގެ ާއންމު ބައްދަލުުވން ތާވަލުކުރެވިފަ ،ބޭނުންވާނަމަ

 ކުރިން، ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ހުގެދުވަ

ސިލަށް ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްަލ ފަރާތަކުްނ، ަކއުން )ނ(  
ކަމެއް ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  އެ ،ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ޭބނުންާވނަމަ

 މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅިދާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  )ރ(  
ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުްނ  ،ވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާއި މައްސަލައަކީ

 ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ ކުއްލި 
 ބަްއދަލުވުން 

އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާަލތެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް   .20
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ  ،ގެންބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، މަދުވެކައުންސިލުގެ ކުއްލި  )ހ( 
 އެއްބައި މެންބަުރން އެދުން.ތިންބައިކުޅަ

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

ކަުއންސިލެއްގެ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވައިދިނުމަްށ، އެ  )ނ(  
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދުމުން، އެފަދަ 

 ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ފެނުން.

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

ކައުންސިުލގެ ކުއްލި 

ބަްއދަލުުވމެއް ބާްއވަން 
 ހުށަހެޅުން 

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ަޖލްސާއެއް ބާއްވަްނ   .21
 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ލިޔުމުން ،ބޭނުންވާ ސަަބބާއި ތާރީޚު

ކައުންސިުލގެ ކުއްލި 

 ،ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ ތަާނއި
 އެެޖންޑާ  ،ވަގުާތއި 

ްނ، ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކުއްލި ަބއްދަލުވުން މަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .22
އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަްށ  އްވާނެ ތަނާއި ވަގުތާއިބާ
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     ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތްވާ 
 ންސިލުގެ ަރއީސެވެ. ން، ކައުމަތީ ގޮތުގެ

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަ )ށ(  
ކައުންސިލުގެ ރައީސް،  ،އެންމެ އަވަހަކަށް އެޖެންޑާ، ވީ  ތަނާއި ގަޑިއާއި

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުަވންވާނެއެވެ.  ،ލިޔުމުން

ކުއްލި ބަްއދަލުުވމެްއަގއި 

 ނުނިންޭމނެ ކަންތައްަތއް 
އަންނަނިވި ކަންކަުމން ކުރެ ކަމެއް ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުެމއްގައި ނިންމައިގެްނ   .23

 ނުވާނެއެވެ.

ނައިބު ރައީްސގެ އިތުބާރު  މާއި،މަޤާމަށް މެްނބަރަކު ހޮވު ނައިބު ރައީސްގެ )ހ(  
 ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން.

 .އިތުރެއް ގެނައުންއުނި ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސްކައުންސިލުގެ  )ށ(  

ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ  ،ގޮތަށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނެގުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ )ނ(  
 އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަްށ ފާސްކުރުން.

 ފާސްކުރުން. ބަޖެޓު އި،ކަނޑައެޅުމާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ރ(  

 ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާއި ފާސްކުރުން. )ބ(  

 ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުން. )ޅ(  

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާހުެރ  )ހ(  .24 ބަްއދަލުުވމަށް ހާިޒރުވުން 
ކުރުމަށް މެންބަރަކު ާހޒިރުވުމަށް  ިނންމައިަފއިވާ ކަމެއްކައުންސިލުން ކުރުމަށް 

 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް  ،އުޒުރުވެރިވާނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި
 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން

ބައްަދލުވުަމކަށް ނުވަތަ  ން ކައުންސިލުގެމަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެ )ށ(  
    މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުނާ މެންބަރަކު، 

 ،ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ ގެއެ ބައްދަލުވުމެއް
 ހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސަލާމުގައި

ން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނާންގައި، ތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  )ނ(  
ން ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެންބަރަކު މަތީ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮުތގެ

ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާ ކައުންސިލުގެ 
 ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
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               ކައުންސިލުގެ ނުވަތަ  ،ކަުއންސިލަރަކަށް ޗުއްޓީގައި ހުންނަ )ރ(  
ން ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަތީ އެ

 ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުންތަަކށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ  )ބ(  
 ަރއްޔިތުންނަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން

     ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުަމްށ ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާއި 
 ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ކަުއންސިލަރަކާމެދު

 ން ކައުްނސިލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ

ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގައި   (1)   
)ދޭއް( ބައްދަުލވުމަްށ  2ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލުގެ 

 .އެ ކައުންސިލުން ނަސޭހަތްދިުނން ،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ

ގޮތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިމި މާއްދާ  (2)   
ބައްދަުލވުމަްށ )ތިނެއް(  3ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލުގެ 

ގައިވާ ކަންތަްއ  1ނުވަތަ މި މާއްދާގެ  ،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ
އެ ކައުންސިލަކުން ލިޔުމުން އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ  ،ތަކުރާރުވާނަމަ

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.

ކައުންސިުލގެ 

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ރިާޔސަތު 
 ބެލެހެއްޓުން 

 

ކައުންސިލުގެ  ،ބައްދަލުވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީކައުންސިލުގެ  )ހ(  .25
ކައުންސިލުގެ  ،ރައީސެވެ. ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

 ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގަިއ . ނައިބު ރައީސެވެ
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ  ،ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

 ތެރެއިން ކައުންސިލް ހިންގުމާ ަހވާލުވެހުރި މެންބަރެކެވެ. 

ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އެއްފަހަރާ ކައުންސިލުގެ ހިންގުމާ  )ށ(  
ކައުންސިލާ ހަވާލުވާޭނ  ،އެކަހެރިވާންވާނީ ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި

 ފަހުގައެވެ. އްޔަނު ކުރުމަށްއަރަކު، މެންބަުރންގެ ތެރެިއން މެންބަ

ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓަމުން ަދނިކޮށް ަކއުންސިލުގެ  )ނ(  
ިއ ރައީސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގަ

އްޔަނުކޮށް އަގާނެ މެންބަރަކު ހިންން ކައުންސިލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ
ށް ދަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ޔައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރި ކަ
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    ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ވަގުުތން ފެށިގެްނ 
 މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ކައުންސިުލގެ 
އް ފެށުާމއި ބަްއދަލުވުްނތަ

 ނިންމުން 

ން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބަްއދަލުވުމެއްގެ މަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .26
ކުރަންވާނެއެވެ.  ފެށުމާއި ނިންމުން ބައްދަލުވުުމގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު

 والسالم والصالة ،هلل احلمد ،الرحيم الرمحن هللا بسم"ބައްދަލުވުން ފަށަމުން  ،މިގޮތުން
 "ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުުވން ފެށުނީ .ہواال ومن وصحبه ٱله وعلى ،هللا رسول على

ކައުންސިލުގެ  .العاملني رب هلل واحلمد"އަދި ބައްދަލުުވން ނިްނމަމުން  ،މިގޮތަށް

 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ" މިގޮަތްށ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނު
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަނޑަައޅައިފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބައްދަލުވުމުގެ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް )ށ(  
 ،ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަޭވތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންާވނެއެވެ. ޤާޫނނީ އަދަދު ހަމަވާނަމަ

ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ.  ންގެ އަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުމެންބަރު
ނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޤާ

ބަލަންާވނެއެވެ. މި ވަގުތު  ޓު)ަފނަރަ( މިނި 15ދަދު ހަމަވޭތޯ އެ އަ
ނަމަ، އެކަން ރިޔާސަތުން ވެސް ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ފަހަނަޅައިދިއުމުން

 ކުރަންވާނެއެވެ.  އިޢުލާނު

އެޖެްނޑާ އިްއުވމާއި 

 ފާސްކުރުން 
ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްަފހު، އެ  )ހ(  .27

ން ރިޔާސަތުން އެޖެންާޑ އިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީ  ރިޔާސަތުން
 އިއްވުމުން، ކައުންސިލުން އެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަްށ ބަދަުލ ގެނައުމަށް ކައުންސިލުގެ ަބއްދަލުވުމުްނ  )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިން ފޮނުވި އެެޖންޑާގައި ނުހިމެޭނ  ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2 ބައްދަލުވުމުގެ އާންމު )ނ(  
އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  ،ކަމެއް

 ވެސް ނުވާނެއެވެ. އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަމެއް އެޖެންޑާއިން އުނިކޮށްގެން

ެއއްޮގތަށް   އެޖެްނޑާއާ

ށް ޔަބަްއދަލުވުން ުކރި
ގެްނގޮސް ަބހުސަށް 

 ހުޅުަވއިލުން 

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެޖެންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ހ(  .28
ތަރުތީބުްނ، އެޖެންޑާގައި ހިމަަނއިފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ 

ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ  އި، އެން ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހަޅަމަތީ ގޮތެއްގެ
 ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. 
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ން ަބހުސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމުގައި،  މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  )ށ(  
ަލ ވަގުތާއި، ަލއި، މުޅި ބަހުސަށް ދެވޭނެ ޖުމު މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަ

ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
ން ފުރުޞަތުގެ މަތީ  ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ިލިބގެންވެއެވެ. މިގޮތުގެ

ލަ ން ނިންމައިިފނަމަ، ބަހުްސގެ ޖުމުދިގުމިން ކަނޑައަޅަން ރިޔާސަތު
މިން، ބަހުްސ ދިގުމިނާއި، ކޮންެމ މެންބަރަކަްށ ލިބޭެނ ފުރުޞަތުގެ ދިގު

ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް މެންބަރުންަންށ 
 ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ހަމަހަމަ ުއސޫލަކުންނެވެ.

ބަްއދަލުުވމުަގއި 

ވާހަކަެދއްކުމަށް ުފރުޞަތަށް 
 އެދުން 

ްނ ބަހުސަށް މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 28މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .29
ހުޅުވައިލުމުން، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގައި 
ބައިވެރިވާން ޭބނުންވާ ެމންބަރުްނ، އަތް އުފުލައިެގން ރިޔާސަތަްށ އެކަމަށް 

 އެދޭނީއެވެ.

ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަްށ، އެ ބަހުސަކަށް  )ށ(  
ވަގުތު ހަމަވަންދެން، ނުވަތަ ބަހުސް އެއްކޮށް ނިމެންދެން، ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ފުރުޞަތަށް މެންބަރުން އެދުނު ތަރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަށް ނޯޓުުކރެވިފައިވާ 
 ތަރުތީބުްނ، ފުރުޞަތު ދޭންާވނެއެވެ.

ބަހުްސަގއި ވާހަކަ 

 ދެއްުކމުގެ އަަދބުތައް 
ވެސް  ދެއްކުމުގައި، ކޮންމެ މެންބަރަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ވާހަކަކައުންސިލު  .30

 އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ަތބާވާްނވާނެއެވެ.

އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް  ،ދައްކަމުންދާ ވަގުތުމެންބަރަކު ވާހަކަ )ހ(  
 ދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން. ވެސް އެ ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު

 މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިާނކުރުން.ހުށަހަޅައިފައިވާ  )ށ(  

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

މާތަށް ޢިއްޒަތާއި ކަރާކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ 
 ދެއްކުން.ން ވާހަކަަމތީ ގެއްއުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތެ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަެހޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް  )ހ(  .31 ބަހުސް ނިްނމުން 
      ލަ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ތަ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމުނިމުމުން ނުވަ

ވުމަށާއި ށަހެޅި މެްނބަރަކަށް، ޖަާވުބދާރީބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހުއެ 
 ޭދންވާނެއެވެ. ޓު)ތިނެއް( މިނި 3މަދުވެެގން  ،ފަހުބަސް ބުނުމަށް
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ން، މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ަމތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، މުޅި ބަހުސާ މެންބަރަށް ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުުރޞަތު 

އެ މައްސަލައެއްގެ  ،ކުރުމުން މި ނިންމުން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުގުޅިގެން ނިން
 ބަހުސް ނިމުނީއެވެ.

މަްއސަލައާ ުގޭޅގޮތުން 
 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސް ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ  )ހ(  .32
ނިމުމުްނ، މައްސަލައާ ެމދު ޢަމަލުކުރަން ފެްނނަ ގޮްތތައް ހުށަހެޅުމަށް ބަހުސް 

ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފުރުޞަތަށް 
ވަަނ  31މި ގަވާއިދުެގ  ،އެދުމާއި ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ންނެވެ.ގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ މާއްދާ

ނަމަވެސް، ބަހުސްގެ އޮތް އި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ފެްނނަ ގޮތް ހުށަހެޅުމުެގ އާމަރުޙަލާގެ ތެރެއިން، މައްސަލަ

 ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

ވާހަކަިއގެ ެމދުތެެރއިން 
 ެޖހުން  ހުއްޓައިލަން

އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ،ދައްކަމުން ދަނިކޮށްވާހަކަމެންބަރަކު   .33
 އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ(  
ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުާވ ގޮތަށް 
 ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް ެއންގުން.

މަށް ކައުންސިލުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް ކަ ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ )ށ(  
ކަމަށް ރިޔާސަތަށް  ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ

 ޓައިލުމަށް އެންގުން.ވާހަކަ ހުއް ،ފެނިގެން

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޅުމެއްނެތް  )ނ(  
 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެްނގުން. ،ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން

ވާހަކަ ހުއްަޓއިލަން އެްނގި 

 ސަަބބު ބަޔާންުކރުން 
ހުއްޓައިުލމަށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ، އެ ވާހަކައެއް މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ   .34

 ހުއްޓައިލުމަށް އަންގާ ސަބަުބ، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ 

ބަްއދަލުުވމެްއަގއި  ކުރުން 
 ހުއްދަ ޫނން ކަންކަން 

ައްނަނިނިވ ، ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު  .35

 .ަކްނަކުމްނުކެރ ަކެމްއ ޮކްށެގްނ ުނާވެނެއވެ 

ފަދަ އެއްވެސް  އޭނާއަށް އުނދަގޫވާ ،ދައްކަމުން ގެްނދާއިރުމެންބަރަކު ވާހަކަ )ހ( 
 ކަމެއް ކުރުން.
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ގޮތަކަްށ  ކައުންސިލުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ،ބައްދަލުވުން ހިނގަުމންދާއިރު )ށ(  
ދައްކައި އެހެނިހެން ެމންބަރުްނނާ ވާަހކަ ކިޔުާމއި،ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި 

ހެދުމާއި، ބައްދަލުވުމުެގ އަޑުއެހުމަށް އައިސް ތިބޭ މީުހންނަށް ިއޝާރާތްކޮްށ 
 .މުޢާމަލާތުކޮށްހެުދން

ން ކައުންސިލުގެ ބޭނުމަްށ ފިޔަވައި، މަތީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  )ނ(  

ުނަވަތ ަމްނަޒުރ ، ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެރާކެސެޓް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕް 

ކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ަކއުންސިލުގެ  ކޯޑުިިުނަވަތ ައުޑ ރ
 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޭބނުންކުރުން.

ރިޔާސަތާ ދެމެދު  އިއެ މެްނބަރަކާ ،ދައްކަމުން ެގްނދަނިކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ )ރ(  
 ހުރަސް އެޅުން.

ޓޯއާއި ވީޑިއޯ ތެރޭގައި މޯބައިްލ ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި، ފޮބައްދަލުވުމުގެ  )ބ(  
 ކޯޑުކުރުން.ނެގުމާއި، އަޑު ރި

ކައުންސިލުން ަކމެއް 
 ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްަފއި ނުވާހަިއ  )ހ(  .36
 ،ހިނދަކު، ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަްނ ނިންމޭނީ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަްށ ހާޒިރުވެ 
 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ަކންކަމުންކުރެ  )ށ(  
މެންބަރުންެގ ލަ މުޅި ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 ؛ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން  (1)   

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

އަންނަނިވި ަކންކަމުންކުރެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް،  )ނ(  
ލަ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުަޅ މުޅި ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ

 ދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިެގންެނވެ.

 މު ތަންތަަނށް ދީފައިވާ ނަްނ ބަދަލުކުރުން؛ ންއާ  (1)   
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މު ަތންަތން ންއި ޕާކުތަކާއި މައިޒާން ފަދަ އާރަށްރަށުގެ މަގާ  (2)   
  ؛ގޮތުގައި ބަންދުކުރުންދާއިމީ

ކައުންސިލުން ހޯދާ އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ނައްތައިލުން ުނވަތަ   (3)   
 އެފަދަ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަަކށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން.

 ކައުންސިލުން މާލީކަންކަމުގައި ލުއިދިނުން.  (4)   

ކައުންސިލުން ަކމެއް 

ނިންުމމުަގއި 

ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ 
 ކަންތައްަތއް 

ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދޭން   .37
 ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ޤާޫނނުތަާކއި ،ވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ަކންކަން ނިންަމންވާނީ

އްޤީގެ ޕްލޭާނ ޤައުީމ ތަރަ ،ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
 ްނެނވެ.ގެ މަތީއްތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތެ

ކަނޑައެޅުން ހިމެނޭ ގޮތުން، ކައުންސިލްތަކަށް  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ހ(  .38 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން 
ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެެރއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި 
ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންާވނީ، ދައުލަތުެގ މުދަލާއި ަފއިސާއާބެހޭ 

ދާރީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 7/2010އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާޫނުނ ނަންބަރު 
އާއި، އެ ާޤނޫނުތަކުގެ  ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫލާމަރުކަޒީ އު ދާއިރާތައް

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި ، ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި
 ންނެވެ.މަތީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އެކި ަފރާތްތަކާއެކު  ،ބިންތަކާއިކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  )ށ(  
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ުގޅިގެން ނުވަތަ އެ ނޫންވެްސ ގޮތަކުން 

ނޫންވެސް  ނުވަތަ އެ  ،ޖޫރިމަނާއެއްނުވަތަ  އުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ކުއްޔެއް،ކަ
ފުކުރަން ނުވަތަ ފަސްކުރަން ނުވަތަ ލުޔެއް ދިނުމަށް އެހެން ފައިސާއެއް މާ

އުލަތުެގ )ދަ R-20/2017ވާނީ، ަގވާއިދު ނަންބަރު ކުރަންއެކަން  ،އެދޭނަމަ
 ްނނެވެ.މަތީ ގޮތުގެ ށްފައިވާމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮ

ކައުންސިލުން ސިއްރު ވޯޓަކުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށް  )ހ(  .39 ވޯޓު ދިނުން 
ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން ފިޔަވައި، އެހެނިހެން 

 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ކައުންސިލުން ވޯޓު ދޭނީ

ވެސް ދެވޭނީ، ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ކަމަކަށް  ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1

ރިޔާސަތުން ވޯޓުަގއި 
 ބަިއވެިރވުން 

ވޯޓު  ،ަބއިވެރިވެވޭނީކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުުމގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި   .40
ކައުންސިލުގެ ފުލް މެޖޯރިޓީން ކަމެްއ  ،ގައެވެ. ނަމަވެސްއްއެއްވަރުވެއްޖެ ހާލަތެ
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ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި  ،ވާނަމަ ވޯޓު ކަމަށް ( އްކެއެ) 1ނިންމަންޖެހޭ ހާލަތުގައި މަދުަވނީ 
 ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ. 

ތަުފސީލު  ،ވޯޓު ގުަނއި
ނަތީޖާ  ،ރެކޯޑުކުުރމާއި 

 އިޢުލާނުކުރުން 

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ  ،ވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފުސީލު ރެކޯޑު ކުރާނީ  .41
ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ  ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ

 ބައްަދލުުވމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ. ،ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާނީ

 ފުުށއަރާ ހާލަތު މަޞްލަޙަތު 

 

ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ   .42
އެއްބަފާ ީމހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެއްބަނޑުނުވަތަ މަންމަގެ ނުަވތަ ބައްޕަގެ 

ނުވަތަ އެ މެްނބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެްއ އޮތް ކަމަކާމެުދ 
ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުުމގައި ބައިވެރިވެގެން 

 ނުވާނެއެވެ. 

 ނިންމުންަތއް ހާމަުކރުން 

 

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

 އަމުރުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެެއވެ.

 ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާިއ  )ށ(  
ކައުންސިލުގެ ސިއްކަ  ،ޓަކައި މުކޮށް ހާމަުކރުމަށްން އާންތައްތައްކަ

ކައުންސިލުގެ ، އި އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާކައުންސިލުގެ ،ޖެހުމަށްފަހު
            ތަކުގައި ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ކައުންސިލުގެ ،ވެބްސައިޓާއި

 ކުރަންވާނެއެވެ. އާންމު

ން ަކއުންސިލުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި )ނ(  
އުންސިލުގެ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާންމުކުރުމަށްފަހު، ކަ 

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އިދާރާއިން އެކަން ރި

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ   .44
 ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާޭނހެން ބެލެހެއްޓުމަކީ ،ހަމަޖައްސައި

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

 ޔައުިމއްޔާ 
މެއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވު )ހ(  .45

އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުން  ،ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްކޮށް
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ކަންކަމާއި، ބަްއދަލުވުމުގައި  )ށ(  
  ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާިއ، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުިވ މެންބަރުްނ 
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އެ     ، އިރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތާ ބައިވެރި ނުވި ސަބަބާއި، ބައްަދުލވުން ބޭއްވި ތާ
އިތުރުން އެެހން ފަރާތަކުން ބައްދަލުވުމުގައި، ކައުންސިލަުރންގެ 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި  ،ވެސް އެކަމުގެ މަޢުލުމާތު ،ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ
 ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ.

ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ަބއްދަލުވުމުގެ  ކޮްށފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ނ(  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުްނ، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ

ޔައުމިއްޔާ ރަނގަޅުކަމަށް  ،ބެލެވޭނީ ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ 
 ރުހޭކަމަށެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިުލގެ ިއދާރާ 

 

ކައުންސިލުގެ  ،ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ  .46
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  7/2010ޓަކައި ޤާނޫނު ަނންބަރު  އެކަމަށް  ،އިދާރީ ކަންކަން ކުރާނީ

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ 
 އިދާރާއިންނެވެ.

ކައުންސިުލގެ ސެކްރެަޓރީ 
 ޖެނެރަލް 

ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި، ކައުންސިލުގެ  )ހ(  .47
ނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ލަފަޔާއެކު، ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ،ކުރާނީއްޔަނުއަ

އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ، ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި  )ށ( 
ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ  ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދިކައުންސިލު

ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކައުންސިަލށް ބޭުނންވާ އިދާރީ ެއހީތެރިކަން 
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ  ،ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ

 ލެވެ.ޖެނެރަ

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަްލގެ 
 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  .48
 .ވަނީއެވެމި

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން  )ހ( 
، އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ 

  .ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން
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 ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް،  )ށ(  
ވަގުތަކު ަހވާލުވެހުރި  ނުވަތަ ަކއުންސިލް ހިންގުމާ އެ ،ނައިބު ރައީސްނުވަތަ 

 .ރަށް ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުންކައުންސިލަ

އުސޫލުތައް  ،ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަކާއި ،ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންަތކާއި )ނ(  
 .ތަންފީޛުކުރުން

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ  )ރ(  
އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސައި، މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

އެ ޚިދުމަތްތައް  ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 ރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާ ހަކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާއި  )ބ(  
 .ލަށް ލަފާިދުނންނުވަތަ ކައުންސި ށްގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަ 

ރަކާްތތަކުގައި ާޤނޫނުތަކާއި ހަކުރާ މަސައްކަތްަތކާއި ހިންގާ  ކައުންސިލުން )ޅ(  
 .ކަށް ތަބާވާކަން ަކށަވަރުކުރުންގަވާއިދުތަ

ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަެޖޓްތަކާިއ ރިޕޯޓުތައް  )ކ(  
އެ ކަންކަން ން ގެ މަތީކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއް ،ތައްޔާރުކުރުމާއި
 .ތަންފީޛުކުރުން

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ަތރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންަވރު މަތިކޮށް  )އ(  
ކޮށް، އޭގެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާތައް 

އަލީގައި ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް 
 .އީސަށް ލަފާދިނުންސިލުގެ ރަކައުން

ެގ ބޭނުމަށް، ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 3/2006ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ވ(  
ޔާގެ ވެރި ން، ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުމަތީ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ

 .މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން

ޓަކައި  ބެލެހެއްޓުމަށްކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން  )މ(  
 .ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން

ކައުންސިލުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް  )ފ(  
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި އެހީތެރިކަމާއި ލަފައާއި 

 .ވޭކަން ކަށަވަރުކުރުންފޯރުކޮށްދެމަޝްވަރާ 
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ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިވިލް  )ދ(  
 .ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރުން

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް ުނވަތަ ނައިުބ  )ތ(  
 ކުރުން. ކަންަތއްތައްރައީސް އަންގާ އެހެނިހެން 

މީޑިާއއަށް މަޢުޫލމާތު 
 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ ، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭނީ ކައުންސިލުން ކުރާ  .49
ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ 

 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާއެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެތިބި އިސް 
 މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ އޮންނަ ގުޅުން 

ކައުންސިލުން އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް މަަސއްކަތްކުރާ 
ކޮމެޓީއަށް އެހީެތރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 

އަށް އެހީތެރިވުމުެގ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީކައުންސިލުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް   .50
 ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންަކން ކުރަންވާނެއެވެ.

ވޭނެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރެ )ހ( 
 .ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުން

 އި،ވަލާމަސައްކަުތ ތާ ،ފަިއނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ގެރަށު )ށ(  
ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަންހެނުންެގ  ޒްލޭންޑް ޔޫ

އި މަޝްވަރާ ޔާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފަތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
 .ހޯދުން

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނާގ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  )ނ(  
ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ހަގެ ކޮމެޓީ ،ގޮތް ބަލައި
 .މުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުންހަރުދަނާކުރު

އަށް ަމސައްކަތްކުރާ )އެކެއް( ފަަހރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ 1މަދުވެގެން މަހަކު  )ރ(  
ބޭއްވުމަށް  މެއްސިލާއެކު އިތުރު ބައްދަލުވުބައްދަލުކުރުން. އަދި ކަުއން ކޮމެޓީއާ

މަ، ކޮމެޓީއާއެކު ނައްޖެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދިއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
 .ންވުން ބޭއްވު ބައްދަލު

 ރަކާތްތަކާއިހަ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ބ(  
 .ވިލަރެސްކުރުން މަސައްކަތްތައް
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ކައުންސިލުތަކުން އާންމުކޮށް ާހމަކުރާ ރިޕޯޓުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި  )ޅ(  
 .ރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުންއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ހިންގުަމްށ ކަނޑައަޅާ  )ކ(  
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ  ،ހަރަކާތްތައް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއި

އެކުލަވައިލުމުގައި  ގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓުމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
 .ށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުންކޮމިޓީއަ

 ކޮމިޓީއަށް ބޭުނންވާ އިދާރީ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ )އ(  
ޓަކައި ދޭންޖެޭހ ތަްމރީނުތަކާއި  ފަްނނީ ާޤބިލުކަން ިއތުރުކުރުމަށް މާއިޤާބިލުކަ

 .ފޯރުކޮްށދިނުންއެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް 

ރަކާތްތަކާއި އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ވ(  
 .އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންމަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންެމހައި 

ކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ނުންގެ ތަރައްޤީައށް ަމސައްކަތްއަންހެ )މ(  
ކޮމެޓީއަށް  ،ނަމައްޖެ އެހީތެރިކަމަށް ކޮމެޓީން އެދިދާއިރާއިން ކައުންސިލުގެ

 ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށިދނުން.

 ހަވަނަ ބާބު 

 އޮންނަ ގުޅުން ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ 

ޤަުއމީ ިއދާާރއާ އޮްނނަ 
 ގުުޅން 

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   .51
ްނ، މަތީ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާ ވަނަ ާބބުގައި ބަޔާން 9( ގެ ޤާޫނނު ހިންގުމުގެ

ޓަކައި  ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރުމަށްމުއައްސަސާތަކުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ 
ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެ މުއަްއސަސާއަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުުލމެއް ކައުންސިލުްނ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަާވިއދަށް އިޞްާލޙު 

 ގެަނއުން 
މި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ  )ހ(  .52

         ބަދަލެއް ގެނެވޭީނ، އެ ިއޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް، 
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދަށް އެ އިޞްލާޙެއް 

      ،ބައްދަލުވުގަިއ ފާސްކޮށްނުވަތަ ބަދަލެއް ެގނައުމަްށ ކައުންސިލުގެ 
 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ. ސަރުކާރުގެދިވެހި 
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ން މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ކައުންސިުލގެ ރަސްމީ  ،އިޞްލާޙުތައް، ކައުންސިލުގެ ިއދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާއި

ތަކުގައި ަރސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލުގެ
 ވާނެއެވެ.ކުރަން އާންމު

ގަާވިއދުަގއި ނެތްކަެމއް 
 ދިާމވުން 

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް   .53
ލަ ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ންމަތީ ލޯކަލް ގަވަރމަްންޓ އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ ،ނިންމާނީ

 މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

އިުޖރާއީ ގަާވއިދާ 

 ފުށުއެރުން 
     ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް  .54

2021/R-143  ާލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު( އ(
          R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ފުށުއަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީ

 ށެވެ.( އަތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދުލޯކަލް ކައުންސިލު)

ބޭނުންޮކށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުަވތަ ލަފުޒެއް   .55 މާނަކުރުން 
ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުތަކަްށ އަންނަނިވި  ،އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުާވހައި ހިނދަކު

ފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ަލފުޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ދީ
ޖަމްޢުކޮށް  ،ފައިވާ މާނައިގައިއަދި މި ގަވާއިދުގައި މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށް

 ވެސް ހިމެނިގެްނވެއެވެ. ބޭނުންކުރާ މާނަ

 2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" )ހ(  
    )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

 އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ މިލަދުންމަޑުލު ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު(
 ކައުންސިލަށެވެ. ގެއިދާރާ ށެވެ.ކައުންސިލަ

 2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ )ށ(  
    )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ ފުނަޫދ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ 
 ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންަނށެވެ.

ކައުންސިލުގެ އިާދރާގެ އެންމެ  ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ )ނ(  
އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

ތީގޮތުްނ ހަވާލުވެހުރި މުެގ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގުފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ަމޤާ
 ވެ.ށެމުވައްޒަފަ
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ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި  ،"ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ )ރ(  
އޮފީސްތަކާއި އެ ތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންާގ އިދާރާތަކާއި 
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގަމުންދާ ދައުލަތުގެ މިނިވަން 

 މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކަށެވެ.

______________________________ 
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a 

 
 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

  ފުނަދޫ، 
.ދިވެހިރާއްޖެ  

 ސަލާމުގެ/ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު 

ކުރަންޖެހޭ ބައި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ   

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

 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: ވާަނމަ ތަފުސީލު ލިޔަން:)ދޭއް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު 2

 ސަބަބު:

 ކައުންސިލަރުގެ އިޤުރާރު: ކައުންސިލަރުގެ ނަން: 
          ބެހޭ ތެދު މަޢުލޫމާތެެވ.އަހުރެންނާ ،މަތީގައި އެވަނީ
 ސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި އަހުރެންއެއްވެ ،އެ މަޢުލޫމާތަކީ

 ،. ސަލާމުެގ ޗުއްޓީގައި އަހުރެން ހުރީދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ
ގެ އަހުރެން ކަމަްށ ވެއްޖެ ނަމަ،ބަލިވެގެން ނޫން އަހުރެން

ކަން އަހުރެން  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެމައްޗަށް އިޞްލާޙީ
 ބޫލުކުރަމެވެ.ގަ

 އެޑްރެސް:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:

 

  1ޖަދުވަލު 
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 ކުރަންޖެހޭ ބައި ލުވެހުރި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ހަވާ ނުވަތަ ރައީސް، 

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

 ތާރީޚު:  ކައުންސިލަރުގެ ސޮއި: ކައުންސިލަރުގެ ނަން: 
 މަޤާމު: 

 
 ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި 

 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:
 މުވައްޒަފުގެ ނަން:

 ގަޑި: މަޤާމު:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 
_______________ 


