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 ކައުންސިލުގެ އިދަރާ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު 
 ހއ. ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.           

 
  ދު ގަވާއި ހިންގާ  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 މާއްދާތައް  އާންމު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
    ،ފައިވާކޮށްލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން އިްނތިޚާބު

ހިންގުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތް އަތޮުޅ ކައުންސިލުގެ ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ 
    ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން، 108ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައިން އެކުލައަތޮޅު ކައުންސިލުއުތުުރބުރީ ދުންމަތީ ތިލަ

   ހިންާގ  އަތޮޅު ކައުންސިލުއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

    2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއިގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ދު ުގސަމަ
        ،)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

ތިލަދުންމަތީ  ،ގޮތުގެ މަތީންފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ހަދައިޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ގެ ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުއަތޮޅު ކައުންސިލު އުތުރުބުރީ           

ޓަކަިއ  ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުްނތައް ނިންމުމަށް
  ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމާިއ، 

ތުގެ އުސޫލުތަކާިއ އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮ
 ބަޔާންކުރުމެވެ. ޅައިތުތައް ކަނޑައައައިޖުރާ
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ާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ގަ

 ފެށުން
      ،ވިގައި ބޭއް 2022ފެބްރުވަރީ  22މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ،  )ހ(  .3

ވަަނ  33ވަނަ ދައުރުގެ  4ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލުއުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ 
 ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

   ން އަތޮުޅ ކައުންސިލުުއތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، )ށ(  
ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 ފެށިގެންނެވެ.ތާރީޚުން 

 ދެވަނަ ބާބު 
 މެންބަރުން  ސާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީ 

ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ  ،ގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީކައުންސިލުއަތޮޅު   .4 ގެ ަރއީސް ކައުންސިލު 
 ން ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.ތީލުތަކުގެ މަސޫރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އު

ގެ ނަިއބު ކައުންސިލު 
 ރަީއސް 

ބަރުންެގ ގެ މެންކައުންސިލު ،ރަީއސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ގެ ނައިބުއަތޮޅު ކައުންސިލު )ހ(  .5
ސިއްރު  ނަގާގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ ތެރެއިން އެ ކައުންސިލު

 ވޯޓަކުންނެވެ.

  ގެ ކައުންސިލު ،ނަމަވެސް  އޮތްބަޔާންކޮށްފައި ގައި އެހެން  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ނެތްކަމުގެ ވޯޓެްއ  ނުވަތަ އިުތބާރު ،ދީފިނަމަ އިސްތިޢުފާނައިބު ރައީސް މަޤާމުން 

ނުވަތަ ެމންބަުރކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ  ،ނަގައިފިނަމަ
ަނއިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  އަންގައި،އެކަން  އޮތޯރިޓީއަށް
ގެ ރޭގައި، އެ ަމޤާމަކަްށ ކައުންސިލު)ތިރީސް( ުދވަހުގެ ތެ 30ގިނަވެގެން 

     އެ މުއްދަތުގައި ކުރަންވާނެއެވެ.  ެމންބަަރކު އިންތިޚާބުމެންބަރުންގެ ތެރެއިން
ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު  އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

ކުރެވެންދެން، ކައުްނސިލުގައި އެ ނޫން މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުްނ  އިންތިޚާބު
 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ނަިއބު ގެ ކައުންސިލު 

ރަީއސް   
އިންިތޚާބުުކރުުމގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 އާންމުގެ ކައުންސިލު ،ގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީކައުންސިލު )ހ(  .6
 ންނެވެ.ތީބައްދަލުވުމެއްގައި، އަންަނނިވި ގޮތުގެ މަ

ގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުކައުންސިލްގެ   (1)  
ގެ އެ މެންބަރެއްގެ ނަން ކައުންސިލު އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު،

 ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހަޅަންާވނެއެވެ. އާންމު
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 އާންމުގެ އެ ކު އިންތިޚާބުކުރާނީ، ކައުންސިލުކަމަށް މެންބަރަނައިބު ރައީސް  (2)   
ސިއްރު  ނަގާބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ެމންބަރުންގެ މެދުގައި 

 ވޯޓަކުންނެވެ.

ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ސިއްރުގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ   (3)   
 ވޯޓެވެ.)އެކެއް(  1 ،މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ

ޓަކައި ނަާގ ސިއްރު ވޯޓުެގ  ގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށްކައުންސިލު )ށ(  
 ޖެނެރަލްއެވެ. ސެްކރެޓަރީކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާނީ، 

ގެ ަރއީސް ކައުންސިލު 
 ިއސްތިޢުފާމަާޤމުން 

 ދިނުން 

ޭބނުންވެްއޖެނަމަ، އެކަްނ  ދޭން އިސްތިޢުފާގެ ރައީސް މަޤާމުން ކައުންސިލު )ހ(  .7
ެގ އިސްތިޢުފާގެ އިދާރާއަށް  ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް

 އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ،ސިޓީ ލިބުމުން

ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން،  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަީރ  ،ފައިވާ ސިޓީއެއްކަންޅައިސިޓީއަކީ ރައީސް ހުށަހަ އެ

 .ވެހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުަރންވާނެއެ ތާޖެނެރަލް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަ

ގެ ނަިއބު ކައުންސިލު 
މަާޤމުން  ރަީއސް

 ިދނުން  އިސްތިޢުފާ

ބޭުނންެވއްޖެނަމަ، އެކަން  ދޭން އިސްތިޢުފާގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުން ކައުންސިލު )ހ(  .8
ެގ އިސްތިޢުފާގެ އިދާރާއަށް  ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް

 އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ،ސިޓީ ލިބުމުން

ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން،  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ކައުންސިލުގެ  ،ފައިވާ ސިޓީއެއްކަންޅައިހުށަހަ ރައީސް  ސިޓީއަކީ ނައިބު އެ

ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން  ތާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަ
 .ވެކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

        ން، ކައުންސިލުގެ ތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ދިނަސް، އެ މެންބަރެއްގެ  އިސްތިޢުފާނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު 

 މެންބަރުކަން ދެމިއޮންާނނެއެވެ.

ގެ ނަިއބު ކައުންސިލު 
މަާޤމުން  ރަީއސް

 ދުރުުކރުން 

 އާންމުގެ ނެތްކަަމށް ކަުއންސިލު ގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކައުންސިލު )ހ(  .9
އަންަނނިވި ކަންކަްނ ފުރިހަމަކުރުމަްށ  ،ވޯޓަްށ އަަހންވާނީ ބައްދަލުވުމެއްގައި

  އެވެ.ގަފަހު
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   (1)  

 

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ
     އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަުކރެވިގެން  ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް

 ؛ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން( ތިރީސް) 30ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް  އެ

 އާންމުނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ ވޯޓު ނެގުަމށް ކައުންސިލުެގ   (2)   
 .ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން

 ކައުންސިލުގެ ،ނަމަވެސް  އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި  އެފަދަިއން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ޙުކުމެއް ސާބިތުވެގެން ކުށެއް ޖިނާއީ ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ މައްޗަށް ރައީސްގެ ނައިބު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ (1) ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި ،ގައިތެއްހާލަކޮށްފި 
 ނެތްކަުމގެ  އިުތބާރު މައްޗަށް ގެރައީސް ނައިބު ،ނުލައި ފުރިހަމަކުރުމަކާ މަރުޙަލާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ،އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ ވޯޓު

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

 އާންމު ،ުހަށހެޅުން ހުށަހަޅާ މެންބަރަކު ކައުންިސލުގެ ބައްދަލުވުަމށް އާންމު
ރައީސް  ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން އުސޫލުގެ އެޖެންޑާކުރާ ކަންކަން ބައްދަލުވުމަށް

 އެޖެންޑާ  ރަކުކައުންސިލަ ހުރި ހަވާލުވެ ހިންގުމާ ކައުންސިލު ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ
 .ކުރަންވާނެއެވެ

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

 .ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  )ބ( 
ކައުންސިލަށް ފެންނަނަަމ، ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިިވ 

    ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ ،މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަުތން އެކަން ފާސްކޮށް
 .ދޭންވާނެއެވެ ށްެތއް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަދުވަހުގެ ފުރުޞަ( ތިރީސް) 30

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ  )ޅ(  
މުއްަދތު ހަމަވާއިރު،  ގެ ދަށުްނ ދޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި ާމއްދާގެ )ބ(

ނުވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަވާ  ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
       ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ާބއްވާ ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި، 



 ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-210/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:              290 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް:
 

7 
 

 ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތްކަމަށް ކައުންިސލުން ކަނޑައަޅައި 
 .ވޯޓެއް ނަގަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް  ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ  )ކ(  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްފަހު، މި މާއްދާގެ  30 ދޭކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

މަުރޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫީނ، ކައުންސިލުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ)ޅ( ގައި 
 ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނޫން ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ. 

ުމޅި ކައުންސިލުގެ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ )އ(  
 .ޖުމުލަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ާފސްވުމުންނެވެ

އެ މެންބަރެއްެގ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ަމޤާމުން ވަކިކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް )ވ(  
 .މެންބަރުކަން ދެމިއޮންާނނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯވުޓ  )މ(  
   ،އިވާއިދާގަމި  ،ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކަުއންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

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

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ޓަކައި، ކައުންސިލުން އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަސްމީ 
ޔެކިއުމާއެކު ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީއަށް އަންނަނިވި ލި
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އެޖެްނޑާއާއި،  މުގެބައްދަލުވު ދިން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު  (1)   
 ؛ނެގި ބަްއދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ވޯޓުއިތުބާރުނެތްކަމުގެ 

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

 ؛އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

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

ނެތްކަމުގެ  އިތުބާރު ،ބައްދަލުވުމާއި ންދި  ކުރުމަށް ފުރުޞަތު އިޞްލާޙު  (4)   
 ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ނިންުމން އާންމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛ ވޯޓު
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 ސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅިއިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮްށ ކައުން  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

މުއްދަތު  ކުރުމަށް ދޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި  (6)   
އަންގައި ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައީސަށް ހަވާލުކުރި ލިޔުމާއި ލިޔުން 

 ؛ހަވާލުކުރި ތާރީޚު އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ ކަމާ  (7)   

ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން ލިޔުމެއް ( މ)މި މާއްދާގެ  )ފ(  
       ،މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ އެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ

ުދވަހުގެ ތެރޭގައި ( ތިނެއް) 3ރަސްމީ  ،މަޢުލޫާމތެއްއެ އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ 
 .ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ 

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

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަްށ 
  ،އިގަވާއިދާމި  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

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

     ޓަކައި، ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުަށެހޅުމުން، ރަސްމީ 
ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ  ،ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ގެ ތެރޭގައި، އެ ދުވަހު( ސާދަ) 14

 .އަންގަންވާނެއެވެއެކަން އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް 

ށް، ޔަލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކަށަވަުރކުރުމާ ހަމަ )ތ(  
މަޤާމުެގ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯވޓު ނެގުނު ނަިއބު ރައީސް އޭނާގެ 

 .މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ  )ލ(  
       އެ ަމޤާމަށް ެމންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންާވނީ، މި ގަވާއިދުގެ  ،ނެގުމަށްފަހު

ފަދައިން، އިުތބާރު ެނތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގަިއ  ބަޔާންކޮްށފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  14
       މި ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަްށ 
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީއަށް ފޮނުވަިއ، އޮތޯރިީޓން ވަކިގޮތެްއ 

 .ކަނޑައެޅުމުންނެވެ
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 އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި  މި ނެގުމުގައި ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު )ގ(  
( ތިރީސް) 30 އަންގާތާ އެކަން ކައުންސިލަށް ކަނޑަައޅައި އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކަމަށް

 މަޤާމަށް ކަމުގެރައީސް  ނައިބު ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ  ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
       . ވާނެއެވެ އިންތިޚާބުުކރަން މެންބަރަކު ެތރެއިން މެންބަރުންގެ ކައުންސިލުގެ

ކުރެވިފައި ނުވާަނމަ، އެ މަޤާަމްށ  އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް ެމންަބރަކު އިންތިޚާބު
 ކުރެވެްނދެން، ކައުންސިލުގައި ެއ ޫނން މައްސަލައަކާ މެންބަރަކު އިންތިޚާބު 

 .ބެހޭގޮތުން މަޝަވަރާކޮށްެގން ނުާވނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ( ތިރީސް) 30 ބަޔާންކޮށްފައިވާ)ބ( ގައި  މާއްދާގެމި  )ޏ(  
 ،މުއްދަތު  ދޭކުރުމަށް  ކަންކަން އިޞްލާޙު  އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި

ތާރީޚުން ފަށައިގެން، ރަސްމީ ބަންދު  ގިއެން ސަށްނައިބު ރައީނުވަތަ  ލަށްކައުންސި
 .ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ދުވަސްތައް

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވިކަމަށް ފާސްކުރި  )ސ(  
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީސް ބަިއވެރިވެފައިވާނަމަ، 

ން، ކައުްނސިލުގެ ނައިބު އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަ
އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުްނ . ވެށް އެންގުނުކަމަށް ބެލެޭވނެއެރައީސަ

ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް . އެންގުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ
ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، ކައުްނސިލުގެ ނިންމުން ލިޔުމުން ަނއިބު ރައީސަްށ 

         ހާލަތުގައި އަދި އެ. އެންގުނުކަން ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ
 ގިދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ލިޔުމުން އެން( ތިރީސް) 30

 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

   ގެ ދަށުން ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ އެންގުމާ ހަވާލުވުމަށް ( ސ)މި މާއްދާގެ  )ޑ(  
ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަްތކުރުމުން ލިޔުމާ 

ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަން ( ދޭއް) 2ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް 
ލިޔުމުން ހަވާލުކުރިކަމަށް ބަލައި،  ސަށްހާލަތުގައި ނައިބު ރައީ އަދި މި. ވާނެއެވެ

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ ( ތިީރސް) 30އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގެ ަރއީްސގެ  ކައުންސިލު 

 ވާިޖބުތައް 
 ވަީނއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް  .10

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންާމ ނިންމުންަތްއ ކައުންސިލު )ހ( 
 .ތަންފީޛުކުރުންޝާއިޢުކުރުމާއި 
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 .ގެ ހިންގުމަށް ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުންކައުންސިލު )ށ(  

ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ޓަކައި ލުކުރުމަށް ހާސިދުތައް މަގުސަގެ ކައުންސިލު )ނ(  
ލުކުރެވޭނެ ގޮަތްށ ހާސިދުތައް މަގުސަގެ ނުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭ

 .މަސައްކަތްތައް ބައްޓަްނކުރުންއިދާރާގެ 

ލައި، ވައިން އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަތީގެ މަޝްވަރާގެ މަ ކައުންސިލު )ރ(  
ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި 

 .ތަންފީޛުކުރުން

ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު  ،ގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއިކައުންސިލު )ބ(  
 .ބެލެހެއްޓުން

 ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަގުސަގެ ތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލުކާހަރަގެ ކައުންސިލު )ޅ(  
 .ންތޯ ބެުލންތީމަ

ލަން ާލޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ ވައިކައުންސިލުން އެކުލަ )ކ(  
ކުރެވޭކަން އާންމުކުރަންޖެހޭ ނިންމުްނތަްއ އާންމުފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާިއ، 

 .ކަށަވަރުކުރުން

 .ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމްީސލުކުރުން )އ(  

ންަކްނ ތީމަ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ )ވ(  
 .ކަށަވަރުކުރުން

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

 .ން އަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަުރކުރުންތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެއާ ( ގަވާއިދު

     ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ަރއްޔިތުންނަށާއި، ކައުންސިލު )ފ(  
 .މަސްއޫލު އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން

ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު  )ދ(  
 .އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސަކަތްކުރުން

 .ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން ތ((  
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ގެ ނަިއބު ކައުންސިލު 

 ރަީއސްގެ ވާިޖބުތައް 
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،ގެ ނައިބު ރައީސްގެ ވާޖިބުތައްކައުންސިލު  .11

 .ގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުންމަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލު )ހ( 

ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ ކައުންސިލު )ށ(  
ހުސްވެއްޖެ  ަމޤާމު ތެއްގައި، ނުަވތަ އެހާލަރުވެރިވެއްޖެ އުޒުތެއްގައި، ނުަވތަ ހާލަ
ެގ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮުތްނ ތެއްގައި، ކައުންސިލުހާލަ

 އަދާކުރުން.

 .ލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުންހަވާގެ ރައީސް ކައުންސިލު )ނ(  

 .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން )ރ(  

ކައުންސިލް ެމންަބރުްނގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކައުންސިލު  .12

ާވ ދަތި ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލް މެންބަރު ނިސްބަތްވާ )ހ( 
ކަންކަްނ ޙައްލުކުރުމަށް  ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، އެތައް ކައުންސިލުކަންތައް

 .މަސައްކަތްކުރުން

 .ގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުންކައުންސިލު )ށ(  

 .ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން ލުކުރުމަށްހާސި ދުތައް މަގުސަގެ ކައުންސިލު )ނ(  

އަހަރީ  ،އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ،ލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއިވައިކައުންސިލުން އެކުލަ )ރ(  
 .ލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ަބއިވެރިވުންވައިސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަ ،ބަޖެޓާއި

ލުކުރާ ހަވާގެ ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާ ގުޅިގެން ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުކައުންސިލު )ބ(  
 .އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން )ޅ(  

ކައުންސިލް ހިްނގުމާ 

 ލުވާ ަފރާތް ހަވާ
 ،ލުވާނީހަވާތުގައި ކައުންސިލް ހިންުގމާ ހާލަގެ ރައީސް ޗުއްޓީ ނަގާ ކައުންސިލު )ހ(  .13

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސެވެ. އެގޮތުން ރައީސްގެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގައި، 
ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލް ހިންގުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 
އިދާރާގައި ޤާއިމްވުން ނުވަަތ ަވރޗުއަލްކޮށް ކައުންސިލް ހިންގުާމމެދު، ރައީސަށް 

 އް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ޗުއްޓީދޭން ނިންމާއިރު ކައުންސިލުން ގޮތެ
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ގެ ހިންގުމާ ބު ރައީސް އެއްފަހަރާ ކައުންސިލުނައި އީސާއިގެ ރަކައުންސިލު )ށ(  
ހަވާލުވާނޭ  ލާކައުންސި ވައިގެން،ގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްކައުންސިލު ،އެކަހެރިވާންވާނީ

 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ނުމެންބަރަކު، މެންބަުރންގެ ތެރެިއން އައްޔަ

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ގެ ބައްދަލުވުން ކައުންސިލު 

ގެ ކައުންސިލު 

 ބަްއދަލުވުން 
 )ދޭްއ( ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.  2އަންނަނިވި  ،ގެ ބައްދަލުވުންތައް ެބހިގެންވަނީކައުންސިލު  .14

 ބައްދަލުވުްނ. އާންމުގެ ކައުންސިލު )ހ( 

 ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން.ކައުންސިލު )ށ(  

ބަްއދަލުުވމުގެ ޤާނޫނީ 

 ދު އަދަ 
ލަ މެންބަރުންގެ މުގެ ޖުކައުންސިލު ،ގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީކައުންސިލު )ހ(  .15

 ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެެގންނެވެ.  ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް

ުދ އަދަދު ހަމަނުާވނަމަ، އެ އަދަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޤާނޫނީ  )ށ(  
ނުވަތަ އެހެްނ އިޚްތިޔާރު  ލުމުގެޑައިމެދުކަނހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެްއ 

ގެ ކައުންސިލު ،ވަގުތަކަށް ނުވަތަ އެހެން ދުަވހަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަަލހައްޓާ ފަރާތަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ދު ހަމަނުވެެގން ބައްދަލުުވްނ އަދަގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނީ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
       ލުމަށް ނުވަތަ ަފސްކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުމަްށ ޑައިމެދުކަނ

ން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަަމ، ތީމަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ
 ންވާނެއެވެ.ގައި ލިޔައެކަން ޔައުމިއްޔާ

ލާތީ ުމއާޞަޒަމާނީ 
ތްަތއް ވަސީލަ

ބޭނުންކޮްށގެން 
ކައުންސިްލގެ 

 ބަްއދަލުވުްނތައް ޭބްއވުން 

މެންބަރުން އެއްތަނަކަްށ  ،ގޮތެއްގައި ބާއްވާނީއާންމު ބައްދަލުވުންތައް ގެކައުންސިލު )ހ(  .16
ތްތައް ޭބނުންކޮށްގެްނނެވެ. ވަސީލަލާތީ މުއާޞަޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޒަމާނީ 

ނަމަވެސް، ބައްދަލުވުަމށް އެޖެްނޑާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ، 
ތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ބައްދަލުވުން ބޭއްުވމުގެ ބަދަލުގައި، ވަސީލަލާތީ މުއާޞަޒަމާނީ 

ޔާރު މެންބަރުން އެއްަތނަކަށް ޖަާމކޮށްގެން ބައްދަލުުވން ބޭއްވުުމގެ އިޚްތި
 ގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލު

ނަމަވެްސ، ބައްދަލުވުަމށް ޮއތް ގައި ެއފަދަިއން ބަޔާންކޮށްފައި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ލާީތ މުއާޞައެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ޒަމާނީ 



 ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-210/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:              290 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް:
 

13 
 

ބަދަލުގަިއ، މެންބަުރްނ ތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ ަބއްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ވަސީލަ
އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަުލވުން ބާއްވައިދިނުމަށް، ކައުންިސލުގެ މަދުވެގެްނ 

ނަމަ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނީ، ދިއްޖެތިންބައިކުޅައެއްބައި މެންބަރުން އެ
 މެންބަރުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮްށގެންނެވެ. 

ތްތަްއ ވަސީލަާލތީ މުއާޞަފަދައިން ޒަމާނީ  ބަޔާންކޮްށފައިވާގައި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
              ،ެގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަުމގައި ވިޔަސްބޭނުންކޮށްެގން ކައުންސިލު

ވާއިދުެގ ގައެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ބާވަަތށް ބަަލއި، އެ ބައްދަލުވުމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ މި 
 ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ހައިދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެ 

ތްތައް ވަސީލަގޮތުގެ މަތީން ޒަމާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ރ(  
ބައްދަލުވުމުގައި  ،މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ ބައްދަލުުވްނތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާއި

އަންނަނިިވ  ،ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ،މެންބަރުން ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި
 ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

            ވެސް ބައިވެރިވާންވާނީ، ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކު  (1)   
ތް ވަސީލަލާތީ މުއާޞައެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ބޭުނންކުރެވޭ ޒަމާނީ 

ގެ ރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލުމެންބަނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ 
ފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް ނުަވތަ ލިންކެއް ނުވަަތ ޅައިއިދާރާއިން ކަނޑައަ

 ނުވަތަ އައިޑީއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

ފައިވާ ޅައިނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަ ގައިތެއްވަސީލައެ ފަދަ   (2)   
ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުުމގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާިއ ނުވަތަ 

ލާއި ތަފުސީބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ 
 ކުރަން ވާނެއެވެ.ރިކޯޑުގެ އިދާރާއިން އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލު 

 ބާއްވާތްތައް ބޭނުންޮކށްގެްނ ވަސީލަލާތީ މުއާޞަޒަމާނީ   (3)   
ވޯަޓށް އަހާ މައްސަަލތަކުގައި  ސްކޮށްބައްދަލުވުންތަކުގައި ޯވޓު ދޭއިރު ބަހު

 ވީޑިއޯއިން އިން ނުވަތައޯޑިއޯ ،އަތް މައްޗަށް އުފުލުމާއެކު ،ދޭންވާނީ ވޯޓު
 ވެސް ސާފުވާނެ ގޮތަށް އެ މައްސަލައެއްގައި އެ މެންބަރަކު ވޯޓުދޭގޮތް 

ވުމަށް ހާމަކުރުމާއެކުގަެއވެ. ނުވަތަ ބައްދަލުުވން ޭބއްއަނގަބަހުން 
   ގައި ނުތުގައި ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަ ވަސީލަާލތީ މުއާޞަޒަމާނީ  ރާބޭނުންކު

އެ މެންބަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް ވަކި ގޮތަކަށް 
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ވެސް ވޯޓު  ވޯޓުދެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެގޮތަށް
 ނެއެވެ.ދެވިދާ

އޮތް ފައި ބަޔާންކޮށްވަނަ ނަންަބރުގައި އެފަދައިން  (3)މި އަކުރުގެ   (4)   
ތުގައި، ހާލަދު ލާޒިމްކުރާ ގަވާއިނަމަވެސް، ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް މި 

ްނ މެނުވީ، ޒަމާނީ ތީވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަ
ބައްަދލުވުެމއްގައި،  ބާއްވާތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން ވަސީލަލާތީ މުއާޞަ

 ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޭބނުމަށް އޮންލައިންކޮށް ނުަވަތ ޒަމާނީ ކައުންސިލު  (5)   
ތްތައް ޭބުނންކޮށްގެން މެްނބަރުން ސޮއިކުރަންޖެހޭ ވަސީލަލާތީ މުއާޞަ

 "ޑިޖިޓަލް ސިގްނޭޗަރ"އެ މެންބަރެއްގެ  ،ނަމައޮތްއެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް 
އެ ލިޔެކިއުމެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުްނ، ބައްަދލުވުމުގެ 

ގެ ންގެ ސޮއި ކުރުވޭކަން ކައުންސިލުކައުންސިލަރުހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ްތ ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެުދވެރިކޮށް ވަސީލަލާތީ މުއާޞަޒަމާނީ   (6)   
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުަމށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 
ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭ ލޮގިން ނުވަތަ ލިންުކ ނުވަަތ އައިޑީ، އެހެން 

 ކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.ހިއްސާފަރާތަކާ 

ގެ ބޭނުންކޮށްެގން ކައުންސިލުތްތައް ވަސީލަލާތީ މުއާޞަމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޒަމާނީ  )ބ(  
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގަިއ ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭަޝންތަކާއި ގޮތްތަްއ 

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ނެގޭ ވޯޓެއްގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ  )ޅ(  
ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަްށ  ނަގާއިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާތައް މެދުވެރިކޮށް 

ންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ގީކައުންސިލުން ޔަ ކަންކުރެވޭމުބައްދަލުވުން އިންތިޒާ
ލާީތ މުއާޞަޒަމާނީ ންނުކުރެވޭނަމަ، ގީއެފަދައިން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަ

ންޖެޭހ ސިއްރު ހިފަހައްޓަ ،ތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ ބާްއވާ ބައްދަލުވުމެއްގައިވަސީލަ
 ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުުމގައި މެންބަރުްނ ތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ބާއްވާ ވަސީލަލާތީ މުއާޞަޒަމާނީ  )ކ(  
ކައުންސިލުން ބޭރު ފަރާތްތަަކށް ހާމަކޮށްގެްނ  ،މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު 
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ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަަދ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެިރވާ ފަރާތްތަކުްނ 
ކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަަދ ހިއްސާބައިވެރިވާންވާނީ، ބައްދަލުވުމުގައި 

 މާޙައުލަކުންނެވެ.

ގެ ކައުންސިލު 

ބަްއދަލުވުްނތަކުަގއި 
ބަިއވެިރުވމުގެ ފުުރޞަތު 

 ދިނުން 

ލައިގެން ބާއްވާ ހުޅުވައިކޮށް އާންމުގެ ބައްދަލުވުންތަަކކީ ކައުންސިލު )ހ(  .17
 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ގެ ކައުންސިލު ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށްގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަކައުންސިލު )ށ( 
ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހުސްގައި އެއްވެސް 

 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ހައިސިއްޔަތަކުން 

ަވންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުްނ  ންބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަ )ނ(  
ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި ކުރިޔަށް

މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަކު، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ާމލަމުން ވަގުތުން 
     ބޭރުކުރުމާއި، އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުަވަތ 

ނިންުމމުގެ އިޚްތިޔާރު ްއދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަްށ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ބަ
 ގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކައުންސިލު

މެންބަުރންގެ އިތުރަްށ ގެ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި، ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލު )ރ(  
ފަާރތެއްގެ މަޢުލޫމާުތ  ގުޅިގެން އެ ގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާކައުންސިލު
 ގެ ކައުންސިލު މަޝްވަރާ ކައުންސިލަްށ ދެވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާްތތަކަްށ،ނުވަތަ 

ގެ ރައީސަށް ކައުންސިލު ،ދިނުމުގެ ބާރު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު
ގެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުނަމަވެސް މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި. ލިބިގެންވެއެވެ

ގެ ޖަލްސާގައި ވަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުދަޢު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް 
 .ނުދެވޭނެއެވެ ޓެއްވޯ

 އާްނމުގެ ކައުންސިލު 
ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ 

 ދުަވސް 

)އެކެއް( ފަހަރު  1ކު ން، ކޮންމެ މަހަތީމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ )ހ(  .18
ކޮްށ އާންމު ބާއްވަންވާެނއެވެ. ބައްދަލުވުމެއް އާންމުގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލު

އަދި ކޮންމެ މަހެއްގެ ދެވަނަ ހަފުތާގެ ބުދަުދވަހުއެވެ.  ،ބައްދަލުވުން ބާއްާވނީ
ޖެހިގެްނ  ،ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިްއޖެނަމަ ލުއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ތާވަ

 ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. އެ އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު

ގެ ނަމަވެސް، ކައުންސިލުއޮތް ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  މައްދާގެ )ހ(މި  )ށ(  
ގެ ެމންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތަށް ެފނިއްޖަނަމަ، މަހަުކ ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލު
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    ބައްދަލުުވން ބޭއްވުމަކަްށ  އާންމުބައްދަލުވުަމށް ވުރެ ގިނަ  އާންމު)އެކެއް(  1
 އެވެ.މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅަ

 އާްނމުގެ ކައުންސިލު 

ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ 
ތަނާއި، ވަގުާތއި،  

 އެޖެްނޑާ 

 އާންމުގެ ކައުްނސިލު ،ހިނދަކު ހައިކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް ނުނިންމާ )ހ(  .19
ަވގުތާއި އެޖެންޑާ  ގެ އިދާރާގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގެކައުންސިލު  ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

 ގެ ރައީސެވެ. ކައުންސިލު ،ކަނޑައަޅާނީ

އެޖެންޑާ،  ން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ގަޑިއާއިބައްދަލުވު އާންމުގެ ކައުންސިލު )ށ(  
ެގ ކުރިްނ، ކައުންސިލުހުގެ )ދޭއް( ުދވަ 2އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ މަުދވެގެން 

 ގެ މެންބަރުންނަށް ޮފނުވަންވާނެއެެވ. ކައުންސިލު ،ރައީސް، ލިޔުމުން

 އާންމު ގެ ން ކައުންސިލުތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
ކުރިްނ ފޮނުވި ގޮުތެގ ހުގެ )ދޭއް( ދުވަ 2ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ، ބައްދަުލވުމުގެ 

 ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްަޓންވާނެެއވެ.ކައުންސިލު ،ތައްރިކޯޑު

 އާްނމުގެ ކައުންސިލު 
 ބަްއދަލުުވމުގެ އެޖެްނޑާ 

ގެ ރައީސް ހުށަހެޅޭ ތަރުީތބުްނ، ކައުްނސިލު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާކަމެްއ، އެ )ހ(  .20
 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ،ގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް ބޭނުންާވނަމަކައުންސިލު )ށ(  
ކުރިން،  ހުގެ)ތިނެއް( ދުވަ 3ަފއިވާ ދުވަހުގެ ކޮށްބައްދަލުވުން ތާވަލު އާންމު

 ގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލު ،ލިޔުމަކުން

ގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، ކައުންސިލަްށ ކައުންސިލު )ނ(  
ގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލު ،ކަމެއް  އެ ،ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާަނމަ
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  އާންމުގެ ކައުންސިލު )ރ(  
ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން  ،ވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާއި މައްސަލައަކީ

 ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ގެ ކުއްލި ކައުންސިލު 

 ބަްއދަލުވުން 
 ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.ތެްއގައި، ކައުންސިލުހާލަުތންކުރެ ހާލައަންނަނިވި   .21

ގެ ކައުންސިލު ،ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެންގެ ކުއްލި ކައުންސިލު )ހ( 
 ތިންބައިކުޅައެއްބައި މެންބަުރން އެދުން.
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ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ ކައުންސިލު )ށ(  
 އެދުން.

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނ ގެ ރައީސަށް މިފަދަ ންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލުއެކަށީގެ )ނ(  
 ފެނުން.

ގެ ކުއްލި ކައުންސިލު 

ބަްއދަލުުވމެއް ބާްއވަން 
 ހުށަހެޅުން 

ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަްލސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންާވ ކައުންސިލު  .22
 ގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ންސިލުކައު  ،ލިޔުމުން ،ޚުސަބަބާއި ތާރީ

ގެ ކުއްލި ކައުންސިލު 
ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ 

ތަނާއި، ވަގުާތއި،  
 އެޖެްނޑާ 

ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްަދލުވުން ބާއްވާެނ ، ންތީމަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .23
ތަނާއި ވަގުތާއި އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް ހުށަހެިޅ 

 ،ންތީމަ ގޮތުގެފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތްވާ ޅައިފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުަށހަ
 . ގެ ރައީސެވެކައުންސިލު

އަޅާ ގެ ރައީސް ކަނޑައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބަކައުންސިލު )ށ(  
އީސް، ގެ ރަކައުންސިލު ،އެންމެ އަވަހަކަށް ވީ ތަނާއި ގަޑިއާއި އެޖެންޑާ،

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ލިުޔމުން  ގެ މެންބަރުންނަށްކައުންސިލު

ކުއްލި ބަްއދަލުުވމެްއަގއި 
 ނުނިންޭމނެ ކަންތައްަތއް 

ގެ ކުއްލި ބައްދަުލވުމެއްގައި ނިންމައިގެން ކައުންސިލު ،އަންނަނިވި ކަންކަމުން ކުރެ ކަެމއް  .24
 ނުވާނެއެވެ.

 ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު  މާއި،ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވު )ހ(  
 ނެގުން. ވޯޓުނެތްކަމުގެ 

 .ގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުންކައުންސިލު )ށ(  

ފާރީގެ އެއްވެސް ޔަ ނެގުން ނުވަތަ ވި  ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާގޮތަށް އެއްވެސް ލޯނެއް )ނ(  
 މަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުުރން.ޢާމު

 ފާސްކުރުން. ޓުބަޖެ އި،ކަނޑައެޅުމާ ޓުގެ ބަޖެކައުންސިލު )ރ(  

 ފާސްކުރުން.އެ ޕްލޭންތައް  ،ލުމާއިވައިގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަކައުންސިލު )ބ(  

 ގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.ކައުންސިލު )ޅ(  
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ބައްދަލުވުމަކަށް ނުަވތަ ކައުންސިލުްނ  ގެކައުންސިލުދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާހުރެ  )ހ(  .25 ރުވުން ހާޒި ބަްއދަލުުވމަށް 
ޒުރުވެރިވާނަމަ، އު ރުވުމަށް ހާޒިކުރުމަށް މެންބަރަކު  ފައިވާ ކަމެއްމައިކުރުމަށް ނިން

އެކަން ގެ ރައީސަށް އަވަސް ފުުރޞަތެއްގައި ކައުންސިލުވީ އެންމެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ބައްދަުލވުމަކަށް ނުވަަތ  ގެކައުންސިލު ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ށ(  
         މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުނާ މެންބަރަކު،

 ،ރީގައި ފާހަގަކުރާނީހާޒިއެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެ ޮކމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި 
 ސަލާމުގައިހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ގެ ރައީސަށް ނާންގައި، ނުަވަތ ކައުންސިލު މަތީންގޮތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ  )ނ(  
ބައްދަލުވުމަްށ ގެ ކައުންސިލުޗުއްޓީ ނުނަގައި،  ގޮތުގެ މަތީން ދުގައިވާ ގަވާއިމި 

ރުނުވެ ހާޒިމެންބަރަކު  ކުރުމަށް އްނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާ ކަންތައްތަ
 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

      ނުވަަތ ން އެދުމުގެ މަތީ ގެކައުންސިލު ،ކައުންސިލަަރކަށްޗުއްޓީގައި ހުންނަ  )ރ(  
ގެ ޖަލްސާގައި ކައުންސިލު ،ންތީކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަ އެ

 ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

ެގ މަސްއޫލިއްޔަތު މުެގ ސަބަބުން ނުަވތަ ކައުންސިލުރުނުވުހާޒިބައްދަލުވުންތަަކށް  )ބ(  
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަްއ އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓީއަްށ  ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ
ން ތީތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ ،ކައުންސިލަރަކާމެދު އެ ،ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެެވ.

ގެ ޚިލާފަށް ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލުގޮތްތަކާ  ކޮށްފައިވާބަޔާންމި މާއްދާގައި   (1)   
           ،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަކައުންސިލަރަކު  )ދޭއް( ބައްަދލުވުމަށް  2
 ؛ކައުންސިލުން ނަސޭހަތްދިނުން  އެ

ގެ ޚިލާފަށް ވިދިވިދިގެން ކައުްނސިލުޮގތަކާ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން  (2)   
 ނުވަތަ  ،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަކަުއންސިލަރަކު  ބައްަދލުވުމަށް)ތިނެއް(  3
ވާ ކަންތައް ބަޔާންކޮށްފައިގައި ވަނަ ނަންބަރު (1)މާއްދާގެ  މި

 ފައި ކައުންސިލަކުން ލިޔުމުން އެކަްނ ހަނދާންޮކށްދީ އެ ،ތަކުރާރުވާނަމަ
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.



 ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-210/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:              290 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް:
 

19 
 

ގެ ކައުންސިލު 

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެެހއްޓުން 

ގެ ރައީސެވެ. ކައުންސިލު ،ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީކައުންސިލު )ހ(  .26
 ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެއްގައި ކައުންސިލުހާލަރައީސް ނެތް 
 . ގެ ނައިބު ރައީސެވެކައުންސިލު

ގެ ހިންގުމާ ބު ރައީސް އެއްފަހަރާ ކައުންސިލުނައި އިރައީސާގެ ކައުންސިލު )ށ( 
ހަވާލުވާޭނ  ލާކައުންސި ވައިފައި،ގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްކައުންސިލު ،އެކަހެރިވާންވާނީ

 ފަހުގައެވެ. ކުރުމަށް ނުމެންބަރަކު، މެންބަުރންގެ ތެރެިއން އައްޔަ

ެގ ލަހައްޓަމުން ދަނިޮކށް ކައުންސިލުނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަ )ނ(  
ގައި  ރައީސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ(

 ގެންއްޔަނުކޮށްއަން ަކއުންސިލް ހިންގާނެ މެްނބަރަކު ތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ 
ތަ ގެ ރައީސް ނުވަދަނިކޮށް، ކައުންސިލު ކުރިޔަށްގެ ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލު

       ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ވަުގތުން ފެށިގެްނ 
 މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ގެ ކައުންސިލު 

ބަްއދަލުވުްނތައް ފެށުާމއި 
 ނިންމުން 

ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްެގ  ގޮތުގެ މަތީން މި ގަވާއިދުގައިވާ  )ހ(  .27
ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ  ބައްދަލުވުމުެގ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ،ފެށުމާއި ނިންމުން

 هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد ،الرحيم الرمحن هللا بسم" ،ބައްދަލުވުން ަފށަމުން
 އިުޢލާނު  ގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ" ިމގޮތަށް ކައުްނސިލު ،ہواال ومن وصحبه لهٱ وعلى

ގެ ކައުންސިލު ،العاملني رب هلل واحلمد" ،އަދި ބައްދަލުވުން ނިންމަމުން ކުރަންވާނެއެވެ.

 ކުރަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުން ނިމުނީ" މިގޮަތށް އިޢުލާނު

ފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބައްަދލުވުމުގެ ޤާނޫީނ ަޅއިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަ )ށ(  
މެންބަރުންެގ  ،ދު ހަމަާވނަމަ އަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަްނވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ އަދަ
ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުުވން ފަާށނީއެެވ. ބައްދަލުވުްނ ނުދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާއަދަ

ދު ހަމަވޭޯތ އަދަދު ހަމަނުވާނަަމ، އެ އަދަފެށުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ގަޑިޖެހޭިއރު ޤާނޫނީ 
ވެސް ޤާނޫނީ  ބަލަންާވެނއެވެ. މި ވަގުތު ފަހަނަޅައިދިއުމުން ނިޓު)ފަނަރަ( މި 15
 ކުރަންވާނެއެވެ. ނު އިޢުލާއެކަން  ދު ހަމަނުވާނަމަ، ރިޔާސަތުން އަދަ

އެޖެްނޑާ އިްއުވމާއި 
 ފާސްކުރުން 

 ،ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ އެޖެންޑާބައްދަލުވުން ެފށުމަށްފަުހ، ެއ  )ހ(  .28
ން ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އިއްވުމުން، ތީރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަ

 ކައުންސިލުން އެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 
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ެގ ބައްދަލުވުމުްނ ށް ބަދަުލ ގެނައުމަށް ކައުންސިލުއެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަ )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިން ފޮނުވި އެޖެންޑާގައި ނުހިމެޭނ ހުގެ )ދޭއް( ދުވަ 2ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު )ނ(  
ބައްދަލުވުމުެގ އެޖެންޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  އާންމުކަމެއް، 

 ވެސް ނުވާނެއެވެ. އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަމެއް އެޖެންޑާއިން އުނިކޮށްގެން

ެއއްޮގތަށް  އެޖެްނޑާއާ 
 ުކރިޔަށްބަްއދަލުވުން 

ގެްނގޮސް ަބހުސަށް 

 ލުން ހުޅުަވއި

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްުކރުމަށްފަހު، އެ އެެޖންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ހ(  .29
 ފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ނައި ތަރުތީބުްނ، އެޖެންޑާގައި ހިމަ

 ،ބެހޭގޮތުްނ ބަހުސްކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ކަމަކާ ހުަށހަޅައި، އެ ން ބައްދަލުވުަމށްތީމަ
 ލަންވާނެއެވެ. ހުޅުވައިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން 

ލުމުގައި،  ހުޅުވައިބަހުސްގެ ފުރުޞަތު  ގޮތުެގ މަތީންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ށ(  
ަވގުތާއި، ކޮންެމ ލަ މުމައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ، މުޅި ބަހުސަށް ދެޭވނެ ޖު

ބައްދަލުވުމުގެ  ،މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅަން  ގޮތުގެ މަތީންރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި

ލަ ދިގުމިނާއި، ޮކްނމެ މެންބަރަކަްށ މުރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، ަބހުސްގެ ޖު
ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާުނ  ޞަތުގެ ދިގުމިްނ، ބަހުސްލިބޭނެ ފުރު

ހަމަހަަމ  ،ދޭްނވާނީ ތުފުރުޞަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ެމންބަރުންަނށް 
 އުސޫލަކުންނެވެ.

ބަްއދަލުުވމުަގއި 

ވާހަކަެދއްކުމަށް 
 ތަށް ެއދުން ފުރުޞަ

ބަހުސަްށ  މަތީންގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  33މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .30
ލުމުން، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގައި ހުޅުވައި

ބައިވެރިވާން ޭބނުންވާ މެްނބަުރން، އަތް އުުފލައިގެން ރިާޔސަތަށް އެކަމަށް 
 އެދޭނީއެވެ.

ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ ެމންބަރުްނނަށް، އެ ބަހުސަަކްށ  )ށ(  
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން، ނުވަތަ ބަހުސް އެއްކޮށް ނިމެންދެން، 
ފުރުޞަތަށް މެންބަރުން އެދުުނ ތަރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިާވ 

 ދޭންާވނެއެވެ. ތަރުތީބުްނ، ފުރުޞަތު

ބަހުްސަގއި 

ވާހަކަެދއްކުުމގެ 
 އަަދބުތައް 

ކޮންމެ  ،އަންނަނިިވ އުސޫލުތަކަށް ،ވާހަކަދެއްކުމުގައިގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ސިލުކައުން  .31
 .ތަބާވާންވާނެއެވެ ވެސް  މެންބަރަކު
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އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެއް  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާ ވަގުތު )ހ(  
 ދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން. ވެސް އެ ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު

 މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިާނކުރުން.ފައިވާ ޅައިހުށަހަ )ށ(  

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވެ،  )ނ(  
އިގެން، ކައުންސިލާއި ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަށް

ގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާޭނ ކައުންސިލު
 .ވާހަކަދެއްކުން ،ގޮތުގެ މަތީން

ގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކައުންސިލު )ހ(  .32 ބަހުސް ނިްނމުން 
         ވުމުން، ލަ ވަގުތު ހަމަމުނުވަތަ ބަހުސަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖު ،ނިމުމުން

 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މެންބަރަކަްށ، ޖަވާބުދާރީުވމަށާއި ފަހުބަސް  ރިއެ ބަހުސްކު
 ދޭންވާނެއެވެ. ނިޓު)ތިނެއް( މި 3މަދުވެގެން  ،ބުނުމަށް

މައްސަލަ ހުަށހެޅި މެންބަރަްށ  ،ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ  )ށ(  
ގުޅިގެން ނިންިމ  ސާފުރުޞަތު ރިާޔސަތުން ދިނުމާއެކު، މުޅި ަބހުފަހުބަސް ބުނުމުގެ 

 އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ. ،ުކރުމުންނުނިންމުން ރިޔާސަތުން އިޢުލާ

މަްއސަލައާ ުގޭޅގޮތުން 
 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

 ގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުސްކައުންސިލު )ހ(  .33
 ،ނިމުމުން، މައްސަލައާ މެުދ ޢަމަލުކުރަން ފެްނނަ ގޮްތަތއް ހުށަހެޅުމަށް

ލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފުރުޞަތަްށ ހުޅުވައިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން 
   ގެދާމާއް 33ދުގެ ގަވާއިމި  ،އެދުމާއި ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ްނނެވެ.ތީ)ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަ

ނަަމވެސް، ބަހުސްެގ ޮއތް ގައި އެފަަދއިން ބަޔާންކޮށްފައި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ލާގެ ތެރެއިން، މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތް ހުށަހެޅުމުގެ ޙަމަރު

 އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާހަކަިއގެ ެމދުތެެރއިން 
 ލަްނޖެހުން ހުއްޓައި

  އަންނަނިވި ަކންކަމުންކުެރ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ،ވާހަކަދައްކަމުން ަދިނކޮށްމެންބަރަކު   .34
 ލަންވާނެއެވެ.ހުއްޓައިއެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ 
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އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ )ހ(  
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާުފވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް 

 ލުމަށް އެންގުން.ހުއްޓައިވާހަކަ  ،ފެނިގެން

     ގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައްކަަމްށ ަކއުންސިލު ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ )ށ(  
ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް  ކޮށްފައިވާގަވާއިދުގައި ބަޔާންމި 

 ލުމަށް އެންގުން.ހުއްޓައިވާހަކަ  ،ފެނިގެން

ނެްތ  އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޅުމެއް ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ )ނ(  
 ލުމަށް އެްނގުން.ހުއްޓައިވާހަކަ  ،ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން

ލަން ހުއްަޓއިވާހަކަ 

އެްނގި ސަަބބު 

 ބަޔާންކުުރން 

ވާހަކައެްއ  ލުމަށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ، އެހުއްޓައިވާހަކަ ދައްކާ މެންބަރެއްގެ   .35
 ލުމަށް އަންގާ ސަބަުބ، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ހުއްޓައި

ގެ ކައުންސިލު 

 ބަްއދަލުުވމެްއަގއި 
ކުރުން ހުްއދަނޫން 

 ކަންކަން

ގެ މެންބަރަކު، އަންނަނިިވ  ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލުގެ އެއްވެސްކައުންސިލު  .36
 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ެގްނދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަަދ އެއްވެސް ކަމެއް  )ހ( 
 ކުރުން.

      ށް ކަގޮތަ ގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަވުން ިހނގަމުންދާއިުރ ކައުންސިލުބައްދަލު )ށ(  
 ކައި ފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި، އެހެނިހެން މެންބަރުންާނ ވާހަކަދައް ނޫސް މަޖައްލާ

ުހންނަްށ އިޝާރާތްކޮްށ ގެ އަޑުެއހުމަށް އައިސް ތިބޭ މީމުހެދުމާއި، ބައްދަލުވު
 .ކޮށްހެުދންމުޢާމަލާތު

   ގެ ބޭުނމަށް ފިޔަވައި، ން ކައުންސިލުތީމަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ (ނ)  
ކެސެޓް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެރާ، ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަަތ 

ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ކައުންސިލު ،ކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހިރިކޯޑުއަޑު 
 ބޭނުންކުރުން.

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު ހުރަސް  )ރ(  
 އެޅުން.
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ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މޯބައިލް ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި، ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުމާއި،  )ބ(  
 ކުރުން.ރިކޯޑުއަޑު 

ކައުންސިލުން ަކމެއް 

 ނިންމުން 
ހިނދަކު،  ހައިކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާ މި ގަވާއިދުގައި  )ހ(  .37

ެގ ކައުންސިލު ،ގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީކައުންސިލު
ރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ހާޒިބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް 

 މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިިވ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި އެހެން  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ލަ މެންބަރުންެގ މުގެ ޖުމުޅި ކައުންސިލު ،ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 ގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން؛ކައުންސިލު  (1)   

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

އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިިވ ބަޔާންކޮށްފައި  ގައި އެހެން މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ލަ މެންބަރުންެގ މުގެ ޖުމުޅި ކައުންސިލު ،ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ

 ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣުަލބިއްޔަުތ ލިބިގެންނެވެ.

 ތަންތަަނށް ދީފައިވާ ނަްނ ބަދަލުކުރުން؛ އާންމު  (1)   

ނުވަަތ  ،ލުންތައިފުލޭ މުދަލެއް ނައްނޫ މުދަލާއިއުފުލޭ  ،ކައުންސިލުން ހޯދާ  (2)   
 އެފަދަ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަަކށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން.

 މާލީކަންކަމުގައި ލުއިދިނުން.ކައުންސިލުން   (3)   

ކައުންސިލުން ަކމެއް 

ނިންުމމުަގއި 
ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ 

 ކަންތައްަތއް 

ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދޭން ވާނެއެވެ.   .38
ސަރުކާރުގެ ދުތަކާއި ަގވާއިޤާޫނނުތަކާއި  ،އަދި ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމަންވާނީ

ސިޔާސަތުތަކާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ 
 ންނެވެ.ތީގެ މަތެއްގޮ

ކަނޑައެޅުްނ ހިމެނޭ ގޮތުްނ، ކައުންސިލްތަަކށް ލިބިދީފައިާވ  ޓުގެ ބަޖެކައުންސިލު )ހ(  .39 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން 
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުން 
 ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ދައުަލތުގެ ުމދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހަިއ ޤާނޫނުތަކާއި، 
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ލުން ޞޫ ލާމަރުކަޒީ އު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ފައިވާ ވައިލައިއެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަުށން ެއކުލަ އި،ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( އާ

ލުތަކާ ސޫދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު ،ގަވާއިދުތަކާއި
 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންއެއްގޮތްވާ 

ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮްށފައިވާ ބިްނތަކާއި އެކި ފަރާތްަތކާއެކު ވެފައިާވ  )ށ(  
އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެޭހ 

ފުކުރަން މާޖޫރިމަނާއެއް ުނވަތަ އެ ނޫންވެސް އެެހން ފަިއސާއެއް ނުވަތަ ކުއްޔެއް 
 ކުރަންވާނީ، ކަންއެކަން ،ނުވަތަ ލުެޔއް ދިނުމަށް އެދޭނަމަނުވަތަ ފަސްކުރަން 
)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގަިއ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ނެެވ.ގޮތުގެ މަތީން  ކޮށްފައިވާބަޔާން

ކައުންސިލުން ސިއްރު ވޯޓަކުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަްށ  )ހ(  .40 ވޯޓު ދިނުން 
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ކަންކަން ނިންމުމުގަިއ 

 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ކައުންސިލުން ވޯޓު ދޭނީ

 1ނަގާ ކޮްނމެ ކަމަކަށް  ވެސް ދެވޭނީ، ވޯޓު ގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ކައުންސިލު )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ.

ރިޔާސަތުން ވޯޓުަގއި 
 ބަިއވެިރވުން 

ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ  ،ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  .41
ގައި އްޓީން ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ާހލަތެކައުްނސިލުގެ ފުލް މެޖޯރި ،ގައެވެ. ނަމަވެސްއްހާލަތެ

 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.  ،މަދުވަނީ އެއްވޯޓު ކަމަށްވާނަމަ

ލު ތަފުސީޓު ގުަނއި ވޯ

ކުުރމާއި ނަީތޖާ ރިކޯޑު
 އިޢުލާނުކުރުން 

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ  ،ކުރާނީ ރިކޯޑުލު ތަފުސީވޯޓު ގުނައި، އޭގެ   .42
ގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ކައުންސިލު ،ރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާސެކްރެޓަ

 ބައްދަލުވުމުގެ ިރޔާސަތުންނެވެ. ،އިޢުލާނުކުރާނީ

ތު ފުުށއަރާ މަޞްލަޙަ
 ތުހާލަ

ގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިީމހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ކައުންސިލު  .43
ނުވަތަ މަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީެހއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 

ގައި ރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލުއަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ 
 ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ މެންބަރަކު  މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެ ބައްދަލުުވމުގައި
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ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންުމންތަާކއި ކަންތައްތަްއ  )ހ(  .44 ނިންމުންަތއް ހާމަުކރުން 
މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ  ކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.އާންމު

 ނުބެލެވޭެނއެވެ. އެއްއަމުރުތަކެއް ކަމުގަ

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންުމންތަާކއި ކަންތައްތަްއ  )ށ(  
ގެ ކައުންސިލު ،ޖެހުމަށްފަހުގެ ސިއްކަ ޓަކައި ަކއުންސިލު ކޮށް ހާމަކުރުމަށްއާންމު

ގެ ރަސްމީ ކައުްނސިލު ،ގެ ވެބްސައިޓާއިކަުއންސިލު ޑާއި،އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯ
 ކުރަންވާނެއެވެ.އާންމުސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި 

ެގ ން ކައުންސިލުތީ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަ މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( )ނ(  
ގެ  އާންމުކުރުމަްށފަހު، ކައުންސިލުއަމުރުތަކާއި ިނންމުންތައްޤަރާރުތަކާއި 

 ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރިކޯޑުއިދާރާއިން އެކަން 

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިކައުންސިލު  .45
ގެ އިދާރާގެ ނޭހެން ބެލެހެްއުޓމަކީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާކައުންސިލު

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 
 ޔައުިމއްޔާ 

ގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުެމއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިިވ ކައުންސިލު )ހ(  .46
އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަުރްނ  ،މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުން ފާސްކޮށް

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ކަންކަމާއި، ބައްަދލުުވމުގައި ބައިވެރިވި  )ށ(  
އެ މެންބަރުން  ނާއި،މެންބަރުން ވާމެންބަރުންނާިއ، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނު

           ތާއި،ބައިވެރިނުވި ސަބަބާއި، ބައްަދލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަާނއި ވަގު
އެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކަުއްނސިލަރުންގެ އިތުރުން އެެހން ފަރާތަކުްނ 

ބައްަދލުވުމުެގ ޔައުމިއްޔާގައި  ،ވެސް އެކަމުގެ މަޢުލުމާތު ،ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ
 ނެއެވެ.ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާ

ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ފަދައިން ކައުންސިލު ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ ގޮތެއް 

 ޔައުމިއްޔާ ރަނގަޅުކަމަށް ރުހޭކަމަށެވެ. ،ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ެބލެވޭނީ



 ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-210/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:              290 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް:
 

26 
 

 ބާބު ހަތަރުވަނަ 
 ގެ އިދާރާ ކައުންސިލު 

ގެ އިދާރީ ކައުންސިލު ،ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީކައުންސިލު  .47 ގެ ިއދާރާ ކައުންސިލު 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7ޓަކަިއ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ކަންކަން ކުރާނީ އެކަމަށް 

 .ގެ ދަށުން ާޤއިމްކުރާ އިދާރާއިންނެވެ ޤާނޫނު(ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ގެ ކައުންސިލު 

 ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް 
ގެ އްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި، ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވަކައުންސިލު )ހ(  .48

ނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެލަފަޔާއެކު، ކައުންސިލު
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ،ކުރާނީނުއްޔައަ

ލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ، ގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިކައުންސިލު )ށ(  
ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ. އަދި، ކައުންސިލުން ނިްނމާ ނިންމުްނތަްއ ކައުންސިލު

ށްދިނުމުގެ ކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮޛުތަންފީ
 ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ.ކައުންސިލު ،ވެސް އެންމެ އިސްފަރާތަކީ

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަްލގެ 
 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކައުންސިލު  .49
 ވަނީއެވެ.މި

މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން  ގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީކައުންސިލު )ހ( 
 ،ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި

  .ގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްުޓންކައުންސިލު

ނުވަތަ  ގެ ރައީސް،  ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާކައުންސިލު )ށ(  
ުލވެހުރި ކައުންސިލަރަށް ހަވާނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެވަގުތަކު 

 .ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން

ލުތައް ސޫދުތަކާއި އުގަވާއިކަނޑައަޅާ  ،ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކާއި )ނ(  
 .ތަންފީޛުކުރުން

ގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލު ،ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ުމިނސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް )ރ(  
މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަިއ، ކައުންސިލުްނ 

 .ލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންސޫފައިވާ އުޅައިކަނޑައަ

ްނ ސީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަހަރަގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލު )ބ(  
 .ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުން ސަށްގެ ރައީކައުންސިލު
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ޤާނޫނުތަކާިއ  ،ކާތްތަކުގައިހަރަކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ  )ޅ(  
 .ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވާކަން ަކށަވަރުކުރުން

ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓްތަާކއި ރިޕޯޓުތައް  )ކ(  
 .ން ަތންފީުޛކުރުންތީކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަ ،ތައްޔާރުކުރުމާއި

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮްށ  ،ގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށްކައުންސިލު )އ(  
ކޮށް، އޭގެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންެޖހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާަތއް

ގެ ތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލުޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްގެ އަލީގައި ކައުންސިލު
 .ރައީސަށް ލަފާދިނުން

ގެ ބޭނުމަްށ، ( ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނުދައު) 3/2006ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ވ(  
ވެރިޔާގެ  ގެ މާލީ ޒިްނމާދާރުން، ކައުންސިލުތީމަ ގެ ރައީސްގެ ލަފާގެކައުންސިލު

 .އަދާކުރުންމަސްއޫލިއްޔަތު 

ގެ ޓަކައި ކައުންސިލު ގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްކައުންސިލު )މ(  
 .އިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުންހަމުވައްޒަފުގެ އެންމެ އިސް  އިދާރީ

           ،އްޔަތުންސިއިހަގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ކައުންސިލު )ފ(  
 .ލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރުންހަވާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލު )ދ(  
 އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތަްއތައްކުރުން.

މީޑިާއއަށް މަޢުޫލމާތު 

 ދިނުން 
ގެ ކައުންސިލު މީޑިއާއަށް މަޢުޫލމާތު ދޭނީގުޅޭ ގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ ކައުންސިލުން ކުރާ  .50

      ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކައުންސިލުނިންމުމެއް
 މަސައްކަތާ ހަވާލުވެތިބި އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ  އެ

 މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން ސަ 

ޤަުއމީ ިއދާާރއާ އޮްނނަ 

 ގުުޅން 
ލުން ޞޫ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .51

މުއައްސަސާތަކުން  ،ޮގތުގެ ަމތީން  ކޮށްފައިވާބަޔާންވަނަ ާބބުގައި   9ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 
ޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި  އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް

 މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެއް ކައުންސިލުން ދޭްނވާނެއެވެ. އެ
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 ހަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ދަށް  އިޞްލާޙު ގަާވއި 
 ގެަނއުން 

ލާޙެއް ނުވަތަ ޞްވާއިދުެގ  އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް  އި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ގަމި  )ހ(  .52
ލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް، ލޯަކލް ގަވަރމަންްޓ ޞްބަދަލެއް ގެނެވޭނީ، އެ އި

ށް ލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަޞްއޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދަށް އެ އި
         ސަރުކާރުގައި ގެޒެޓުގައި ދިވެހި  ،ފާސްކޮށް އިކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުގަ

 ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.އެ އިޞްލާޙެއް 

މި ަގވާއިދަށް ގެނެޭވ  ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
ރަސްމީ  ގެކައުންސިލު ،ތައް، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާއިޙުއިސްލާ

ގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގަިއ ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލު
 ކުރަން ވާނެއެވެ.އާންމު

ދުަގއި ނެތްކަެމއް ގަާވއި 
 ދިާމވުން 

ކަމެްއގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް  މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުާވ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ  .53
ލަ މެންބަރުންެގ މުގެ ޖުން ކައުންސިލުތީމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ ،ނިންމާނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އިދާ ވާ އިުޖރާއީ ގަ

 އެރުން ފުށު
  R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު، މި ގަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެއްވެސް މާއްދާއެއް  .54

 ،އަަރއިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީށުފު)ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންުމ އިޖުރާއީ ގަވައިދު( އާ 
     )ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ   R-143/2021ވާއިދު ނަންބަރުގަ

 އަށެވެ. ގަވައިދު(

ގޮތުްނ ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފުދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަގަވާއިމި   .55 މާނަކުރުން 
   ވަނީ، އެ ފައިދީޒުތަކަށް ފުއަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ ،ހިނދަކު ހައިމާނައެއް ދޭހަނުވާ

          ޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. އަދި ފުލައެ އެ ޢިބާރާތްތަކާއި 
ބޭނުންޮކށްފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުކޮށް ބޭނުންކުރާ ދުގައި މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ގަވާއިމި 
 ވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ. މާނަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ" )ހ(  
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

 ކައުންސިލަށެވެ.އަތޮޅު  އުތުރުބުރީމަތީ ތިލަުދން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ )ށ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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ގެ ކައުންސިލުއަތޮޅު  އުތުރުބުރީިތލަދުންމަތީ  ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
 މެންބަރުންަނށެވެ.

 ގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ކަުއންސިލު ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް  އެންމެ އިސް

 ވެ.ފަށެލުެވހުރި މުވައްޒަހަވާނުވަތަ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގުތީގޮތުން 

 ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ،"ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
 ،ތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ިހންާގ އިދާރާތަކާއި މި ،އޮފީސްތަކާއި

މިނިވަްނ   ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފަްއދައި ހިންގަމުންދާ ދައުލަތުެގ 
 .މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކަށެވެ
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 ރާ އިދާ  ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

  ހއ. ދިއްދޫ،
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ސަލާމުގެ/އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު 

 ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި 

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

 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: ސީލު ލިޔަން:ފުތަ ،ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާަނމަ )ދޭއް( 2

 ސަބަބު:

 ރާރު:ޤް ގެ އި ކައުންސިލަރު  ގެ ނަން: ކައުންސިލަރު
          މާތެެވ. މަޢުލޫބެހޭ ތެދު ހުރެންނާމަތީގައި އެވަނީ އަ

ދީފައިވާ  ހުރެންއެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި އަ ،މާތަކީމަޢުލޫ އެ
 ހުރެން ހުރީ އަ ހުރެންމަޢުލޫމާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އަ

ގެ މައްޗަށް ހުރެންބަލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެއްެޖ ނަމަ، އަ
 ގަބޫލުކުރަމެވެ. ހުރެންފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަ  އިޞްލާޙީ

 :އެޑްރެސް
 :ޤާމުމަ

 ސޮއި:

 
 ލުވެހުރި ކައުންސިލަރ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި ހަވާ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ނުވަތަ ރައީސް، 

 2ދުވަސް  1ދުވަސް 
 އެންގި ގަޑި: އެންގި ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި:  އެންގި ތާރީޚު: 
 ތާރީޚު:  :ގެ ސޮއިކައުންސިލަރު ނަން:  ގެކައުންސިލަރު

 : މުމަޤާ
 

  1 ލު ޖަދުވަ 
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 ރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި ހާޒި 
 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 ގަޑި: މު:ޤާމަ

 ތާރީޚު: ސޮއި:
 

____________________________________ 


