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އަދަދު299 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

c

މާލެއަތޮޅު ގުރައިދ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ކ .ގުރައިދ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

މާލެއަތޮޅު ގުރައިދ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
އެއްވަނަ ބާބު
އާންމު މާއްދާތައް
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.1

ދ
ގސަ ު
މަ ު

.2

އދަށް ޢަމަލުކުރަން
ވ ި
ގަ ާ

.3

(ހ)

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުޞލުން ހިންގުމުގެ ޤާނނު) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ،މާލެއަތޮޅު ގުރައިދ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެ ޤާނނުގެ
108

ވަނަ

މާއްދާއިން

ބާރު

ލިބިގެން،

މާލެއަތޮޅު

ގުރައިދ

ކައުންސިލުން

އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،މާލެއަތޮޅު ގުރައިދ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު" އެވެ.

ގ
ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،ޤާނނުއަސާސީއާއި ،ޤާނނު ނަ ް
ނ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމުގެ ޤާނނު) އާއި ،އެ ޤާނނުގެ ދަށު ް
އތޮޅު ގުރައިދ ކައުންސިލް
ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މާލެ ަ
މސްއލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލުން
ަ
ހިންގުމަށާއި ،ކައުންސިލުގެ
ނތައް
ބއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވު ް
ނމުމަށް ޓަކައި ކައުންސިލުން ާ
ނ ް
ނންމުންތައް ި
ނިންމަންޖެހޭ ި
ނ
ނތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަ ް
ދލުވު ް
އ ހިންގުމާއި ،އެ ބައް ަ
ވންތަ ް
ބޭއްވުމާއި ،އެ ބައްދަލު ު
ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.

ފެށުން

(ހ)

މި

ގަވާއިދު

ފާސްކޮށްފައިވަނީ،

19

ސެޕްޓެންބަރު

2022

ގައި

ބޭއްވި،

މާލެއަތޮޅު ގުރައިދ ކައުންސިލުގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  70ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
3

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އަދަދު299 :

(ށ)

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މާލެއަތޮޅު ގުރައިދ ކައުންސިލުން

މި ގަވާއިދު

ފާސްކޮށް ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
ދެވަނަ ބާބު
ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ،ނައިބު ރައީސާއި ،މެންބަރުން
ރއީސް
ލގެ ަ
ކައުންސި ު

.4

އބު
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ު

.5

ތވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ
ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ،ކައުންސިލް ނިސްބަ ް
ނވެ.
މެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އުސލުތަކުގެ މަތީން ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުން ެ
(ހ)

އސް
ރަ ީ

ރަށު ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ
ތެރެއިން އެ ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން
ނގައިފިނަމަ ،ނުވަތަ
އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ ،ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ަ
ށ އެކަން އަންގައި،
މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަ ް
ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ރންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު
ތެރޭގައި ،ކައުންސިލުގެ މެންބަ ު
ބ ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،
ނބަރަކު އިންތިޚާ ު
އ މަޤާމަށް މެ ް
ކުރަންވާނެއެވެ .އެ މުއްދަތުގައި ެ
އސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން
ޚބު ކުރެވެންދެން ،އެ ނން މަ ް
އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތި ާ
ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އބު
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ު
އސް
ރަ ީ
މގައި
ކރު ު
ތޚާބު ު
އިން ި
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

.6

(ހ)

ކައުންސިލުގެ

ނައިބު

ރައީސް

އިންތިޚާބުކުރާނީ،

ކައުންސިލުގެ

އާންމު

ނނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ބައްދަލުވުމެއްގައި ،އަން ަ
()1

ތރެއިން ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ެ
ސލުގެ އާންމު
މންބަރަކު ،އެ މެންބަރެއްގެ ނަން ،ކައުން ި
އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ ެ
ށހަޅަންވާނެއެވެ.
ބައްދަލުވުމަށް ހު ަ

()2

ނައިބު ރައީސްކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނީ ،ކައުންސިލުގެ އާންމު
ބރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެން ަ

()3

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

4

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(ށ)

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ
ނސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
އޓާނީ ،ކައު ް
ކަންތައްތައް ބަލަހަ ް

ރއީސް
ލގެ ަ
ކައުންސި ު

.7

(ހ)

އސްތިޢުފާ
ޤމުން ި
މަ ާ

ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ލިޔުމަކުން
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް

ނ
ދިނު ް

ކވީއެވެ.
ލިބުމުން ،އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަ ި
(ށ)

އދާރާއަށް ލިބުމުން،
ކށްފައިވާ ސިޓީ ،ކައުންސިލުގެ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
އެ ސިޓީއަކީ ރައީސް ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ނުވަތަ އެ މަސްއލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

އބު
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ު

.8

(ހ)

ޤމުން
އސް މަ ާ
ރަ ީ

ނވެއްޖެނަމަ ،އެކަން
ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނު ް
ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ،ކައުންސިލުގެ

ނ
ދނު ް
އިސްތިޢުފާ ި

އިދާރާއަށް ލިބުމުން ،އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.
(ށ)

އދާރާއަށް ލިބުމުން،
ކށްފައިވާ ސިޓީ ،ކައުންސިލުގެ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
އެ ސިޓީއަކީ ނައިބު ރައީސް ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ
ރކުރަންވާނެއެވެ.
ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ މަސްއލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަ ު

(ނ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގ
ގޮތު ެ

ތން،
މަ ީ

ކައުންސިލުގެ

ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިނަސް ،އެ މެންބަރެއްގެ
ނނެއެވެ.
މެންބަރުކަން ދެމިއޮން ާ
އބު
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ު
ޤމުން
އސް މަ ާ
ރަ ީ
ނ
ކރު ް
ދުރު ު

.9

(ހ)

ކއުންސިލުގެ އާންމު
ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ަ
ބައްދަލުވުމެއްގައި ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
()1

ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ޤާނނު ނަ ް
އުޞލުން ހިންގުމުގެ ޤާނނު) ގެ ރޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި
ނައިބު

ކައުންސިލުގެ

ރައީސް

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް

ހގަކުރެވިގެން
ފާ ަ

އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން؛
()2

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ކައުންސިލުގެ އާންމު
ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން.

5

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(ށ)

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު
އ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދަ ި
ގން ޙުކުމެއް ކޮށްފި
ރައީސްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ ެ
ނކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާ
ގ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާ ް
ހާލަތެއްގައި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ތކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ
ބ ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެ ް
ފުރިހަމަކުރުމަކާ ނުލައި ނައި ު
އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

ޓ ނެގުމަށް ނުވަތަ
ރއީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯ ު
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނައިބު ަ
ކއުންސިލުގެ އާންމު
ޖހޭ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ަ
އެ ވޯޓުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަން ެ
ބައްދަލުވުމަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ،އާންމު ބައްދަލުވުމަށް
ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ އުސލުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް
ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކައުންސިލު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާ
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

އސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު ،ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މަ ް
ނައިބު

ރައީސް

އިހުމާލުވިކަމަށް

ފެންނަ

ކންކަން،
ަ

މން،
ލިޔު ު

މށް
ބައްދަލުވު ަ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ކައުންސިލް

ހިންގުމުގައި

ކައުންސިލުގެ

ނައިބު

ރައީސް

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް

އންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި
ނނަމަ ،ކަ ު
ކައުންސިލަށް ފެން ަ
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްކޮށް ،އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް ދޭންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ބ ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައި ު
ށން ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު،
ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަ ު
ކން އިޞްލާޙުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ މުއްދަތު ހަމަވާ
އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކަން ަ
ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ،ނައިބު ރައީސްގެ
އިތުބާރު

އޮތްކަމަށް

ތ
ނުވަ ަ

ނެތްކަމަށް

ނ
ކައުންސިލު ް

ކަނޑައަޅައި

ވޯޓެއް

ނަގަންވާނެއެވެ.
(ކ)

ބ ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައި ު
ތށްފަހު ،މި މާއްދާގެ
ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދޭ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަ ަ
(ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނނީ ،ކައުންސިލުގެ
އވެ.
ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނން ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެ ެ
6

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(އ)

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ ،މުޅި ކައުންސިލުގެ
ފސްވުމުންނެވެ.
ޖުމުލަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ާ

(ވ)

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ވަކިކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ،އެ މެންބަރެއްގެ
ނނެއެވެ.
މެންބަރުކަން ދެމިއޮން ާ

(މ)

ބރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު
ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން އިތު ާ
ނސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ،މި ގަވާއިދާއި ،ގަވާއިދު
ނެގުމަށްފަހު ،އެފަދައިން ކައު ް
ޖރާއީ ގަވާއިދު( ގައި
ނަންބަރު ) 2021/R-143ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އި ު
ޓކައި ،ކައުންސިލުން
އއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ެ
އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަސްމީ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކު،
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ،ކައުންސިލުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
()1

ނތްކަމުގެ ވޯޓު
ތބާރު ެ
އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި ،އި ު
ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ؛

()2

ތކަމުގެ ވޯޓު
އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިން ބައްދަލުވުމާއި ،އިތުބާރު ނެ ް
ނެގި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން؛

()3

ތކަމުގެ ވޯޓު
އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިން ބައްދަލުވުމާއި ،އިތުބާރު ނެ ް
ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ؛

()4

ތކަމުގެ ވޯޓު
އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިން ބައްދަލުވުމާއި ،އިތުބާރު ނެ ް
މން އާންމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛
ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ނިން ު

()5

ށ ހުށަހެޅުނު
މ ް
ށ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވު ަ
އިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮ ް
ލިޔުންތައް؛

()6

ދން މުއްދަތު
އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި ،އެ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ި
އަންގައި ނައިބު ރައީސަށް ހަވާލުކުރި ލިޔުމާއި ،ލިޔުން ހަވާލުކުރި ތާރީޚު
އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން؛

()7

ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން.
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(ފ)

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ކށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން ލިޔުމެއް
މި މާއްދާގެ (މ) ގައި ބަޔާން ޮ
ނުވަތަ

މަޢުލމާތެއް

ށ
ހޯދުމަ ް

ލޯކަލް

ގަވަރމަންޓް

ރޓީން
އޮތޯ ި

އެދިއްޖެނަމަ،

އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެ މަޢުލމާތެއް ،ރަސްމީ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ވ.
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެ ެ
(ދ)

ދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން
ނންބަރު ި ( 7/2010
ޤާނނު ަ
ށ
ހިންގުމުގެ ޤާނނު) ގެ ރޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލު ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާކަމަ ް
އން
މށް ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެފަދަ ި
ގ އިތުބާރު ނެތްކަ ަ
ފާހަގަކުރެވިގެން ނައިބު ރައީސް ެ
ބރު 2021/R-143
ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ،މި ގަވާއިދާއި ،ގަވާއިދު ނަން ަ
)ލޯކަލް

ކައުންސިލްތަކުގެ

އިޖުރާއަތުތަކާ

އާންމު

ނ
އެއްގޮތަށްކަ ް

އިޖުރާއީ
ކަށަވަރު

ގަވާއިދު(
ކުރުމަށް

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކއި،
ޓަ ަ

ކައުންސިލުން

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ރަސްމީ ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ރޓީން ކައުންސިލަށް
އެ ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯ ި
އަންގަންވާނެއެވެ.
(ތ)

ވރުކުރުމާ ހަމަޔަށް،
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކަށަ ަ
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިބު ރައީސް ،އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއލިއްޔަތުތަކާއި
ވންވާނެއެވެ.
ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރު ާ

(ލ)

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް
ވ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ވނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާ ަ
މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަން ާ
ފަދައިން ،އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި ،މި ގަވާއިދާއި،

ގަވާއިދު ނަންބަރު

އ ގަވާއިދު( ގައިވާ
އންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާ ީ
) 2021/R-143ލޯކަލް ކަ ު
އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް
ފޮނުވައި ،އޮތޯރިޓީން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.
(ގ)

ފއިވާ އިޖުރާއަތުތައް
ށ ަ
މގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ ް
ގ ވޯޓު ނެގު ު
އިތުބާރު ނެތްކަމު ެ
ފުރިހަމަކަމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލަށް އެކަން އަންގާތާ ( 30ތިރީސް)
މޤާމަށް ކައުންސިލުގެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ަ
ބރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ .އެ މުއްދަތުގައި
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެން ަ
އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އިންތިޚާބު

ކުރެވެންދެން،

އންސިލުގައި
ކަ ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

އެ

ނން

މައްސަލައަކާ

ނ
ބެހޭގޮތު ް

މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ޏ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،
އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދިން މުއްދަތު
އންގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް
ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް ެ
ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

(ސ)

ކައުންސިލް

ހިންގުމުގައި

ކައުންސިލުގެ

ނައިބު

ރައީސް

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް

ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފާސްކުރި
ނއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ަ
މކަން ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަމަށް
ނން ި
އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން ި
ގން ލާޒިމެއް ނނެވެ.
ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެން ު
ވނަމަ ،ކައުންސިލުގެ
ނއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނު ާ
ނަމަވެސް ،އެ ބައްދަލުވުމުގައި ަ
ނިންމުން

ނައިބު

ލިޔުމުން

ރައީސަށް

އެންގުނުކަން

ކައުންސިލުން

ކަށަވަރު

ގ މުއްދަތު ގުނާނީ،
ތގައި ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ހާލަ ު
ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ލިޔުމުން އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
(ޑ)

ނ ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ އެންގުމާ ހަވާލުވުމަށް
މި މާއްދާގެ (ސ) ގެ ދަށު ް
ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ ،ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުމާ
ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް ( 2ދޭއް) ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ.
އ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ލޔުމުން ހަވާލުކުރިކަމަށް ބަލައިެ ،
މި ހާލަތުގައި ނައިބު ރައީސަށް ި
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ.

ސގެ
ރއީ ް
ލގެ ަ
ކައުންސި ު

ނއެވެ.
 .10ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަ ީ

އ
ޖބުތަ ް
ވާ ި

(ހ)

ކައުންސިލުގެ މަސްއލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް
ޝާއިޢުކުރުމާއި ތަންފީޛުކުރުން.

(ށ)

ހ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެ ޭ

(ނ)

އކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ
ހސިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ެ
ކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ާ
ނގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ ު
މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން.
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(ރ)

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ނ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލައި ،ޑިވިޜަންތަކާއި
ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ ް
ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން.

(ބ)

ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި ،ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.

(ޅ)

ގމުންދަނީ ކައުންސިލުގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ކައުންސިލުގެ ހަރަކާތްތައް ހިނ ަ
ލން.
މަތީންތޯ ބެ ު

(ކ)

ކައުންސިލުން

އެކުލަވައިލަން

ފަރާތްތަކަށް

ފޮނުވުމާއި،

ލާޒިމުކުރާ

ޕްލޭންތަކާއި

އންމުކުރަންޖެހޭ
ާ

ރިޕޯޓުތައް

އ
ނިންމުންތަ ް

ހ
ފޮނުވަންޖެ ޭ

އާންމުކުރެވޭކަން

ކަށަވަރުކުރުން.
(އ)

ސލުކުރުން.
ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމް ީ

(ވ)

ތންކަން
ވ ގޮތުގެ މަ ީ
ގތް ާ
ދނީ ޤާނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއް ޮ
ކައުންސިލް ހިނގަމުން ަ
ކަށަވަރުކުރުން.

(މ)

ކައުންސިލުގެ

މާލީ

ޒިންމާތަކާއި

މާލީ

ކައުންސިލުގެ

ޒިންމާދާރު

ވެރިޔާގެ

މަސްއލިއްޔަތުތައް ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ތން އަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ގަވާއިދާ) އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ީ
(ފ)

ކައުންސިލުގެ

މަސްއލިއްޔަތާއި

ގުޅިގެން،

ޒިންމާތަކާ

ރައްޔިތުންނަށާއި

މަސްއލު އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
(ދ)

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

(ތ)

އަންހެނުންގެ

ށ
ތަރައްޤީއަ ް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީގެ

އިދާރީ

ކަންކަން

އިންތިޒާމުކޮށްދިނުން.
)ލ)
އބު
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ު

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.

އ މިވަނީއެވެ.
 .11ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި

އ
ޖބުތަ ް
އސްގެ ވާ ި
ރަ ީ

(ހ)

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(ށ)

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ
އ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ
ވތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ ެ
ހާލަތެއްގައި ،ނު ަ
ހާލަތެއްގައި ،ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން
އަދާކުރުން.

ނގެ
ބރު ް
މން ަ
ކައުންސިލު ެ

(ނ)

ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސްއލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

(ރ)

ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.

 .12ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއލިއްޔަތުތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

އ
ތ ް
މަސްއލިއްޔަތު ަ

(ހ)

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި،
އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

(ށ)

ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

(ނ)

ކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން.

(ރ)

ކައުންސިލުން

ޕްލޭންތަކާއި،

ހ
އެކުލަވައިލަންޖެ ޭ

އަހަރީ

މަސައްކަތު

ތާވަލާއި،

ގތުން ބައިވެރިވުން.
އަހަރީ ބަޖެޓާއި ،ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމުގައި ޢަމަލީ ޮ
(ބ)

ކައުންސިލުގެ މަސްއލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ
އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

(ޅ)

ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.
ތިންވަނަ ބާބު
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން

ނ
ލވު ް
ބއްދަ ު
ލގެ ަ
ކައުންސި ު

ވމުގެ ޤާނނީ
އދަލު ު
ބަ ް
ދ
ދ ު
އަ ަ

ބހިގެންވަނީ ،އަންނަނިވި ( 2ދޭއް) ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.
 .13ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ެ
(ހ)

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން.

(ށ)

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން.

( .14ހ)

ކައުންސިލުގެ

ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވޭނީ،

ކައުންސިލުގެ

ނނެވެ.
ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެ ް
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ޖުމުލަ

މެންބަރުންގެ

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(ށ)

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،އެ އަދަދު
ވތަ
ނ ވަގުތަކަށް ނު ަ
ހ ް
ހަމަވަންދެން ،އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިލުމުގެ ނުވަތަ އެ ެ
ފސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ
އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ަ
ގންވެއެވެ.
ލބި ެ
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ި

(ނ)

ނ
ވގެން ބައްދަލުވު ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނނީ އަދަދު ހަމަނު ެ
ބއްވުމަށް މި މާއްދާގެ
ވން ނު ޭ
ކރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލު ު
މެދުކަނޑައިލުމަށް ނުވަތަ ފަސް ު
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަން
ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ.

މއާޞަލާތީ
ޒަމާނީ ު

( .15ހ)

ތއް
ވަސީލަތް ަ

ތ
ނތައް ބޭއްވެން ނެ ް
ތނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަލުވު ް
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އެއް ަ
ގ ޤާނނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ހާލަތެއްގައި ،މެންބަރުން
ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމު ެ

ށގެން
ބޭނުންކޮ ް

ނންކޮށްގެން
ތތައް ބޭ ު
ލ ް
ގއި ،ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީ ަ
އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލު ަ

ލގެ
ކައުންސި ު

އ ބޭއްވުމުގެ
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަ ް

ނ
އވު ް
ބ ް
ނތައް ޭ
އދަލުވު ް
ބަ ް

އިޚްތިޔާރު،

ކައުންސިލުގެ

ރައީސަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

އޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް
ކށްފައިވާ ފަދައިން ޒަމާނީ މު ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ގން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައި ވިޔަސް ،އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ
ބޭނުންކޮށް ެ
ނ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ގ ދަށު ް
ކ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދު ެ
ދލުވުމަ ާ
ބާވަތަށް ބަލައި ،އެ ބައް ަ
އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)

ށ
ނ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
ފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ޒަމާ ީ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ބާއްވާ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ވޓު
ޯ

ދިނުމުގައްޔާއި،

ބައްދަލުވުމުގައި

މެންބަރުން

ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި ،ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ،އަންނަނިވި ކަންކަން
ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
()1

ރކު ވެސް ބައިވެރިވާންވާނީ ،އެ ބައްދަލުވުމެއް
ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެ މެންބަ ަ
ބޭއްވުމަށް

ނންކުރެވޭ
ބޭ ު

ޒަމާނީ

މުއާޞަލާތީ

ތ
ވަސީލަ ް

ނުވަތަ

ގ އިދާރާއިން
ކށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލު ެ
އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ މެންބަރަ ަ
ތ އައިޑީއެއް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް ނުވަތަ ލިންކެއް ނުވަތަ ނުވަ ަ
މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.
()2

އޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލޮގިން
ވތަ ެ
އެ ފަދަ ވަސީލަތެއް ނު ަ
އދަލުވުމުގައި
މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާއި ނުވަތަ ބަ ް
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ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި އެހެނިހެން މަޢުލމާތު
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ރިކޯޑުކުރަން ވާނެއެވެ.
()3

ލވުންތަކުގައި
ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަ ު
ދންވާނީ ،އަތް
ށ އަހާ މައްސަލަތަކުގައި ވޯޓު ޭ
ވޓަ ް
ވޯޓު ދޭއިރު ،ބަހުސްކޮށް ޯ
މައްޗަށް
އެ

އުފުލުމާއެކު،

މައްސަލައެއްގައި

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯއިން
އެ

ވޯޓު

މެންބަރަކު

ވެސް
ދ
ޭ

ސާފުވާނެ
ގޮތް

ގޮތަށް

ނ
އަނގަބަހު ް

ކރެވޭ ޒަމާނީ
ހާމަކުރުމާއެކުގައެވެ .ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުން ު
ވަސީލަތުގައި

މުއާޞަލާތީ

ނވަތަ
ު

އެޕްލިކޭޝަނުގައި

އެ

މެންބަރަކަށް

ނ ފަދަ ގޮތެއް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެވޭ ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ ،އެ ގޮތަށް ވެސް ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ.
()4

ތ ނަމަވެސް،
ގއި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮ ް
މި އަކުރުގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރު ަ
ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް މި ގަވާއިދު ލާޒިމުކުރާ ހާލަތުގައި ،ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން
ނ މެނުވީ ،ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް
ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތީ ް
މއްގައި ،ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ގން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވު ެ
ބޭނުންކޮށް ެ

()5

ނ މުއާޞަލާތީ
ވތަ ޒަމާ ީ
ނމަށް އޮންލައިންކޮށް ނު ަ
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބޭ ު
ނބަރުން ސޮއިކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް
ކށްގެން މެ ް
ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ޮ
ވާނަމަ ،އެ މެންބަރެއްގެ "ޑިޖިޓަލް ސިގްނޭޗަރ" އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި
ކުރެވިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ،ބައްދަލުވުމުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ
ސޮއި ކުރުވޭކަން ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

()6

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭ ލޮގިން ނުވަތަ
ފރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ލިންކު ނުވަތަ އައިޑީ ،އެހެން ަ

(ރ)

ކށްގެން ކައުންސިލުގެ
ނން ޮ
އ ބޭ ު
މއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތަ ް
މށް ޒަމާނީ ު
މި މާއްދާގެ ބޭނު ަ
ގތްތައް ކައުންސިލުން
ނންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ޮ
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބޭ ު
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ބައްދަލުވުމުގައި

ނަގާ

ގ
ވޯޓެއް ެ

ސިއްރުކަން

ކަށަވަރުކުރުމުގެ

ގޮތުން

އެފަދަ

ށ
އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާތައް މެދުވެރިކޮށް ނަގާ ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަ ް
އވެ .އަދި އެފަދައިން
ނތިޒާމުކުރެވޭކަން ކައުންސިލުން ޔަގީންކުރަންވާނެ ެ
ބައްދަލުވުން އި ް
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ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ވޯޓުގެ

ސިއްރުކަން

ޔަގީން

ނުކުރެވޭނަމަ،

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ޒަމާނީ

މުއާޞަލާތީ

ވަސީލަތްތައް

ވމެއްގައި ،ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވޯޓެއް ނަގައިގެން
ގން ބާއްވާ ބައްދަލު ު
ބޭނުންކޮށް ެ
ނުވާނެއެވެ.
(ޅ)

ލވުމުގައި މެންބަރުން
ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަ ު
ގން
ތތަކަށް ހާމަކޮށް ެ
މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލމާތު ،ކައުންސިލުން ބޭރު ފަރާ ް
ނ ބައިވެރިވާންވާނީ،
ލވުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކު ް
ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ބައްދަ ު
ދ މާޙައުލަކުންނެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލމާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަ ަ

ލގެ
ކައުންސި ު

( .16ހ)

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ގއި
ނތަކު ަ
އދަލުވު ް
ބަ ް
ރޞަތު
ވމުގެ ފު ު
ރ ު
އވެ ި
ބަ ި
ނ
ދިނު ް

(ށ)

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުގެ
ބައްދަލުވުމުގައި

އެއްވެސް

ވާހަކައެއް

ދެއްކުމާއި،

ހސްގައި
ބަ ު

އެއްވެސް

ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(ނ)

އދަލުވުން ކުރިޔަށް
ނ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،ބަ ް
ވން ަ
ަ
ބައްދަލުވުން އަޑުއަހަން
ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ .އަދި އެފަދަ
ގތުން ބޭރުކުރުމާއި،
ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަކު ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާލަމުން ވަ ު
މއްދަތަކަށް އެއްވެސް
ވތަ ވަކި ު
އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް ،ނު ަ
ބައްދަލުވުމަކަށް

ނުވެއްދުމަށް

ނިންމުމުގެ

އިޚްތިޔާރު،

ކައުންސިލުގެ

ރައީސަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
(ރ)

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރަށް ކައުންސިލުގައި
ތ ނުވަތަ މަޝްވަރާ
އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލމާ ު
ކ ފަރާތްތަކަށް ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ކައުންސިލަށް ދެވިދާނެ އެކިއެ ި
ގ ބާރު ،ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދިނުމު ެ
ނސިލުގެ ޖަލްސާގައި
ނަމަވެސް ،މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުލމާތު ހޯދުމަށް ކައު ް
ތތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވޭ ފަރާ ް

ނމު
ލގެ އާ ް
ކައުންސި ު
ސ
ދވަ ް
އވާ ު
އދަލުވުން ބާ ް
ބަ ް

( .17ހ)

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކައުންސިލުގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އާންމު
ބައްދަލުވުމެއް ،ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ .އާންމުކޮށް
ގ ބުދަދުވަހުއެވެ .އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ،
ވނީ ،ހަފުތާ ެ
ބައްދަލުވުން ބާއް ާ
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ،ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު
ވނެއެވެ.
އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ާ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ކައުންސިލުގެ
ފތާއަކު
އޖެނަމަ ،ހަ ު
ށ ފެނި ް
ޣލަބިއްޔަތަ ް
މންބަރުންގެ އަ ު
ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ެ
ށ
ދލުވުން ބޭއްވުމަކަ ް
ވމަށް ވުރެ ގިނަ އާންމު ބައް ަ
( 1އެކެއް) އާންމު ބައްދަލު ު
މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ނމު
ލގެ އާ ް
ކައުންސި ު

( .18ހ)

ނއި،
އވާ ތަ ާ
އދަލުވުން ބާ ް
ބަ ް

ކއުންސިލުގެ އާންމު
ަ
އ ހިނދަކު،
ށ ނުނިންމާހަ ި
ގތަކަ ް
ޮ
ކައުންސިލުން އެހެން
ސލުގެ އިދާރާގައެވެ .ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތާއި އެޖެންޑާ
ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ ،ކައުން ި

ޑ
ޖން ާ
އ ،އެ ެ
ތ ި
ވަގު ާ

ކަނޑައަޅާނީ ،ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ.
(ށ)

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ގަޑިއާއި އެޖެންޑާ،
ކރިން ،ކައުންސިލުގެ
މދުވެގެން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ު
އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ ަ
ވންވާނެއެވެ.
ރައީސް ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ލިޔުމުން ފޮނު ަ

(ނ)

ކއުންސިލުގެ އާންމު
މތީން ަ
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަ ާ
ލވުމުގެ ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވި ގޮތުގެ
ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ،ބައްދަ ު
އވެ.
ޓންވާނެ ެ
ރިކޯޑުތައް ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައް ަ

ނމު
ލގެ އާ ް
ކައުންސި ު

( .19ހ)

ޑ
ނ ާ
ވމުގެ އެޖެ ް
އދަލު ު
ބަ ް

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ،އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން ،ކައުންސިލުގެ ރައީސް
އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ނންވާނަމަ،
ނމަށް ބޭ ު
ސގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެ ު
ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ޖަލް ާ
ރވިފައިވާ ދުވަހުގެ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން،
ނ ތާވަލުކު ެ
އާންމު ބައްދަލުވު ް
ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ،ކައުންސިލަށް ވަކިކަމެއް
ނންވާނަމަ ،އެ ކަމެއް ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް
ހުށަހަޅަން ބޭ ު
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ރ)

ވމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ
ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލު ު
މައްސަލައަކީ

ވެސް،

ޤާނނުއަސާސީއާއި

ޤާނނުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކުގެ

ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
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ދަށުން

އމް51 :
ވޮލި ު
ލގެ ކުއްލި
ކައުންސި ު
ނ
އދަލުވު ް
ބަ ް

އަދަދު299 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އގައި ،ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ތންކުރެ ހާލަތެ ް
 .20އަންނަނިވި ހާލަ ު
(ހ)

ކައުންސިލުގެ

ކުއްލި

ދލުވުމެއް
ބައް ަ

ބޭއްވުމަށް،

ވގެން
މދު ެ
ަ

ކައުންސިލުގެ

ރން އެދުން.
ތިންބައިކުޅައެއްބައި މެންބަ ު
(ށ)

ނޓް އޮތޯރިޓީން އެދުން.
ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ،ލޯކަލް ގަވަރމަ ް

(ނ)

ގ
ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދިނުމަށް ،އެ ކައުންސިލެއްގެ އަންހެނުން ެ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދުމުން ،އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން
ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ފެނުން.

(ރ)

ބއްދަލުވުމެއް ބާއްވަން
އންސިލުގެ ރައީސަށް މިފަދަ ަ
އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކަ ު
ފެނުން.

ލގެ ކުއްލި
ކައުންސި ު
އވަން
ވމެއް ބާ ް
އދަލު ު
ބަ ް
ނ
ހުށަހެޅު ް
ލގެ ކުއްލި
ކައުންސި ު

ވ
ނ ާ
 .21ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެދުމުގައި ،އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ބޭނު ް
ނއެވެ.
ސަބަބާއި ތާރީޚު ،ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާ ެ
( .22ހ)

ނއި،
އވާ ތަ ާ
އދަލުވުން ބާ ް
ބަ ް

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ
ށ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން
ތަނާއި ވަގުތާއި އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ ،އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަ ް

ޑ
ޖން ާ
އ ،އެ ެ
ތ ި
ވަގު ާ

މތީން ،ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ.
ޅމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
ހށަހެ ު
ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ު
(ށ)

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި
ގަޑިއާއި އެޖެންޑާ ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،ކައުންސިލުގެ ރައީސް ،ކައުންސިލުގެ
ނވާނެއެވެ.
ނށް ލިޔުމުން ފޮނުވަ ް
މެންބަރުން ަ

ގއި
އ ަ
ވމެ ް
އދަލު ު
ކުއްލި ބަ ް
އ
ތ ް
މނެ ކަންތައް ަ
ނުނިން ޭ

ކމެއް ،ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމައިގެން
 .23އަންނަނިވި ކަންކަމުން ކުރެ ަ
ނުވާނެއެވެ.
(ހ)

ބރަކު ހޮވުމާއި ،ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ
ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެން ަ
ވޯޓު ނެގުން.

(ށ)

ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސލުތަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުން.

(ނ)

ވޔަފާރީގެ އެއްވެސް
އވެސް ލޯނެއް ނެގުން ނުވަތަ ި
ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ ގޮތަށް އެ ް
ރން.
މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކު ު
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އމް51 :
ވޮލި ު

ނ
ޒރުވު ް
ވމަށް ހާ ި
އދަލު ު
ބަ ް

އަދަދު299 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

(ރ)

ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު ކަނޑައެޅުމާއި ،ބަޖެޓު ފާސްކުރުން.

(ބ)

ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާއި ފާސްކުރުން.

(ޅ)

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.

( .24ހ)

ނ
ބބަކާހުރެ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލު ް
ދިމާވާ މުހިންމު ސަ ަ
ށ އުޒުރުވެރިވާނަމަ،
ކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް މެންބަރަކު ހާޒިރުވުމަ ް
ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ،ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ
މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށް

ބާއްވާ

ބައްދަލުވުމަކަށް

ސަލާމް

ބުނާ

މެންބަރަކު،

އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ،
ސަލާމުގައި ހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނާންގައި ،ނުވަތަ
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗުއްޓީ ނުނަގައި ،މެންބަރަކު ކައުންސިލުގެ
އތައް ކުރުމަށް ހާޒިރުނުވެ
ނންމާ ކަންތަ ް
ލން ކުރުމަށް ި
ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ކައުންސި ު
ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ރ)

ވތަ
ގ މަތިން ،ނު ަ
ލރަކަށް ،ކައުންސިލުގެ އެދުމު ެ
ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ކައުންސި ަ
އެ ކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަތީން ،ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

(ބ)

ލގެ މަސްއލިއްޔަތު
ކށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ކައުންސި ު
ބައްދަލުވުންތަ ަ
އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް
ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ
މތީން ކައުންސިލުން
ހިނދެއްގައި ،އެ ކައުންސިލަރަކާމެދު ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
()1

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެން
ކައުންސިލުގެ ( 2ދޭއް) ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެ ކައުންސިލުން
ނަސޭހަތްދިނުން؛

()2

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެން
ކައުންސިލުގެ
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3

(ތިނެއް)

ބައްދަލުވުމަށް

ނމަ،
ހާޒިރުނުވެއްޖެ ަ

ނުވަތަ

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ތކުރާރުވާނަމަ،
ވނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންތައް ަ
މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ (ަ )1
އެ ކައުންސިލަކުން ލިޔުމުން އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.
ލގެ
ކައުންސި ު

( .25ހ)

ޔސަތު
ނތަކުގެ ރި ާ
އދަލުވު ް
ބަ ް

ގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ،ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ.
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކު ެ
ޓނީ ،ކައުންސިލުގެ
އ ާ
ދލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަ ް
ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ބައް ަ

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

ލތެއްގައި
ގ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާ ަ
ނައިބު ރައީސެވެ .ކައުންސިލު ެ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
ރ މެންބަރެކެވެ.
ކައުންސިލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހު ި
(ށ)

ކައުންސިލުގެ

ރައީސާއި

އެކަހެރިވާންވާނީ،

ނައިބު

ގ
ކައުންސިލު ެ

ރައީސް

އެއްފަހަރާ

އންސިލުގެ
ކަ ު

ހިންގުމާ

ޖަލްސާއެއް

ބާއްވައި،

ކައުންސިލާ

ހަވާލުވާނޭ

އން އައްޔަނު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ރންގެ ތެރެ ި
މެންބަރަކު ،މެންބަ ު
(ނ)

ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް
ގ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނމަ ،ނުވަތަ މި މާއްދާ ެ
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ ަ
ށގެން ކައުންސިލުގެ
ހންގާނެ މެންބަރަކު އައްޔަނުކޮ ް
ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލް ި
ނކޮށް ،ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް
ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަ ި
ނމަ ،އެ ވަގުތުން ފެށިގެން މި މާއްދާގެ (ހ) އަށް
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ ަ
ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ލގެ
ކައުންސި ު

( .26ހ)

މއި
ނތައް ފެށު ާ
އދަލުވު ް
ބަ ް

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ފެށުމާއި
ވން
ގތުން ،ބައްދަލު ު
ވނެއެވެ .މި ޮ
ނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަން ާ

ނ
ނިންމު ް

ފަށަމުން "بسم ا ﷲ الرمحن الرحيم ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول ا ﷲ ،وعلى آله وصحبه
މން
އދަލުވުން ނިންމަ ު
ދ ބަ ް
ގތަށް ،އަ ި
ލވުން ފެށުނީ" މި ޮ
ومن واالہ .ކައުންސިލުގެ ބައްދަ ު
"واحلمد هلل رب العاملني .ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ" މި ގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ
ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އޅައިފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން ،އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނނީ
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑަ ަ
ވނަމަ ،މެންބަރުންގެ
ލންވާނެއެވެ .ޤާނނީ އަދަދު ހަމަ ާ
އަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަ ަ
ފށުމަށް
ށނީއެވެ .ބައްދަލުވުން ެ
ވން ފަ ާ
އަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލު ު
ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޤާނނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،އެ އަދަދު ހަމަވޭތޯ
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ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

15

(ފަނަރަ)

މިނިޓު

ނވާނެއެވެ.
ބަލަ ް

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

މި

ވަގުތު

ޅއިދިއުމުން
ފަހަނަ ަ

ވެސް

ޤާނނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،އެކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ވމާއި
އ ު
ނޑާ އި ް
އެޖެ ް

( .27ހ)

ނ
ފާސްކުރު ް

ބއްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން
ފށުމަށްފަހު ،އެ ަ
ބައްދަލުވުން ެ
ތން ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އިއްވުމުން ،ކައުންސިލުން
އިއްވަންވާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަ ީ
އެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އެޖެންޑާގެ

ށ
ތަރުތީބަ ް

ދލު
ބަ ަ

ގެނައުމަށް

ލގެ
ކައުންސި ު

ނ
ބައްދަލުވުމު ް

ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.
(ނ)

އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވި އެޖެންޑާގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް،
އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ
ކަމެއް އެޖެންޑާއިން އުނިކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ.

އގޮތަށް
އ ް
ނޑާއާ ެ
އެޖެ ް

( .28ހ)

ކރިޔަށް
އދަލުވުން ު
ބަ ް

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ އެޖެންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބުން،
އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަންކަން ،ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން

ބހުސަށް
ނގޮސް ަ
ގެ ް

ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި ،އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ

ނ
ވއިލު ް
ހުޅު ަ

ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ތ ހުޅުވައިލުމުގައި،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަހުސްގެ ފުރުޞަ ު
މލަ ވަގުތާއި ،ކޮންމެ
ލއި ،މުޅި ބަހުސަށް ދެވޭނެ ޖު ު
މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަ ަ
މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ބައްދަލުވުމުގެ
ދގުމިން ކަނޑައަޅަން
ޞތުގެ ި
މގޮތުގެ މަތީން ފުރު ަ
ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެި .
ނ
ހސްގެ ޖުމުލަ ދިގުމިނާއި ،ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބޭ ެ
ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ ،ބަ ު
ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ،ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޞތު ދޭންވާނީ ،ހަމަހަމަ އުސލަކުންނެވެ.
ނނަށް ފުރު ަ
މިގޮތަށް މެންބަރު ް

ގއި
ވމު ަ
އދަލު ު
ބަ ް

( .29ހ)

ފރުޞަތަށް
ދއްކުމަށް ު
ވާހަކަ ެ

ސށް ހުޅުވައިލުމުން،
މތީން ބަހު ަ
މި ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
އވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ
އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފަ ި

ނ
އެދު ް

ގން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.
މެންބަރުން ،އަތް އުފުލައި ެ
(ށ)

ނނަށް ،އެ ބަހުސަކަށް
ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރު ް
ށ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން ،ނުވަތަ ބަހުސް އެއްކޮށް ނިމެންދެން ،ފުރުޞަތަ ް
ތ
ށ ރިޔާސަތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުން ފުރުޞަ ު
ތބުކަމަ ް
މެންބަރުން އެދުނު ތަރު ީ
ދޭންވާނެއެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު
ގއި ވާހަކަ
ސ ަ
ބަހު ް
އ
ދބުތަ ް
ކމުގެ އަ ަ
ދެއް ު

އަދަދު299 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އ ވާހަކަދެއްކުމުގައި ،ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ،އަންނަނިވި
 .30ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަ ި
ވނެއެވެ.
އުސލުތަކަށް ތަބާވާން ާ
(ހ)

ވގުތު ،އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެއް
މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާ ަ
ނުހުރުމާއި ،މެންބަރަކު ވެސް އެ ދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން.

(ށ)

ނކުރުން.
ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބި ާ

(ނ)

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވެ،
ނސިލާއި ކައުންސިލުގެ
އ ް
ހތައިގެން ،ކަ ު
ށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ި
ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަ ް
އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ މަތީން
ވާހަކަދެއްކުން.

ނ
ނމު ް
ބަހުސް ނި ް

( .31ހ)

ހށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ު
ނިމުމުން،

ށ
ބަހުސަ ް

ނުވަތަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޖުމުލަ

ވަގުތު

ހަމަވުމުން،

ދރީވުމަށާއި ފަހުބަސް
ވބު ާ
ނބަރަކަށް ،ޖަ ާ
އެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މެ ް
ބުނުމަށް ،މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) މިނިޓު ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރަށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ހސާ ގުޅިގެން ނިންމި
ރޔާސަތުން ދިނުމާއެކު ،މުޅި ބަ ު
ޞތު ި
ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރު ަ
ކރުމުން ،އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ.
ނިންމުން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ު

ޅގޮތުން
ގ ޭ
އސަލައާ ު
މަ ް

( .32ހ)

ނ
ހުށަހަޅާ ކަންކަ ް

މއްސަލައިގެ ބަހުސް
ދ ަ
ހށަހެޅި ބަހުސް ކުރެވެމުން ާ
ށ ު
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަ ް
ހޅުމަށް ބައްދަލުވުމުގެ
ހށަ ެ
ނިމުމުން ،މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތްތައް ު
ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން ފުރުޞަތަށް އެދުމާއި ފުރުޞަތު
ގތުގެ
ގ (ށ) ގައިވާ ޮ
މ ގަވާއިދުގެ  31ވަނަ މާއްދާ ެ
ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީި ،
މަތީންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގެ
ތެރެއިން ،މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ގންވެއެވެ.
ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބި ެ

ރއިން
މދުތެ ެ
އގެ ެ
ވާހަކަ ި
ނ
ނޖެހު ް
ހުއްޓައިލަ ް

މން ކުރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،
ނކޮށް ،އަންނަނިވި ކަންކަ ު
 .33މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ދަ ި
އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.
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ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ހރާއްޖޭގެ ޤާނނުތަކާއި
އސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ދިވެ ި
މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީި ،
ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ،ވާހަކަ
ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

(ށ)

މެންބަރަކު

ކައުންސިލުގައި

ވާހަކަދައްކަނީ،

ވާހަކަދެއްކުމުގެ

އަދަބުތައް

ކަމަށް

ރޔާސަތަށް ފެނިގެން،
މށް ި
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަ ަ
ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.
(ނ)

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް
ނގުން.
ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ،ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެ ް

ނގި
ޓއިލަން އެ ް
ވާހަކަ ހުއް ަ
ނ
ކރު ް
ބބު ބަޔާން ު
ސަ ަ
ލގެ
ކައުންސި ު
ގއި ކުރުން
އ ަ
ވމެ ް
އދަލު ު
ބަ ް
ނ
ހުއްދަ ނން ކަންކަ ް

 .34މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ ،އެ ވާހަކައެއް ހުއްޓައިލުމަށް
އަންގާ ސަބަބު ،ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ރ
 .35ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ،އަންނަނިވި ކަންކަމުންކު ެ
ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ހ)

އވެސް ކަމެއް ކުރުން.
ދއިރު އޭނާއަށް އުނދަގވާފަދަ އެ ް
މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެން ާ

(ށ)

ގޮތަކަށް،

ހިނގަމުންދާއިރު،

ބައްދަލުވުން

ޙުރުމަތް

ކައުންސިލުގެ

ކެނޑޭފަދަ

ހކަދައްކައި ހެދުމާއި،
ނނާ ވާ ަ
މންބަރު ް
މއި ،އެހެނިހެން ެ
ނސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ކިޔު ާ
ށ މުޢާމަލާތުކޮށްހެދުން.
ކ ް
ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސްތިބޭ މީހުންނަށް އިޝާރާތް ޮ
(ނ)

ކަނޑައަޅާ

ކައުންސިލުން

ގޮތެއްގެ

މަތީން

ކައުންސިލުގެ

ބޭނުމަށް

ފިޔަވައި،

ކެސެޓް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ކެމެރާ ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު
ރިކޯޑުކުރެވިދާނެ

އެ ނން

ވސް
ެ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި

އެއްޗެހި

ބޭނުންކުރުން.
(ރ)

މެންބަރަކު

ވާހަކަދައްކަމުން

ގންދަނިކޮށް،
ެ

އެ

ނބަރަކާ
މެ ް

ރިޔާސަތާ

ދެމެދު

ހުރަސްއެޅުން.
(ބ)

އއި ވީޑިއޯ ނެގުމާއި،
ލ ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި ،ފޮޓޯ ާ
މބައި ް
ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ޯ
އަޑު ރިކޯޑުކުރުން.

ކމެއް
ކައުންސިލުން ަ
ނ
ނިންމު ް

( .36ހ)

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،
ހޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީ ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަ ެ
21
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ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި ،އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
(ށ)

ނކަމުން ކުރެ ކަމެއް
ނނަނިވި ކަ ް
އ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،އަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ޔތުންނެވެ.
ފާސްކުރެވޭނީ ،މުޅި ކައުންސިލުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއް ަ
()1

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން؛

()2

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގައި
ކރުން.
ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އިންވެސްޓު ު

(ނ)

ނކަމުން ކުރެ ކަމެއް
ނނަނިވި ކަ ް
އ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،އަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ފާސްކުރެވޭނީ،

މުޅި

ކައުންސިލުގެ

ޖުމުލަ

މެންބަރުންގެ

ގ
ތިންބައިކުޅަދެބައި ެ

ނނެވެ.
އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެ ް
()1
()2

ނ ބަދަލުކުރުން؛
ނށް ދީފައިވާ ނަ ް
އާންމު ތަންތަ ަ
ރަށްރަށުގެ

މަގުމަގާއި،

ޕާކުތަކާއި،

މައިޒާން

ފަދަ

އާންމު

ނ
ތަންތަ ް

ދާއިމީގޮތެއްގައި ބަންދުކުރުން؛
()3

ލން ،ނުވަތަ
ކައުންސިލުން ހޯދާ ،އުފުލޭ މުދަލާއި ނފުލޭ މުދަލެއް ނައްތައި ު
ކށް ދިނުން ،ނުވަތަ ވިއްކުން؛
އެފަދަ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަ ަ

()4
ކމެއް
ކައުންސިލުން ަ
ގއި
މމު ަ
ނިން ު
ނޖެހޭ
ރިޢާޔަތްކުރަ ް
އ
ތ ް
ކަންތައް ަ

ނ
މާލީ ކަންކަން ނިންމު ް

ކައުންސިލުން މާލީ ކަންކަމުގައި ލުއިދިނުން.

 .37ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ނތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ
އަދި ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމަންވާނީ ،ޤާނ ު
ގ
އ ެ
ސިޔާސަތުތަކާއި ،ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތެ ް
މަތީންނެވެ.
( .38ހ)

ވ
ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު ކަނޑައެޅުން ހިމެނޭ ގޮތުން ،ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައި ާ
ހއި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ،
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެ ަ
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނނުތަކާއި ،ޤާނނު ނަންބަރު 7/2010
މގެ ޤާނނު) އާއި،
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގު ު
ވއިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ،ދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެހޭ
ށން އެކުލަ ަ
އެ ޤާނނުތަކުގެ ދަ ު
ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
22

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(ށ)

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި ،އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ
ބންޖެހޭ
އންސިލަށް ލި ެ
ކން ކަ ު
ވތަ އެ ނންވެސް ގޮތަ ު
އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ނު ަ
ކުއްޔެއް ،ނުވަތަ ޖރިމަނާއެއް ،ނުވަތަ އެ ނންވެސް އެހެން ފައިސާއެއް މާފުކުރަން
ނުވަތަ ފަސްކުރަން ނުވަތަ
ގަވާއިދު

ރ
ނަންބަ ު

ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދޭނަމަ ،އެކަން ކުރަންވާނީ،

2017/R-20

(ދައުލަތުގެ

ގ
މލިއްޔަތު ެ
ާ

ގަވާއިދު)

ގައި

ނނެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
ނ
ވޯޓު ދިނު ް

( .39ހ)

ކައުންސިލުން ސިއްރު ވޯޓަކުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށް ކައުންސިލުން
މމުގައި ކައުންސިލުން
ކން ނިން ު
ކަނޑައަޅާ ކަންކަން ފިޔަވައި ،އެހެނިހެން ކަން ަ
ވޯޓުދޭނީ ،އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.

(ށ)

ގ ކޮންމެ ކަމަކަށް
ވޓު ނަ ާ
ކށް ވެސް ދެވޭނީޯ ،
ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ މެންބަރަ ަ
( 1އެކެއް) ވޯޓެވެ.

ގއި
ރިޔާސަތުން ވޯޓު ަ
ނ
ރވު ް
އވެ ި
ބަ ި

 .40ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ،ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ
ލތެއްގައި
މއް ނިންމަންޖެހޭ ހާ ަ
ހާލަތެއްގައެވެ .ނަމަވެސް ،ކައުންސިލުގެ ފުލް މެޖޯރިޓީން ކަ ެ
މަދުވަނީ ( 1އެކެއް) ވޯޓުކަމަށް ވާނަމަ ،ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.

ނއި ތަފުސީލު
ވޯޓު ގު ަ

 .41ވޯޓު ގުނައި ،އޭގެ ތަފުސީލު ރިކޯޑު ކުރާނީ ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ

ތޖާ
ރމާއި ނަ ީ
ރިކޯޑުކު ު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެކެވެ .އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނ
އިޢުލާނުކުރު ް

އިޢުލާނު ކުރާނީ ،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ.

މަޞްލަޙަތު ފު ުށއަރާ ހާލަ ުތ  .42ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ
ތ
މަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަ ަ
އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލުގައި
މަޝްވަރާކުރާނަމަ ،އެ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ނ
ކރު ް
ތއް ހާމަ ު
ނިންމުން ަ

( .43ހ)

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް
އާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ،ޞައްޙަ އަމުރުތަކެއް
ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް
އންސިލުގެ އިދާރާގެ
އންސިލުގެ ސިއްކަޖެހުމަށްފަހު ،ކަ ު
އާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށް ޓަކައި ކަ ު
23

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ބސައިޓާއި ،ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ
ނޯޓިސްބޯޑާއި ،ކައުންސިލުގެ ވެ ް
ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލުގެ
ނސިލުގެ އިދާރާއިން
މންތައް އާންމުކުރުމަށްފަހު ،ކައު ް
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިން ު
ނއެވެ.
އެކަން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާ ެ

ނތަކުގެ
އދަލުވު ް
ބަ ް
މއްޔާ ލިޔެ
ޔައު ި
ނ
ބެލެހެއްޓު ް

ނތަކުގެ
އދަލުވު ް
ބަ ް

ގ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި
 .44ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކު ެ
އޓުމަކީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ
ހން ބެލެހެ ް
ފސޭހައިން ފެންނާނޭ ެ
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ަ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއލިއްޔަތެކެވެ.
( .45ހ)

ޔ
މއް ާ
ޔައު ި

ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ،އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި
ކށް ،އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
ޤން ފާސް ޮ
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

(ށ)

އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ކަންކަމާއި ،ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި
އ ބައިވެރިނުވި މެންބަރުން ބައިވެރިނުވި ސަބަބާއި،
މެންބަރުންނާއި ،ބައްދަލުވުމުގަ ި
ގއި ކައުންސިލަރުންގެ
ތނާއި ވަގުތާއި ،އެ ބައްދަލުވުމު ަ
ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ަ
އިތުރުން

އެހެން

ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ،

ފަރާތަކުން

އެކަމުގެ

މަޢުލމާތު

ވެސް

ވނެއެވެ.
ނން ާ
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮން ަ
(ނ)

ދލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
ފއިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ބައް ަ
ށ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ރން ،ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައި
ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަ ު
ނުވާނަމަ ބެލެވޭނީ ،ޔައުމިއްޔާ ރަނގަޅުކަމަށް ރުހޭކަމަށެވެ.
ހަތަރުވަނަ ބާބު
ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކައުންސި ު

ހތެރިވެދީ ،ކައުންސިލުގެ އިދާރީ
 .46ކައުންސިލުގެ މަސްއލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެ ީ
ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ކަންކަން ކުރާނީ ،އެކަމަށް ޓަކައި ޤާނނު ނަ ް
ށން ޤާއިމުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ.
ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމުގެ ޤާނނު) ގެ ދަ ު

ޓރީ
ލގެ ސެކްރެ ަ
ކައުންސި ު
ލ
ޖެނެރަ ް

( .47ހ)

ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުގެ ލަފަޔާއެކު
ކައުންސިލުގެ

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލްކަމުގެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
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މަޤާމަށް

މީހަކު

އައްޔަނުކުރާނީ،

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(ށ)

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ކައުންސިލުގެ

އެންމެހައި

އިދާރީ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ކައުންސިލަށް

ކަންކަމުގައި

ޖަވާބުދާރީވާނީ،

ނތައް
ނންމާ ނިންމު ް
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ި
ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ
އިސް ފަރާތަކީ ވެސް ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
ލގެ
ޖނެރަ ް
ސެކްރެޓަރީ ެ

 .48ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއލިއްޔަތުތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

އ
ތ ް
މަސްއލިއްޔަތު ަ

(ހ)

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލް
އންސިލުގެ އިދާރާގެ
އންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ،ކަ ު
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ެ
އޓުން.
މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެ ް

(ށ)

ގ ރައީސް ،ނުވަތަ
ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލު ެ
ވހުރި ކައުންސިލަރަށް
ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެ ވަގުތަކު ހަވާލު ެ
ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން.

(ނ)

ކައުންސިލުން

ނިންމާ

މންތަކާއި
ނިން ު

ކަނޑައަޅާ

އުސލުތައް

ގަވާއިދުތަކާއި

ތަންފީޛުކުރުން.
(ރ)

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ،ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
އުސލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

(ބ)

ނ
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތު ް
ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުން.

(ޅ)

ކައުންސިލުން

ކުރާ

މަސައްކަތްތަކާއި

ހިންގާ

ތތަކުގައި،
ހަރަކާ ް

އ
ޤާނނުތަކާ ި

ކށަވަރުކުރުން.
ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވާކަން ަ
(ކ)

ތއް ތައްޔާރުކުރުމާއި،
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓުތަކާއި ރިޕޯޓު ަ
ރން.
މތީން ތަންފީޛުކު ު
ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ ަ

(އ)

ކައުންސިލުގެ

މަސައްކަތްތައް

ތަރައްޤީކޮށް

ގ
ޚިދުމަތްތަކު ެ

ފެންވަރު

ށ
މަތިކޮ ް

ބދަލުތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާތައްކޮށް ،އޭގެ އަލީގައި
ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް
ލަފާދިނުން.
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(ވ)

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

މށް،
ނބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނނު) ގެ ބޭނު ަ
ޤާނނު ނަ ް
ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތީން ،ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ
މަސްއލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

(މ)

ކއުންސިލުގެ އިދާރީ
ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ަ
އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން.

(ފ)

ރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކައުންސިލުން
ކައުންސިލުގެ އަންހެނުންގެ ތަ ަ
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި އެހީތެރިކަމާއި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ފޯރުކޮށްދެވޭކަން
ކަށަވަރުކުރުން.

(ދ)

އސް މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ،ސިވިލް ސަރވިސް
ކައުންސިލުގެ އިދާރީ އެންމެ ި
ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރުން.

(ތ)

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް
އތައްކުރުން.
އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތަ ް

އއަށް މަޢުލމާތު
މީޑި ާ
ނ
ދިނު ް

ގ
ތކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލމާތު ދޭނީ ،ކައުންސިލު ެ
 .49ކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތް ަ
ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ
އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެތިބި އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުން
ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.
ފަސްވަނަ ބާބު
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ އޮންނަ ގުޅުން

ނ،
ކައުންސިލު ް
އޤީއަށް
ތރަ ް
ނންގެ ަ
އަންހެ ު
ޓއަށް
ސއްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
މަ ަ
ނ
ދނު ް
ކން ފޯރުކޮށް ި
އެހީތެރި ަ

ނ
ތ ް
ތރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮ ު
 .50ކައުންސިލުން ،އަންހެނުންގެ ަ
އވެ.
އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެ ެ
(ހ)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ވެށްޓެއް
ޤާއިމުކޮށްދިނުން.

(ށ)

ތ ތާވަލާއި ،ލޭންޑް
އނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި ،މަސައްކަ ު
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،ފަ ި
ޔޒް

ޕްލޭން

އެކުލަވައިލުމާއި

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

ނންގެ
ހ ު
އަން ެ

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން.
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(ނ)

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ތ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާ ގޮ ް
މސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގައި ލަފަޔާއި
ބަލައި ،ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތަކާއި ަ
މަޝްވަރާ ދިނުން.

(ރ)

އށް މަސައްކަތްކުރާ
މަދުވެގެން މަހަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ދލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް
ދ ކައުންސިލާއެކު އިތުރު ބައް ަ
ކޮމިޓީއާއެކު ބައްދަލުކުރުން .އަ ި
އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މސައްކަތްކުރާ
ަ

ކޮމިޓީން

އެދިއްޖެނަމަ،

ކޮމިޓީއާ

ބައްދަލުކުރުން.
(ބ)

ސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ވިލަރެސްކުރުން.

(ޅ)

ކައުންސިލުތަކުން އާންމުކޮށް ހާމަކުރާ ރިޕޯޓުތަކާއި މަޢުލމާތު ދިނުމުގައި އަންހެނުންގެ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން.

(ކ)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ހަރަކާތްތައް
ޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއި ،އަންހެނުންގެ ތަރައް ީ
ޓއަށް އެހީތެރިކަން
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމުގައި ކޮމި ީ
ފޯރުކޮށްދިނުން.

(އ)

ސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ޤާބިލުކަމާއި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ނތަކާއި އެހެނިހެން
ކން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީ ު
ފަންނީ ޤާބިލު ަ
ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

(ވ)

ކއި މަސައްކަތްތަކަށް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތަ ާ
ތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ އެހީ ެ

(މ)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއލިއްޔަތުގެ ދާއިރާއިން
ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަމަށް ކޮމިޓީން އެދިއްޖެނަމަ ،ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން.
ހަވަނަ ބާބު
ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން

ނނަ
ރއާ އޮ ް
އދާ ާ
އމީ ި
ޤަ ު
ނ
ޅ ް
ގު ު

ގ
ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމު ެ
 .51ޤާނނު ނަ ް
ބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މުއައްސަސާތަކުން އިދާރީ
ޤާނނު) ގެ  9ވަނަ ާ
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ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ދާއިރާތަކުގައި

އަދާކުރަންޖެހޭ

ވާޖިބުތައް

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

އަދާކުރުމަށް

އ
ޓަކަ ި

ހިންގާ

އ
ހަރަކާތްތަކުގަ ި

ނވާނެއެވެ.
އެ މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެއް ކައުންސިލުން ދޭ ް
ހަތްވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަންކަން
ލޙު
އދަށް އިޞް ާ
ވ ި
ގަ ާ

( .52ހ)

ނ
ނއު ް
ގެ ަ

މި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް
ގެނެވޭނީ ،އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ށ
އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ،ގަވާއިދަށް އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަ ް
ކައުންސިލުގެ

ބައްދަލުވުގައި

ދިވެހި

ފާސްކޮށް،

ގެޒެޓުގައި

ސަރުކާރުގައި

ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ
އިޞްލާޙުތައް،

ކައުންސިލުގެ

އިދާރާގެ

ނޯޓިސްބޯޑާއި،

ކައުންސިލުގެ

ރަސްމީ

ރސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އާންމުކުރަން
ވެބްސައިޓާއި ،ކައުންސިލުގެ ަ
ވާނެއެވެ.
މއް
ގއި ނެތްކަ ެ
އދު ަ
ވ ި
ގަ ާ
ނ
މވު ް
ދި ާ

މއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް
 .53މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެ ކަ ެ
ނިންމާނީ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން ،ކައުންސިލުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ވއިދާ
ޖރާއީ ގަ ާ
އި ު
ނ
ފުށުއެރު ް

 .54މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-143
މ އިޖުރާއީ ގަވާއިދު) އާ ފުށުއަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީ،
(ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާން ު
ނމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު) އަށެވެ.
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2021/R-143ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާ ް

ނ
މާނަކުރު ް

 .55މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން
ލފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ،
އ ަ
މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާ ި
ރމެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގައި
ޅގެން ،ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކު ު
އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގު ި
ކށް ބޭނުންކުރާ މާނަ ވެސް
ނންކޮށްފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢު ޮ
ބ ު
މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ޭ
ހިމެނިގެންވެއެވެ.
(ހ)

"ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިދާރީ

ލާމަރުކަޒީ

ދާއިރާތައް

އުޞލުން

ހންގުމުގެ
ި

އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ،މާލެއަތޮޅު ގުރައިދ ކައުންސިލަށެވެ.
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ޤާނނު)

ގ
ެ

ނ
ދަށު ް

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު299 :

(ށ)

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އ އެވަނީ ،ޤާނނު ނަ ް
"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބުނެފަ ި
އިދާރީ

ލާމަރުކަޒީ

ދާއިރާތައް

އުޞލުން

ހންގުމުގެ
ި

ޤާނނު)

ގ
ެ

ނ
ދަށު ް

އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ،މާލެއަތޮޅު ގުރައިދ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށެވެ.
(ނ)

ދރާގެ އިދާރީ އެންމެ
ބނެފައި އެވަނީ ،ކައުންސިލުގެ އި ާ
"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ު
އިސް މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ނުވަތަ
ށވެ.
އެ މަޤާމުގެ މަސްއލިއްޔަތާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަ ެ

(ރ)

"ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ،އޮފީސްތަކާއި،
ގ އިދާރާތަކާއި ،ޤާނނުއަސާސީގެ ދަށުން
ދށުން ހިން ާ
ގ ަ
ގ ސީދާ ބެލުމު ެ
އެ ތަންތަނު ެ
މއައްސަސާތަކަށެވެ.
އލަތުގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ު
އުފައްދައި ހިންގަމުންގެންދާ ދަ ު
_____________________
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އަދަދު299 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޖަދުވަލު 1

`

މާލެއަތޮޅު ގުރައިދ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ކ .ގުރައިދ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ސަލާމުގެ/ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު
ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި
ދުވަސް( 1 :އެކެއް)
ތާރީޚު:

ދުވަސް( 2 :ދޭއް)

އެންގި ގަޑި:

ތާރީޚު:

ސަބަބު:

ސަބަބު:

ނމަ ތަފުސީލު ލިޔަން:
( 2ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ަ

ތާރީޚު:

އެންގި ގަޑި:

އެންގި ގަޑި:

ސަބަބު:

ކައުންސިލަރުގެ އިޤުރާރު:

ކައުންސިލަރުގެ ނަން:

އެވަނީ

ބހޭ
ނ ެ
އަހުރެން ާ

ތެދު

މތެވެ.
މަޢުލ ާ

އެޑްރެސް:

މަތީގައި

މަޤާމު:

އެ މަޢުލމާތަކީ ،އެއްވެސް މަޖުބރުކަމެއް ނެތި އަހުރެން

ސޮއި:

ދީފައިވާ މަޢުލމާތެވެ .ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އަހުރެން ހުރީ
އހުރެންގެ
ށ ވެއްޖެ ނަމަަ ،
ނ ކަމަ ް
ގން ނ ް
އަހުރެން ބަލިވެ ެ
މައްޗަށް

އިޞްލާޙީ

ގަބލުކުރަމެވެ.
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ފިޔަވަޅު

އެޅޭނެކަން

އަހުރެން

އަދަދު299 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-216 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި
ދުވަސް ( 1އެކެއް)
އެންގި ތާރީޚު:

ދުވަސް ( 2ދޭއް)

އެންގި ގަޑި:

ކައުންސިލަރުގެ ނަން:

އެންގި ތާރީޚު:

އެންގި ގަޑި:

ކައުންސިލަރުގެ ސޮއި

ތާރީޚު:

މަޤާމު:
ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި
އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:
މުވައްޒަފުގެ ނަން:
މަޤާމު:

ގަޑި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:
__________________________________
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