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 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 
  ،ފެރިދޫ .އއ

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 އާންމު މާއްދާތައް 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ައރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ،ފައިވާޫނނު( ެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ

    އެ ޤާނޫނުގެ  ނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން،ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ފެރިދޫ
 ކައުންސިލުން  އަރިއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ެފރިދޫ ،ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ިލބިގެން 108

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

     ކައުންސިލުގެ ހިންގާ  ފެރިދޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީއަ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 " އެވެ.ގަވާއިދު

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ޤާޫނނުއަސާސީއާއި  .2 މަުގސަދު 
 ދަށުްނ އެ ޤާނޫނުގެ ،އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( އާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ

 ކައުންސިލް  ފެރިދޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީއަ ން،މަތީ ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެދައިހަ
ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން 

ޓަކައި ކައުންސިލުން ާބއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުްނތައް  ނިންމަންޖެހޭ ިނންމުންތައް ިންނމުމަށް
އެ ބައްަދލުވުްނތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަްނ  އެ ބައްދަލުުވންތަްއ ހިންގުމާއި، ބޭއްވުމާއި،

 ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

         އްވި ގައި ބޭ 2022 ބަރުންސެޕްޓެ 14މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ،  )ހ(  .3
 ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައެވެ. 65ގެ ކައުންސިލު ދޫފެރިއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
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       ކައުންސިލުން  ދޫފެރިރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، )ށ(  
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 ފެށިގެންނެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 
 މެންބަރުން  ،ނައިބު ރައީސާއި  ،ލުގެ ރައީސާއިކައުންސި 

ކައުންސިލް ނިސްބަްތވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ  .4   ކައުންސިުލގެ ަރއީސް
 ން ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންެނވެ.އި ދީމިޤްރާޠީ އުސޫލުތަކުގެ މަތީމެދުގަ

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 
 ރަީއސް 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .5
 ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ގާމެނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަތެރެއިން އެ ކައުންސިލުގައި ހި

މަޤާމުން  އުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްކަ ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ށ(  
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ަނގައިފިނަމަ ،އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ

 އަންގައި،އެކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ  ،މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ގެ މަޤާމު ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ނައިބު ރައީސް

 އިންތިޚާބުއެ މަޤާމަށް  ންބަުރންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކުތެރޭގައި، ކައުންސިލުގެ މެ
ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،  އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެްނބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ގޮތުން ބެހޭ އެ ނޫން މަްއސަލައަކާކުރެވެންދެން،  އިންތިާޚބުއެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު 
 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެކައުންސިލުގައި 

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 
ރަީއސް   

އިންިތޚާބުުކރުުމގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކައުންސިލުގެ އާންމު  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .6
 ންނެވެ.ަނނިވި ގޮތުގެ މަތީއި، އަންބައްދަލުވުމެއްގަ

ކަމަށް އިން ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ެތރެ  (1)  
ކައުންިސލުގެ އާންމު  ،އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ ެމންބަރަކު، އެ މެންބަރެއްގެ ނަން

 ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

ންތިޚާބުކުރާނީ، ކައުންސިލުގެ އާންމު ކަމަށް މެންބަރަކު އިނައިބު ރައީސް  (2)   
 ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ގާރިވި މެންަބރުންގެ މެދުގައި ނަބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެ

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



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި                R-219/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:              303 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް:

5 

ޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ  ކުރުމަށް ތިޚާބުކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިން )ށ(  
 ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާނީ، ކައުްނސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.

ކައުންސިުލގެ ަރއީސް 
މަާޤމުން ިއސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އެކަން ލިޔުމަކުން  )ހ(  .7
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް  ،ހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީކައުންސިލަށް ހުށަ

 އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަިކވީއެވެ.  ،ލިބުމުން

   ކައުންސިލުގެ ިއދާރާއަށް ލިބުމުްނ،  ،ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ޓަރީ ޖެނެރަލް ކައުންސިލުގެ ސެކްރެ ސިޓީއަކީ ރައީސް ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން އެ

 .ވެކުރަންވާނެއެ ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރު

ނަިއބު  ކައުންސިުލގެ

ރަީއސް މަާޤމުން 
 ފާ ިދނުން އިސްތިޢު

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުްނވެއްޖެނަމަ، އެކަން  )ހ(  .8
ކައުންސިލުގެ  ،ވާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން

 އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ،އިދާރާއަށް ލިބުމުން

   ކައުންސިލުގެ ިއދާރާއަށް ލިބުމުްނ،  ،ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ޓަރީ ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން ކައުންސިލުގެ ސެކްރެ ރައީސް ސިޓީއަކީ ނައިބު އެ

 .ވެޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަުރކުރަންވާނެއެ

           ން، ކައުންސިލުގެ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ނ(  
މެންބަރެއްގެ  ކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިނަސް، އެނައިބު ރައީސް

 އޮންާނނެއެވެ. ދެމިމެންބަރުކަން

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 
ރަީއސް މަާޤމުން 

 ދުރުުކރުން 

ލުގެ އާންމު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ަކއުންސި )ހ(  .9
 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ،ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ބައްދަލުވުމެއްގައި

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

         ފާަހގަކުރެވިގެން  އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ރައީސް ނައިބު ކައުންސިލުގެ
 ؛ދިނުން ތުފުރުޞަ ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަންކަން އެ

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ކައުންސިލުގެ އާންމު   (2)   
 .ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން
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 ނައިބު ކައުންސިލުގެ، ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެފަދަިއން  ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
ކޮށްފި  ޙުކުމެއް ބިތުވެެގންސާ ކުށެއް ޖިނާއީ ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ރައީސްގެ މައްޗަށް

 މަރުޙަލާ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ( 1) ގެ ( ހ) މާއްދާގެ މި، ގައިއްހާލަތެ
 ނެގުމުގެ ވޯޓު ނެްތކަމުގެ އިތުބާރު ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު  ނުލައި ފުރިހަމަކުރުމަކާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚުތިޔާރު

      ނުވަތަ ނެގުމަށް ވޯޓު  ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު ަރއީސްގެ ނައިބު ންދަށު ގަވާއިދުގެ މި )ނ(  
 އާންމު  ަކއުންސިލުގެ ފުރިހަމަކުރުމަށް އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ ކުރިން ވޯޓުގެ އެ

 ބައްދަލުވުމަށް އާންމު، ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ މެންބަރަކު ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް
 ރައީސް  ނައިބު ނުވަތަ ރައީސް ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން ސޫލުގެއު އެޖެންޑާކުރާ ކަންކަން
 އެޖެންޑާ  ކުކައުންސިލަރަ ހަވާލުވެހުރި ހިންގުމާ ކައުންސިލު ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މަްއސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި  )ރ(  
ލިޔުުމން، ބައްދަލުވުަމށް  ،މާލުވިކަމަށް ފެންނަ ަކންކަންނައިބު ރައީސް އިހު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

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

      ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް  އެ ،އްޔަތުން އެކަން ފާސްކޮށްމެންބަރުންގެ އަޣުލަބި
 .ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް ދޭންވާނެއެވެ ،ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް( ތިރީސް) 30

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިުބ ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ  )ޅ(  
   ގެ ދަުށން ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، ގެ )ބ(ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި މާއްދާ

ނުވާނަަމ، އެ މުއްދަތު ހަމަވާ  ކަންަކން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި، ނައިބު ރައީސްގެ 

ލުްނ ކަނޑައަޅައި ވޯޓެއް އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަަތ ނެތްކަމަށް ކައުންސި
 .ނަގަންވާނެއެވެ

 ހިންގުމުގައި ނައިުބ ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ  ންސިލްކައު )ކ(  
ފަހު، މި މާއްދާގެ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަަތށް 30 ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދޭ
ފަހު ނޫނީ، ކައުންސިލުގެ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށް )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނޫން ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ. 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި                R-219/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:              303 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް:

7 

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

އެ މެންބަރެއްގެ  ،ވަކިކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އީސް މަޤާމުންކައުންސިލުގެ ނައިބު ރަ )ވ(  
 .މެންބަރުކަން ދެމިއޮންާނނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  )މ(  
ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދާއި ،ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުްނސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

ގައި  )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިުޖރާއީ ގަވާއިދު( R-143/2021ރު ނަންބަ
ަޓކައި، ކައުންސިލުން  ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ެއއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

 ،އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކު  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި( ތިނެއް) 3އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަސްމީ 
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެކައުންސިލުން  ،އޮތޯރިޓީއަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

ެނތްކަމުގެ ވޯޓު  އިުތބާރު ،ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު (1)   
 ؛ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ ވޯޓު  ،ބައްދަލުވުމާއި ންޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިއި (2)   
ދުވަހުގެ ކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ( ދޭއް) 2 ބޭއްވުމުގެ ނެގި ބައްދަލުވުން

 ؛ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ ވޯޓު  ،ބައްދަލުވުމާއި ންޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިއި (3)   
 ؛ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ ވޯޓު  ،އިބައްދަލުވުމާ ންޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިއި (4)   
 ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ނިންުމން އާންމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛

އިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮްށ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުަމްށ ހުށަހެޅުނު  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

މުއްދަތު  ިދންކުރުމަށް  ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި (6)   
ލިޔުން ހަވާލުކުރި ތާރީޚު  ،ގައި ނައިބު ރައީސަށް ހަވާލުކުރި ލިޔުމާއިއަން

 ؛އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ ކަމާ (7)   
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ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން ލިޔުމެއް ( މ)މި މާއްދާގެ  )ފ(  
          ،މަންޓް އޮތޯިރޓީން އެދިއްޖެނަމަނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަްށ ލޯކަލް ގަވަރ

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

ޒީ އުޞޫލުން )ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ 7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ދ(  
ޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލު ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާކަމަްށ ގެ ރޫ ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ(

ފާހަގަކުރެވިގެން ނައިބު ރައީސްެގ އިތުބާރު ނެތްކަަމށް ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދަިއން 
 R-143/2021ގަވާއިދު ނަންަބރު   ،މި ގަވާއިދާއި ،ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )އީ ގަވާއިދުލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާ(
          ޓަަކއި، ކައުންސިލުން  ކުރުމަށް އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަްނ ކަށަވަރު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ( ސާދަ) 14 ތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ރަސްމީލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮ
 ކައުންސިލަށް ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީން އެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ

ށް، މުގެ ވޯޓު ކަށަަވރުކުރުމާ ހަމަޔަލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަ )ތ(  
އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިބު ރައީސް

 .ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުާވންވާނެއެވެ

އުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް ކަ )ލ(  
ފައިާވ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށް 14މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންާވނީ، މި ގަވާއިދުގެ 
ގަވާއިދު ނަންބަރު   ،މި ގަވާއިދާއި  ،ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި

2021/R-143 )ޯވާ ގައި )ކަލް ކަުއންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާީއ ގަވާއިދުލ  
އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

 .ފޮނުވައި، އޮތޯރިޓީން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ

 އިޖުރާއަތުތައް  ންކޮްށަފއިވާބަޔާ ގަވާއިދުގައި މި ނެގުުމގައި ވޯޓު ނެތްކަމުގެ  އިތުބާރު )ގ(  
( ތިރީސް) 30 އަންގާތާ އެކަން ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކަމަށް

 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ަމޤާމަށް ނައިބު ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
        އްދަތުގައި އެ މު. ކުރަންވާނެއެވެ އިންތިޚާބު މެންަބރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު  އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު
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ގޮތުްނ ބެހޭ ކުރެވެންދެން، ކަުއންސިލުގައި އެ ނޫން މައްސަލައަކާ އިންތިޚާބު
 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ދު( ތިރީސް) 30 މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ޏ(  
މުއްދަތު  ންކުރުމަށް ދި ކަންކަން އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ

 ތާރީޚުން ފެށިގެްނ، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ށް ެއންގިކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަ
 .ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ

ލުވެފައިވާކަމަށް އިހުމާ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް )ސ(  
ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފާސްކުރި 
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ަނއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަަމ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން ިނންިމކަން، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަމަށް 

. އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންުގން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ލެވޭނެއެވެބެ
ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ަނއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނުާވނަމަ، ކައުންސިލުގެ 
 ނިންމުން ލިޔުމުން ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަން ކައުންސިލުން ކަށަވަރު

، ދުވަހުެގ މުއްދަތު ގުނާނީ( ތިރީސް) 30ުތގައި އަދި އެ ހާލަ. ކުރަންވާނެއެވެ

 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ ލުގެ ނިންމުން ލިޔުމުން އެންގިކައުންސި

      ގެ ދަށުްނ ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ އެންގުމާ ހަވާލުވުމަށް( ސ)މި މާއްދާގެ  )ޑ(  
މުން ލިޔުމާ ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރު

. ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ( ދޭއް) 2ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް 
މި ހާލަތުގައި ނައިބު ރައީސަށް ިލޔުމުން ހަވާލުކުރިކަމަށް ބަލައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ( ތިރީސް) 30

ކައުންސިުލގެ ަރއީްސގެ  
 ވާިޖބުތައް 

 ވަީނއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް  .10

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

 ން.މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގު ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލް )ށ(  

ކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ާހސިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ެއކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ  )ނ(  
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭުނގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ 

 މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން.
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ވައިލައި، ޑިވިޜަންތަކާއި ްނ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ )ރ(  
 ތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން.ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.ޖަލްސާތަކުގެ  ،ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި )ބ(  

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެރަކާތްތައް ހިނަގމުންދަނީ ކައުންސިލުގެ މަގުސަދާ ކައުންސިލުގެ ހަ )ޅ(  
 މަތީންތޯ ބެުލން.

ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  
އާންމުކުރެވޭކަން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ާއންމުކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތަްއ 

 ކަށަވަރުކުރުން.

 ތަމްީސލުކުރުން. ކައުންސިލްގައި ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނު ކައުންސިލް )އ(  

މަީތންކަން  ހިނގަމުންަދނީ ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްޮގތްާވ ގޮތުގެ ކައުންސިލް )ވ(  
 ކަށަވަރުކުރުން.

ވެރިޔާގެ  ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރު )މ(  
މާލިއްޔަތުގެ  އުލަތުގެދަ) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.ން އަމަތީ  ( އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެގަވާއިދާ

        ރައްޔިތުންނަށާއި ،ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން )ފ(  
  ލު އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.މަސްއޫ

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

ގެ އިދާރީ ކަންކަން ކޮމިޓީކުރާ މަސައްކަތްއަްށ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ތ(  
 ތިޒާމުކޮށްދިނުން.ންއި

 .ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން ލ((  

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 

 ރަީއސްގެ ވާިޖބުތައް 
 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ މި ،ތައްކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ވާޖިބު  .11

 .ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން )ހ( 
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ދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަ )ށ(  
ހުސްވެއްޖެ  ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ެއ މަޤާމު ހާލަތެއްގައި، ނުަވތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ

ހާލަތެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން 
 އަދާކުރުން.

 ދާކުރުން. މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ )ނ(  

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން )ރ(  

ކައުންސިލު ެމންަބރުްނގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 
 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ތައްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  .12

      ސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި،ކައުންކަންތައްތައް  ވާ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިރަށުގެ )ހ( 
 ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ކަންކަން  އެ

 ގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން.ކައުންސިލު )ށ(  

 ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން. ކުރުމަށްކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލު )ނ(  

      ،އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ،ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަންޖެޭހ ޕްލޭންތަކާއި )ރ(  
 .ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމުގައި ޢަމަލީޮގތުން ބައިވެރިވުން ،އަހަރީ ބަޖެޓާއި

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ  )ބ(  
 ހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުްނ.އެހެނި

 .ލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުންރަށު ކައުންސި )ޅ(  

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

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

 ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުްނ. )ހ(  

 ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން.ކައުންސިލު )ށ(  

ބަްއދަލުުވމުގެ ޤާނޫނީ 
 އަަދދު 

     ލަ މެންބަރުންގެ ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ )ހ(  .14
 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެްނނެވެ. ދެބައިކުޅަ
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ދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ އަދަދު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަ )ށ(  
ހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިލުމުގެ ނުވަތަ އެެހްނ ވަގުތަކަށް ނުަވތަ 

ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ  ،އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ަފސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ެގންވެއެވެ.ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ިލބި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުެވގެން ބައްދަލުވުްނ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
މެދުކަނޑައިލުމަށް ނުވަތަ ފަސްުކރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުުވން ނުޭބއްވުމަށް މި މާއްދާގެ 

ން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން މަތީ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 ކުރަންވާނެއެވެ. އުމިއްޔާޔަ

ޒަމާނީ ުމއާޞަލާތީ 

ވަސީލަތްަތއް 
ބޭނުންކޮްށގެން 

ކައުންސިުލގެ 
 ބަްއދަލުވުްނތައް ޭބްއވުން 

ލުވުްނތައް ބޭއްވެން ނެްތ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އެއްަތނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަ )ހ(  .15
ގައި، މެންބަރުން އްލަތެެގ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ހާގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުއްހާލަތެ

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީަލްތތައް ބޭުނންކޮށްގެން  ،އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި
ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަްއ ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ާއޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ނީ މުފައިވާ ފަދައިން ޒަމާޔާންޮކށް ބަގައި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ  ،ވިޔަސް ބޭނުންކޮށްެގން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައި

ބާވަތަށް ބަލައި، އެ ބައްަދލުވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
 އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮްށ  ،ގޮތުގެ މަތީންަފއިވާ ޔާންކޮށްގައި ބަ އްދާގެ )ހ(މި މާ )ނ(  
ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން  ،ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޯވޓު ދިނުމުގައްޔާއި

އަންނަނިވި ކަންކަން  ،ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ،ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި
 ވެ.ފުރިހަމަވާންވާނެއެ

ވާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ބައިވެރިވާން މެ މެންބަަރކުބައްދަލުވުމުގައި ކޮން  (1)   
ބޭއްވުމަށް ބޭުނންކުރެވޭ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަްތ ނުވަތަ 
އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ މެންބަރަަކށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލުެގ އިދާރާއިން 

ތަ ލިންކެއް ނުވަތަ ނުވަަތ އައިޑީއެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް ނުވަ
 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

އެ ފަދަ ވަސީލަތެއް ނުަވތަ ެއޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލޮގިން   (2)   
މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާއި ނުވަތަ ބަްއދަލުވުމުގައި 
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މާތު ސީލާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ތަފު
 ކޯޑުކުރަން ވާނެއެވެ.ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ރި

ބައްދަުލވުންތަކުގައި  އްވާސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަ  (3)   
އަތް  ،ޯވޓަްށ އަހާ މައްސަލަތަކުގައި ވޯޓު ޭދންވާނީ ށްބަހުސްކޮ ،ވޯޓު ދޭއިރު

            ވެސް ސާފުވާނެ ގޮތަށް  އިންއޯ/ވީޑިއޯއޯޑި  ،އެކުމައްޗަށް އުފުލުމާ
އަނގަބަހުްނ  އެ މައްސަލައެއްގައި އެ މެންބަރަކު ވޯޓު ޭދ ގޮތް 

ުކރެވޭ ޒަމާނީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުން ހާމަކުރުމާއެކުގައެވެ. ނުވަތަ
މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތުގައި ުނވަތަ އެޕްލިކޭޝަނުގައި އެ މެންބަރަކަށް 

ވާ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެވޭެނ ފަދަ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި
 ވެސް ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ. ގޮތަށް އެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ

ނަމަވެސް، ނަ ނަންބަރުަގއި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ވަ (3)މި އަކުރުގެ   (4)   
 ޓުގެ ސިއްރުކަން ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް މި ގަވާއިދު ލާޒިމުކުރާ ހާލަތުގައި، ވޯ

ްނ މެނުވީ، ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތީ
 ބޭނުންކޮށްެގން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުެމއްގައި، ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބޭުނމަށް އޮންލައިންކޮށް ނުަވތަ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ   (5)   
ޔުމެއް ޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޮކށްގެން މެްނބަރުން ސޮއިކުރަންތްތައް ބޭނުންވަސީލަ
އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި  ނޭޗަރ"ޑިޖިޓަލް ސިގްއެ މެންބަރެއްގެ " ،ވާނަމަ

ކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްދަލުވުމުގެ ލިޔެކިޔުންތަ
 ރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ،ކުރުވޭކަން ސޮއި

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި   (6)   
ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭ ލޮގިން ނުވަތަ 

 ލިންކު ނުވަތަ އައިޑީ، އެހެން ަފރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުަމށް ޒަމާނީ ުމއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތަްއ ބޭުނންޮކށްގެން ކައުންސިލުގެ  )ރ(  
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބޭުނންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ޮގތްތައް ކައުންސިލުން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ގޮތުން އެފަދަ ވޯޓެއްެގ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ގާބައްދަލުވުމުގައި ނަ )ބ(  
ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަްށ  ގާކް ޛަރީޢާތައް މެދުވެރިކޮށް ނައިލެކްޓްރޯނި

ފަދައިން ންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެކައުންސިލުން ޔަގީ ކަންތިޒާމުކުރެވޭބައްދަލުވުން އިން 
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ނުކުރެވޭނަމަ، ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް  ންވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަގީ
ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވޯޓެއް ނަގައިގެން  ،ންކޮށްެގން ބާއްވާ ބައްދަލުުވމެއްގައިބޭނު

 ނުވާނެއެވެ.
ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަުލވުމުގައި މެންބަރުން  )ޅ(  

 ކައުންސިލުން ބޭރު ފަރާްތތަކަށް ހާމަކޮށްެގން ،މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު
ވާނީ، ރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ބައިވެރިވާންނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބައްދަުލވުމެއްގައި ބައިވެ

 ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަަދ މާޙައުލަކުންނެވެ.

ކައުންސިުލގެ 

ބަްއދަލުވުްނތަކުަގއި 
ބަިއވެިރުވމުގެ ފުުރޞަތު 

 ދިނުން 

 ދަލުވުންތަކަކީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.ކައުންސިލުގެ ބައް )ހ(  .16

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

 ގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމު

ށް ފަރާތަކުން، ބަްއދަލުވުން ކުރިޔަ ބައްދަލުވުން އަޑުއަހަން ަވންަނ އެއްވެސް )ނ(  
ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ 

ން ބޭރުކުރުމާއި، ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަުކ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާލަމުން ވަުގތު
ވަކި ުމއްދަތަކަށް އެއްވެސް  އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުަވތަ
ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް  ،ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ންގެ އިތުރަށް ކައުންސިލުގައި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރު )ރ(  
ގުޅިގެން އެ ފަރާތެއްގެ މަުޢލޫމާުތ ނުވަތަ މަޝްވަރާ  އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލަށް ދެވިދާނެ އެކިއެިކ ފަރާތްތަކަށް،
 ވެއެވެ.ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިބިގެން ،ދިނުމުެގ ބާރު ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު

މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުްނސިލުގެ ޖަލްސާގައި  ،ނަމަވެސް
 ދެވޭ ފަރާްތތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު

ކައުންސިުލގެ އާްނމު 

 ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ ުދވަސް 

 

ކައުންސިލުގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އާންމު  ،ން ގޮތުގެ މަތީއި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގަ )ހ(  .17
)އެކެއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް  1ކޮންމެ ހަފުތާއަކު  ،ބައްދަލުވުމެއް

      ،އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެވެ. ބުދަދުވަހުއެ ހަފުތާގެ  ،ބައްދަލުވުން ބާއްާވނީ



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި                R-219/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:              303 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް:

15 

   ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު  ،ވިއްޖެނަމަތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއް
 އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންާވނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ކައުންސިލުގެ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެފަދައިން )ށ(  
ނަމަ، ހަުފތާއަކު ރުންގެ އަުޣލަބިއްޔަތަށް ފެނިްއޖެރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ެމންބަ

       އާންމު ބައްދަލުުވމަށް ވުރެ ގިނަ އާންމު ބައްަދލުވުން ބޭއްވުމަކަްށ  )އެކެއް( 1
 މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ކައުންސިުލގެ އާްނމު 

، ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ ތަާނއި

 އެެޖންޑާ  ،ވަގުާތއި 

ަކއުންސިލުގެ އާންމު  ،ކައުންސިލުން އެހެން ޮގތަކަްށ ނުނިންމާހަިއ ހިނދަކު )ހ(  .18
އެޖެންޑާ  ގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތާއިކައުންިސލުގެ އިދާރާ ،ވުން ބާއްވާނީބައްދަލު

 ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ.  ،ކަނޑައަޅާނީ

  އެޖެންޑާ،  ން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ގަޑިއާއި ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވު )ށ( 
ުކރިން، ކައުންސިލުގެ  ގެ)ދޭއް( ދުވަހު 2މުގެ ަމދުވެގެން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު

 ފޮނުަވންވާނެއެެވ. ލިޔުމުން  ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށްރައީސް، 

ން ަކއުންސިލުގެ އާންމު ވާ ގޮތުގެ ަމތީގައި ބަާޔންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
)ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވި ގޮތުގެ  2ބައްދަުލވުމުގެ  ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްަޓންވާނެެއވެ. ،ކޯޑުތައްރި

ކައުންސިުލގެ އާްނމު 

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

 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

  ،ޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެުނމަށް ބޭުނންވާނަމަކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ޖަލްާސގެ އެ )ށ(  
ކުރިން،  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3އިވާ ދުވަހުގެ އާންމު ބައްދަލުވުްނ ތާވަލުކުެރވިފަ

 ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކަމެއް ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، ކައުންސިލަށް ވަކި )ނ(  
ކައުންސިލުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް  ،ކަމެއް އެ ،ހުށަހަޅަން ބޭުނންވާނަމަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުުވމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  )ރ(  
ދަށުން  ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މައްސަލައަކީ

 ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
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ކައުންސިުލގެ ކުއްލި 

 ބަްއދަލުވުން 
 އަންނަނިވި ހާލަުތންކުރެ ހާލަތެްއގައި، ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  .20

     މަށް، ަމދުެވގެން ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްަދލުވުމެއް ބޭއްވު )ހ( 
 އެއްބައި މެންބަުރން އެދުން.ތިންބައިކުޅަ

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

 ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދިނުމަށް، އެ ކައުންސިލެއްގެ އަންހެނުންގެ  )ނ(  
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދުމުން، އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން 

 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ފެނުން.

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކަުއންސިލުގެ ރައީސަށް މިފަދަ ަބއްދަލުވުމެއް ބާއްވަން  )ރ(  
 ފެނުން.

ކައުންސިުލގެ ކުއްލި 
ބަްއދަލުުވމެއް ބާްއވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުްނާވ   .21
 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިޔުމުން  ،ސަބަބާއި ތާރީޚު

ކައުންސިުލގެ ކުއްލި 
 ،ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ ތަާނއި

 އެެޖންޑާ  ،ވަގުާތއި 

ލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ން، ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކުއްތީމަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  )ހ(  .22
އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން  ތަނާއި ވަގުތާއި

 ން، ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ. ަމތީ ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ުހށަހެުޅމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ސިލުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުން ކައުންސިލުގެ ކުއްލި )ށ(  
ކައުންސިލުގެ ރައީސް، ކައުންސިލުގެ  ،އެންމެ އަވަހަކަށް އެޖެންޑާ، ވީ ގަޑިއާއި

 ފޮނުވަްނވާނެއެވެ. ލިޔުމުން މެންބަރުންަނށް 

ކުއްލި ބަްއދަލުުވމެްއަގއި 

 ނުނިންޭމނެ ކަންތައްަތއް 
ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމައިގެން  ،ރެ ަކމެއްއަންނަނިވި ކަންކަމުން ކު  .23

 ނުވާނެއެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  މަޤާމަށް މެންަބރަކު ހޮވުމާއި، ނައިބު ރައީސްގެ )ހ(  
 ވޯޓު ނެގުން.

 .ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުން )ށ(  

ގޮތަށް އެްއވެސް ލޯނެއް ނެގުން ނުވަތަ ިވޔަފާރީގެ އެއްވެސް  ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ )ނ(  
 މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުުރން.
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 ފާސްކުރުން. އި، ބަޖެޓުކަނޑައެޅުމާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ރ(  

 ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާއި ފާސްކުރުން. )ބ(  

 ގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.ކައުންސިލު )ޅ(  

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުްނ ކައުންސިލުގެ ދިމާވާ މުހިންމު ސަަބބަކާހުރެ  )ހ(  .24 ބަްއދަލުުވމަށް ހާިޒރުވުން 
   ކުރުމަށް މެންބަރަކު ހާޒިރުވުމަްށ އުޒުރުވެރިވާނަމަ،  ކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ކަމެއް

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ،ންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައިވީ އެ

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ  ން ކައުންސިލުގެމަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
             މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުނާ މެންބަރަުކ،

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

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

ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިުލން ކުރުމަށް ިނންމާ ކަންތަްއތައް ކުރުމަށް ހާޒިރުނުވެ 
 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

           ނުަވތަ  ،އެދުމުެގ މަތިން ކައުންސިލުގެ ،ކައުންސިަލރަކަށް ޗުއްޓީގައި ހުންނަ )ރ(  
 ސާގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.ކައުންސިލުގެ ޖަލް ،ންކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަތީ އެ

ނުވަތަ ކައުންސިުލގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ،ބައްދަލުވުންތަަކށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން )ބ(  
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް  ،އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން

ތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮ
ން ކައުންސިލުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ ،އެ ކައުންސިލަރަކާމެދު ،ހިނދެއްގައި

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެން  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (1)   
އެ ކައުންސިލުން   ،)ދޭއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 2ކައުންސިލުގެ 
 ؛ނަސޭހަތްދިނުން

ގޮތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގައި  (2)   
        ނުވަތަ  ،)ތިނެއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެަނމަ 3ކައުންސިލުގެ 
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      ،ގައިވާ ކަންތައް ަތކުރާރުވާނަމަަވނަ ނަންބަރު (1) )ބ( ގެ މި މާއްދާގެ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ،އެ ކައުންސިލަކުން ލިޔުމުން އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ

 އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.

ކައުންސިުލގެ 
ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ރިާޔސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

 

ސެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައީ ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ )ހ(  .25
ކައުންސިލުގެ  ،ރިޔާސަތު ބަލަހަްއާޓނީބައްަދލުވުންތަކުގެ  އިރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގަ

 ކައުންސިލުެގ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާަލތެއްގައި . ނައިބު ރައީސެވެ
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ،ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

 ކައުންސިލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުިރ މެންބަރެކެވެ. 

ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އެއްފަހަރާ ކަުއންސިލުގެ ހިންގުމާ  )ށ(  
ކައުންސިލާ ހަވާލުވާނޭ  ،ކައުންސިލުެގ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ،އެކަހެރިވާންވާނީ

 ފަހުގައެވެ. އްޔަނު ކުރުމަށްއަބަރަކު، މެންބަުރންގެ ތެރެިއން މެން

 ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު )ނ(  
އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެަނމަ، ނުވަތަ މި މާއްދާެގ )ށ( ގަ

އުންސިލުގެ ކަ ގެންއްޔަނުކޮށް އައުންސިލް ިހންގާނެ މެންބަރަކު ން ކަގޮތުގެ މަތީ
އީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ދަިނކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރަގެންށް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަ

)ހ( އަށް   ވަގުތުން ފެށިގެން މި މާއްދާގެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެަނމަ، އެ
 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ކައުންސިުލގެ 
ބަްއދަލުވުްނތައް ފެށުާމއި 

 ނިންމުން 

ގެ ފެށުމާއި ން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްމަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .26
ބައްދަލުުވން  ،ކުރަންާވނެއެވެ. މިޮގތުން ނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު

 وصحبه لهآ وعلى ،هللا رسول على والسالم والصالة هلل، احلمد الرحيم، الرمحن هللا بسم"ފަށަމުން 
ންމަުމން އަދި ބަްއދަލުވުން ނި ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަުލވުން ފެށުނީ" މިޮގތަށް .ہواال ومن

ގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ  ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ" މި .العاملني رب هلل واحلمد"
 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ  )ށ(  
ންގެ މެންބަރު ،ވެ. ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަާވނަމައަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަަލންވާނެއެ

ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުުވން ފަާށނީއެވެ. ބައްދަލުވުން ެފށުމަށް  އަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު
        އަދަދު ހަމަވޭތޯ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ 
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       ވެސް   ފަހަނަަޅއިދިއުމުންބަލަްނވާނެއެވެ. މި ވަގުތު )ފަނަރަ( މިނިޓު 15
 ކުރަންވާނެއެވެ. ނަަމ، އެކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ

އެޖެްނޑާ އިްއުވމާއި 
 ފާސްކުރުން 

 ބައްދަލުވުން ެފށުމަށްފަުހ، އެ ަބއްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން  )ހ(  .27
   ކައުންސިލުން ، ން ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އިއްވުމުންއިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީ 

 އެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

ގެނައުމަށް ކައުންސިުލގެ ބައްދަލުވުމުްނ  އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަްށ ބަަދލު )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

 ،މެނޭ ކަމެއްކުރިން ފޮނުވި އެޖެންޑާގައި ނުހި )ދޭއް( ދުވަހުގެ 2އްދަލުވުމުގެ އާންމު ބަ )ނ(  
މު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ންއާ

 ވެސް ނުވާނެއެވެ. ކަމެއް އެޖެންޑާއިން އުނިކޮށްގެން

ެއްއގޮތަށް  އެޖެްނޑާއާ

ށް ބަްއދަލުވުން ުކރިޔަ
ގެްނގޮސް ަބހުސަށް 

 ހުޅުަވއިލުން 

ސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެޖެންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބުން، ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާ )ހ(  .28
ން މަތީ އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ 
 ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. 

ން ބަހުސްގެ ފުރުޞަުތ ހުޅުވައިލުމުގައި،  މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ލަ ވަގުތާއި، ކޮންމެ ަލއި، މުޅި ބަހުސަށް ދެވޭނެ ޖުމު މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަ

ބައްދަލުވުމުގެ  ،މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ން ފުރުަޞތުގެ ިދގުމިން ކަނޑައަޅަން މަތީ ންވެއެވެ. ިމގޮތުގެރިޔާސަތަށް ލިބިގެ

ލަ ދިގުމިނާއި، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބޭެނ ން ނިންމައިފިނަމަ، ބަުހސްގެ ޖުމުރިޔާސަތު
ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންނެވެ. ،ންވާނީމިގޮތަށް މެންބަރުްނނަށް ފުރުަޞތު ދޭ

ބަްއދަލުުވމުަގއި 

ވާހަކަެދއްކުމަށް ުފރުޞަތަށް 
 އެދުން 

ން ބަހުަސށް ހުޅުވައިލުމުން، ަމތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 28މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .29
އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ 

 ބަރުން، އަތް އުފުލައިެގން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.މެން

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

ފުރުޞަުތ  ށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުންޔާސަތަމެންބަރުން އެދުނު ތަރުީތބުކަމަްށ ރި
 ދޭންވާނެއެވެ.
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ބަހުްސަގއި ވާހަކަ 
 ދެއްުކމުގެ އަަދބުތައް 

އަންނަނިވި  ،ވެސް ދެއްކުމުގައި، ކޮންމެ މެންބަރަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ވާހަކަކައުންސިލު  .30
 އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންާވނެއެވެ.

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

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިާނކުރުން. )ށ(  

އިދުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ގަވާދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އިސްލާމް )ނ(  
ދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތައިގެން، ކަުއްނސިލާއި ކައުންސިލުގެ ވާހަކަ

މަތީން  އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ
 ދެއްކުން.ވާހަކަ

ޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ުހށަހެ )ހ(  .31 ބަހުސް ނިްނމުން 
             ލަ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ތަ ބަހުސަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމުނުވަ ،ނިމުމުން

ވުމަށާއި ފަހުބަސް ށަހެޅި މެްނބަރަކަށް، ޖަާވބުާދރީއެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހު
 .ދޭންވާނެއެވެ )ތިނެއް( މިނިޓު 3މަދުވެގެން  ،ބުނުމަށް

ން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރަށް މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
މި ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުަޞތު ިރޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، މުޅި ބަުހސާ ގުޅިގެން ނިން

 އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ. ،ުކރުމުން ނިންމުން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު

 ުގޭޅގޮތުން މަްއސަލައާ

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަްށ ުހށަހެޅި ބަހުސް ކުރެވެމުންާދ ަމއްސަލައިގެ ބަހުސް  )ހ(  .32

ނިމުމުން، މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތްތައް ުހށަެހޅުމަށް ބައްދަލުވުމުގެ 
އެދުމާއި ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފުރުޞަތަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ޮގތުގެ  31ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ
 ންނެވެ.މަތީ

ނަމަވެސް، ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގެ އި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
ޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތެރެއިން، މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތް ހުށަހެ

 ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިެގންވެއެެވ.

ވާހަކަިއގެ ެމދުތެެރއިން 
 ހުއްޓައިލަްނޖެހުން 

     ކުރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،  އަންނަނިވި ކަންކަުމން ،ދައްކަމުން ދަިނކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ  .33
 އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.
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ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި  ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ )ހ(  
ވާހަކަ  ،ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން

 ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

        އަދަބުތައް ކަމަށް ކައުންސިލުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ )ށ(  
 ،ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަަމށް ިރޔާސަތަށް ފެނިގެން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

ނެތް  މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޅުމެއް  )ނ(  
 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެްނގުން. ،ނިގެންވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެ

ވާހަކަ ހުއްަޓއިލަން އެްނގި 

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

 އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ 
ދަލުުވމެްއަގއި ކުރުން ބައް 

 ހުއްދަ ޫނން ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު، އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުެރ   .35
 ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 .މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންާދއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުން )ހ(  

         ،ގޮތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ،ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު )ށ(  
ދައްކައި ހެދުމާއި، އެހެނިހެން ެމންބަރުްނނާ ވާަހކަ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ކިޔުާމއި،

 .ތިބޭ މީހުންނަށް އިޝާރާތްޮކްށ މުޢާމަލާތުކޮށްހެދުންދަލުވުމުގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސްބައް

     ނުމަށް ފިޔަވައި، ން ކައުންސިލުގެ ބޭމަތީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ )ނ(  
އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ  ކެސެޓް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ކެމެރާ 

ެވސް އެއްޗެހި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ނޫން ކޯޑުކުރެވިދާނެ އެރި
 ބޭނުންކުރުން.

      އެ މެްނބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު  ،ދައްކަމުން ެގންދަނިކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ )ރ(  
 އެޅުން.ހުރަސް

ޓޯާއއި ވީޑިއޯ ނެގުމާއި، ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ޯމބައިްލ ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި، ފޮ )ބ(  
 ކޯޑުކުރުން.އަޑު ރި

ކައުންސިލުން ަކމެއް 

 ނިންމުން 
އެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑަ )ހ(  .36

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަެހޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީ
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އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ކުރެ ކަމެއް  މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަްނނަނިވި ކަްނކަމުންމި  )ށ(  
 ލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްަޔތުންނެވެ.މުޅި ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ފާސްކުރެވޭނީ

 ؛ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން  (1)   

ރި ކުންފުންޏެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާ  (2)   
 ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އިންވެސްޓުުކރުން.

ކުރެ ކަމެއް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަްނނަނިވި ކަްނކަމުން )ނ(  
ދެބައިެގ ލަ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަމުޅި ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ފާސްކުރެވޭނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެްނނެވެ.

 ތަންތަަނށް ދީފައިވާ ނަްނ ބަދަލުކުރުން؛ މު ންއާ  (1)   

         މު ތަންތަްނ ންމައިޒާން ފަދަ އާ ،ޕާކުތަކާއި ،މަގާއިމަގުރަށްރަށުގެ   (2)   
  ؛ގައި ބަންދުކުރުންއްގޮތެދާއިމީ

ނުވަތަ  ،ފުލޭ މުދަލެއް ނައްތައިުލންނޫ މުދަލާއިއުފުލޭ  ،ކައުންސިލުން ހޯދާ  (3)   
 ؛ނުވަތަ ވިއްކުން ،ތަަކށް ދިނުންއެފަދަ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތް

 ކަންކަމުގައި ލުއިދިނުން. ކައުންސިލުން މާލީ  (4)   

ކައުންސިލުން ަކމެއް 

ނިންުމމުަގއި 
ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ 

 ކަންތައްަތއް 

ވާނެއެވެ. ދޭން ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަން  .37
ސަރުކާރުގެ  ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ޤާނޫުނތަކާއި ،ންކަން ނިންމަންވާނީއަދި ކައުންސިލުން ކަ

ެގ އް ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ،ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި
 ންނެވެ.މަތީ

ށް ލިބިދީފައިާވ ކަނޑައެޅުން ހިމެނޭ ގޮތުން، ކައުންސިލްތަކަ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ހ(  .38 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން 
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެަހއި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، 

 7/2010ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
   އި، އާ ލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު(ޞޫ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެހޭ ، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަުށން އެކުލަަވއިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި
 ންނެވެ.މަތީ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
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އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ  ،ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި )ށ(  
ުއންސިލަށް ލިެބންޖެހޭ ވުންތަކާ ގުޅިގެން ނުަވތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަުކން ކައެއްބަސް
ފުކުރަން ނޫންވެސް އެހެން ފައިސާއެއް މާ ނުވަތަ އެ ،ޖޫރިމަނާއެއްނުވަތަ  ކުއްޔެއް،

      ވާނީ، އެކަން ކުރަން ،ނުވަތަ ފަސްކުރަން ނުވަތަ ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދޭނަމަ
( ގައި އުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދު)ދަ R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަުރ 

 ްނނެެވ.މަތީ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާބަޔާން

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

 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ދޭނީވޯޓު

             ވެސް ދެވޭނީ، ޯވޓު ނަާގ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ މެންބަރަަކށް )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1

ރިޔާސަތުން ވޯޓުަގއި 
 ބަިއވެިރވުން 

ޖެ ވޯޓު އެއްވަރުވެއް ،ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  .40
ގައި އްޓީން ކަެމއް ނިންމަންޖެހޭ ހާަލތެކައުންސިލުގެ ފުލް މެޖޯރި ،ގައެވެ. ނަމަވެސްއްހާލަތެ

 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.  ،ވާނަމަ ކަމަށްވޯޓު( އްކެއެ) 1މަދުވަނީ 

ވޯޓު ގުަނއި ތަފުސީލު 

ކޯޑުކުުރމާއި ނަީތޖާ ރި
 އިޢުލާނުކުރުން 

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ  ،ކޯޑު ކުރާނީސީލު ރިވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފު  .41
ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ  ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ

 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ. ،ކުރާނީ އިޢުލާނު

 މަޞްލަޙަތު ފުުށއަރާ ހާލަތު 

 

އްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންބަރެ  .42
         އެއްބަފާ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ  އެއްބަނޑުމަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނުވަތަ

އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލުގައި 
 މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެ 

 ނިންމުންަތއް ހާމަުކރުން 

 

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

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. އްގައެކަމު

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  )ށ(  
 އިދާރާގެ ކަުއންސިލުގެ ،ޖެހުމަށްފަހުޓަކައި ކަުއންސިލުގެ ސިއްކަ މުކޮށް ހާމަކުރުމަށްންއާ
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ޝަލް މީޑިއާ ރަސްމީ ސޯ ކައުންސިލުގެ ،ކައުންސިލުގެ ވެްބސައިޓާއި، އިނޯޓިސްބޯޑާ
 ކުރަންވާނެއެވެ. ތަކުގައި އާންމުޕްލެޓްފޯމް

ން ކައުންސިލުގެ ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާ )ނ(  
އުްނސިލުގެ އިދާރާއިން ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންުމންތައް އާންމުކުރުމަށްފަުހ، ކަ

 .ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެއެކަން ރި

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި   .44
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ަފސޭހައިން ފެންނާނޭެހން ބެލެހެްއޓުމަކީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ 

 އޫލިއްޔަތެކެވެ.ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސް

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

 ޔައުިމއްޔާ 
ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި  )ހ(  .45

 އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްޮކށް

ލުން ނިންމި ކަންކަމާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސި )ށ(  
ނުވި ސަބަބާއި، ނުވި މެންބަރުން ބައިވެރިމެންބަރުންނާިއ، ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރި

ކައުންސިލަރުންގެ  އެ ބައްދަލުވުމުަގއި، އިރީޚާއި ަތނާއި ވަގުތާބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާ
ވެސް  މާތުއެކަމުގެ މަޢުލޫ ،ވާނަމައިތުރުން އެހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައި

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަނންާވނެއެވެ.

ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ބައްަދލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ )ނ(  
ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައި  ނެފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަުރން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާ

 ޔައުމިއްޔާ ރަނގަޅުކަމަށް ރުހޭކަމަށެވެ. ،ބެލެވޭނީ ނުވާނަމަ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިުލގެ ިއދާރާ 

 

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  ،ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެީހތެރިވެދީ  .46
ދާރީ ދާއިރާތައް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 7/2010ޓަކައި ޤާނޫނު ނަްނބަރު  އެކަމަށް ،ކަންކަން ކުރާނީ
 ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ޤާއިމުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ.ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ

ކައުންސިުލގެ ސެކްރެަޓރީ 
 ޖެނެރަލް 

 އެކުއިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުގެ ލަފަޔާ ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް )ހ(  .47
       ،ކުރާނީއްޔަނުއަނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
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ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ،  )ށ( 
ންމުްނތައް ކައުންސިލުން ިނންމާ ނި ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދިކައުންސިލު
ކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ  ތަންފީޛު
 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. ،ވެސް ފަރާތަކީ އިސް

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަްލގެ 
 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 .ވަނީއެވެއި ބަޔާންކޮށްފައި މިތިރީގަ ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  .48

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލް  )ހ( 
ކަުއންސިލުގެ އިދާރާގެ ، ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ެއންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި

  .މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެްއޓުން

  ނުވަތަ ގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުެގ ރައީސް، ކައުންސިލު )ށ(  
ރަށް ވަގުތަކު ހަވާލުެވހުރި ކައުންސިލަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެ

 ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން.

ކާއި އުސޫލުތައް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންުމންތަކާއި ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަ )ނ(  
 ންފީޛުކުރުން.ތަ

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

 އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

 ގުޅޭގޮތުްނ ރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާލުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަކައުންސި )ބ(  
 ލަފާދިނުން.ނުވަތަ ކައުންސިލަށް  ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް

ޤާނޫނުތަކާިއ  ،ރަކާްތތަކުގައިކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ހަ ކައުންސިލުން )ޅ(  
 ކަށް ތަބާވާކަން ަކށަވަރުކުރުން.ގަވާއިދުތަ

 ،ތަކާއި ރިޕޯޓުަތއް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓުއުންސިލުން ތައްޔާކަ )ކ(  
 ތީން ތަންފީޛުކުުރން.ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަ 

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެންވަރު މަތިކޮްށ  )އ(  
ކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާތައްކޮށް، އޭގެ އަލީގައި ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތަ

ގެ ރައީސަށް ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލު
 ލަފާދިނުން.
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ގެ ބޭނުަމށް، ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނު) 3/2006ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ވ(  
ޔާގެ ންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިން، ކައުމަތީ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

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

އަށް ކައުންސިލުން ކޮމިޓީއްކަތްކުރާ ކައުންސިލުގެ އަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސަ )ފ(  
ފޯރުކޮށްދެވޭކަން އި މަޝްވަރާ ޔާލަތްތަކާއި އެހީތެރިކަމާއި ލަފަފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީ

 ކަށަވަރުކުރުން.

ސިވިލް ސަރވިސް   ،މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުންއެންމެ ިއސް  އިދާރީކައުންސިލުގެ  )ދ(  
 .ންކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރު

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް  )ތ(  
 އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތަްއތައްކުރުން.

މީޑިާއއަށް މަޢުޫލމާތު 

 ދިނުން 
ކައުންސިލުެގ  ،މަސައްކަތްަތކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުޫލމާތު ދޭނީ ކައުންސިލުން ކުރާ  .49

         ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ  ،އްޗަށް ބިނާކޮށްނިންމުމެއްގެ މަ
މުވައްޒަފުން  އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެތިބި އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ

 ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ންނަ ގުޅުން އާ އޮކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 ،ކައުންސިލުން 

އަންހެުނންގެ ަތރަްއޤީއަށް 
އަށް ކޮމިޓީ މަަސއްކަތްކުރާ 

 އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްިދނުން 

އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮުތްނ ކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައް ،ކައުންސިލުން  .50
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެެއވެ.

ވޭނެ ވެށްޓެއް އްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރެއަންހެނުންގެ ތަރަ )ހ( 
 ޤާއިމުކޮށްދިނުން.

ލޭންޑް  ،މަސައްކަުތ ތާވަލާއި ،ޝަލް ޕްލޭނާއިފަިއނޭން ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ގެރަށު )ށ(  
ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަންެހުނންގެ ތަރައްޤީއަށް  ޔޫޒް

 ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން. މަސައްކަތްކުރާ
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާ ގޮްތ  )ނ(  
މުގައި ލަފަޔާއި ރަކާތްތަކާއި ަމސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުގެ ހަކޮމިޓީ ،ބަލައި

 މަޝްވަރާ ދިނުން.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ  ،)އެކެއް( ފަހަރު 1 މަހަކު މަދުވެގެން )ރ(  
 އް ބޭއްވުމަށްސިލާއެކު އިތުރު ބައްަދލުވުމެއާއެކު ބައްދަލުކުރުން. އަިދ ކައުންކޮމިޓީ

 އާކޮމިޓީމަ، ނަ ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދިއްޖެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
 ބައްދަލުކުރުން.

 މަސައްކަތްތައް ރަކާތްތަކާއިއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހަގެ ތަރައްޤީއަންހެނުން )ބ(  
 ވިލަރެސްކުރުން.

ކައުންސިލުތަކުން އާންމުކޮށް ހާމަކުރާ ރިޕޯޓުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި އަންހެނުންގެ  )ޅ(  
 ރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން.ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު

ން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ހަރަކާތްތައް ކޮމިޓީތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  އަންހެނުންގެ )ކ(  
އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއި ގެރަށު

ށް އެހީތެރިކަން އެކުލަވައިލުމުގައި ކޮމިީޓއަ ސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓުކޮމިޓީގެ މަ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ޤާބިލުކަމާއި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ )އ(  
ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީުނތަކާއި އެހެނިހެން  ފަންނީ ޤާބިލުަކން އިތުރުކުރުމަށް

 ށްދިނުން.ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮ

މަސައްކަތްތަކަށް  ރަކާތްތަާކއިގެ ހަކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ވ(  
 .ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާއިން ކޮމިޓީކުރާ ނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްއަންހެ )މ(  
އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކޮމިޓީ ،ނަމަން އެދިއްޖެކޮމިޓީހީތެރިކަމަށް ކައުންސިލުގެ އެ
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 ހަވަނަ ބާބު 

 ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

ޤަުއމީ ިއދާާރއާ އޮްނނަ 
 ގުުޅން 

ލުން ހިންގުމުެގ ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫދިވެހިރާއްޖޭގެ އި) 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .51
ްނ، މުއައްސަސާތަކުން އިދާރީ މަތީ ގޮތުގެ ވަނަ ާބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9( ގެ ނުޤާނޫ
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         ޓަކަިއ ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގަިއ  އިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްދާ
 އެ މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެއް ކައުންސިލުން ދޭްނވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަާވިއދަށް އިޞްާލޙު 

 ގެަނއުން 
ވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް މި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ގަ )ހ(  .52

ބަދަލެއް ގެނައުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެ ގެނެވޭނީ، އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ 
ބަދަލެއް ގެނައުމަްށ އެ އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަުހ، ގަވާއިދަށް އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ 

ސަރުކާރުގައި ގެޒެޓުގައި ދިވެހި  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުގައި ފާސްކޮށް
 ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.

ން މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ  ،އިޞްލާޙުތައް، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާއި

ތަކުގައި އާންމުކުރަން މްަރސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯ ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލުގެ
 ވާނެއެވެ.

ގަާވިއދުަގއި ނެތްކަެމއް 
 ދިާމވުން 

 

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަެމއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް   .53
ލަ މެންބަރުންގެ ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،މަތީން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ ،ނިންމާނީ
 ޔަތުންނެވެ.އަޣުލަބިއް

އިުޖރާއީ ގަާވއިދާ 
 ފުށުއެރުން 

 R-143/2021 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް  .54
  ،ފުށުއަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީއާ ( ތަކުގެ އާންުމ އިޖުރާއީ ގަވާއިދުލޯކަލް ކައުންސިލު)

 ށެވެ.( އަތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދުންސިލުލޯކަލް ކައު) R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

އެހެން  ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެންމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުން  .55 މާނަކުރުން 
       ވަީނ، އެ ފައިޢިބާރާތްތަކާިއ ަލފުޒުތަކަށް ދީއަންނަނިވި  ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

މި ގަވާއިދުގައި  ުރމެވެ. އަދި ލަފުޒުތަކާ ގުިޅގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުއެ ޢިބާރާތްތަކާއި
ވެސް  މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ޭބުނންކޮށްފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުޮކށް ބޭނުންކުރާ މާނަ

 ހިމެނިގެންވެއެވެ.

އްޖޭގެ )ދިވެހިރާ 2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" )ހ(  
ެގ ދަށުްނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ާޤނޫނު( 

 ކައުންސިލަށެވެ. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ،އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ޤާނޫނު ނަްނބަރު ،"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
ެގ ދަށުްނ  ިހންގުމުގެ ާޤނޫނު( އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންަނށެވެ. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ،އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

އެންމެ  އިދާރީކައުންސިލުގެ އިާދރާގެ  ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ )ނ(  
   އް ނުވަތަ މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއިސް 

 ވެ.ތީގޮތުން ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަށެ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގު 

 ،އޮފީސްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ،"ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
ޤާޫނނުއަސާސީގެ ދަށުން  ،އެ ތަންތަނުެގ ސީދާ ބެލުމުެގ ަދށުން ހިންާގ އިދާރާތަކާއި

 ދާ ދަުއލަތުގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ުމއައްސަސާތަކަށެވެ.ގެންދައި ހިންގަމުންއުފައް
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 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 
  ،ފެރިދޫ .އއ

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 ބަޔާންކުރާ ފޯމު  ސަލާމުގެ/ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު 

 ކުރަންޖެހޭ ބައި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ 

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

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

 ސަބަބު:

 ކައުންސިލަރުގެ އިޤުރާރު: ކައުންސިލަރުގެ ނަން:
           ެބހޭ ތެދު މަޢުލޫާމތެވެ.އަހުރެންނާ މަތީގައި އެވަނީ 

 އަހުރެންއެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި  ،އެ މަޢުލޫމާތަކީ
ހުރީ  އަހުރެންދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި 

ގެ ައހުރެންބަލިވެެގން ނޫްނ ކަމަްށ ވެއްޖެ ނަމަ،  އަހުރެން
 އަހުރެންކަން އްޗަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެމަ
 ބޫލުކުރަމެވެ.ގަ

 އެޑްރެސް:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:

 
 
 
 
 

 

  1ޖަދުވަލު 
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 ކުރަންޖެހޭ ބައި ލުވެހުރި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ހަވާ  ނުވަތަ  ރައީސް 
 )ދޭއް( 2ދުވަސް  )އެކެއް( 1ދުވަސް 

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

 މަޤާމު:
 

 ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި 
 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 ގަޑި: މަޤާމު:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 
__________________________________ 


