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  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ، ށ. ފުނަދޫ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

  ދު ގަވާއިގެ ހިންގާ އަތޮޅު ކައުންސިލު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ

 އެއްވަނަ ބާބު 

 މާއްދާތައް  ންމު އާ 

އިދާރީ ދާއިރާތައް  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

     ،ފައިވާކޮށްލާމަރުކަީޒ އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ ޤާނޫނު) ެގ ދަށުން އިންިތޚާބު

ހިންގުމުގަިއ ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް  އަތޮޅު ކައުންސިލް ބުރީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރު

     ވަަނ މާއްދާއިްނ ބާރުލިބިގެން، 108ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައިްނ އެކުލައަތޮޅު ކައުންސިލުބުރީ އުތުރު މިލަދުންމަޑުލު 

  ހިންާގ ގެ އަތޮޅު ކައުްނސިލުބުރީ ިމލަދުންމަޑުުލ އުތުރު" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 ގަވާއިދު" އެވެ.

ޖޭގެ (ދިވެހިރާއް 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއިގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ދު ގުސަމަ

ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  އެ  ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ ޤާނޫނު) އާއި 

އަތޮޅު ބުރީ މިލަދުންަމޑުލު އުތުރު ،ގޮތުގެ މަތީންފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ހަދައި

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލު ކައުންސިލް

ޓަކައި ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެޭހ  އުންސިލުން ނިްނމަންޖެޭހ ނިންުމންތައް ނިންުމމަށްކަ

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންުގމާއި، އެ ބަްއދަލުވުންތަކުގައި ނިންާމ 

 ޅައި ތުތައް ކަނޑައައަކަންކަން ނިްނމުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ އުސޫލުތަކާއި އިުޖރާ

 ބަޔާންކުރުމެވެ.

ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ގަ

 ފެށުން

މިލަދުންަމޑުުލ  ަވނަ ދުވަހު  29ޑިެސންބަރު  2022މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ،  (ހ)  .3

ުމ އާން ވަނަ  57ަވނަ ދައުރުގެ  4ގެ ކައުންސިލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު

 ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
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   ްނ އަތޮޅު ކައުންސިލުދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، (ށ)  

ޝާއިޢުކުރާ ިމ ގަވާިއދު ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 ފެށިގެންނެވެ.ތާރީޚުން 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުން  ސާއިއުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީ ކަ 

ކައުންސިްލ ިނސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ  ،ންތިޚާބުކުރާނީެގ ރައީްސ އިކައުންސިލުއަތޮޅު   .4 ގެ ރައީސް ކައުންސިލު 

 ން ނަގާ ސިއްުރ ވޯޓަކުންނެވެ.ތީލުތަކުގެ މަސޫރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އު

ގެ ނައިބު ކައުންސިލު 

 ރައީސް 

ބަރުންެގ ގެ މެންކައުންސިލު  ،ރައީްސ އިންތިޚާބުކުރާނީ ގެ ނައިބުއަތޮޅު ކައުންސިލު (ހ)  .5

ސިއްުރ  ނަގާގައި ިހމެޭނ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އުންސިލުތެރެއިން އެ ކަ

 ވޯޓަކުންނެވެ.

  ެގ ކައުންސިލު ،ނަމަވެސް އޮތްބަޔާންކޮށްފައި ގައި އެހެން  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް  ނުވަތަ އިތުބާރު ،ދީފިނަމަ އިސްތިޢުފާނައިބު ރައީސް މަޤާުމން 

މުން ވަކިވެއްެޖނަމަ، ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ ނުވަތަ މެންބަރުކަ ،ނަގައިފިނަމަ

ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާ ާތރީޚުން ފެށިގެން  އަންގައި،އެކަން  އޮތޯރިޓީއަށް

ެގ ރޭގައި، އެ މަޤާމަކަްށ ކައުންސިލު(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެ 30ގިނަވެގެން 

     ތުގައިއެ މުއްދަ ކުރަންވާނެއެވެ. މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް ެމންބަރަުކ  އެ މަޤާމަްށ މެންބަރަުކ އިންތިޚާބު

ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލުގައި ެއ ނޫްނ މައްސަލަައކާބެހޭ ގޮތުްނ  އިންތިޚާބު

 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ގެ ނައިބު ކައުންސިލު 

ރައީސް   

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 

 ތް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ

 އާންމު ގެ ކައުންިސލު ،ގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީކައުންސިލު (ހ)  .6

 ންނެވެ.ތީބައްދަލުވުމެއްގައި، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ

ގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަްށ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކައުްނސިލުކައުންސިލްގެ   )1(  

ެގ ްނސިލުއެ މެންބަރެއްގެ ނަން ކައު އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު،

 ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އާންމު

 އާންމު ގެ އެ ކު އިންތިޚާބުކުރާނީ، ކައުންސިލުކަމަށް މެންބަރަނައިބު ރައީސް  )2(   

ސިއްުރ  ނަގާބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި 

 ވޯޓަކުންނެވެ.

 ބައިވެރިވާ ކޮންެމ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ސިއްރުގައި ވޯޓުގައި  )3(   

 ވޯޓެވެ.(އެކެއް)  1 ،މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ
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ޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ  ގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށްކައުންސިލު (ށ)  

 ޖެނެރަލްއެވެ. ސެކްރެޓަރީކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ، 

ގެ ރައީސް ކައުންސިލު 

 އިސްތިޢުފާމަޤާމުން 

 ދިނުން 

ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، އެކަްނ  ދޭން އިސްތިޢުފާރައީްސ މަޤާމުްނ  ގެކައުންސިލު (ހ)  .7

ގެ އިސްތިޢުފާގެ އިދާރާއަށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކައުންިސލުލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް 

 އޭާނ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ،ސިޓީ ލިބުމުން

ށް ލިބުމުން، ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ) ހ(މާއްދާގެ  މި (ށ)  

ކައުންސިުލގެ ސެކްރެޓަީރ  ،ފައިވާ ސިޓީއެއްކަންޅައިސިޓީއަކީ ރައީސް ހުށަހަ އެ

 .ވެހަވާލުވެހުިރ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ ތާޖެނެރަލް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަ

ގެ ނައިބު ކައުންސިލު 

މަޤާމުން  ރައީސް

 ދިނުން  އިސްތިޢުފާ

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަްނ  ދޭން އިސްތިޢުފާމުން ގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާކައުންސިލު (ހ)  .8

ގެ އިސްތިޢުފާގެ އިދާރާއަށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކައުންިސލުލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް 

 އޭާނ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ،ސިޓީ ލިބުމުން

، ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ) ހ(މާއްދާގެ  މި (ށ)  

ކައުންސިލުެގ  ،ފައިވާ ސިޓީއެއްކަންޅައިހުށަހަ ރައީސް ސިޓީއަކީ ނައިބު އެ

ހަވާލުވެުހރި ފަރާތުން  ތާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަ

 .ވެކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

        ން، ކައުންސިލުެގ ތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ މި މާއްދާގެ (ހ) (ނ)  

ދިނަސް، އެ މެންބަރެއްެގ  އިސްތިޢުފާމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު ނައިބު ރައީސްކަ

 މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

ގެ ނައިބު ކައުންސިލު 

މަޤާމުން  ރައީސް

 ދުރުކުރުން 

 އާްނމު ގެ ނެތްކަމަށް ކައުްނސިލު ގެ ނައިބު ރަީއސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކައުންސިލު (ހ)  .9

އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް  ،ނީވޯޓަށް އަހަންވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި

  އެވެ.ގަފަހު

   )1(  

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަީޒ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންުގމުގަިއ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ

     ރެވިގެްނ އިހުމާލުަވމުންދާކަމަށް ފާހަގަކު ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް

 ؛ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން) ތިރީސް( 30ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް  އެ

 އާންމު ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ކައުންސިލުގެ   )2(   

 .ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން
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 ކައުންސިލުގެ  ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެފަދައިން ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ޙުކުމެއް  ސާބިުތވެގެން ކުށެއް  ިޖނާއީ ކޯޓަކުން  ޝަރުޢީ މައްޗަށް ރައީސްގެ  ނައިބު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ )1( ގެ )ހ( މާއްދާގެ މި ،ގައިތެއްހާލަކޮށްފި 

 ނެތްކަމުގެ  އިތުބާރު މައްޗަށް  ގެ ރައީސް ނައިބު ،ނުލައި ފުރިހަމަކުރުމަކާ  މަރުޙަލާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ،އިޚުތިޔާރު މުގެނެގު ވޯޓު

 ނުވަތަ  ނެގުމަށް ވޯޓު  ނެތްަކމުގެ އިތުބާރު ގެ ރައީސް ނައިބު ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި (ނ)  

 ކައުންސިލުގެ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ކުރިން ވޯޓުގެ އެ

 އާންމު  ،ހުށަހެޅުން ށަހަޅާހު ެމންބަރަކު ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް އާންމު

ރައީްސ  ކައުްނސިލުގެ ތެރެއިން އުސޫލުގެ  ެއޖެންޑާކުރާ  ކަންކަން ބައްދަލުވުމަށް

 އެޖެންޑާ  ރަކުކައުންިސލަ ހުރި ހަވާލުވެ  ހިންުގމާ ކައުންސިލު ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ހު، ކައުންސިްލ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްަސލަ އެެޖންޑާކުރުމަށްފަ (ރ)  

ލިޔުމުން،  ،ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުާމލުވިކަމަށް ފެންނަ ކަންަކން

 .ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންުގމުގަިއ ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރަީއސް އިުހާމލުވެފައިވާކަމަށް  (ބ) 

ރުވެ ވޯުޓގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ާހޒި

    ކަންކަްނ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އެ ،މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަްނ ފާސްކޮށް

 .ދޭންވާނެއެވެ ށްތެއް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަދުވަހުގެ ފުރުޞަ) ތިރީސް( 30

ން ދެޭކ ކައުންސިލް ހިންުގމުގަިއ ނައިބު ރައީްސ އިހުާމލުވެފައިވާކަމަށް ކަުއންސިލު (ޅ)  

މުއްަދތު ހަމަވާއިރު،  ެގ ދަށުން ދޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ިމ މާއްދާގެ (ބ)

ނުވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަާވ  ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ

       ފަހުން އެންމެ އަވަހަްށ ބާއްވާ ކައުންސިލުެގ އާންުމ ބައްދަލުވުމުގައި، 

އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތްކަމަށް ކައުންސިުލން ކަނޑަައޅަިއ  ނައިބު ރައީސްގެ 

 .ވޯޓެއް ނަގަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް  ހިންުގމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުާމލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެޭކ  (ކ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްފަހު، މި މާއްދާެގ  30 ދޭކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ، ކައުންސިލުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި (ޅ) 

 ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނޫން ަކމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެެވ. 

މުޅި ކައުންސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ (އ)  

 .ފާސްުވމުންނެވެ ޖުމުލަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން
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އެ މެންބަރެއްެގ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުން ވަކިކުރި ަކމުގައި ވިޔަސް (ވ)  

 .މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރަީއސްކަމުގެ މައްޗަށް ކައުްނސިލުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ  (މ)  

   ،އިވާއިދާގަމި  ،ން ފާސްކޮށްފައިވަނީނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ާއންމު ިއޖުރާީއ ( R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގައި )ގަވާއިދު

ރޭގައި (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެ 3ޓަކައި، ކައުންސިލުން އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަސްީމ 

އަންނަނިވި ލިޔެކިުއމާއެކު ކައުްނސިލުްނ ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީއަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އެޖެންޑާއާއި،  މުގެބައްދަލުވު ދިން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު  )1(   

 ؛ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ ވޯޓުއިތުބާރުނެތްކަމުގެ 

ނެްތކަމުެގ  އިތުބާރު ،އްދަލުވުމާއިބަ ދިން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު  )2(   

ދުވަހުގެ ކުރިން ބައްދަލުވުމުެގ ) ދޭއް( 2ނެގި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  ވޯޓު

 ؛އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަްނ އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

ނެްތކަމުެގ  އިތުބާރު ،ބައްދަލުވުމާއި ންދި އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު  )3(   

 ؛ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވޯޓު

ނެްތކަމުެގ  އިތުބާރު ،ބައްދަލުވުމާއި ންދި އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު  )4(   

 ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ނިްނމުން އާްނމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛ ވޯޓު

 ސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ުހށަހެޅި އިހުމާލުވި ކަންކަްނ ބަޔާންކޮށް ކައުން  )5(   

 ؛ލިޔުންތައް

މުއްދަތު  ކުރުމަށް ދޭ ކަން އިޞްލާޙު ކަން އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި  )6(   

އަންގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް ހަވާލުކުރި ލިޔުމާއި ލިޔުްނ 

 ؛ހަވާލުކުރި ތާރީޚު އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން  ގުޅޭ ކަމާ  )7(   

ޔުމެްއ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން ލި) މ(މި މާއްދާގެ  (ފ)  

       ،ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެްއ ހޯދުމަށް ލޯކަްލ ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީން އެދިއްޖެނަމަ

ުދވަހުގެ ތެރޭގައި ) ތިނެއް( 3ރަސްީމ  ،މަޢުލޫމާތެއްއެ އެ ލިޔުމެއް ނުވަަތ 

 .ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
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ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ދ)  

ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިްލ ހިންގުމުގަިއ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ނައިބު ރައީސްގެ އިތުާބރު ނެތްކަމަށް 

  ،އިމި ގަވާއިދާ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ާއންމު ިއޖުރާީއ ( R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ގައި )ގަވާއިދު

     ޓަކައި، ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ރަސްމީ 

ލޯަކލް ގަވަރމަންްޓ  ،ނޑައަޅައިކަމުގައި ގޮތެއް ކަ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ) ސާދަ( 14

 .އަންގަންވާނެއެވެއެކަން އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް 

ށް، ޔަލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކަށަވަރުުކރުމާ ހަމަ (ތ)  

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިބު ރައީސް އޭނާގެ މަޤާމުެގ 

 .ތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ  (ލ)  

       އެ މަޤާމަށް ެމންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ  ،ނެގުމަށްފަހު

ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގަިއ ފަދައިން، އިތުބާރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  14

       މި ގަވާއިދުގައިާވ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި، އޮތޯރިޓީްނ ވަކިގޮތެއް 

 .ކަނޑައެޅުމުްނނެވެ

 އިޖުރާއަތުތައް ށްފައިވާބަޔާންކޮ ގަވާއިދުގައި މި ނެގުމުގައި ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު (ގ)  

) ތިރީސް( 30 އަންގާތާ އެކަން ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކަމަށް

 މަޤާމަށް  ަކމުގެރައީސް ނައިބު ކައުްނސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

       . ވާނެއެވެ އިންތިޚާބުކުރަން މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލުގެ

ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަްށ  އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

 ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލުގައި އެ ނޫްނ މައްސަލައަކާ  މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

 .ވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެބެހޭގޮތުން މަޝް

ވަހުގެ ުމއްދަތު ގުނާނީ، ދު) ތިރީސް( 30 ބަޔާންކޮށްފައިވާ(ބ) ގައި  މި މާއްދާގެ (ޏ)  

 ،މުއްދަތު  ދޭކުރުމަށް ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި

ތާރީޚުން ފަށައިގެން، ރަސްމީ ބަންުދ  ގިއެން ސަށްނައިބު ރައީނުވަތަ  ލަށްކައުންސި

 .ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ދުވަސްތައް

ސް އިހުމާލުވިަކމަށް ފާސްކުރި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީ (ސ)  

ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، 
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ން، ކައުްނސިލުގެ ނައިުބ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުްނ ނިްނމިކަ

އަދި އެކަްނ ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުްނ . ށް އެންގުނުކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެރައީސަ

ަނމަވެސް، ެއ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީްސ . ލާިޒމެްއ ނޫނެވެ އެންގުން

ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، ކައުންިސލުގެ ނިްނމުން ލިޔުމުން ަނއިބު ރައީސަށް 

         ހާލަތުގައި އަދި އެ. އެންގުނުކަން ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

 ގި ލުގެ ނިންުމން ލިޔުމުން އެންދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުާނނީ، ކަުއންސި) ތިރީސް( 30

 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

   ގެ ދަށުން ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ ެއންުގމާ ހަވާލުވުމަްށ ) ސ(މި މާއްދާގެ  (ޑ)  

ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަްތކުރުމުން ލިޔުާމ 

ރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަްނ ފަ) ދޭއް( 2ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް 

ލިޔުމުްނ ހަވާލުކުިރކަމަށް ބަލައި،  ސަށް ހާލަތުގައި ނައިބު ރައީ އަދި މި . ވާނެއެވެ

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ) ތިރީސް( 30އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގެ ރައީސްގެ  ކައުންސިލު 

 ވާޖިބުތައް

 ވަނީއެވެ.މިންކޮށްފައި ތިރީގައި ބަޔާ ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ާވޖިބުތައް  .10

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ނިްނާމ ނިންުމންތައް ކައުންސިލު (ހ) 

 .ޝާއިޢުކުރުމާއި ތަންފީޛުކުރުން 

 .ގެ ހިންުގމަށް ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ިހންގުން ކައުންސިލު (ށ)  

ކައުންސިުލން އެކަށައަޅާ ޓަކައި މަށް ލުކުރުހާސިދުތައް މަގުސަގެ ކައުންސިލު (ނ)  

ުލކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހާސިދުތައް މަުގސަގެ ނުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ

 .އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން

ލައި، ވައިްނ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަތީގެ މަޝްވަރާގެ މަކައުންސިލު (ރ)  

ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑަައޅަިއ ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި 

 .ތަންފީޛުކުރުން 

ޖަލްސާތަުކގެ ރިޔާސަތު  ،ގެ ޖަްލސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއިކައުންސިލު (ބ)  

 .ބެލެހެއްޓުން

 ދާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަގުސަގެ ތްތައް ހިނަގމުންދަނީ ކައުްނސިލުކާހަރަގެ ކައުންސިލު (ޅ)  

 .ންތޯ ބެލުންތީމަ

ލަން ލާިޒމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ ވައިކައުންސިލުން އެކުލަ (ކ)  

ކުރެވޭކަްނ ާއންމުކުރަްނޖެޭހ ނިންުމންތައް އާންމުފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، 

 .ކަށަވަރުކުރުން
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 .ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރަްނޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުްނސިލް ތަްމސީުލކުރުން (އ)  

ންކަްނ ތީމަ ލް ހިނަގމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެކައުންސި (ވ)  

 .ކަށަވަރުކުރުން

ގެ މާލީ ިޒންމާދާރުވެރިޔާގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ކައުންިސލު ގެކައުންސިލު (މ)  

މާލިއްޔަތުެގ  (ދައުލަތުގެ R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 .ން އަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުންތީމަ ތްވާ ގޮތުގެއެއްގޮއާ ) ގަވާއިދު

     ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިްނމާތަކާ ގުޅިެގން ަރއްޔިތުންނަށާއި، ކައުންސިލު (ފ)  

 .މަސްއޫލު އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން

 ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު  (ދ)  

 .އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސަކަތްކުރުން

 .ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން ތ)(  

ގެ ނައިބު ކައުންސިލު 

 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ގެ ނައިބު ރައީސްެގ ވާޖިބުތައްކައުންސިލު  .11

 .ެގ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުންަމސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލު ގެކައުންސިލު (ހ) 

ގެ ރައީސްެގ މަޤާމުެގ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޭއނާ ނުކުޅެދިއްެޖ ކައުންސިލު (ށ)  

ހުސްވެއްެޖ  މަޤާމު ތެއްގައި، ނުވަތަ އެހާލަރުވެރިވެއްޖެ އުޒުތެއްގައި، ނުވަތަ ހާލަ

އީސްގެ މަޤާމުެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން ެގ ރަތެއްގައި، ކައުންސިލުހާލަ

 އަދާކުރުން.

 .ލުކުރާ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުންހަވާގެ ރައީސް ކައުންސިލު (ނ)  

 .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަާޅ އެހެނިހެން ކަންަކން ކުރުން (ރ)  

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ބަރުންެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތައްގެ މެންކައުންސިލު  .12

ވާ ދަތި ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިުތންނަށް ކައުންސިލް މެންބަރު ިނސްބަތްވާ (ހ) 

ކަންކަްނ ޙައްލުކުރުމަްށ  ގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނައުމާިއ، އެތައް ކައުންސިލުކަންތައް

 .މަސައްކަތްކުރުން

 . ޖަްލސާތަކުގައި ބައިވެރިވުންގެކައުންސިލު (ށ)  

 .ލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުންހާސިދުތައް މަުގސަގެ ކައުންސިލު (ނ)  
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އަހަރީ  ،އަހަރީ މަސައްކަތު ާތވަލާއި ،ލަންެޖހޭ ޕްލޭންތަކާއިވައިކައުންސިލުން އެކުލަ (ރ)  

 .އިވެރިވުންުލމުގައި ޢަމަލީގޮތުްނ ބަވައިސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަ ،ބަޖެޓާއި

ލުކުާރ ހަވާގެ ރަީއސް ތަކާ ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުކައުންސިލު (ބ)  

 .އެހެނިހެން ަމސައްކަތްތައް ކުރުން

 .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަާޅ އެހެނިހެން ކަންަކން ކުރުން (ޅ)  

ކައުންސިލް ހިންގުމާ 

 ލުވާ ފަރާތް ހަވާ 

 ،ލުވާނީހަވާތުގައި ކައުްނސިލް ހިންުގމާ ހާލަްސ ޗުއްޓީ ނަގާ ގެ ރައީކައުންސިލު (ހ)  .13

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސެވެ. އެގޮތުން ރައީސްގެ ޗުއްޓީެގ މުއްދަތުގައި، 

 ކައުންސިލުެގ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިްލ ހިންގުމަށް އަތޮޅު 

ގުމާމެދު، ރައީސަްށ ވުން ނުވަތަ ވަރޗުއަލްކޮށް ކައުންސިލް ހިންއިދާރާގައި ޤާއިމު

 ޗުއްޓީދޭން ނިންމާއިރު ކައުންސިލުްނ ގޮތެއް ކަނޑައަަޅންވާނެއެވެ.

ގެ ހިންުގާމ ބު ރައީްސ އެއްފަހަާރ ކައުންިސލުނައި ީއސާއިގެ ރަކައުންސިލު (ށ)  

ހަވާލުވާޭނ  ލާކައުްނސި ވައިގެން،ގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްކައުންސިލު ،އެކަހެރިވާންވާނީ

 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ނުންެގ ތެރެއިން އައްޔަމެންބަރަކު، މެންބަރު

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ގެ ބައްދަލުވުން އުންސިލު ކަ 

ގެ ކައުންސިލު 

 ބައްދަލުވުން 

 (ދޭއް) ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.  2އަންނަނިިވ  ،ގެ ބައްދަލުވުންތައް ބެހިގެންވަނީކައުންސިލު  .14

 ބައްދަލުވުން. އާންމު ގެ ކައުންސިލު (ހ) 

 ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން.ކައުންސިލު (ށ)  

ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ 

 ދުއަދަ

ަލ މެންބަރުންެގ މުގެ ޖުކައުްނސިލު ،ގެ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވޭނީކައުންސިލު (ހ)  .15

 ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.  ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް

ދު އަދަހަމަނުވާަނމަ، ެއ ދު އަދަމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ  (ށ)  

ނުވަތަ އެހެްނ އިޚްތިޔާރު  ުލމުގެ ޑައިހަމަވަންދެން، ެއ ބައްދަލުވުމެްއ މެދުކަނ

ެގ ކައުންސިލު ،ވަގުތަކަށް ނުވަތަ އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް 

 އެވެ.ލިބިގެންވެ

ދު ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުން އަދަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ  މި މާއްދާގެ (ހ) (ނ)  

       ލުމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރުމަްށ ނުވަތަ ބައްދަލުވުްނ ނުބޭއްވުމަްށ ޑައިމެދުކަނ

ން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، ތީމަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ންވާނެއެވެ.ގައި ލިޔައުމިއްޔާއެކަން ޔަ
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ލާތީ މުއާޞަ ޒަމާނީ 

ތްތައް ވަސީލަ

ބޭނުންކޮށްގެން 

ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

މެންބަރުން އެއްތަނަކަްށ  ،ގޮތެއްގަިއ ބާއްވާނީއާންމު ބައްދަލުވުންތައް ގެކައުންސިލު (ހ)  .16

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  ތްތައްވަީސލަލާތީ މުއާޞަޖަމާކުރުމުެގ ބަދަލުގައި ޒަމާީނ 

ނަމަވެސް، ބައްދަލުވުމަށް އެޖެްނޑާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި، 

ތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބައްދަލުވުން ބޭއްުވމުގެ ބަދަލުގައި، ަވސީލަލާތީ މުއާޞަޒަމާނީ 

ޔާރު މެންބަރުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތި

 ގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އުންސިލުކަ

ނަމަވެސް، ބައްދަލުވުމަށް އޮތް ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

ލާީތ މުއާޞައެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަންަކމުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަްށ ބަލައި، ޒަމާީނ 

، މެންބަރުްނ ތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ވަސީލަ

އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަލުވުން ބާއްވައިދިނުމަށް، ކައުންިސލުގެ މަދުވެގެްނ 

ނަމަ، އެ ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަންވާނީ، ދިއްޖެތިންބައިކުޅައެއްބައި މެންބަރުން އެ

 މެންބަރުން އެއްތަނަކަށް ަޖމާކޮށްގެންނެވެ. 

ތްތަްއ ވަސީލަލާތީ މުއާޞަފަދައިން ޒަމާނީ  އިވާބަޔާންކޮށްފަގައި  މި މާއްދާގެ (ހ) (ނ)  

              ،ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައި ވިޔަސްބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލު

ވާއިދުގެ ގައެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ބާވަތަށް ބަލައި، އެ ބައްދަލުވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި 

 ކުރަން ެޖޭހނެއެވެ.ކަންކަން ފުރިަހމަ ހައި ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެ

ތްތައް ވަސީލަގޮތުގެ މަތީން ަޒމާީނ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  މި މާއްދާގެ (ހ) (ރ)  

ބައްދަލުވުމުގައި  ،މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާއި

ިވ އަންނަނި ،ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ެގންދިއުމުގައި ،މެންބަރުން ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި

 ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

            ވެސް ބައިވެރިވާްނވާނީ، ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކު  )1(   

ްތ ަވސީލަލާތީ މުއާޞައެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްުވމަށް ބޭނުންކުރެޭވ ަޒމާީނ 

ެގ ރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލުނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ މެންބަ

ފައިވާ ވަިކ ލޮގިންއެއް ނުވަތަ ލިންކެްއ ނުވަތަ ޅައި ކަނޑައައިދާރާއިން

 ނުވަތަ އައިޑީއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

ފައިވާ ޅައި ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަ ގައިތެއްވަސީލައެ ފަދަ   )2(   

ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާިއ ނުވަތަ 

ލާިއ ތަފުސީ ބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ބައްދަލުވުމުގައި

 ކުރަން ވާނެެއވެ.ރިޯކޑުގެ އިދާރާއިން އެހެނިހެން މަޢުޫލމާތު ކައުންސިލު
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 ބާއްވާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ ވަސީލަލާީތ މުއާޞަޒަމާީނ   )3(   

ވޯޓަށް އަހާ މައްސަލަތަކުގައި  ސްކޮށްބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދޭއިރު ބަހު

 ވީިޑއޯއިން އިްނ ނުވަތައޯޑިއޯ ،އަްތ މައްޗަށް އުފުލުމާއެކު ،ދޭންވާނީ ވޯޓު

 ވެސް ސާފުވާނެ ގޮތަށް އެ މައްސަލައެއްގައި އެ މެންބަރަކު ވޯޓުދޭގޮތް

ވުމަްށ ހާމަކުރުމާއެކުގައެވެ. ނުވަަތ ބައްދަލުވުން ބޭއްއަނގަބަހުން 

   ގަިއ ނުތުގައި ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަވަީސލަލާތީ މުއާޞަޒަމާީނ  ރާބޭނުންކު

އެ މެންބަރަކަްށ ކަނޑައެޅިފައިާވ ލޮގިްނ މެދުވެރިކޮށް ވަިކ ޮގތަކަށް 

ވެްސ ވޯޓު  ވޯޓުދެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެގޮތަށް

 ދެވިދާނެއެވެ.

އޮްތ ފައި ބަޔާންކޮށްވަަނ ަނންބަރުގައި އެފަދައިން  )3(މި އަކުރުެގ   )4(   

ތުގައި، ހާލަ ދު ާލޒިމްކުރާ ގަވާއިމި ނަމަވެސް، ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް 

ން މެނުވީ، ޒަާމީނ ތީވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަ

ބައްދަލުވުމެއްގައި،  ބާއްވާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަލާތީ މުއާޞަ

 ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުާވނެއެވެ.

ކޮްށ ނުވަތަ ޒަާމީނ ގެ ބައްދަލުވުމުެގ ބޭނުމަްށ އޮންލައިންކައުންސިލު  )5(   

ތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މެންބަރުން ސޮއިކުރަންޖެޭހ ވަސީލަލާތީ މުއާޞަ

 "ިޑޖިޓަލް ސިގްޭނޗަރ"އެ މެންބަރެއްގެ  ،ނަމައޮތްއެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް 

އެ ލިޔެކިއުމެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްދަލުވުމުެގ 

ެގ ސޮއި ކުރުވޭކަން ކައުްނސިލު ންގެކައުންސިލަރުހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ތް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަލާތީ މުއާޞަޒަމާނީ   )6(   

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިްނ 

ހެްނ ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭ ލޮގިން ނުވަތަ ލިންކު ނުވަތަ އައިޑީ، އެ

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ހިއްސާފަރާތަކާ 

ެގ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުތްތައް ވަސީލަލާތީ މުއާޞަމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޒަމާނީ  (ބ)  

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ގޮތްތައް 

 ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.

އި ނެގޭ ވޯޓެއްެގ ސިއްރުކަްނ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ބައްދަލުވުމުގަ (ޅ)  

ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެްއޓޭފަދަ ގޮތަކަށް  ނަގާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާތައް މެދުވެރިކޮށް 

ންކުރަންާވނެއެވެ. އަދި ގީކައުންސިލުން ޔަ ކަންކުރެވޭމުބައްދަލުވުން އިންތިޒާ

ލާީތ މުއާޞަޒަމާީނ ވޭނަމަ، ންނުކުރެގީއެފަދައިން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަ
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ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ،ތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައިވަސީލަ

 ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުުމގައި މެންބަރުްނ ތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ވަސީލަލާތީ މުއާޞަޒަމާނީ  (ކ)  

ކައުންސިުލން ބޭުރ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްގެްނ  ،މަޝްވަރާކުރާ ސިއްުރ މަޢުލޫމާތު

ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 

ކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ހިއްސާބައިވެރިވާންވާނީ، ބައްދަލުވުމުގައި 

 މާޙައުލަކުންނެވެ.

ގެ ކައުންސިލު 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

މުގެ ފުރުޞަތު ބައިވެރިވު

 ދިނުން 

ލަިއގެން ބާއްވާ ހުޅުވައިކޮށް އާންމުގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ ކައުންސިލު (ހ)  .17

 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ެގ ކައުންސިލު ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށްގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ަވންނަ ކައުންސިލު (ށ) 

ސްަގއި އެއްވެްސ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހު

 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުން  ންބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަ (ނ)  

ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަާނ ކަމެކެވެ. އަދި ކުރިޔަށް

 މީހަކު، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާަލމުން ވަގުތުްނ މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ 

     ބޭރުކުރުމާއި، އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުވަތަ 

ނިންުމމުގެ އިޚްތިޔާުރ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަްށ 

 ގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކައުންސިލު

މެންބަރުންގެ އިތުރަށް ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ކައުންސިލުގެ ސިލުކައުން (ރ)  

ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާުތ  ުގޅިގެން އެ ގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާކައުންސިލު

 ގެ ކައުންސިލު ނުވަތަ މަޝްވަރާ ކައުންސިލަްށ ދެވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް،

ގެ ރައީސަްށ ކައުންިސލު ،ދިނުމުގެ ބާރު ތުބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަ

ެގ  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުނަމަވެސް މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި. ލިބިގެންވެއެވެ

ގެ ޖަލްސާގަިއ ވަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢު

 .ނުދެވޭނެއެވެ ޓެއްވޯ

 އާންމު ގެ ކައުންސިލު 

ވާ ބައްދަލުވުން ބާއް

 ދުވަސް 

(އެކެއް) ފަހަރު  1ކު ން، ކޮންމެ މަހަތީމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ (ހ)  .18

ކޮްށ އާންމުބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެެއވެ.  އާންމު ގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލު

އަދި ކޮންމެ މަހެއްގެ ދެވަނަ ހަފުތާގެ ބުދަދުވަހުއެވެ.  ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

ޖެހިގެްނ  ،ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ލުއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ތާވައެ

 ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. އެ އަންނަ ރަސްީމ ދުވަހު



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-27/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު:              27 :އަދަދު           52މް: ވޮލިއު

15 

ެގ ަނމަވެސް، ކައުންސިލުއޮތް ގަިއ އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  މި މައްދާގެ (ހ) (ށ)  

ގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފެނިއްޖަނަމަ، މަހަުކ ގެ މެންބަރުންރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލު

    ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް  އާންމުބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ  އާންމު(އެކެއް)  1

 މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.

 އާންމު ގެ ކައުންސިލު 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

ތަނާއި، ވަގުތާއި،  

 އެޖެންޑާ 

 އާްނމު ގެ ކައުންސިލު ،ހިނދަކު ހައިނިންމާކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް ނު (ހ)  .19

ަވގުތާއި އެޖެންާޑ  ގެ އިދާރާގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގެކައުންސިލު ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

 ގެ ރައީސެވެ. ކައުްނސިލު ،ކަނޑައަޅާނީ

އެޖެްނޑާ،  ން ބޭއްވުމަށް ަކނޑައަޅާ ތަނާއި ގަިޑއާއިބައްދަލުވު އާްނމު ގެ ކައުންސިލު (ށ)  

ެގ ކުރިން، ކައުންސިލުހުގެ (ދޭއް) ދުވަ 2ލުވުމެއް ބޭއްވުމުެގ މަދުވެގެން އެ ބައްދަ

 ގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލު ،ރައީސް، ލިޔުމުން

 އާްނމު ގެ ްނ ކައުްނސިލުތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ މި މާއްދާގެ (ށ) (ނ)  

ކުރިްނ ފޮނުވި ގޮތުެގ ހުގެ (ދޭއް) ދުވަ 2ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑ، ބައްދަލުވުމުެގ 

 ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ.ކައުންސިލު ،ތައްރިކޯޑު

 އާންމު ގެ ކައުންސިލު 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

ގެ ރައީްސ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން، ކައުްނސިލު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާަކމެއް، އެ (ހ)  .20

 ވެ. އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެ

 ،ގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާެގ އެޖެްނޑާގައި ކަމެްއ ހިެމނުމަްށ ބޭނުންވާނަމަކައުންސިލު (ށ)  

ކުރިން،  ހުގެ(ތިނެއް) ދުވަ 3ފައިވާ ދުވަހުގެ ކޮށްބައްދަލުވުން ތާވަލު އާންމު

 ެގ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލު ،ލިޔުމަކުން

ގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، ކައުންސިލަްށ ކައުންސިލު (ނ)  

ގެ އިާދރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލު ،ަކމެއް އެ ،ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާަނމަ

 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ެމ ބައްދަލުވުމެއްގެ ެއޖެންޑާގަިއ ހިމެުނމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮން އާންމުގެ ކައުންސިލު (ރ)  

ގަވާއިުދތަކުގެ ދަށުން  ،ވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާއި މައްސަލައަކީ 

 ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްަސލައަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.

ގެ ކުއްލި ކައުންސިލު 

 ބައްދަލުވުން 

 އް ބާއްވަންވާނެއެވެ.ގެ ކުއްލި ބައްދަުލވުމެތެއްގައި، ކައުްނސިލުހާލަތުންކުރެ ހާލައަންނަނިވި   .21

ެގ ކައުންސިލު ،ގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެންކައުންސިލު (ހ) 

 ތިންބައިކުޅައެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.
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ގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވުމަށް، ލޯަކލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލު (ށ)  

 އެދުން.

ގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނ ބަކާހުރެ ކައުންސިލުންވާ ސަބައެކަށީގެ (ނ)  

 ފެނުން.

ގެ ކުއްލި ކައުންސިލު 

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަލްާސއެއް ބާއްވަން ބޭނުންާވ ކައުންސިލު  .22

 އީސަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.ެގ ރަންސިލުކައު ،ލިޔުމުން ،ޚުސަބަބާއި ތާރީ

ގެ ކުއްލި ކައުންސިލު 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

ތަނާއި، ވަގުތާއި،  

 އެޖެންޑާ 

ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާެނ ، ންތީމަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ (ހ)  .23

ިޅ ތަނާއި ވަގުތާއި އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާީނ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހެ

 ،ންތީމަ ޮގތުގެފައިވާ ހުށަހެުޅމާ އެއްގޮތްވާ ޅައިފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަ

 . ގެ ރައީސެވެކައުންސިލު

އަާޅ ގެ ރައީސް ކަނޑައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބަކައުންސިލު (ށ)  

އީސް، ގެ ރަކައުންިސލު ،އެންެމ އަވަހަކަށް ވީ  ތަނާއި ގަޑިއާއި އެޖެްނޑާ،

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން  ގެ މެންބަރުންނަށްންސިލުކައު

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި 

 ނުނިންމޭނެ ކަންތައްތައް 

ގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިްނމައިގެްނ ކައުްނސިލު ،އަންނަނިވި ކަންކަުމން ކުރެ ަކމެއް  .24

 ނުވާނެއެވެ.

 ނައިބު ރަީއސްގެ އިތުބާރު މާއި،ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވު  (ހ)  

 ނެގުން. ވޯޓުނެތްކަމުގެ 

 .ގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ެގނައުންކައުންސިލު (ށ)  

ފާރީގެ އެއްވެްސ ޔަނެގުން ނުވަތަ ވި ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާގޮތަށް އެއްވެސް ލޯނެއް (ނ)  

 މަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.ޢާމު

 ފާސްކުރުން. ޓުބަޖެ އި،ކަނޑައެޅުމާ ޓުގެ ބަޖެންސިލުކައު (ރ)  

 ފާސްކުުރން.އެ ޕްލޭންތައް  ،ލުމާއިވައިގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަކައުންސިލު (ބ)  

 ގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަާކމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެުޅން.ކައުންސިލު (ޅ)  

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަަތ ކައުންސިުލްނ  ގެ ކައުންސިލުެރ ދިމާވާ ުމހިންުމ ސަބަބަކާހު (ހ)  .25 ރުވުން ހާޒިބައްދަލުވުމަށް 

ޒުރުވެރިވާނަމަ، އު ރުވުމަށް ހާޒިކުރުމަށް މެންބަރަކު  ފައިވާ ކަމެއް މައިކުރުމަށް ނިން

އެކަްނ ގެ ރައީސަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ކައުންސިލުވީ އެންމެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަަތ  ގެ ކައުްނސިލު ގޮތުެގ މަތީން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  (ށ)  

         މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުާނ މެންބަރަކު،

 ،ރީގަިއ ފާހަގަކުރާނީާހޒިއެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެ ޮކމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި 

 ސަލާމުގައިހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ގެ ރަީއސަށް ާނންގައި، ނުވަަތ ކައުްނސިލު ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ  މި މާއްދާގެ (ހ) (ނ)  

ބައްދަލުވުމަްށ ެގ ކައުންސިލުޗުއްޓީ ނުނަގައި،  ގޮތުެގ މަތީން ދުގައިވާ ގަވާއިމި 

ރުނުެވ ހާޒިމެންބަރަކު  ކުުރމަށް އްނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާ ކަންތައްތަ

 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

      ނުވަަތ ން އެދުމުގެ މަތީ ގެކައުންސިލު ،ހުންނަ ކައުންސިލަރަކަށް ޗުއްޓީގައި (ރ)  

ެގ ޖަްލސާގަިއ ކައުންސިލު ،ންތީކައުންސިލަރެއްެގ އެދުމުެގ މަ އެ

 ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

ގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ މުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައުްނސިލުރުނުވުހާޒިބައްދަލުވުންތަކަށް  (ބ)  

ން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބު

ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓީއަށް  ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ

ްނ ތީތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ ،ކައުންސިލަރަކާމެދު އެ ،ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ެގ ޚިލާފަށް ވިދިވިދިގެން ކައުްނސިލުގޮތްތަކާ  ކޮށްފައިވާބަޔާންމި މާއްދާގައި   )1(   

           ،ހާޒިރުނުވެއްެޖނަމަކައުންސިލަރަކު  (ދޭއް) ބައްދަލުވުމަށް 2

 ؛ކައުންސިލުން ނަސޭހަތްދިނުން އެ

ެގ ޚިލާފަށް ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލުގޮތަކާ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން  )2(   

 ނުވަތަ  ،ހާޒިރުނުވެްއޖެނަމަކައުންސިލަރަކު  ލުވުމަށް(ތިނެއް) ބައްދަ 3

ވާ ަކންތައް ބަޔާންކޮށްފައިގައި ވަަނ ނަންބަރު )1(މާއްދާގެ  މި

 ފައިކައުންސިލަކުން ލިޔުމުްނ އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ އެ ،ތަކުރާރުވާނަމަ

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.

ގެ ކައުންސިލު 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 

ގެ ރައީސެވެ. ކައުންިސލު ،ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީކައުންސިލު (ހ)  .26

 ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެއްގައި ކައުންސިލުހާލަރައީސް ނެތް 

 . ގެ ނައިބު ރައީސެވެކައުންސިލު

ގެ ހިންުގާމ ްސ އެއްފަހަާރ ކައުންިސލުބު ރައީނައި އިގެ ރަީއސާކައުންސިލު (ށ) 

ހަވާލުވާޭނ  ލާކައުންސި ވައިފައި،ގެ ޖަލްސާއެްއ ބާއްކައުންސިލު ،އެކަހެރިވާންވާނީ

 ފަހުގައެވެ. ކުރުމަށް ނުމެންބަރަކު، މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އައްޔަ
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ެގ ލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް ކައުންސިލުނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަ (ނ)  

ގަިއ  ރައީސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެަނމަ، ނުވަތަ މި މާއްދާގެ (ށ)

 ގެންއްޔަނުކޮށްއަން ކައުންސިލް ހިންގާނެ މެންބަރަކު ތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ

ެގ ރައީސް ނުވަަތ ދަނިކޮށް، ކައުންސިލު ކުރިޔަށްގެ ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލު

       އި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ވަގުތުން ފެށިގެން ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގަ

 މި މާއްދާގެ (ހ) އަށް ޢަމަލުކުރަްނ ވާނެއެވެ. 

ގެ ކައުންސިލު 

ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

ކައުންސިލުްނ ބާއްާވ ކޮންެމ ބައްދަލުވުމެއްގެ  ގޮތުެގ މަތީން މި ގަވާއިދުގައިވާ  (ހ)  .27

ކުރަންވާެނއެވެ. މިގޮތުްނ  މުެގ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުބައްދަލުވު ،ފެށުމާއި ނިންމުން

 هللا رسول على والسالم والصالة هللا حمدـال ،الرحيم الرمحن هللا بسم" ،ބައްދަލުވުން ފަށަމުން

 އިޢުލާނު  ެގ ބައްދަލުވުްނ ފެށުނީ" މިޮގތަށް ކައުންސިލު ،هواال ومن وصحبه لهآ وعلى

ެގ ކައުންސިލު ،منيـالعال رب هللا حمدـوال" ،އަދި ބައްދަލުވުން ނިްނމަމުން ކުރަންވާނެއެވެ.

 ކުރަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުން ނިމުނީ" މިގޮތަށް އިޢުލާނު

ފައިވާ ަގޑިޖެުހމުން، އެ ބައްަދލުވުމުގެ ޤާނޫީނ ޅައިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަ (ށ)  

ރުންެގ މެންބަ ،ދު ހަމަވާަނމަ އަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ އަދަ

ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ. ބައްދަލުވުން ނުދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާއަދަ

ދު ހަމަވޭތޯ އަދަދު ހަމަނުވާަނމަ، އެ އަދަފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޤާނޫނީ 

ވެްސ ޤާނޫީނ  ބަލަންވާނެއެވެ. ިމ ވަގުުތ ފަހަނަޅައިދިއުމުން  ނިޓު (ފަނަރަ) މި 15

 ކުރަންވާނެއެވެ. ނު އިޢުލާއެކަން  ނުވާނަމަ، ރިޔާސަތުން ދު ހަމައަދަ

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި 

 ފާސްކުރުން 

 ،ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ (ހ)  .28

ން ރިޔާސަތުން އެޖެްނޑާ އިއްވުމުން، ތީރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަ

 ެއޖެންާޑ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.  ކައުންސިލުން އެ

ގެ ބައްދަލުވުމުން ށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކައުންސިލުއެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަ (ށ)  

 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިން ފޮނުވި އެޖެންާޑގައި ނުހިމެޭނ ހުގެ (ދޭއް) ދުވަ 2ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު (ނ)  

ރެއް ނުކުެރވޭނެއެވެ. އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ެއޖެންޑާއަށް އިތު އާްނމުކަމެއް، 

 ވެްސ ނުވާެނއެވެ. އެޖެންޑާގައި ިހމެނޭ ަކމެއް ެއޖެންޑާއިްނ އުނިކޮށްގެން

އެއްގޮތަށް  އެޖެންޑާއާ 

 ކުރިޔަށްބައްދަލުވުން 

ގެންގޮސް ބަހުސަށް 

 ލުން ހުޅުވައި 

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ެއ އެޖެްނޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިާވ  (ހ)  .29

 ފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ނައިތީބުން، އެޖެންޑާގައި ހިމަތަރު

 ،ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ކަމަކާ ން ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެތީމަ

 ލަންވާނެއެވެ. ހުޅުވައިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން 
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ލުމުގައި،  ހުޅުވައި ފުރުޞަތު ބަހުސްގެ ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  (ށ)  

ލަ ަވގުތާއި، ކޮންެމ މުމައްސަލައިގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި، މުޅި ބަުހސަށް ދެވޭނެ ޖު

ބައްދަލުވުމުެގ  ،މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު

ޑައަޅަްނ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނ ގޮތުގެ މަތީންރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި

ަލ ދިގުމިނާއި، ކޮްނމެ މެންބަރަކަށް މުރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަަމ، ބަހުސްެގ ޖު 

ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާަސތުން އިޢުލާނު  ލިބޭނެ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ބަހުސް

ހަމަހަަމ  ،ދޭންވާނީ ތުފުރުޞަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް މެންބަރުންނަށް 

 އުސޫލަކުންނެވެ.

 ބައްދަލުވުމުގައި

ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 ތަށް އެދުން ފުރުޞަ

ބަހުސަްށ  ގޮތުެގ ަމތީންވަަނ މާއްދާެގ (ހ) ގައިވާ  33މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .30

ލުމުން، ެއ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއގެ ބަހުސުގަިއ ހުޅުވައި

ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް 

 ނީއެވެ.އެދޭ

ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް، އެ ބަހުސަކަށް  (ށ)  

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ަހމަވަންދެން، ނުވަތަ ބަހުްސ އެއްކޮށް ނިމެންދެން، 

ފުރުޞަތަށް މެންބަރުން އެދުުނ ތަރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ 

 ވާނެއެވެ.ދޭން ތަރުތީބުން، ފުރުޞަތު

ބަހުސްގައި 

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

 އަދަބުތައް 

ކޮންމެ  ،އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ،ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައިސިލުކައުން  .31

 .ތަބާވާންވާނެއެވެވެސް  މެންބަރަކު

ްއ ޭއނާއާއި ރިޔާސަތާ ެދމެދު އެްއވެސް ހުރަހެ ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާ ވަގުތު (ހ)  

 ދެމެދަށް ހުރަސް ޭނޅުން. ވެްސ އެ ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު

 ފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ާވހަކަ ބިނާުކރުން.ޅައިހުށަހަ (ށ)  

އިސްލާމްދީނުގެ ައސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވެ،  (ނ)  

އިގެން، ކައުންސިލާިއ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަށް

ގެ އެއްވެްސ މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަާރމާތަށް އުނިަކމެއް ނާްނނާޭނ ކައުންސިލު

 .ވާހަކަދެއްކުން ،ގޮތުގެ މަތީން

ގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެުމންދާ މައްަސލައިގެ ބަހުްސ ކައުންސިލު (ހ)  .32 ބަހުސް ނިންމުން 

         ަލ ވަގުތު ހަމަުވމުން، މުނުވަތަ ބަުހސަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ޖު ،ންނިމުމު

 މައްސަލައެއް ހުށަހެިޅ މެންބަރަކަށް، ޖަވާބުދާރީވުަމށާއި ފަހުބަސް ރިއެ ބަހުސްކު

 ދޭންވާނެއެވެ. ނިޓު (ތިނެއް) މި 3މަދުވެގެން  ،ބުނުމަށް
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރަްށ  ،ތީންގޮތުގެ މަމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

ގުޅިގެން ނިންިމ  ސާފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، މުޅި ބަހުފަހުބަސް ބުނުމުގެ 

 ެއ މައްސަލައެއްެގ ބަހުްސ ނިމުނީއެވެ. ،ކުރުމުންނުނިންމުން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާ

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

މަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެުމންދާ މައްަސލައިގެ ބަހުްސ ގެ ބައްދަލުވުކައުންސިލު (ހ)  .33

 ،ނިމުމުން، މައްސަލަާއ މެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތްތައް ހުށަހެޅުމަށް

ލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފުރުޞަތަށް ުހޅުވައިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން 

   ގެ ދާމާއް 33ެގ ދުގަވާއިމި  ،އެދުމާއި ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ންނެވެ.ތީ(ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަ

ނަމަެވސް، ބަހުސްެގ އޮތް ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

ލާގެ ތެރެއިން، މައްސަލަާއ މެދު ޢަމަލުކުރުމަްށ ފެންަނ ޮގތް ހުށަހެޅުމުެގ ޙަމަރު

 އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގެ މެދުތެރެއިން ވާހަކައި

 ލަންޖެހުން ހުއްޓައި

  އަންނަނިވި ަކންކަމުންކުެރ ކަމެްއ ދިމާވެއްޖެަނމަ،  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުްނ ދަނިކޮށް  .34

 ލަންވާނެއެވެ.ހުއްޓައިއެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ 

ރާއްޖޭެގ އިސްާލމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހި ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ (ހ)  

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް 

 ލުމަށް އެންގުން.ހުއްޓައިވާހަކަ  ،ފެނިގެން

     ގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައްކަމަށް ކައުންސިލު ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ (ށ)  

ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ކަމަކާ  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

 ލުމަށް އެންގުން.ހުއްޓައިވާހަކަ  ،ފެނިގެން

ނެްތ  އެެޖންޑާގައި ިހމެނިގެންާވ ކަމަާކ ގުޅުމެއް  ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ (ނ)  

 ލުމަށް އެންުގން.ހުއްޓައިވާހަކަ  ،ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން

ލަން ހުއްޓައިވާހަކަ 

ގި ސަބަބު އެން

 ބަޔާންކުރުން 

ވާހަކައެްއ  ލުމަށް ރިޔާސަތުްނ އަންގަިއފިނަމަ، އެހުއްޓައިވާހަކަ ދައްކާ މެންބަރެއްގެ   .35

 ލުމަށް އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ހުއްޓައި

ގެ ކައުންސިލު 

ބައްދަލުވުމެއްގައި  

ކުރުން ހުއްދަނޫން 

 ކަންކަން 

ެގ ެމންބަރަކު، އަންނަނިިވ  ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލުއްވެސް ގެ އެކައުންސިލު  .36

 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެްއ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުްނ ގެންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއ  (ހ) 

 ކުރުން.
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      ށް ކަގޮތަ ކެނޭޑފަދަ ެގ ޙުރުމަތްވުން ހިނގަމުންދާއިރު ކައުންސިލުބައްދަލު (ށ)  

 ކައިފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި، އެހެނިހެްނ ެމންބަރުންާނ ވާހަކަދައް ނޫސް މަޖައްލާ 

ުހންނަށް އިޝާރާތްކޮށް ގެ އަޑުއެުހމަށް އައިްސ ތިބޭ މީމުހެދުމާއި، ބައްދަލުވު

 .ކޮށްހެދުންމުޢާމަލާތު

   ނުމަށް ފިޔަވައި، ެގ ބޭްނ ކައުންސިލުތީމަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  )ނ(  

ކެސެޓް ރެކޯޑަރ، ނުވަަތ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ނުވަަތ ކެމެރާ، ނުވަަތ މަންޒަުރ ނުވަަތ 

ެގ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުންސިލު ،ކުރެވިދާނެ އެނޫންެވސް އެއްޗެހިރިކޯޑުއަޑު 

 ބޭނުންކުރުން.

 ދެމެދު ހުރަްސ މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް އެ ެމންބަރަކާ ރިޔާސަތާ (ރ)  

 އެޅުން.

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މޯބައިލް ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި، ފޮޓޯއާއި ީވޑިއޯ ނެުގމާއި،  (ބ)  

 ކުރުން.ރިކޯޑުއަޑު 

ކައުންސިލުން ކަމެއް 

 ނިންމުން 

ހިނދަކު،  ހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ  (ހ)  .37

ެގ ކައުންސިލު ، ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޭޅ ކަންކަްނ ނިންޭމނީގެކައުންސިލު

ރުވެ ވޯުޓގައި ބައިވެރިވި ހާޒިބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް 

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އޮތް ނަމަވެްސ، އަންނަނިިވ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި އެހެން  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

ަލ މެންބަރުންެގ މުގެ ޖުުމޅި ކައުންސިލު ،ކަމުންކުރެ ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީކަން

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 ގެ ނައިބު ރައީްސ މަޤާމުްނ ދުރުކުރުން؛ކައުންސިލު  )1(   

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގައި   )2(   

 .ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އިންވެސްޓުކުރުން

އޮތް ނަމަވެްސ، އަންނަނިިވ ބަޔާންކޮށްފައި  ގައި އެހެން މި މާއްދާގެ (ހ) (ނ)  

ަލ މެންބަރުންެގ މުގެ ޖުުމޅި ކައުންސިލު ،ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ

 ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.

 ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ނަން ބަދަލުކުރުން؛ އާންމު  )1(   

ނުވަތަ  ،ލުންތައިފުލޭ މުދަލެއް ނައްނޫ މުދަލާއި އުފުލޭ  ،ކައުންސިލުން ހޯދާ  )2(   

 އެފަދަ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން.
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 ކައުންސިލުން ާމލީކަންކަމުގައި ލުއިދިނުން.  )3(   

ކައުންސިލުން ކަމެއް 

ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް

ލުން ކަމެއް ނިްނމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދޭން ވާނެއެވެ. ކައުންސި  .38

ދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ގަާވއިޤާނޫނުތަކާއި  ،އަދި ކައުންސިލުްނ ކަންކަްނ ނިްނމަންވާނީ

ސިޔާސަތުތަކާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ 

 ންނެވެ.ތީގެ މަތެއްގޮ

ކަނޑައެޅުން ިހމެނޭ ގޮތުން، ކައުންސިލްތަަކށް ލިބިދީފައިވާ  ޓުގެ ބަޖެކައުންސިލު (ހ)  .39 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން 

ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާީލ އެންމެހަިއ ކަންަކމުގައި ަކއުންސިލްތަކުްނ 

  ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި،

ލުްނ ޞޫ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފައިވާ ވައިލައިއެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެުކލަ އި،ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާ

ލުތަާކ ސޫދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަްނެޖހޭ އު ،ގަވާއިދުތަކާއި

 .ނެވެގޮތުގެ މަތީންއެއްގޮތްވާ 

ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ  (ށ)  

އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން ކައުްނިސލަށް ލިބެންޖެޭހ 

ފުކުރަްނ މާޖޫިރމަނާއެއް ނުވަަތ އެ ނޫންެވސް އެެހން ފައިާސއެއް ނުވަތަ ކުއްޔެއް 

 ކުރަންވާނީ، ަކންއެކަން ،ރަން ނުވަތަ ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދޭނަމަނުވަތަ ފަސްކު

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދު) ގައި  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން ކޮށްފައިވާބަޔާން

ކައުންސިލުން ސިއްރު ވޯޓަކުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަްނޖެހޭ ަކންކަން ކަމަްށ  (ހ)  .40 ވޯޓު ދިނުން 

ންސިލުން ކަނޑަައޅާ ކަންކަން ފިޔަވައި، އެހެނިެހން ކަންކަްނ ނިންުމމުގަިއ ކައު

 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ކައުންސިލުން ވޯޓު ދޭނީ

 1ނަގާ ކޮްނމެ ކަމަކަށް  ވެސް ދެވޭނީ، ވޯޓު ގެ ކޮންެމ ެމންބަރަކަށްކައުންސިލު (ށ)  

 (އެކެއް) ވޯޓެވެ.

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

ވޯޓު އެއްވަރުވެއްެޖ  ،ސިލުން ކަމެއް ނިްނމުމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީކައުން  .41

ގައި އްޓީން ަކމެއް ިނންމަންޖެހޭ ހާލަތެކައުންސިލުގެ ފުލް މެޖޯރި ،ގައެވެ. ނަމަވެސްއްހާލަތެ

 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.  ،މަދުވަނީ އެއްވޯޓު ކަމަށްވާނަމަ

ލު ތަފުސީ ނައި ވޯޓު ގު

ކުރުމާއި ނަތީޖާ ރިކޯޑު 

 އިޢުލާނުކުރުން 

ކައުންިސލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަްލ ނުވަަތ  ،ކުރާނީ ރިޯކޑުލު ތަފުސީވޯޓު ގުނައި، އޭެގ   .42

ގެ އިދާރާގެ މުވަްއޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ކައުންސިލު ،ރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާސެކްރެޓަ

 ސަތުންނެވެ.ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާ ،އިޢުލާނުކުރާނީ
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ތު ފުށުއަރާ މަޞްލަޙަ

 ތު ހާލަ

ގެ އެއްެވސް މެންބަރެއްެގ އަނބިމީހާެގ ނުވަތަ ފިރިީމހާގެ ނުވަަތ ދަރިއެއްެގ ކައުންސިލު  .43

ނުވަތަ މަްނމަެގ ނުވަތަ ބައްޕަެގ ނުވަަތ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހެްއގެ މަޞްލަޙަތު ިހމެޭނ 

ަގިއ ރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލުތަ ދައުނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަ

 ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ެމންބަރަކު  މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި 

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  (ހ)  .44 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން 

މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ ައމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ  ވެ.ކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެއާންމު

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެއްއަމުރުތަކެއް ކަމުގަ

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  (ށ)  

ެގ ކައުންސިލު ،ގެ ސިއްކަ ޖެހުމަށްފަހުޓަކައި ކައުްނސިލު ކޮށް ހާމަކުުރމަށްއާންމު

ގެ ރަސްީމ ކައުންސިލު ،ގެ ވެބްސައިޓާއިކައުންސިލު ޑާއި،ނޯޓިސް ބޯއިދާރާގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.އާންމުސޯޝަލް މީޑިާއ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި 

ެގ ްނ ކައުންސިލުތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) (ނ)  

ެގ ކައުންސިލު  އާްނމުކުރުމަށްފަހު،ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް

 ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރިކޯޑުއިދާރާއިން އެކަން 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ންތިޒާމު ަހމަޖައްސަިއ ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިކައުންސިލު  .45

ގެ އިދާރާގެ ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުނޭހެން ގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާކައުންސިލު

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ

ގެ ކޮްނމެ ބައްދަލުވުމެއްެގ ޔައުމިއްޔާ، ެއ ބައްދަލުވުމެްއގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލު (ހ)  .46

ރުްނ އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަ ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ކަންކަމާއި، ބައްދަލުވުުމގައި ބައިވެރިވި  (ށ)  

އެ މެންބަރުްނ  ނާއި،މެންބަރުން ވާމެންބަރުންނާއި، ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިނު

           އި،ތާބައިވެރިނުވި ސަބަބާއި، ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގު

އެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކައުންިސލަރުންގެ އިތުރުްނ އެހެްނ ފަރާތަކުން 

ބައްދަލުވުމުެގ ޔައުމިއްޔާގަިއ  ،ެވސް މާތުއެކަމުގެ މަޢުލޫ ،ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ

 ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ެގ ބައްދަލުވުމުެގ އުންސިލުފަދައިން ކަ ކޮށްފައިވާގަިއ ބަޔާން މި މާއްދާގެ (ހ) (ނ)  

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ ގޮތެްއ 

 ޔައުމިއްޔާ ރަނަގޅުކަމަށް ރުހޭަކމަށެވެ. ،ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ބެލެވޭނީ
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ގެ އިދާރާ ކައުންސިލު 

ގެ އިދާީރ ކައުންސިލު ،ލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ ގެ ަމސްއޫކައުންސިލު  .47 ގެ އިދާރާ ކައުންސިލު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ކަންކަން ކުރާނީ އެަކމަށް

 .ގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރާ އިދާރާއިންނެވެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު)

ގެ ކައުންސިލު 

 ރީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަ

ެގ އްޒަފެއްެގ ގޮތުގައި، ކައުންސިލުގެ އެްނެމ އިްސ އިދާރީ މުވަކައުންސިލު (ހ)  .48

ނެރަލްކަމުެގ ަމޤާމަށް މީހަުކ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެލަފަޔާއެކު، ކައުންސިލު

 ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ،ކުރާނީނުއްޔައަ

ލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ، ްނސިގެ އެންމެހަިއ އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުކައުންސިލު (ށ)  

ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ. އަދި، ކައުްނސިލުން ނިންމާ ނިންުމންތަްއ ކައުންސިލު

ކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޛުތަންފީ

 ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެެވ.ކައުްނސިލު ،ވެސް އެންމެ އިސްފަރާތަކީ

ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައްކައުންސިލު  .49

 ވަނީއެވެ.މި

ގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިްސ އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލު (ހ) 

 ،ހަމަޖަްއސައިކައުންސިލް ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ އެންެމހައި އިންތިޒާމުތަްއ 

  .ގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުންކައުންސިލު

ނުވަަތ  ގެ ަރއީސް،  ގުޅޭގޮތުން ކައުންިސލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާކައުންސިލު (ށ)  

ލުވެހުރި ކައުންސިލަރަށް ހަވާނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކަުއންސިލް ހިންގުމާ އެވަގުތަކު 

 .ދާރީވުންރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބު

ލުތަްއ ސޫދުތަކާއި އުގަވާއިކަނޑައަާޅ  ،ކައުންސިލުން ނިންާމ ނިްނމުންތަކާއި (ނ)  

 .ތަންފީޛުކުރުން 

ގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލު ،ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް (ރ)  

ލުްނ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، ކައުންސި

 .ލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންސޫފައިވާ އުޅައިކަނޑައަ

ސީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަހަރަގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލު (ބ)  

 .ނުވަތަ ކައުްނސިލަށް ލަފާދިނުން ސަށްގެ ރައީކައުންސިލު



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-27/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު:              27 :އަދަދު           52މް: ވޮލިއު

25 

ޤާނޫނުތަކާިއ  ،ކާތްތަކުގައިހަރައި ހިންާގ ކައުންސިލުން ކުާރ މަސައްކަތްތަކާ (ޅ)  

 .ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވާކަން ކަށަވަރުކުރުން

ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓްތަކާއި ރިޕޯޓުތައް  (ކ)  

 .ން ތަންފީޛުކުރުންތީކައުންސިލުން ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަ ،ތައްޔާރުކުރުމާއި

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮްށ  ،ތްތައް ތަރައްޤީކޮށްގެ މަސައްކަކައުންސިލު (އ)  

ކޮށް، އޭގެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާތައް

ެގ ތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްއަލީގައި ކައުންސިލު

 .ރައީސަށް ލަފާދިނުން

ގެ ބޭނުމަށް، ) ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުދައު( 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ވ)  

ވެރިޔާެގ  ެގ މާީލ ޒިްނމާދާރުން، ކައުންސިލުތީމަ ގެ ރައީސްެގ ލަފާގެކައުންސިލު

 .މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން

ެގ ޓަކައި ކައުންސިލު ގެ ޖަްލސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްކައުންސިލު (މ)  

 .ިއސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުންހަމުވައްޒަފުގެ  އެންމެ އިސް އިދާރީ

           ،އްޔަތުންސިއިހަގެ އެްނެމ އިްސ އިދާރީ މުވައްޒަފުެގ ކައުންސިލު (ފ)  

 .ލުކުރާ ަމސައްކަތްތައްކުރުންހަވާސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން 

ރައީްސ  ގެ ރަީއސް ނުވަަތ ނައިބުމަސައްކަތާ ުގޅޭގޮތުން ކައުްނސިލުގެ ކައުންސިލު (ދ)  

 އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައްކުރުން.

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުން 

ެގ ކައުންސިލު ގުޭޅ ގޮތުން ީމޑިއާއަށް މަޢުލޫާމތު ދޭނީ ަމސައްކަތްތަކާ ކައުންސިލުން ކުރާ   .50

      ެގ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަަތ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކައުންސިލުނިންމުމެއް

 ކަާތ ހަވާލުވެތިބި އިްސ މުވައްޒަފުންެގ ތެރެއިން ަކއުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މަސައް އެ

 މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން ސަ 

ޤައުމީ އިދާރާއާ އޮންނަ 

 ގުޅުން 

51.  
ލުްނ ޞޫއު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މުއައްސަސާތަކުްނ  ،ގޮތުގެ ަމތީން  ކޮށްފައިވާބަޔާންވަނަ ބާބުގައި   9ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި  އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް

 އެވެ.މުއައްސަސާއަކުްނ ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެްއ ކައުންސިލުްނ ދޭންވާނެ އެ
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 ހަވަނަ ބާބު 

 ހެނިހެން ކަންކަން އެ 

ދަށް  އިޞްލާޙު ގަވާއި

 ގެނައުން 

 (ހ)  .52

ލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ޞްއިވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ގަމި 

ލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ ޞްގެނެވޭނީ، އެ އި

ްށ ލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަޞްގަވާއިދަށް އެ އި އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު،

         ސަރުކާރުަގއި ގެޒެޓުގަިއ ދިވެހި  ،ފާސްކޮށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުގައި

 ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.އެ އިޞްލާޙެއް 

މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ  ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

ރަްސީމ  ގެކައުްނސިލު ،، ކައުންސިލުެގ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާއިތައްޙުއިސްލާ

ގެ ަރސްީމ ސޯޝަލް މީޑިއާ ްޕލެޓްފޯމްތަކުގައި ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލު

 ކުރަން ވާނެއެވެ.އާންމު

ދުގައި ނެތްކަމެއް ގަވާއި

 ދިމާވުން 

ލުކުރާނެ ގޮތެްއ ކަމެއްަގއި ޢަމަ މި ގަވާއިދުގައި ިހމެނިފައިނުވާ ަކމެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ، އެ   .53

ލަ މެންބަރުންެގ މުގެ ޖުން ކައުްނސިލު ތީމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ ،ނިންމާނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އިދާ ވާއިޖުރާއީ ގަ 

 އެރުންފުށު

  R-143/2021ވާއިދު ނަންބަރުގަ، އިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ މާއްދާއެއްމި ގަވާ  .54

 ،އަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީށުފުއާ  އިދު)ިއޖުރާއީ ގަވާ ތަކުގެ އާްނމު(ލޯކަލް ކައުންސިލު

 އިދު)ސިލުތަކުގެ ާއންމު ިއޖުރާީއ ގަވާ(ލޯކަލް ކައުން   R-143/2021ވާއިދު ނަންބަރުގަ

 އަށެވެ.

ްނ ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެ ފުދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަގަވާއިމި   .55 މާނަކުރުން 

   ވަނީ، އެ ފައިދީޒުތަކަށް ފުއަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ ،ހިނދަކު ހައިމާނައެއް ދޭހަނުވާ

          އަިދ  ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުުރމެވެ. ޒުތަކާ ގުޅިގެްނ،ފުލައެ އެ ޢިބާރާތްތަކާއި 

ކޮށް ބޭނުންކުާރ ދުގައި މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުގަވާއިމި 

 ވެްސ ހިމެނިެގންވެއެވެ. މާނަ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" (ހ)  

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ 

 ލަށެވެ.ކައުްނސިއަތޮޅު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

 7/2010ޤާނޫުނ ނަންަބރު  ،"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ (ށ)  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުޞޫލުން ހިންުގުމގެ ޤާނޫނު) ެގ 

ެގ ކައުންސިލުއަތޮޅު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

 މެންބަރުންނަށެވެ.
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 ގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ކައުންސިލު ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ނ)  

މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް  އެންމެ ިއސް 

 ވެ.ފަށެލުވެހުިރ މުވަްއޒަހަވާނުވަތަ އެ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގުތީގޮތުން 

 ،ސަރުކާރުެގ ިމނިސްޓްރީތަކާއި ،ބުނެފައި އެވަނީ"ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަްށ  (ރ)  

 ،ތަންތަނުގެ ސީދާ ބެުލމުގެ ދަށުން ހިންާގ އިދާރާތަކާއި މި ،އޮފީސްތަކާއި

މިނިވަްނ   ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގަމުންދާ ދައުލަތުގެ 

 .މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކަށެވެ
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  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 .ދިވެހިރާއްޖެ ، ށ. ފުނަދޫ

 ސަލާމުގެ/އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު 

 ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި 

 (ދޭއް) 2ދުވަސް:  (އެކެއް) 1ދުވަސް: 

  ގަޑި:އެންގި ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު:

 ސަބަބު: ސަބަބު:

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

 ސަބަބު:

 ރާރު:ޤް ގެ އި ކައުންސިލަރު  ގެ ނަން: ކައުންސިލަރު

          މާތެވެ. މަޢުލޫބެހޭ ތެދު ހުރެންނާމަތީގައި އެވަނީ އަ

ދީފައިވާ  ހުރެން ނެތި އައެއްވެސް ަމޖުބޫރުކަމެއް ،މާތަކީމަޢުލޫ އެ

 ހުރެން ހުީރ އަ ހުރެންމަޢުލޫމާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އަ

ެގ މައްޗަްށ ހުރެންބަލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެްއޖެ ަނމަ، އަ

 ގަބޫލުކުަރމެވެ. ހުރެންފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަ އިޞްލާޙީ

 އެޑްރެސް:

 :ޤާމުމަ

 ސޮއި:

 

 ލުވެހުރި ކައުންސިލަރ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި ހަވާ ތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަ ނުވަތަ ރައީސް، 

 2ދުވަސް  1ދުވަސް 

 އެންގި ގަޑި: އެންގި ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި:  އެންގި ތާރީޚު: 

 ތާރީޚު:  :ގެ ސޮއިކައުންސިލަރު ނަން:  ގެކައުންސިލަރު

 : މުމަޤާ

 

 ރީ ބަލަހައްޓާ ުމވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި ހާޒި 

 ރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:އިދާ

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:

 ގަޑި: މު:ޤާމަ

 ތާރީޚު: ސޮއި:

 

  1 ލުޖަދުވަ 


