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 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ވަދު ހު 

 ،ގދ. ފިޔޯރީ
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ވަދު ހު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
         ،ފައިވާށްނޫނު( ގެ ދަުށން ިއންތިޚާބުކޮލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާ

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ
        ،ވަނަ މާއްދާއިްނ ބާރު ލިބިގެން  108ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ާޤނޫނުގެ 

 ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ

 ކައުންސިލުގެ ހިންގާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 " އެވެ.ގަވާއިދު

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ޤާޫނނުއަސާސީއާއި  .2 މަުގސަދު 
އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށްނ  ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ާއއި

 ކައުންސިލް  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ  ން،މަތީ ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަާދކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުްނ ، ހިންގުމަށާއި

ޓަކައި ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަްއ  ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުްނތައް ނިްނމުމަށް
 ކަންކަްނ އެ ބައްދަލުުވންތަްއ ހިންގުމާއި، އެ ބައްދަލުުވްނތަކުގައި ނިންމާ ބޭއްވުމާއި،

 ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.
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ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން
         ގައި ބޭއްވި  2023 ޖަނަވަރީ 18 ފާސްކޮށްފައިވަނީ، މި ގަވާއިދު )ހ(  .3

ވަނަ އަހަރުގެ  2023ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލުގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ
 ބައްދަލުވުމުގައެވެ.ވަނަ  3

    ކައުންސިލުން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޯޔރީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، )ށ(  
ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި ،މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 ފެށިގެންނެވެ.ތާރީޚުން 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުން  އި ލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާ ކައުންސި 

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

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 
 ރަީއސް 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުްނެގ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ނައިބުރަީއސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .5
 ތެރެއިން އެ ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިްއރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީްސ    ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތް )ށ(  
 ،ނުވަތަ އިުތބާރު ނެތްކަމުގެ ޯވެޓއް ނަގައިފިނަމަ ،މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދީިފނަމަ

އެކަްނ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީއަށް  ،ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްެޖނަމަ
         ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  އަންގައި،

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަުކ  30
އެ މުއްދަތުގައި އެ ަމޤާމަށް މެންބަަރުކ އިންތިޚާބުކުރަންާވނެއެވެ. އެ މަޤާމަށް 

ކުރެވެންދެން،  ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު އިންތިޚާބު
 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެކައުންސިލުގައި  ސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން އެ ނޫން މައް

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 

ރަީއސް   

އިންިތޚާބުުކރުުމގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކައުންސިލުގެ އާންުމ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .6
 ންނެވެ.ަނނިވި ގޮތުގެ މަތީބައްދަލުވުމެއްގައި، އަން

ކަމަށް އިން ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ  (1)  
ކަުއންސިލުގެ  ،އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ ެމންބަރަުކ، އެ މެްނބަރެއްގެ ނަން

 އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހަޅަންާވނެއެވެ.
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ކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނީ، ކައުންސިލުގެ އާންމު ނައިބު ރައީސް  (2)   
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު 

 ވޯޓަކުންނެވެ.

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

ވޯޓުގެ ޓަކައި ނަާގ ސިއްރު  ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު )ށ(  
 ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާނީ، ކައުްނސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.

ކައުންސިުލގެ ަރއީސް 
މަާޤމުން ިއސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އެކަން ލިޔުމަކުްނ  )ހ(  .7
ކައުްނސިލުގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ 

 އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަިކވީއެވެ.  ،ލިބުމުން

ކައުންސިލުގެ އިާދރާއަށް ލިބުމުްނ،  ،ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ  ސިޓީއަކީ ރައީސް ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން އެ

 .ވެކުރަންވާނެއެ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރު ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ 

ނަިއބު  ކައުންސިުލގެ

ރަީއސް މަާޤމުން 
 ފާ ިދނުން ޢުއިސްތި

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ، އެކަްނ  )ހ(  .8
ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުަށަހޅަންވާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާގެ ިސޓީ ކައުންސިލުގެ 

 އިދާރާއަށް ލިބުމުން އޭނާ އެ މަާޤމުން ވަކިވީއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ އިާދރާއަށް ލިބުމުްނ،  ،ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ  ރައީސް ސިޓީއަކީ ނައިބު އެ

 .ވެޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަުރކުރަންވާނެއެ

ން، ކައުންސިުލގެ ނައިބު ރައީސް އި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ނ(  
   ކަމުގެ މަޤާމުން މެްނބަރަކު ިއސްތިޢުފާ ދިނަސް، ެއ މެންބަެރއްގެ މެންބަރުކަްނ 

 ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 

ރަީއސް މަާޤމުން 
 ދުރުުކރުން 

އާންުމ ލުގެ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކަުއންސި )ހ(  .9
އަންނަނިވި ކަންަކްނ ފުރިހަމަކުރުމަށް  ،ވޯޓަށް އަަހންވާނީ ބައްދަލުވުމެއްގައި

 ފަހުގައެވެ.

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު   (1)   
 ހިންގުމުގައި ކައުންސިލް އެއްގޮތަށް ރޫޙާ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ
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      ފާހަަގކުރެވިގެން އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ރައީސް ނައިބު ކައުންސިލުގެ
 ؛ދިނުން ފުރުޞަތު ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަންކަން އެ

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ކައުންސިލުގެ އާންމު   (2)   
 .ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން

  ކައުންސިލުގެ، ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެފަދައިން ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ޙުކުމެއް ސާބިތުވެގެން ކުށެއް ޖިނާއީ ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ( 1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި، ކޮށްފި ހާލަތުގައި
 ޯވޓު  ނެތްކަމުގެ އިތުާބރު ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު ނުލައި ފުރިހަމަކުރުމަކާ މަރުޙަލާ
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް  އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ

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

 ބައްދަލުވުަމށް  އާްނމު، ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ މެްނބަރަކު ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް
 ނައިބު ނުވަތަ ރައީސް ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން އުސޫލުގެ އެޖެންޑާކުރާ ކަންކަން
 ކައުންސިލަރެއް ހަވާލުވެހުރި  ހިންގުމާ ކައުންސިލު ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ ރައީސް
 .ކުރަންވާނެއެވެ އެޖެންޑާ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި  )ރ(  
ލިޔުމުން، ބައްދަލުވުމަްށ  ،ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވިކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

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

   ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ ،މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުން ެއކަން ފާސްކޮށް
 .ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް ދޭންވާނެއެވެ ،ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް( ތިރީސް) 30

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ  )ޅ(  
ގެ ދަުށން ދެޭވ މުއްދަތު ހަމަވާއިުރ،  ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި ާމއްދާގެ )ބ(

ނުވާނަަމ، އެ މުއްދަތު ހަމަވާ  ކަންަކން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
އެންމެ އަވަހަށް ބާއްާވ ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި، ނައިބު ފަހުން 
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ރައީސްގެ އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ވޯޓެއް 
 .ނަގަންވާނެއެވެ

ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ  ންސިލްކައު )ކ(  
ފަހު، މި މާއްދާެގ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 30ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދެވޭ 

ަމރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޫނނީ، ކައުންސިލުެގ  ޔާންކޮށްފައިވާ)ޅ( ގައި ބަ
 ކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ. ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނޫން ކަމަ

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

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

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ  )މ(  
ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދާއި ،ނެގުމަށްފަހު، އެފަދަިއން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

ގައި  )ގަވާއިދު އާންމު އިޖުާރއީލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ( R-143/2021ނަންބަރު 
ޓަކައި،  ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަާކ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

އަންނަނިިވ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި( ތިނެއް) 3ކައުންސިލުން އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަސްމީ 
 .އެވެޮފނުވަންވާނެކައުންސިލުން  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ،ލިޔެކިޔުމާއެކު

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

ިއތުބާރު ެނތްކަމުެގ  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ެދވުނު ބައްދަލުވުމާއި (2)   
ބައްދަލުވުމުެގ ދުވަހުގެ ކުރިން ( ދޭއް) 2ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 

 ؛އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

ިއތުބާރު ެނތްކަމުެގ  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ެދވުނު ބައްދަލުވުމާއި (3)   
 ؛ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

ިއތުބާރު ެނތްކަމުެގ  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ެދވުނު ބައްދަލުވުމާއި (4)   
 ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ނިންުމން އާންމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛
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އިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮްށ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުުނ  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

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

 ؛އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ ކަމާ (7)   

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަްށ އެހެން ލިޔުމެްއ ( މ)މި މާއްދާގެ  )ފ(  
           ،ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެދިއްޖެނަމަނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަްށ ލޯކަލް 
ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކައުންސިލުން ( ތިނެއް) 3އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ރަސްމީ 

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ޒީ އުޞޫލުން )ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަ 7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ދ(  
ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލު ހިންގުމުގައި  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުެރވިގެން ނައިބު ރައީސްގެ އިުތބާރު ނެތްކަމަްށ 
  ،މި ގަވާއިދާއި ،ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

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

      ރަސްމީ ޓަކައި، ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަެހޅުމުން،
ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ( ސާދަ) 14

 .އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް އަންގަްނވާނެއެވެ

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

 .ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުާވންވާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް  )ލ(  
ފަިއާވ ޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގައި ބަ 14މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންާވނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

ފަދައިން، އިތުބާރު ެނތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއިދާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 
އާންމު ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަަވރުކުރުމަށް ލޯކަލް 

 .ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުަވއި، އޮތޯރިޓީން ވަކިގޮތެއް ކަނަޑއެޅުމުންނެވެ
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 އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ގަވާއިދުގައި މި ނެގުމުަގއި ވޯޓު ނެތްކަމުގެ  އިތުބާރު )ގ(  
( ތިރީސް) 30 އަންގާތާ އެކަން ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކަމަށް

 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނައިބު ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
       އެ މުއްދަތުގައި. ވާނެއެވެ އިންތިޚާބުކުރަން ެމންބަަރކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ ަމޤާމަށް މެންބަރަުކ  އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު
ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލުގައި އެ ނޫން މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުްނ  އިންތިޚާބު

 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ގުނާނީ، ދުވަހުގެ މުއްދަތު ( ތިރީސް) 30 ބަޔާންކޮްށފައިވާ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި )ޏ(  
ކުރުމަްށ ދެވޭ މުއްަދުތ  ކަންކަން އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަްށ އެންގުނު ތާރީޚުން ެފށިގެން، ރަސްމީ ބަންުދ 
 .ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ދުވަސްތައް

ިއހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކަުއންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް )ސ(  
ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން ިއޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ިދނުމަށް ފާސްކުިރ 
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ްށ އެންގުމަށް ބައްަދލުވުމުން ިނންމިަކން، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީަސށް އެންގުނުކަމަ
. އަދި އެކަްނ ބަޔާްނކޮށް އަލުން ލިޔުމުން ެއންގުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ބެލެވޭނެއެވެ

ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ަނއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނުވާަނމަ، ކައުންސިލުެގ 
ނިންމުން ލިޔުމުން ނައިުބ ރައީސަށް އެންގުނުކަން ކައުންސިލުން 

، ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ( ތިރީސް) 30ހާލަތުގައި  އަދި އެ. ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

 .ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ލިޔުމުން އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

ގެ ދަުށން ަނއިބު ރައީސަށް އަންގާ އެންގުމާ ހަވާލުވުމަށް ނަިއުބ ( ސ)މި މާއްދާގެ  )ޑ(  
ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުމާ 

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

 .ދުވަހުެގ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ( ތިރީސް) 30ފެށިގެން 

ކައުންސިުލގެ ަރއީްސގެ  

 ވާިޖބުތައް 
 ވަީނއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް  .10

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ  )ހ( 
 .ތަންފީޛުކުރުންޝާއިޢުކުރުމާއި 



 ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                    R-68/2023ގަވާއިދު ނަްނބަުރ:            75 އަދަދު:            52 ވޮލިުއމް:

10 

 .މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން ކައުންސިލުގެ ހިންގުމަށް ކުރަންެޖހޭ )ށ(  

ކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ  )ނ(  
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަްލ ޕްލޭނުެގ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭެނ ގޮތަށް އިދާރާެގ 

 .މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން

ޑިވިޜަންތަކާިއ ން އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލައި، ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ )ރ(  
 .ތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުންސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް

 .ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުންކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތަކުގެ  )ބ(  

 ގޮތުގެރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލުގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތްވާ ހަކައުންސިލުގެ  )ޅ(  
 .ންތޯ ބެުލންމަތީ

ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  
އާންމުކުރެވޭކަން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާިއ، އާންމުކުރަންޖެހޭ ނިންމުްނތަްއ 

 .ކަށަވަރުކުރުން

 .ތަމްީސލުކުރުން ގައި ކައުންސިލްތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނު ކައުންސިލް )އ(  

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

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

 .ދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުންން އަމަތީ  ( އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެގަވާއިދާ

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

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

ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން މަސައްކަތްައށް ޤީއަންހެނުންގެ ތަރައް )ތ(  
 ތިޒާމުކޮށްދިނުން.ންއި

 .ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން ލ((  
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ކައުންސިުލގެ ނަިއބު 

 ރަީއސްގެ ވާިޖބުތައް 
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،ތައްކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ވާޖިބު  .11

 .ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން )ހ( 

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ  )ށ(  
ހުސްވެއްޖެ   ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާމު 

ހާލަތެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުްނ 
 އަދާކުރުން.

 . މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުންކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ )ނ(  

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން )ރ(  

ކައުންސިލު ެމންަބރުްނގެ 
 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ތައްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  .12

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

 .ގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުންކައުންސިލު )ށ(  

 .ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުންކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލު )ނ(  

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

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

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން )ޅ(  

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

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

 ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުްނ. )ހ(  

 ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން. )ށ(  
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ބަްއދަލުުވމުގެ ޤާނޫނީ 

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

 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ އަދަދު  މި )ށ(  
ހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިލުމުގެ ނުވަތަ އެެހން ވަގުތަކަށް ނުަވަތ 
އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް 

 ދަލުވުުމގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ބައް

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަަމނުެވގެން ބައްދަލުވުްނ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
މެދުކަނޑައިލުމަށް ނުވަތަ ފަސްުކރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުުވން ނުބޭްއވުމަށް މި މާއްދާގެ 

ން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން މަތީ ގޮުތގެ)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޔައުމިއްޔާ

ޒަމާނީ ުމއާޞަލާތީ 
ވަސީލަތްަތއް 

ބޭނުންކޮްށގެން 
ކައުންސިުލގެ 

 ބަްއދަލުވުްނތައް ޭބްއވުން 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވެން ެންތ  )ހ(  .15
ހާލަތުގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުެގ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ހާލަތުގައި، މެންބަރުން 
އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަްތަތއް ބޭނުންކޮށްެގްނ 
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އާޞަލާތީ ވަސީލަތްަތްއ  ބުނެަފއިވާ ފަދައިން ޒަމާނީ މުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ށ()  
އެ ބައްދަލުވުމެއްެގ  ،ވިޔަސް ބޭނުންކޮށްެގން ކައުންސިލުގެ ބަްއދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައި

ބާވަތަށް ބަލަިއ، އެ ބައްދަލުވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ 
 އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް  ،ގައި ބުނެފައިާވ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ބާއްވާ ބައްދަލުުވންތަކުގައި ޯވޓު ދިނުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުުމގައި މެންބަުރްނ 
ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުްނ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ވާނީ، އެ ބައްަދލުވުމެއް ބައިވެރިވާންމެ ެމންބަރަުކވެސް ބައްދަލުވުމުގައި ކޮން  (1)   
ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތް ނުވަަތ 
އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ މެންބަރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލުގެ 
އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް ނުވަތަ ލިންކެއް ނުވަތަ ނުވަތަ 

 ންނެވެ.އައިޑީއެއް މެދުވެރިކޮށްގެ
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އެ ފަދަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލޮގިން   (2)   
މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާިއ ނުވަތަ 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި 

 ކޯޑުކުރަން ވާނެއެވެ.އިދާރާއިން ރިމާތު ކައުންސިުލގެ އެހެނިހެން މަޢުލޫ

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި   (3)   
ވޯޓު ދޭއިރު ބަހުސްކުރެވި ވޯޓަށް އަހާ މައްސަލަތަކުގައި ވޯޓު ދޭންވާނީ އަތް 

ވެސް ސާފުވާނެ ގޮތަްށ  އިންއެކު އަނގަބަހުން އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯމައްޗަށް އުފުލުމާ
އެ މެންބަރަކު ވޯޓު ދޭ ގޮތް ހާމަކުރުމާއެކުގައެވެ.  އެ މައްސަލައެއްގައި 

ކުރެވޭ ޒަމާނީ ުމއާޞަލާީތ ބައްަދލުވުން ބޭއްވުމަށް ބޭުނން ނުވަތަ
ވަސީލަތުގައި ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނުގައި އެ މެންބަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ވޯޓު ދެޭވނެ ފަަދ ގޮތެްއ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް ވަކި ގޮތަކަށް 
 ވެސް ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެގޮތަށް

ަނމަވެސް، އޮތް ފައި ޔާންކޮށްނަ ނަްނބަރުގައި އެފަދައިން ބަވަ 3މި އަކުރުގެ   (4)   
ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް މި ގަވާއިދު ލާޒިމުކުރާ ހާލަތުގައި، ވޯޓުެގ 

ން މެނުީވ، ޒަމާނީ މުާއޞަލާީތ މަތީ  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެސިއްރުކަން
ވަސީލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން ޭބއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސިއްުރ ވޯޓެއް 

 ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޭބނުމަށް އޮންލައިންޮކށް ނުވަަތ ޒަމާީނ   (5)   
ޖެހޭ ސޮއިުކރަންކޮށްގެން މެްނބަރުން މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭުނން

  "ނޭޗަރޑިޖިޓަލް ސިގް "އެ މެންބަރެއްގެ  ،ޔުމެއް ވާނަމައެއްވެސް ލިޔެކި 
އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްަދލުވުމުގެ 

ކުރުވޭކަން ކައުންސިލުގެ  ކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ސޮއިލިޔެކިޔުންތަ
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަްތ ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަްނ މެުދވެރިކޮށް   (6)   
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިުވމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 
ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭ ލޮގިން ނުވަތަ ލިންކު ނުވަތަ އައިޑީ، އެހެްނ 

 ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.
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މުާއޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭުނންކޮްށގެން ކައުންސިލުެގ މި މާއްދާގެ ބޭނުަމށް ޒަމާނީ  )ރ(  
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގަިއ ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭަޝންތަކާއި ގޮތްތަްއ 

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ނެގޭ ވޯޓެއްގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ  )ބ(  
ޛަރީޢާތައް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭ ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަަކްށ އިލެކްޓްރޯނިކް 

ފަދައިން ންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެގީތިޒާމުކުރެވޭތޯ ކައުންސިލުން ޔަބައްދަލުވުން އިން
ުނކުރެވޭނަމަ، ޒަމާނީ މުއާޞަާލތީ ވަސީލަތްތަްއ  ންގީވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަ

ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވޯޓެއް ނަގައިގެްނ  ،ގައިބޭނުންކޮށްެގން ބާއްވާ ބައްދަލުވުެމއް
 ނުވާނެއެވެ.

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތަްއ ބޭނުންކޮށްެގން ބާއްވާ ބައްދަލުުވމުގައި މެންބަރުްނ  )ޅ(  
މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުން ބޭރު ފަާރތްަތކަށް ހާމަކޮށްގެްނ 

ވާނީ، ރިވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާންމެއްގައި ބައިވެނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބައްދަލުވު
 ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަަދ މާޙައުލަކުންނެވެ.

ކައުންސިުލގެ 
ބަްއދަލުވުްނތަކުަގއި 

ބަިއވެިރުވމުގެ ފުުރޞަތު 
 ދިނުން 

ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަަކކީ އާންމުކޮށް  )ހ(  .16
 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

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

 ނުދެވޭނެއެވެ.ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް 

ށް ޔަފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުން ކުރި ބައްދަލުވުން އަޑުއަހަން ވަންަނ އެއްވެސް )ނ(  
ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ 

ބޭރުކުރުމާއި، ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަކު، ަބއްދަލުވުން ބާއްވާ މާލަުމން ވަގުުތން 
އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް 
އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްުދމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުްނސިލުގެ ރައީސަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މެންަބރުންގެ އިތުރަްށ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަުކގައި، ކައުންސިލުގެ  )ރ(  
ގުޅިގެން އެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ  ކައުންސިލުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ

 ކައުންސިލުގެ  މަޝްވަރާ ކައުންސިލަށް ެދވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަްށ،
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ބާރު ކައުްނސިލުގެ ރައީސަށް 
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މިގޮަތށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުލޫމާތު ހޯުދމަށް ކައުންސިލުެގ  ،ނަމަވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓެއް 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ އާްނމު 
ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ 

 ދުަވސް 

 

ކައުންސިލުގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ،ންބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީއި މި ގަވާއިދުގަ )ހ(  .17
)އެކެއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.  1ކޮންމެ ހަފުތާއަކު  ،އާންމު ބައްދަލުވުމެއް

އަދި އެއްވެސް ދުވަހުއެވެ. އަންގާރަހަފުތާގެ  ،އާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްާވނީ
ޖެހިގެން އަްނަނ  ،ތާވަލު ކުރެވިފައިާވ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ،ސަބަބަކާހުރެ

 ރަސްމީ ދުވަހު އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ނަމަެވސް، ކައުންސިލުގެ އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެފަދައިން )ށ(  
ނަމަ، ފެނިއްޖެ ރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަަތށް ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މެންބަ

)އެކެއް( އާންުމ ބައްދަލުވުމަްށ ވުރެ ގިނަ ާއންމު ބައްދަލުުވްނ  1ހަފުތާއަކު 
 ބޭއްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ކައުންސިުލގެ އާްނމު 
ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ 

  ،ަވގުތާއި ، ތަނާއި 
 އެޖެްނޑާ 

ކަުއންސިލުގެ އާންމު  ،ކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަްށ ނުނިންމާހައި ހިނދަކު )ހ(  .18
އެޖެންޑާ  ގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތާއިކައުންިސލުގެ އިދާރާ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

 ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ.  ،ކަނޑައަޅާނީ

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި، ަގޑިއާއި، އެޖެންޑާ،  )ށ( 
ކުިރން، ކައުންސިލުެގ  ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ  2މުގެ މަުދވެގެން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު

 ރައީސް، ލިޔުމުން ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންަނށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. 

ން ކައުންސިލުގެ އާންމު ވާ ގޮތުގެ މަތީ ބަޔާންކޮށްފައިގައި  މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
ކުރިން ފޮނުވި ގޮތުެގ  ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2 ބައްދަުލވުމުގެ ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްަޓންވާނެެއވެ. ،ކޯޑުތައްރި

ކައުންސިުލގެ އާްނމު 

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

 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް ބޭނުންާވނަމަ )ށ(  
ކުރިން،  ހުގެ)ތިނެއް( ދުވަ 3އިވާ ދުވަހުގެ އާންމު ބައްދަލުވުްނ ތާވަލުކުރެިވފަ

 ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 
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އަމިއްލަ ފަާރތަކުްނ، ކައުންސިލަްށ ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ  )ނ(  
ކަމެއް ކައުންސިލުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް  އެ ،ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންާވަނމަ
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  )ރ(  
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުްނ  ސާސީއާއިވެސް، ޤާނޫނުއަ މައްސަލައަކީ

 ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ ކުއްލި 
 ބަްއދަލުވުން 

 އަންނަނިވި ހާލަުތންކުރެ ހާލަތެްއގައި، ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  .20

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެން ކައުންސިލުގެ ތިންބައިކުަޅ  )ހ( 
 އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.

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

ބާއްވައިދިނުމަްށ، އެ ކައުންސިެލއްގެ އަންހެނުްނެގ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް  )ނ(  
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދުމުން، އެފަދަ ޖަްލސާއެއް ބާއްވަްނ 

 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ފެނުން.

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

ކައުންސިުލގެ ކުއްލި 

ބަްއދަލުުވމެއް ބާްއވަން 
 ހުށަހެޅުން 

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަްލސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންާވ   .21
 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.ލިޔުމުން  ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ،ސަބަބާއި ތާރީޚު

ކައުންސިުލގެ ކުއްލި 
ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ 

  ،ަވގުތާއި  ،ތަނާއި 
 އެޖެްނޑާ 

ލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާެނ ން، ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކުއްމަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .22
އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް ހުށަހެިޅ  ތަނާއި ވަގުތާއި

ްނ، މަތީ ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ުހށަހަޅަިއފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ
 ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ. 

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

 ފޮނުވަްނވާނެއެވެ. ލިޔުމުން މެންބަރުންަނށް 
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ބަްއދަލުުވމެްއަގއި ކުއްލި 

 ނުނިންޭމނެ ކަންތައްަތއް 
ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމައިގެްނ  ،އަންނަނިވި ކަންކަމުން ކުރެ ކަމެއް  .23

 ނުވާނެއެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމެގ  މާއި،މަޤާމަށް މެންަބރަކު ހޮވު ނައިބު ރައީސްގެ )ހ(  
 ވޯޓު ނެގުން.

 .ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުން )ށ(  

ގޮތަށް އެްއވެސް ލޯނެއް ނެގުން ނުަވތަ ިވޔަފާރީގެ އެއްވެސް  ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ )ނ(  
 މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުުރން.

 ފާސްކުރުން. ބަޖެޓު އި،ކަނޑައެޅުމާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ރ(  

 ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާއި ފާސްކުރުން. )ބ(  

 ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުން. )ޅ(  

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުަވތަ ކައުންސިލުްނ ކައުންސިލުގެ ދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާހުރެ  )ހ(  .24 ބަްއދަލުުވމަށް ހާިޒރުވުން 
ކުރުމަށް މެންބަރަކު ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ،  ނިންމައިފައިވާ ކަމެއްކުރުމަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަންކައުންސިލުގެ ރައީސަށް  ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި 

ބައްަދލުވުމަކަށް ނުވަަތ  ން ކައުންސިލުގެމަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
          މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުނާ މެންބަރަކު، 
އެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ 

 ހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސަލާމުގައި

ން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނާންގައި، ނުވަަތ މަތީ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ނ(  
ކައުންސިލުގެ ން ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެންބަރަކު މަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ 

ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިުލން ކުރުމަށް ިނންމާ ކަްނތައްތައް ކުރުމަށް ހާޒިރުނުެވ 
 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

       ނުވަތަ އެދުމުގެ މަތިން  ކައުންސިލަރަކަށް ކައުންސިލުގެ  ޗުއްޓީގައި ހުންނަ )ރ(  
 ން ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވެވިދާނެއެވެ.ކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަތީ އެ

ބައްދަލުވުންތަަކށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  )ބ(  
އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަްށ 
ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮޯތރިޓީއަށް ފެނިއްެޖ 
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ން ކައުންސިލުްނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ  ،އެ ކައުންސިލަރަކާމެދު ،ހިނދެއްގައި
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު  ށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ  (1)   
   ،)ދޭއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެްއޖެނަމަ 2ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލުގެ 

 ؛އެ ކައުންސިލުން ނަސޭހަތްދިނުން 

ޮގތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިިދވިދިގެން  ށްފައިވާބަޔާންކޮ މި މާއްދާގައި  (2)   
     ނުވަަތ  ،)ތިނެްއ( ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 3ކައުންސިލުގެ 

 ،ގައިވާ ކަންތައް ތަކުާރރުވާނަމަވަަނ ނަންބަރު (1) )ބ( ގެ މި މާއްދާގެ
ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް  ،ހަނދާންކޮްށދީސިލަކުން ލިޔުމުން ެއކަން އެ ކައުން

 އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.

ކައުންސިުލގެ 
ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެެހއްޓުން 

 

ކައުްނސިލުގެ ރައީސެވެ.  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ )ހ(  .25
. ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީސެވެ ،ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކައުންިސލުގެ މެންބަރުންެގ 
 ތެރެއިން ކައުންސިލް ހިންގުމާ ަހވާލުވެހުރި މެންބަރެކެވެ. 

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

 މެންބަރަކު، މެންބަުރންގެ ތެރެިއން ޢައްޔަނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަމުން ދަނިޮކށް ކައުންސިލުެގ  )ނ(  
ިއ ބައިެވރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ިމ މާްއދާގެ )ށ( ގަރައީސް ބައްދަލުވުމުގައި 

ްނ ކައުންސިލް ހިންގާނެ މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ
ށް ދަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރަީއސް ނުވަތަ ނައިުބ ޔައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިކަ

    ވަގުތުން ފެށިގެން މި މާއްދާގެ ރައީސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ 
 )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ކައުންސިުލގެ 

ބަްއދަލުވުްނތައް ފެށުާމއި 
 ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ފެށުމާއި  )ހ(  .26
ބައްދަލުވުްނ  ،އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮުތންނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަުތން 

ފަށަމުން 
އަދި ބައްދަލުވުްނ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ" މިގޮަތށް 
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 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ" މި  ނިންމަމުން 

 ގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބަްއދަލުވުމުގެ ޤާޫނީނ  )ށ(  
ންެގ މެންބަރު ،އަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަަލންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަާވނަމަ

ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަާށީނއެވެ. ބައްދަލުވުން އަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު
އަދަދު ހަމަވޭޯތ ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ގަޑިޖެހޭިއރު ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަަމ، އެ 

ވެސް ޤާނޫނީ  ބަލަންާވެނއެވެ. މި ވަގުތު ފަހަނަޅައިދިއުމުން ޓު)ފަނަރަ( މިނި 15
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ނަމަ، އެކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުއަދަދު ހަމަނުވާ

އެޖެްނޑާ އިްއުވމާއި 

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

ސިލުްނ ްނ ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އިއްވުމުން، ކައުންއިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީ
 އެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

ގެނައުމަށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުްނ  އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް ބަަދލު )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިން ފޮނުވި އެޖެންޑާގައި ނުހިމެޭނ  ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2އްދަލުވުމުގެ އާންމު ބަ )ނ(  
އެޖެންޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި މު ބައްދަލުވުމުގެ ންއާ ،ކަމެއް

 ވެސް ނުވާނެއެވެ. ހިމެނޭ ކަމެއް އެޖެންޑާއިން އުނިކޮށްގެން

ަބއްދަުލވުން  އިއެޖެްނޑާއާ 

ށް ޔައެްއގޮތަށް ކުރި
ގެްނގޮސް ަބހުސަށް 

 ހުޅުަވއިލުން 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެޖެންޑާގައި  )ހ(  .28
 ތަރުތީބުްނ، އެޖެންޑާގައި ހިމަނަިއފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ 

ން ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މަތީ
 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. 

ން ބަހުސްގެ ފުރުޞަުތ ހުޅުވައިލުމުގައި،  މަތީ ގޮުތގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ށ(  
ަލ ވަގުތާއި، ކޮންެމ ަލއި، މުޅި ބަހުސަށް ދެވޭެނ ޖުމުމައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަ

މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބައްދަލުވުމުގެ 
ޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅަން ން ފުރުމަތީ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުގެ

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

 .ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންނެވެ ،މިގޮތަށް މެންބަރުްނނަށް ފުރުަޞތު ދޭންވާނީ
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ބަްއދަލުުވމުަގއި 

ވާހަކަެދއްކުމަށް 
 ފުރުޞަތަށް ެއދުން 

ން ބަހުސަށް ހުޅުވައިލުމުން، މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 28މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .29
އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގައި ބައިެވރިވާން ބޭުނންާވ 

 ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.މެންބަރުން، އަތް އުފުލައިެގން 

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

 ތަރުތީުބން ށް ޯނޓުކުރެވިފައިވާ ފުރުޞަތަށް މެްނބަރުން އެދުނު ަތރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަ
 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ބަހުްސަގއި ވާހަކަ 

 ދެއްުކމުގެ އަަދބުތައް 
އަންނަިނިވ  ،ވެސް ދެއްކުމުގައި، ކޮންމެ މެްނބަރަކުގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ވާހަކަކައުންސިލު  .30

 އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންާވނެއެވެ.

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

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިާނކުރުން. )ށ(  

ޚިލާފުނުވެ، ގަވާއިުދތަކާ ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އިސްލާމް )ނ(  
ދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެްނ، ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ވާހަކަ

ްނ މަތީ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ
 ދެއްކުން.ވާހަކަ

ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުސް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ުހށަހެޅި  )ހ(  .31 ބަހުސް ނިްނމުން 
           ލަ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ތަ ަބހުސަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމުނިމުމުން ނުވަ

ވުމަށާއި ފަހުބަްސ ށަހެޅި މެންބަރަކަށް، ޖަާވބުދާރީއެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހު
 ދޭންވާނެއެވެ. ޓު)ތިނެއް( މިނި 3މަދުވެގެން  ،ބުނުމަށް

ން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރަްށ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ިމ ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ރިާޔސަތުން ދިނުމާއެކު، މުޅި ަބހުސާ ގުޅިގެން ނިން

 އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ. ،ުކރުމުންނިންމުން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު

ތުން މަްއސަލައާ ުގޭޅގޮ

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހެޅި ބަހުސް ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް  )ހ(  .32

ނިމުމުން، މައްސަލައާ މެދު ޢަމަުލކުރަން ފެންނަ ގޮތްތައް ހުަށހެޅުމަށް ބައްދަލުވުމުެގ 
ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފުުރޞަތަށް ެއދުމާއި ފުރުޞަުތ 
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ގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތެގ ވަނަ މާއްދާ 31މި ގަވާއިދުގެ  ،ރަންވާނީދިނުމުގައި ޢަމަލުކު
 ންނެވެ.މަތީ

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

 ލިބިެގންވެއެެވ. ކައުންސިލަރުންނަށް

ވާހަކަިއގެ ެމދުތެެރއިން 

 ހުއްޓައިލަްނޖެހުން 
  ުކރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަމުން ،ދައްކަމުން ދަިނކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ  .33

 އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ )ހ(  
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިެގްނ 

 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

       މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކައުންސިލުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް ކަމަްށ  )ށ(  
ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެްނ  ކޮށްފައިވާވާއިދުގައި ބަޔާންމި ގަ

 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

ނެތް  މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޅުމެއް  )ނ(  
 އެންުގން.ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް 

ވާހަކަ ހުއްަޓއިލަން އެްނގި 

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

 އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ 
ބަްއދަލުުވމެްއަގއި ކުރުން 

 ޫނން ކަންކަން ހުއްދަ 

ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލުެގ މެންބަރަކު، އަްނނަނިިވ   .35
 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދައްކަމުން ެގްނދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަަދ އެއްވެސް ކަމެއް މެންބަރަކު ވާހަކަ )ހ( 
 ކުރުން.

ނޫްސ ،  ކައުންސިލުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަގޮތަކަށް ،ިހނގަމުންދާއިރުބައްދަލުވުން  )ށ(  
ދައްކައި ހެދުމާއި، އެހެނިހެން މެންބަރުްނނާ ވާހަކަ މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި،

 .ތިބޭ މީހުްނނަށް އިޝާރާތްޮކށް ުމޢާމަލާތުކޮށްހެުދންދަލުވުމުގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސްބައް
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ނުަމށް ފިޔަވައި، ކެސެޓް ން ކައުންސިލުގެ ބޭމަތީ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެކައުންސިލުން  )ނ(  
އަޑު ނުަވތަ މަންަޒރު ނުވަތަ  ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ކެމެރާ

ކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުަގިއ ރި
 ބޭނުންކުރުން.

    އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު  ،ގެންދަނިކޮށްދައްކަމުން މެންބަރަކު ވާހަކަ )ރ(  
 ހުރަސް އެޅުން.

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

ކައުންސިލުން ަކމެއް 

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

ކައުންސިލުގެ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީ
ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 

 މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

ކުރެ ކަމެއް  ޮއތް ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ަކންކަމުންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ށ(  
 ލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްަޔތުންނެވެ.މުޅި ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ފާސްކުރެވޭނީ

 ؛ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން  (1)   

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

ކުރެ ކަމެއް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ޮއތް ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ަކންކަމުން )ނ(  
ލަ މެންބަރުންގެ ތިންަބއިކުޅަ ދެބައިެގ މުޅި ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ފާސްކުރެވޭނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެްނނެވެ.

 މު ތަންތަަނށް ދީފައިވާ ނަްނ ބަދަލުކުރުން؛ ންއާ  (1)   

ދާއިމީ ގޮތުގައި  މު ތަންތަންންރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިޒާން ފަދަ އާ  (2)   
  ؛ބަންދުކުރުން

ކައުންސިލުން ހޯދާ އުފުލޭ އަިދ ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ނައްތައިުލްނ ނުވަތަ   (3)   
 ؛ނުވަތަ ވިއްކުންއެފަދަ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަަކށް ދިނުން 
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 ކަންކަމުގައި ލުއިދިނުން. ކައުންސިލުން މާލީ  (4)   

ކައުންސިލުން ަކމެއް 
ނިންުމމުަގއި 

ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ 

 ކަންތައްަތއް 

ވާނެއެވެ. ދޭން ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަން  .37
ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ  ،ނިންމަންވާނީއަދި ކައުންސިލުން ކަންކަން 

ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ޮގތުގެ  ސިޔާސަތުތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ
 ންނެވެ.މަތީ

ކަނޑައެޅުން ހިމެނޭ ގޮުތން، ކައުންސިްލތަކަށް ލިބިީދފައިާވ  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ހ(  .38 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން 
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، 
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ލުން ހިންގުމުެގ ޞޫލާމަރުކަޒީ އު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 7/2010
ދައުލަތުގެ ، އާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނު(

 ންނެވެ.މަތީ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިާވ  ،ބިްނތަކާއިކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  )ށ(  
އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ނުަވަތ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުްނ ކައުްނސިލަށް ލިބެންެޖހޭ 

ފުކުރަން ނުވަަތ ނޫންވެސް އެހެން ފައިސާއެއް މާ ކުއްޔެއް، ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެ 
ވާނީ، ގަވާއިދު ނަންބަުރ އެކަން ކުރަން ،ފަސްކުރަން ނުވަތަ ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދޭނަމަ

2017/R-20 ަންނެވެ.މަތީ ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެއުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަވާއިދު)ދ 

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

 އަތް ުއފުލައިގެންނެވެ. ،ދޭނީކައުންސިލުން ވޯޓު

          ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ މެންބަރަަކށްވެސް ދެވޭނީ، ވޯުޓ ނަގާ ކޮންމެ ކަމަކަށް  )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1

ރިޔާސަތުން ވޯޓުަގއި 

 ބަިއވެިރވުން 
ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ  ،ބައިވެރިވެވޭނީކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި   .40

ކައުންސިލުގެ ފުލް މެޖޯރިޓީން ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ހާަލތުގަިއ  ،ހާލަތުގައެވެ. ނަމަވެސް
 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.  ،މަދުވަނީ އެއްވޯޓު ކަމަށްވާނަމަ

ވޯޓު ގުަނއި ތަފުސީލު 

ކޯޑުކުުރމާއި ނަީތޖާ ރި
 އިޢުލާނުކުރުން 

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަަތ  ،ކޯޑު ކުރާނީވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފުސީލު ރި  .41
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީާޖ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ިރޔާސަތުންނެވެ. ،އިޢުލާނުކުރާނީ
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މަޞްލަޙަތު ފުުށއަރާ 

 ހާލަތު

 

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

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

 ނިންމުންަތއް ހާމަުކރުން 

 

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންަތކާއި ކަންތައްތަްއ  )ހ(  .43
ޞައްޙަ  ،އާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަުމރުތަކަކީ

 އަމުރުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެެއވެ.

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންަތކާއި ކަންތައްތަްއ  )ށ(  
ޖެހުމަށްފަހު ކައުންސިލުެގ ޓަކައި ކައުންސިލުގެ ސިއްކަ މުކޮށް ހާމަކުރުމަށްންއާ

ވެބްސައިޓާއި ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ކައުންސިލުގެ ، އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިތުރުން
 ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

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

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.އެކަން ރި
ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި   .44
ކައުންސިލުގެ އިދާރާެގ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންަނށް ަފސޭހައިން ފެންނާޭނހެން ބެލެހެއްުޓމަކީ 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 
 ޔައުިމއްޔާ 

ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުެމއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިިވ  )ހ(  .45
އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުްނ  ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްކޮށް

 ވާނެއެވެ. ސޮއިކުރަން

އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ކަންކަމާއި، ބައްަދލުުވމުގައި ބައިވެރިވި  )ށ(  
ނުވި ސަބަބާއި، ނުވި މެންބަރުން ބައިެވރިމެންބަރުންނާިއ، ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރި

 ެއ ބައްދަލުވުމުގައިބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތުގެ އިތުރުން، 
އެކަމުގެ  ،ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރުން ެއހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފަިއވާނަމަ

ވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި  މާތުމަޢުލޫ
 އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން  )ނ(  
ގޮތެއް  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ

 ޔައުމިއްޔާ ރަނގަޅުކަމަށް ރުހޭކަމަށެވެ. ،ެބލެވޭނީ ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިުލގެ ިއދާރާ 

 

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

 ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން ާޤއިމުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ.ޞޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ކައުންސިުލގެ ސެކްރެަޓރީ 
 ޖެނެރަލް 

 އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުގެ ލަފަޔާއެކު  ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް )ހ(  .47
ސިވިލް  ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނީ

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ، ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި  )ށ( 
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދި، ކައުންސިލުން ނިްނމާ ނިންމުންތަްއ 
ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކައުންސިލަްށ ބޭނުންާވ އިދާރީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. ،ވެސް ފަރާތަކީ އެންމެ އިސް

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަްލގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 
 .ވަނީއެވެމިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  .48

ކައުންސިލް ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން  )ހ( 
ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ، ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި

  .މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެްއޓުން

ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް،  )ށ(  
ރަށް ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަ އެނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ 

 .ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން

ކާއި އުސޫލުތައް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންުމންތަކާއި ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަ )ނ(  
 .ތަންފީޛުކުރުން
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ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން  )ރ(  
މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، ކައުންސިލުން 

 .އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

 ގުޅޭގޮތުްނ ރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާހަކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާއި  )ބ(  
 .ލަފާދިނުންންސިލަށް ނުވަތަ ކައު ށްކައުންސިލުގެ ރައީސަ

ޤާނޫނުތަކާިއ  ،ރަކާތްތަކުގައިހަކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ  ކައުންސިލުން )ޅ(  
 .ކަށް ތަބާވާކަން ަކށަވަރުކުރުންގަވާއިދުތަ

ތަާކއި ރިޕޯޓުތައް ބަޖެޓު ރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއިތައްޔާ ކައުންސިލުން )ކ(  
 .ން ަތންފީުޛކުރުންތީކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަ ،ތައްޔާރުކުރުމާއި

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮްށ  )އ(  
އޭގެ އަލީގައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާތައްކޮށް، 

ގެ ރައީސަށް މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލުކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި 
 .ލަފާދިނުން

ން، މަތީ ލަފާގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް، ކަުއންސިލުގެ ރައީސްގެ  )ވ(  
 .ޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރި

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

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

 .ކަށަވަރުކުރުން

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

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

މީޑިާއއަށް މަޢުޫލމާތު 

 ދިނުން 
ކައުންސިލުެގ  ،މަޢުޫލމާތު ދޭނީމަސައްކަތްަތކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް  ކައުންސިލުން ކުރާ  .49

         ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ
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 އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެތިބި ިއސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
 މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ އޮންނަ ގުޅުން 

ކައުންސިލުން 

އަންހެުނންގެ ަތރަްއޤީއަށް 
މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމެީޓއަށް 

އެހީތެރިަކން 
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުްނ ކަތްކުރާ ކޮމިޓީކައުންސިލުން އަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސައް  .50
 ކަންކަން ކުރަންވާނެެއވެ. އަންނަނިވި

ވޭނެ ވެށްޓެްއ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރެ )ހ( 
 .ޤާއިމުކޮށްދިނުން

 ޒް ލޭންޑް ޔޫ އިޝަލް ޕްލޭނާއި މަސައްކަތު ާތވަލާފައިޭނން ،ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި )ށ(  
 ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޛުުކރުމުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ 

 .އި މަޝްވަރާ ހޯދުންޔާކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ިހނގާނުހިނގާ ޮގްތ  )ނ(  
މުގައި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުރަކާތްތަކާިއ ހަކޮމެޓީގެ  ،ބަލައި

 .ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން

)އެކެއް( ފަހަރު އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ  1މަދުވެގެން މަހަކު  )ރ(  
ކޮމެޓީއާއެކު ބައްދަލުކުރުން. އަދި ކައުންސިލާއެކު އިތުރު ބައްދަލުވުމަކަށް 

މަ، ކޮމެޓީއާއެުކ ނަ އްޖެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
 .ބައްދަލުކުރުން

 މަސައްކަތްތައް ރަކާތްތަާކއިހައަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ބ(  
 .ވިލަރެސްކުރުން

އަންހެނުންެގ ކައުންސިލުތަކުން އާންމުކޮށް ހާަމކުރާ ރިޕޯޓުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިުނމުގައި  )ޅ(  
 .ރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުންތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ހަރަކާތްތައް  )ކ(  
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ،ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއި

ށް އެހީތެރިކަްނ އެކުލަވައިލުމުގައި ކޮިމީޓއަ ސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓުކޮމިޓީގެ މަ
 .ފޯރުކޮށްދިނުން
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 މާއި ޤާބިލުކަ ކޮމިޓީއަށް ޭބނުންވާ އިާދރީ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ )އ(  
ޓަކައި ދޭންެޖހޭ ތަމްރީުނަތކާއި އެހެނިހެްނ  ފަންނީ ާޤބިލުކަން ިއތުރުކުރުމަށް

 .ށްދިނުންވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮ

ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކަްށ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ވ(  
 .ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ދާއިރާއިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  )މ(  
ކޮމެޓީއަށް ޭބނުންވާ އެހީތެރިކަްނ  ،ނަމައްޖެހީތެރިކަމަށް ކޮެމޓީން އެދިކައުންސިލުގެ އެ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ހަވަނަ ބާބު 

 ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

ޤަުއމީ ިއދާާރއާ އޮްނނަ 

 ގުުޅން 
ލުން ހިންގުމުގެ ޞޫލާމަރުކަޒީ އުދާރީ ދާއިރާތައް ދިެވހިރާއްޖޭގެ އި) 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .51

ްނ، މުއައްސަސާތަކުން އިދާރީ މަތީ ގޮތުގެ ށްފައިވާވަނަ ާބބުގައި ބަޔާންކޮ 9( ގެ ނުޤާނޫ
       ޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި  ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް

 ސިލުން ދޭްނވާނެއެވެ.އެ މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެއް ކައުން

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަާވިއދަށް އިޞްާލޙު 

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

ގެނެވޭނީ، އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ 
ލަފާ ހޯދުމަށްފަުހ، ގަވާއިދަށް އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުަމށް ކައުންސިލުގެ 

 ސަރުކާރުގައި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ. ،ބައްދަލުވުގައި ފާސްކޮށް
ން މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާއި ކައުްނސިލުގެ ރަސްމީ އިޞްލާޙުތައް، 
ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އާންމުކުރަން 

 ވާނެއެވެ.

ގަާވިއދުަގއި ނެތްކަެމއް 
 ދިާމވުން 

 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމެްއގައި   .53
ލަ މެންބަރުންެގ ން ކައުންސިލުގެ ޖުމުމަތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ ،ނިންމާނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
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އިުޖރާއީ ގަާވއިދާ 
 ފުށުއެރުން 

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

 ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން   .55 މާނަކުރުން 
     ވަީނ، އެ ފައިިޢބާރާތްތަކާއި ަލފުޒުތަކަށް ދީއަންނަނިވި  ،ިހނދަކުމާނައެއް ދޭހަނުވާހައި 

މި ގަވާއިދުގައި  އި ދީފައިވާ މާނަކުުރމެވެ. އަދިއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުިޅގެން، ތިރީގަ
ވެްސ  މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭުނންކޮށްފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުޮކށް ބޭނުންކުރާ މާނަ

 ހިމެނިގެންވެއެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީކައުންސިލް" )ހ(  
ަދށުްނ  ގެއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ާޤޫނނު( 

 ކައުންސިލަށެވެ. ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

 2010/7 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،އެވަނީ ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ުބނެފައި" )ށ(  
ެގ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު( 

ކައުންސިލުގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޯޔރީ ދަށުން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ
 މެންބަރުންަނށެވެ.

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ  ،ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ސެކްރެޓަރީ  )ނ(  
އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅާ ފަރާތެއް 

 ވެ.ށެތީގޮތުން ހަވާލުެވހުރި މުވައްޒަފަނުވަތަ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގު

 ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ،އެވަނީ"ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި  )ރ(  
 ،އެ ތަންތަނުެގ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ިހންގާ އިދާރާތަކާއި ،އޮފީސްތަކާއި

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްަދއި ހިންގަމުންދާ ދައުަލތުގެ މިިނވަން މުސްތަޤިއްުލ 
 މުއައްސަސާތަކަށެވެ.
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 ރާ ކައުންސިލުގެ އިދާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ 
  ، ގދ. ފިޔޯރީ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ސަލާމުގެ/ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު 
 ކުރަންޖެހޭ ބައި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ 

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

 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ވާނަމަ ތަފުސީލު ލިޔަން: 2

 ސަބަބު:

 ކައުންސިލަރުގެ އިޤުރާރު: ކައުންސިލަރުގެ ނަން:
ބެޭހ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި        ހުރެންނާމަތީގައި އެވަނީ އަ

ދީފައިވާ  ހުރެންއެ މަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި އަ
 ހުރެން ހުރީ އަ ހުރެންމަޢުލޫމާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އަ

ގެ މައްޗަށް ހުރެންބަލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެއްެޖ ނަމަ، އަ
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ހުރެންއިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އަ

 އެޑްރެސް:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:

 

 ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ނުވަތަ  ރައީސް 
 )ދޭއް( 2ދުވަސް  )އެކެއް( 1ދުވަސް 

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

 މަޤާމު:
 
 
 
 
 
 

 
 

  1ޖަދުވަލު 
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 ބައި ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 ގަޑި: މަޤާމު:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 


