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 އުންސިލުގެ އިދާރާ ކަ  ދަރަވަންދ   މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ  

 ދަރަވަންދ ،. ބ
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ  ދަރަވަންދ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

އްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  )ދިވެހިރާ 2010/7 :މި ގަވާއިދަކ ، ޤާނ ނު ނަންބަރު )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

މާޮޅސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ 
        ހިންުގމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތް ބަާޔންކުރުމުގެ ގޮތުން،  ދަރަވަންދ  ކައުންސިލް

ސްމަޑުލު ެދކުނުބުރ  ދަރަވަންދ  މާޅޮ ،ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން 108އެ ޤާނ ނުގެ 
 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ކައުންސިލުން 

ިހންާގ މާޅޮްސމަޑުުލ ދެކުނުބުރ  ދަރަވަންދ  ަކއުންސިލުގެ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނ  )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 :ޤާނ ނު ަނންބަރު ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކ ، ޤާނ ނުއަސާސ އާއި  .2 މަގުސަދު 
އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ  ،އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު( އާއި

މާޅޮސްަމޑުލު ދެކުނުބުރ  ދަރަވަންދ  ކައުންސިލް  ން،މަތ  ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުގެ ަމސްއ ލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާ

ޓަކައި ކައުންސިުލން ާބއްވަންޖެޭހ ބައްދަލުވުންތައް  ނިންމަންެޖހޭ ނިންމުންތަްއ ނިްނމުމަށް 
އެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަން ިނންުމމުގަިއ  ބޭއްވުމާއި،

 ކަނޑަައޅައި ބަާޔންކުރުމެވެ. ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސ ލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

މާޮޅސްމަުޑުލ  ގައި ޭބއްވުނު 2022 ބަރުންސެޕްޓެ 8ފާސްކޮށްފައިވަނ ،  މި ގަވާއިދު )ހ(  .3
 ވަަނ ަބއްދަލުވުމުގައެވެ. 70ވަނަ ދައުރުގެ  4 ދެކުނުބުރ  ދަރަވަންދ  ކައުންސިލުގެ
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ކައުންސިލުްނ ާމޅޮސްަމޑުލު ދެކުނުބުރ  ދަރަވަންދ   ފަށާނ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  )ށ(  
މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި ،މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 ފެށިގެންނެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުން  އިލުގެ ރައ ސާއި ނައިބު ރައ ސާ ކައުންސި

ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ  ،ރައ ސް އިންތިޚާބުކުރާނ  ރަށު ކައުންސިލުގެ  .4   ކައުންސިލުގެ ރައ ސް 
 ްނ ނަގާ ސިއްުރ ވޯޓަކުންނެެވ.އި ދ މިޤްރާޠ  އުސ ލުތަކުގެ މަތ މެދުގަ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
 ރައ ސް 

 ކައުންސިލުގެ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައ ސް އިންތިޚާބުކުރާނ  )ހ(  .5
 އެ ކައުންސިލުގައި ިހމެނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްުރ ވޯޓަކުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ސް   މަޤާމުްނ  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ށ(  
ނުވަަތ  ،ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ ވޯޓެްއ ަނގައިފިނަމަ ،އިސްތިޢުފާ ދ ފިނަމަ

ނައިުބ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް އެކަން އަންގައި، ،ކިވެްއޖެނަމަމެންބަރުކަމުން ވަ
)ތިރ ސް( ދުވަހުގެ  30  ގިނަވެގެން ރައ ސްގެ މަޤާުމ ހުސްާވ ތާރ ޚުން ފެށިގެން

ތެރޭގައި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަުކ  އެ މަޤާމަްށ 
ކުރެވިފައި   މަޤާމަށް މެންބަރަކު ިއންތިޚާބުއެ މުއްދަތުގައި އެއިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ. 

އެ ނ ން މައްސަލައަކާބެޭހ ކުރެވެންދެން،  ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު
 .ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ގޮތުން

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައ ސް   

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގައި،  ،ންސިލުގެ ނައިބު ރައ ސް އިންތިޚާބުކުރާނ ކައު )ހ(  .6
 ންނެވެ.ނަނިވި ގޮތުގެ މަތ އަން

ކަމަށް އިން ކައުްނސިލުގެ ނައިުބ ަރއ ސްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ  (1)  
ުމ ކައުންިސލުގެ އާން ،އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު، އެ މެންބަރެއްގެ ނަން

 ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނ ، ކައުންސިލުގެ އާންުމ ނައިބު ރައ ސް  (2)   
 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ޯވޓަކުންނެވެ.

ެމންބަރަކަށް ނައިބު ރައ ސް ހޮވުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ   (3)   
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1 ،ދެވޭނ 
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ޓަކައި ަނގާ ސިއްރު ވޯޓުެގ  ކުރުމަށް  ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ސް އިންތިޚާބު )ށ(  
 ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނ ، ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރ  ެޖނެރަލެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރައ ސް 
މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

މަޤާުމން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުްނ ކައުންސިލުގެ ރައ ސް  )ހ(  .7
 ،ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާގެ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން

 އޭނާ އެ މަޤާުމން ވަކިވ އެވެ. 

         ން،ކައުންިސލުގެ ިއދާރާއަށް ލިބުމު ،ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓ ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ކައުްނސިލުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަްލ  ސިޓ އަކ  ރައ ސް ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓ އެއްކަން އެ

 .ވެކުރަންވާނެއެ ނުވަތަ އެ މަސްއ ލިއްޔަތާ ހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރު

ނައިބު  ކައުންސިލުގެ 
ރައ ސް މަޤާމުން 

 ފާ ދިނުން ޢުއިސްތި

ސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަްނ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ްސ މަޤާމުްނ އި )ހ(  .8
ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާގެ ސިޓ  ކައުންސިލުެގ 

 އިދާރާއަށް ލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވ އެވެ. 

        ކައުންިސލުގެ ިއދާރާއަށް ލިބުމުން،  ،ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓ ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓ އެއްކަން ކައުްނސިލުގެ ސެކްރެޓަރ   ރައ ސް  އަކ  ނައިބުސިޓ  އެ

 .ވެޖެނެރަލް ނުވަތަ ެއ މަސްއ ލިއްޔަތާ ހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

ން، ކައުންިސލުގެ ނައިބު ރައ ްސ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ނ(  
         މެންބަރަކު ިއސްތިޢުފާ ދިނަސް، ެއ މެންަބރެއްގެ މެންބަރުކަން  ކަމުގެ މަޤާމުން

 ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައ ސް މަޤާމުން 

 ދުރުކުރުން 

ލުގެ އާންުމ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކައުންސި )ހ(  .9
 ނިވި ކަންަކން ފުރިހަަމކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.އަންނަ ،ވޯޓަށް އަހަންވާނ  ބައްދަލުވުމެއްގައި

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒ   7/2010ޤާނ ނު ނަންބަރު   (1)   
 ިހންގުމުގައި  ކައުންސިލް  އެއްގޮތަށް ރ ޙާ  އުޞ ލުން ހިންގުމުެގ ޤާނ ނު( ގެ

            ކުރެވިގެންފާހަގަ  އިހުމާލުަވމުންދާކަމަށް ރައ ސް  ނައިބު  ކައުންސިލުގެ
 ؛ދިނުން ފުރުޞަތު ދުވަހުގެ( ތިރ ސް) 30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަންކަން އެ

ނައިބު ރައ ސްެގ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓު ނެުގމަށް ކައުންިސުލގެ އާންުމ   (2)   
 .ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން
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 އިބުނަ  ކައުންސިލުގެ، ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެފަދައިން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
ކޮށްފި  ޙުކުމެއް  ސާބިތުވެގެން ކުށެއް ޖިނާއ   ކޯޓަކުން  ޝަރުޢ  ރައ ސްގެ މައްޗަށް

 މަރުޙަލާ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަނންބަރުގައި ަވނަ( 1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި، ހާލަތުގައި
 ނެގުމުގެ  ވޯޓު  ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު ރައ ސްެގ މައްޗަށް  ނައިބު  ނުލައި  ފުރިހަމަކުރުމަކާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚުތިޔާރު

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

 ބައްދަލުވުމަށް  ާއންމު، ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ  މެންބަރަކު ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް
 ރައ ސް ނައިބު ުނވަތަ ރައ ސް ކައުްނސިލުގެ ތެރެއިން އުސ ލުގެ އެޖެންޑާކުރާ ކަންކަން
 އެޖެްނޑާ  ކައުްނސިލަރެއް ހަވާލުެވހުރި ހިންުގމާ ކައުންސިލު  ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ށްފަހު، ކަުއންސިލް ހިންގުމުގަިއ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެްނޑާކުރުމަ )ރ(  
ލިޔުުމން، ބައްދަލުވުމަްށ  ،ނައިބު ރައ ސް އިހުާމލުވިކަމަށް ފެންނަ ަކންކަން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންުގމުގައި ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައ ްސ އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  )ބ(  
ޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، ކައުންސިލުެގ ަޖލްސާއަށް ހާ 

        ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ ،މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްކޮށް
 .ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ސަށް ދޭންވާނެއެވެ ،ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް( ތިރ ސް) 30

ސިލުން ދެޭކ ކައުންސިލް ިހންގުމުގަިއ ނައިުބ ރައ ްސ އިހުމާލުވެފައިވާކަމަްށ ކައުން )ޅ(  
     ގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ިމ މާއްދާެގ )ބ(

ނުވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަވާ  ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގަިއ، ނައިބު ރައ ސްގެ 

 .ތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތްކަމަށް ކައުންިސލުން ކަނޑައަޅައި ޯވޓެއް ނަގަންވާނެއެވެއި

ިހންގުމުގަިއ ނައިުބ ރައ ްސ އިހުމާލުވެފައިވާކަމަްށ ކައުންސިލުން ދެޭކ  ންސިލްކައު )ކ(  
ފަހު، ިމ މާއްދާެގ )ތިރ ސް( ދުވަހުެގ މުއްދަތަށް 30ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުުރމަށް ދެވޭ 

މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނ ނ ، ކައުންސިލުެގ  ޔާންކޮށްފައިވާގައި ބަ)ޅ( 
 ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނ ން ަކމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެެވ. 
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މުޅި ކައުންސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނ  )އ(  
 .ފާސްުވމުންނެވެ ޖުމުލަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން

އެ މެންބަރެއްެގ  ،ވަކިކުރި ަކމުގައި ވިޔަސް  ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ސް މަޤާމުން )ވ(  
 .މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ސްގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  )މ(  
ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދާއި ،ސްކޮށްފައިވަނ ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން ފާ

ގައި  )ގަވާއިދު ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުގެ އާްނމު ިއުޖރާއ ( R-143/2021 :ނަންބަރު
ޓަކައި، ކައުންސިލުްނ  ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

 ،އަންަނނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކު ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި( ތިނެއް) 3އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަސްމ  
 .ކައުންސިލުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯުޓ  ،ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު (1)   
 ؛ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  ،މާއިއިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވު (2)   
ދުވަހުގެ ކުރިން ބައްދަލުވުުމގެ އެޖެންާޑ ( ދޭއް) 2ނެގި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
 ؛ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

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

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި (4)   
 ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ނިްނމުން އާްނމުކުރިކަމުގެ ހެިކ؛

އިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުެގ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުުނ  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

ކުރުމަށް ެދވޭ މުއްދަތު  ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ،އިއިޞްލާޙުކުރަންވ  ކަންކަމާ (6)   
ލިޔުްނ ހަވާލުުކރި ތާރ ޚު  ،އަންގައި ނައިބު ރައ ސަށް ހަވާލުކުިރ ލިޔުމާއި

 ؛އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ  ކަމާ (7)   
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 ލިޔުމެއް ނުވަަތ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން( މ)މި މާއްދާގެ  )ފ(  
އެ ލިޔުމެއް ނުވަަތ  ،މަޢުލ މާތެއް ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓ ން އެދިއްޖެނަމަ

 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންިސލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ( ތިނެއް) 3މަޢުލ މާތެއް ރަްސމ  

ޒ  އުޞ ލުްނ ރުކަ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ާލމަ 7/2010 :ޤާނ ނު ނަންބަރު )ދ(  
ގެ ރ ޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލު ހިންގުމުގައި ިއހުމާލުވަމުންދާކަމަްށ  ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު(

ފާހަގަކުރެވިގެން ނައިބު ރައ ސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދައިން 
 R-143/2021 :ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދާއި ،ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ  )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ާއންމު އިޖުރާއ  ގަވާއިދު(
ޓަކައި، ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް  ކުރުމަށް އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

ިއ ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ( ސާދަ) 14ރަސްމ   ހުށަހެޅުމުން،
 .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ން ކައުންސިލަށް އަންަގންވާނެއެވެ

ށް، ޔަމުެގ ވޯުޓ ކަށަވަރުކުރުމާ ަހމަލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓ ން އިތުބާރު ނެތްކަ )ތ(  
އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިބު ރައ ސް

 .ތުން ދުރުވާންވާނެއެވެޒިންމާތަކުން ވަގުތ ގޮ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ސްެގ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުަމށްފަހު އެ މަޤާމަްށ  )ލ(  
ފައިވާ ޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާަގއި ބަ 14މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނ ، މި ގަވާއިދުގެ 

ލް ކައުންސިލްތަކުެގ ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގަިއ ިމ ގަވާއިދާއި ލޯކަ 
އާންމު ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަްލ 

 .ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް ފޮނުވައި، އޮތޯރިޓ ން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ

 އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި  ނެުގމުގައި ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު )ގ(  
( ތިރ ސް) 30 އަްނގާތާ އެކަން ކައުްނސިލަށް ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓ ން ފުރިހަމަކަމަށް

 ކައުންސިލުގެ ރައ ސްގެ މަޤާމަށް ނައިބު ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
މަޤާމަްށ  އެ އެ މުްއދަތުގައި. ވާނެއެވެ އިންތިޚާބުކުރަން މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

 ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ެއ މަާޤމަށް މެްނބަރަކު އިންތިޚާބު މެންބަރަކު އިންތިޚާބު
ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލުގަިއ ެއ ނ ްނ މަްއސަލައަކާބެހޭ ގޮތުްނ މަޝްވަރާކޮށްގެްނ 

 .ނުވާނެއެވެ

، ދުވަހުެގ މުއްދަތު ގުާނނ ( ތިރ ސް) 30 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި  )ޏ(  
ކުރުމަށް ދެވޭ ުމއްދަތު ކައުންސިލުގެ  ކަންކަން އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުކުރަންވ  ކަންކަމާއި އެ
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ހިެމޭނ  ނައިބު ރައ ސަށް އެންގުުނ ތާރ ޚުން ފެށިގެން، ަރސްމ  ބަންދު ދުވަސްތައް
 .ގޮތަށެވެ

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  ކައުންސިލް ހިންުގމުގައި ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައ ސް  )ސ(  
އުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފާސްކުރި ކަ

ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ްސ ބައިވެރިވެފައިވާނަަމ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން ނިްނމިކަން، ކައުްނސިލުގެ ނައިބު ރައ ސަށް އެންގުނުކަމަްށ 

. ކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުްނ ލާޒިމެއް ނ ނެވެއަދި އެ. ބެލެވޭނެއެވެ
ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގަިއ ނައިބު ރައ ްސ ބައިވެރިވެފައި ނުާވނަމަ، ކަުއންސިލުެގ 
. ނިންމުން ލިޔުުމން ނައިބު ރައ ސަށް އެންގުނުކަން ކައުންސިުލން ަކށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނިްނމުްނ ، ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނ ( ތިރ ސް) 30އަދި އެ ހާލަތުގައި 
 .ލިޔުމުން އެންގުުނ ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ

ގެ ދަށުން ނައިބު ރައ ސަށް ައންގާ އެންުގމާ ހަވާލުވުމަށް ނައިުބ ( ސ)މި މާއްދާގެ  )ޑ(  
 ރައ ސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުްނ ލިޔުމާ ހަވާލުވުމަށް 

މި ހާލަތުގައި . ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ( ދޭއް) 2އިންކާރުކުރިކަމަށް 
( ތިރ ސް) 30ނައިބު ރައ ސަށް ލިޔުމުން ހަވާލުކުރިކަމަށް ބަލައި، އެ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ރައ ސްގެ  
 ވާޖިބުތައް

 ވަނ އެވެ.މިތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ، ާވޖިބުތައްކައުންސިލުގެ ރައ ސްގެ  .10

ކައުންސިލުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ިނންމާ ނިްނމުންތަްއ  )ހ( 
 .ތަންފ ޛުކުރުން ޝާއިޢުކުރުމާއި 

 .މަސައްކަތްތައް ރާވައި ިހންގުން  ކައުންސިލުގެ ހިންުގމަށް ކުރަންޖެހޭ  )ށ(  

ގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭނާއި ކައުންސިލު )ނ(  
މަސައްކަތްތައް ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ 

 .ބައްޓަންކުރުން

ކާއި ން އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިަލއި، ޑިވިޜަންތަކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތ  )ރ(  
 .ތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފ ޛުކުރުންސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް

 .ރިާޔސަތު ބެލެހެއްޓުންކައުންސިލުގެ ޖަްލސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތަކުގެ  )ބ(  
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 ރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނ  ކައުންސިލުގެ މަގުސަާދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ހަކައުންސިލުގެ  )ޅ(  
 .ންތޯ ބެލުންމަތ 

ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަްނ ާލޒިމުކުރާ ޕްޭލންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  
 .އާންމުކުރެޭވކަން ކަށަވަރުކުރުންފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާންމުކުރަންޖެހޭ ނިްނމުންތައް 

 .ންތަްމސ ުލކުރު ގައި ކައުްނސިލްތަމްސ ލުކުރަްނޖެހޭ ތަންތަނު ކައުންސިލް )އ(  

ންކަްނ މަތ  ހިނަގމުންދަނ  ޤާނ ނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ ކައުންސިލް )ވ(  
 .ކަށަވަރުކުރުން

ކައުންސިލުގެ މާލ  ޒިްނމާތަކާއި ކައުންސިލުެގ މާލ  ޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ  )މ(  
( ގަވާއިދާާމލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މަސްއ ލިއްޔަތުތައް
 .ދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުންން އަމަތ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ުލ މަސްއ  ރައްޔިތުންނަށާއި ،ކައުންސިލުގެ މަސްއ ލިއްޔަތާއި ޒިްނމާތަކާ ގުޅިެގން )ފ(  
  .އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރ ވުން 

ންސިލާ ދެމެުދ ޤައުމ  އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ަޖމާޢަތްތަކާއި ކައު )ދ(  
 .އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސަކަތްކުރުން

ކުރާ ކޮމެޓ ގެ އިދާރ  ކަންކަން މަސައްކަތްއަށް ޤ އަންހެނުންގެ ތަރައް )ތ(  
 ތިޒާމުކޮށްދިނުން.ންއި

 .ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން ލ()  

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
 ވާޖިބުތައް ރައ ސްގެ 

 ވަނ އެވެ.މިތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ތައްކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައ ސްެގ ވާޖިބު  .11

 .ކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުެގ ރައ ސަށް އެހ ތެރިވެދިނުން )ހ( 

ކައުންސިލުގެ ރައ ސްެގ މަޤާމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަްށ އޭާނ ނުކުޅެދިއްެޖ  )ށ(  
ހުސްވެއްެޖ ލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެއްެޖ ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ެއ މަޤާުމ ހާ

ހާލަތެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ރައ ސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއ ލިއްަޔތުތައް ވަގުތ ގޮތުން 
 އަދާކުރުން.

 . ަމސްއ ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުންކައުންސިލުގެ ރައ ސް ހަވާލުކުރާ )ނ(  

 .ސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުންރަށު ކައުން )ރ(  
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ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ 
 މަސްއ ލިއްޔަތުތައް

 ވަނ އެވެ.މިތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ތައްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ މަސްއ ލިއްޔަތު  .12

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

 .ގެ ޖަްލސާތަކުގައި ބައިވެރިވުންކައުންސިލު )ށ(  

 .ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުންކައުންސިލުގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލު )ނ(  

އަހަރ   ،އަހަރ  މަސައްކަުތ ތާވަލާއި ،ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަްނޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި )ރ(  
 ސަޕްލިމެންޓްރ  ބަޖެޓު އެކުލަވައިުލމުގައި ޢަމަލ ގޮތުްނ ބައިވެރިވުން. ،ޖެޓާއިބަ

ކައުންސިލުގެ ަމސްއ ލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައ ސް ހަވާލުކުާރ  )ބ(  
 .ހެން ަމސައްކަތްތައް ކުރުންއެހެނި

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން )ޅ(  

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

 )ދޭއް( ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.  2އަންނަނިިވ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބެހިގެންވަނ   .13 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

 ކައުންސިލުގެ އާންުމ ބައްދަލުވުން. )ހ(  

 ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން. )ށ(  

ނ ނ  ބައްދަލުވުމުގެ ޤާ
 އަދަދު

ލަ މެްނބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ކައުންިސލުގެ ުޖމު ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނ  )ހ(  .14
 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުެވ ތިބެގެންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނ ނ  އަދަދު ަހމަުނވާނަމަ، ެއ އަދަދު  )ށ(  
އްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިލުމުެގ ނުވަތަ އެހެްނ ވަގުތަކަށް ނުވަަތ ހަމަވަންދެން، ެއ ބަ

އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިުލގެ ރައ ސަށް ނުވަަތ 
 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ށްފައިވާ ޤާނ ނ  އަދަދު ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުން ގައި ބަޔާންކޮ މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
މެދުކަނޑައިލުމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުމަށް މި މާއްދާެގ 
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 ން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން ޔައުމިއްޔާ މަތ  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޒަމާނ  މުއާޞަލާތ  
ލަތްތައް ވަސ 

ބޭނުންކޮށްގެން 
ކައުންސިލުގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

ކައުންސިލުގެ ެމންބަރުން އެއްތަނަކަށް ަޖމާކޮށްގެން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވެން ނެްތ  )ހ(  .15
ހާލަތުގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނ ނ  އަދަދު ހަމަނުވާ ހާލަތުގައި، މެންބަރުްނ 

ދަލުގައި ޒަމާނ  މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަްތތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުެގ ބަ
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުްނސިލުގެ ރައ ސަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އާޞަލާތ  ވަސ ލަތްތައް  ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޒަމާނ  މުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ  ،ވިޔަސް ދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައިބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުގެ ބައް

ބާވަތަށް ބަލައި، ެއ ބައްދަލުވުމަކާ ުގޅޭގޮތުން ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންެޖޭހ 
 އެންމެހައި ކަންކަްނ ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

އް މެދުވެރިކޮށް ަޒމާނ  ވަސ ަލތްތަ ،ގަިއ ބުނެފައިވާ ގޮތުެގ މަތ ން މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުމުގައި ެމންބަރުްނ 
ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ަބއްދަލުވުމެއް  ވާނ ، އެމެ މެންބަރަކުވެސް ބައިވެރިވާންބައްދަލުވުމުގައި ކޮން  (1)   
ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާނ  މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަތް ނުވަތަ 
އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ މެންބަރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުްނސިލުގެ އިދާރާއިން 
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް ނުވަތަ ލިންކެއް ނުވަތަ ނުވަތަ އައިޑ އެއް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

 ވަސ ލަތެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑަައޅައިފައިވާ ލޮގިްނ އެ ފަދަ  (2)   
މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާއި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގައި 

މާުތ ބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ތަފުސ ލާއި އެހެނިހެން މަޢުލ 
 އެވެ.ކޯޑުކުރަން ާވނެކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ރި

ޒަމާނ  މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި   (3)   
ވޯޓު ދޭއިރު ބަހުސްކުރެިވ ވޯޓަށް އަާހ މަްއސަލަތަކުގައި ވޯުޓ ދޭންވާނ  އަްތ 

ެވސް ސާފުާވނެ ގޮތަށް  އިންއެކު އަނގަބަހުން ޯއޑިއޯ/ވ ޑިއޯމައްޗަށް އުފުލުމާ
 ންބަރަކު ވޯޓު ދޭ ގޮތް ހާމަކުރުމާއެކުގަެއވެ. ނުވަތަ އެ މެ އެ މައްސަލައެއްގައި

ކުރެވޭ ަޒމާނ  މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަުތގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުން
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       އެޕްލިކޭޝަނުގައި އެ މެންބަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް 
ވެސް  ގޮތަށްވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެ

 ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، އޮތް ފައި ޔާންކޮށްނަ ނަންބަރުގައި އެފަދައިން ބަވަ  3މި އަކުރުެގ   (4)   
 ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް މި ގަވާއިދު ލާިޒމުކުރާ ހާލަތުގައި، ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން

 ްނ މެނުވ ، ަޒމާނ  މުއާޞަލާތ  ަވސ ލަތްތައްކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތ 
ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަށް އޮްނލައިންކޮށް ނުވަތަ ަޒމާނ  މުއާޞަލާތ    (5)   
ޔުމެއް ޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިކޮށްގެން މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވަސ ލަތްތައް ބޭނުން

ެއ ލިެޔކިޔުމެއްގައި   "ނޭޗަރިޑޖިޓަލް ސިގް"އްެގ ެއ މެންބަރެ ،ވާނަމަ
ކުގައި ކައުންސިލަރުންެގ ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްދަލުވުމުގެ ލިޔެކިޔުންތަ

 ކުރުވޭކަން ކައުންިސލުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.  ސޮއި

ވެރިކޮށް ޒަމާނ  މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަތް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެދު  (6)   
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކައުންިސލަރުންނަށް 
ދޭ ލޮގިން ނުވަތަ ލިންކު ނުވަތަ އައިޑ ، އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޒަމާނ  މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ކައުންސިލުެގ  )ރ(  
ދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ގޮތްތައް ކައުންސިލުްނ ބައް

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ނެގޭ ވޯޓެއްގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް  )ބ(  
ގޮތަކަށް ބައްދަލުވުން  ޛަރ ޢާތައް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭ ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ

ފަދައިން ވޯޓުގެ ންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެގ ތިޒާމުކުރެވޭތޯ ކައުންސިލުްނ ޔައިން
ނުކުރެވޭނަމަ، ަޒމާނ  މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަްތތައް ބޭނުންކޮށްގެން  ންގ ސިއްރުކަން ޔަ

 .ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވޯޓެއް ނަގައިެގން ނުވާނެއެވެ ،ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި

ޒަމާނ  މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުްނ  )ޅ(  
މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލ މާުތ ކައުންސިލުްނ ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްގެްނ 
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ވާނ ، ރިާވ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާންނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެ
 ލުވުމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލ މާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ މާޙައުލަކުންނެވެ.ބައްދަ

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ދިނުން 

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

 ބައްދަލުވުމުެގ އަޑުއަހަްނ ވަންަނ އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުެގ ކައުންސިލުގެ )ށ( 
ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހުސްގައި އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން 

 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ށް ގެންދިއުމަށް ޔަދަލުވުން ުކރިފަރާތަކުން، ބައް ބައްދަލުވުން އަޑުއަހަން ަވންނަ އެއްވެސް )ނ(  
ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކ  މަާނ ކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި 
ކޮންމެ މ ހަކު، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާލަުމން ވަގުތުން ބޭރުކުރުމާއި، އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެްސ 

ށް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަްށ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުވަަތ ވަކި މުއްދަތަކަ
 ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައ ސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރަށް ކައުންސިލުގަިއ  )ރ(  
ނުވަތަ މަޝްވަރާ ގުޅިގެްނ ެއ ފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާުތ  އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލަށް ދެވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް،
 ،ނަމަވެސް ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލުގެ ރައ ސަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

މަށް މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުލ މާތު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްާސގައި ބައިވެރިވު
 ދަޢުވަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގަިއ ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ދުވަސް 

 

    ކައުންސިލުެގ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން )ހ(  .17

)އެކެއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް  1ކޮންމެ ހަފުތާއަކު  ،އާންމު ބައްދަލުވުމެއް
          ،އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެވެ. ބުދަދުވަހުއެހަފުތާގެ  ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނ 

     ޖެހިގެްނ އަްނނަ ރަްސމ  ދުވަުހ  ،ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެަނމަ

 އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ކައުންސިލުގެ ރައ ސަްށ އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެފަދައިން ()ށ  
)އެކެއް(  1ނަމަ، ހަފުތާއަކު ރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފެނިއްޖެނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މެންބަ

 އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް
 ނާޅައެވެ.
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ކައުންސިލުގެ އާންމު 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި، ތަނާއި
 އެޖެންޑާ 

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުްނ  ،ކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް ނުނިންާމހައި ހިނދަކު )ހ(  .18
 ،އެެޖންޑާ ކަނޑަައޅާނ  ގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތާއިކައުންސިލުގެ އިދާރާ ،ބާއްވާނ 

 ންސިލުގެ ރައ ސެވެ. ކައު

ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި، ގަޑިއާއި، އެޖެންާޑ،  )ށ( 
ކުރިން، ކައުންސިލުެގ  ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2މުެގ މަދުވެގެްނ އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު

 ރައ ސް، ލިޔުމުްނ ކައުންސިލުެގ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުެގ ގައި މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
 ،ކޯޑުތައްރިކުރިްނ ފޮނުިވ ގޮތުގެ  ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2 ބައްދަލުވުމުގެ ،އެޖެންޑާ

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރ  ެޖނެރަލް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
  އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުމުގެ

ކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތ ބުން، ކައުންސިލުގެ ރައ ްސ  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ )ހ(  .19
 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

އާްނުމ  ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ަޖލްސާގެ އެެޖންޑާގައި ކަމެއް ހިމެުނމަށް ބޭނުންވާނަމަ )ށ(  
ކުރިން، ލިޔުމަކުްނ  ހުގެ)ތިނެއް( ދުވަ 3އިވާ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފަ

 ކައުންސިލުގެ ރައ ސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، ކަުއންސިލަށް ވަކިކަމެްއ  )ނ(  
ކަމެްއ ކައުންިސލުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަްށ  އެ  ،ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާަނމަ

 ހެޅިދާނެއެވެ. ހުށަ

ކައުންސިލުގެ އާންުމ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެެޖންޑާގައި ިހމެުނމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮްނެމ  )ރ(  
ޤާނ ނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކުގެ ދަށުން  ވެސް، ޤާނ ނުއަސާސ އާއި މައްސަލައަކ 

 ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްަސލައަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.

ގެ ކުއްލި ކައުންސިލު 
 ބައްދަލުވުން 

 އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި، ކައުްނސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  .20

ކައުންސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެްނ ކައުްނސިލުގެ ތިންބައިކުަޅ  )ހ( 
 އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.

 އްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ން އެދުން.ކައުންސިލުގެ ކު )ށ(  
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ކައުންސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވައިދިނުމަށް، ެއ ކައުންިސލެއްގެ އަންހެނުންެގ  )ނ(  
ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ން އެދުމުން، އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަްނ 

 ފެނުން. ކައުންސިލުގެ ރައ ސަށް

އެކަށ ގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލުގެ ރައ ސަްށ މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނ  )ރ(  
 ފެނުން.

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ކައުންސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނ އެދުމުގައި، ެއ ަޖލްސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންާވ   .21
 ލިޔުމުްނ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ކައުންސިލުގެ ރައ ސަށް ،ތާރ ޚު ސަބަބާއި

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި ،ތަނާއި
 އެޖެންޑާ 

ިލ ބައްދަލުވުން ބާއްވާެނ ން، ކައުންސިލުްނ ބާއްާވ ކުއްމަތ  މި ގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެ )ހ(  .22
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްުވމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުްނ  އެޖެންޑާ ކަނޑަައޅާނ ، އެ ތަނާއި ވަގުތާއި

 ން، ކަުއންސިލުގެ ރައ ސެވެ. މަތ  ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ސިލުެގ ރައ ްސ ކަނޑައަާޅ ތަނާިއ ކައުންސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަްށ ކައުން )ށ(  
ކައުންސިލުެގ ރައ ސް، ކައުންސިލުެގ  ،ކަށްއެންެމ އަވަހަ އެޖެްނޑާ، ވ   ގަޑިއާއި

 މެންބަރުންނަށް ލިޔުމުްނ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި 
 ނުނިންމޭނެ ކަންތައްތައް 

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބަްއދަލުވުމެއްގައި ނިންމައިގެްނ  ،އަންނަނިވި ކަންކަމުން ކުރެ ކަމެއް  .23
 ނުވާނެއެވެ.

ނައިބު ރައ ސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  މާއި،މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވު  ނައިބު ރައ ސްގެ )ހ(  
 ވޯޓު ނެގުން.

 .ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސ ލުތަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ެގނައުން )ށ(  

 ގޮތަށް އެއްެވސް ޯލނެއް ނެގުްނ ނުވަަތ ވިޔަފާރ ގެ އެއްވެސް ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ )ނ(  
 މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.

 ފާސްކުރުން. ބަޖެޓު އި،ކަނޑައެޅުމާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ރ(  

 ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާިއ ފާސްކުރުން. )ބ(  

 ކައުންސިލުގެ އިދާރ  މުވައްޒަފަާކމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެުޅން. )ޅ(  
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ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުްނ ކައުންސިލުގެ ދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާހުރެ  )ހ(  .24 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުން 
           ކުުރމަށް މެންބަރަކު ާހޒިރުވުމަްށ އުޒުރުވެރިވާަނމަ، ކުރުމަށް ނިްނމައިފައިވާ ކަމެއް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައ ސަށް އެކަން  ،ވ  އެންމެ އަަވސް ފުރުޞަތެއްގައި

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ  ން ކައުންސިލުގެމަތ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
އެ ބައްދަލުވުމެއް  ،މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުނާ މެންބަަރކު
 ހުރި މެންބަރެއްގެ  ނުވަތަ އެ ކޮމިޓ ގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރ ގައި ފާހަގަކުރާނ  ސަލާމުަގއި

 ގޮތުގައެވެ.

        ން ކައުންިސލުގެ ރައ ސަްށ ނާންގައި، ނުވަަތ މަތ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ )ނ(  

ބައްދަލުވުމަްށ ކައުްނސިލުގެ ން ޗުއްޓ  ނުނަގައި، މެންބަރަކު މަތ  މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
ނުވެ ހުރެގެްނ ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންާމ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހާޒިރު

 ނުވާނެއެވެ.

                     އެދުމުގެ މަތިން ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކަށް ކައުންސިލުގެ ޗުއްޓ ގައި ހުންނަ )ރ(  
 ން ކައުްނސިލުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެވިދާނެއެވެ.ކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަތ  އެ

ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މަސްއ ލިއްޔަުތ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން  )ބ(  
އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 
ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުްނސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓ އަށް ފެނިއްޖެ 

ކައުންސިލުްނ  ންތިރ ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ  ،އެ ކައުންސިލަރަކާމެދު ،ހިނދެއްގައި
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެން  ށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ  (1)   
އެ ަކއުންސިލުްނ  ،)ދޭއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 2ކައުންސިލުގެ 
 ؛ނަސޭހަތްދިނުން

ށް ކައުންސިލަރަުކ ިވދިވިދިގެން ގޮތަކާ ޚިލާފަ ށްފައިވާބަޔާންކޮ މި މާއްދާގައި  (2)   
              ނުވަތަ  ،)ތިނެއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ  3ކައުންސިލުގެ 

         ،ގައިވާ ކަންތައް ތަކުރާރުވާނަމަވަނަ ނަންބަރު (1) )ބ( ގެ މި މާއްދާގެ

ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް  ،ސިލަކުން ލިޔުުމން އެކަން ހަނދާންކޮށްދ އެ ކައުން
 ތޯރިޓ އަށް އެންގުން.އޮ
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ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 

 

ކައުންސިލުގެ ރައ ސެވެ.  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނ  )ހ(  .25
. ކައުްނސިލުެގ ނައިބު ރައ ސެވެ ،ރައ ސް ނެްތ ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓާނ 

ސާިއ ނައިބު ރައ ްސ ނެތް ހާލަތެއްގައި ކައުްނސިލުގެ ެމންބަރުންެގ ކައުންސިލުގެ ރައ 
 ތެރެއިން ކައުންސިލް ހިންުގމާ ހަވާލުވެހުިރ މެންބަރެކެވެ. 

ކައުންސިލުގެ ރައ ސާއި ނައިބު ރައ ސް އެއްފަހަރާ ކައުންސިލުގެ ހިންގުާމ  )ށ(  
ލާ ހަވާލުވާޭނ ކަުއންސި ،ކައުންސިލުެގ ޖަްލސާއެއް ބާއްވައި ،އެކަހެރިވާންވާނ 

 މެންބަރަކު، މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ޢައްޔަނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ނައިބު ރައ ސް ބައްދަލުވުމުެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަުމން ދަނިކޮށް ަކއުންސިލުގެ ރައ ްސ  )ނ(  
އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގަ

އުްނސިލުގެ ބައްދަލުވުމެްއ ން ކައުްނސިލް ިހންގާނެ މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކޮށް ކަތ ގޮތުގެ މަ
ށް ދަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރައ ްސ ނުވަަތ ނައިބު ރައ ސް ބައްދަލުވުމުގަިއ ޔަކުރި

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

 ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮްނމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ފެށުމާިއ  )ހ(  .26
ބައްދަލުވުން  ،ނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން

      وصحبه لهآ وعلى ،هللا رسول على والسالم ةوالصال ،هللا احلمد ،الرحيم الرمحن هللا بسم"ފަށަމުން 
އަދި ބަްއދަލުވުން ނިންަމމުްނ  ،ކައުންސިލުެގ ބައްދަލުވުން ފެށުނ " މިގޮތަށް وااله. ومن

ޮގތަށް ބައްދަލުވުމުގެ  ކައުންސިލުެގ ބައްދަލުވުން ިނމުނ " މި  .العاملني رب هللا واحلمد"
 ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

އްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިޖެުހމުން، އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނ ނ  އަދަދު ބަ )ށ(  
ންގެ އަދަދު މެންބަރު ،ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނ ނ  އަދަދު ހަމަވާނަމަ

ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަށާނ އެވެ. ަބއްދަލުވުން ފެށުމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު
          އަދަދު ހަމަވޭތޯއިވާ ގަިޑޖެހޭއިރު ޤާނ ނ  އަދަދު ހަމަނުވާަނމަ، ެއ ހަމަޖެހިފަ

ވެސް ޤާނ ނ  އަދަުދ  ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުތު ފަހަނަޅައިދިއުމުން ޓު)ފަނަރަ( މިނި 15
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ނަަމ، އެކަން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނުހަމަނުވާ

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި 
 ފާސްކުރުން 

 ދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން ބައް )ހ(  .27
     ްނ ރިޔާސަތުން ެއޖެންާޑ އިއްވުުމން، ކައުންސިުލން އިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތ 

 އެ އެޖެންާޑ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 
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 ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.ގެނައުމަށް ކައުންސިލުގެ  އެޖެންޑާގެ ތަރުތ ބަށް ބަދަލު )ށ(  

 ،ކުރިން ފޮނުވި އެޖެންޑާގައި ނުހިމެނޭ ަކމެއް ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2އްދަލުވުމުގެ އާންމު ބަ )ނ(  
މު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި ިހމެޭނ ންއާ

 ވެ.ެވސް ނުާވނެއެ ކަމެއް އެޖެްނޑާއިން އުނިކޮށްގެން

ބައްދަލުވުން  އިއެޖެންޑާއާ
ށް ޔައެއްގޮތަށް ކުރި

ގެންގޮސް ބަހުސަށް 
 ހުޅުވައިލުން 

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ ފާސްކުުރމަށްފަހު، އެ އެޖެްނޑާގައި ކަނޑަެއޅިފައިވާ ތަރުތ ބުން،  )ހ(  .28
ްނ މަތ  އެޖެންޑާގަިއ ހިމަނައިފައިާވ ކަންކަން، ރިޔާސަތުްނ ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ

ވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ ބައްދަލު
 ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. 

ން ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމުގައި،  މަތ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 ވަގުތާއި، ކޮންެމ ލަލައި، ުމޅި ބަހުސަށް ދެވޭނެ ުޖމު މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަ

މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެުޅމުގެ އިޚްިތޔާރު ބައްދަލުވުމުގެ 
ން ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅަްނ މަތ  ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުގެ

ަލ ދިގުމިނާއި، ކޮންެމ މެންބަރަކަށް ލިބޭެނ ން ނިންމައިފިަނމަ، ބަހުސްެގ ުޖމުރިޔާސަތު
ރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ބަހުްސ ފެށުމުގެ ކުރިްނ ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. ފު

 ހަމަހަަމ އުސ ލަކުްނނެވެ. ،މިގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނ 

ބައްދަލުވުމުގައި 
ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 ފުރުޞަތަށް އެދުން 

ްނ ބަުހސަށް ހުޅުވައިުލމުން، މަތ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ  28މި ގަވާއިދުެގ  )ހ(  .29
އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގަިއ ބައިވެރިވާން ބޭނުންާވ 

 މެންބަރުން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް އެދޭނ އެވެ.

ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް، އެ ބަހުސަކަްށ  )ށ(  
އެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން، ނުވަތަ ބަހުސް އެއްކޮށް ނިެމންދެން، ފުރުޞަތަށް ކަނޑަ

ފުރުޞަތު  ށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތ ބުންމެންބަރުން އެދުނު ތަރުތ ބުކަމަށް ރިޔާސަތަ
 ދޭންވާނެއެވެ.

ބަހުސްގައި ވާހަކަ 
 ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް

އަންނަނިިވ  ،ވެސް އްކުމުގައި، ކޮްނމެ ެމންބަރަކުދެގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަކައުންސިލު  .30
 އުސ ލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

ދައްކަމުންދާ ވަގުތު އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެުދ އެއްވެސް ހުރަހެްއ މެންބަރަކު ވާހަކަ )ހ(  
 ދެމެދަށް ހުރަސް ޭނޅުން. ވެްސ އެ ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު
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 ގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ާވހަކަ ބިނާުކރުން.ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއް )ށ(  

ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ދ ނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނ ނުތަކާއި އިސްލާމް )ނ(  
ދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުެގ ވާހަކަ

ްނ މަތ  މާތަށް އުނިކަމެްއ ނާންާނނޭ ގޮތުގެއެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާ
 ދެއްކުން.ވާހަކަ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލަިއގެ ބަހުސް ނިމުުމްނ  )ހ(  .31 ބަހުސް ނިންމުން 
އެ ބަހުސްކުރެވުުނ  ލަ ވަގުުތ ހަމަުވމުން،ތަ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ުޖމުނުވަ

މަދުވެގެްނ  ،ވުމަށާއި ފަހުބަސް ބުނުމަށްހެޅި މެންބަރަކަށް، ޖަވާބުދާރ ށަމައްސަލައެއް ހު
 ދޭންވާނެއެވެ. ޓު)ތިނެއް( މިނި 3

ން، މައްސަަލ ހުށަހެޅި މެންބަރަށް މަތ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  )ށ(  
ިމ ގެން ިނންފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، މުޅި ބަުހސާ ގުޅި

 ެއ މައްސަލައެއްެގ ބަހުްސ ނިމުނ އެވެ. ،ކުރުމުންނިންމުން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނު

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 
 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެިޅ ބަހުްސ ކުރެވެމުންދާ ަމއްސަލައިގެ ބަހުްސ  )ހ(  .32
ގޮތްތައް ހުށަހެުޅމަށް ބައްދަލުވުމުެގ ނިމުމުން، މަްއސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ 

ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފުރުޞަތަށް އެދުމާއި ފުރުޞަތު 
ގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ ވަަނ މާއްދާ 31މި ގަވާއިދުގެ  ،ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނ 

 ންނެވެ.މަތ 

ނަމަވެްސ، ބަހުސްގެ މަރުޙަލާެގ އޮްތ އި ިއ އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
ތެރެއިން، މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތް ހުަށހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން 
 ހުއްޓައިލަންޖެހުން 

       ރެ ކަމެއް ދިމާވެްއޖެނަަމ،ކު އަންަނނިވި ކަންަކމުން ،ދައްކަމުން ދަނިކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ  .33
 އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނުތަކާިއ  އިްސލާމްދ ނުގެ ައސްލުތަކާއި ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކ  )ހ(  
ވާހަަކ  ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން

 ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.
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             މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނ  ކައުންސިލުގަިއ ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް ކަމަށް )ށ(  
ކަމަާކ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާން

 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

ނެްތ  ރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކ  އެޖެންޑާގައި ިހމެނިގެންވާ ަކަމކާ ގުޅުމެއްމެންބަ )ނ(  
 ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންުގން.

ވާހަކަ ހުއްޓައިލަން އެންގި 
 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

ހަކައެއް ހުއްޓައިލުމަްށ މެންބަރެއްގެ ވާހަަކ ހުއްޓައިލުމަްށ ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަަމ، އެ ވާ  .34
 އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރުން 

 ހުއްދަ ނ ން ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ެމންބަރަކު، އަންނަނިވި ކަންަކމުންކުެރ   .35
 ނެއެވެ.ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާ

 ދައްކަމުން ގެންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގ ވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން.މެންބަރަކު ވާހަކަ )ހ( 

ނ ސް މަޖައްާލ ،  ކައުންިސލުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަގޮތަކަށް ،ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު )ށ(  
ދުމާއި، ބައްދަލުވުމުެގ ފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި، އެހެނިހެން މެންބަރުންނާ ވާހަކަދައްކައި ހެ

 އަޑުއެހުމަށް އައިސްތިބޭ މ ުހންނަށް އިޝާރާތްކޮށް މުޢާމަލާތުކޮށްހެދުން.

ުނމަށް ފިޔަވައި، ކެސެްޓ ން ކައުްނސިލުގެ ބޭމަތ  ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ )ނ(  
އަުޑ ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ  ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ކެމެރާ

 ރެވިދާނެ އެނ ންވެސް އެއްޗެހި ކައުންިސލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުން.ކޯޑުކުރި

         އެ މެންބަރަާކ ރިޔާސަތާ ދެމެދު ،ދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ )ރ(  
 ހުރަސް އެޅުން.

     ނެުގމާއި،ޓޯއާއި ވ ޑިއޯ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މޯބައިލް ފޯނުްނ ފޯނު ކުުރމާއި، ފޮ )ބ(  
 ކޯޑުކުރުން.އަޑު ރި

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
 ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިެގން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،  )ހ(  .36
ކައުންިސލުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނ 

ބައްދަލުވުމަށް ާހޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ  އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ 
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                     R-176/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:             250 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް:

22 

ކުރެ ަކމެްއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތް ނަމަެވސް، އަްނނަނިވި ކަްނކަމުން )ށ(  
 ަލ މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.މުޅި ކަުއންސިލުގެ ޖުމު ،ފާސްކުރެވޭނ 

 ؛ނައިބު ރައ ްސ މަޤާމުްނ ދުރުކުރުންކައުންސިލުގެ   (1)   

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

ކުރެ ަކމެްއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތް ނަމަެވސް، އަްނނަނިވި ކަްނކަމުން )ނ(  
ަލ ެމންބަރުންގެ ިތންބައިކުޅަ ދެބައިގެ ސިލުެގ ޖުމުމުިޅ ކައުން ،ފާސްކުރެވޭނ 

 އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.

 މު ތަންތަނަށް ދ ފައިވާ ނަން ބަދަލުކުރުން؛ ންއާ  (1)   

ދާއިމ  ގޮތުގަިއ  ުމ ތަންތަންންރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިޒާްނ ފަދަ އާ  (2)   
  ؛ބަންދުކުރުން

އަދި ނުއުފުޭލ މުދަލެއް ނައްތައިލުްނ ުނވަތަ އެފަދަ ކައުންސިލުން ހޯދާ އުފުލޭ   (3)   
 ؛މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން

 ކަންަކމުގައި ލުއިދިނުން. ކައުންސިލުން ާމލ   (4)   

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް

ވާނެއެވެ. ދޭން ތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާައށް އިސްކަންކައުންސިލުން ކަމެްއ ނިްނމުމުގަިއ ރައްޔި  .37
ޤާނ ނުތަކާިއ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ  ،އަދި ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމަންވާނ 

ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެ  ސިޔާސަތުތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމ  ތަރައްޤ ގެ
 ންނެވެ.މަތ 

ކަނޑައެުޅން ހިެމނޭ ގޮތުން، ކައުންސިްލތަކަށް ލިބިދ ފައިވާ  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު ހ()  .38 މާލ  ކަންކަން ނިންމުން 
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލ  އެްނމެހަިއ ކަންކަމުގަިއ ކައުންިސލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނ ، 

 7/2010ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނ ނުތަކާއި، ޤާނ ނު ނަންބަރު 
       އާއި، ލުން ިހންގުުމގެ ޤާނ ނު(ޞ ޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އު)ދިވެހިރާއް

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެހޭ ، އެ ޤާނ ނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި
 ްނނެވެ.މަތ  ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އުސ ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ  ،ޔަށް ދ ކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއިކައުންސިލްތަކުން ކުއް )ށ(  
އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ނ ންވެސް ގޮތަކުން ކަުއންސިލަށް ލިބެންޖެޭހ 
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ފުކުރަން ނުވަަތ ނ ންވެްސ އެހެން ފައިސާއެްއ މާ ކުއްޔެއް، ޖ ރިމަނާއެްއ ނުވަތަ އެ
ވާނ ، ގަވާއިދު ނަންބަުރ އެކަން ކުރަން ،މަފަސްކުރަން ނުވަތަ ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދޭނަ

2017/R-20 ަންނެވެ.މަތ  ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު)ދ 

ކައުންސިލުން ސިއްުރ ވޯޓަކުން ގޮތެްއ ކަނޑައަަޅންޖެޭހ ކަންކަްނ ކަމަށް ކައުންސިުލްނ  )ހ(  .39 ވޯޓު ދިނުން 
 ،ދޭނ ނިްނމުމުގައި ކަުއންސިލުން ވޯޓު ން ކަންކަންކަނޑައަޅާ ކަންކަން ފިޔަވައި، އެހެނިހެ

 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.

)އެކެއް(  1ކައުންސިލުގެ ކޮްނމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނ ، ވޯޓު ނަގާ ކޮްނމެ ކަމަކަށް  )ށ(  
 ވޯޓެވެ.

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 
 ބައިވެރިވުން 

ވޯޓު އެއްވަރުވެްއެޖ  ،ބައިވެިރވެވޭނ  ކައުންސިލުން ަކމެްއ ނިްނމުމުގަިއ ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި  .40
ކައުންސިލުގެ ފުލް މެޖޯރިޓ ން ަކމެއް ނިްނމަންޖެހޭ ހާލަތުގައި މަދުވަނ   ،ހާލަތުގައެވެ. ނަމަވެސް
 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާން ާވނެއެވެ.  ،އެއްވޯޓު ކަމަށްވާނަމަ

ވޯޓު ގުނައި ތަފުސ ލު 
ކޯޑުކުރުމާއި ނަތ ޖާ ރި

 އިޢުލާނުކުރުން 

ކައުންސިލުެގ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަްލ ނުވަަތ  ،ކޯުޑ ކުރާނ ވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފުސ ުލ ރި  .41
ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ކައުްނސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްަޒފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތ ޖާ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ. ،އިޢުލާނުކުރާނ 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
 ހާލަތު 

 

ގެ އެއްެވސް މެންބަރެއްެގ އަނބިމ ހާެގ ނުވަަތ ފިރިމ ާހގެ ނުވަަތ ދަރިއެއްގެ ނުވަަތ ކައުންސިލު  .42
         އެއްބަފާ މ ހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ  އެއްބަނޑުމަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނުވަތަ

އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލުގަިއ 
 މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން 

 

ކައުންސިލުން ފާސްކުާރ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިްނމުްނތަކާއި ކަންތައްތައް  )ހ(  .43
އްޙަ އަމުރުތަކެއް ޞަ ،އާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ ައމުރުތަކަކ 

 ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ފާސްކުާރ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިްނމުްނތަކާއި ކަންތައްތައް  )ށ(  
ެޖހުމަށްފަހު ަކއުންސިލުގެ އިދާރާގެ ޓަކައި ކައުންިސލުގެ ސިއްކަ މުކޮށް ހާމަކުރުމަށްންއާ

އި ކައުންސިލުެގ ރަސްމ  ސޯޝަްލ ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓާ، ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިތުރުން
 މ ޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އާންމުކުރަންާވނެއެވެ.

ން ކައުންސިލުެގ ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތ މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައި ބަޔާ )ނ(  
އުްނސިލުގެ އިދާރާއިްނ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާްނމުކުރުމަށްފަހު، ކަ

 ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ކޯޑުއެކަން ރި
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ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުުމގެ އިންތިޒާުމ ހަަމޖައްސަިއ   .44
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިްނ ފެންނާނޭެހން ބެލެހެއްުޓމަކ  ކައުްނސިލުެގ އިދާރާގެ 

 ކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަސްއ ލިއްޔަތެކެވެ.ސެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޔައުމިއްޔާ

ކައުންސިލުގެ ކޮްނެމ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ، ެއ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިިވ  )ހ(  .45
 އެ ޔައުމިއްޔާގައި ެމންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް

އްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުްނ ނިްނިމ ކަންކަމާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިިވ އެ ބަ )ށ(  
ނުވި ސަބަބާއި، ނުވި މެންބަރުން ބައިވެރިމެންބަރުންނާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި

 އެ ބައްދަލުވުމުގައިބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރ ޚާއި ތަނާއި ވަގުތުގެ އިތުރުން، 
 މާތު އެކަމުގެ މަޢުލ  ،ން އެެހން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާނަމަކައުންސިލަރުންގެ އިތުރު

 ވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްާޔ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ނ(  
ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައި  މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ 

 ޔައުމިއްޔާ ރަނގަޅުަކމަށް ރުހޭކަމަށެވެ. ،ބެލެވޭނ  ނުވާނަމަ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 

ގެ އިދާރ  ކައުންސިލު ،ކައުންސިލުގެ ަމސްއ ލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހ ތެރިވެދ   .46
ދާރ  ދާއިރާތައް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 7/2010ޓަކައި ޤާނ ނު ނަންބަރު  އެކަމަށް ،ކަންކަން ކުރާނ 
 ލުން ހިންގުމުެގ ޤާނ ނު( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ިއދާރާއިންނެވެ.ޞ ލާމަރުކަޒ  އު

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރ  
 ޖެނެރަލް 

 އްގެ ގޮތުގަިއ ކަުއންސިލުގެ ލަފަޔާއެކު އިދާރ  މުވައްޒަފެ ކައުންސިލުގެ އެްނެމ އިސް  )ހ(  .47
ސިވިްލ  ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ޢައްޔަންކުރާނ 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި އިދާރ  ކަންކަމުގައި ކައުްނސިލަށް ޖަވާބުދާރ ވާނ ،  )ށ( 
އަދި، ކައުންސިުލން ިނންމާ ނިންމުންަތްއ  ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލެވެ.

ތަންފ ޛުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންެމ 
 ކައުންސިލުެގ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލެވެ. ،ވެސް ފަރާތަކ  އިސް
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ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ 
 މަސްއ ލިއްޔަތުތައް

 .ވަނ އެވެމިތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައްކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރ  ެޖނެރަލް  .48

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެްނެމ އިސް އިދާރ  މުވައްޒަފުެގ ހައިިސއްޔަތުން ކައުންސިްލ  )ހ( 
ކައުންސިލުގެ އިދާރާެގ ، ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ އެްނމެހަިއ އިންތިޒާމުތަްއ ހަަމޖައްސައި

 ހެއްޓުން. މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެ

ނައިުބ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައ ސް،  )ށ(  
ރަށް ރިޕޯޓުކޮށް ވަގުތަކު ހަާވލުވެހުރި ކައުްނސިލަ ރައ ސް ނުވަތަ ކައުްނސިލް ހިންުގމާ އެ

 .ޖަވާބުދާރ ވުން

ކާއި އުސ ލުތައް ވާއިުދތަކައުންސިލުން ިނންާމ ނިންުމންތަކާއި ކަނޑައަާޅ ގަ )ނ(  
 .ތަންފ ޛުކުރުން 

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ުމނިސިޕަްލ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުެގ ިއދާރާގެ މުވައްޒަފުްނ  )ރ(  
މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސައި، ކައުންސިލުްނ ކަނޑައަޅައިފައިާވ 

 .ކޮށްދިނުންއެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރު އުސ ލުތަކާ އެއްގޮތަށް

 ގުޅޭގޮތުން ރަކާތްތަކާއި އިންސާނ  ަވސ ލަތްތަކާހަކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާއި  )ބ(  
 .ލަފާދިނުންނުވަތަ ކައުްނސިލަށް  ށްކައުންސިލުގެ ރައ ސަ

ކަށް ޤާނ ުނތަކާއި ގަވާއިދުތަ ،ރަކާތްތަކުގައިހަކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ  ކައުންސިލުން )ޅ(  
 .ކަށަވަރުކުރުން ތަބާވާކަން

 ،ތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއިރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓުކައުންސިލުން ތައްޔާ )ކ(  
 .ން ތަންފ ޛުކުރުންތ ކައުންސިލުން ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަ

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤ ކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް  )އ(  
އޭގެ އަލ ގަިއ  މަށް ގެންނަންެޖހޭ ބަދަލުތަކާ ުގޅޭ ފަންނ  ދިރާސާތައްކޮށް، ހަރުދަނާކުރު

ގެ ރައ ސަްށ ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ކަުއންސިލު
 .ލަފާދިނުން

ން، މަތ  ލަފާގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނުގެ ބޭނުމަށް، ކައުންސިލުގެ ރައ ސްގެ  )ވ(  
 .ޔާގެ މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރުންއުންސިލުގެ މާލ  ޒިްނމާދާރުވެރިކަ

ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރ  ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކައުންސިލުގެ އެްނެމ  )މ(  
 އިސް އިދާރ  މުވައްޒަފުގެ ހަިއސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން.
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އްކަތްކުރާ ކޮމެޓ އަށް ކައުންސިލުްނ ކައުންސިލުގެ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤ އަށް މަސަ )ފ(  
ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސ ލަތްތަކާއި އެހ ތެރިކަމާއި ލަފައާއި މަޝްަވރާ 

 .ކަށަވަރުކުރުން

ކައުންސިލުގެ އެންެމ އިްސ އިދާރ  މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިވިލް ސަރވިްސ  )ދ(  
 ން.ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރު

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ުގޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައ ްސ ނުަވތަ ނައިބު ރައ ސް  )ތ(  
 އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައްކުރުން.

މ ޑިއާއަށް މަޢުލ މާތު 
 ދިނުން 

ކައުްނސިލުެގ  ،ަމސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މ ޑިއާއަށް މަޢުލ މާތު ދޭނ  ކައުންސިލުން ކުރާ   .49
             އްޗަށް ބިނާކޮށް ކައުންިސލުގެ ރައ ްސ ނުވަަތ ނައިބު ރައ ސް ނުވަތަނިންމުމެއްެގ މަ

މުވައްޒަފުްނ  އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެތިބި އިސް މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންިސލުން ކަނޑައަޅާ
 ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އޮންނަ ގުޅުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ އާ 

ކައުންސިލުން 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ އަށް 

އެހ ތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އަށް އެހ ތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަތްކުރާ ކޮމިޓ ކައުންސިލުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައް  .50
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންާވނެއެވެ.

ވޭނެ ވެށްޓެއް އްޤ އަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ އަށް މަސައްަކތްކުރެއަންހެނުންގެ ތަރަ )ހ( 
 .ޤާއިމުކޮށްދިނުން

 ޒް ލޭންްޑ ޔ އި ޝަލް ޕްލޭނާިއ ަމސައްކަތު ތާވަލާފައިނޭން ،ރަށު ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭނާއި )ށ(  
 ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާިއ ތަންފ ޛުކުރުމުގައި އަންހެނުންެގ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 .އި މަޝްވަރާ ހޯދުންޔާޓ ގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފަކޮމި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ެގ މަސައްކަްތ ހިނގާނުހިނގާ ގޮްތ  )ނ(  
މުގައި ލަފަޔާިއ ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުހަކޮމެޓ ގެ  ،ބަލައި

 .މަޝްވަރާ ދިނުން

)އެކެއް( ފަހަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ  1ހަކު މަދުވެގެން މަ )ރ(  
ކޮމެޓ އާއެކު ބައްދަލުކުރުން. އަދި ކައުންސިލާއެކު އިތުރު ބައްދަލުވުމަކަށް އަންހެނުންެގ 

 .މަ، ކޮމެޓ އާއެކު ަބއްދަލުކުރުންނައްޖެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ން އެދިތަރައްޤ އަށް
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 މަސައްކަތްތަްއ ރަކާތްތަކާއިހައަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ޤ އަންހެނުންގެ ތަރައް )ބ(  
 .ވިލަރެސްކުރުން

ކައުންސިލުތަކުން އާންމުކޮްށ ހާމަކުާރ ރިޕޯޓުތަކާއި މަޢުލ މާތު ދިުނމުގައި އަންހެުނންެގ  )ޅ(  
 .ރާ ކޮމިޓ ގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުންތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކު

ށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ ން ހިންގުމަށް ަކނޑައަޅާ ހަރަކާތްތައް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަ )ކ(  
ައންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުާރ  ،ރަށު ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއި

ށް އެހ ތެރިކަން އެކުލަވައިުލމުގަިއ ކޮިމޓ އަ ސައްކަތު ތާވަލާިއ ބަޖެޓުކޮމިޓ ގެ މަ 
 .ފޯރުކޮށްދިނުން 

 މާއި ޤާބިލުކަ ޮކމިޓ އަށް ބޭނުންވާ ިއދާރ   ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ )އ(  
ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރ ނުތަކާއި އެެހނިހެން ވަސ ލަތްތަްއ  ފަންނ  ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް

 .ށްދިނުން ފޯރުކޮ

ތަކަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ ގެ ހަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތް )ވ(  
 ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓ ގެ މަސްއ ލިއްޔަތުގެ ދާއިރާއިން  )މ(  
ކޮމެޓ އަށް ޭބނުންވާ އެހ ތެރިކަން  ،ަނމައްޖެހ ތެރިކަމަށް ކޮމެޓ ން އެދިކައުންސިލުގެ އެ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ބާބު  ހަވަނަ

 ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

ޤައުމ  އިދާރާއާ އޮންނަ 
 ގުޅުން 

ލުން ހިންގުމުެގ ޞ ދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުދިވެހިރާއްޖޭގެ އި) 7/2010ޤާނ ނު ނަންބަރު   .51
           ން، މުއަްއސަސާތަކުްނ މަތ  ގޮތުގެ ށްފައިވާވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮ 9( ގެ ނުޤާނ 

      ޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި  ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްއިދާރ  
 މުއައްސަސާއަކުްނ ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެްއ ކައުންސިލުްނ ދޭންވާނެއެވެ.އެ 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު 
 ގެނައުން 

އިދުގެ އެއްވެްސ މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް މި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ގަވާ )ހ(  .52
ގެނެވޭނ ، އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަަތ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް، ލޯކަްލ ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ 
ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދަށް އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެަނއުމަށް ކައުންސިލުެގ 

 އި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.ސަރުކާރުގަ ،ބައްދަލުވުގައި ފާސްކޮށް
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ން މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ މަތ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
އިޞްލާޙުތައް، ކައުންސިލުގެ އިދާރާެގ ނޯޓިސްބޯޑާިއ ކަުއންސިލުގެ ަރސްމ  

ކުރަްނ ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލުގެ ަރސްމ  ސޯޝަލް މ ޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުަތކުގައި އާންމު
 ވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 
 ދިމާވުން 

 

މި ގަވާއިދުގައި ިހމެނިފައިނުވާ ަކމެްއ ދިމާވެއްޖެަނމަ، އެ ަކެމއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ   .53
ލަ މެންބަރުންެގ ން ކައުްނސިލުގެ ުޖމުމަތ  ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓ ގެ ލަފާގެ ،ނިންމާނ 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ރާއ  ގަވާއިދާ އިޖު
 ފުށުއެރުން

 R-143/2021ގަވާއިުދ ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ މާއްދާއެއް  .54
ލޯކަްލ  ،ފުށުއަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނ އާ ( ތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއ  ގަވާއިދުލޯކަލް ކައުންސިލު)

 ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު ިއޖުރާއ  ގަވާއިދަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން ެއހެްނ   .55 ރުން މާނަކު
          ވަނ ، އެ ފައިޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދ އަންނަނިިވ  ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހަިއ ހިނދަކު

މި ގަވާއިދުގައި  ވެ. އަދިއި ދ ފައިވާ މާނަކުރުމެއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރ ގަ
ވެްސ  މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުކޮށް ބޭނުންކުރާ މާނަ

 ހިމެނިގެންވެއެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ޤާނ ނު ނަންބަރު ،" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނ ކައުންސިލް" )ހ(  
 ގެ ދަށުން ގުމުެގ ޤާނ ނު(އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުްނ ހިން

 ކައުންސިަލށެވެ. މާޅޮސްަމޑުލު ދެކުނުބުރ  ދަރަވަންދ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ޤާނ ނު ނަންބަރު ،"ކައުންސިލަރުން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނ  )ށ(  
ގެ ދަށުން  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު(

 ކައުންސިުލގެ މެންބަރުންނަށެވެ. މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރ  ދަރަވަންދ ޚާބުކޮށްފައިވާ އިންތި

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިްސ  ،"ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނ  )ނ(  
     އިދާރ  މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއް ނުވަތަ

 ެވ.ށެތ ގޮތުން ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތާ ވަގުއެ މަޤާ

 ،އޮފ ސްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރ ތަކާއި ،"ޤައުމ  އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ  )ރ(  
ޤާނ ނުއަސާސ ެގ ދަށުން  ،އެ ތަންތަނުގެ ސ ދާ ބެލުމުެގ ދަށުން ިހންގާ އިދާރާތަކާއި

 އުލަތުގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާތަކަށެވެ.އުފައްދައި ހިންގަމުންދާ ދަ
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c 

 ރާކައުންސިލުެގ އިދާ މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރ  ދަރަވަންދ 
 ދިވެހިރާއްޖެ ، ބ. ދަރަވަންދ 

 ސަލާމުގެ/ާޢއިލ  ިޒންމާެގ ޗުްއޓ ަގއި ހުިރ ސަބަބު ަބާޔްނކުރާ ފޯމު 

  ބައި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ

 )ދޭއް( 2ދުވަސް:  )އެކެއް( 1ދުވަސް: 
 އެންގި ގަޑި: ތާރ ޚު: އެންގި ގަޑި: ތާރ ޚު:
 ސަބަބު: ސަބަބު:

 އެންގި ގަޑި: ތާރ ޚު: ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ވާނަމަ ތަފުސ ލު ލިޔަން: 2

 ސަބަބު:

 ކައުންސިލަރުގެ އިޤުރާރު: ކައުންސިލަރުގެ ނަން:
ޭހ ތެދު މަޢުލ މާތެވެ. އަިދ        ބެހުރެންނާމަތ ގައި އެވަނ  އަ

ދ ފައިވާ  ހުރެން އެ މަޢުލ މާތަކ  އެއްވެސް މަޖުބ ރުކަމެއް ނެތި އަ
 ހުރެން ހުރ  އަ ހުރެންމަޢުލ މާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓ ގައި އަ

ެގ މައްޗަްށ ހުރެންބަލިވެގެން ނ ން ކަމަށް ވެްއޖެ ަނމަ، އަ
 ރަމެވެ.ޤަބ ލުކު ހުރެން އިޞްލާޙ  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އަ

 އެޑްރެސް:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:

 

 ނައިބު ރައ ްސ ނުވަތަ ހަވާލުވެހުރި ކައުްނސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި ނުވަތަ  ރައ ސް
 )ދޭއް( 2ދުވަސް  )އެކެއް( 1ދުވަސް 

 އެންގި ގަޑި: އެންގި ތާރ ޚު: އެންގި ގަޑި: އެންގި ތާރ ޚު:
 ތާރ ޚު: :ސޮއި ކައުންސިލަރުގެ ކައުންސިލަރުގެ ނަން:

 މަޤާމު:
 

 ހާޒިރ  ބަލަހައްޓާ މުވަްއޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ބައި
 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 ގަޑި: މަޤާމު:
 ތާރ ޚު: ސޮއި:

 

  1ޖަދުވަލު 


