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 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު 

 ، ހއ.ތުރާުކނު
 ދިެވހިރާްއޖެ.

 

 ގަވާއިދު ހިންގާ  ކައުންސިލުގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 އާންމު މާއްދާތައް 

އިރާތައް ލާމަރުކަީޒ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ 2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ،ފައިވާނޫނު( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ

          ނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން،ކައުންސިލް ހިންގުުމގައި ޢަމަލުކުރާ ތުރާކުނު
 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ،ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން 108 އެ ޤާނޫނުގެ
 އިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އެކުލަވަ ކައުންސިލުން

ކައުންސިލުގެ ހިންާގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 " އެވެ.ގަވާއިދު

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި   .2 މަގުސަދު 
 ދަށުން އެ ޤާނޫނުގެ ،ޤާނޫނު( އާއިއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

 ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ން،މަތީ  ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ދައިހަ
ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން 

ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް  ޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް
އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަން  އެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމާއި، ބޭއްވުމާއި،

 ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

         ގައި ބޭއްވި 2022 ބަރުންސެޕްޓެ 14މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ،   )ހ(  .3
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 25ގެ ކައުންސިލު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު 
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 ކައުންސިލުން  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، )ށ(  
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެ  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 ފެށިގެންނެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 
 މެންބަރުން  ،ނައިބު ރައީސާއި ،ލުގެ ރައީސާއިކައުންސި 

ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުްނގެ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ   .4   ކައުންސިލުގެ ރައީސް
 ން ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.ސޫލުތަކުގެ މަތީއި ދީމިޤްރާޠީ އުމެދުގަ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
 ރައީސް 

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

މަޤާމުން  އުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ކަ  ،ނަމަވެސް ހ( ގައި އެހެން އޮތްމި މާއްދާގެ ) )ށ(  
ނުވަަތ  ،ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައިފިނަމަ ،އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ

 އަންގައި،އެކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  ،މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ
)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30ޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާ ތާރީ

 އިންތިޚާބުއެ މަޤާމަށް  ންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކުތެރޭގައި، ކައުންސިލުގެ މެ
ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،  އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ގޮތުން ބެހޭ އެ ނޫން މައްސަލައަކާން، ކުރެވެންދެ  އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު
 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެކައުންސިލުގައި 

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައީސް   

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކައުންސިލުގެ އާންމު  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ  )ހ(  .6
 ންނެވެ.މަތީ ނަނިވި ގޮތުގެބައްދަލުވުމެއްގައި، އަން 

ކަމަށް އިން ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ  (1)  
ކައުންސިލުގެ އާންމު  ،އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު، އެ މެންބަރެއްގެ ނަން 

 ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސިލުގެ އާންމު ކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނީ، ކައުން ނައިބު ރައީސް  (2)   
 ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ގާރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެ

ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް   (3)   
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1 ،ދެވޭނީ
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އި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުެގ ޓަކަ ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު )ށ(  
 ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ، ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރައީސް 
މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުން  )ހ(  .7
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް  ،ތިޢުފާގެ ސިޓީކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސް

 އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ،ލިބުމުން

   ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން،  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ސިޓީއަކީ ރައީސް ހުށަހަޅަިއފައިވާ ސިޓީއެއްކަން އެ

 .ވެކުރަންވާނެއެ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުނުވަތަ 

ނައިބު  ކައުންސިލުގެ 
ރައީސް މަޤާމުން 

 ފާ ދިނުން އިސްތިޢު

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން  )ހ(  .8
ކައުންސިލުގެ  ،ގެ ސިޓީލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާ

 އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ،އިދާރާއަށް ލިބުމުން

   ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން،  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ  ރައީސް ސިޓީއަކީ ނައިބު އެ

 .ވެއެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ ޖެނެރަލް ނުވަތަ 

           ން، ކައުންސިލުެގ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ  )ނ(  
މެންބަރެއްގެ  ކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިނަސް، އެ ނައިބު ރައީސް 

 އޮންނާނެއެވެ.މެންބަރުކަން ދެމި

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައީސް މަޤާމުން 

 ދުރުކުރުން

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

ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހިރާއް 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   
 ހިންގުމުގައި ކައުންސިލް އެއްގޮތަށް  ރޫޙާ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

         ފާހަގަކުރެވިގެން އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ރައީސް ނައިބު ކައުންސިލުގެ
 ؛ދިނުން  ފުރުަޞތު ދުވަހުގެ( ތިރީސް ) 30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަންކަން އެ

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

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

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚުތިޔާރު

      ނުވަތަ ނެގުމަށް  ވޯޓު ނެތްކަމުގެ ތުބާރުއި ރައީސްގެ ނައިބު  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ނ(  
 އާންމު  ކައުންސިލުގެ ފުރިހަމަކުރުމަށް އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުރިން  ވޯޓުގެ އެ

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

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި  )ރ(  
ލިޔުމުން، ބައްދަލުވުމަށް  ،ކަންކަންނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވިކަމަށް ފެންނަ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާަކމަށް  )ބ(  
ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 

      ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް  އެ ،ށްމެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްކޮ
 .ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް ދޭންވާނެއެވެ ،ދުވަހުގެ ފުރުަޞތެއް( ތިރީސް ) 30

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ  )ޅ(  
    މުއްދަތު ހަމަވާއިރު،ގެ ދަށުން ދެވޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ބ(

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

އް އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ވޯޓެ
 .ނަގަންވާނެއެވެ

 ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ ންސިލްކައު )ކ(  
ފަހު، މި މާއްދާެގ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 30 ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދޭ
ގެ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ، ކައުންސިލު )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނޫން ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
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މުޅި ކައުންސިލުގެ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ )އ(  
 .ޖުމުލަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމުންނެވެ

އެ މެންބަރެއްގެ  ، ކަމުގައި ވިޔަސްވަކިކުރި  ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން )ވ(  
 .މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ

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

ގައި  )ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު  ލޯކަލް( R-143/2021ނަންބަރު 
ޓަކައި، ކައުންސިލުްނ  ކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

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

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

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  ،ބައްދަލުވުމާއި ންޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިއި (2)   
ދުވަހުގެ ކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  (ދޭއް) 2ނެގި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
 ؛ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

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

ގެ ވޯޓު އިތުބާރު ނެތްކަމު ،ބައްދަލުވުމާއި ންޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިއި (4)   
 ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން އާންމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛

އިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުުނ  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

މުއްދަތު  ދިންކުރުމަށް  ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ  ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި (6)   
ލިޔުން ހަވާލުކުރި ތާރީޚު  ،ހަވާލުކުރި ލިޔުމާއިއަންގައި ނައިބު ރައީސަށް 

 ؛އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ ކަމާ (7)   
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން ލިޔުމެްއ ( މ)މި މާއްދާގެ  )ފ(  
          ،އްޖެނަމަނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެދި

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

ޒީ އުޞޫލުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ދ(  
ލު ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސި ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

ފާހަގަކުރެވިގެން ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދައިން 
 R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު   ،މި ގަވާއިދާއި ،ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

ޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ބަ )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު(
          ޓަކައި، ކައުންސިލުން  ކުރުމަށް  އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު 

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

 .ންވާނެއެވެއަންގަ

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

 .ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ

އީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރަ )ލ(  
ފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް 14މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 
ގަވާއިދު ނަންބަރު   ،މި ގަވާއިދާއި ،ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި

2021/R-143 )ެވާގައި )އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގ  
އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

 .ފޮނުވައި، އޮތޯރިޓީން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ

 ތުތައް އިޖުރާއަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ނެގުމުގައި ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު )ގ(  
( ތިރީސް) 30 އަންގާތާ އެކަން  ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓީން  ފުރިހަމަކަމަށް

 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނައިބު ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ،ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ
        އެ މުއްދަތުގައި . ކުރަންވާނެއެވެ  އިންތިޚާބު  މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަުކ  މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުއެ 
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ގޮތުން ބެހޭ  ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލުގައި އެ ނޫން މައްސަލައަކާ އިންތިޚާބު
 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

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

 ތާރީޚުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ށް އެންގިކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަ
 .ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ

އިހުމާލުވެފައިވާަކމަށް  ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް  )ސ(  
ންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފާސްކުރި ކައު

ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަން، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަމަށް 

. ން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެއަދި އެކަ. ބެލެވޭނެއެވެ
ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލުެގ 
 ނިންމުން ލިޔުމުން ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަން ކައުންސިލުން ކަށަވަރު 

، ވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީދު( ތިރީސް) 30އަދި އެ ހާލަތުގައި . ކުރަންވާނެއެވެ

 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ ލުގެ ނިންމުން ލިޔުމުން އެންގިކައުންސި

      ގެ ދަށުން ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ އެންގުމާ ހަވާލުވުމަށް ( ސ)މި މާއްދާގެ  )ޑ(  
ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުމާ 

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

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ( ތިރީސް ) 30

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ  
 ވާޖިބުތައް

 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ގެ ވާޖިބުތައްކައުންސިލުގެ ރައީސް  .10

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

 މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން. ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލް )ށ(  

ގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީެގ ކައުންސިލު )ނ(  
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާެގ 

 މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން.



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި                R-31/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު:              32 އަދަދު:           52 ވޮލިއުމް:

10 

ކާިއ ން އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލައި، ޑިވިޜަންތަކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ  )ރ(  
 ތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން.ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް

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

 ރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލުގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެކައުންސިލުގެ ހަ )ޅ(  
 ންތޯ ބެލުން.މަތީ

ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  
އާންމުކުރެވޭކަން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާންމުކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް 

 ކަށަވަރުކުރުން.

 ރުން.ތަމްސީލުކު ގައި ކައުންސިލްތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނު ކައުންސިލް )އ(  

މަތީންކަން  ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ކައުންސިލް )ވ(  
 ކަށަވަރުކުރުން.

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

 ދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.ން އަމަތީ  ( އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެގަވާއިދާ

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

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

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

 .ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން ލ((  

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް

 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ތައްކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ވާޖިބު  .11

 .ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން )ހ( 
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ދިއްެޖ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެ  )ށ(  
ހުސްވެއްެޖ  ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ

ހާލަތެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން 
 އަދާކުރުން.

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ )ނ(  

 . ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުންރަށު )ރ(  

ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ތައްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  .12

      ނައުމާއި،ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެކަންތައްތައް  ވާ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިރަށުގެ )ހ( 
 ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ކަންކަން  އެ

 ގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން.ކައުންސިލު )ށ(  

 ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން. ކުރުމަށްކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލު )ނ(  

      ،ވަލާއިއަހަރީ މަސައްކަތު ތާ ،ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި  )ރ(  
 .ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން ،އަހަރީ ބަޖެޓާއި

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

 .ހެން ކަންކަން ކުރުންރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނި )ޅ(  

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

 )ދޭއް( ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.  2އަންނަނިވި  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބެހިގެންވަނީ  .13 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

 ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން. )ހ(  

 ން.ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވު )ށ(  

ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ 
 އަދަދު

     ލަ މެންބަރުންގެ ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ  )ހ(  .14
 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. ދެބައިކުޅަ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި                R-31/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު:              32 އަދަދު:           52 ވޮލިއުމް:

12 

އަދަުދ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ  )ށ(  
ހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ވަގުތަކަށް ނުވަތަ 

ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ  ،އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުްނ  މާއްދާގެ )ހ( މި )ނ(  
މެދުކަނޑައިލުމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުމަށް މި މާއްދާގެ 

ން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން މަތީ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 ވެ.ކުރަންވާނެއެ ޔައުމިއްޔާ

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ 
ވަސީލަތްތައް 
ބޭނުންކޮށްގެން 
ކައުންސިލުގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

ލުވުންތައް ބޭއްވެން ނެތް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަ )ހ(  .15
ން ގައި، މެންބަރުއްގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ހާލަތެގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުއްހާލަތެ

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީަލތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން  ،އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ތްތައް އާޞަލާތީ ވަސީލަ ފައިވާ ފަދައިން ޒަމާނީ މުޔާންކޮށް ބަގައި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ  ،ވިޔަސް ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައި

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

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް  ،ގޮތުގެ މަތީންފައިވާ ންކޮށް ޔާ ގައި ބަ މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން  ،ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާއި

އަންނަނިވި ކަންކަން  ،ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ،ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ވާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެްއ ވެސް ބައިވެރިވާން މެ މެންބަރަކުގައި ކޮންބައްދަލުވުމު  (1)   
ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތް ނުވަތަ 
އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ މެންބަރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 

ވަތަ އައިޑީއެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް ނުވަތަ ލިންކެއް ނުވަތަ ނު 
 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

އެ ފަދަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލޮގިން   (2)   
މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާއި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގަިއ 
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މާތު ޢުލޫބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި އެހެނިހެން މަ
 ކޯޑުކުރަން ވާނެއެވެ.ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ރި

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  އްވާސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަ  (3)   
އަތް  ،ވޯޓަށް އަހާ މައްސަލަތަކުގައި ވޯޓު ދޭންވާނީ ށްބަހުސްކޮ ،ވޯޓު ދޭއިރު

            ފުވާނެ ގޮތަށް ވެސް ސާ އިން އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ،އެކުމައްޗަށް އުފުލުމާ
އަނގަބަހުން  އެ މައްސަލައެއްގައި އެ މެންބަރަކު ވޯޓު ދޭ ގޮތް 

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

ށް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޮގިން މެދުވެރިކޮ
 ވެސް ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ. ގޮތަށް  އެ  ،ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ

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

ން މެނުވީ، ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތީ ކަށަ
 ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަށް އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ   (5)   
ޔުމެްއ ޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިމެންބަރުން ސޮއިކުރަން ކޮށްގެންވަސީލަތްތައް ބޭނުން

އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި  ނޭޗަރ"ޑިޖިޓަލް ސިގްއެ މެންބަރެއްގެ " ،ވާނަމަ
ކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްދަލުވުމުގެ ލިޔެކިުޔންތަ

 ވާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން  ،ކުރުވޭކަން  ސޮއި

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

 ލިންކު ނުވަތަ އައިޑީ، އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މަށް ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުެގ މި މާއްދާގެ ބޭނު  )ރ(  
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ގޮތްތައް ކައުންސިލުްނ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ވޯޓެއްގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ  ގާބައްދަލުވުމުގައި ނަ )ބ(  
ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ޮގތަކަށް  ގާކް ޛަރީޢާތައް މެދުވެރިކޮށް ނަޓްރޯނިއިލެކް

ފަދައިން ންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކައުންސިލުން ޔަގީ ކަންތިޒާމުކުރެވޭބައްދަލުވުން އިން
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ނުކުރެވޭނަމަ، ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް  ން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަގީ
ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވޯޓެއް ނަގައިގެން  ،އްދަލުވުމެއްގައިބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބަ

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

ކައުންސިލުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްގެން  ،މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު
ވާނީ، ރިވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާން ދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެ ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަ

 ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ މާޙައުލަކުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ދިނުން 

 ކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ އާންމު )ހ(  .16

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

 ނެއެވެ.ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭ

ށް ފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުން ކުރިޔަ ބައްދަލުވުން އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް  )ނ(  
ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ިހންގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި އެފަަދ 
ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަކު، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާލަމުން ވަގުތުން ބޭރުކުރުމާއި، 

ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްވެްސ  ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުވަތަ އޭގެ
ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް  ،ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ސިލުގައި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރަށް ކައުން )ރ(  
ގުޅިގެން އެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މަޝްވަރާ  އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލަށް ދެވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް،
 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ދިނުމުގެ ބާރު ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު

ތަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި މިގޮ  ،ނަމަވެސް
 ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާަގއި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
 ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަސް

 

ންސިލުގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އާންމު ކައު ،ން އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި ގަވާއިދުގަ )ހ(  .17
)އެކެއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް  1ކޮންމެ ހަފުތާއަކު  ،ބައްދަލުވުމެއް

      ،އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެވެ. ބުދަދުވަހުއެ ހަފުތާގެ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ
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   އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު  ޖެހިގެން ،ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ
 އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ކައުންސިލުެގ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެފަދައިން )ށ(  
ނަމަ، ހަފުތާއަކު ރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފެނިއްޖެރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މެންބަ

        ވުރެ ގިނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް )އެކެއް( އާންމު ބައްދަލުވުމަށް 1
 މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނާއި

 އެޖެންޑާ  ،ވަގުތާއި

ކައުންސިލުގެ އާންމު  ،ކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް ނުނިންމާހައި ހިނދަކު )ހ(  .18
އެޖެންޑާ  ގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތާއި ސިލުގެ އިދާރާކައުން  ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

 ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ.  ،ކަނޑައަޅާނީ

  އެޖެންޑާ،  ން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ގަޑިއާއިކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވު )ށ( 
ގެ ކުރިން، ކައުންސިލު )ދޭއް( ދުވަހުގެ 2މުގެ މަދުވެގެން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން  ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށްރައީސް، 

ން ކައުންސިލުގެ އާންމު ވާ ގޮތުގެ މަތީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
)ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވި ގޮތުގެ  2ބައްދަލުވުމުގެ  ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

 ޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ކައުންސިލުގެ ސެކްރެ ،ކޯޑުތައްރި

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

ަކމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން، ކައުންސިލުގެ ރައީސް  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ )ހ(  .19
 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

  ،ނުމަށް ބޭނުންވާނަމަކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެ )ށ(  
ކުރިން،  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3އިވާ ދުވަހުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފަ

 ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، ކައުންސިލަށް ވަކިކަމެއް  )ނ(  
ކައުންސިލުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް  ،ކަމެއް އެ ،ނުންވާނަމަހުށަހަޅަން ބޭ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

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

 ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ކައުންސިލަށް 
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ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
 ބައްދަލުވުން 

 އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  .20

     ންސިލުެގ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެން ކައު )ހ( 
 އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.ތިންބައިކުޅަ

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

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދިނުމަށް، އެ ކައުންސިލެއްގެ އަންހެނުންގެ  )ނ(  
ކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދުމުން، އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަްނ ތަރައްޤީއަށް މަސައް

 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ފެނުން.

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

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި   .21
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިޔުމުން  ،ސަބަބާއި ތާރީޚު

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
 ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނާއި

 އެޖެންޑާ  ،ވަގުތާއި

ލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ އްވާ ކުއްން، ކައުންސިލުން ބާމަތީ  މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .22
އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން  ތަނާއި ވަގުތާއި 

 ން، ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ. މަތީ  ލިޔުމުން ހުށަހަަޅއިފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ސިލުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ށް ކައުންކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަ )ށ(  
ކައުންސިލުގެ ރައީސް، ކައުންސިލުެގ  ،އެންމެ އަވަހަކަށް އެޖެންޑާ، ވީ ގަޑިއާއި

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން މެންބަރުންނަށް 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި 
 ނުނިންމޭނެ ކަންތައްތައް

ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމައިގެން ކައުންސިލު ،އަންނަނިވި ކަންކަމުން ކުރެ ކަމެއް  .23
 ނުވާނެއެވެ.

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

 .ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުން )ށ(  

ގޮތަށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނެގުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް  ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ )ނ(  
 މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.
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 ފާސްކުރުން. އި، ބަޖެޓު ކަނޑައެޅުމާ  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ރ(  

 ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާއި ފާސްކުރުން. )ބ(  

 ދާރީ މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.ކައުންސިލުގެ އި  )ޅ(  

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުްނ ކައުންސިލުގެ ދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާހުރެ  )ހ(  .24 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުން 
   ކުރުމަށް މެންބަރަކު ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ،  ކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ކަމެއް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ،އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައިވީ އެންމެ 

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

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

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

ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހާޒިރުނުވެ 
 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

           ނުވަތަ  ،އެދުމުގެ މަތިން ކައުންސިލުގެ ،ކައުންސިލަރަކަށް ޗުއްޓީގައި ހުންނަ )ރ(  
 ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ،ންކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަތީ އެ

ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ،ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން )ބ(  
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް  ،އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން

އަށް ފެނިއްޖެ ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ން ކައުންސިލުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ،އެ ކައުންސިލަރަކާމެދު ،ހިނދެއްގައި

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެްނ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (1)   
އުންސިލުން އެ ކަ  ،)ދޭއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 2ކައުންސިލުގެ 
 ؛ނަސޭހަތްދިނުން

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

 އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

 

ސެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައީ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ )ހ(  .25
ކައުންސިލުެގ  ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީދަލުވުންތަކުގެ ބައް ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި

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

 ކައުންސިލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި މެންބަރެކެވެ. 

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

 ފަހުގައެވެ. އްޔަނު ކުރުމަށްއަބަރަކު، މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެން

ހަްއޓަމުން ދަނިކޮށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަ )ނ(  
އި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގަ

އުންސިލުގެ ކަ ގެންއްޔަނުކޮށްއައުންސިލް ހިންގާނެ މެންބަރަކު ން ކަގޮތުގެ މަތީ
ވަތަ ނައިބު ރައީސް ދަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނު ގެންށް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަ

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

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

މާއި ން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ފެށުމަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .26
ބައްދަލުވުން  ،ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު

 لهآ وعلى ،هللا رسول على والسالم والصالة هللا، الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم"ފަށަމުން 
އަދި ބައްދަލުވުން  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ" މިގޮތަށް  .ہواال ومن وصحبه

ގޮތަށް  ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ" މި  .العالمين رب هللا والحمد"ން ނިންމަމު

 ކުރަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ  )ށ(  
ންެގ މެންބަރު  ،ނޫނީ އަދަދު ހަމަވާނަމައަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާ

ކުރުމަށްފަހު ބައްދަުލވުން ފަށާނީއެވެ. ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް  އަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު
        އަދަދު ހަމަވޭތޯހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި                R-31/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު:              32 އަދަދު:           52 ވޮލިއުމް:

19 

       ވެސް  ނަޅައިދިއުމުން ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުތު ފަހަ )ފަނަރަ( މިނިޓު 15
 ކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަ، އެކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި 
 ފާސްކުރުން 

 ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން  )ހ(  .27
   ކައުންސިލުން ، ސަތުން އެޖެންޑާ އިއްވުމުންން ރިޔާއިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީ 

 އެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

ގެނައުމަށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުން  އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލު )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

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

 ވެސް ނުވާނެއެވެ. ކަމެއް އެޖެންޑާއިން އުނިކޮށްގެން 

އެއްގޮތަށް  އެޖެންޑާއާ
ށް ބައްދަލުވުން ކުރިޔަ 

ގެންގޮސް ބަހުސަށް 
 ހުޅުވައިލުން 

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

ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުެގ 
 ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. 

ން ބަހުސްގެ ފުރުަޞތު ހުޅުވައިލުމުގައި،  މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ލަ ވަގުތާއި، ކޮންމެ ލައި، މުޅި ބަހުސަށް ދެވޭނެ ޖުމުމައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަ

ބައްދަލުވުމުގެ  ،މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ން ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅަން މަތީ ވެ. މިގޮތުގެރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެ

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

 ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންނެވެ. ،މިގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ 

ބައްދަލުވުމުގައި 
ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތަށް 

 އެދުން

ން ބަހުސަށް ހުޅުވައިލުމުން، މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 28މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .29
އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ 

 ، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.މެންބަރުން 

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

ފުރުޞަތު  ށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުންމެންބަރުން އެދުނު ތަރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަ
 ދޭންވާނެއެވެ.
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ބަހުސްގައި ވާހަކަ 
 ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް

އަންނަނިވި  ،ވެސް ދެއްކުމުގައި، ކޮންމެ މެންބަރަކު ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަކައުންސިލު  .30
 އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

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

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިނާކުރުން. )ށ(  

ކާ ޚިލާފުނުވެ، ގަވާއިދުތަދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އިސްލާމް )ނ(  
ދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުެގ ވާހަކަ

މަތީން  އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ
 ދެއްކުން.ވާހަކަ

ހުްސކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުްސ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަ )ހ(  .31 ބަހުސް ނިންމުން 
             ލަ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ތަ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމުނުވަ ،ނިމުމުން

ވުމަށާއި ފަހުބަްސ ށަހެޅި މެންބަރަކަށް، ޖަވާބުދާރީއެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހު
 ދޭންވާނެއެވެ. )ތިނެއް( މިނިޓު 3މަދުވެގެން  ،ބުނުމަށް

ން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރަށް މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
މި ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، މުޅި ބަހުސާ ގުޅިގެން ނިން

 އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ. ،ކުރުމުން  ނިންމުން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު 

ގޮތުން މައްސަލައާ ގުޅޭ 
 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުްސ ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުްސ  )ހ(  .32
ނިމުމުން، މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތްތައް ހުށަހެޅުމަށް ބައްދަލުވުމުެގ 

އި ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފުރުޞަތަށް އެދުމާ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގ  31މި ގަވާއިދުގެ  ،ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ންނެވެ.މަތީ

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

 ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން 
 ހުއްޓައިލަންޖެހުން 

     ކުރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،  އަންނަނިވި ކަންކަމުން  ،ދައްކަމުން ދަނިކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ  .33
 އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި  އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ،ރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީމެންބަ )ހ(  
ވާހަކަ  ،ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން 

 ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

       ބުތައް ކަމަށް ކައުންސިލުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަ ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ )ށ(  
 ،ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

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

ވާހަކަ ހުއްޓައިލަން އެންގި 
 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ، އެ ވާހަކައެއް ހުއްޓައިލުމަްށ   .34
 އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ 
މެއްގައި ކުރުން ބައްދަލުވު

 ހުއްދަ ނޫން ކަންކަން

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

 މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން. )ހ(  

         ،ގޮތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ،ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު ށ()  
ދައްކައި ހެދުމާއި، އެހެނިހެން މެންބަރުންނާ ވާހަކަ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި،

 .ތިބޭ މީހުންނަށް އިޝާރާތްކޮށް މުޢާމަލާތުކޮށްހެދުންދަލުވުމުގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސްބައް

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

ވެސް އެއްޗެހި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ނޫން  ކޯޑުކުރެވިދާނެ އެ ރި
 ބޭނުންކުރުން.

      އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެުދ  ،ދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށްރަކު ވާހަކަމެންބަ )ރ(  
 އެޅުން.ހުރަސް

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

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
 ނިންމުން 

ން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެ )ހ(  .36
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީ
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އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންެގ 
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ކުރެ ކަމެްއ  ގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ކަންކަމުން މި މާއްދާ )ށ(  
 ލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.މުޅި ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ފާސްކުރެވޭނީ

 ؛ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން  (1)   

ފުންޏެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުން  (2)   
 ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އިންވެސްޓުކުރުން.

ކުރެ ކަމެްއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ކަންކަމުން  )ނ(  
ދެބަިއެގ ލަ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ މުޅި ކައުންސިލުގެ ޖުމު  ،ފާސްކުރެވޭނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.

 ނަށް ދީފައިވާ ނަން ބަދަލުކުރުން؛ މު ތަންތަންއާ  (1)   

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

ނުވަތަ  ،ފުލޭ މުދަލެއް ނައްތައިލުންނޫ މުދަލާއިއުފުލޭ  ،ކައުންސިލުން ހޯދާ  (3)   
 ؛ނުވަތަ ވިއްކުން  ، ދިނުން އެފަދަ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަކަށް

 ކަންކަމުގައި ލުއިދިނުން. ކައުންސިލުން މާލީ  (4)   

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް

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

ގެ އްޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ،ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި
 ންނެވެ.މަތީ

ދީފައިވާ ކަނޑައެޅުން ހިމެނޭ ގޮތުން، ކައުންސިލްތަކަށް ލިބި ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު )ހ(  .38 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން 
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، 

 7/2010ދައުލަތުގެ މުދަާލއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
   އާއި،  ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެޭހ ، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި
 ންނެވެ.މަތީ  ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
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އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިާވ  ،ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި )ށ(  
އުންސިލަށް ލިބެންޖެޭހ ކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން ކަ އެއްބަސްވުންތަ

ފުކުރަން ނޫންވެސް އެހެން ަފއިސާއެއް މާ ނުވަތަ އެ ،ޖޫރިމަނާއެއްނުވަތަ  ކުއްޔެއް،
      ވާނީ، އެކަން ކުރަން  ،ނުވަތަ ފަސްކުރަން ނުވަތަ ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދޭނަމަ

( ގައި ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުއުލަތު)ދަ R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ންނެވެ.މަތީ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާބަޔާން

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

 އުފުލައިގެންނެވެ. އަތް ،ދޭނީވޯޓު

             ވެސް ދެވޭނީ، ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 
 ބައިވެރިވުން 

ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ  ،ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  .40
ގަިއ އްޓީން ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ހާލަތެކައުންސިލުގެ ފުްލ މެޖޯރި ،ގައެވެ. ނަމަވެސްއްތެހާލަ

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

ވޯޓު ގުނައި ތަފުސީލު 
ކޯޑުކުރުމާއި ނަތީޖާ ރި

 އިޢުލާނުކުރުން 

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

 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ. ،ކުރާނީ އިޢުލާނު

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ހާލަތު

 

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

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

 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން

 

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

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. އްކަމުގައެ

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  )ށ(  
 އިދާރާގެ ކައުންސިލުގެ ،ޖެހުމަށްފަހުޓަކައި ކައުންސިލުގެ ސިއްކަ މުކޮށް ހާމަކުރުމަށްންއާ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި                R-31/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު:              32 އަދަދު:           52 ވޮލިއުމް:

24 

ޑިއާ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީ ކައުންސިލުގެ ،ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓާއި، އިނޯޓިސްބޯޑާ
 ކުރަންވާނެއެވެ. ތަކުގައި އާންމުޕްލެޓްފޯމް

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

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އެކަން ރި 

ދަލުވުންތަކުގެ ބައް
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި   .44
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ 

 ޔަތެކެވެ.ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއް

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޔައުމިއްޔާ

ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި  )ހ(  .45
 އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް

ނިންމި ކަންކަމާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުން  )ށ(  
ނުވި ސަބަބާއި، ނުވި މެންބަރުން ބައިވެރިމެންބަރުންނާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި

ކައުންސިލަރުންގެ  އެ ބައްދަލުވުމުގައި، އިރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތާބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާ
ވެސް  މާތުއެކަމުގެ މަޢުލޫ ،އިތުރުން އެހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްާޔ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(  
ތެއް ފާހަގަކޮށްފައި ގޮ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ

 ޔައުމިއްޔާ ރަނގަޅުކަމަށް ރުހޭކަމަށެވެ. ،ބެލެވޭނީ ނުވާނަމަ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  ،ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ  .46
ދާރީ ދާއިރާތައް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/2010އި ޤާނޫނު ނަންބަރު ޓަކަ އެކަމަށް ،ކަންކަން ކުރާނީ
 ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ.ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ 

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ 
 ޖެނެރަލް 

 އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުގެ ލަފަާޔއެކު ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް )ހ(  .47
       ،ކުރާނީއްޔަނުއަނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު އުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެ ކަ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
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ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ،  )ށ( 
ތައް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުން ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދި ކައުންސިލު
ކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ  ތަންފީޛު
 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. ،ވެސް ފަރާތަކީ އިސް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 .ވަނީއެވެޔާންކޮށްފައި މިތިރީގައި ބަ ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  .48

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

  .މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

  ނުވަތަ ރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް، ކައުންސިލުގެ އިދާ )ށ(  
ރަށް ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެ

 ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން.

ކާއި އުސޫލުތައް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަ )ނ(  
 ކުރުން.ތަންފީޛު

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

 އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

 ގުޅޭގޮތުން ރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާމަސައްކަތްތަކާއި ހަކައުންސިލުގެ  )ބ(  
 ލަފާދިނުން.ނުވަތަ ކައުންސިލަށް  ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް

ޤާނޫނުތަކާއި  ،ރަކާތްތަކުގައިކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ހަ ކައުންސިލުން )ޅ(  
 ކަށް ތަބާވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.ގަވާއިދުތަ

 ،ތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއިރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓުލުން ތައްޔާކައުންސި )ކ(  
 ތީން ތަންފީޛުކުރުން.ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަ 

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

ގެ ރައީސަށް ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލު
 ލަފާދިނުން.
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ގެ ބޭނުމަށް، ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވ(  
ޔާގެ ގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިން، ކައުންސިލުމަތީ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

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

އަށް ކައުންސިލުްނ ކޮމިޓީކުރާ ކައުންސިލުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް )ފ(  
ފޯރުކޮށްދެވޭކަން އި މަޝްވަރާ ޔާލަތްތަކާއި އެހީތެރިކަމާއި ލަފަފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީ

 ކަށަވަރުކުރުން.

ސިވިލް ސަރވިްސ   ،މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެންމެ އިސް  އިދާރީކައުންސިލުގެ  )ދ(  
 .ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރުން

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

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ  ،މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭނީ ކައުންސިލުން ކުރާ  .49
         ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ  ، ބިނާކޮށްނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް

މުވައްޒަފުން  އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެތިބި އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
 ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޅުން އާ އޮންނަ ގު ކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 ،ކައުންސިލުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

އަށް ކޮމިޓީމަސައްކަތްކުރާ 
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް ،ކައުންސިލުން  .50
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.

ވޭނެ ވެށްޓެއް ށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ )ހ( 
 ޤާއިމުކޮށްދިނުން.

ލޭންޑް  ،މަސައްކަތު ތާވަލާއި ،ޝަލް ޕްލޭނާއިފައިނޭން ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ގެރަށު )ށ(  
ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ޔޫޒް

 ގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން. ކޮމިޓީމަސައްކަތްކުރާ
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް  )ނ(  
މުގައި ލަފަޔާިއ ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުގެ ހަކޮމިޓީ ،ބަލައި

 މަޝްވަރާ ދިނުން.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ،)އެކެއް( ފަހަރު 1ކު މަދުވެގެން މަހަ  )ރ(  
 އް ބޭއްވުމަށް ސިލާއެކު އިތުރު ބައްދަލުވުމެއާއެކު ބައްދަލުކުރުން. އަދި ކައުންކޮމިޓީ

 އާކޮމިޓީމަ، ނަ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދިއްޖެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
 ބައްދަލުކުރުން.

 މަސައްކަތްތައް ރަކާތްތަކާއިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހަރައްޤީއަންހެނުންގެ ތަ  )ބ(  
 ވިލަރެސްކުރުން.

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

ން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ހަރަކާތްތައް ކޮމިޓީ ޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައް )ކ(  
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއި ގެރަށު

ށް އެހީތެރިކަން އެކުލަވައިލުމުގައި ކޮމިޓީއަ ސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ޤާބިލުކަމާއި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާއަންހެ )އ(  
ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކާއި އެހެނިހެން  ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް

 ށްދިނުން.ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮ

ކަތްތަކަށް ރަކާތްތަކާއި މަސައްގެ ހަކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ވ(  
 .ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

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

 ވަނަ ބާބު ހަ

 ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

ޤައުމީ އިދާރާއާ އޮންނަ 
 ގުޅުން 

ލުން ހިންގުމުގެ ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫދިވެހިރާއްޖޭގެ އި) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   .51
ން، މުއައްސަސާތަކުން އިދާރީ މަތީ  ގޮތުގެ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9( ގެ ނުޤާނޫ
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         ޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި  ކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްދާއިރާތަ
 އެ މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެއް ކައުންސިލުން ދޭންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު 
 ގެނައުން 

ގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް މި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ގަވާއިދު  )ހ(  .52
ބަދަލެއް ގެނައުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެ ގެނެވޭނީ، އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ 

ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދަށް އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ 
ސަރުކާރުގައި ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުގައި ފާސްކޮށް

 ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.

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

ގައި އާންމުކުރަން ތަކުރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލުގެ
 ވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 
 ދިމާވުން 

 

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

 ނެވެ.އަޣުލަބިއްޔަތުން

އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ 
 ފުށުއެރުން

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

 ށެވެ.( އަތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދުލޯކަލް ކައުންސިލު) R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

އެހެން  ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެންމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުން  .55 މާނަކުރުން 
       ވަނީ، އެ ފައިޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީ އަންނަނިވި  ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

މި ގަވާއިދުގައި  ރުމެވެ. އަދިޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު
ވެސް  މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުކޮށް ބޭނުންކުރާ މާނަ

 ހިމެނިގެންވެއެވެ.

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ " )ހ(  
ގެ ދަށުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( 

 ކައުންސިލަށެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ،އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
ގެ ދަށުން ގުމުގެ ޤާނޫނު( އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ،އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

އެންމެ  އިދާރީކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ  ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
   ވަތަ މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ނުއިސް 

 ވެ.ތީގޮތުން ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަށެއެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގު

 ،އޮފީސްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ،"ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން  ،އެ ތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި

 ދާ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކަށެވެ.ގެންހިންގަމުންއުފައްދައި 
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 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު 

 ، ހއ.ތުރާުކނު
 ދިެވހިރާްއޖެ.

 ކުރާ ފޯމު ސަލާމުގެ/ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާން 

 ކުރަންޖެހޭ ބައި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ 

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

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

 ސަބަބު:

 ސިލަރުގެ އިޤުރާރު:ކައުން  ކައުންސިލަރުގެ ނަން:
           ބެހޭ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.އަހުރެންނާ މަތީގައި އެވަނީ 

 އަހުރެން އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި  ،އެ މަޢުލޫމާތަކީ
ހުރީ  އަހުރެންދީފައިވާ މަޢުލޫާމތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި 

ގެ އަހުރެންބަލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ،  އަހުރެން
 އަހުރެން ކަން އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅު އެޅޭނެ އްޗަށްމަ
 ބޫލުކުރަމެވެ.ގަ

 އެޑްރެސް:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 މަޤާމު:
 

 ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި 
 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 ގަޑި: މަޤާމު:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 
__________________________________ 


