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 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ 
 ،ކ.ދިއްފުށި

 ދިވެހިރާއްޖެ.         

 ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
    ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ 

އުންސިލް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތ ބަޔާންކުރުމުގެ ކަމާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ 
ާމލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ  ،ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން 108ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 

 އިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައިފަ

 " އެވެ.ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުމާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ  " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  

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

 ކައުންސިލް މާލެއަތޮުޅ ދިއްފުށީ  ން،މަތީ ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުްނ 

ޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ޓަކައި ކައުންސިލުްނ ބާްއވަން ނިންމަންެޖހޭ ނިްނމުންތައް ނިްނމުމަށް 
އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންާމ ކަންކަްނ  ބޭއްވުމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމާއި،

 ނިންމުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ުއސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

  ގައި ބޭއްވުނު   2022 ބަރުސެޕްޓެން 19ވަނީ، ފާސްކޮށްފައި މި ގަވާއިދު )ހ(  .3
ވަަނ  86 ވަނަ ައހަރުގެ 2022ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލުގެ މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ 
 ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
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ކައުންސިލުން މި ގަވާއިދު މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، )ށ(  
ޝާިއޢުކުރާ ތާރީޚުން ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި ،ފާސްކޮށް

 ފެށިގެންނެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުން  ލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއިކައުންސި

ކައުންސިްލ ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީްސ އިންތިޚާބުކުރާނީ  .4   ކައުންސިލުގެ ރައީސް 
 ން ނަގާ ސިއްުރ ވޯޓަކުންނެވެ.ސޫލުތަކުގެ މަތީއި ދީމިޤްރާޠީ އުރައްޔިތުންގެ މެދުގަ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
 ރައީސް 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ  ،ރަށު ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .5
 ތެރެއިން އެ ކައުްނސިލުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިްއރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ކައުްނސިލުެގ ނައިބު ރައީްސ    ،ަނމަވެސް ( ގައި އެހެްނ އޮތްމި މާއްދާގެ )ހ )ށ(  
 ،ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓެއް ނަގައިފިނަމަ ،މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ

އެކަން ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީއަށް  ،ނުވަތަ މެންބަރުކަުމން ވަކިވެްއޖެނަމަ
         ޚުން ފެިށގެން ގިނަވެގެން ނައިުބ ރައީސްެގ މަޤާުމ ހުސްާވ ތާރީ އަންގައި،

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކައުްނސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން މެންބަރަުކ  30
އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ. އެ މަޤާމަށް 

ރެވެންދެން، ކު ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިާޚބު އިންތިޚާބު
 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއެ ނޫން މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން ކައުްނސިލުގައި 

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައީސް   

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކައުްނސިލުގެ އާްނުމ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައީްސ އިންތިޚާބުކުރާނީ )ހ(  .6
 ންނެވެ.ވި ގޮތުގެ މަތީނަނިބައްދަލުވުމެއްގައި، އަން

ކަމަށް އިން ކައުްނސިލުގެ ނައިބު ރަީއސްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ  (1)  
ކައުްނސިލުގެ  ،އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު، އެ މެންބަރެއްގެ ނަން

 އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނީ، ކައުންސިލުގެ އާންުމ ކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނައިބު ރައީސް  (2)   
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންެގ މެދުގައި ނެޭގ ސިއްރު 

 ވޯޓަކުންނެވެ.

ނައިބު ރައީސް ހޮުވމަށް ނަާގ ސިއްުރ ވޯޓުގައި ބައިވެރިާވ ކޮންެމ   (3)   
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1 ،މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ
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ޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުެގ  މަށްކުރު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ިއންތިޚާބު )ށ(  
 ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ، ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރައީސް 
މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޤާމުން ިއސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުްނ  )ހ(  .7
ވެ. އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ

 އޭނާ ެއ މަޤާމުްނ ވަކިވީއެވެ.  ،ލިބުމުން

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

 .ވެކުރަންވާނެއެ ވަތަ ެއ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުޖެނެރަލް ނު

ނައިބު  ކައުންސިލުގެ 
ރައީސް މަޤާމުން 

 ފާ ދިނުން އިސްތިޢު

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަްނ  )ހ(  .8
ޢުފާގެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތި

 އިދާރާއަށް ލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ. 

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

 .ވެެއ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ ޖެނެރަލް ނުވަތަ

ން، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ނ(  
ކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިނަސް، އެ މެންބަރެއްގެ ެމންބަރުކަން ދެމި 

 އޮންނާނެއެވެ.

ގެ ނައިބު ކައުންސިލު 
ރައީސް މަޤާމުން 

 ދުރުކުރުން 

ލުގެ އާންުމ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކައުންސި )ހ(  .9
އަންނަނިިވ ކަންކަްނ ފުރިހަމަކުރުމަްށ  ،ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ބައްދަލުވުމެއްގައި

 ފަހުގައެވެ.

ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   
 ހިްނގުމުގައި ކައުްނސިލް އެއްގޮތަށް ރޫޙާ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

      ފާހަގަކުރެވިގެން އިުހމާލުވަުމންދާކަމަށް ރައީސް ނައިބު ކައުންސިލުގެ
 ؛ދިނުން ފުރުޞަތު ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަންކަން އެ

އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓު ނެގުމަށް ކައުްނސިލުެގ އާންުމ ނައިބު ރައީސްގެ   (2)   
 .ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން
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 ނައިބު  ކައުންސިލުގެ، ަނމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެފަދައިން ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
ކޮށްފި  ޙުކުމެއް ސާބިތުވެގެން  ކުށެއް ޖިނާއީ  ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ރައީސްގެ މައްޗަށް

 މަރުޙަލާ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ަނންބަރުގައި ވަނަ ( 1) ގެ ( ހ) މާއްދާގެ  މި، ގައިހާލަތު
 ނެގުމުގެ  ވޯޓު ނެތްަކުމގެ އިތުބާރު ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު ނުލައި  ފުރިހަމަކުރުމަކާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚުތިޔާރު

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

 ބައްދަލުވުމަށް  އާްނމު، ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ  މެންބަރަކު  ކައުންސިލުގެ  ބައްދަލުވުމަށް
 ނައިބު ވަތަނު ރައީސް  ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން އުޫސލުގެ އެޖެންޑާކުރާ ކަންކަން
 ކައުންސިލަރެއް  ހަވާލުވެހުރި  ހިންުގމާ ކައުންިސލު ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ ރައީސް
 .ކުރަންވާނެއެވެ އެޖެންޑާ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެެޖންޑާކުރުމަށްފަހު، ކައުްނސިލް ހިންގުމުގަިއ  )ރ(  
، ބައްދަލުވުމަށް ލިޔުމުން ،ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވިކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންުގމުގައި ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީްސ އިުހމާލުވެފައިވާކަމަށް  )ބ(  
ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، ކައުްނސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވ ޯވޓުގައި ބައިވެރިވި 

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

ކައުންސިލް ހިންުގމުގައި ނައިުބ ރައީސް ިއހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ަކއުންސިލުން ދެޭކ  )ޅ(  
ރު، ގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއި ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ބ(

ނުވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަާވ  ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލުގެ އާްނމު ބައްދަލުވުމުގައި، ނައިުބ 
ރައީސްގެ އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތްަކމަށް ކައުންސިލުްނ ަކނޑައަޅައި ވޯޓެްއ 

 .ނަގަންވާނެއެވެ

ހިންުގމުގައި ނައިުބ ރައީސް ިއހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ަކއުންސިލުން ދެޭކ  ންސިލްކައު )ކ(  
ފަހު، މި މާއްދާެގ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  30ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދެވޭ 

މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ، ކައުންސިލުެގ  )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 އި އެ ނޫން ަކމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެެވ. ބައްދަލުވުމެއްގަ
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ުމޅި ކައުްނސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ )އ(  
 .ޖުމުލަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްުވމުންނެވެ

އެ މެންބަރެއްގެ  ،ވަކިކުރި ަކމުގައި ވިޔަސް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން )ވ(  
 .މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައީސްެގ މައްޗަްށ ކައުންސިލުްނ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ  )މ(  
ގަވާއިދު  ،މި ގަާވއިދާއި ،ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުްނ ފާސްކޮށްފައިވަނީ

ގައި  )ންމު އިޖުާރއީ ގަވާއިދުލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާ( R-143/2021ނަންބަރު 
ޓަކައި،  ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

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

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

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި (2)   
އްަދލުވުމުގެ ދުވަހުގެ ކުރިން ބަ( ދޭއް) 2ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 

 ؛އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަްނ އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

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

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި (4)   
 އްދަލުވުމުގެ ނިްނމުން އާްނމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛ވޯޓު ނެގި ބަ

އިހުމާލުވި ކަންކަްނ ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ުހށަހެޅުނު  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު  ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި (6)   
ލިޔުްނ ހަވާލުކުިރ ތާރީޚު  ،މާއިއަންގައި ނައިބު ރައީސަްށ ހަވާލުކުރި ލިޔު

 ؛އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ  ކަމާ (7)   
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން ލިޔުމެްއ ( މ)މި މާއްދާގެ  )ފ(  
          ،ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯުދމަށް ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ އެދިއްޖެނަމަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުްނ ( ތިނެއް) 3އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ރަސްމީ 
 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ 

ޒީ އުޞޫލުްނ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަ 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ދ(  
ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލު ހިންގުމުގަިއ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

ހުމާލުވަމުންދާކަމަްށ ފާހަގަކުރެވިގެން ނައިުބ ރައީސްެގ އިުތބާރު ނެތްކަމަށް އި
  ،ިމ ގަވާއިދާއި ،ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުްނ ފާސްކޮށްފައިވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާީއ ( R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ކުރުމަށް ރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖު )ގަވާއިދު

    ޓަކައި، ކައުންސިލުްނ ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ރަްސީމ 
ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ( ސާދަ) 14

 .އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ށް، މުެގ ވޯޓު ކަށަވަުރކުރުމާ ަހމަޔަ ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަލޯކަލް )ތ(  
އޭނާގެ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިބު ރައީސް

 .ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ

ގެ ވޯޓު ނެގުމަްށފަހު އެ މަޤާމަށް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމު )ލ(  
ފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް 14މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއިދާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 
ން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް އާންމު ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަ

 .ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި، އޮތޯރިޓީން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ

 އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި  ނެގުމުގައި  ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު )ގ(  
( ތިރީސް) 30 ގާތާއަން އެކަން  ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކަމަށް

 ކައުންސިލުގެ  ރަީއސްގެ މަޤާަމށް ނައިބު ކައުންސިލުގެ  ހުސްވެފައިވާ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
        އެ މުއްދަތުގައި. ވާނެއެވެ ިއންތިޚާބުކުރަން މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ރަކު ކުރެވިފައި ނުވާަނމަ، ެއ މަާޤމަށް ެމންބަ އެ މަޤާމަްށ މެންބަރަުކ އިންތިޚާބު
ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލުގައި ެއ ނޫްނ މަްއސަަލއަކާބެހޭ ގޮތުން  އިންތިޚާބު

 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                  R-163/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:              236 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް:

9 

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ( ތިރީސް) 30 މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ޏ(  
ދަތު ކުރުމަށް ދެވޭ މުއް ކަންކަން އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ

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

އިުހމާލުވެފައިވާކަމަށް  ކައުންސިލް ހިންުގމުގައި ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީސް  )ސ(  
 ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފާސްކުރި
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަން، ކައުްނސިލުގެ ނައިބު ރައީަސށް އެންގުނުކަމަށް 

. އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ބެލެވޭނެއެވެ
 ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނުވާަނމަ، ކައުްނސިލުެގ ނަމަވެސް، އެ

ނިންމުން ލިުޔމުން ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަްނ ކައުންސިލުްނ 
، ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ( ތިރީސް) 30އަދި އެ ހާލަތުގައި . ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

 .ޚުން ފެށިގެންނެވެކައުންސިލުގެ ނިްނމުން ލިުޔމުން އެންގުުނ ތާރީ

ގެ ދަށުން ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ އެންުގމާ ަހވާލުވުމަށް ނައިުބ ( ސ)މި މާއްދާގެ  )ޑ(  
ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުާމ 

. ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ( ދޭއް) 2ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް 
މި ހާލަތުގަިއ ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުްނ ހަވާލުކުރިކަމަށް ބަލަިއ، އެ ތާރީޚުްނ 

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ( ތިރީސް) 30ފެށިގެން 

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ  
 ވާޖިބުތައް

 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ާވޖިބުތައް  .10

މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިްނމާ ނިްނމުންތައް ކައުންސިލުގެ  )ހ( 
 ތަންފީޛުކުރުން.ޝާއިޢުކުރުމާއި 

 މަސައްކަތްތައް ރާވައި ިހންގުްނ. ކައުންސިލުގެ ހިންުގމަށް ކުރަންޖެހޭ  )ށ(  

ކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުުރމަށް ކައުންސިުލން އެކަަށއަޅާ ތަރައްޤީގެ  )ނ(  
ނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ ޕްލޭ

 މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން.

ން އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލަިއ، ޑިވިޜަންތަކާިއ ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ )ރ(  
 ރުން.ތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް
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 ރިޔާަސތު ބެލެހެއްޓުން.ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތަކުގެ  )ބ(  

 ރަކާތްތައް ހިނަގމުންދަނީ ކައުންިސލުގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެކައުންސިލުގެ ހަ )ޅ(  
 މަތީންތޯ ބެލުން.

 ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަްނ ާލޒިމުކުާރ ޕްލޭންތަކާއި )ކ(  
އާންމުކުރެވޭކަްނ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާްނމުކުރަންޖެޭހ ނިްނމުންތައް 

 ކަށަވަރުކުރުން.

 ތަްމސީުލކުރުން. ގައި ކައުްނސިލްތަމްސީލުކުރަްނޖެހޭ ތަންތަނު ކައުންސިލް )އ(  

މަތީންކަން  ވާ ގޮތުގެހިނގަުމންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތް ކައުންސިލް )ވ(  
 ކަށަވަރުކުރުން.

ކައުންސިލުގެ މާީލ ޒިްނމާތަކާއި ކައުންިސލުގެ މާީލ ިޒންމާދާރުވެރިޔާގެ  )މ(  
މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.ން އަމަތީ ( އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެގަވާއިދާ

ުލ މަސްއޫ ރައްޔިތުްނނަށާއި ،ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިްނމާތަކާ ުގޅިގެން )ފ(  
  އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

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

ގެ ިއދާރީ ކަންކަން ކޮމިޓީކުރާ މަސައްކަތްއަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ތ(  
 ތިޒާމުކޮށްދިނުން.ންއި

 .ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން ލ((  

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 

 ވަނީއެވެ.ށްފައި މިތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،ތައްކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްެގ ވާޖިބު  .11

 .ކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން )ހ( 

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޭއނާ ނުކުޅެދިއްެޖ  )ށ(  
ހުސްވެއްެޖ   ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަާޤމު 

ހާލަތެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން 
 އަދާކުރުން.
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  ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ )ނ(  

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން )ރ(  

 ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ތައްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ މަސްޫއލިއްޔަތު  .12

      ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސިލުގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނައުމާއި، )ހ( 
 ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ކަންކަން  އެ

 ޖަްލސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން.ގެ ކައުންސިލު )ށ(  

 ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން.ކައުންސިލުގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލު )ނ(  

      ،އަހަރީ މަސަްއކަތު ތާވަލާއި ،ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަްނޖެޭހ ޕްލޭންތަކާއި )ރ(  
 . ބައިވެރިވުންސަޕްިލމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމުގައި ޢަމަލީގޮުތން ،އަހަރީ ބަޖެޓާއި

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުގެ ަރއީސް ހަވާލުކުރާ  )ބ(  
 ހެން ަމސައްކަތްތައް ކުރުން.އެހެނި

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން )ޅ(  

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

 )ދޭއް( ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.  2އަންނަނިިވ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބެހިގެންވަނީ  .13 ދަލުވުން ކައުންސިލުގެ ބައް

 ކައުންސިލުގެ އާންުމ ބައްދަލުވުން. )ހ(  

 ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން. )ށ(  

ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ 
 އަދަދު

ލަ ެމންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ސިލުގެ ުޖމުކައުން ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ )ހ(  .14
 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުެވ ތިބެގެންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ އަދަދު  )ށ(  
ތަ ހަމަވަންދެން، ެއ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިުލމުގެ ނުވަތަ އެހެން ވަގުތަކަށް ނުވަ

އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް 
 ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫީނ އަދަދު ހަމަނުވެެގން ބައްދަލުވުްނ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ލުމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްުވމަށް މި މާއްދާގެ މެދުކަނޑައި

ން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަްނ މަތީ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޔައުމިއްޔާ

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ 
ވަސީލަތްތައް 
ބޭނުންކޮށްގެން 
ކައުންސިލުގެ 

 ން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވު

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އެއްތަނަކަށް ަޖމާކޮށްގެން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވެން ނެތް  )ހ(  .15
ހާލަތުގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ހާލަތުގައި، މެންބަރުްނ 
އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮށްގެން 

ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުންިސލުގެ ރައީސަްށ ކައުން
 ލިބިގެންވެއެވެ.

އާޞަާލތީ ވަސީލަތްތައް  ބުނެފައިާވ ފަދައިން ަޒމާީނ މުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ  ،ވިޔަސް ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައި

ބަލައި، އެ ބައްދަލުވުމަކާ ުގޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ުފރިހަމަކުރަންޖެޭހ  ބާވަތަށް
 އެންމެހައި ކަންކަްނ ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޒަމާނީ ަވސީލަްތތައް މެދުވެރިކޮށް  ،ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
އި ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުްނ ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާ

ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ 
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ވާނީ، އެ ބައްަދލުވުމެއް މެ މެންބަރަކުވެސް ބައިވެރިވާންބައްދަލުވުމުގައި ކޮން  (1)   
ސީލަތް ނުވަތަ ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަ

އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ މެންބަރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުްނސިލުގެ 
އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް ނުވަތަ ލިންކެއް ނުވަތަ ނުވަތަ 

 އައިޑީއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

ން އެ ފަދަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލޮގި  (2)   
މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާިއ ނުވަތަ 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި 

 ޯކޑުކުރަން ވާނެެއވެ.މާތު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ރިއެހެނިހެން މަޢުލޫ 

އްވޭ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭ  (3)   
ވޯޓު ދޭއިރު ބަހުސްކުރެވި ވޯޓަށް އަހާ މައްަސލަތަކުގައި ވޯޓު ދޭންާވނީ އަތް 

ވެސް ސާފުވާނެ ގޮތަށް  އިންއެކު އަނގަބަހުން އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯމައްޗަށް އުފުލުމާ
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އެ މައްސަލައެއްގައި އެ މެންބަރަކު ވޯޓު ދޭ ގޮތް ހާމަކުރުމާއެުކގައެވެ. 
ކުރެވޭ ަޒމާނީ މުާއޞަލާތީ ވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުންބައްދަލު ނުވަތަ

ވަސީލަތުގައި ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނުގައި އެ މެންބަރަކަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ 
ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް 

 ވެްސ ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ. އެގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ

ނަމަވެސް، ރުގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަ ނަންބަވަ 3މި އަކުރުގެ   (4)   
ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް ިމ ގަވާއިދު ާލޒިމުކުާރ ހާލަތުގައި، ވޯޓުގެ 

ން މެނުވީ، ޒަމާނީ މުާއޞަލާތީ  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތީސިއްރުކަން
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސިއްުރ ވޯޓެއް 

 އިގެން ނުވާނެއެވެ.ނަގަ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަްށ އޮންލައިންކޮށް ނުވަަތ ޒަމާީނ   (5)   
ޖެޭހ ކޮށްގެން މެންބަރުން ސޮއިކުރަންމުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން

   ނޭޗަރ"ޑިޖިޓަްލ ސިގް އެ މެންބަރެއްގެ " ،ޔުމެއް ާވނަމައެއްވެސް ލިޔެކި
ވެ. އެގޮތުން، ބައްދަލުވުމުގެ އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ކުރެވިދާނެއެ

ކުރުވޭކަްނ ކައުްނސިލުގެ  ކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ސޮއި ލިޔެކިޔުންތަ
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ޒަމާީނ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތް ނުވަަތ އެޕްލިކޭޝަން މެުދވެރިކޮށް   (6)   
އިން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ ިއދާރާ

ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭ ލޮގިްނ ނުވަަތ ލިންކު ނުވަތަ އައިޑީ، އެހެްނ 
 ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ަޒމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ކައުންސިލުެގ  )ރ(  
 ގޮތްތައް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި

 ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ނެގޭ ވޯޓެއްގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުެގ ގޮތުން އެފަދަ  )ބ(  
އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާތައް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭ ވޯޓުެގ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް 

ފަދައިން ންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެތިޒާމުކުރެވޭތޯ ކައުންސިލުން ޔަގީބައްދަލުވުން އިން
ނުކުރެވޭނަމަ، ޒަާމނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް  ންވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަގީ

ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވޯޓެއް ނަގައިގެން  ،ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި
 ނުވާނެއެވެ.
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ވާ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުްނ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއް )ޅ(  
މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުޫލމާތު ކައުންސިލުްނ ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްގެން 

ވާނީ، ރިވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާންނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެ
 މާޙައުލަކުންނެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ދިނުން 

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

ންސިލުެގ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަަހން ވަންަނ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކައު )ށ( 
ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހުްސގައި އެއްވެސް 

 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ށް ފަރާތަކުން، ބައްަދލުވުން ކުރިޔަ ބައްދަލުވުން އަޑުއަހަން ަވންނަ އެއްެވސް )ނ(  
 ިހންގުމަީކ މަާނ ަކމެކެވެ. އަދި އެފަދަ ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް

ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ ީމހަކު، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާލަމުން ވަގުުތން ބޭރުކުރުމާއި، 
ަވކި މުއްދަތަކަށް  އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުވަތަ

ޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތި
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ކައުްނސިލުެގ މެންބަުރންގެ އިތުރަށް  )ރ(  
ގުޅިގެން އެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ  ކައުންސިލުގައި އެެޖންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ 

 ކައުންސިލުގެ ،މަޝްވަރާ ކައުންސިލަށް ދެވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ބާރު ކައުްނސިލުގެ ރައީސަްށ 

މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުަމށް ކައުންސިލުެގ  ،ނަމަވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
ްއ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިުވމަށް ދަޢުވަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ަޖލްސާގައި ވޯޓެ

 ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ދުވަސް 

 

ކައުންސިލުގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ،ންއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި ގަވާއިދުގަ )ހ(  .17
)އެކެއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.  1ކޮްނމެ ހަފުތާއަކު  ،އާންމު ބައްދަލުވުމެއް

އަދި އެއްވެސް ދުވަހުއެވެ. ބުދަހަފުތާގެ  ،ވާނީއާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއް
ޖެހިގެން އަންަނ  ،ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ،ސަބަބަކާހުރެ

 ރަސްމީ ދުވަހު ެއ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.
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ނަމަެވްސ، ކައުންސިލުެގ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެފަދައިން )ށ(  
ަނމަ، ރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފެނިއްޖެރައީސަށް ނުވަތަ ކައުްނސިލުެގ މެންބަ

)އެކެއް( އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުެރ ގިނަ އާްނމު ބައްދަލުވުްނ  1ހަފުތާއަކު 
 ބޭއްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި، ތަނާއި
 ޑާ އެޖެން

ކައުްނސިލުގެ އާްނުމ  ،ކައުންސިލުން އެެހން ގޮތަކަށް ނުނިންމާހަިއ ހިނދަކު )ހ(  .18
އެޖެންާޑ  ގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ަވގުތާއިކައުންސިލުގެ އިދާރާ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

 ކައުްނސިލުގެ ރައީސެވެ.  ،ކަނޑައަޅާނީ

އަޅާ ތަނާއި، ގަިޑއާއި، އެޖެންޑާ، ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑަ )ށ( 
ކުރިްނ، ކައުންސިލުެގ  )ދޭއް( ދުވަހުގެ 2މުގެ މަދުވެގެން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު

 ރައީސް، ލިޔުމުްނ ކައުންސިލުެގ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ން ކައުްނސިލުގެ އާްނުމ ވާ ގޮތުގެ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
)ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިްނ ފޮނުވި ގޮތުެގ  2ބައްދަލުވުމުެގ  ،އްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާބަ
 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ. ،ކޯޑުތައްރި

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

ކަުއންސިލުގެ ރައީްސ ކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން،  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ  )ހ(  .19
 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާގެ ެއޖެންޑާގަިއ ކަމެއް ިހމެނުަމށް ބޭނުންވާނަމަ )ށ(  
ކުރިން،  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3އިވާ ދުވަހުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފަ

 . ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، ކައުންސިލަށް  )ނ(  
ކަމެްއ ކައުންސިލުެގ އިާދރާ މެދުވެރިކޮށް  އެ  ،ވަކިކަމެއް ހުށަހަަޅން ބޭނުންާވނަމަ
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންެމ ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގެ ެއޖެންޑާގައި ިހމެ )ރ(  
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާިއދުތަކުގެ ދަށުން  ވެްސ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މައްސަލައަކީ

 ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްަސލައަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
 ބައްދަލުވުން 

 އްިލ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި، ކައުްނސިލުގެ ކު  .20

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެން ކައުްނިސލުގެ ތިންބައިކުޅަ  )ހ( 
 އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.
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ކައުންސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، ލޯކަްލ ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީން  )ށ(  
 އެދުން.

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

 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ފެނުން.

ލުވުމެއް ބާއްވަްނ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަ  )ރ(  
 ފެނުން.

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނ އެދުމުގައި، ެއ ޖަްލސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންާވ   .21
 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިޔުމުްނ  ،ސަބަބާއި ތާރީޚު

ލި ކައުންސިލުގެ ކުއް 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި ،ތަނާއި
 އެޖެންޑާ 

ލި ބަްއދަލުވުން ބާއްވާނެ ން، ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކުއްމަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  )ހ(  .22
އެޖެންާޑ ކަނޑައަޅާީނ، އެ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވުމަށް ހުށަހެިޅ  ތަނާއި ވަގުތާއި

ން، މަތީ ހެޅުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަ
 ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ. 

ިސލުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާިއ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުން )ށ(  
ކައުންިސލުގެ ރައީްސ، ކައުންސިލުެގ  ،އެްނމެ އަވަހަކަށް އެޖެންާޑ، ވީ ގަޑިއާއި

 އެވެ. ފޮނުވަންވާނެލިޔުމުްނ މެންބަރުންނަށް 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި 
 ނުނިންމޭނެ ކަންތައްތައް 

ކައުންސިލުެގ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއްގައި ިނންމައިގެްނ  ،އަންނަނިވި ކަންަކމުްނ ކުރެ ަކމެއް  .23
 ނުވާނެއެވެ.

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

 .ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ެގނައުން )ށ(  

ގޮތަށް އެއްވެސް ޯލނެއް ނެގުްނ ނުވަތަ ވިަޔފާރީގެ އެއްވެސް  ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ )ނ(  
 މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.

 ފާސްކުރުން. އި، ބަޖެޓުކަނޑައެޅުމާ އުންސިލުގެ ބަޖެޓުކަ )ރ(  

 ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާިއ ފާސްކުރުން. )ބ(  
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 ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަާކމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެުޅން. )ޅ(  

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުަވތަ ކައުންސިލުްނ ެގ ކައުްނސިލުދިމާވާ މުިހންުމ ސަބަބަކާހުރެ  )ހ(  .24 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުން 
ކުުރމަށް މެންބަރަކު ހާޒިރުުވމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ،  ކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ަކމެއް

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަަތ  ގެ ްނ ކައުންސިލުމަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ  )ށ(  
           މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުނާ މެންބަރަކު،
އެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ 

 ހުިރ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސަލާމުގައި

ން ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް ނާންގައި، ނުވަތަ މަތީ ތުގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮ )ނ(  
ކައުންސިލުެގ ން ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެންބަރަކު މަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހާޒިރުނުެވ 
 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

        ނުވަތަ އެދުމުެގ މަތިްނ  އުންިސލަރަކަށް ކައުންސިލުެގ ކަ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ )ރ(  
 ން ކައުްނސިލުގެ ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވެވިދާނެއެވެ.ކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަތީ އެ

ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު  )ބ(  
ސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިުދމަތްތައް ދިނުމަށް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުން 

ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީއަށް ފެނިއްޖެ 
ން ކައުންސިލުްނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ،އެ ކައުންސިލަރަކާމެދު ،ހިނދެއްގައި

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު  ފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް  (1)   
  ،)ދޭއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 2ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލުގެ 

 ؛އެ ކައުންސިލުން ނަސޭހަތްދިނުން

ގޮތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގައި  (2)   
     ނުވަތަ  ،ވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ)ތިނެއް( ބައްދަލު 3ކައުންސިލުގެ 

 ،ގައިާވ ކަންތައް ތަކުރާުރވާނަމަވަަނ ނަންބަރު (1) )ބ( ގެ  މި މާއްދާގެ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ،އެ ކައުންސިލަކުން ލިޔުމުން އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ

 އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.
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ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 

 

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

ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކައުންިސލުގެ މެންބަރުންެގ 
 ލް ހިންުގމާ ހަވާލުވެހުިރ މެންބަރެކެވެ. ތެރެއިން ކައުންސި

ކައުންސިލުގެ ރައީސާިއ ނައިުބ ރައީްސ އެއްފަހަރާ ކައުްނސިލުގެ ހިންުގާމ  )ށ(  
ކައުްނސިލާ ހަވާލުވާޭނ  ،ކައުންސިލުެގ ޖަްލސާއެއް ބާއްވައި ،އެކަހެރިވާންވާނީ

 މެންބަރަކު، މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ޢައްޔަނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

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

ން ކައުންސިލް ހިންގާނެ މެންބަަރކު ޢައްޔަނުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ
ށް ދަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރަީއސް ނުވަތަ ނައިުބ ރިޔައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުކަ

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

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

ލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަުލވުމެއްގެ ފެށުމާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސި )ހ(  .26
ބައްދަލުވުން  ،ނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން

 ،هللا رسول على والسالم والصالة هلل، الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم"ފަށަމުން 

އަދި  ،ނީ" މިގޮތަށްކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ފެށު .واالہ ومن وصحبه لهآ وعلى
. ކައުންސިުލގެ ބައްދަލުވުން العالمين رب هلل والحمدބައްދަލުވުން ނިންމަމުްނ "

 ގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނުކުރަންވާނެެއވެ. ނިމުނީ" މި

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަިޑޖެހުުމން، ެއ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫީނ  )ށ(  
ންެގ މެންބަރު ،ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާަނމަ އަދަދު

ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ. ބައްދަލުވުން އަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު
އަދަދު ހަމަވޭތޯ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަަމ، އެ 

ވެްސ ޤާނޫީނ  ބަލަންވާނެއެވެ. ިމ ވަގުތު ފަހަނަޅައިދިއުުމން )ފަނަރަ( މިނިޓު 15
 ކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަ، އެކަްނ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު އަދަދު ހަމަނުވާ

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި 
 ފާސްކުރުން 

 ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެެޖންޑާ ރިޔާސަތުން  )ހ(  .27
ން ރިޔާސަތުން ެއޖެންޑާ އިއްުވމުްނ، ކައުންސިލުްނ ވެ. މިގޮތުގެ މަތީއިއްވަންވާނެއެ

 އެ އެޖެންާޑ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 
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ގެނައުމަށް ކައުންސިލުެގ ބައްދަލުވުމުްނ  އެޖެންޑާެގ ތަރުތީބަށް ބަދަލު )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ޖެްނޑާގައި ނުހިެމޭނ ކުރިން ފޮނުވި އެ )ދޭއް( ދުވަހުގެ 2އްދަލުވުމުގެ އާންމު ބަ )ނ(  
މު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގަިއ ން އާ ،ކަމެއް

 ވެސް ނުާވނެއެވެ. ހިމެނޭ ަކމެއް އެެޖންޑާއިން އުނިކޮށްގެން 

އި ބައްދަލުވުން އެޖެންޑާއާ
ށް އެއްގޮތަށް ކުރިޔަ

ގެންގޮސް ބަހުސަށް 
 ހުޅުވައިލުން 

މުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުުރމަށްފަހު، އެ އެޖެންޑާގަިއ ކަނޑައެޅިފައިާވ ބައްދަލުވު )ހ(  .28
 ތަރުތީބުން، އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

ން ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމަާކ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުުރމުގެ ފުރުޞަތު މަތީ
 ލަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވައި

ްނ ބަހުސްެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމުގައި،  މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  )ށ(  
ލަ ވަގުތާއި، ކޮންމެ ލައި، މުޅި ބަހުސަށް ދެވޭނެ ުޖމުމައްސަލައިގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަ

މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު ބައްދަލުވުމުގެ 
ން ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅަްނ މަތީ ޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުގެރި

ލަ ދިގުމިނާއި، ކޮްނމެ ެމންބަރަކަށް ލިބޭނެ ން ނިންމައިފިނަަމ، ބަުހސްގެ ޖުމުރިޔާސަތު
ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ހަމަހަަމ އުސޫލަކުްނނެވެ. ،ށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނީމިގޮތަށް މެންބަރުންނަ

ބައްދަލުވުމުގައި 
ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 ފުރުޞަތަށް އެދުން 

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

 މެންބަރުން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.

ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް، އެ ބަހުސަކަށް  )ށ(  
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ަހމަވަންދެން، ނުވަަތ ބަހުސް އެއްޮކށް ނިމެންދެން، 

 ށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުން ރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަފުރުޞަތަށް މެންބަރުން އެދުނު ތަ
 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ބަހުސްގައި ވާހަކަ 
 ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް

އަންނަނިިވ  ،ވެސް ދެއްކުމުގައި، ކޮްނމެ މެްނބަރަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަކައުންސިލު  .30
 އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

ދައްކަމުންދާ ވަގުތު އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެްއ ހަކަމެންބަރަކު ވާ )ހ(  
 ދެމެދަށް ހުރަސް ޭނޅުން. ވެްސ އެ ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ާވހަކަ ބިނާުކރުން. )ށ(  
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ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ނޫނުތަކާއި ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާއިސްލާމް )ނ(  
ދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންސިާލއި ކައުންސިލުެގ ވާހަކަ

މަތީން  އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންާނޭނ ގޮތުގެ
 ދެއްކުން.ވާހަކަ

ލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުސް ކައުންސިލުގެ ބައްދަ )ހ(  .31 ބަހުސް ނިންމުން 
           ަލ ވަުގތު ހަމަވުމުން، ތަ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމުނިމުމުްނ ނުވަ

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

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

 ެއ މައްސަލައެއްެގ ބަހުްސ ނިމުނީއެވެ. ،ކުރުމުންނިންމުން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނު

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 
 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސް ކުރެެވމުންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުްސ  )ހ(  .32
ނިމުމުން، މަްއސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތްތައް ހުށަހެޅުަމށް ބައްދަލުވުމުގެ 

ރުޞަތަށް އެދުމާއި ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފު
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ  31މި ގަވާއިދުގެ  ،ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ންނެވެ.މަތީ

ނަމަވެސް، ބަުހސްގެ މަރުޙަލާެގ އި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
ތް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތެރެއިން، މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުުރމަށް ފެންނަ ގޮ

 ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން 
 ހުއްޓައިލަންޖެހުން 

  ކުެރ ކަމެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ،  އަންނަނިިވ ކަންކަމުން  ،ދައްކަމުން ދަނިކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ  .33
 އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިސްާލމްދީނުގެ ައސްލުތަކާއި ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ )ހ(  
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން 

 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

       ކުމުގެ ައދަބުތައް ކަމަށް މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކައުންސިލުގަިއ ވާހަކަދެއް )ށ(  
ަކމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިާޔސަތަށް ފެނިގެން  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.
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ނެްތ  މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ހިެމނިގެންވާ ކަމަާކ ގުޅުމެއް )ނ(  
 ށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންުގން.ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަ

ވާހަކަ ހުއްޓައިލަން އެންގި 
 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

މެންބަރެއްގެ ވާހަަކ ހުއްޓައިލުމަށް ރިޔާސަތުްނ އަންގައިފިނަމަ، ެއ ވާހަކައެއް ހުއްޓައިުލމަށް   .34
 އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ 
އްދަލުވުމެއްގައި ކުރުން ބަ

 ހުއްދަ ނޫން ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ އެއްވެްސ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލުެގ މެންބަރަކު، އަންނަނިިވ   .35
 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެްއ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރު އޭނާއަްށ އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއ  )ހ(  
 ން.ކުރު

       ،ކައުންސިލުެގ ޙުރުމަތް ެކނޑޭފަދަގޮތަކަށް ،ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު )ށ(  
ދައްކައި އެހެނިހެން މެންބަރުންނާ ވާހަކަ ނޫސް މަޖަްއލާ ފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި،

ތިބޭ މީހުންނަްށ އިޝާރާތްކޮށް ދަލުވުމުގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސްހެދުމާއި، ބައް
 .މުޢާމަލާތުކޮށްހެދުން

ނުމަށް ފިޔަވައި، ކެސެޓް ން ކައުންސިލުެގ ބޭމަތީ ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ ގޮތެއްގެ )ނ(  
އަުޑ ނުވަތަ ަމންަޒރު ނުވަތަ  ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ކެމެރާ 

ކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ކައުންސިލުގެ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ރި
 ބޭނުންކުރުން.

     އެ މެންބަރަކާ ިރޔާސަތާ ދެމެދު  ،ދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށްރަކު ވާހަކަމެންބަ )ރ(  
 ހުރަސް އެޅުން.

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

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
 ނިންމުން 

 އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން  )ހ(  .36
ކައުންސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީ

ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ޯވޓުގައި ބައިވެރިވި 
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ކުރެ ަކމެްއ   )ހ( ގައި އެެހން އޮތް ަނމަވެސް، ައންނަނިވި ކަންަކމުންމި މާއްދާގެ )ށ(  
 ަލ މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.މުޅި ކަުއންސިލުގެ ޖުމު ،ފާސްކުރެވޭނީ
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 ؛ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ މަޤާމުްނ ދުރުކުރުން  (1)   

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

ކުރެ ަކމެްއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން އޮތް ަނމަވެސް، ައންނަނިވި ކަންަކމުން )ނ(  
ަލ މެންބަރުންެގ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ މުޅި ކަުއންސިލުގެ ޖުމު ،ފާސްކުރެވޭނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.

 ނަށް ދީފައިވާ ނަން ބަދަލުކުރުން؛ މު ތަންތަންއާ  (1)   

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

ކައުންސިލުން ހޯދާ އުފުޭލ އަދި ނުއުފުޭލ މުދަލެއް ނައްތައިލުން ނުވަަތ   (3)   
 ؛ކުންއެފަދަ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއް

 ކަންަކމުގައި ލުއިދިނުން. ކައުންސިލުން ާމލީ  (4)   

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް

ވާނެއެވެ. ދޭން ކައުންސިލުން ކަމެްއ ނިންުމމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި ަމންފާއަށް އިސްކަން  .37
ތަކާއި ަގވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނު ،އަދި ކައުންސިލުން ަކންކަން ނިންމަންވާނީ

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

ކަނޑައެޅުްނ ިހމެޭނ ގޮތުން، ކަުއންސިލްަތކަށް ލިބިދީފައިވާ  ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓު )ހ(  .38 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން 
ން މާލީ އެްނމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ބާރުތަކުގެ ތެރެއި

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލުން ހިންުގމުެގ ޞޫ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަީޒ އު 7/2010
ދައުލަތުގެ ، ވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއިއާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަ ޤާނޫނު(

 ންނެވެ.މަތީ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ުއސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ  ،ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި )ށ(  
 ގޮތަކުން ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެޭހ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް

ފުކުރަން ނުވަތަ ނޫންވެސް އެެހން ފައިސާއެއް މާ  ކުއްޔެއް، ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެ 
ވާނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު އެކަން ކުރަން ،ފަސްކުރަން ނުވަތަ ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދޭނަމަ

2017/R-20 ަންނެވެ.މަތީ ތުގެ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު)ދ 
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ކައުންސިލުން ސިއްރު ވޯޓަކުން ގޮތެއް ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަްށ  )ހ(  .39 ވޯޓު ދިނުން 
ނިންުމމުގަިއ  ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ ކަންކަން ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ކަންަކން

 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ދޭނީކައުންސިލުން ވޯޓު

          ބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ، ވޯޓު ނަާގ ކޮންމެ ަކމަކަށްކައުންސިލުގެ ކޮްނމެ މެން )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 
 ބައިވެރިވުން 

ވޯޓު އެއްވަރުވެއްެޖ  ،ކައުންސިލުން ަކމެއް ނިންުމމުގައި ރިޔާސަތަްށ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  .40
ްއ ނިންމަްނޖެހޭ ހާލަތުގަިއ ކައުންސިލުެގ ފުލް ެމޖޯރިޓީން ކަމެ ،ހާލަތުގައެވެ. ނަމަވެސް

 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.  ،މަދުވަނީ އެއްވޯޓު ކަމަށްވާނަމަ

ވޯޓު ގުނައި ތަފުސީލު 
ކޯޑުކުރުމާއި ނަތީޖާ ރި

 އިޢުލާނުކުރުން 

ކަުއންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަަތ  ،ކޯޑު ކުރާނީވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފުސީލު ރި  .41
ޖެނެރަްލ ކަނޑަައާޅ ކައުންސިލުެގ އިދާރާގެ މުވައްޒަެފކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީާޖ ސެކްރެޓަރީ 
 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ. ،އިޢުލާނުކުރާނީ

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
 ހާލަތު 

 

ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނުވަަތ   .42
     އެއްބަފާ މީހެއްެގ ަމޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ  އެއްބަނޑުަތ ބައްޕަގެ ނުވަތަމަންމަެގ ނުވަ

އެ މެންބަރެއްެގ އަމިއްަލ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެްއ އޮތް ަކމަކާމެދު ކައުްނސިލުގަިއ 
 މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ކުރުން ނިންމުންތައް ހާމަ 

 

ކައުންސިލުން ފާސްކުާރ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަާކއި ކަންތައްތައް  )ހ(  .43
ޞައްޙަ  ،އާންމުކޮށް ާހމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަްށ ހާމަނުކުރެޭވ އަމުުރތަކަކީ

 އަމުރުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ނިންމުންތަާކއި ކަންތައްތައް ކައުންސިލުން ފާސްކުާރ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި  )ށ(  
ޖެުހމަށްފަހު ކައުންސިލުެގ ޓަކައި ކައުންސިލުެގ ސިއްކަ މުކޮށް ހާމަކުރުމަށްންއާ

ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓާއި ކައުންސިލުގެ ރަސްީމ ، އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިތުރުން
 ސޯޝަލް މީޑިާއ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ން ކައުންސިލުެގ ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާމި މާއްދާގެ  )ނ(  
އުްނސިލުގެ އިދާރާއިްނ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާްނމުކުރުމަށްފަހު، ކަ

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އެކަން ރި
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ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ަހމަޖައްސަިއ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލު  .44
ކައުންސިލުގެ ެމންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނޭެހން ބެލެހެއްޓުަމކީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާެގ 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޔައުމިއްޔާ

އްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުެމއްގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލުގެ ކޮންެމ ބަ )ހ(  .45
ެއ ޔައުމިއްޔާަގއި މެންބަރުްނ  ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުން ިނންމި ކަންަކމާއި، ބައްދަލުުވމުގައި ބައިވެރިވި  )ށ(  
ނުވި ސަބަބާއި، ނުވި މެންބަރުން ބައިވެރި ދަލުވުމުގައި ބައިވެރިމެންބަރުންނާއި، ބައް

 އެ ބައްދަލުވުމުގައިބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތުގެ އިތުރުން، 
އެކަމުެގ  ،ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރުން އެހެްނ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ

ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި  މާތުމަޢުލޫ
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(  
ގޮތެއް  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ

 މަށް ރުހޭަކމަށެވެ.ޔައުމިއްޔާ ރަނަގޅުކަ ،ބެލެވޭނީ ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  ،ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ާވޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ  .46
ދާީރ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 7/2010ޓަކައި ޤާނޫުނ ނަންބަރު  އެކަމަށް  ،ކަންކަން ކުރާނީ

 ލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ާޤއިމުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ. ލާމަރުކަޒީ އުޞޫދާއިރާތައް

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ 
 ޖެނެރަލް 

 އިދާީރ މުވައްޒަފެއްެގ ގޮތުގައި ކައުްނސިލުގެ ލަފަޔާއެކު  ކައުންސިލުގެ އެްނމެ ިއސް )ހ(  .47
ސިވިްލ  ،ޔަްނކުރާނީކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުެގ މަޤާމަށް ީމހަކު ޢައް

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުްނސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ،  )ށ( 
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދި، ކައުންސިލުްނ ނިްނމާ ނިްނމުންތަްއ 

ން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަ
 ކައުންސިލުެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެެވ. ،ވެސް ފަރާތަކީ އެންމެ އިސް 
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ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 .ވަނީއެވެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  .48

 އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްަޔތުން ކައުންސިްލ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެްނމެ އިސް  )ހ( 
ކައުންސިލުގެ އިދާރާެގ ، ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ އެްނމެހައި ިއންތިޒާމުތައް ހަަމޖައްސައި

  .މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުެގ ރައީސް،  )ށ(  
ރަްށ ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަ ބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންުގމާ އެނައި

 ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން.

ކާއި އުސޫލުތަްއ ކައުންސިލުން ިނންާމ ނިްނމުންތަކާއި ކަނޑަައޅާ ގަވާއިދުތަ )ނ(  
 ތަންފީޛުކުރުން.

ންސިލުގެ އިާދރާގެ މުވައްޒަފުްނ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައު )ރ(  
މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސައި، ކައުންސިލުްނ 

 އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

 ގުޅޭގޮތުން ރަކާތްތަކާއި އިންސާީނ ވަސީލަްތތަކާކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަ )ބ(  
 ލަފާދިނުން.ނުވަތަ ކައުްނސިލަށް  އުންސިލުގެ ރައީސަށްކަ

ޤާނޫނުތަކާއި  ،ރަކާތްތަކުގައިކުާރ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންާގ ހަ ކައުންސިލުން )ޅ(  
 ކަށް ތަބާވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.ގަވާއިދުތަ

ތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓުކައުންސިލުން ތައްޔާ )ކ(  
 ތީން ތަންފީޛުކުރުން.ކައުންސިލުން ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަ ،ރުކުރުމާއިތައްޔާ

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

ގެ ރައީސަްށ ަމސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލު ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި
 ލަފާދިނުން.

ން، މަތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ )ވ(  
 ޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.ކައުންސިލުގެ މާީލ ޒިްނމާދާރުވެރި

ޓަކައި ކައުންސިލުެގ   ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ )މ(  
 .އެންމެ އިްސ އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހަިއސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން
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އަށް ކައުންސިލުްނ ޮކމިޓީކައުންސިލުގެ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  )ފ(  
ފޯރުކޮށްދެވޭކަން  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި އެހީތެރިކަމާއި ލަފައާއި މަޝްވަރާ 

 ކަށަވަރުކުރުން.

ސިވިލް ސަރވިްސ  ކައުންސިލުގެ އެންމެ ިއސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން  )ދ(  
 .ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރުން

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުްނސިލުގެ ރައީސް ނުވަަތ ނައިބު ރައީސް  )ތ(  
 ހެން ކަންތައްތައްކުރުން.އަންގާ އެހެނި

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުން 

ކައުންސިލުެގ  ،މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ީމޑިއާއަށް މަޢުލޫާމތު ދޭނީ ކައުންސިލުން ކުރާ   .49
         ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކައުންސިލުގެ ރައީްސ ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ

 އިސް މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިްނ ަކއުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެ ަމސައްކަތާ ހަވާލުވެތިިބ 
 މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އާ އޮންނަ ގުޅުން ކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ކައުންސިލުން 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

އަށް ކޮމިޓީމަސައްކަތްކުރާ 
އެހީތެރިކަން 

 ނުން ފޯރުކޮށްދި

ައށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުްނ ކަތްކުރާ ކޮމިޓީކައުންސިލުން އަްނހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައް  .50
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންާވނެއެވެ.

ވޭނެ ވެށްޓެއް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަްށ މަސައްކަތްުކރެ )ހ( 
 ޤާއިމުކޮށްދިނުން.

 ލޭންޑް ޔޫޒް  ޝަލް ޕްލޭނާއި މަސައްކަތު ތާަވލާއިފައިނޭން ،ޕްލޭނާއި ރަށު ތަރައްޤީގެ )ށ(  
 ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ

 ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން.

މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާ ގޮްތ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  )ނ(  
މުގައި ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުގެ ހަކޮމިޓީ ،ބަލައި

 ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން.

)އެކެއް( ފަހަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  1މަދުވެގެން މަހަކު  )ރ(  
ސިލާއެކު އިތުރު ބައްދަލުވުމަކަށް އާއެކު ބައްދަލުކުރުން. އަދި ކައުންކޮމިޓީ

އާއެުކ ކޮމިޓީމަ، ނަ  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދިއްޖެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
 ބައްދަލުކުރުން.
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 މަސައްކަތްތައް ރަކާތްތަކާއި އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ބ(  
 ވިލަރެސްކުރުން.

ންމުކޮށް ާހމަކުރާ ރިޕޯޓުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުުމގައި އަންހެނުންެގ ކައުންސިލުތަކުން އާ )ޅ(  
 ރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން.ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު

ން ހިންުގމަށް ކަނަޑއަޅާ ހަރަކާތްތައް ކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ  )ކ(  
ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަ ،ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއި

ށް އެހީތެރިކަން އެކުލަވައިުލމުގައި ކޮމިޓީއަ  ސައްކަތު ތާވަލާިއ ބަޖެޓުކޮމިޓީގެ މަ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންާވ އިދާރީ  ޤާބިލުކަމާއި  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ )އ(  
ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކާއި އެހެނިހެން  ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް

 ށްދިނުން.ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮ

ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް ގެ ހަކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ )ވ(  
 .ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ެގ މަސްއޫލިއްަޔތުގެ ދާއިރާއިން ކޮމިޓީތް ކުާރ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަ )މ(  
އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކޮމިޓީ ،ނަމަން އެދިއްޖެކޮމިޓީހީތެރިކަމަށް ކައުންސިލުގެ އެ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ހަވަނަ ބާބު 

 ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

ޤައުމީ އިދާރާއާ އޮންނަ 

 ގުޅުން 
ލުން ހިންުގމުެގ ދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ އުޞޫރާއްޖޭގެ އިދިވެހި) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   .51

       ން، މުއައްސަސާތަކުްނ މަތީ ގޮތުގެ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9( ގެ ނުޤާނޫ
ޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި  އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް

 ނުންވާ އެއްބާރުލުމެްއ ކައުންސިލުްނ ދޭންވާނެއެވެ.އެ މުއައްސަސާއަކުްނ ބޭ

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު 
 ގެނައުން 

މި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް  )ހ(  .52
ލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ގެނެވޭނީ، އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް، ލޯކަ

ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދަށް އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް 
 ސަރުކާރުގައި ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ. ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުގައި ފާސްކޮށް
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ވޭ ން ިމ ަގވާއިދަށް ގެނެމަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
އިޞްލާޙުތައް، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާއި ކައުންސިލުގެ ރަސްީމ 
ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް ީމޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އާންމުކުރަްނ 

 ވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 
 ދިމާވުން 

 

މެްއގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ މި ގަވާއިދުގައި ހިެމނިފައިނުވާ ކަމެްއ ދިމާވެއްޖެަނމަ، ެއ ކަ  .53
ަލ މެންބަރުންެގ މަތީން ކައުންިސލުގެ ޖުމު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ ،ނިންމާނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ 
 ފުށުއެރުން

 R-143/2021 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް  .54
 ،ފުށުއަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީާއ ( ތަކުެގ އާންުމ އިޖުރާީއ ގަވާއިދުކަލް ކައުންސިލުލޯ)

 ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާީއ ގަވާއިދަށެވެ.

      މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެްނ   .55 މާނަކުރުން 
ވަނީ، އެ ފައިޢިބާރާތްތަކާއި ަލފުޒުތަކަށް ދީއަންނަނިވި  ،ހަނުވާހައި ިހނދަކުއެހެން މާނައެއް ދޭ

މި ގަވާއިދުގައި  ރުެމވެ. އަދިއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކު
ެވްސ  މުފްރަދު މާަނ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގަިއ ޖަމްޢުކޮށް ބޭނުންކުާރ މާނަ 

 ނިގެންވެއެވެ.ހިމެ

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

 ކައުންސިލަށެވެ.މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

 2010/7 ޤާނޫުނ ނަްނބަރު ،ނެފައި އެވަނީ"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބު )ށ(  
ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( 

 ކައުންސިލުގެ މެންަބރުންނަށެވެ.މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ  ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

ގެ އިދާރާގެ އެންމެ ކައުންސިލު ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
އިސް އިދާރީ މުވަްއޒަފުކަމަށް ސިވިްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުްނ ަކނޑައަޅާ ފަރާތެއް 

 ވެ.ތީގޮތުން ހަވާލުވެހުިރ މުވަްއޒަފަށެނުވަތަ އެ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގު

 ،ސަރުކާރުގެ ިމނިސްޓްރީތަކާއި ،"ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )ރ(  
 ،އެ ތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ،އިއޮފީސްތަކާ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގަމުންދާ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު 
 މުއައްސަސާތަކަށެވެ.
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 ރާކައުންސިލުގެ އިދަމާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ކ.ދިއްފުށި،  

 ސަލާމުގެ/ާޢއިލީ ިޒންމާެގ ޗުްއޓީަގއި ހުިރ ސަބަބު ަބާޔްނކުރާ ފޯމު 

 ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ބައި 

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

 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: މަ ތަފުސީލު ލިޔަން:ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ވާނަ 2

 ސަބަބު:

 ކައުންސިލަރުގެ އިޤުރާރު: ކައުންސިލަރުގެ ނަން:
ބެޭހ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަިދ        އަހުރެންނާމަތީގައި އެވަީނ 

ދީފައިވާ  އަހުރެން އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި 
 އަހުރެން ހުީރ  އަހުރެން މަޢުލޫމާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި

ެގ މައްޗަްށ އަހުރެންބަލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެްއޖެ ަނމަ، 
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އަހުރެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން 

 އެޑްރެސް:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:

 

 ނައިބު ރައީްސ ނުވަތަ ހަވާލުވެހުރި ކައުްނސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި  ނުވަތަ ރައީސް
 )ދޭއް( 2ދުވަސް  )އެކެއް( 1ވަސް ދު

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

 މަޤާމު:
 

 ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވަްއޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ބައި
 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 ގަޑި: މަޤާމު:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 

  1ޖަދުވަލު 


