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 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ 

 ،ނ. ހެނބަދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

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

  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު) ެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ 

ކައުންސިލް ހިންގުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް މިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ 

  ،ވަަނ މާއްދާއިްނ ބާރު ލިބިގެން 108ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައިފަިއވާ ގަވާއިދެކެވެ. ކުނުބުރީ ހެނބަދޫމިލަދުންމަޑުުލ ދެ

ކަުއންސިލުގެ ހިންާގ  މިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 " އެވެ.ގަވާއިދު

ޖޭގެ (ދިވެހިރާއް 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  .2 މަގުސަދު 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު) ާއއި

 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ން،މަތީ ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ުފރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި،  ކައުންސިލް

ޓަކައި ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެޭހ  ންސިލުން ނިްނމަންޖެޭހ ނިންުމންތައް ނިންުމމަށްކައު

އެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންުގމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންާމ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި،

ކަންކަން ނިްނމުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ އުސޫލުތަކާއި ިއޖުރާއަތުތައް ކަނޑައަޅަިއ 

 ޔާންކުރުމެވެ.ބަ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

  ގައި ބޭއްވުނު   2022 ބަރުންސެޕްޓެ 11ފާސްކޮށްފައިވަނީ،  މި ގަވާއިދު (ހ)  .3

ވަަނ  53ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލުގެ  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ

 ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
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ކައުންސިލުން ދުންަމޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ މިލަ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، (ށ)  

ާޝއިޢުކުރާ ތާރީޚުން މި ގަވާއިދު  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި ،މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 ފެށިގެންނެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުން  އިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާ ކައުންސި

ކައުންސިްލ ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ  ،ޚާބުކުރާނީރަށު ކައުންސިލުެގ ރައީްސ އިންތި  .4   ކައުންސިލުގެ ރައީސް 

 ން ނަގާ ސިއްުރ ވޯޓަކުންނެވެ.އި ދީމިޤްރާޠީ އުސޫލުތަކުގެ މަތީރައްޔިތުންގެ މެދުގަ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 

 ރައީސް 

ކައުްނސިުލގެ މެންބަރުންެގ  ،ރަށު ކައުންސިލުެގ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ (ހ)  .5

 ލުގައި ހިެމނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ިސއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.ތެރެއިން އެ ކައުންސި

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް   މަޤާމުްނ  ،ނަމަެވސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް (ށ)  

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަަގއިފިނަމަ ،އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ

 އަންގައި،އެކަން ލޯަކލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  ،މެންބަރުކަމުން ވަކިވެްއޖެނަމަ

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30 ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން

އެ މަޤާމަށް ތެރޭގައި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަުކ 

ކުރެވިފައި  ބަރަކު ިއންތިޚާބުއެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންއިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ. 

އެ ނޫން މައްސަލައަކާބެޭހ ކުރެވެންދެން،  ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެކައުންސިލުގައި  ގޮތުން

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 

ރައީސް   

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކައުްނސިލުގެ އާްނުމ  ،ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލުގެ ނައިބު  (ހ)  .6

 ންނެވެ.ނަނިވި ގޮތުގެ މަތީބައްދަލުވުމެއްގައި، އަން

ކަމަށް އިން ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރަީއސްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ ތެރެ  )1(  

ކަުއންސިލުގެ  ،އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު، ެއ މެންބަރެއްެގ ނަން

 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އާންމު ބައްދަލުވުމަ

ކަމަްށ މެންބަރަުކ އިންތިޚާބުކުރާނީ، ކައުްނސިލުެގ އާންުމ ނައިބު ރައީސް  )2(   

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ެމންބަރަކަށް   )3(   

 (އެކެއް) ވޯޓެވެ. 1 ،ވޭނީދެ
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ޓަކަިއ ނަާގ ސިއްުރ ވޯޓުގެ  ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައީްސ އިންތިޚާބު (ށ)  

 ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ، ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރައީސް 

މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

ޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ، އެކަން ލިޔުމަކުްނ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޤާމުން ިއސްތި (ހ)  .7

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް 

 އޭނާ ެއ މަޤާމުްނ ވަކިވީއެވެ.  ،ލިބުމުން

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

ކައުްނސިލުގެ ެސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ކީ ރައީސް ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަންސިޓީއަ އެ

 .ވެކުރަންވާނެއެ ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރު

ނައިބު  ކައުންސިލުގެ 

ރައީސް މަޤާމުން 

 ފާ ދިނުން ޢުއިސްތި

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަްނ  ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން (ހ)  .8

ލިޔުމަކުން ކައުްނސިލަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އިސްތިޢުފާގެ ިސޓީ ކައުންސިލުެގ 

 އިދާރާއަށް ލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ. 

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

ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީއެއްކަން ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ  ރައީސް ސިޓީއަކީ ނައިބު އެ

 .ވެޖެނެރަލް ނުވަތަ ެއ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

ން، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގެ (ހ) ގަ (ނ)  

     އިސްތިޢުފާ ދިނަސް، އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަްނ ކަމުގެ މަޤާމުްނ މެންބަރަކު 

 ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 

ރައީސް މަޤާމުން 

 ދުރުކުރުން 

ލުގެ އާްނުމ ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކަުއންސި (ހ)  .9

 ކަން ފުރިހަމަުކރުމަށް ފަހުގައެވެ.އަންނަނިވި ކަން ،ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ބައްދަލުވުމެއްގައި

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   )1(   

 ިހންގުމުގައި  ކައުންސިލް އެއްގޮތަށް ރޫޙާ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

       ފާހަގަކުރެވިގެން އިހުމާލުަވމުންދާކަމަށް ރައީސް ނައިބު ކައުންސިލުގެ

 ؛ދިނުން ފުރުޞަތު ދުވަހުގެ) ތިރީސް( 30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ންކަންކަ އެ

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެުގމަށް ކައުންސިލުެގ އާންުމ   )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، ހާލަތުގައި

 ނެގުމުގެ ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު ނުލައި ފުރިހަމަކުރުމަކާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ންސިލަށްކައު އިޚުތިޔާރު

   ނުވަތަ  ނެގުމަށް ވޯޓު  ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު ރައީސްގެ  ނައިބު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ނ)  

 އާްނމު  ަކއުންސިލުގެ ފުރިހަމަކުރުމަށް އިޖުރާއަތު  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ކުރިން  ވޯޓުގެ އެ

 ބައްދަލުވުމަށް އާްނމު، ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ  މެންބަރަކު ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް

 ރައީސް ނައިބު ނުަވތަ ރަީއސް ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން ުއސޫލުގެ އެޖެންޑާކުރާ ކަންކަން

 އެޖެންޑާ  ކައުްނސިލަރެއް ހަވާލުެވހުރި ހިންގުމާ ކައުންސިލު ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ހު، ކައުްނސިލް ިހންގުމުގަިއ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ ެއޖެންޑާކުުރމަށްފަ (ރ)  

ލިޔުމުްނ، ބައްދަލުވުމަށް  ،ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވިަކމަށް ފެންނަ ކަންކަން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންގުމުގަިއ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ އިުހމާލުވެފައިވާކަމަށް  (ބ)  

ރުވެ ޯވޓުގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، ކައުންސިލުެގ ޖަލްސާއަށް ހާޒި

     ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް  އެ ،މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްކޮށް

 .ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް ދޭންވާނެއެވެ ،ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް) ތިރީސް( 30

ލުން ދެޭކ ކައުންސިލް ހިންުގމުގަިއ ނައިބު ރައީްސ އިުހމާލުވެފައިވާކަމަށް ަކއުންސި (ޅ)  

 ގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު،  ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ (ބ)

ނުވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަާވ  ކަންކަްނ އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ

ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލުގެ އާްނމު ބައްދަލުވުމުގައި، ނައިބު ރައީސްގެ 

ތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ވޯޓެއް އި

 .ނަގަންވާނެއެވެ

ހިންުގމުގަިއ ނައިބު ރައީްސ އިުހމާލުވެފައިވާކަމަށް ަކއުންސިލުން ދެޭކ  ންސިލްކައު (ކ)  

ފަހު، މި މާއްދާގެ (ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 30ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދެވޭ 

މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ، ކައުންސިލުެގ  ޔާންކޮށްފައިވާގައި ބަ(ޅ) 

 ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނޫން ަކމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެެވ. 
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މުޅި ކައުންިސލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ (އ)  

 .ފާސްުވމުންނެވެ ޖުމުލަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން

އެ މެންބަރެއްެގ  ،ވަކިކުރި ކަމުގަިއ ވިޔަސް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ މަޤާމުން  (ވ)  

 .މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރަީއސްގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުްނ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ  (މ)  

ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދާއި ،ސްކޮށްފައިވަނީނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން ފާ

ގައި  )ގަވާއިދު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު ިއޖުާރއީ( R-143/2021ނަންބަރު 

ޓަކައި، ކައުންސިުލްނ  ކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

 ،އަންނަިނވި ލިޔެކިޔުމާއެކު ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ތިނެއް( 3އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަސްމީ 

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެކައުންސިލުން  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯުޓ  ،ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު )1(   

 ؛ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ،މާއިއިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ބައްދަލުވު )2(   

ދުވަހުގެ ކުރިން ބައްދަލުވުމުެގ ) 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(   

 ވޯޓު ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ނިްނމުން އާްނމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛

އިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ުހށަހެޅުނު  )5(   

 ؛ލިޔުންތައް

ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު  ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި )6(   

ލިޔުން ހަާވލުކުރި ތާރީޚު  ،އަންގައި ނައިބު ރައީސަށް ހަވާލުކުރި ލިުޔމާއި

 ؛އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ  ކަމާ )7(   
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ލިޔުމެްއ  ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން) މ(މި މާއްދާގެ  (ފ)  

           ،ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެްއ ހޯދުމަށް ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެދިއްޖެަނމަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުްނ ) ތިނެއް( 3އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ރަްސމީ 

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ 

ޒީ އުޞޫލުން އް ލާމަރުކަ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ދ)  

ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލު ހިންގުމުގައި އިުހމާލުވަމުންދާކަމަްށ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)

ފާހަގަކުރެވިގެން ނައިބު ރައީސްެގ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުަމށްފަހު، އެފަދައިން 

 R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު   ،މި ގަވާއިދާއި ،ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު(

         ޓަކައި، ކައުންސިލުްނ  ކުރުމަށް އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ) ސާދަ( 14 ަރސްމީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން،

ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް ކަމުގައި  އެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ

ށް، ޔަމުގެ ވޯޓު ކަށަަވރުކުރުމާ ހަމަލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަ (ތ)  

އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިބު ރައީސް

 .ތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެޒިންމާ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްެގ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓު ނެގުމަްށފަހު އެ މަޤާމަްށ  (ލ)  

ފައިވާ ޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގައި ބަ 14މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

ގަވާއިދާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ  ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި 

އާންމު ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް 

 .ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި، އޮތޯރިޓީން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ

 އިޖުރާއަތުތައް ޔާންކޮށްފައިވާބަ ގަވާއިދުގައި މި  ނެގުމުގައި ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު (ގ)  

) ތިރީސް( 30 އަންގާތާ އެކަން ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކަމަށް

 ކައުންސިލުގެ  ރައީސްގެ މަާޤމަށް ނައިބު ކައުންސިލުގެ  ހުސްވެފައިވާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

        އްދަތުގައިއެ މު. ވާނެއެވެ އިންތިޚާބުކުރަން މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ ަމޤާމަށް މެންބަރަކު  އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލުގަިއ ެއ ނޫްނ މަްއަސލައަކާބެހޭ ގޮތުން  އިންތިޚާބު

 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
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ވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ދު) ތިރީސް( 30 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި (ޏ)  

ކުުރމަށް ދެވޭ މުއްދަތު  ކަންކަްނ އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ 

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންުދ 

 .ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ދުވަސްތައް

ުހމާލުވެފައިވާކަމަށް އި ކައުންސިލް ހިންގުމުގަިއ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް  (ސ)  

ކައުންސިލުން ދެޭކ ކަންކަން އިޞްލާުޙ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފާސްކުިރ 

ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރަީއސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަްނ، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީަސށް އެންގުނުކަމަށް

. އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުްނ ލާޒިމެއް ޫނނެވެ. ބެލެވޭނެއެވެ

ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނުވާަނމަ، ކައުންސިލުެގ 

ނިންމުން ލިޔުމުން ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަން ކައުންސިލުްނ 

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

 .ކައުންސިލުގެ ނިްނމުން ލިުޔމުން އެންގުުނ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

ެގ ދަށުން ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ އެންުގމާ ަހވާލުވުމަށް ނައިުބ ) ސ(މި މާއްދާގެ  (ޑ)  

ން ލިޔުމާ ހަވާލުުވމަްށ ރައީސް އިންކާރުކުރާނަަމ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމު

މި ހާލަތުގައި . ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ) ދޭއް( 2އިންކާރުކުރިކަމަށް 

         ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުްނ ހަވާލުކުރިކަމަްށ ބަލައި، ެއ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ) ތިރީސް( 30

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ  

 ޖިބުތައްވާ

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ާވޖިބުތައް  .10

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ިނންމާ ނިންުމންތައް  (ހ) 

 .ތަންފީޛުކުރުން ޝާއިޢުކުރުމާއި 

 .ވައި ިހންގުން މަސައްކަތްތައް ރާ ކައުންސިލުގެ ހިންުގމަށް ކުރަންޖެހޭ  (ށ)  

ކައުންސިލުގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކައުްނސިލުން އެަކށައަޅާ ތަރައްޤީގެ  (ނ)  

ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭެނ ގޮތަށް އިދާރާގެ 

 .މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން

ނޑު އެކުލަވައިލަިއ، ޑިވިޜަންތަކާިއ ން އިދާރާގެ ޮއނިގަކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ (ރ)  

 .ތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުންސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް
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 .ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުންކައުންސިލުގެ ޖަްލސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި ަޖލްސާތަކުގެ  (ބ)  

 މަުގސަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެރަކާތްތައް ހިނަގމުންދަީނ ކައުންސިލުެގ ހަކައުންސިލުގެ  (ޅ)  

 .ންތޯ ބެލުންމަތީ

ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަްނ ލާިޒމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  (ކ)  

އާންމުކުރެވޭކަްނ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާންމުކުރަްނޖެހޭ ނިންމުންތަްއ 

 .ކަށަވަރުކުރުން

 .ތަްމސީުލކުރުން ގައި ކައުްނސިލްތަނުތަމްސީލުކުރަްނޖެހޭ ތަން ކައުންސިލް (އ)  

ންކަްނ މަތީ ހިނަގމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ކައުންސިލް (ވ)  

 .ކަށަވަރުކުރުން

ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ކަުއންސިލުެގ މާީލ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  (މ)  

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

 .ދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުންން އަމަތީ ) އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެގަވާއިދާ

ުލ މަސްއޫ ރައްޔިތުްނނަށާއި ،ކައުންސިލުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިްނމާތަކާ ގުޅިގެން (ފ)  

  .އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން 

އްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެުދ ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢި (ދ)  

 .އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސަކަތްކުރުން

ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން މަސައްކަތްއަށް ޤީއަންހެނުންގެ ތަރައް (ތ)  

 ތިޒާމުކޮށްދިނުން.ންއި

 .ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން ލ)(  

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 

 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ތައްކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްެގ ވާޖިބު  .11

 .ކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން (ހ) 

ދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްެޖ ކައުންސިލުގެ ރައީސްެގ މަޤާމުެގ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަ (ށ)  

ުހސްވެއްެޖ   ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެްއޖެ ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ެއ މަާޤމު 

ހާލަތެއްގައި، ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަުތތައް ވަގުތީގޮތުން 

 އަދާކުރުން.
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 . އަދާކުރުން ަމސްއޫލިއްޔަތުތައްކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ (ނ)  

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން (ރ)  

ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ތައްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ މަސްޫއލިއްޔަތު  .12

      ލުގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނައުމާއި،ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސި (ހ) 

 .ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންކަންކަން  އެ

 .ގެ ޖަްލސާތަކުގައި ބައިވެރިވުންކައުންސިލު (ށ)  

 .ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުންކައުންސިލުގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލު (ނ)  

     ،ހަީރ މަަސއްކަތު ތާވަލާއިއަ ،ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަްނޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި (ރ)  

 .ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވަިއލުމުގައި ޢަމަލީޮގތުން ބައިވެރިވުން ،އަހަރީ ބަޖެޓާއި

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުެގ ރައީސް ހަވާލުކުރާ  (ބ)  

 .ހެން ަމސައްކަތްތައް ކުރުންއެހެނި

 .ން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުންރަށު ކައުންސިލު (ޅ)  

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން 

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

 ކައުންސިލުގެ އާންުމ ބައްދަލުވުން. (ހ)  

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން. ކައުންސިލުގެ (ށ)  

ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ 

 އަދަދު

ަލ މެންަބރުންގެ ދެބައިކުޅަ ކައުންސިލުގެ ޖުމު ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ (ހ)  .14

 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުެވ ތިބެގެންނެވެ. 

ނުވާނަމަ، އެ އަދަދު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަ (ށ)  

ހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިުލމުގެ ނުވަތަ އެހެްނ ވަގުތަކަށް ނުވަތަ 

އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ 

 ވެ.ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                     R-249/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:             341 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް:

12 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުން  މި މާއްދާގެ (ހ) (ނ)  

މެދުކަނޑައިލުމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުމަށް މި މާއްދާެގ 

ްނ ރިޔާސަތުްނ ނިްނަމއިފިނަމަ، އެކަްނ މަތީ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޔައުމިއްޔާ

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ 

ވަސީލަތްތައް 

ބޭނުންކޮށްގެން 

ކައުންސިލުގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުްނ އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަލުވުންަތއް ބޭއްވެން ނެތް  (ހ)  .15

ެމންބަރުން  ހާލަތުގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުެގ ޤާނޫނީ އަދަދު ަހމަނުާވ ހާލަުތގައި،

އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ަޒމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮށްގެން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުްނސިލުގެ ރައީސަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ތްތައް އާޞަލާތީ ވަސީލަ ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޒަމާނީ މުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ  ،ވިޔަސް ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައި

ބާވަތަށް ބަލައި، އެ ބައްދަލުވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ 

 އެންމެހައި ކަންކަްނ ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ަޒމާނީ ަވސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް  ،ފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންގައި ބުނެ މި މާއްދާގެ (ހ) (ނ)  

ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުްނ 

ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ވާނީ، އެ ބަްއދަލުވުމެއް މެ ެމންބަރަކުވެސް ބައިވެރިވާންންބައްދަލުވުމުގައި ކޮ  )1(   

ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތް ނުވަތަ 

އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ މެންބަރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލުގެ ިއދާރާއިން 

ޑީއެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ލޮިގންއެއް ނުވަތަ ލިންކެއް ނުވަތަ ނުވަތަ އައި

 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

އެ ފަދަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލޮގިްނ   )2(   

މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާިއ ނުވަތަ 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި 

 ޯކޑުކުރަން ވާނެެއވެ.ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ރިމާތު އެހެނިހެން މަޢުލޫ 

ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި   )3(   

ވޯޓު ދޭއިރު ބަހުސްކުރެވި ވޯޓަށް އަހާ މައްސަލަތަކުގައި ވޯޓު ދޭންވާނީ އަތް 

ސާފުވާނެ ގޮތަށް ވެސް  އިން އެކު އަނގަބަހުން އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯމައްޗަށް އުފުލުމާ
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 އެ މެންބަރަކު ވޯޓު ދޭ ގޮތް ހާމަކުރުމާއެކުގައެެވ. ނުވަތަ  އެ މައްސަލައެއްގައި

ކުރެވޭ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތުަގއި ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުން

  އެޕްލިކޭޝަނުގައި އެ މެންބަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޮގިން މެުދވެރިކޮށް 

ވެސް  ދެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެގޮަތށް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

 ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ.

ަނމަވެސް، އޮތް ފައި ޔާންކޮށްނަ ނަންބަރުގައި އެފަދައިން ބަވަ 3މި އަކުރުގެ   )4(   

ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަްށ ިމ ގަވާއިދު ލާިޒމުކުރާ ހާލަތުގައި، ވޯޓުގެ 

ން މެނުވީ، ޒަމާނީ ުމއާޞަލާތީ  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތީސިއްރުކަން

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސިއްރު ވޯޓެއް 

 ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަށް އޮންލައިންކޮށް ނުވަަތ ޒަމާީނ   )5(   

 ޖެހޭ ކޮށްގެން މެންބަރުން ސޮއިކުރަންމުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން

    "ނޭޗަރިޑޖިޓަލް ސިގް "ެއ މެންބަރެއްެގ  ،ޔުމެްއ ވާނަމައެއްވެސް ލިޔެކި

އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްދަލުވުމުެގ 

ކުރުވޭކަްނ ކަުއންސިލުގެ  ކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ސޮއިލިޔެކިޔުންތަ

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެުދވެރިކޮށް ޒަމާނީ   )6(   

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކައުންސިަލރުންނަށް 

ދޭ ލޮގިން ނުވަތަ ލިންކު ނުވަތަ އައިޑީ، އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުެގ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޒަމާީނ މުއާޞަލާތީ  (ރ)  

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ގޮތްތައް 

 ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ނެގޭ ވޯޓެއްެގ ސިއްރުކަްނ ކަށަވަރުކުރުމުެގ ގޮތުން އެފަދަ  (ބ)  

ދުވެރިކޮށް ނެގޭ ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާތައް މެ

ފަދައިްނ ންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެގީތިޒާމުކުރެވޭތޯ ކައުްނސިލުްނ ޔަބައްދަލުވުން އިން

ނުކުރެވޭނަމަ، ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް  ންގީވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަ

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވޯޓެއް ނަގައިގެްނ ސިއްުރ  ،ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި

 ނުވާނެއެވެ.
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ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުުވމުގައި ެމންބަރުން  (ޅ)  

މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ކައުންިސލުން ބޭުރ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްގެްނ 

ވާނީ، ރިވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާންވެނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައި

 ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ މާޙައުލަކުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ދިނުން 

ާވ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ އާްނމުކޮށް ހުޅުވައިަލއިގެން ބާއް (ހ)  .16

 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ައޑުއަހަން ަވންނަ އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުެގ  (ށ) 

ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހުސްގައި އެއްވެސް 

 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ްށ ޔަފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުން ކުރި  އަޑުއަހަްނ ވަންަނ އެއްވެސް ބައްދަލުވުން (ނ)  

ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާ ަކެމކެވެ. އަދި އެފަދަ 

ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮްނމެ މީހަކު، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާލަމުްނ ވަުގތުން ބޭރުކުރުމާއި، 

މަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުވަތަ ވަކި މުްއދަތަކަށް އެއްވެސް އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވު

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ކައުންސިލުެގ މެންބަުރންގެ އިތުރަށް  (ރ)  

ގުޅިެގން އެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ  ވާ ކަމަކާކައުންސިލުގައި އެޖެްނޑާކުރެވިފައި

 ކައުންސިލުގެ  މަޝްވަރާ ކައުންސިލަްށ ދެވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް،

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ބާރު ކައުްނސިލުގެ ރައީސަްށ 

ހޯުދމަށް ކައުންސިލުެގ  މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުލޫމާތު ،ނަމަވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޖަލްސާގަިއ ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގަިއ ވޯޓެއް 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ދުވަސް 

 

ކައުންސިލުގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ،ންއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި ގަވާއިދުގަ (ހ)  .17

(އެކެއް) ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.  1ކޮންމެ ހަފުތާއަކު  ،ންމު ބައްދަލުވުމެއްއާ

އަދި އެއްވެްސ ވެ. ދުވަހުއެހޯމަހަފުތާގެ  ،އާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

ޖެހިގެން އަންަނ  ،ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ،ސަބަބަކާހުރެ

 ން ބާއްވަންވާނެއެވެ.ރަސްމީ ދުވަހު ެއ ބައްދަލުވު
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ނަމަވެސް، ކައުންސިލުެގ އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދައިން (ށ)  

ނަމަ، ހަފުތާއަުކ ރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފެނިއްޖެރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މެންބަ

       މަކަށް(އެކެއް) އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ އާްނމު ބައްދަުލވުން ބޭއްވު 1

 މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި، ތަނާއި

 އެޖެންޑާ 

ކައުންސިލުގެ އާންުމ  ،ކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް ނުނިންމާހައި ހިނދަކު (ހ)  .18

އެޖެންާޑ  ގުތާއިގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ވަކައުންސިލުެގ އިދާރާ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

 ކައުްނސިލުގެ ރައީސެވެ.  ،ކަނޑައަޅާނީ

ކައުންސިލުގެ އާްނމު ބައްދަލުވުން ބޭއްުވމަށް ކަނޑަައޅާ ތަނާއި، ަގޑިއާއި، އެެޖންޑާ،  (ށ) 

ކުިރން، ކައުްނސިލުެގ  ހުގެ(ދޭއް) ދުވަ 2މުގެ މަދުވެގެން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު 

 ރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ރައީސް، ލިޔުމުްނ ކައުންސިލުެގ މެންބަ

ން ކައުންސިލުގެ އާންުމ ވާ ގޮތުގެ މަތީ ބަޔާންކޮށްފައިގައި މި މާއްދާގެ (ށ) (ނ)  

ކުރިން ފޮނުވި ގޮތުގެ  ހުގެ(ދޭއް) ދުވަ 2 ބައްދަލުވުމުގެ ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ. ،ކޯޑުތައްރި

އުންސިލުގެ އާންމު ކަ

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

ކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން، ކައުންސިލުގެ ރައީްސ  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ (ހ)  .19

 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ،ކައުންސިލުގެ ެމންބަރަކު ޖަލްސާެގ އެޖެްނޑާގައި ަކމެއް ިހމެނުަމށް ބޭނުންވާނަމަ (ށ)  

ކުރިން،  ހުގެ(ތިނެއް) ދުވަ 3އިވާ ދުވަހުގެ ްނ ތާވަލުކުރެވިފައާންމު ބައްދަލުވު

 ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، ކައުންސިލަށް ވަކިކަމެއް  (ނ)  

ރާ މެދުވެިރކޮށް ކައުންސިލަށް ކަމެްއ ކައުންސިލުގެ އިދާ އެ ،ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ އާންުމ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެްނޑާގައި ހިމެުނމަްށ ހުށަހެޅޭ ކޮންެމ  (ރ)  

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން  ވެސް، ޤާނޫނުައސާސީއާއި މައްސަލައަކީ

 އަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްަސލަ

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 

 ބައްދަލުވުން 

 އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި، ކައުްނސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  .20

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްުވމަށް، މަދުވެގެން ކައުންިސލުގެ ތިންބައިކުަޅ  (ހ) 

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

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދިނުމަށް، އެ ކައުްނސިެލއްގެ އަންހެނުންެގ  (ނ)  

 ބާއްވަން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދުމުން، އެފަދަ ޖަލްސާއެއް

 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ފެނުން.

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނ  (ރ)  

 ފެނުން.

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

އެއް ބާއްވަްނ ބޭނުންާވ ކައުންސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަން އެދުމުގައި، ެއ ޖަްލސާ  .21

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ލިޔުމުްނ  ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ،ސަބަބާއި ތާރީޚު

ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި ،ތަނާއި

 އެޖެންޑާ 

ލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ން، ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކުއްމަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ (ހ)  .22

އެޖެންޑާ ކަނޑައަާޅނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް ހުށަހެޅި  ގުތާއިތަނާއި ވަ

ން، ކައުންސިލުެގ މަތީ  ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެުޅމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 ރައީސެވެ. 

ސިލުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާިއ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުން (ށ)  

ކައުންސިލުގެ ރަީއސް، ކައުންސިލުެގ  ،ެއންމެ އަވަހަކަށް އެޖެންޑާ، ވީ ޑިއާއިގަ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުްނ މެންބަރުންނަށް 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި 

 ނުނިންމޭނެ ކަންތައްތައް 

ކައުްނސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިްނމައިގެްނ  ،އަންނަނިވި ކަންކަުމން ކުެރ ކަމެއް  .23

 ނުވާނެއެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ  މާއި،މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވު ނައިބު ރައީސްގެ (ހ)  

 ވޯޓު ނެގުން.

 .ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ެގނައުން (ށ)  

ގޮތަށް އެއްވެްސ ލޯނެްއ ނެގުްނ ނުވަަތ ިވޔަފާރީގެ އެއްވެސް  ންޏަށް ޒިންމާވާ ދަރަ (ނ)  

 މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.

 ފާސްކުރުން. ބަޖެޓު އި،ކަނޑައެޅުމާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު (ރ)  

 ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާިއ ފާސްކުރުން. (ބ)  

 މުވައްޒަފަާކމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެުޅން. ކައުންސިލުގެ އިދާރީ (ޅ)  
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ބައްދަލުވުމަކަށް ނުަވތަ ކައުންސިލުން ކައުންސިލުގެ ދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާހުރެ  (ހ)  .24 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުން 

 ކުރުމަްށ މެންބަރަުކ ހާޒިރުުވމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ،  ކުރުމަށް ނިްނމައިފައިވާ ކަމެއް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް  ،ފުރުޞަތެއްގައި ވީ އެންމެ އަަވސް

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ  ން ކައުންސިލުގެ މަތީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

           މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ުބނާ މެންބަރަކު، 

 މިޓީގެ ޔަުއމިއްޔާއާއި ހާޒިރީގައި ފާހަަގކުރާނީ ސަލާމުގައި އެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެ ކޮ

 ހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 ްނ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނާންގައި، ނުވަަތ މަތީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ (ނ)  

ކައުންސިލުެގ ްނ ޗުއްޓީ ުނނަގައި، މެންބަަރކު މަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ 

ށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުުރމަށް ނިްނމާ ކަންތައްތައް ުކރުމަށް ހާޒިރުނުެވ ބައްދަލުވުމަ

 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

        ނުވަަތ އެދުމުެގ މަތިން  ކައުންސިލަރަކަށް ކައުންސިލުެގ  ޗުއްޓީގައި ހުންނަ (ރ)  

 އެވެ.ން ކައުްނސިލުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެވިދާނެކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ މަތީ އެ

ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  (ބ)  

އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިުދމަތްތައް ދިނުމަށް 

ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ 

ން ކައުންސިލުްނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ  ،އެ ކައުންސިލަރަކާމެދު ،އްގައިހިނދެ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެން  ށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ  )1(   

އެ ކައުންސިލުްނ  ،(ދޭއް) ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 2ކައުންސިލުގެ 

 ؛ނުންނަސޭހަތްދި

ގޮތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެން  ށްފައިވާބަޔާންކޮ މި މާއްދާގައި  )2(   

       ނުވަތަ  ،(ތިނެއް) ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިުރނުވެއްޖެަނމަ 3ކައުންސިލުގެ 

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

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ،އެކަްނ ހަނދާންކޮށްދީސިލަކުން ލިޔުމުން އެ ކައުން

 އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.
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ކައުންސިލުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 

 

ކައުްނސިލުގެ ރައީސެވެ.  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓާނީ (ހ)  .25

. ިސލުގެ ނައިބު ރައީސެވެކައުން ،ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކައުންިސލުގެ މެންބަރުންެގ 

 ތެރެއިން ކައުންސިލް ހިންުގމާ ހަވާލުވެހުިރ މެންބަރެކެވެ. 

ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އެއްފަހަރާ ކައުންސިލުގެ ހިންގުާމ  (ށ)  

ކައުްނސިލާ ހަވާލުވާޭނ  ،ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއެްއ ބާއްވައި ،އެކަހެރިވާންވާނީ

 މެންބަރަކު، މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ޢައްޔަނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް ކަުއންސިލުގެ ރައީްސ  (ނ)  

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އްދާގެ (ށ) ގަބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ިމ މާ

އުންސިލުެގ ން ކައުންިސލް ހިންގާެނ މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކޮށް ކަގޮތުގެ މަތީ

ށް ދަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީްސ ޔަބައްދަލުވުމެއް ކުރި

ށް (ހ) އަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ވަގުތުްނ ފެށިގެން ިމ ާމއްދާގެ

 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ 

ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ކައުްނސިލުްނ ބާއްވާ ކޮްނެމ ބައްދަލުވުމެއްގެ ފެށުމާިއ  (ހ)  .26

ބައްދަލުވުން  ،ނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން

 وصحبه لهآ وعلى ،هللا رسول على والسالم والصالة ،هللا حمدـال ،الرحيم الرمحن هللا بسم"ފަށަމުން 

އަދި ބައްދަލުވުން ނިންަމމުްނ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ" މިގޮތަށް .وااله ومن

ޮގތަށް ބައްދަލުވުމުގެ  ކައުންިސލުގެ ބައްދަލުވުން ނިުމނީ" މި .منيـالعال رب هللا حمدـوال"

 ން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.ރިޔާސަތު

     ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިޖެހުުމން، ެއ ބައްދަލުވުމުގެ  (ށ)  

 ،ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުްނ ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނޫީނ ައދަދު ހަމަވާނަމަ

ށާނީއެވެ. ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަންގެ އަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުމެންބަރު

      ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޤާނޫނީ އަަދދު ހަމަނުވާނަމަ،

 ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުތު ފަހަނަޅައިދިއުމުން ޓު(ފަނަރަ) މިނި 15އަދަދު ހަމަވޭތޯ އެ 

 ުކރަންވާނެއެވެ.  ަނމަ، އެކަްނ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުވެސް ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ

ޖެންޑާ އިއްވުމާއި އެ

 ފާސްކުރުން 

 ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއެޖންޑާ ރިޔާސަތުން  (ހ)  .27

  ން ރިޔާސަތުްނ އެޖެްނޑާ އިއްުވުމން، ކައުންސިލުން އިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީ

 އެ އެޖެންާޑ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 
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ގެނައުމަށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުްނ  ށް ބަދަލުއެޖެންޑާެގ ތަރުތީބަ (ށ)  

 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

 ،ކުރިން ފޮނުވި ެއޖެންޑާގައި ނުހިެމނޭ ަކމެއް ހުގެ(ދޭއް) ދުވަ 2އްދަލުވުމުގެ އާންމު ބަ (ނ)  

މު ބައްދަލުވުމުގެ އެެޖންޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ެއޖެންޑާގައި ހިމެޭނ ންއާ

 ެވސް ނުާވނެއެވެ. ްނޑާއިން އުނިކޮށްގެންކަމެއް އެޖެ

ބައްދަލުވުން  އިއެޖެންޑާއާ

ށް ޔައެއްގޮތަށް ކުރި

ގެންގޮސް ބަހުސަށް 

 ހުޅުވައިލުން 

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެޖެްނޑާގަިއ ކަނޑައެޅިފައިވާ  (ހ)  .28

  ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ތަރުތީބުން، އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން

ން ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަިއ، އެަކމަާކ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްުކރުމުގެ ފުރުޞަތު މަތީ

 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. 

ން ބަުހސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމުގައި،  މަތީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

ަލ ވަގުތާއި، ކޮންެމ ލައި، މުިޅ ބަހުސަށް ދެވޭނެ ުޖމުބަ މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް

މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބައްދަލުވުމުގެ 

ން ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑަައޅަްނ މަތީ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުގެ

ނާއި، ކޮންމެ ެމންބަރަކަށް ލިބޭނެ ލަ ދިގުމިން ނިންމައިފިނަމަ، ބަހުސްގެ ޖުމުރިޔާސަތު

ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުާލނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ހަމަހަަމ އުސޫލަކުްނނެވެ. ،މިގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ

ބައްދަލުވުމުގައި 

ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 ފުރުޞަތަށް އެދުން 

ން ބަހުަސށް ހުޅުވައިލުުމން، މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ 28މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .29

އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގައި ބަިއވެރިވާން ބޭނުންވާ 

 މެންބަރުން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.

މެންބަރުންނަށް، އެ ބަހުސަކަށް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ  (ށ)  

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ަހމަވަންދެން، ނުވަތަ ބަހުްސ އެއްޮކށް ނިމެންދެން، 

 ށް ނޯޓުކުރެިވފައިވާ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތަށް މެންބަރުން އެދުނު ތަރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަ

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ބަހުސްގައި ވާހަކަ 

 ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް

އަންަނނިިވ  ،ވެސް ދެއްކުމުގައި، ކޮންެމ މެްނބަރަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަސިލުކައުން  .30

 އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

ދައްކަމުންދާ ވަގުތު އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެއް މެންބަރަކު ވާހަކަ (ހ)  

 ދެމެދަށް ހުރަސް ޭނޅުން. ވެްސ އެ ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު
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 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ާވހަކަ ބިނާުކރުން. (ށ)  

ގަވާިއދުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އިސްލާމް (ނ)  

ދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންިސލާއި ކައުންސިލުެގ ވާހަކަ

ްނ މަތީ އްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާިއ ކަރާމާތަށް އުނިަކމެްއ ނާންާނނޭ ގޮތުގެ އެ

 ދެއްކުން.ވާހަކަ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެެވމުންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުްސ  (ހ)  .31 ބަހުސް ނިންމުން 

 އެ ބަހުސް  ލަ ވަގުތު ހަމަުވމުން،ތަ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ުޖމުނިމުމުން ނުވަ

 ،ވުމަށާއި ފަހުބަސް ބުނުމަށްށަހެިޅ މެންބަރަކަށް، ޖަވާބުދާރީކުރެވުނު މައްސަލައެްއ ހު

 ދޭންވާނެއެވެ. ޓު(ތިނެއް) މިނި 3މަދުވެގެން 

ން، މައްސަލަ ުހށަހެޅި މެންބަރަްށ މަތީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

ިމ ސަތުން ދިނުމާއެކު، މުިޅ ބަހުާސ ގުޅިގެން ނިން ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާ

 ެއ މައްސަލައެއްެގ ބަހުްސ ނިމުނީއެވެ. ،ކުރުމުންނިންމުން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނު

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަުހސް ކުރެވެުމންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުްސ  (ހ)  .32

މައްސަލައާ މެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތްތައް ހުށަހެޅުމަށް ބައްދަލުވުމުގެ ނިމުމުން، 

ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. އަިދ އެފަދައިން ފުރުޞަތަށް އެދުމާއި ފުރުޞަތު 

ގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާ 31މި ގަވާއިދުގެ  ،ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ންނެވެ.މަތީ

ނަމަވެސް، ަބހުސްގެ މަރުޙަލާެގ އޮތް އި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ގެ (ހ) ގަމި މާއްދާ (ށ)  

ތެރެއިން، މައްަސލައާ މެދު ޢަމަލުކުުރމަށް ފެންަނ ގޮތް ހުށަެހޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު 

 ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން 

 ހުއްޓައިލަންޖެހުން 

     ުކރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެަނމަ، އަންނަނިވި ކަންކަމުން ،ން ދަނިކޮށްދައްކަމުމެންބަރަކު ވާހަކަ  .33

 އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި  އިސްާލމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ،މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ (ހ)  

ހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ާވހަަކ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާ

 ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.
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        މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކައުންސިލުގައި ވާހަކަދެއްކުމުެގ އަދަބުތައް ކަމަށް  (ށ)  

ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

 ލުމަށް އެންގުން.ވާހަކަ ހުއްޓައި

ނެތް  މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަީކ އެެޖންޑާގަިއ ހިމެނިެގންވާ ަކމަާކ ގުުޅމެއް (ނ)  

 ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންުގން.

ވާހަކަ ހުއްޓައިލަން އެންގި 

 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

ޔާސަތުްނ އަންގައިފިނަމަ، ެއ ވާހަކައެއް ހުއްޓައިލުމަްށ މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް ރި  .34

 އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ 

ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރުން 

 ހުއްދަ ނޫން ކަންކަން 

ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުްނސިލުގެ މެންބަރަކު، އަންނަނިިވ   .35

 މުންކުރެ ކަމެްއ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ކަންކަ

ދައްކަމުްނ ގެންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެްސ ކަމެްއ މެންބަރަކު ވާހަކަ (ހ) 

 ކުރުން.

ނޫސް  ،ކައުންސިލުެގ ޙުރުމަތް ކެނޑޭަފދަގޮތަކަށް ،ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު (ށ)  

ދައްކައި ހެދުމާއި، ެމންބަރުންނާ ވާހަކަ އެހެނިެހން  މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި،

 .ތިބޭ މީހުންނަށް އިޝާރާތްކޮށް ުމޢާމަލާތުކޮށްހެދުންދަލުވުމުގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސްބައް

ުނމަށް ފިޔަވައި، ކެސެޓް ން ކައުންސިލުގެ ބޭމަތީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ (ނ)  

އަުޑ މަްނަޒރު ނުވަތަ  ނުވަތަ  ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ެކމެރާ

ކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެްސ އެއްޗެިހ ކައުންސިލުެގ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ރި

 ބޭނުންކުރުން.

      އެ ެމންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު  ،ދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށްމެންބަރަކު ވާހަކަ (ރ)  

 ހުރަސް އެޅުން.

ޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުމާއި، ނު ކުރުމާއި، ފޮބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މޯބައިލް ފޯނުން ފޯ (ބ)  

 ކޯޑުކުރުން.އަޑު ރި

ކައުންސިލުން ކަމެއް 

 ނިންމުން 

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

ކައުންސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީ

 އެ ކަމެއް ހުށަހެިޅ، އެ ބައްދަލުވުމަށް ާހޒިރުވެ ޯވޓުގައި ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމަކަށް

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
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ކުރެ ަކމެްއ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، އަންނަނިވި ަކންކަމުން (ށ)  

 ނެވެ.ަލ މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުންމުޅި ކަުއންސިލުގެ ޖުމު ،ފާސްކުރެވޭނީ

 ؛ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ މަޤާމުްނ ދުރުކުރުން  )1(   

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގައި   )2(   

 ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އިންވެސްޓުކުރުން.

ކުރެ ަކމެްއ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، އަންނަނިވި ަކންކަމުން (ނ)  

ލަ މެންބަރުންގެ ތިްނބައިކުޅަ ދެބައިގެ މުިޅ ކައުންސިލުެގ ުޖމު ،ފާސްކުރެވޭނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.

 މު ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ނަން ބަދަލުކުރުން؛ ންއާ  )1(   

ދާއިމީ ގޮތުގައި  މު ތަންތަންންރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މަިއޒާން ފަދަ އާ  )2(   

  ؛ބަންދުކުރުން

އުންސިލުން ހޯދާ އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ނައްތައިލުން ނުަވތަ އެފަދަ ކަ  )3(   

 ؛މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން

 ކަންަކމުގައި ލުއިދިނުން. ކައުންސިލުން ާމލީ  )4(   

ކައުންސިލުން ކަމެއް 

ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް

ވާނެއެވެ. ދޭން މެއް ނިްނމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާައށް އިސްކަންކައުންސިލުން ކަ  .37

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ  ،އަދި ކައުންސިލުްނ ކަންކަްނ ނިްނމަންވާނީ

ްޕލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެ  ސިޔާސަތުތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުީމ ތަރައްޤީގެ

 ންނެވެ.މަތީ

ކަނޑައެޅުން ިހމެނޭ ގޮތުން، ކައުްނސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު (ހ)  .38 ލީ ކަންކަން ނިންމުން މާ

ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންަކމުގައި ކައުްނސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، 

 7/2010ބަރު ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާނޫނު ަނން

  އާއި،  ލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު)ޞޫ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެހޭ ، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި

 ްނނެވެ.މަތީ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ  ،އުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއިކަ (ށ)  

އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެްނ ނުވަތަ ެއ ނޫންވެްސ ގޮތަކުްނ ކައުްނސިލަށް ލިބެންޖެޭހ 
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ފުކުރަން ނުވަަތ ނޫންެވސް އެހެްނ ފައިސާއެއް މާ ކުއްޔެއް، ޖޫރިމަނާއެްއ ނުވަތަ އެ 

ވާނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު އެކަން ކުރަން ،އް ދިނުމަށް އެދޭނަމަފަސްކުރަން ނުވަތަ ލުޔެ

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

ކައުންސިލުން ސިއްރު ވޯޓަކުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންެޖހޭ ކަންކަން ަކމަށް ކައުންސިލުްނ  (ހ)  .39 ވޯޓު ދިނުން 

ނިްނމުމުަގއި ކައުންސިލުްނ  ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ކަންކަން  ކަނޑައަޅާ ކަންކަން 

 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ދޭނީވޯޓު

          ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ، ވޯޓު ނަާގ ކޮންމެ ކަމަކަށް  (ށ)  

 (އެކެއް) ވޯޓެވެ. 1

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

ވޯޓު އެއްވަރުވެއްެޖ  ،މުގަިއ ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީކައުންސިލުން ކަމެްއ ނިްނމު  .40

ކައުންސިލުގެ ފުލް ެމޖޯރިޓީން ކަމެއް ނިންަމންޖެހޭ ހާލަތުގައި މަދުވަީނ  ،ހާލަތުގައެވެ. ނަމަވެސް

 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާން ާވނެއެވެ.  ،އެއްވޯޓު ކަމަށްވާނަމަ

ވޯޓު ގުނައި ތަފުސީލު 

މާއި ނަތީޖާ ކޯޑުކުރުރި

 އިޢުލާނުކުރުން 

ކައުންިސލުގެ ެސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަަތ  ،ކޯުޑ ކުރާނީވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފުސީލު ރި  .41

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑަައޅާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވަްއޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ. ،އިޢުލާނުކުރާނީ

ފުށުއަރާ މަޞްލަޙަތު 

 ހާލަތު 

 

ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ   .42

       އެއްބަފާ މީހެއްގެ ަމޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެއްބަނޑުމަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނުވަތަ

ކާމެދު ކައުންސިލުގަިއ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަ

 މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން 

 

ކައުންސިލުން ފާސްކުާރ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންަތކާއި ކަންތައްތައް  (ހ)  .43

ޞައްޙަ  ،ރެވޭ ައމުުރތަކަކީއާންމުކޮށް ހާމަކުރަންާވނެއެވެ. މިގޮތަށް ާހމަނުކު

 އަމުރުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ފާސްކުާރ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންަތކާއި ކަންތައްތައް  (ށ)  

ޖެުހމަށްފަހު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ޓަކައި ކައުންސިލުގެ ސިއްކަ މުކޮށް ހާމަކުރުމަށްންއާ

ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓާއި ކައުންސިލުެގ ރަސްމީ ސޯޝަލް ، ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިތުރުން

 މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އާންމުކުރަންާވނެއެވެ.

ން ކައުންސިލުެގ ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާ (ނ)  

ދާރާއިން އުްނސިލުގެ އިޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާންމުކުުރމަށްފަހު، ކަ

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އެކަން ރި



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                     R-249/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:             341 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް:

24 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ަހމަޖަްއސަިއ   .44

އުންސިލުެގ އިދާރާގެ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިްނ ފެންނާނޭހެްނ ބެލެހެއްޓުަމކީ ކަ

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ

ކައުންސިލުގެ ކޮްނމެ ބައްދަލުވުމެއްެގ ޔައުމިއްޔާ، ެއ ބައްދަލުވުެމއްގައި ބައިވެރިވި  (ހ)  .45

އެ ޔައުމިއްޔާަގއި މެންބަރުްނ  ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް

 ވާނެއެވެ. ސޮއިކުރަން

އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުްނ ނިންިމ ކަންކަމާިއ، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިިވ  (ށ)  

ނުވި ސަބަބާއި، ނުވި މެންބަރުން ބައިެވރިމެންބަރުންނާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި

 އެ ބައްދަލުވުމުގައިބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތުގެ އިތުރުން، 

 މާތުއެކަމުގެ މަޢުލޫ  ،އުންސިލަރުންގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާނަމަކަ

 ވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފަދައިން ކައުންސިުލގެ ބައްދަލުވުމުެގ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާން (ނ)  

ގޮތެއް  ސްކުރުމަްށ ވޯޓު ނުޭދ މެންބަރުން، ޔައުމިއްާޔ އިްޞލާޙުކުރާނެޔައުމިއްޔާ ފާ

 ޔައުމިއްޔާ ރަނަގޅުކަމަށް ރުހޭަކމަށެވެ. ،ބެލެވޭނީ ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  ،ހީތެރިވެދީކައުންސިލުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެ  .46

ދާރީ ދާއިރާތައް (ދިވެިހރާއްޖޭގެ އި 7/2010ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެކަމަށް  ،ކަންކަން ކުރާނީ

 ލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ިއދާރާއިންނެވެ.ޞޫލާމަރުކަޒީ އު

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ 

 ޖެނެރަލް 

 އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ކައުްނސިލުގެ ލަފަޔާއެކު  އިސް  ކައުންސިލުގެ އެންމެ  (ހ)  .47

ސިވިްލ  ،ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްަކމުެގ މަޤާމަްށ މީހަުކ ޢައްޔަންކުރާނީ

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ އެްނމެހަިއ އިދާރީ ކަންަކމުގަިއ ކައުންސިލަްށ ޖަވާބުދާރީވާނީ،  (ށ) 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދި، ކައުްނސިލުްނ ނިްނމާ ނިްނމުންތަްއ ކައުންސިލުގެ 

ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންެމ 

 ކައުންސިލުެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. ،ވެސް ފަރާތަކީ އިސް
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ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 .ވަނީއެވެމިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައްކައުންސިލު  .48

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ ިއސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހަިއސިްއޔަތުން ކައުންސިލް  (ހ) 

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ، ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންެމހައި އިންތިޒާމުތައް ަހމަޖަްއސައި

  .ކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންމަސައް

ނުވަަތ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ކައުންސިލުެގ ރައީސް،  (ށ)  

ރަށް ވަގުތަކު ހަވާލުވެުހރި ކައުންސިލަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ިހންގުމާ އެ 

 .ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން

ކާއި އުސޫލުތައް ންތަކާއި ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަ ކައުންސިލުން ނިްނމާ ިނންމު (ނ)  

 .ތަންފީޛުކުރުން 

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުިނސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައުންިސލުގެ އިާދރާގެ މުވައްޒަފުްނ  (ރ)  

މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަްއސައި، ކައުންސިުލން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 .އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

 ގުޅޭގޮތުން ރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީަލތްތަކާހަކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތްތަކާއި  (ބ)  

 .ލަފާދިނުންނުވަތަ ކައުްނސިލަށް  ށްކައުންސިލުގެ ރައީސަ

ޤާނޫނުތަކާއި  ،ރަކާތްތަކުގައިހަކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ  ކައުންސިލުން (ޅ)  

 .ކަށް ތަބާވާކަން ކަށަވަރުކުރުންއިދުތަގަވާ

 ،ތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއިރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ަބޖެޓުކައުންސިލުން ތައްޔާ (ކ)  

 .ން ތަންފީޛުކުރުންތީކައުންސިލުން ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަ

މަތިކޮށް  ކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު (އ)  

އޭގެ އަލީގައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާތައްކޮށް، 

ގެ ރައީސަްށ ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލު

 .ލަފާދިނުން

ން، މަތީ ލަފާގެ ެގ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސް (ވ)  

 .ޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންކައުންސިލުގެ މާީލ ޒިްނމާދާރުވެރި

ޓަކައި ަކއުންސިލުގެ އެންެމ  ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް (މ)  

 .އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހަިއސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން
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ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކައުންސިލުްނ ކައުންސިލުގެ އަންހެނު (ފ)  

ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި އެހީތެރިކަމާއި ލަފައާއި މަޝްވަރާ 

 .ކަށަވަރުކުރުން

ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވަްއޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިވިލް ސަރވިްސ  (ދ)  

 .ރާ މަސައްކަތްތައްކުރުންކޮމިޝަނުން ހަވާލުކު

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ުގޅޭގޮތުން ކައުްނސިލުެގ ރައީްސ ނުވަތަ ނައިބު ރަީއްސ  (ތ)  

 އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައްކުރުން.

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުން 

ސިލުެގ ކައުން ،ަމސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭނީ ކައުންސިލުން ކުރާ  .49

         ނިންމުމެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ކައުންސިލުެގ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީްސ ނުވަތަ 

 އެ މަސައްކަާތ ހަވާލުވެތިބި އިްސ މުވައްޒަފުންެގ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ 

 މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ އޮންނަ ގުޅުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް 

ކައުންސިލުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް 

އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ައށް އެހީތެރިވުމުެގ ގޮތުން ކަތްކުާރ ކޮމިޓީކައުންސިލުން ައންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައް  .50

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންާވނެއެވެ.

ވޭނެ ވެށްޓެއް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީއަށް މަސައްކަްތކުރެ (ހ) 

 .ޤާއިމުކޮށްދިނުން

 ޒް ލޭްނޑް ޔޫ  އިޝަްލ ޕްލޭނާއި މަސައްކަުތ ތާވަލާފައިނޭން ،ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި (ށ)  

 ސައްކަތްކުރާޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާިއ ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަ

 .އި މަޝްވަރާ ހޯދުންޔާކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތް ިހނގާނުހިނގާ ގޮްތ  (ނ)  

މުގައި ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރަނަގޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުހަކޮމެޓީގެ  ،ބަލައި

 .ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން

(އެކެއް) ފަހަރު އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ  1މަދުވެގެން މަހަުކ  (ރ)  

ކޮމެޓީއާއެކު ބައްދަލުކުރުން. އަދި ކައުންސިލާއެކު އިތުރު ބައްދަލުވުމަކަށް އަންހެނުންގެ 

 .މަ، ކޮމެޓީއާއެކު ަބއްދަލުކުރުންނައްޖެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދިތަރައްޤީއަށް
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 މަސައްކަތްތައް ރަކާތްތަކާއިހައަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ (ބ)  

 .ވިލަރެސްކުރުން

ކައުންސިލުތަކުން އާންމުކޮށް ހާމަކުރާ ރިޕޯޓުތަކާއި މަޢުޫލމާތު ދިނުުމގައި އަންހެނުންެގ  (ޅ)  

 .ރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުންތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު

ހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ހަރަކާތްތައް އަން (ކ)  

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ،ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއި

ށް އެހީތެރިކަން އެކުލަވައިލުމުގަިއ ކޮމިީޓއަ ސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަ 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން 

 މާއިޤާބިލުކަ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ (އ)  

ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކާއި އެހެނިހެްނ  ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް

 .ށްދިނުން ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮ

ތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް ރަކާތް އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ (ވ)  

 .ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތް ކުާރ ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިްއޔަތުގެ ދާއިރާއިން  (މ)  

ޮކމެޓީއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  ،ނަމައްޖެހީތެރިކަމަށް ކޮމެޓީން އެދިކައުންސިލުގެ އެ

 ށްދިނުން.ފޯރުކޮ

 ހަވަނަ ބާބު 

 ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

ޤައުމީ އިދާރާއާ އޮންނަ 

 ގުޅުން 

ލުން ހިންގުމުެގ ޞޫދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުދިވެހިރާއްޖޭގެ އި( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   .51

އިދާީރ ން، މުއައްސަސާތަކުން މަތީ ގޮތުގެ ށްފައިވާވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮ 9) ގެ ނުޤާނޫ

         ޓަކަިއ ހިންާގ ހަރަކާތްތަކުގައި  ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް

 އެ މުއައްސަސާއަކުްނ ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެްއ ކައުންސިލުްނ ދޭންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު 

 ގެނައުން 

ވަަތ ގަވާއިދުގެ އެއްވެްސ މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެްއ މި ގަވާއިދަށް ނު (ހ)  .52

ގެނެވޭނީ، އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނަުއމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދަށް އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނަުއމަށް ކައުންސިލުެގ 

 ސަރުކާރުގައި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ. ،ބައްދަލުވުގައި ފާސްކޮށް
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_____________________ 

ްނ ިމ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ މަތީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

އިޞްލާޙުތައް، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާިއ ކައުްނސިލުގެ ރަްސީމ 

އި އާންމުކުރަްނ ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލުގެ ރަްސމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގަ

 ވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 

 ދިމާވުން 

 

މި ގަވާއިދުގަިއ ހިމެނިފައިނުާވ ކަމެްއ ދިމާވެްއޖެނަމަ، ެއ ަކމެްއގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތެއް   .53

ަލ މެންބަރުންެގ ްނ ކައުްނސިލުގެ ުޖމުމަތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ ،ނިންމާނީ

 ވެ.އަޣުލަބިއްޔަތުންނެ

އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ 

 ފުށުއެރުން

 R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް  .54

 ،ފުށުއަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީއާ ) ތަކުގެ އާްނމު ިއޖުރާއީ ގަވާއިދުލޯކަލް ކައުންސިލު(

 .ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާީއ ގަވާއިދަށެވެ

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮުތން ކަނޑައެޅިެގން އެހެްނ   .55 މާނަކުރުން 

       ވަނީ، އެ ފައިޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީއަންނަނިވި  ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

ިމ ގަވާއިދުގައި  ުރމެވެ. އަދިއި ދީފައިވާ މާނަކުއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގަ

ެވްސ  މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުކޮށް ބޭނުންކުރާ މާނަ

 ހިމެނިގެންވެއެވެ.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީކައުންސިލް" (ހ)  

ގެ ދަށުްނ ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު) އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ 

 ކައުންސިަލށެވެ.މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ (ށ)  

ގެ ދަށުްނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު) 

ކައުންސިލުެގ މިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ  ންތިޚާބުކޮށްފައިވާއި

 މެންބަރުންނަށެވެ.

ކައުންސިލުގެ އިާދރާގެ އެންމެ އިްސ  ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ނ)  

އިދާރީ މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއް ނުވަތަ 

 ެވ.ށެތީގޮތުން ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގުއެ މަޤާމު

 ،އޮފީސްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ،"ޤައުމީ އިދާރާ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ރ)  

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން  ،އެ ތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި

 ލަތުގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާތަކަށެވެ.އުފައްދައި ހިންގަމުންދާ ދައު
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 ރާކައުންސިލުގެ އިދާމިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ 

 ދިވެހިރާއްޖެ  ، ނ.ހެނބަދޫ 

 ސަލާމުގެ/ާޢއިލީ ިޒންމާެގ ޗުްއޓީަގއި ހުިރ ސަބަބު ަބާޔްނކުރާ ފޯމު 

 ޖެހޭ ބައި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަން 

 (ދޭއް) 2ދުވަސް:  (އެކެއް) 1ދުވަސް: 

 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު:

 ސަބަބު: ސަބަބު:

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

 ސަބަބު:

 ކައުންސިލަރުގެ އިޤުރާރު: ކައުންސިލަރުގެ ނަން:

ބެޭހ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަިދ        ހުރެންނާމަތީގައި އެވަީނ އަ

ދީފައިވާ  ހުރެން އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި އަ

 ހުރެން ހުީރ އަ ހުރެންމަޢުލޫމާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އަ

ެގ މައްޗަްށ ހުރެންބަލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެްއޖެ ަނމަ، އަ

 ލުކުރަމެވެ.ޤަބޫ ހުރެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އަ

 އެޑްރެސް:

 މަޤާމު:

 ސޮއި:

 

 ނައިބު ރައީްސ ނުވަތަ ހަވާލުވެހުރި ކައުްނސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި ނުވަތަ  ރައީސް

 (ދޭއް) 2ދުވަސް  (އެކެއް) 1ދުވަސް 

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

 ތާރީޚު: :ގެ ސޮއިކައުންސިލަރު ކައުންސިލަރުގެ ނަން:

 މަޤާމު:

 

 ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވަްއޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ބައި

 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:

 ގަޑި: މަޤާމު:

 ތާރީޚު: ސޮއި:

 

  1ޖަދުވަލު 


