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 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،ނ.ކުޑަފަރި

 

  ގަވާއިދުހިންގާ  ކައުންސިލުގެ  ކުޑަފަރީ  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 މު މާއްދާތައް އާން

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ފާއި ނަން ރުތަޢާ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ 

ހިންގުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  ކައުންސިލް ކުޑަފަރިމިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ 
ލިބިގެން،  ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު 108ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވަިއލައިކައުންސިލުން އެކުލަ މިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ

ގެ ހިންާގ ލުކައުންސި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ދަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއިުގސަމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ދު ގުސަމަ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެ ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ާއއި

 ކައުންސިލްކުޑަފަރީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،
މަސްޫއލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުްނ  ކައުންސިލުގެ ހިންގުމަށާއި، 

ނިންމަންެޖހޭ ނިްނމުންތައް ނިންުމމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ބާްއވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް 
އި، ެއ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިްނމާ ކަންަކްނ ބޭއްވުމާއި، ެއ ބައްދަލުވުންތައް ހިންުގމާ

 ބަޔާންކުރުމެވެ. ޅައިތުތައް ކަނޑައައަނިންމުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ުއސޫލުތަކާއި އިޖުރާ

ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ގަ
 ފެށުން

 ގައި ބޭއްވުުނ  2022 ންބަރުސެޕްޓެ 15މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ،  )ހ(  .3
 ވަނަ ބައްދަުލވުމުގައެވެ. 40ގެ ކައުންސިލު ކުޑަފަރީމިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ 

ްނ ލުކައުންސި ކުޑަފަރީމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  )ށ(  
 ފެށިގެންނެވެ. ކުރާ ތާރީޚުންޝާއިޢުގައި ޓުދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެމި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް 
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 ދެވަނަ ބާބު 
 މެންބަރުން އަދި  ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލުގެ 

ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ  ކައުންސިލުގެރަށު   .4   ރައީސް  ކައުންސިލުގެ 
 ލުތަކުގެ މަތިްނ ނަގާ ސިއްުރ ވޯޓަކުންނެެވ.ސޫމެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އު

ނައިބު  ކައުންސިލުގެ 
 ރައީސް 

ނައިބުރައީްސ އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިުލގެ މެންބަރުންެގ  ކައުންސިލުގެރަށު  )ހ(  .5
 ތެރެއިން އެ ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ިސއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ަރއީސް   މަޤާމުްނ  ގައި އެހެން އޮތްަނމަވެސް ކައުްނސިލުގެ ނައިބު މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ފާ ދީފިނަމަ ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓެއް ނަަގއިފިނަމަ ނުވަަތ ޢުއިސްތި

 އެކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އަންގައި، ،މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެަނމަ
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަުކ  ކައުންސިލުގެގައި، އެ މަޤާމަށް ތެރޭ
ކުރެވިފައި  އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުއިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކުރެވެންދެން، ކައުްނސިލުގައި އެ ނޫްނ  ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު
 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައީސް   

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލުގެ އާންުމ  )ހ(  .6
 ބައްދަލުވުމެއްގައި، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީްސ ކަމަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ   (1)  
އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު، އެ މެންބަރެއްގެ ނަން ކައުްނސިުލގެ އާންުމ 

 ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ުމ އާންނައިބު ރައީސް ކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނީ، ކައުންސިލުެގ   (2)   
 މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި 

ނައިބު ރައީސް ހޮުވމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮްނމެ މެްނބަރަކަށް   (3)   
 ވޯޓެވެ.އެކެއް( ) 1ދެވޭނީ 

ނައިބު ރައީސް ިއންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް  ކައުންސިލުގެ )ށ(  
 ވެ.ލެޖެނެރަ ސެކްރެޓަރީކައުންސިލުގެ ބަލަހައްޓާނީ، 

ރައީސް  ކައުންސިލުގެ 
ފާ ޢުމަޤާމުން އިސްތި

 ދިނުން 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުްނ  ފާ ދޭންޢުރައީސް މަޤާމުން އިސްތި ކައުންސިލުގެ )ހ(  .7
ކައުްނސިލުގެ އިދާރާއަށް  ފާގެ ސިޓީ ޢުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތި
 ލިބުމުން އޭނާ ެއ މަޤާމުްނ ވަކިވީއެވެ. 
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    ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކަުއންސިލުެގ އިދާރާއަށް ލިބުމުން، ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ކައުންިސލުގެ ސެކްރެޓަރީ  ފައިވާ ސިޓީއެއްކަންޅައިސިޓީއަކީ ރައީސް ހުށަހަ އެ

 .ވެހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ ތާމަސްއޫލިއްޔަެއ ޖެނެރަލް ނުވަތަ 

ނައިބު  ކައުންސިލުގެ 
ރައީސް މަޤާމުން 
 އިސްތިއުފާ ދިނުން 

ބޭނުންެވއްޖެނަމަ، އެކަްނ  ފާ ދޭންޢުނައިުބ ރައީސް މަޤާމުްނ އިސްތި ކައުންސިލުގެ )ހ(  .8
ކައުންސިލުެގ  ފާގެ ސިޓީ ޢުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތިލިޔުމަކުން 
 ލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ. އިދާރާއަށް 

 އެ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން،  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ފައިވާ ސިޓީއެއްކަން ކައުންިސލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޅައިހުށަހަ ރައީސް ސިޓީއަކީ ނައިބު
 .ވެހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ ތާމަސްއޫލިއްޔަެއ ޖެނެރަލް ނުވަތަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކައުންސިުލގެ ނައިބު ރައީްސ  ގައި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
     އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން  ފާ ދިނަސް،ޢުކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު އިސްތި

 ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
ރައީސް މަޤާމުން 

 ދުރުކުރުން 

ުމ އާން ކައުންސިލުގެނެތްކަމަށް  ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ކައުންސިލުގެ )ހ(  .9
 އެވެ.ގަފުރިހަމަުކރުމަށް ފަހުބައްދަލުވުމެއްގައި، ވޯޓަށް އަހަންވާނީ އަންނަނިވި ކަންކަން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   
 ހިްނގުމުގައި ކައުންސިލް އެއްގޮތަށް ރޫޙާ ގެ( ޤާނޫނުއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

 ފާހަގަކުރެވިގެން އިހުމާލުަވމުންދާކަމަށް ނައިބުރައީސް ކައުންސިލުގެ
 .ދިނުން ފުރުޞަތު ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެކަންކަން

ންުމ އާނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ކައުންސިލުގެ   (2)   
 .ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން

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

 މަރުޙަލާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަނންބަރުގައި ވަނަ( 1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި ،ހާލަތުގައި
 ނެގުމުގެ  ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު ރައީސްގެ މައްޗަށް ނައިބު ނުލައި ކުރުމަކާ ފުރިހަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ސިލަށްކައުން އިޚުތިޔާރު

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

 ބައްދަލުވުމަށް އާންމު، ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ މެންބަރަކު ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް
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 ރައީސް ނައިބު ނުަވތަ ރައީސް ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން އުސޫލުގެ އެޖެންޑާކުރާ ކަންކަން
 އެޖެންޑާ  ކައުްނސިލަރެއް ހުރި ހަވާލުވެ ހިންގުމާ  ކައުންސިލު ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

އެެޖންޑާކުރުމަށްފަހު، ކައުްނސިލް ހިންުގމުގަިއ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މަްއސަލަ  )ރ(  
ނައިބު ރައީސް އިުހމާލުވިކަމަްށ ފެންނަ ކަންކަްނ ލިޔުުމްނ، ބައްދަލުވުމަށް 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް ހިންުގމުގަިއ ކައުންސިލުެގ ނައިުބ ރައީްސ އިުހމާލުވެފައިވާކަމަށް  )ބ(  
ޖަލްސާއަށް ާހޒިރުވެ ޯވޓުގައި ބައިވެރިވި  ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، ކައުންސިލުގެ 

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

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ަކއުންސިލުން ދެޭކ ކައުންސިލް ހިންުގމުގައި ނައިބު ރައީްސ  )ޅ(  
ގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު،  ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ބ(

ނުވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަާވ  ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
ލުވުމުގައި، ނައިބު ރައީސްެގ ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުްނސިލުގެ އާންމު ބައްދަ

އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތްކަމަށް ކައުްނސިލުްނ ކަނޑައަޅައި ވޯޓެްއ 
 .ނަގަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލް  ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ަކއުންސިލުން ދެކޭ  )ކ(  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްފަހު، މި މާއްދާެގ  30ކުރުމަށް ދެވޭ ލާޙު ކަންކަން އިޞް

)ޅ( ގައި ބުނާ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫީނ، ކައުްނސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި 
 އެ ނޫން ަކމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

މުޅި ކައުންސިލުެގ  ،ނެގޭނީކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  )އ(  
 .ޖުމުލަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްުވމުންނެވެ

އެ މެންބަރެއްެގ  ،ވަކިކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާުމން )ވ(  
 .މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ

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

ގަިއ  )ގަވާއިދުލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުގެ އާްނުމ އިޖުާރއީ ( R-143/2021ނަންބަރު 
ޓަކައި، ކައުންސިލުްނ  ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެުކ ( ތިނެއް) 3އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަސްމީ 
 .ކައުންސިލުން ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ
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 ޓު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯ (1)   
 ؛ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ

ެނތްކަމުގެ  އިތުބާރު ،ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު (2)   
ދުވަހުގެ ކުރިން ބައްދަލުވުމުެގ ( ދޭއް) 2ނެގި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  ޓުވޯ

 ؛އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަްނ އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

ެނތްކަމުގެ  އިތުބާރު ،ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު (3)   
 ؛ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ޓުވޯ

ެނތްކަމުގެ  އިތުބާރު ،ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު (4)   
 ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ނިްނމުން އާްނމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛ ޓުވޯ

ކައުްނސިލުގެ ބައްދަލުވުމަްށ ުހށަހެޅުނު އިހުމާލުވި ކަންަކން ބަޔާންކޮށް  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

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

 ؛އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން

 .ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން ގުޅޭ  ކަމާ (7)   

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން ލިޔުމެްއ ( މ)މި މާއްދާގެ  )ފ(  
އެ ލިޔުމެްއ  ،ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެދިއްެޖނަމަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކައުންސިލުްނ ( ތިނެއް) 3ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެްއ ރަސްީމ 
 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ދ(  
ހިންުގމުގައި އިުހމާލުވަމުންދާކަމަްށ  ލުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސި  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

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

ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާްނުމ އިޖުރާީއ ގަވާއިދު(
          ޓަކައި، ކައުންސިލުން  ކުރުމަށް އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

ދުވަހުގެ ( ސާދަ) 14ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ރަސްީމ 
ަކމުގަިއ ގޮތެއް ކަނޑަައޅަިއ ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީން  ތެރޭގައި، އެ

 .ނެއެވެކައުންސިލަށް އަންގަންވާ
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކަށަވަރުކުރުމާ ހަމައަށް،  )ތ(  
އޭނާގެ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިބު ރަީއސް

 .ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެުގމަށްފަހު އެ މަޤާމަްށ  )ލ(  
ވަނަ މާްއދާގައި ބުނެފައިވާ  14މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއިދާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ 
އިވާ ިއޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަްލ ގަގަވާއިދުއާންމު 

 .ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި، އޮތޯރިޓީން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ

 އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ނެގުމުގައި ވޯޓު ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު )ގ(  
( ތިރީސް) 30 އަންާގތާ އެކަން  ކައުންިސލަށް ކަނޑަައޅައި އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކަމަށް

 ކައުންސިލުގެ  ރައީސްގެ މަާޤމަށް ނައިބު ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
        އެ މުއްދަތުގައި. ވާނެއެވެ އިންތިޚާބުކުރަން މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު  އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު
ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލުގައި އެ ޫނން މައްަސލައަކާބެހޭ ގޮތުން  އިންތިޚާބު

 .ވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެމަޝް

 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،( ތިރީސް) 30މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބުނެފައިވާ  )ޏ(  
ކުރުމަްށ ދެވޭ މުއްދަތު  ކަންކަްނ އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ

ގެން، ރަްސީމ ބަންދު ފެށިކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަްށ އެންގުުނ ތާރީޚުން 
 .ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ދުވަސްތައް

އިުހމާލުވެފައިވާކަމަށް  ކައުންސިލް ހިންުގމުގަިއ ކައުންސިލުެގ ނައިުބ ރައީސް  )ސ(  
ފާސްކުިރ ދިނުމަށް  އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެކޭ ކަންކަްނ  ކައުންސިލުން

ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން ނިްނމިކަން، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީަސށް އެންގުނުކަމަްށ 

. އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެއަދި . ބެލެވޭނެއެވެ
ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލުެގ 
ނިންމުން ލިޔުމުްނ ނައިބު ރައީސަށް އެންުގނުކަްނ ކައުންސިލުްނ 

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

 .ކައުންސިލުގެ ނިްނމުން ލިުޔމުން އެންގުުނ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

ގެ ދަށުން ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ އެންގުމާ ަހވާލުވުމަށް ނައިބު ( ސ)މި މާއްދާގެ  )ޑ(  
ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުމާ ހަވާލުުވމަށް 
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ހާލަތުގައި  މި. ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ( ދޭއް) 2އިންކާރުކުރިކަމަށް 
          ހަވާލުކުރިކަމަށް ބަލައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެންނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން 

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ( ތިރީސް) 30

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ  
 ވާޖިބުތައް

 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ާވޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  .10

ކައުންސިލުްނ ިނންމާ ިނންމުންތަްއ ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  )ހ( 
 ޝާއިޢުކުރުމާއި ތަންފީޛުކުރުން؛

 ހިންުގމަށް ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ިހންގުްނ؛ ކައުންސިލުގެ )ށ(  

ލުކުރުމަށް ކައުންިސލުން އެަކށައަޅާ ތަރައްޤީގެ ހާސިދުތައް ގުސަމަ ކައުންސިލުގެ )ނ(  
ލުކުރެވޭެނ ގޮތަށް އިދާރާެގ ހާސިދުތައް ގުސަެގ މަނުޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ
 މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން؛

ލަިއ، ޑިވިޜަންތަކާިއ ވައިމަޝްވަރާގެ މަތިން އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަ ކައުންސިލުގެ )ރ(  
 ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން؛

 ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަްލސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛ ކައުންސިލުގެ )ބ(  

ދާ އެއްގޮތްވާ ުގސަމަ ކަުއންސިލުގެޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ  ކައުންސިލުގެ )ޅ(  
 ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން؛

ލަން ލާިޒމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ ވައިކައުންސިލުން އެކުލަ )ކ(  
ންމުކުރެވޭކަްނ އާންމުކުރަންޖެހޭ ނިްނމުންތައް އާފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، 

 ކަށަވަރުކުރުން؛

 ތަްމސީުލކުރުން؛ ތަމްސީލުކުރަްނޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުްނސިލު ކައުންސިލު )އ(  

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ހިނގަމުންދަނީ ލު ކައުންސި )ވ(  
 ކަށަވަރުކުރުން؛

މާީލ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  ކައުްނސިލުގެމާލީ ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލުގެ )މ(  
 ގަވާއިދާ ގެާމލިއްޔަތު) ދައުލަތުގެ R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން؛އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާ (

ރައްޔިތުްނނަށާއި، މަސްއޫުލ  ،ަމސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ުގޅިގެން ކައުންސިލުގެ )ފ(  
 އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން؛ 
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ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު  )ދ(  
 .އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސަކަތްކުރުންއެކުވެރިކަމާއި 

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

 .ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން ލ()  

ކައުންސިލުގެ ނައިބު 
 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 

 ނައިބު ރައީސްެގ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ކައުންސިލުގެ   .11

 .ކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން )ހ( 

ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްެޖ  ކައުންސިލުގެ )ށ(  
ުހސްވެއްެޖ  މަޤާމު ލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ ހާރުވެރިވެއްެޖ ުއޒުލަތެއްގައި، ނުވަތަ ހާ
ރައީސްެގ މަޤާމުެގ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން  ކައުންސިލުގެ ލަތެއްގައި، ހާ

 އަދާކުރުން.

 ވާލުކުރާ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން؛ހަރައީސް  ކައުންސިލުގެ )ނ(  

 .އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުންރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ  )ރ(  

ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  .12

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި،  )ހ( 
 ޙައްލުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން؛އެކަންކަން 

 ޖަްލސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން؛ ކައުންސިލުގެ )ށ(  

 ލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން؛ހާސިދުތައް ުގސަމަ ކައުންސިލުގެ )ނ(  

އަހަީރ  ،އަހަީރ މަސައްކަުތ ތާވަލާއި ،ަލންޖެޭހ ޕްލޭންތަކާއިވައިކައުންސިލުން އެކުލަ )ރ(  
 ؛ުލމުގައި ޢަމަލީގޮތުްނ ބައިވެރިވުންވައިސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަ ،ބަޖެޓާއި

ވާލުކުާރ ހަަރއީސް  ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެްނ ރަުށ  ކައުންސިލުގެ )ބ(  
 އެހެނިހެން ަމސައްކަތްތައް ކުރުން؛ އަދި

 .ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަްނ ކުރުން )ޅ(  
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 ބައްދަލުވުން  ކައުންސިލުގެ 

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

 ންުމ ބައްދަލުވުން.އާ ކައުންސިލުގެ )ހ(  

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން. ކައުންސިލުގެ )ށ(  

ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ 
 ދަދުއަ

ުޖމްލަ މެންަބރުންގެ ދެބައިކުޅަ  ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭީނ  ކައުންސިލުގެ )ހ(  .14
 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުެވ ތިބެގެންނެވެ. 

ދަދު އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ އަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ  )ށ(  
ލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ވަގުތަކަށް ނުވަތަ ޑައިހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނ

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

ދަދު ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުން އަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ  މާއްދާގެ )ހ(މި  )ނ(  
ލުމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ނުބޭްއވުމަށް މި މާއްދާގެ ޑައިމެދުކަނ

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަްނ 
 ޔައުމިއްޔާކުރަންވާނެއެވެ.

ލާތީ އާޞަ ޒަމާނީ މު
ލަތްތައް ސީވަ

ބޭނުންކޮށްގެން 
 ކައުންސިލުގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

މެންބަރުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވެން ނެތް  ކައުންސިލުގެ )ހ(  .15
ލަުތގައި، މެންބަރުްނ ހާދަދު ހަމަނުާވ އަލަތުގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ހާ

ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސީލާތީ ވައާޞައެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ަޒމާނީ މު
ރައީސަްށ  ކައުންސިލުގެބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ކައުންސިލުގެ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ލަތްތައް ސީާލތީ ވައާޞަގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޒަމާނީ މު މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަމުގައިވިޔަްސ ެއ ބައްދަލުވުމެއްގެ  ކައުންސިލުގެބޭނުންކޮށްގެން 

ގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ގަވާއިދުބާވަތަށް ބަލައި، އެ ބައްދަލުވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި 
 ކަންކަްނ ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ހައިއެންމެ

ލަްތތައް މެދުވެރިކޮށް ސީޒަމާނީ ވަ  ،ފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންގައި ބުނެ މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާިއ ބައްދަލުވުުމގައި މެންބަރުްނ 
ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގަިއ އަްނނަނިވި ކަންކަްނ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
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ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ބައިވެރިވާން ވާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެްއ ބައްދަލުވުމުގައި   (1)   
ލަްތ ނުވަތަ ސީލާތީ ވައާޞަބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ަޒމާނީ މު

 ކައުންސިލުގެ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ ެމންބަރަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 
ފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް ނުވަތަ ލިންކެްއ ނުވަތަ ޅައިއިދާރާއިން ކަނޑައަ

 އް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.އައިޑީއެ

ފައިވާ ލޮގިން ޅައިލަތެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަސީއެ ފަދަ ވަ  (2)   
މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާއި ނުވަތަ 

ލާއި ފުސީބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ތަ 
 އިދާރާއިން ރެޯކޑުކުރަން ވާނެެއވެ. ކައުންސިލުގެއެހެނިހެން މަޢުޫލމާތު 

ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ސީލާތީ ވަ އާޞަޒަމާނީ މު  (3)   
ދޭންވާނީ އަްތ  ޓު ކުރެވި ވޯޓަށް އަާހ މައްސަލަތަކުގައި ވޯސްވޯޓު ދޭއިރު ބަހު

މައްޗަށް އުފުލުމާއެކު އަނގަބަހުން އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ އިންވެސް ސާފުާވނެ ގޮތަށް 
އެ މަްއސަލައެއްގައި އެ މެންބަރަކު ވޯޓު ދޭ ގޮތް ާހމަކުރުމާއެކުގައެެވ. ނުވަތަ 

ލަތުގައި ސީ ލާތީ ވައާޞަބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުްނ ކުރެޭވ ޒަާމނީ މު
އެ މެންބަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޮގިން  ގައިނުނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަ

މެދުވެރިކޮށް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯުޓ ދެވޭެނ ފަދަ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަަމ 
 އެގޮތަށްވެސް ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ.

ވަނަ ަނންބަރުގައި އެފަދައިން ބުނެފައި ވީނަމަވެސް، ސިއްުރ  3މި އަކުރުގެ   (4)   
ލަތުގައި، ވޯޓުެގ ިސއްރުކަން ހާކުާރ މުާލޒި ގަވާއިދުވޯޓެއް ނެގުމަށް މި 

ލަތްތައް ސީ ލާތީ ވައާޞަކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މެނުވީ، ަޒމާނީ މު
ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސިއްރު ވޯޓެްއ ަނގައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުެގ ބޭނުމަްށ އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ަޒމާީނ  ކައުންސިލުގެ  (5)   
ޖެޭހ ކޮށްގެން މެންބަރުން ސޮއިުކރަންލަތްތައް ބޭނުންސީލާތީ ވައާޞަމު

     މެްއ ވާަނމަ ެއ މެންބަރެއްގެ 'ޑިޖިޓަްލ ިސގްނޭޗަރ' ޔުއެއްވެސް ލިޔެކި
މެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްދަލުވުމުެގ ޔުއެ ލިޔެކި

ޔުންތަކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ސޮއިތައް ކުރުވޭކަން ކައުންސިލުެގ ލިޔެކި
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ލަތް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ސީލާީތ ވައާޞަޒަމާީނ މު  (6)   
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކައުންސިލަރުންނަށް 

ކޮށްގެން ހިއްސާ ދޭ ލޮގިން ނުވަތަ ލިންުކ ނުވަަތ އައިޑީ، އެހެްނ ފަރާތަކާ 
 ނުވާނެއެވެ.
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 ކައުންސިލުގެ ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސީލާތީ ވައާޞަމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޒަމާނީ މު )ރ(  
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ގޮތްތައް 

 ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ނެގޭ ވޯޓެއްގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުެގ ގޮތުން އެފަދަ  )ބ(  
ރިކޮށް ނެގޭ ވޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ރީޢާތައް މެދުވެޛައިލެކްޓްރޯނިކް 

ކުރެވޭތޯ ކައުންސިލުން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން މުބައްދަލުވުން އިންތިޒާ
ލަތްތައް ސީާލތީ ވައާޞަޒަާމނީ މުވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަޤީންނުކުރެވޭނަމަ، 

އްޓަންޖެހޭ ވޯޓެއް ނަގައިގެން ސިއްރު ހިފަހަ ،ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި
 ނުވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުްނ ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ސީލާތީ ވައާޞަޒަމާނީ މު )ޅ(  
މަޝްވަރާކުރާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ކައުންިސލުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްގެން 
ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ަބއިވެރިވާން ވާނީ، 

 ޙައުލަކުންނެވެ.ކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ މާހިއްސާބައްދަލުވުމުގައި 

ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ދިނުން 

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

ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ަވންނަ އެއްވެސް ފަރާތަަކށް  )ށ( 
ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާިއ، ބަހުްސގައި އެއްވެްސ 

 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ވަްނނަ އެއްވެްސ ފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުން ކުރިއަްށ  ންއަޑުއަހަ ންބައްދަލުވު )ނ(  
ފަދަ އެގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ހިންގުމަީކ މަާނ ކަެމކެވެ. އަދި 

ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަކު، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާަލމުން ވަގުތުން ބޭރުކުރުމާއި، 
އްދުމަށް، ނުވަތަ ވަކި މުްއދަތަކަށް އެއްވެސް އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެ

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

މެންބަރުންގެ އިތުރަށް  ކައުންސިލުގެބައްދަލުވުންތަކުގައި،  ކައުންސިލުގެ )ރ(  
ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ  ކަމަކާގުޅިެގން އެގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ލުކައުންސި

 ކައުންސިލުގެ  މަޝްވަރާ ކައުންސިލަށް ދެވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް،
ރައީސަްށ  ކައުންސިލުގެބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ބާރު 

 ކައުންސިލުގެ މަށް މިގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢުޫލމާތު ހޯދު ،ނަމަވެސް .ލިބިގެންވެއެވެ
 ޓެއް ޖަލްސާގައި ވޯ ކައުންސިލުގެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް 

 .ނުދެވޭނެއެވެ
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ންމު އާން ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ދުވަސް 

 

ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ކައުންސިލުގެ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން )ހ(  .17
ބާއްވަންވާނެއެވެ. )އެކެއް( ފަހަރު  1ކޮންމެ ހަފުތާއަކު  ންމު ބައްދަލުވުމެއް އާ
ދުވަހުއެވެ.  އަދި އެއްވެސް  ބުރާސްފަތި ނީ ހަފުތާގެ ންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާއާ

ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަަމ ޖެހިގެން އަންަނ  ލުސަބަބަކާހުރެ ތާވަ
 ލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.ބައްދަ ރަސްމީ ދުވަހު އެ 

ރައީސަްށ  ކައުްނސިލުގެގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް،  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
         ތާއަކުފުމެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފެނިއްޖަނަމަ، ހަ ކައުންސިލުގެނުވަތަ 

        ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށްންމު އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ އާ)އެކެއް(  1
 މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.

ކައުންސިލުގެ އާންމު 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި، ތަނާއި
 އެޖެންޑާ 

ންުމ އާހިނދަކު ކައުްނސިލުގެ  ހައިކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް ނުނިްނމާ )ހ(  .18
ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ ކައުންިސލުގެ އިދާރާގައެވެ. ބައްދަލުވުމުެގ ަވގުތާއި، އެޖެްނާޑ 

 ކަނޑައަޅާނީ ކައުްނސިލުގެ ރައީސެވެ. 

ންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި، ަގޑިއާއި، އެޖެްނޑާ، އާކައުންސިލުގެ  )ށ( 
ކުިރން، ކައުްނސިލުެގ  ދޭއް( ދުވަސް) 2އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްުވމުގެ މަދުވެގެން 

 ރައީސް، ލިޔުމުްނ ކައުންސިލުެގ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ުމ އާން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަުއންސިލުގެ  މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
ކުިރން ފޮނުިވ ގޮތުގެ  )ދޭއް( ދުވަސް  2ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ، ބައްދަލުވުމުގެ 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެރެކޯޑުތައް 

ންމު އާ ކައުންސިލުގެ 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

ރައީްސ  ކަުއންސިލުގެކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން،  )ހ(  .19
 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ންުމ އާމެންބަރަކު ޖަލްސާގެ އެޖެްނޑާގައި ަކމެއް ިހމެުނމަށް ޭބނުންވާނަމަ  ކައުންސިލުގެ )ށ(  
)ތިނެއް( ދުވަސް ުކރިން، ލިޔުމަުކްނ  3ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ 

 ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ކައުންސިލުގެ

ލަ ފަރާތަކުން، ކައުްނސިލަށް ވަކިކަމެްއ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއް ކައުންސިލުގެ )ނ(  
އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް  ކައުްނސިލުގެހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމެއް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ންމު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ިހމެުނމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންެމ އާ ކައުންސިލުގެ )ރ(  
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާިއދުތަކުގެ ދަށުން  މައްސަލައަކީވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،

 ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްަސލައަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 
 ބައްދަލުވުން 

 އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި، ކައުްނސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  .20

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

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

ކައުންސިެލއްގެ އަންހެނުންެގ  ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދިނުމަށް، އެ  ކައުންސިލުގެ )ނ(  
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދުުމން، އެފަދަ ޖަްލސާއެއް ބާއްވަްނ 

 ރައީސަށް ފެނުން. ކައުންސިލުގެ

ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނ  ކައުންސިލުގެއެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ  )ރ(  
 ފެނުން.

ކުއްލި  ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަްލސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންާވ  ކައުންސިލުގެ  .21
 ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ކައުންސިލުގެ ލިޔުމުން  ޚުސަބަބާއި ތާރީ

ކުއްލި  ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

  ،ވަގުތާއި ،ތަނާއި
 އެޖެންޑާ 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކައުްނސިލުން ބާއްާވ ކުއްލި ބަްއދަލުވުން ބާއްވާނެ  )ހ(  .22
ތަނާއި، ވަގުތާއި، އެެޖންާޑ ކަނޑައަޅާީނ، ެއ ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް ހުށަހެިޅ 

 ލުގެ ކައުންސިފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން، ޅައިފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަ
 ރައީސެވެ. 

ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި،  ކައުްނސިލުގެކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް  ކައުންސިލުގެ )ށ(  
 ކައުންިސލުގެ ރައީސް، ލިުޔމުން  ކައުންސިލުގެ ގަޑިއާއި، އެޖެްނޑާ، ވީެއންމެ އަވަހަކަށް 

 މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި 
 ނުނިންމޭނެ ކަންތައްތައް 

އަންނަނިވި ކަންކަުމން ކުރެ ަކމެއް ކައުްނސިލުގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިްނމައިގެްނ   .23
 ނުވާނެއެވެ.

ނެތްކަމުގެ  ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުން އަދި ނައިބު ރައީސްގެ ިއތުބާރު )ހ(  
 ނެގުން. ޓުވޯ

 ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުިނ އިތުރެއް ގެނައުން ކައުންސިލުގެ )ށ(  

ފާރީގެ އެއްވެސް ޔަ ނުވަަތ ވި ،ނެގުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާގޮތަށް އެއްވެްސ ލޯނެއް )ނ(  
 މަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.ޢާމު

 ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުާމ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. ކައުންސިލުގެ )ރ(  
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 ލުމާިއ ފާސްކުރުން.ވައިޕްލޭންތައް އެކުލަ ކައުންސިލުގެ )ބ(  

 އިދާރީ މުވައްޒަފަާކމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެުޅން. ކައުންސިލުގެ )ޅ(  

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުަވތަ ކައުންސިލުްނ  ކައުންސިލުގެ ދިމާވާ މުހިްނމު ސަބަބަކާހުރެ  )ހ(  .24 ރުވުން ޒިބައްދަލުވުމަށް ހާ 
    ޒުރުވެރިވާނަމަ، އުރުުވމަށް ހާޒިފައިވާ ަކމެއްކުރުމަށް މެންބަރަކު މައިކުރުމަށް ނިން

 ކައުންސިލުގެ ރައީސަްށ އަންގަންވާނެއެވެ. ވީ އެންމެ އަަވސް ފުރުޞަތެއްގައި އެކަން

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަަތ  ކައުްނސިލުގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން  )ށ(  
           މަސައްކަތެއް ކުުރމަށް ބާއްާވ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަާލްމ ބުނާ މެންބަރަކު، 

ީރގައި ފާހަގަކުރާނީ ާހޒިއެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެ ޮކމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި 
 ސަލާމުގައިހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

    ރަީއސަށް ނާންގައި، ނުވަަތ  ކައުްނސިލުގެމަތިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ )ނ(  
 ކައުންސިލުގެ ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެންބަަރކު ގަވާއިދުމި 

ރުނުެވ ޒިހާ ުކރުމަށް އްބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުުރމަށް ނިްނމާ ކަންތައްތަ
 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ެއކައުންސިލަރެއްގެ  ކައުންސިލުގެޗުއްޓީގައި ހުންނަވާ ކައުންސިލަރަކަށް  )ރ(  
 ަޖލްސާގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. ކައުންިސލުގެއެދުމުގެ މަތިން 

މަސްއޫލިއްޔަުތ  ކައުންސިލުގެ ރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ޒިބައްދަލުވުންތަކަށް ހާ )ބ(  
އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިުދމަތްތައް ދިނުމަށް 

ކައުްނސިލަކަށާއި ލޯކަްލ ގަވަރަމންޓް އޮޯތރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ  ހުރަސްއެޅޭކަމަްށ އެ
ކައުންސިލަރަކާމެދު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ކައުންސިލުްނ  ހިނދެއްގައި އެ

 ރަންވާނެއެވެ.ޢަމަލުކު

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެން   (1)   
ކަުއންސިލުްނ  )ދޭއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެަނމަ އެ 2 ކައުންސިލުގެ

 ؛ނަސޭހަތްދިނުން

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަުކ ވިދިވިދިގެން   (2)   
       )ތިނެއް( ބައްދަލުވުމަށް ާހޒިރުނުވެއްޖެަނަމ ނުވަތަ  3 ކައުންސިލުގެ

ކައުންސިލަކުން ލިޔުމުްނ  ގައިވާ ކަންތައް ތަކުރާރުވާނަަމ އެ 1މާއްދާގެ  މި
 އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.
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 ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޓުން ރިޔާސަތު ބެލެހެއް

 

ރައީސެވެ.  ކައުްނސިލުގެބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ  ކައުންސިލުގެ )ހ(  .25
. ނައިބު ރައީސެވެ ކައުންިސލުގެލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ހާރައީސް ނެތް 
ެގ ންބަރުންމެ  ލުގެއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކައުންސި ސާރައީ ކައުންސިލުގެ
 ބަރެކެވެ. ންހިންުގމާ ހަވާލުވެހުިރ މެ ލްކައުންސިތެރެއިން 

ހިންުގާމ  ކައުްނސިލުގެނައިބު ރައީްސ އެއްފަހަރާ  އި ރައީސާ ކައުންސިލުގެ )ށ(  
ހަވާލުވާޭނ  ލާކައުްނސި ،ވައިޖަލްސާއެއް ބާއް ކައުންސިލުގެއެކަހެރިވާންވާނީ 

 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ނުއްޔަޢަމެންބަރަކު، މެންބަރުންެގ ތެރެއިން 

ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް ކައުންސިލުގެ ރައީްސ  )ނ(  
ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ(

ސިލުގެ ހިންގާެނ މެންބަރަކު ޢައްޔަނުޮކށް ކައުން ލްގޮތުގެ މަތިން ކައުންސި
ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ެއ ވަގުތުން ފެށިގެން މި ާމއްދާގެ )ހ( އަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

 ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

ގޮތުގެމަތިން ކައުްނސިލުްނ ބާއްވާ ކޮންެމ ބައްދަލުވުމެއްގެ ފެށުމާިއ މި ގަވާއިދުގައިވާ  )ހ(  .26
ބައްދަލުވުން  ،ނިންމުްނ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން

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

އަިދ  ،ބައްދަލުވުން ފެށުނީ" މިގޮތަށް ކައުންސިލުގެ .واالہ ومن وصحبه لهآ وعلى
ބައްދަލުވުްނ  ކައުންިސލުގެ .العالمين رب هلل والحمدބައްދަލުވުން ނިންަމމުްނ "

 ނިމުނީ" މިގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެެވ.

ފައިވާ ގަޑިޖެުހމުން، އެ ބަްއދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ޅައިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަ )ށ(  
މެންބަރުންެގ  ،ދަދު ހަމަވާނަމައަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ އަ
ދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ. ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް އަ

        ދަދު ހަމަވޭތޯއަހަމަނުވާަނމަ، ެއ ދަދު އަހަމަޖެހިފައިވާ ަގޑިޖެހޭއިުރ ޤާނޫނީ 
ޅައިދިއުމުންވެްސ ޤާނޫީނ  )ފަނަރަ( މިނެްޓ ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުުތ ފަހަނަ 15
 ދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެކަްނ ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. އަ

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި 
 ފާސްކުރުން 

ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެެޖންޑާ ރިޔާސަތުްނ  )ހ(  .27
އިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ރިޔާސަތުން ެއޖެންޑާ އިއްވުމުްނ، ކައުންސިލުން ެއ 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

އްދަލުވުމުން ބަ ކައުންސިލުގެއެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް  )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.
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 ،ކުރިން ފޮނުވި އެޖެްނޑާގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް )ދޭއް( ދުވަސް 2މު ބައްދަލުވުމުގެ އާން )ނ(  
މު ބައްދަލުވުމުގެ ެއޖެންޑާއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ެއޖެންޑާގައި ހިމެޭނ ންއާ

 ކަމެއް އެޖެްނޑާއިން އުނިކޮށްގެންވެްސ ނުވާނެއެވެ.

އެޖެންޑާއާ ބައްދަލުވުން 
އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް 
ގެންގޮސް ބަހުސަށް 

 ލުން ވައި ހުޅު

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ެއ އެެޖންޑާގަިއ ކަނޑައެޅިފައިާވ  )ހ(  .28
ފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާަސތުން ކަނޑައަާޅ ނައިތަރުތީބުން، އެޖެންޑާގަިއ ިހމަ

ބެހޭގޮތުން ބަހުްސކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ހުށަހަޅައި، އެަކމަކާ ގޮތެއްގެމަތިން ބައްދަލުވުމަށް
 ލަންވާނެއެވެ. ވައިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅު

ލުމުގަިއ،  ވައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ބަހުސްެގ ފުރުޞަތު ހުޅު )ށ(  
އި، ކޮންެމ މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި، މުިޅ ބަހުސަށް ދެވޭނެ ޖުމްަލ ވަގުތާ

މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބައްދަލުވުމުގެ 
ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުގެމަތިްނ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑަައޅަްނ 
ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، ބަހުސްގެ ޖުްމލަ ދިގުމިނާއި، ކޮްނމެ ެމންބަރަކަށް ލިބޭނެ 

ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.  ދިގުމިން، ބަހުސްފުރުޞަތުގެ 
 ދޭންވާނީ ހަމަހަަމ އުސޫލަކުންެނވެ. ތުޞަމިގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފުރު

ބައްދަލުވުމުގައި 
ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 ތަށް އެދުން ޞަފުރު

ލުމުން، ވައިބަހުސަށް ހުޅުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  28މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .29
އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިެގ ބަހުސުގަިއ ބަިއވެރިވާން ބޭނުންާވ 

 މެންބަރުން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.

ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް، ެއ ބަހުސަކަްށ  )ށ(  
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން، ނުވަތަ ބަހުސް އެއްޮކށް ނިމެންދެން، 
ފުރުޞަތަށް މެންބަރުން އެދުުނ ތަރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ 

 ދޭންވާނެއެވެ. ތަރުތީބުން، ފުރުޞަތު

ބަހުސްގައި ވާހަކަ 
 ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް

ދެއްކުމުގައި، ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އަންނަނިިވ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ކައުންސިލުގެ  .30
 އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ވަގުތު އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެއް  )ހ(  
 ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކުވެސް އެދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން.

 ފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ާވހަކަ ބިނާުކރުން.ޅައިހުށަހަ )ށ(  

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވެ،  )ނ(  
 ކައުންސިލުގެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންސިލާއި  ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަށް

  އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންާނނޭ ގޮތުގެމަތިން، 
 ދެއްކުން. ވާހަކަ
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ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެެވމުންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުްސ  ކައުންސިލުގެ )ހ(  .31 ބަހުސް ނިންމުން 
             ނިމުމުން ނުވަތަ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުްމލަ ވަުގތު ހަމަވުމުން،
 އެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްަސލައެއް ހުށަހެޅި މެންބަރަކަށް، ޖަވާބުދާރީ ވުމަށާއި ފަހުބަސް

 ިމނެޓް ދޭންވާނެއެވެ. )ތިނެއް( 3ބުނުމަށް މަދުވެގެން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މައްސަލަ ުހށަހެޅި މެންބަރަށް  )ށ(  
ގުޅިގެން ނިންިމ  ސާފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، މުޅި ބަހު

 ނިންމުން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާންކުރުމުން ެއ މައްސަލައެއްެގ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ.

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 
 ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ކުރެވެމުންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުްސ  ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސް ކައުންސިލުގެ )ހ(  .32
ަނ ގޮތްތައް ހުށަހެުޅަމށް ބައްދަލުވުމުގެ ނިމުމުން، މައްސަލަާއ މެދު ަޢމަލުކުރަން ފެން

ލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފުރުޞަތަށް އެދުމާއި ފުރުޞަތު ވައިރިޔާސަތުން ހުޅު
މާއްދައިގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގ  ވަނަ  31ގެ ގަވާއިދުިމ  ،ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 މަތިންނެވެ.

ލާެގ ޙަބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ަބހުސްގެ މަރުގައި އެފަދައިން  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ތެރެއިން، މައްސަލަާއ މެދު ޢަމަލުކުުރމަށް ފެންނަ ގޮްތ ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން 
 ލަންޖެހުން ޓައިހުއް

       ކަމުންުކރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެަނމަ،ދައްކަމުން ދަނިކޮށް އަންނަނިވި ކަން މެންބަރަކު ވާހަކަ  .33
 ލަންވާނެއެވެ.ޓައިއެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއް

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަީކ އިސްާލމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ހ(  
ފެނިގެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ިރޔާސަތަށް 

 ލުމަށް އެންގުން.ޓައިވާހަކަ ހުއް

       ކަމަށް  ގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައްލުމެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކައުންސި )ށ(  
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ަކމަާކ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން 

 ލުމަށް އެންގުން.ޓައިވާހަކަ ހުއް

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ ެއޖެންޑާގަިއ ހިެމނިގެންވާ ަކަމކާ ގުޅުމެއްނެްތ  )ނ(  
 ލުމަށް އެންުގން.ޓައިވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއް

ލަން ޓައިވާހަކަ ހުއް
އެންގި ސަބަބު 

 ބަޔާންކުރުން 

ލުމަށް ޓައިވާހަކައެއް ހުއް އެ ލުމަށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ، ޓައިމެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއް  .34
 އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ 
ބައްދަލުވުމެއްގައި  
ކުރުން ހުއްދަ ނޫން 

 ކަންކަން 

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

މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއ  )ހ( 
 ކުރުން.

 ށް ނޫސް މަޖައްލާ ކަޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަގޮތަ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު  )ށ(  
ެގ މުހެދުާމއި، ބައްދަލުވު ކައިދައް ފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި، އެހެނިހެން މެންބަރުންނާ ވާހަކަ

 ؛ކޮށްހެދުންތުއަޑުއެހުމަށް އައިްސ ތިބޭ މީހުންނަށް އިޝާރާތްކޮށް މުޢާމަލާ

ބޭުނމަށް ފިޔަވައި، ކެސެޓް  ކައުންސިލުގެކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ ގޮތެއްގެމަތިްނ  )ނ(  
ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ެކމެރާ، ނުވަތަ މަްނޒަރު ނުވަތަ އަުޑ 

ަބއްދަލުވުންތަކުގައި  ކައުންިސލުގެރެކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި 
 ބޭނުންކުރުން.

ދެމެދު ހުރަސް  ދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ މެންބަރަކު ވާހަކަ )ރ(  
 އެޅުން.

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މޯބައިްލ ފޯނުން ފޯުނ ކުރުމާއި، ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެުގމާއި،  )ބ(  
 އަޑު ރެކޯޑުކުރުން.

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
 ނިންމުން 

ހިނދަކު،  ހައިގައި ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާގަވާއިދުމި  )ހ(  .36
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ަކންކަން ނިްނމޭނީ ކައުންސިުލގެ ބައްދަލުވުމަކަށް 

ރުވެ ވޯޓުގައި ބައިެވރިވި މެންބަރުންެގ ހާޒިއެ ކަމެއް ހުށަހެިޅ، ެއ ބައްދަލުވުމަށް 
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 ކަްނކަމުންކުރެ ކަމެްއ ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަްނނަނިވި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
 ޖުމްަލ ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ކައުންސިލުގެފާސްކުރެވޭނީ މުިޅ 

 ؛ނައިބު ރައީްސ މަޤާމުްނ ދުރުކުރުން ކައުންސިލުގެ  (1)   

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

ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަްނނަނިވި ކަްނކަމުންކުރެ ކަމެްއ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ުޖމްަލ މެންބަރުންެގ ތިްނބައިކުޅަ ދެބައިގެ  ކައުްނސިލުގެ ފާސްކުރެވޭނީ ުމޅި 

 އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.
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 މު ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ނަން ބަދަލުކުރުން؛ ންއާ  (1)   

މު ތަންތަން ދާއިމީ ގޮތުގައި ން އާން ފަދަ ޒާރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައި  (2)   
  ؛ބަންދުކުރުން

ލުން ނުަވތަ އެފަދަ ތައިކައުންސިލުން ހޯދާ އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ނައް  (3)   
 މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން.

 ާމލީކަންކަމުގައި ލުއިދިނުން.ކައުންސިލުން   (4)   

ކައުންސިލުން ކަމެއް 
ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް

ކައުންސިލުން ަކމެއް ނިންުމމުގައި ރައްޔިތުންެގ ލާބަޔާއި ަމންފާއަށް އިސްކަންދޭން ވާނެއެވެ.   .37
ސަރުކާރުގެ ތަކާއި ގަވާއިދުޤާނޫނުތަކާއި  ،އަދި ކައުންސިލުން ކަންކަްނ ނިްނމަންވާނީ

ސިޔާސަތުތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެ 
 މަތިންނެވެ.

ބަޖެްޓ ކަނޑައެުޅން ިހމެޭނ ގޮތުން، ކައުންސިލްަތކަށް ލިބިދީފައިވާ  ކައުންސިލުގެ )ހ(  .38 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން 
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، 

 7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި، 
      އި،އާ (ނުލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫސޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ )

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާބެހޭ ، ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއިވައިލައިއެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަ
 ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިންނެވެ.ސޫކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އު

އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ  ،ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއިކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް  )ށ(  
އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ެއ ނޫންވެްސ ގޮތަކުން ކައުްނސިލަށް ލިބެންޖެޭހ 
ކުއްޔެއް، ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އެހެން ފައިސާއެއް ަމޢާފުކުރަން ނުވަތަ 

ގަވާއިދު ނަންބަރު ކަން ކުރަން ވާނީ، ފަސްކުރަން ނުވަތަ ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދޭަނމަ އެ
2017/R-20 ( ެގަވާއިދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގ  ).ެގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިންނެވ 

ކައުންސިލުން ސިއްރު ވޯޓަކުން ގޮތެއް ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ކަންކަން ަކމަށް ކައުންސިލުްނ  )ހ(  .39 ވޯޓު ދިނުން 
ކަންކަްނ ނިންުމމުގައި ަކއުންސިލުން ވޯުޓ ކަނޑައަޅާ ކަންކަްނ ފިޔަވައި، އެހެނިހެން 

 ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.

)އެކެއް(  1ނަގާ ކޮންމެ ަކމަކަށް  ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ، ވޯޓު ކައުންސިލުގެ )ށ(  
 ވޯޓެވެ.

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 
 ބައިވެރިވުން 

 ވޯޓު އެއްވަރުވެއްެޖ ބައިވެރިވެވޭނީކައުންސިލުން ކަމެްއ ނިްނމުމުގަިއ ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި   .40
ނިްނަމންޖެހޭ ހާލަތުގައި މަދުވަީނ  ކައުންސިލުގެ ފުލް ެމޖޯރިޓީން ކަމެއް ،ނަމަވެސް ހާލަތުގައެވެ.

 ގައި ބައިވެރިވާން ާވނެއެވެ. ޓުރިޔާސަތުން ވޯ އެއްވޯޓު ކަމަށްވާނަމަ
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ލު ފުސީ ވޯޓު ގުނައި ތަ
ރެކޯޑުކުރުމާއި ނަތީޖާ 

 އިޢުލާނުކުރުން 

ރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ކްރެޓަލު ރެކޯޑު ކުރާނީ ކައުންސިލުގެ ސެފުސީވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަ  .41
ރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވަްއޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ކްރެޓަސެ

 އިޢުލާނުކުރާނީ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ.

ތު ފުށުއަރާ ޙަލަޞްމަ
 ލަތު ހާ

 

އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނިބމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނުވަަތ  ކައުންސިލުގެ  .42
   މަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއްގެ ަމޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ 

ގަިއ އެ މެންބަރެއްެގ އަމިއްަލ ފައިދާއެއް ނުވަަތ ދައުރެއް އޮްތ ަކމަކާމެދު ކައުްނސިލު
 ކުރާނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. މަޝްވަރާ

 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން 

 

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  )ހ(  .43
ރުތަކެއް މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ އަމު މުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.އާން

 ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  )ށ(  
އްމުކޮށް ހާމަކުުރމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ ސިއްކަ ޖެހުމަށްފަހު ކަުއންސިލުގެ އިދާރާެގ އާ

ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ސޯޝަްލ ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓާއި ، ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިތުރުން
 މުކުރަންާވނެއެވެ.އާންތަކުގައި މުމީޑިއާ ޕްލެޓްފޯ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުެގ  މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( )ނ(  
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާންމުކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެކަން ރެކޯޑުކޮށް

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސަިއ  ކައުންސިލުގެ  .44
އިދާރާެގ  ކައުންސިލުގެމެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިްނ ފެންނާނޭހެން ބެލެހެއްޓުަމކީ  ކައުންސިލުގެ

 ރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކްރެޓަސެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޔައުމިއްޔާ

ކޮންެމ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުެމއްގައި ބައިވެރިވި  ކައުންސިލުގެ )ހ(  .45
އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުްނ  ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުން ނިންިމ ކަންކަމާއި، ބައްދަލުުވމުގައި ބައިވެރިވި އެ  )ށ(  
މެންބަރުންނާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވި މެންބަރުން ބައިވެިރ ނުވި ސަބަބާއި، 
ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތުގެ އިތުރުން، އެ ބައްދަލުވުމުގައި، 

ރުން އެހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ އެކަމުެގ ކައުންސިލަރުންގެ އިތު
މަޢުލުމާތުވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ގަިއ ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކައުންިސލުގެ ބައްދަުލވުމުގެ ޔައުމިއްާޔ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ ޮގތެއް ފާހަގަކޮށްފައި ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ 

 ނުވާނަމަ، ބެލެވޭީނ ޔައުމިއްޔާ ރަނަގޅުކަމަށް ރުހޭކަމަށެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އިދާރާ  ކައުންސިލުގެ 

 އިދާރާ  ކައުންސިލުގެ 

 

އިދާރީ  ކައުންސިލުގެ ،މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ ކައުންސިލުގެ  .46
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކަމަށްޓަކައި  ،ކަންކަން ކުރާނީ
 .ކުރާ އިދާރާއިންނެވެމުެގ ދަށުން ޤާއި( ލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުސޫ ލާމަރުކަޒީ އު

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ 
 ޖެނެރަލް 

މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި، ކައުްނސިލުގެ ލަފަޔާއެކު، ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ  )ހ(  .47
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުެގ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްަޔންކުރާނީ ސިވިްލ 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ އެްނމެހައި އިދާރީ ކަންކަމުގަިއ ކައުންސިލަްށ ޖަވާބުދާރީވާނީ،  )ށ( 
ޖެނެރަލެވެ. އަދި، ކައުންސިުލން ނިްނމާ ނިްނމުންތަްއ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ 

ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންެމ 
 އިސްފަރާތަކީވެސް ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 .ެޖނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ   .48

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިްއޔަތުން ކައުންސިލް  )ހ( 
ކައުންސިލުގެ އިދާރާެގ ، ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ އެްނމެހަިއ އިންތިޒާމުތަްއ ހަަމޖައްސައި

  ؛ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންމަސައްކަތްތައް 

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުެގ ރައީސް، ނައިުބ  )ށ(  
ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންުގމާ އެވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ކައުްނސިލަރަށް ރިޕޯޓުކޮށް 

 ޖަވާބުދާރީވުން؛

ކަނޑަައޅާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި  )ނ(  
 ތަންފީޛުކުރުން؛

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުްނ  )ރ(  
މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ަހމަޖައްސަިއ، ކައުްނސިލުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން؛އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޚިދުމަ
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ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  )ބ(  
 ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުން؛

ކައުންސިލުން ކުރާ ަމސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ޤާނޫނުތަކާއި  )ޅ(  
 ތަބާވާކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ގަވާއިދުތަކަށް 

ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓްތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި  )ކ(  
 ކައުންސިލުން ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަންފީޛުކުރުން؛

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް  )އ(  
ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާތައްޮކށް، އޭގެ އަލީގަިއ 
ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް 

 ލަފާދިނުން؛

ތިން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެމަ )ވ(  
 ކައުންސިލުގެ މާީލ ޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން؛

ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ އެންެމ  )މ(  
 ؛އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހަިއސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން

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

 ކަށަވަރުކުރުން؛

ކައުންސިލުގެ އެްނމެ ިއސް އިދާރީ މުވައްޒަފުެގ ހައިސިއްޔަތުން ސިވިލް ސަރިވްސ  )ދ(  
 އަދި ؛ ސައްކަތްތައްކުރުންކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަ

ކައުންސިލުގެ ަމސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުްނސިލުގެ ރަީއސް ނުވަަތ ނައިބު ރައީްސ  )ތ(  
 އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައްކުރުން.

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުން 

ކައުންސިލުެގ  މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުޫލމާތު ދޭނީ ކައުންސިލުން ކުރާ  .49
ނިންމުމެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ކައުންސިލުެގ ރައީސް ނުވަތަ ަނއިބު ރައީސް ނުވަަތ ެއ 

މުވައްޒަުފްނ  މަސައްކަތާ ހަވާލުވެތިބި އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިުލން ކަނޑައަޅާ
 ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.
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 ފަސްވަނަ ބާބު 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ އޮންނަ ގުޅުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

ކައުންސިލުން 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް 

އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކައުންސިލުން އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓިއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުްނ   .50
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންާވނެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ވެށްޓެއް  )ހ( 
 ޤާއިމުކޮށްދިނުން؛

ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި މަސައްކަތު ތާވަލު އަދި ލޭންްޑ  )ށ(  
ތަރައްޤީއަށް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަންހެނުްނގެ 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުމާިއ ލަފައާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން؛

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ިހނގާނުހިނގާ ގޮްތ  )ނ(  
ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގައި  ،ބަލައި

 ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން؛

)އެކެއް( ފަހަރު އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުާރ  1މަދުވެގެން މަހަުކ  )ރ(  
ންހެނުންެގ ކޮމެޓީއާއެކު ބައްދަލުކުރުން. އަދި ކައުންސިލާއެކު އިތުރު ބައްދަލުވުަމކަށް އަ

 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދެފިނަމަ، ކޮމެޓީއާއެކު ބަްއދަލުކުރުން؛

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް  )ބ(  
 ވިލަރެސްކުރުން؛

މަޢުލޫމާތު ދިނުުމގައި އަންހެނުންެގ ކައުންސިލުތަކުން އާންމުކޮށް ހާމަކުރާ ރިޕޯޓުތަކާއި  )ޅ(  
 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން؛

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމެޓީން ހިންުގމަށް ކަނޑައަޅާ ހަރަކާތްތަްއ  )ކ(  
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ،ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމާއި

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް އެކުލަވައިުލމުގައި ޮކމިޓީއަށް އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ  )އ(  
ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމެޓީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް  )ވ(  
 ؛ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
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ކުރާ ޮކމެޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ދާއިރާއިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  )މ(  
ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަމަށް ކޮމެޓީން އެދެފިނަމަ ކޮމެޓީއަށް ބޭުނންވާ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ހަވަނަ ބާބު 
 ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

ޤައުމީ އިދާރާއާ އޮންނަ 
 ގުޅުން 

) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   .51
)ނުވައެއް( ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން، މުއަްއސަސާތަކުން އިދާީރ  9ޤާނޫނު ( ގެ 

          ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި
 ސަސާއަކުްނ ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެްއ ކައުންސިލުްނ ދޭންވާނެއެވެ.އެ މުއައް

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު 
 ގެނައުން 

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

ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދަށް އެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކައުންސިލުެގ 
 ސަރުކާރުގައި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ. ،ބައްދަލުވުގައި ފާސްކޮށް

ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި  )ށ(  
އިޞްލާޙުތައް، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑާއި ކައުންސިލުގެ ރަސްީމ 
ވެބްސައިޓާއި، ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އާންމުކުރަްނ 

 ވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 
 ދިމާވުން 

ދިމާވެްއޖެނަމަ، ެއ ކަމެްއގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ މި ގަވާއިދުގައި ިހމެނިފައިނުވާ ަކމެއް   .53
ނިންމާީނ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެމަތިްނ ކައުންިސލުގެ ުޖމްލަ މެންބަރުންެގ 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ 
 ފުށުއެރުން

 R-143/2021ރު މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ގަވާއިދު ނަންބަ  .54
  ފުށުއަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭީނ އާ  (ތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާީއ ގަވާއިދު)ލޯކަލް ކައުންސިލު

 ކައުންސިލުތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާީއ ގަވާއިދަށެވެ.ލޯކަލް 

      މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެްނ   .55 މާނަކުރުން 
       އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނުވާހައި ިހނދަކު އަންނަނިިވ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދެވިފައިވަނީ، 
އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގައި 

ނުންކުރާ މާނަެވްސ މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގަިއ ަޖމްޢުކޮށް ބޭ
 ހިމެނިގެންވެއެވެ.
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫުނ ނަންބަރު:  ،ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" )ހ(  
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާޫނނު( ގެ ދަށުން 

 ކައުންިސލަށެވެ.މިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ   އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

 2010/7ޤާނޫުނ ަންނބަރު:  ،"ކައުންސިލަރުން" ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ )ށ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

 ކައުންސިލުގެ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަީރ  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
 މެންބަރުންނަށެވެ.

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިްސ  ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
އިދާރީ މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއް ނުވަަތ 

 އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެވެ.

ސަރުކާރުގެ މިިނސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި  ،"ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
އެ ތަންތަނުގެ ސީާދ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިންާގ އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުްނ 

 އުފައްދައި ހިންގަމުންދާ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާތަކަށެވެ.

_____________________ 
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` 

 ރާ ކައުންސިލުގެ އިދާ ކުޑަފަރީމިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ 
 ދިވެހިރާއްޖެ، ނ.ކުޑަފަރި

 އިލީ ިޒންމާެގ ޗުްއޓީަގއި ހުިރ ސަބަބު ަބާޔްނކުރާ ފޯމު ޢާ ސަލާމުގެ/

 ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ބައި 

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

 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: ސީލު ލިޔަން:ފުދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ވާނަމަ ތަ 2

 ސަބަބު:

 ރާރު:ޤު އިގެރުކައުންސިލަ  ނަން: ގެރުކައުންސިލަ
     ލޫމާތެވެ. އަިދ ޢުބެޭހ ތެދު މަހުރެންނާމަތީގައި އެވަީނ އަ

ދީފައިވާ  އަހުރެން ނެތި  ލޫމާތަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްޢުމަ އެ
 އަހުރެން ހުީރ އަހުރެން މަޢުލޫމާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި 

ެގ މައްޗަްށ އަހުރެންބަލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެްއޖެ ަނމަ، 
 ބޫލުކުރަމެވެ.ޤަ އަހުރެން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން  ޙީލާޞްއި

 އެޑްރެސް:
 :ޤާމުމަ

 ސޮއި:

 

 ފުރިަހމަ ކުރަންޖެޭހ ބައި  ރުވާލުވެހުރި ކައުްނސިލަހަރައީސް، ނައިބު ރައީްސ ނުވަތަ 
 )ދޭއް( 2ދުވަސް  )އެކެއް( 1ދުވަސް 

 އެންގި ގަޑި: އެންގި ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި:  އެންގި ތާރީޚު: 
 ތާރީޚު:   ސޮއި ގެރުކައުންސިލަ ނަން:  ގެކައުންސިލަރު

 : މުމަޤާ
 

 ރީ ބަލަހައްޓާ މުވަްއޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ބައިހާޒި
 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 ގަޑި: މު:ޤާމަ

 ތާރީޚު: ސޮއި:
 

  1 ލު ޖަދުވަ 


