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   ގެ   2021  ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު  

 ފުރަތަމަ އިސްލާޙް 
 

 

 މި އިސްލާޙް ތަކުގެ އަސާސަކަށް ބަލާފައިވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ 

 ދު" އެވެ. އި ޤަވާ   އި އިޖުރާ   ކުގެ ކައުންސިލްތަ " ލޯކަލް  
 

 

ވަނަ މާއްދާ )ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން( މިމާއްދާގައި މިހާރުއޮތްބައި އެއީ    9ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   -   1
 މިމާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ މިމާއްދާއަށް )ށ( އިތުރުކޮށް އަންނަނިވިބައި މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން. 

 

ލިުބމުން،  ( ހ)މާއްދާގެ   މި އިދާރާއަށް  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހަ އެގައި  ރައީސް  ވާ  ޅާފައިސިޓީއަކީ 
 .ވެކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ ސިޓީއެއްކަން

 

ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން( މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ    10ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 2 މާއްދާ )ކައުންސިލުގެ ނައިބް  ވަނަ 
އަކުރުތައް   ބަލައިގެން  ކަމުގައި  )ނ(  މިމާއްދާގެ  އެއީ  )ށ(  މިހާރުއޮތް  މިމާއްދާގައި  ހަމަޖައްސާ  އަންނަނިވިބައި  ގޮތުގައި 

 ތަރުތީބުކުރުން 

 

ވާ  ޅާފައިހުށަހަ ރައީސް ސިޓީއަކީ ނައިުބ އެކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން،    ،ންކޮށްފައިވާ ސިޓީގައި ަބޔާ( ހ)މާއްދާގެ   މި
 .ވެސިޓީއެއްކަން ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

 

 

ވަނަ މާއްދާ )ވޯޓް ދިނުން( މިމާއްދާގެ ސުރުޙީ އަންނަނިވިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާއިއެކު މިމާއްދާގައި    44ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 3
ކުރިއަށް   ގެ  )ށ(  އާއި  )ހ(  މިހާރުއޮތް  މިމާއްދާގައި  އުނިކޮށް  )ނ(  އިތުރުކޮށް މިހާރުއޮތް  އަކުރުތައް    އަކުރު  މިމާއްދާގެ 

 އަންނަނިވިގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން  



 Page 2 of 32      2021ހިންގާ ޤަވާޢިދު   ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ( ލ ) ހައްދުންމަތީ  

ކައުންސިލް ަބއްދަލު 
 ވުމުގައި ވޯޓު ދިނުން 

ކައުންސިލް ަބއްދަލުވުމް ތަކުގައި ވޯޓުދިނުމަށް އަހަންވާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް   )ހ(  44
 ވަކިވަކިންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ފެންނަކަމަށް ނުފެންނަ   )ށ(   
ކަމަށް އަދި ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވޯޓަށް އަހައިގެންނެވެ. އަދި 
ސިއްރު ވޯޓަކުން ނިންމާކަންކަން ފިޔަވާ އެނޫން ކަންކަމުގައި މެންަބރުން ވޯޓުދިން ގޮތުގެ 

 ތަފުޞީލު އެ ަބއްދަލު ވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
)ހ( )ނ(    މާއްދާގެ  ަބއްދަލުވުމަށް    މި  އަހާނީ  ވޯޓަށް  ގޮތައް  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން  ގައި 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުށެހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.  
ކައުންސިލުގެ ނައިްބ ރައީސް އިންތިޚާުބކުރުން ފިޔަވައި ކައުންސިލުން ކަންކަން   )ރ(  

 އިގެންނެވެ. ނިންމުމުގައި ވޯޓް ދޭނީ އަތް އުފުލަ
)އެކެއް(  1ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ މެމްަބރަކަށްވެސް ދެވޭނީ ވޯޓްނަގާ ކޮންމެ ކަމަކަށް  )ބ(   

 ވޯޓެވެ.
 

 

ވަނަ މާއްދާ )ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން( މިމާއްދާ އުވާލާ މިމާއްދާގެ ބަދަލުގައި،    11ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 4
އޮތް   މިހާރު  ޤަވާއިދުގައި  މިނަމުގައި،    2ހިންގާ  ދުރުކުރުން(  މަޤާމުން  ރައީސް  ނައިބް  )ކައުންސިލުގެ  ފަހަތަށް  ބާބުގެ  ވަނަ 

ވަނަ ބާބު ކަމުގައި ބަލައިގެން ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ބާބުތަކައި ނަންބަރުތައް    3ތުރުކޮށް އިތުރުކުރެވުނު ބާބަކީ  އަންނަނިވިގޮތަށް ބާބެއް އި 
 ތަރުތީބުކުރުން 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކައުންސިލުގެ ނައިބް ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން 

ނައިުބ  ކައުންސިލްގެ 
މަޤާމުން  ރައީސް   

 ދުރުކުރުން

 ޤާމުންއިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގާ މަ  ގެރައީސް  ކައުންސިލްގެ ނާއިްބ   18
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ާބުބގައިވާދުރުކުރަން ވާނީ މި 

ނައިުބ  ކައުންސިލްގެ 
އިތުާބރު     ގެރައީސް

ވޯޓު  ނެތްކަމުގެ 
ފުރިހަމަ  ނެގުމުގައި 
 ކުރަން ޖެހޭ މަރުހަލާތައް

 )ހ(  19
 
 
 
 

ކައުންސިލްގެ ނައިުބ ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުާބރުނެތްކަމަށް ކައުންސިލްގެ  
ަބއްދަލުވުމެއްގައި،   ކަންކަން   ޢާއްމު  އަންނަނިވި  އަހަންވާނީ  ވޯޓަށް 

  ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

    
1. 

ހިންގުމުގައި   ކައުންސިލް  އެއްގޮތަށް  ރޫޙާ  ޤާނޫނުގެ  ކައުންސިލުގެ  ލާމަރުކަޒީ 
އެކަންކަން   ރައީސްްް  ނައިބ ފާހަގަކުރެވިގެން  އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް 

 . ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން( ތިރީސް) 30އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
ކައުންސިލުގެ    ްްނައިބ .2    ނެގުމަށް  ވޯޓު  ނެތްކަމުގެ  އިތުބާރު    ޢާންމު ރައީސްގެ 

 . ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން
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)ހ(   ( ށ)   މާއްދާގެ  ަބޔާންކޮށްފައި    މި  އެފަދައިން  ނަމަވެސް، އޮތް  ގައި 
ރައީސްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް   ކައުންސިލުގެ ނައިްބ

ވަނަ   (1) ގެ    ހާލަތުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކޮށްފި
ނައިުބ  ނުލައި  ކުރުމަކާ  ފުރިހަމަ  މަރުޙަލާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރުގައި 

ލަށް ރައީސް މައްޗަށް އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސި
 ލިިބގެންވެއެވެ. 

އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް   ގެދަށުން ނައިުބ ރައީސް  ޤަވާއިދުގެމި    )ނ(   
ފުރިހަމަކުރުމަށް  އިޖުރާއަތު  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ކުރިން  ވޯޓުގެ  އެ  ނުވަތަ 

މެ ކައުންސިލުގެ  ަބއްދަލުވުމަށް  އާންމު  ހުށަހަޅާ މްކައުންސިލުގެ  ަބރަކު 
ގެ ތެރެއިން ޞޫލުހުށަހެޅުން، އާންމު ަބއްދަލުވުމަށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ އު

ވަގުތަކު ކައުންސިލު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ   ލުގެ ރައީސްކައުންސި ނުވަތަ އެ 
 ހުރި ކައުންސިލަރެއް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލް   )ރ(   އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ  ަބއްދަލުވުމަށް  ކައުންސިލުގެ 
ހިންގުމުގައި ނައިުބ ރައީސް އިހުމާލުވިކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން ލިޔުމުން، 

 ދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ަބއް
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައީސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް   )ބ(   

ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ހާ ރުވެ ވޯޓުގައި ޟިކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، 
އެކަން ފާސްކޮށް ކަންކަން   އެ   ،ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ކައުންސިލުގެ ނައިުބ   30ޙުކުރުމަށް  އިޞްލާ
 ދޭންވާނެއެވެ. ށްރައީސަ

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް   )ޅ(   ރައީސް  ނައިުބ  ހިންގުމުގައި  ކައުންސިލް 
ދަށުން    ގެ މާއްދާގެ )ބ( ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި  

އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ހަމަވާއިރު،  މުއްދަތު  ކަންކަން   ދެވޭ 
ހަމަވާ ފަހުން އެންމެ އަވަ  އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މުއްދަތު  ހަށް ނުވާނަމަ، 

އިތުާބރު ގެ  ާބއްވާ ކައުންސިލުގެ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި، ނައިުބ ރައީސް
ވޯޓެއް  ކަނޑައަޅައި  ކައުންސިލުން  ނެތްކަމަށް  ނުވަތަ  އޮތްކަމަށް 

 ނަގަންވާނެއެވެ. 
އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް   )ކ(    ރައީސް  ނައިުބ  ހިންގުމުގައި  ކައުންސިލް  

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ   30ކުރުމަށް ދެވޭ  ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު
މުއްދަތަށްފަހު، މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ުބނާ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  
ކަމަކާމެދު  ނޫން  އެ  ަބއްދަލުވުމެއްގައި  ކައުންސިލުގެ  ނޫނީ، 

 މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  
ރައީސް  )އ(    ނައިުބ  ވޯޓުގެ  ކައުންސިލުގެ  ނެތްކަމުގެ  މުޅި   ،ނެގޭނީ   އިތުާބރު 

 ކައުންސިލުގެ ޖުމުލަ އަޣުލަިބއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމުންނެވެ. 
ރައީސް  )ވ(    ނައިުބ  ކަމުގައި    ކައުންސިލުގެ  ވަކިކުރި  އެ    ،ސްވިޔަ މަޤާމުން 

 މެންަބރެއްގެ މެންަބރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ. 
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ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މމި މާއްދާގެ )  ( މ)  
އޮތޯރިޓީން   ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް 

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

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަށަވަރުކުރުމާ    ،އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  ( ފ)  
ހަމައަށް، އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިުބ ރައީސް އޭނާގެ މަޤާމުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ. 
ރައީސް  ކައުންސިލް  ( ދ)   ވޯޓު  ގެ  ނައިުބ  އެ އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ  ނެގުމަށްފަހު 

ގަވާއިދު މި  އިންތިޚާުބކުރަންވާނީ،  މެންަބރަކު  ުބނެފައިވާ   ގައިމަޤާމަށް 
މި   ނެގުމުގައި  ވޯޓު  ނެތްކަމުގެ  އިތުާބރު  ވާއިދުގައިވާ ޤަފަދައިން، 

އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
 ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި، އޮތޯރިޓީން 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ( ތ)   ގަވާއިދުގައި  މި  ނެގުމުގައި  ވޯޓު  ނެތްކަމުގެ  އިތުާބރު 
އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކަމަށް  

އަންގާތާ   އެކަން  ތެރޭގައި   30ކައުންސިލަށް  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 
ކައު ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ  މަޤާމަށް  ރައީސް  ނައިުބ  ންސިލުގެ 

މެންަބރުންގެ ތެރެއިން މެންަބރަކު އިންތިޚާުބކުރަން ވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގައި 
އިންތިޚާުބ މެންަބރަކު  މަޤާމަށް  މަޤާމަށް  އެ  އެ  ނުވާނަމަ،  ކުރެވިފައި 

އިންތިޚާުބ ނޫން  މެންަބރަކު  އެ  ކައުންސިލުގައި  ކުރެވެންދެން، 
 ވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މައްސަލައަކާެބހޭ ގޮތުން މަޝް

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،    30ުބނެފައިވާ  )ބ( ގައި   މާއްދާގެމި    ( ލ)  
ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު  ކަންކަން އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ
ރަސްމީ ަބންދު ،  ންށިގެއެންގުނު ތާރީޚުން ފެށް  ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައީސަ

 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.  ދުވަސްތައް
އިހުމާލުވިކަމަށް   ( ގ)   ރައީސް  ނައިުބ  ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމުގައި  ކައުންސިލް 

ރައީސް   ނައިުބ  ކައުންސިލުގެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ފާސްކުރި 
ަބއްދަލުވުމުން ަބ އެންގުމަށް  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  އިވެރިވެފައިވާނަމަ، 

ެބލެވޭނެއެވެ. އެންގުނުކަމަށް  އަށް  ނިންމިކަން، ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައީސް
ނޫނެވެ.  ލާޒިމެއް  އެންގުން  ލިޔުމުން  އަލުން  ަބޔާންކޮށް  އެކަން  އަދި 
ނުވާނަމަ،   ަބއިވެރިވެފައި  ަބއްދަލުވުމުގައި ނައިުބ ރައީސް  ނަމަވެސް، އެ 

ރައީސަ ނައިުބ  ލިޔުމުން  ނިންމުން  އެންގުނުކަން ކައުންސިލުގެ  ށް 
އެހާލަ އަދި  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  )ތިރީސް(   30ތުގައި  ކައުންސިލުން 

އެންގުނު  ލިޔުމުން  ނިންމުން  ކައުންސިލުގެ  ގުނާނީ،  މުއްދަތު  ދުވަހުގެ 
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

އަންގާ އެންގުމާ ހަވާލުވުމަށް ސަށް  ( ގެ ދަށުން ނައިުބ ރައީސމި މާއްދާގެ )  (ޏ)  
 ނައިުބ ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން
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އިންކާރުކުރިކަމަށް   ހަވާލުވުމަށް  ހެކިކޮށް   2ލިޔުމާ  ފަރާތަކުން  )ދޭއް( 
ލިޔުމުން  ރައީސް  ނައިުބ  މިހާލަތުގައި  އަދި  ވާނެއެވެ.  ސޮއިކުރުވަން 

ތާރީޚުން   އެ  ބަލައި،  ދުވަހުގެ   30ފެށިގެން  ހަވާލުކުރިކަމަށް  )ތިރީސް( 
 މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ. 

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ރޫޙާ  
ކައުންސިލް  އެއްގޮތަ އް 

ހިންގުމުގައި 
އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް  

ކުރެވިގެން  ފާހަގަ 
އިސްލާހު  އެކަންކަން 

ދުވަހުގެ   30ކުރުމަށް  
 ފުރުޞަތު ދިނުން 

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ރޫހާ އެއްގޮތައް  ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ  )ހ(   20
މެންަބރަކަށް   ކައުންސިލުގެ  ކަމަށް  އިހުމާލުވަމުންދާ  ރައީސް   ނާއިުބ 
ފޮނުވަންވާނީ   ކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  މައްސަލަ  އެ  ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ 

އެޖެންޑާކު ކަންކަން  ަބއްދަލުވުމަށް  ޢާއްމު  އުޞޫލާ ކައުންސިލުގެ  ރާ 
 އެއްގޮތަށެވެ. 

ަބއްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލު  )ށ(     ކައުންސިލުގެ 
ލިޔުމުން  ފެންނަކަންކަން  އިހުމާލުވުކަމަށް  ނާއިުބރައީސް  ހިންގުމުގައި 

 ަބއްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ. 
މާލުވެފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނާއިުބރައީސް އިހު )ނ(    

ަބއިވެރިވި  ވޯޓުގައި  ހާޟިރުވެ  ޖަލްސާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ފެންނަނަމަ 
އިސްލާހު  ކަންކަން  އެ  ފާސްކޮށް  އެކަން  އަޣުލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ކައުންސިލުގެ ނާއިުބރައީސަށް   30ކުރުމަށް  
 ދޭންވާނެ އެވެ.

އިތުާބރު    ގެރައީސް  ނާއިްބ
 ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން 

އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލު   ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނާއިުބރައީސް  )ހ(  21
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    19ދެކޭ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް މި ގަވާޢިދުގެ  

ކަންކަން  އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ހަމަވާއިރު  މުއްދަތު  ދެވޭ 
އިސްލާހުކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެ މުއްދަތު ހަމަވާފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ާބއްވާ 

އިތުާބރު އޮތްކަމަށް   ގެކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ަބއްދަލު ވުމުގައި ނާއިުބ ރައީސް
 ލުން ކަނޑައަޅާ ވޯޓެއް ނަގަންވާނެ އެވެ. ނުވަތަ ނެތްކަމަށް ކައުންސި

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން   ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިުބރައީސް  )ށ(   
ދެވޭ   ކުރުމަށް  އިސްލާހު  މި   30ދެކޭކަންކަން  ފަހު  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ 

ލްގެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނާ މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ނޫނީ ކައުންސި
 ަބއްދަލު ވުމެއްގައި އެނޫން ކަމަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްގެންނުވާނެ އެވެ. 

އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ  ގެ  ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިުބރައީސް  )ނ(   
 މުޅިކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ އަޣުލަިބއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމުނެވެ.

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިުބރައީސް މަގާމުން ވަކި ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް    )ރ(  
 އެ މެންަބރެއްގެ މެންަބރުކަން ދެމި އޮންނާނެ އެވެ. 

އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު 
ލޯކަލް  ކުރުމަށް  ކަށަވަރު 

ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް ގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ   )ހ(  22
މި  ފާސްކޮށްފައިވަނީ  ކައުންސިލުން  އެފަދައިން  ނެގުމަށްފަހު  ވޯޓު 
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ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 
 ހުށަހެޅުން  

ކަށަވަރު  އެއްގޮތައްކަން  އިޖުރާއަތުތަކާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާޢިދުގައި 
ރަސްމީ   ފާސްކުރާތާ  އެކަން  ކައުންސިލުން  )ތިނެއް(    3ކުރުމަށްޓަކައި 

ލޯކަލް  ކައުންސިލުން  ލިޔެކިޔުމާއެކު  އަންނަނިވި  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 
 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ. 

ނެތްކަމުގެ  (1)    އިތުާބރު  ަބއްދަލުވުމާއި  ދެވުނު  ފުރުޞަތު  ކުރުމަށް  އިސްލާޙު 
 ވޯޓުނެގި ަބއްދަލު ވުމުގެ އެޖެންޑާ.

ނެތްކަމުގެ އިސްލާޙު   (2)    އިތުާބރު  ަބއްދަލުވުމާއި  ދެވުނު  ފުރުޞަތު  ކުރުމަށް 
)ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ަބއްދަލުވުމުގެ   2ވޯޓުނެގި ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމުގެ  

 އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔުން.
ަބއްދަލުވުމާއި އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ  (3)    އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު 

 އްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ.ވޯޓު ނެގި ަބ
ަބއްދަލުވުމާއި އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ  (4)    އިޞްލާހު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު 

 ވާްޯޓުނެގި ަބއްދަލުވުމުގެ ނިންމުން ޢާއްމުކުރި ކަމުގެ ހެކި.
 އިހުމާލުވިކަން ަބޔާންކޮށް ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުން. (5)   
އިސްލާޙު ކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު  (6)   

އަންގައި ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނުވަތަ ނާއިުބރައީސަށް ޙަވާލުކުރި 
 ލިޔުމާއި ލިޔުން ހަވާލުކުރި ތާރީޚު އެނގޭނެ ލިޔުން.

 ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން. ( 7)   
)ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން    މި މާއްދަދާގެ  )ށ(   

އޮޓޯރިޓީން   ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް 
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ   3އެދިއްޖެނަމަ އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ރަސްމީ  

 ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ އެވެ. 
ލާމަރުމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތައް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އިހުމާލު   )ނ(   

ވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނުވަތަ ނާއިުބރައީސްގެ  
ކައުންސިލުން  އެފަދައިން  ފާސްކުރުމަށްފަހު  ނެތްކަމަށް  އިތުާބރު 

އި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާޢިދުގައި  މި  ޖުރާއަތުތަކާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ 
އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގައި   14އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ރަސްމީ  
ކައުންސިލަށް  އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ކަނޑައަޅައި  ގޮތެއް 

 އަންގަންވާނެ އެވެ. 
ވަރމަންޓު އޕތޯރިޓީން އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކަށަވަރު ކުރުމާ  ލޯކަލް ގަ  )ރ(  

ޑެޕިއުޓީ   ނުވަތަ  ނާއިުބރައީސް  ވޯޓުނެގުނު  ނެތްކަމުގެ  އިތުާބރު  ހަމައަށް 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ވަގުތީ ގޮތުން  މޭޔަރު އޭނާގެ މަގާމުގެ 

 ދުރުވާންވާނެ އެވެ. 
ކަމުގެ  ނެތް  އިތުާބރު 

ގުޅިގެ ހުސްވި ވޯޓާއި  ން 
ކައުންސިލުގެ ނާއިުބ ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ   )ހ(  23

މި  ކުރަންވާނީ  އިންތިޚާުބ  މެންަބރަކު  މަގާމަށް  އެ  ނެގުމަށްފަހު  ވޯޓު 
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މެންަބރަކު  މަގާމަށް 
 އިންތިޚާުބ ކުރުން 

ވނަ މާއްދާގައި ުބނެފައިވާ ފަދައިން އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ   14ގަވާޢިދުގެ  
އިޖުރާއަތުތައް   ގަވާޢިދުގައިވާ  މި  ނެގުމުގައި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ވޯޓު 

އޮތޯރިޓީން   ފޮނުވައި  އޮތޯރިޓީއަށް  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ކުރުމަށް  ކަށަވަރު 
 ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ   )ށ(    ގަވާދުގައި  މި  ނެގުމުގައި  ވޯޓު  ނެތްކަމުގެ  އިތުާބރު 
އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލަށް އެކަން 

ކައުންސިލްގެ   30އަންގާތާ   ހުސްވެފައިވާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 
ސިލްގެ މެންަބރުންގެ  ނާއިުބރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ކައުން

ތެރެއިން މެންަބރަކު އިންތިޚާުބ ކުރަންވނެ އެވެ. އެ މުއްދަތުގައި އެ މަގާމަށް 
އިންތިޚާުބ  މެންަބރަކު  މަގާމަށް  އެ  ކުރެވިފައިނުވާނަމަ  އިންތިޚާުބ 
ގޮތުން  މައްސަލައަކާެބހޭ  ނޫން  އެ  ކައުންސިލްގައި  ކުރެވެންދެން 

 މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ.  
ގަވާޢިދުގެ    )ހ(  24 ތު ގުނުން  މުއްދަ ުބނެފައިވާ    12މި  މާއްދާގައި  ދުވަހުގެ   30ވަނަ  )ތިރީސް( 

އިސްލާހު  ކަން  އެކަން  ކަންކަމާއި  އިސްލާހުކުރަންވީ  ގުނާނީ  މުއްދަތު 
ކުރުމުން ދެވޭ މުއްދަތު ކައުންސިލްގެ ނާއިުބރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީމޭޔަރަށް 

 މީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އެންގުނު ތާރީޚުން ފަށައިގެން ރަސް
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނާއިުބރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީމޭޔަރު   )ށ(   

ނާއިުބރައީސް  ކައުންސިލުގެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ފާސްކުރި  އިހުމާލުވިކަމަށް 
ށް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ަބއިވެރިވެފައިވާނަމަ އިސްލާހު ކުރުމަށް އެންގުމަ

ނުވަތަ  ނައިުބރައީސް  ކައުންސިލުގެ  ނިންމިކަން  ަބއްދަލުވުމުން 
ބެލެވޭނެ އެވެ. އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް  ޑެޕިއުޓީމޭޔަރަށް އެންގުނު ކަމަށް 
އަލުން ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ަބއްދަލުވުމުގައި 

ނަމަ ކައުންސިލްގެ ނާއިުބރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީމޭޔަރު ަބއިވެރިވެފައި ނުވާ
ނިންމުން ލިޔުމުން ނާއިުބރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް އެންގުނުކަން 

)ތިރީސް(   30ކައުންސިލުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެ އެވެ. އަދި އެ ހާލަތުގައި  
އެންގުނު  ލިޔުމުން  ނިންމުން  ކައުންސިލިގެ  ގުނާނީ  މުއްދަތު  ދުވަހުގެ 

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  
މޭޔަރަށް   )ނ(    ޑެޕިއުޓީ  ނުވަތަ  ރައީސް  ނާޢިުބ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

އަންގާ އެންގުމާ ޙަވާލުވުމަށް ނާއިުބރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންކާރު 
ހަވާލުވުމަށް  ލިޔުމާ  ކުރުމުން  މަސައްކަތް  ހަވާލުކުރަން  ލިޔުން  ކުރާނަމަ 

ސޮއި ކުރުވަން ވާނެ )ދެ( ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް    2އިންކާރު ކުރި ކަމަށް  
އެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި ނާއިުބރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ލިޔުމުން 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު   30ޙަވާލުކުރިކަމަށް ަބލާ އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން  
 ގުނޭނެއެވެ. 
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 " އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާޙް ކުރުން 1ވަނަ މާއްދާ )މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން( މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ "   13ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 5

މެންަބރުކަމުން  
 ވަކިވުން

13 
 

އެމީހަކު މެންަބރުކަމުން ވަކިވާން އެދި ކައުންސިލަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީ ފޮނުވުން، އެ   .1 ހ
އިވާ ސިޓީއެއްކަން ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ސިޓީއަކީ އެ މެންަބރަކު ހުށަހަޅާފަ

 ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރުން.
 

 

 

 

 

 

ދުވަސް    3ދުވަސް ކަމަށް އޮތްއޮތުން    1ވަނަ މާއްދާ )މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން( މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި    13ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 6
 ކަމަށް ބަދަލުކޮށް، އަންނަނިވިގޮތަށް )ށ( ބަދަލުކުރުން:

މެންަބރުކަމުން  
 ވަކިވުން

13 
 

ގޮތްތަކުގެ    ށ ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މެދުވެރިވެގެން މި  ގޮތެއް  ތެރެއިން 
ނަންަބރު   ގާނޫނު  ހުސްވެއްޖެނަމަ  މަގާމް  މެންަބރެއްގެ   2010/7ކައުންސިލްގެ 

ގައި  ގާނޫނު(  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  އިދާރީދާއިރާތައް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކްޝަންސް ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެ މަޢުލޫމާތު އިލެ

ފޮނުވުމަށްޓަކާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ދިމާވިކަން   ޝަނަށްކޮމި
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން   3ކައުންސިލަށް އެގޭތާ  

 ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ. 
 

 

 

ދެވިފައިވާއިރު    14ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 7 ނަންބަރ  މިހާރު  މިމާއްދާގައި  ވާޖިބްތައް(  ރައީސްގެ  )ކައުންސިލް  މާއްދާ  ވަނަ 
 ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމުން މާއްދާގެ އަކުރުތައް އަންނަނިވިގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އިސްލާޙް ކުރުން:
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ރައީސްގެ    ކައުންސިލް
 ވާޖިުބތައް 

 ގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ކައުންސިލްގެ ރައީސް   14

ނިންމާ   )ހ(    ކައުންސިލުން  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކައުންސިލްގެ 
 ؛ނިންމުންތައް ޝާއިޢުކުރުމާއި ތަންފީޛުކުރުން

 ؛ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން  )ށ(   
އެކަށައަޅާ   )ނ(    ކައުންސިލުން  ޙާޞިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  ކައުންސިލްގެ 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ 
 ؛ގޮތަށް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަންކުރުން

އޮނިގަނޑު    )ރ(   އިދާރާގެ  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލްގެ 
ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި  

 ؛ތަންފީޛުކުރުން
ރިޔާސަތު    )ބ(    ޖަލްސާތަކުގެ  ޭބއްވުމާއި  ގަވާއިދުން  ޖަލްސާތައް  ކައުންސިލްގެ 

 ؛ބެލެހެއްޓުން 
ހިނގަމުންދަނީ    )ޅ(   ޙަރަކާތްތައް  މަޤްޞަދާ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ 

 ؛އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން 
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ   )ކ(   

ޢާންމުކުރެވޭކަން  ޢާންމުކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް  ފޮނުވުމާއި،  ފަރާތްތަކަށް 
 ؛ކަށަވަރުކުރުން

 ؛ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުންކައުންސިލް    )އ(   
އެއްގޮތްވާ   )ވ(    ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި  ހިނގަމުންދަނީ  ކައުންސިލް 

 ؛ގޮތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން 
ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ    )މ(    މާލީ  ކައުންސިލްގެ  ޒިންމާތަކާއި  މާލީ  ކައުންސިލްގެ 

ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތު  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 ؛އަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން

ރައްޔިތުންނަށާއި،    )ފ(    ގުޅިގެން  ޒިންމާތަކާ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ކައުންސިލްގެ 
 ؛މަސްއޫލު އިދާރާތަކަށް ޖަވާުބދާރީވުން

ޖަމްޢިއް  ޤައުމީ  )ދ(    އެކިއެކި  ކައުންސިލާ އިދާރާތަކާއި  ޖަމާޢަތްތަކާއި  ޔާތަކާއި 
 ؛ ދެމެދު އެކުވެރިކަމާއި އެއްާބރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސަކަތްކުރުން

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.  ( ތ(  
 

 

 

 ވަނަ މާއްދާ )ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު( މިމާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަންނަނިވިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން   19ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ  - 8
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ޤާނޫނީ  ަބއްދަލުވުމުގެ 
 ޢަދަދު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ   )ށ(  19
އެ   ހަމަވަންދެން،  އެހެން ޢަދަދު  ނުވަތަ  މެދުކަނޑާލުމުގެ  ަބއްދަލުވުމެއް 

ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ   ނުވަތަ އެހެން ދުވަހަކަށް  ވަގުތަކަށް
 ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ަބއްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް   ރައީސަށް

 ލިިބގެންވެއެވެ. 
ހަމަނުވެގެން   )ނ(    ޢަދަދު  ޤާނޫނީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  މި 

ަބއްދަލުވުން  ނުވަތަ  ފަސްކުރުމަށް  ނުވަތަ  މެދުކަނޑާލުމަށް  ަބއްދަލުވުން 
ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ނުޭބއްވުމަށް 

 ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން ޔައުމިއްޔާކުރަންވާނެއެވެ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ޒަމާނީ މުވާސަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުންވަނަ މާއްދާ )   20ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ  -9
 މިމާއްދާގެ އަކުރުތަކުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމުން އެކަން އިސްލާޙް ކުރުމާއިއެކު އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން:

 

 

 

ފުރުޞަތު    21ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 10 އަޑުއެހުމުގެ  ބެލުމާއި  ވަދެ  ރައްޔިތުން  ބައްދަލުވުންތަކަށް  )ކައުންސިލުގެ  މާއްދާ  ވަނަ 
 ދިނުން( މިމާއްދާގެ ސުރުޙީއާއި )ރ( އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާޙް ކުރުން:

ކައުންސިލްގެ 
ަބއްދަލުވުންތަކުގައި  

ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ދިނުން 

އިތުރަށް ކަ  )ރ( 21 މެންަބރުންގެ  ކައުންސިލްގެ  ަބއްދަލުވުންތަކުގައި،  އުންސިލްގެ 
ކައުންސިލްގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާގުޅިގެން އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު  

ފަރާތްތަކަށް، އެކިއެކި  ދެވިދާނެ  ކައުންސިލަށް  މަޝްވަރާ   ނުވަތަ 
ާބރު   ކައުންސިލްގެ ދަޢުވަތުދިނުމުގެ  ަބއިވެރިވުމަށް  ަބއްދަލުވުންތަކުގައި 



 Page 11 of 32      2021ހިންގާ ޤަވާޢިދު   ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ( ލ ) ހައްދުންމަތީ  

މަޝްވަރާއާއި     ނަމަވެސް މިގޮތަށް  . ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިިބގެންވެއެވެ
ދަޢުވަތުދެވޭ    މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވުމަށް  

 .ވެނުދެވޭނެއެ އްފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓެ
 

 

ވަނަ    5( މިމާއްދާގެ  ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކުރުން ހުއްދަނޫން ކަންކަން ވަނަ މާއްދާ )   40ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 11
 ނަންބަރ އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާޙްކުރުން:

ކައުންސިލްގެ 
ަބއްދަލުވުމެއްގައި  ކުރުން 

 ހުއްދަނޫން ކަންކަން 

ަބއްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މޯަބއިލް ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި، ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ   .5  40
 ނެގުމާއި، އަޑު ރެކޯޑުކުރުން. 

 

 

 

 ވަނަ މާއްދާ )މަސައްކަތު ގަޑި( މިމާއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާޙްކުރުން:  59ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ  - 12

އިން   08:00ކައުނސިލަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު    )ހ(  59 މަސައްކަތު ގަޑި 
 އަށެވެ.  14:00

ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވާ އެހެނިހެން މަސްމަހުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ    )ށ(   
)އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތު ކޮޅެއް ކޮންމެ   1އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން  

 . ކައުންސިލަރަކަށް ވެސް ދޭންވާނެ އެވެ
ފުރަތަމަ    )ނ(    މަހުގެ  ޝައްވާލު  ދުވަހު   7ރަމަޟާންމަހާއި  )ހަތެއް 

ސަރުކާރުގެ   މަހު  ރަމަޟާން  ގަޑިއަކީ  ރަސްމީ  ކައުންސިލަރުންގެ 
ކަނޑައަޅާ   ޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައީސުލް  ގަޑިކަމަށް  ރަސްމީ  އޮފީސްތަކުގެ 

 ގަޑިއެކެވެ.  
ންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް  މި މާއްދާއާއި )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެފެދައިން ަބޔާ  )ރ(  

ކައުންސިލް ގުޅޭގޮތުން   ގެއަތޮޅު  ގަޑިއާ  މަސައްކަތު  ރައީސުންގެ 
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކަށް 

 ލިިބގެންވެ އެވެ.  
މަސައްކަތް    )ބ(    ކައުންސިލަރަކު  އެ  ކައުންސިލަރަކުވެސް  ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ 

ހުރިހާ ދުވަހަކު ގަޑިއަށް މަސައްކަތައް ހާޟިރުވާންވާނެ އެވެ. މަސައްކަތައް 
ޖެނަމަ އެކައުންސިލަރަކަށް ދިމާވި ހާޟިރު ނުވެވޭފަދަ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއް

ކުރަންވާނެ  ޢަމަލު  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މި  ގުޅޭގޮތުން  ޙާލަތަކާ 
 އެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ )ގަޑިޖެހުން( މިމާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާޙްކުރުން:  62ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 13

ގަޑީލާރި ކެނޑުމުގެ ވަގުތުބާލާނީ މިނިޓުންނެވެ. މިނިޓަކަށްޖެހޭ އަދަދު ަބލާނީ މަހު    )ޅ( 62 ގަޑިޖެހުން
ދު )ތިރީސް( އިން ގެއްލައި ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަ  30މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް  

އަދަދުން  ގަޑީގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރަސްމީގަޑިކަމަށް  އާއްމު  ކައުންސިލަރުންގެ 
)ފަސްދޮޅަސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ. އެއީ   60ގެއްލައި ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު  

 30ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު މަހު މުސާރައާއި އިނާޔާތްތައް  
)ފަހެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(    5.5އަންނަ އަދަދު  )ތިރީސް( އިން ގެއްލައި ގެއްލީމާ  
ޢަދަދު   އަންނަ  ގެއްލީމާ  ގެއްލައިގެންނެވެ.    60އިން  އިން  )ފަސްދޮޅަސް( 

)ހަތެއް( މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް   7ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ  
ނަ )ހަތަރެއް( އިން ގެއްލީމާ އަން  4)ތިރީސް( އިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު    30

 )ފަސްދޮޅަސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ.   60އަދަދު 
 

 

 

 

ވަނަ މާއްދާ )ކައުންސިލަރުންގެ މުސަރައިން އުނިކުރުން( މިމާއްދާގެ )ށ( އަށް އަންނަނިވިގޮތުގެމަތިން    64ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 14
 އަކުރެއް އިތުރުކުރުން:

ކައުންސިލަރުންގެ 
 މުސަރައިން އުނިކުރުން

ހޭ ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުން ދުވަހަކަށްޖެ .3 )ށ(  64
( އިން ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދަކީ މިނިޓަކަށްޖެހޭ  5.5×60=330)  330ޢަދަދު  

ޢަދަދު ކަމަށް ަބލައި އެ އަދަދު ކައުންސިލަރު ކައުންސިލަށް ނުނިކުމެހުރި ޖުމްލަ 
 ވަގުތާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ. 
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މިހާރުއޮތް    74ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 15 މިމާއްދާ  ބެލެހެއްޓުން(  ކަންކަން  މާލީ  )ކައުންސިލުގެ  މާއްދާ  ބާބުން    6ވަނަ  ވަނަ 
ވަނަ    6އުނިކުރުމަށްފަހު އެބާބުގެ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުމާއި )ކައުންސިލުގެ މަލިއްޔަތާއި، މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް( މިނަމުގައި  

 ކޮށް މި ޤަވާޢިދުގެ ބާބުތަކާއި މާއްދާ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން:ބާބުގެ ފަހަތަށް ބާބެއް އިތުރު 

 ....... ބާބު 
 ކައުންސިލުގެ މަލިއްޔަތާއި، މުދަލައި ވަޞީލަތްތައް 

މާލިއްޔަތުން  ކައުންސިލު 
 ޚަރަދު ކުރުން 

މާލިއްޔާއިންނާއި    1 ރައްޔިތުންގެ  ކުރުމަކީ  ޚަރަދު  މާލިއްޔަތުން  ކައުންސިލުގެ 
ޖަމާޢަތްތަކުން   އެކިއެކި  ފަރާތްތަކުންނާއި  އަމިއްލަ  ސަރުކާރުންނާއި 
ކައުންސިލަށް  ގޮތުން  ގޮތް  އެހެނިހެން  ލޯނާއި  އެހީއާއި  ލިޭބ  ކައުންސިލަށް 

އުފު ފައިސާއަކާއި  އެހެނިހެން  އާއްމުދަނީއާއި  ނުއުފުލޭ ވަންނަ  މުދަލާއި  ލޭ 
 މުދަލާއި ިބންިބމާ ތަކެތި ޭބނުންކުރުމެވެ. 

ކައުންސިލް މާލިއްޔަތުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް    )ހ(   
ނަންަބރު   ގަވާޢިދު  މާލިއްޔަތުގެ   R-20/2017ކުރަންވާނީ  )ދައުލަތުގެ 

ކަނޑައަޅާ ދަށުން  ގަވާޢިދުގެ  އެ  އާއި  އުސޫލުތަކުގައި ގަވާޢިދު(  ފައިވާ 
ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ހުޅުވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 
ޚަރަދު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި މި ގަވާޢިދުގާއި 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ފިޔަވާ އެހެނިހެން  ކައު  )ށ(   

ގާނޫނު ނަންަބރު   ކުރަންވާނީ  ޚަރަދު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2010/7ފައިސާއިން 
ގާނޫނު  އާއި  ގާނޫނު(  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރީތައް  އިދާރީ 

 އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނު( އާއި 2006/3ނަންަބރު 
ގައި   R-20/2017އެކުލަވާލައިފައިވާ   ގަވާޢިދު(  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އޮތް ނަމަވެސް   )ނ(   

އެހެނިހެން   ފައިސާއާއި  ރައްޔިތުންގެ  ތަރެއިން  މާލިއްޔަތުގެ  ކައުންސިލްގެ 
ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާޢިދުގައި  މި  ކަމަށް  ނުކުރެވޭނެ  ޚަރަދު  ފައިސާއިން 

  އެވެ.  ކަންކަމަށް އެ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކޮށްގެންނުވާނެ
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"އިން  )ރ(   ފައިސާއާއި  ފިނޭންސް -ކައުންސިލްތަކުން  ކުރެވޭނީ  ޚަރަދު  ކައިންޑް" 
މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާ ލާފައިވާ ގަވާޢިދު ތަކާއި އުސޫލު ތަކުގެ މަތީން ޚަރަދު  

 ކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
މާލިއްޔަތުން  ކައުންސިލްގެ 

 ވޭނެ ކަންކަންޚަރަދު ނުކުރެ
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ޚަރަދު     2

 ކޮށްގެންނުވާނެ އެވެ. 
ހިމާޔަތް   )ހ(    މަސްލަޙަތު  ފަރުދީ  ތަކެއްގެ  ރައްޔިތުން  ނުވަތަ  ރައްޔިތެއްގެ  ވަކި 

 ކުރުމަށް ޚަރަދު ކުރުން. 
އެހީ  ކައުންސިލްގެ    )ށ(    "އިންކައިންޑް"  ފައިސާއާއި  ނަގުދު  މާލިއްޔަތުން 

 ރައްޔިތުންނަށް ބެހުން. 
ކައުންސިލްގެ   )ނ(    ކަންކަމަށް  ނުހިމެނޭ  ަބޖެޓުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން 

 މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރުން.
ތަކާ    )ރ(   ސިޔާސަތު  އަޅާފައިވާ  އެކަށަ  ސަރުކާރުން  ދައުލަތާއި  އިދިކޮޅު  ދިވެހި 

 ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކާ ޚަރަދު ކުރުން.
ގެއްލުމެއް    )ބ(    ސަަބުބން  އެކަމުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ނުވަތަ  ކައުންސިލަށް 

ލިިބދާނެކަމަށް ތަޖުރިާބކާރުންނާއި ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކުން ލަފާދީފައިވާ ކަންކަމަށް 
 ޚަރަދު ކުރުން. 

ގެ ގާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފު އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭ  )ޅ(  
 ހަމަނުޖެހުމާއި ަބއިަބއިވުމަށް މަގު ފަހިވެދާނެ ފަދަ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުން.

މާލިއްޔަތުން  ކައުންސިލްގެ 
ޚަރަދު ކުރުމަށް ނުނިންމޭނެ  

 ހާލަތްތައް 

މާލިއްޔަތުން    3 ކައުންސިލްގެ  ހާލަތެއްގައި  ހާލަތްތަކުންކުރެ  އަންނަނިވި 
ކައުންސިލު ހިންގުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން  
ކައުންސިލުން އާދަވެ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދު  

  ކުރުމަށް ނިންމައިގެން ނުވަނެ އެވެ.
ގޮތުން    )ހ(    ކުރުމުގެ  އިންތިޚާުބ  މެންަބރުން  ކައުންސިލްތަކަށް  ދައުރަކަށް  އައު 

އިޢުލާނު  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ލުމަށް  ކުރިމަތި  އިންތިޚާަބށް 
 ކޮށްފއިވުން. 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ މުއްދަތު.   )ށ(   
އިދާރާއަކުން ގާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާޢިދެއްގައި    )ނ(    ކަމާެބހޭ  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ 

ކައުންސިލްތަކަށް  ކުރުން  ޚަރަދެއް  ވަކި  އުސޫލެއްގައި  އެކުލަވާލާފައިވާ 
 މަނާކޮށްފައިވުން. 

 %40އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދިނުންފަދަ ކަންކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރިޒާވްގެ    )ރ(  
 ސާޅީސްއިން ސައްތަ އަށް ވުރެ ޮބޑު ޢަދަދެއް ޚަރަދު ކުރަން އެދޭ ހާލތު. 

ޚަރަދު   ކައުންސިލުން 
 ނުކުރަން އެންގުން 

ކަށް އެ ފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތަސް ކައުންސިލުން ވަކިކަމަ  ގައިމި ގަވާޢިދު   4
ޚރަދު ނުކުރުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން  
އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ނުވަތަ  އިން  ފިނޭންސް  މިނިސޓްރީ  ނުވަތަ 

އެންޓ ޚަރަދެއް -ނުވަތަ  ފަދަ  އެ  އަންގައިފިނަމަ  ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން 
 ކައުންސިލުން ކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ.
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މާލިއްޔަތުން ކައުންސިލުގެ  
 ޚަރަދު ކުރަން ނިންމުން

ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން އެއްވެސް މިންވަރެއް ޚަރަދު ކުރަން ނިންމަންވާނީ    )ހ(  5
ނަންަބރު   ލާމަރުކަޒީ   2010/7ގާނޫނު  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގާނޫނު  އަދި  ނުގެއްލޭގޮތައް  މަގުޞަދު  ގެ  ގާނޫނު(  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން 
އާއި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން    )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު(  2006/3ނަންަބރު  

އާއި މި    R-20/2017އެކުލަވާލާފައިވާ   )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދު( 
 ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ކައުންސިލުން   )ށ(    ކުރަންވާނީ  ޚަރަދެއް  ހުރިހާ  ކުރާ  މާލިއްޔަތުން  ކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކުރާ ަބޖެޓުގައި ހިމަނައި އެ ަބޖެޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

އެ   )ނ(    ޖެހިއްޖެނަމަ  ޚަރަދުކުރަން  ކަމަކަށް  ކޮށްފައިނުވާ  ަބޖެޓުން  ކައުންސިލް 
ޚަ އެފަދަ  ކުރަންވާނީ  ޚަރަދު  ަބޔާންކޮށް ކަމަކަށް  ސަަބުބ  ކުރަންޖެހޭ  ރަދެއް 

ަބޖެޓާ   އެ  ފާސްކޮށް  ކައުންސިލުން  ތައްޔާރުކޮށް  ަބޖެޓެއް  ސްޕްލިމެންޓަރީ 
 އެއްގޮތަށެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ ސަޕްލިމެންޓަރީ ަބޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް   )ރ(  
ކަނޑައަޅާފަ ވުޒާރާއިން  މާލީ  ދައުލަތުގެ  ކުރަންވާނީ  އިވާ  ޚަރަދު 

ަބޖެޓު   ކައުންސިލްތަކުގެ  ކަނޑައެޅުމާއި  އެހީ  ހިލޭ  ދޭ  "ކައުންސިލުތަކަށް 
ތައްޔާރު ކުރުމާއި ަބޖެޓް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަލީ ވުޒާރާގެ ހުއްދަ އާއެކުގަ އެވެ.  
މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި އެފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އޮތް ނަމަވެސް    )ބ(   

ކުރުމަށް  ޚަރަދު  އެ  ކުރުމުގައި  ޚަރަދު  ފަންޑަކުން  ޓްރަސްޓް  ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލުން ގަރާރެއް ފާސް ކުރަންވާނެ އެވެ. 

ލިޭބ    )ޅ(   އާއްމުދަނީއަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ފައިސާއާއި  ފައިސާއިން  ރައްޔިތުންގެ 
ކަންކަން  ހިމަނާ  ަބޖެޓުގައި  ކައުންސިލްގެ  ގުޅިގެން  ޚަރަދުތަކާ  ކުރާ 
މަޝްވަރާ  ލަފަޔާ  ރައްޔިތުންގެ  ހިއްސާކޮށް  ރައްޔިތުންނާ  ކައުންސިލުން 

 ހޯދަންވާނެ އެވެ.  
ކުރުމަށް    )ކ(    ހޭދައެއް  މާލިއްޔަތުން  ކައުންސިލުގެ  ޭބނުމަކަށް  ކަމަކަށް  އެއްވެސް 

ންމައިފިނަމަ އޭގެ ތަފުޞީލު އެނގޭނެ ގޮތައް އެ ނިންމުމެއް ކައުންސިލުން ނި
 އާއްމު ކުރުމަށްފަހު މެނުވީ އެ ނިންމުމެއް ތަންފީޒު ކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ. 

މާލިއްޔަތުން  ކައުންސިލްގެ 
މަޢުލޫމާތު  ޚަރަދުގެ  ކުރި 

 ހާމަކުރުން

ކައުންސިލްތަކުން ފާއިތުވެ ދިޔަ މަހު ކުރި ޚަރަދު ތަކުގެ ތަފުޞީލު ހިނގަމުންދާ    )ހ(  6
މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އާއްމު ކުރަންވާނެ އެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައި އަންނަނިވި  

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ވާނެ އެވެ.  
ސް ތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިތުރުގަޑީގެ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން އެލަވަން .1   

 ޖުމްލަ ޚަރަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތައް. 
ކައުންސިލް ތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި ދަތުރު ތަކުގެ ތަފުޞީލު )ކޮންމެ ދަތުރެއް  .2   

 ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތައް( 
 ކައުންސިލްތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު. .3   
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ކުރަންވާނީ   )ށ(    ޢައްމު  މަޢުލޫމާތު  ޢާއްމުކުރާ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ   މި 
ކައުންސިލް ނިސްަބތްވާ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފެންނާނެ  

 އަދި ކިޔޭ ގޮތަކަށެވެ. 
މުދަލާއި  ކައުންސިލްގެ 

 ވަޞީލަތްތައް 
އި ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ މިލްކިއްޔާތާ  )ހ(  7

ވަޞީލަތްތަކާއި   ވިޔަފާރިއާއި  ފައިސާއާއި  މުދަލާއި  އެއްމެހައ  ހުރި  ދަށުގައި 
ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއި ކަންކަން ޙްތިޞާޞްކައުންސިލު އި

 ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ. 
ކައުންސިލްގެ   )ށ(    ކަންކަން  އެންމެހައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މައްދާގެ  މި 

ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އިދާރީ ގޮތުން އިންޒާމުކޮށް ޖަވާުބދާރީ ކުރުވަނި 
ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ  ެބހެއްޓުމަކީ  ގޮތެއްގައި 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  
 

 

ފަހަތަ   6ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ   - 16 މާއްދާތަކުގެ  ބާބުގެ  ނަންބަރުތައް    ށް ވަނަ  މިބާބުގެ  އިތުރުކުރުމާއިއެކު  މާއްދާތައް  އަންނަނިވި 
 ތަރުތީބުކުރުން:

ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ  
 ލެއްޕުން

އެއްމެހައި   )ހ(  1 ލެއްޕުމުގެ  ހުޅުވާ  އިދާރާ  ކައުންސިލު  ކަމާއެކު  ރައްކައުތެރި 
ކައުންސިލް އިންތިޒާމްކޮށް ކަންކަން  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ގެ 
 ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ. 

ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި    )ށ(   
އެހެން އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިދާރާގެ ތަޅުދަނޑިއެއް ހަވާލުކޮށްގެން 

 ނުވާނެ އެވެ. 
ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތު މި   )ނ(   

 ތައް ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން އެކުލަވާ ލާންވާނެ އެވެ.  ގަވާއިދާ އެއްގޮ
އިދާރީ    )ހ(  2 ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްގެ  ެބހިގެންވަނީ  މުވައްޒަފުން  ކައުންސިލްގެ  

 މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިއުނިޓީ ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 
އެވަނީ   )ށ(    ަބޔާންކޮށްފައި  ކަމުގައި  މުވައްޒަފުން  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން 
 ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއިން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

ަބޔާންކޮ  )ނ(    ކަމުގައި  އޮފިސަރުން  ކައުންސިލްގެ  އެވަނީ  ކޮމިއުނިޓީ  ށްފައި 
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްވެހި ޚިދުމަތާއި ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ޭބނުންވެގެން ކައުންސިލުން 
އުފައްދާ މަގާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން މުސާރަދޭ  

 ށެވެ.  އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަ
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މުވައްޒަފުންނާއި    )ރ(   އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން  މާއްދާގައި  މި 
ކޮމިއުނިޓީ ކައުންސިލް އޮފިސަރުންނަކީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް  
މަސައްކަތްތަކާއި  އެންމެހައި  ލާޒިމުކުރާ  ގަވާއިދުތަކުން  ގާނޫނުތަކާއި 

 ކަތްކުރާ ަބޔަކަށް ވާންވާނެ އެވެ. ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައް
ކައުންސިލްގެ   )ހ(  2 މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު ޭބނުންވާނެ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ކައުންސިލްތަކުގެ 

އިދާރާގެ އޮނިގަޑެއް ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެ އެވެ. 

ސިލުގެ އިދާރާގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކައުން  )ށ(   
ކައުންސިލު ކައުންސިލުން ގެ  އޮނިގަނޑުގައި  މަސައްކަތްތަކާއި  އިދާރީ 

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ޭބނުންވާ މަގާމުތައް 
 ހިމަނަންވާނެ އެވެ،  

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ   )ނ(   
މަގާމުތަކަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ޚަރަދު ކުރާނީ ކައުންސިލަށް 
ކައުންސިލްގެ  ނުވަތަ  ފައިސާއިންކަން  އެހީގެ  ހިލޭ  ސަރުކާރުންދޭ 
އާއްމުދަނީންކަން ކަނޑައަޅާ އެކަން އެނގޭނެހެން ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ 

 އޮނިގަނޑުގއި ފާހަގަ ކުރަންވާނެ އެވެ. 
މުވައްޒަފުން އިދާރީ 

 ހޮވުމާއި ވަކިކުރުން
މުވައްޒަފަކު ހޮވަންވާނީ ކައުންސިލުން   )ހ(  3 ބޭނުމަކު  އެއްވެސް  ކައުންސިލުން 

ފާސްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  

އޮނިގަނޑުގައި  )ށ(    މަގާމުތަކަށް   ކައުންސިލްގެ  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  ހިމެނޭ 
ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އަމަލު ކުރާނީ ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  
އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ތަކާއި އުސޫލު ތަކާއި މިންގަޑު ތަކާއި އެއްގޮތްވާ 

  މަތިންނެވެ.  ގޮތުގެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްވެސް މަގާމަކަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ވަގުތީ   ( ނ)  

މުވައްޒަފަކު ވެސް ހޮވުމުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި  
އިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގައޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުންދޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް  

ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމެނޭކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެ ބޭނުންވާ ފައިސާ  
 އެވެ. 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގެ    (ރ)  
ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރުމުގައި  ޚަރަދު  އަށް  ފައިސާ 
ކަނޑައެޅުމާއި   އެހީ  ހިލޭ  ދޭ  "ކައުންސިލްތަކަށް  އެކުލަވާލާފައިވާ 

ކުރު ތަންފީޒު  ަބޖެޓު  ކުރުމާއި  ތައްޔާރު  ަބޖެޓު  މުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ުބނެފައިވާ މިންގަޑުތައް   16ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު" ގެ  

 ކައުންސިލުން ހިފަހައްޓަންވާނެ އެވެ. 
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އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 
ޖަވާުބ  މުވައްޒަފުން 

 ދާރީވުން

މުވައްޒަފުންގެ    4 އެ  މުވައްޒަފުން  އެންމެހާ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 
 ޅޭގޮތުން ޖަވާުބދާރީ ވާންވާނެ އެވެ. މަސައްކަތްތަކާއި ޒިންމާތަކާ ގު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވަނަ ބާބުގެ ފަހަތައް އަންނަނިވި ބާބު އިތުރުކޮށް މި ޤަވާޢިދުގެ ބާބުތަކާއި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން:  7ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ  - 17

 .... ބާބު 
 އިންތިގާލީ މަރުހަލާ 

މަރުހަލާގެ   އިންތިގާލީ 
 މުއްދަތު

އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ މުއްދަތަކީ އެ ކައުންސިލެއްގެ އިންތިޚާުބގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ     1
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށީގެން ކައުންސިލަރުން 

 ހުވާކުރާ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ހިނގާ މުއްދަތެވެ. 
ތަންފީ  )ހ(   ންތިގާލީ މުއްދަތު އި ކަންކަން  މަރުހަލާގެ  ކައުންސިލްގެ އިންތިގާލީ  ކުރުމަށްޓަކައި  ޒު 

އިދާރާގެ   ކައުންސިލްގެ  ޖެނެރަލާއި  ސެކްރެޓަރީ  )ތިނެއް(    3ރައީސާއި 
ގޮތައް   ހިމެނޭ  އެކުލެވިގެންވާ   5މުވައްޒަފުން  މައްޗަށް  މީހުންގެ  )ފަހެއް( 

އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  އެވެ.  އުފަންދަންވާނެ  ކޮމެޓީއެއް  އިންތިގާލީ 
ތިނެއް( ވުރެ މަދުނަމަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެ )   3މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  

ކޮމެޓީ  އިންތިގާލީ  ހިމަނައިގެން  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ވަގުތު 
 އުފަންދަންވާނެ އެވެ. 

އުފައްދާނީ   )ށ(    ކޮމެޓީ  އިންތިގާލީ  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ރައީސް އެކައުންސިލްގެ  ނުވަތަ  ހަވާލުވެހުރި   މަސްއޫލިއްޔަތާ    ވަގުތު  އެ 

 ތަކުންނެވެ. ފަރާ
ހިމެނޭ   )ނ(    ކޮމެޓީގައި  އިންތިގާލީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ހަމަޖައްސާނީ  މުވައްޒަފުން 
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ރައީސް އެކައުންސިލްގެ  ނުވަތަ  ހަވާލުވެހުރި     ވަގުތު  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތާ 
 ންނެވެ. ތަކުފަރާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިގާލީ ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   )ރ(  
 ފެށޭނީ އިންތިގާލީ މުއްދަތު ފަށާ ތާރީޚުންނެވެ. 

އިންތިގާލީ ކޮމެޓީން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ   )ބ(   
 ވެ. ެބލުމުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދަރާގެ މުވައްޒަފުންނެ

ކޮމެޓީގެ   އިންތިގާލީ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު

އިންތިޚާުބވި   )ހ(  2 ކައުންސިލަށް  މުއްދަތުގައި  މަރުހަލާގެ  އިންތިގާލީ 
ލޯކަލް   ،ކައުންސިލަރުންނަށް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް އިންތިގާލީ ކޮމެޓީއިން

ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތައް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ އެވެ.  

ހިންގަމުންދާ   1    މަޝްރޫޢުތަކާއި  އެންމެހައި  ހިންގާފައިވާ  ކައުންސިލުން 
ދިނުމާއި   މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރަމުންދާ  މަޝްރޫޢުތަކާއި 
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޚާއްޞަ 

 ަބއްދަލުވުމެއް ހަމަޖއްސައި ދިނުން.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑާއި އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ހުންނަ އެންމެހައި  2   

މަސައްކަތްތަކުގެ  މުވައްޒަފުންކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  އެ  ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި 
 ފުޞީލު ދިނުން. ތަ

އަދި   3    ކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކާ  އަމިއްލަ  ފަރާތްތަކާއި  ޭބރުގެ  ކައުންސިލުން 
ކުރެވޭ  އިންތިޚާުބ  މަޢުލޫމާތު  މުއާމަލާތެއްގެ  އެންމެހައި  ކުރަމުންގެންދާ 

 ކައުންސިލަރުން ނަށް ދިނުން. 
އެންމެހައި   4    ަބލަމުންދާ  މައްސަލަތައް ކައުންސިލުން  އެ  މައްސަލަތަކާއި 

 ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ތަފުޞީލު ލިޔުމުން ދިނުން.
ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލު ވުންތައް ާބއްވާގޮތާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާޢިދާއި   5   

ހިންގާ ގަވާޢިދުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ލަރުންނަށް ދިނުން. އިންތިޚާުބ ކުރެވޭ ކައުންސި

ނަންަބރު 6    ލާމަރުކަޒީ    2010/7ގާނޫނު  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގައި   ގާނޫނު(  ހިންގުމުގެ  ލާޒިމު   ންކައުންސިލުއަތޮޅު  އުސޫލުން  ދިނުމަށް 

 ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 
އާއި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓް މަންޓްތަކާއި  ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރި   7   

ވަޞީލަތްތަކާއި   ލިޭބ  އާމްދަނީ  ކައުންސިލަށް  ކުއްޔާއި  ފީއާއި  ނަގަމުންދާ 
ލޯނުތަކުގެ  ދީފައިވާ  ކައުންސިލުން  ލޯނުތަކާއި  ނަގާފައިވާ  ކައުންސިލުން 

 އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން 
އްޓާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަހަރީ ކައުންސިލުން ފައިސާގެ ކަންކަން ހިންގާ ަބލަހަ 8   

 މަސައްކަތުގެ ތާވަލައި އަހަރީ ަބޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 
މައުލޫމާތު  9    ެބހޭ  އުސޫލުތަކާ  ގަވާޢިދުތަކާއި  ލާފައިވާ  އެކުލަވާ  ކައުންސިލުން 

 ފޯރުކޮށް ދިނުން. 
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ނަންަބރު   10    އިދާރީ    2010/7ގާނޫނު  ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާތައް 
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( ގައި ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކުރާ  

 ލިޔެކިޔުންތަކާ ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން. 
ކައުންސިލްގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި ިބނާވެށި ޕްލޭނުގެ   11   

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 
އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ތިރީގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި އެހެން   )ހ(  3 ކުރުން ޚަރަދު 

 ޚަރަދެއް ކޮށްގެންނުވާނެ އެވެ. 
 ކައުންސިލާއި އިންތިގާލީ ކޮމެޓީގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު. 1   
 ހިނގާޚަރަދު.މުސާރައާއި އެލަވަންސް ތަކަށް  2   
މަރާމާތު ކުރުން ފިޔަވައި އިދާރީ ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ރިކަރެންޓް  3   

 ޚަރަދު. 
ކައުންސިލުން އިންތިގާލީ މުއްދަތުގެ ކުރިން ހޯދާފައިހުރި ޚިދުމަތަށާއި ދަރަނި  4   

 އަދާކުރުމަށް ހިންގާ ޚަރަދު.
ކުރިން    4 ލަރެސް ކުރާ ފަރާތް ވި ހަވާލުވުމުގެ  މަގާމާ  ކައުންސިލަރުން  ކުރެވޭ  އިންތިޚާުބ  އަލަށް 

އެންމެހައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މައުލޫމާތާއި  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 
ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އިންތިގާލީ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ކައުންސިލްގެ 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. 
ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާުބ ކުރެވޭ ފަރާތްތައް މަގާމާއި ހަވާލުވުމުގެ    5 މުޚާޠަުބ ކުރާނެގޮތް 

އެންމެހައި  ކުރާ  ކައުންސިލުން  ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ކުރިން 
"އިންތިޚާީބ   " ކުރާނީ  މުޚާޠަުބ  ކައުންސިލަރުންނާ  އެ  ތަކުގައި  މުޢާމަލާތް 

 " މިފަދައިންނެވެ.ރައީސް" ނުވަތަ އިންތިޚާީބ ކައުންސިލަރ
އިންތިޚާީބ 

ކައުންސިލަރުންނާއި 
އޮންނަ   މުވައްޒަފުންނާ 

 ގުޅުން 

އިންތިޚާީބ ކައުންސިލަރުން މަގާމާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ     6
އެންމެހައި  އެފަދަ  ހާލަތުގައި  ބޭނުންވާ  ކުރަން  މުޢާމަލާތު  މުވައްޒަފުންނާ 

ންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. މުއާމަލާތެއް ކުރަންވާނީ ކައު
އިންތިޚާީބ   މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  އެހެން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލުގެ  އަދި 
ކައުންސިލަރުން މަގާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސީދާ އެ  

 ކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ. ހިއްސާ ފަރާތްތަކާ
އަހުލު  މަގާމަށް 

 ވެރިކުރުވުން
)އެކެއް(   1އިންތިޚާީބ ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވާތާ     7

ކައުންސިލަރުން  އެ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކައުންސިލްގެ  ތެރޭގައި  ހަފުތާގެ 
އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން 

އްވަންވާނެ އެވެ. މި ޕްރޮގުރާމްގެ މުގައްރަރު  އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގުރާމެއް ބާ 
ޕްރޮގުރާމްގައި   މި  އޮތޯރިޓީންނެވެ.  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ކަނޑައަޅާނީ 
ކައުންސިލުން  ކޮމެޓީތަކާ  ކައުންސިލްގެ  ގަވާއިދާ  ހިންގާ  ކައުންސިލްގެ 
ފާސްކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ގަވާއިދު ތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދަރީ ދާއިރާތައް   2010/7ތައި ގާނޫނު ނަންަބރު  ހިންގާ ގޮ
 2006/3ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އާއި ގާނޫނު ނަންަބރު  
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)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނު( އާއި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާ ލާފައިވާ 
2017/R-20  ުއަހުލ އަށް  ގަވާޢިދު(  މާލިއްޔަތު  ކުރުވުން )ދައުލަތުގެ  ވެރި 

 ހިމަނަންވާނެ އެވެ.  
ރަސްމިއްޔާތު    )ހ(  8 މަގާމު ހަވާލުކުރުން ހުވާކުރުމުގެ  ޙަވާލުވެ  މަގާމާ  ކައުންސިލަރުން  އިންތިޚާީބ 

ޭބއްވުމުގެ އެންމެހައި ތައްޔާރީތަކެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  
 ން ކުރަންވާނެއެވެ.އުސޫލާ އެއްގޮތައް ކައުންސިލު

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުރު ހަމަވާ ކައުންސިލަރުން ނަށް    )ށ(   
 ދައުވަތުދޭން ވާނެ އެވެ. 

އަލަށް އިންތިޚާުބ ކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނާއި ދައުރު ހަމަވާ ކައުންސލަރުން   )ނ(   
ކައުންސިލުގެ  ކިޔާނީ  މަރުޙަާބ  ހާޟިރުވުމުން  ރަސްމިއްޔާތަށް  ހުވާކުރުމުގެ 

 ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. 
 

މި    ވަނަ މާއްދާ އުވާލާ    63ރުމާއިއެކު ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  ވަނަ ބާބުގެ ފަހަތައް އަންނަނިވި ބާބު އިތުރުކު   5ޤަވާޢިދުގެ    ހިންގާ  -18
 ކުރުން:ޤަވާޢިދުގެ ބާބުތަކާއި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބު 

 ..... ވަނަ ބާބު 
 ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ

ކައުންސިލަރުންނަށް  
 ޗުއްޓީދިނުން 

ނުވާނަމަ މި    )ހ(  1 ަބޔާންކޮށްފައި  އެހެންގޮތަކަށް  ގަވާއިދުގައި 
ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ޗުއްޓީދޭނީ  ނުވަތަ   ކައުންސިލަރުންނަށް 

ގެ ޒިންމާތަކާ އެވަގުތަކު ހަވާލުވެ ކައުންސިލް ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 ހިންގުމާ އެވަގުތަކު ހަވާލުވެ ހުރި ކައުންސިލަރެކެވެ.

މި ގަވާޢިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ކައުންސިލްގެ   )ށ(   
އެވަގުތަކު  ޒިންމާތަކާ  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ  ނުވަތަ  ރައީސް 
ހަވާލުވެ ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރަށް 

 ޗުއްޓީ ދޭނީ ކައުންސިލުންނެވެ. 
ގެ ކޮންމެ މެންަބރަކަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތައް ކައުންސިލް  )ހ(  2 އަހަރީ ޗުއްޓީ

ދަތިނުވާގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރު ަބންދު ދުވަސްތައް ނުހިމޭނޭ ގޮތައް 
ޗުއްޓީގެ   30 އަހަރީ  ނުވާނެހެން  އިތުރު  ދުވަހަށްވުރެ  )ތިރީސް( 

 ގޮތުގައި ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެ އެވެ. 
ކައުންސިލަރުންނަކީ ކަނޑަ އެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް އިންތިޚާުބ   )ށ(   

ހަމަނުވަނީސް   އަހަރެއް  ޙަވާލުވާތާ  މަގާމާ  ަބޔަކަށްވާތީ  ކޮށްފައިވާ 
އަހަރީޗުއްޓީ،   ހައްގުވާ  މިގޮތުން  އެވެ.  ހައްގުވާނެ  އަހަރީޗުއްޓީ 
ކައުންސިލަރެއްގެ  އެ  ހަމަކުރުމަކީ  ނަގާ  ތެރޭގައި  އަހަރު  ޗުއްޓީގެ 

 ންމާއެކެވެ. ޒި
ކައުންސިލަރަކު އަހަރީޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް އެ ކައުންސިލަރަކު އާދައިގެ   )ނ(   

ަބންދު  ރަސްމީ  އެއީ  ދުވަހެއް  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ގޮތުން 
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ދުވަހަކަށް  އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  ސަރުކާރުން  ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ 
އިތުރުކޮށް ދެވޭނެ ދުވަހެއް އެ ކައުންސިލަރެއްގެ އަހަރީ ޗުއަޓީއަށް  

 އެވެ. 
ކައުންސިލަރަކަށް ހައްގުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ، ޗުއްޓީގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި   )ރ(  

މިފަދައިން  އަދި  އެވެ.  ކެންސަލަވާނެ  ޗުއްޓީ  އެ  ނުނަގައިފިނަމަ 
ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް ަބދަލުގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެ 

 އެވެ. 
އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދޭނީ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާގޮތައް   )ބ(   

 އެ ކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. 
އޭނާއަށް   )ޅ(   ކައުންސިލަރަކު  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާ  މި 

އޭނާއަށް  ޗުއްޓީ  އެ  އެދުމުން  ޗުއްޓީއަށް  އަހަރީ  ހައްގުވާ 
އްސައިދީ އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ އެވެ. އަދި އެ ޗުއްޓީ ހަމަޖަ

އެ  ލިޔުމުން  ަބޔާންކޮށް  ސަަބުބ  ނެތްނަމަ  ހަމަޖައްސައިދެވެން 
 ކައުންސިލަރަކަށް ޖަވާުބދޭންވާނެ އެވެ. 

ޗުއްޓީ   )ކ(    ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ޅ(  މާއްދާގެ  މި 
ންސިލުންދޭ ޖަވާާބމެދު ހިތް ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް ުބނެ ކައު

ހަމަނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ ވަކި ޖަވާެބއްނުދީ ޗުއްޓީ ހިފަހައްޓައިފިނަމަ 
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްގު އެ ފަރާތަކަށް 

 ލިިބގެންވެ އެވެ.  
މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް   )އ(   

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ަބލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޗުއްޓީ 
ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ާބރު އަތޮޅު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

 ލިިބގެންވެ އެވެ.  
ސިލްގެ މަސައްކަތައް ދަތިނުވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކައުން  )ހ(  3 ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ޗުއްޓީ 

އްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށް ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް ވެސް  ޙަ
ހިމަނައިގެން   ދުވަސްތައް  ދުވަހަށް   45ަބންދު  ފަހެއް(  )ސާޅީސް 
)އެކެއް( ފުރުޞަތު ދޭންވާނެ   1ވުރެ އިތުރު ނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން  

)އެކެއް( ޙައްޖަށް   1ދި އެފަދައިން ދޭ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ  އެވެ. އަ
 )އެކެއް( އުމްރާއަށެވެ.  1ނުވަތަ 

އި އޮތް ނަމަވެސް ޙައްޖު ޗުއްޓީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ުބނެފަ  )ށ(   
އްޖަށް ނުވަތަ އުމްރާއަށް ރާއްޖެއިން ޙަނުވަތަ އުމްރާ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ 

ހުން ފަށައިގެން ޙައްޖަށްފަހު ނުވަތަ ފުރާ ދުވަހުގެ ކުރިޔަށް އެއްދުވަ
ފަހަށް  ދުވަހުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  އައުމަށް  ރާއްޖެ  އުމްރާއަށްފަހު 
އެއްދުވަސް ލިޭބގޮތައް އެ ދެމެދުގައިވާ މުއްދަތަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު 

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުވާނަމަ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް   45
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ވެ. އަދި ހައްގުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެތްނަމަ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެ އެ
 މުސާރަ ނުލިޭބ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެ އެވެ. 

ޢުމްރާއަކަށް   )ނ(    ނުވަތަ  ޙައްޖަކަށް  ކައުންސިލަރަކު  ތެރޭގައި  ދައުރުގެ 
ހި ބޭނުންވެއްޖެ  ކައުންސިލަރަކަށް ނދާން  އެ  ދާންޖެހޭނީ  ދެއްގައި 

 ހައްގުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގައިގެންނެވެ. 
އެ   )ރ(   ހާލަތުގައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  މި 

ކައުންސިލަރަކަށް ހައްގުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެތް ނަމަ މުސާރަ ނުލިޭބ 
 ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދެވިދާނެ އެވެ. 

ޙައްޖާއި   )ބ(    ދިއުމަށް  ޢުމްރާއަށް  ނުވަތަ  ޙައްޖަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 
 ޗުއްޓީ ނުވަތަ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިޭބ ޗުއްޓީ ޢުމްރާގެ

ނެގޭނީ، ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާ ދަތުރާގުޅޭ ލިޔެކިޔުމާއެކު ކައުންސިލަށް 
 ހުށަހެޅުމަށް ފަހުގަ އެވެ.  

ވިހެމާ   އިނުމާއި  ަބލިވެ 
 ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ

އިނދެ  ކަ   4 ަބލިވެ  ފަހުން  27އުންސިލަރަކު  ހަފުތާގެ   )ހަތާވީސް( 
ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ )ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުއްޓަސް ނެތަސް( ަބލިވެ 
ގޮތުގެ  މިވާ  ތިރީގައި  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  އިނުމާ 

 މަތިން ޗުއްޓީއާއި އިނާޔަތް ދޭންވާނެ އެވެ.
 

ކައުންސިލަރަ ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ަބޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ   )ހ(   
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން 
އެ ކައުންސިލަރަކަށް އެ ލިޔުމުގައި ުބނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ 

އް )ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ަބންދު ދުވަސްތަ   6ގުޅިގެން  
 ހިމަނައިގެން ހަމަ މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެ އެވެ. 

އިނދެ    )ށ(    ަބލިވެ  ފަހުން   27ކައުންސިލަރަކު  ހަފުތަގެ  )ހަތާވީސް( 
ވިހޭއިރު ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ނެތްނަމަ ކައުންސިލަރު ވިހެއި ދުވަހުން 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ަބންދު ދުވަސްތައް   60ފެށިގެން  
 ހަމަ މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެ އެވެ. ނުހިމަނައި 

 )ނ(   
 

ނުވަތަ   ސަަބުބން  ކައިރިވުމުގެ  ދުވަސް  ވިހެއުމުގެ  މާަބނޑުމީހާ 
ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ  ނުކުންނަން  އޮފީހަށް  ސަަބުބން  ވުމުގެ  ަބއްޔެއް 
އެކަން  ތެރިއަކު  މައްސައްކަތް  ޞިއްޙީ  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ 
ަބޔާންކޮށް ދޫކުރާ މެޑިކަލް ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުން ނުކެޑޭގޮތައް ަބންދު ދުވަސްތައް   6  ޗުއްޓީގެ
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ   30ހިމަނައިގެން ގިނަވެގެން  

 ލިޭބގޮތައް އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދޭންވާނެ އެވެ. 
ކައުންސިލަރަކު ަބލިވެ އިނުމުގެ ސަަބުބން ކައުންސިލަށް ނުކުތުމަށް   )ރ(  

ތު ތަންނުދޭކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްހީ އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަ
މަސައްކަތް ތެރިއަކު އެކަން ަބޔާންކޮށް މެޑިކަލް ލިޔުމެއް ދީފިނަމަ 
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ހިމަނައިގެން   ދުވަސް  ަބންދު  ކުރިން  )އަށާވީސް(   28ވިހެއުމުގެ 
ކައުންސިލަރަކަށް  އެ  ނުލިޭބގޮތައް  މުސާރަ  ޗުއްޓީއެއް  ދުވަހުގެ 

 ދޭންވާނެ އެވެ. 
ދެވޭ މި  )ބ(    ކައުންސިލަރަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ   

ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް އެ ކައުންސިލަރެއް އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތް 
ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ަބންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ އެ 
ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެކައުންސިލަރެއްގެ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދޭންވާނެ 

 ވެ. އެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިޭބ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި   )ޅ(  

އެ ކައުންސިލަރަކު އެދޭނަމަ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެ ކައުންސިލްގެ 
އެ  އިޚުތިޔާރު  ވުމުގެ  ަބއިވެރި  ޙަރަކާތްތަކުގައި  މަސައްކަތްތަކާއި 

ތް ކައުންސިލަރަކަށް ލިިބގެންވެ އެވެ. އަދި ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަ
ާބވަތްތަކުގެ  ކުރެވޭނެ  ހުރެގެން  ގޭގައި  އެދޭނަމަ  ކުރަން 
މަސައްކަތްތައް ގޭގައި ހުރެގެން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ އެވެ.  
މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިޭބ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި   )ކ(   

ތަކުގައި  ަބއްދަލުވުން  ކައުންސިލްގެ  އެދޭނަމަ  ކައުންސިލަރަކު  އެ 
ަބއިވެރިވުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަރަށް ލިިބގެންވެ އެވެ. ނަމަވެސް  

މަނުވާ ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލު ވުންތައް ޭބއްވުމަށް ޭބނުންވާ ކޯރަމް ހަ
ކައުންސިލްގެ  ހަމަކުރުމަށްޓަކާ  ކޯރަމް  ަބއްދަލުވުމުގެ  ހާލަތުގައި 
ަބއްދަލުވުން ތަކުގައި ަބއިވެރިވާން ވާނެ އެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ 
ދަތިވާނަމަ  ކައުންސިލަރަކަށް  އެ  ޙާޟިރުވުމަށް  ަބއްދަލުވުމްތަކަށް 
އިންފޮމޭޝަން  ނުވަތަ  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  ފޯނު 

މެދުވެރިކޮށް ކޮ ވަޞީލަތެއް  އެނޫވެސް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  މިއުނިކޭޝަން 
ކައުންސިލުން  އިންތިޒާމު  ަބއިވެރިވެވޭނެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެ އެވެ. 
ދެވޭ   ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ 

 ޢިނާޔަތްތައް 
ޢިނާޔަތްތައް ކަ   5 މިވާ  ތިރީގައި  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ  އުންސިލަރަކު 

 ވެ.ދޭންވާނެ އެ
ކައުންސިލަރަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިޭބ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ކައުންސިލަށް   )ހ(   

ފެށިގެން ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން   )ާބރަ( މަސް    12ނުކުތް ދުވަހުން 
ދުވަސް ވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކާ 

މަށް މުސާރައިން ނުކެޑޭގޮތައް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅުގާތަށް ދިއު
)ތިރީސް( މިނިޓުގެ ހުސްވަގުތު ކޮޅެއް މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ   30

)ތިރީސް( މިނިޓަކުން   30)ހައެއް( ގަޑިއިރާއި    6ތެރެއިން ކޮންމެ  
ދެ ފަހަރު ދޭންވާނެ އެވެ. އަދި އެ ކައުންސިލަރަކު ޭބނުންވާނަމަ މި 

)އެކެއް( ގަޑި އިރުގެ ހުސްވަގުތު   1ހުސް ވަގުތުކޮޅު އެއްކޮށްލައި  
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ޅެއް ދެވިދާނެ އެވެ. މި ގޮތުން ދެވޭ ހުސް ވަގުތު ކޮޅު މަސައްކަތު ކޮ
 ވަގުތު ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭގަޑީގައި ނުދެވޭނެ އެވެ. 

އަންހެން   12ޢުމުރުން    )ށ(    ގެންގުޅޭ  ކުޑަކުދިން  މަސްނުވާ  )ާބރަ( 
ނުވާގޮތުން  ދަތި  މަސައްކަތައް  ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލަރުންނަށް 

 ށްދެވޭތޯ ކައުންސިލުން ބަލަންވާނެ އެވެ.  ވީވަރަކުން ލުއިކޮ
އިންތާ    )ނ(    ަބލިވެ  މަދު   16ކައުންސިލަރަކު  ހަފުތާއަށްވުރެ  )ސޯޅަ( 

ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި  އޭނާގެ ދަރިފުޅު ަބއިގެން ދިއުން ފަދަ 
ލިޔުމެއް  ޑޮކްޓަރގެ  ަބޔާންކޮށްދޭ  އެކަން  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް 

 10ތައް ހިމަނައިގެން މުސާރަ ލިޭބގޮތައް  ހުށަހެޅުމުން ަބންދު ދުވަސް
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެ އެވެ. އެފަދަ ޙާލަތަކީ މި 

 ގަވާޢިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވިހެއުން ކަމަކަށް ނުެބލެވޭނެ އެވެ.  
އިންނަތާ    )ރ(   ަބލިވެ  އާއި    16ކައުންސިލަރަކު  ހަފުތާ   27)ސޯޅަ( 

ކުއްޖަކު  ފުރާނަހުރި  މުއްދަތުގައި  ދެމެދުގެ  ހަފުތާއާ  )ހަތާވީސް( 
ވިހައިފިނަމަ ޢަމަލު ކުރާނީ މި ގަވާޢިދުގައި ވިހެމާ ގުޅިގެން ޢަމަލު 
ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ފަދައިންނެވެ.  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރުމަށް 

ރިފުޅު މަރުވެފައިވާނަމަ އެކަން ަބޔާންކޮށްދޭ ރަޖިސްޓްރީ ވިހޭއިރު ދަ
ލިޔުމެއް  މެޑިކަލް  ދޫކުރާ  ތެރިއަކު  މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ 

ަބންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ    60ހުށަހެޅުމުން މުސާރަ ލިޭބގޮތައް 
 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެ އެވެ. 

ޭބ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި މި މައްދާގެ ދަށުންލި  )ބ(   
އެ ކައުންސިލަރަކު އެދޭނަމަ ކައުންސިލަށް ހާޟިރުވެ ކައުންސިލްގެ 
އެ  އިޚުތިޔާރު  ަބއިވެރިވުމުގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި  މަސައްކަތްތަކާއި 
ކައުންސިލަރަކަށް ލިިބގެންވެ އެވެ. އަދި ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް 

ގޭ އެދޭނަމަ  ާބވަތްތަކުގެ ކުރަން  ކުރެވޭނެ  ހުރެގެން  ގައި 
މަސައްކަތްތައް ގޭގައި ހުރެގެން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެ އެވެ. 
މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިޭބ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި   )ޅ(  

ަބއްދަލުވުން ކައުންސިލްގެ  އެދޭނަމަ  ކައުންސިލަރަކު  ތަކުގައި   އެ 
ަބއިވެރިވުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަރަށް ލިިބގެންވެ އެވެ. ނަމަވެސް  
ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާ 
ކައުންސިލްގެ  ކުރުމަށްޓަކާ  ހަމަ  ކޯރަމް  ަބއްދަލުވުމުގެ  ހާލަތުގައި 

ތުން ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުން ތަކުގައި ަބއިވެރިވާން ވާނެ އެވެ. އެގޮ
ަބއްދަލުވުން ތަކަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދަތިވާނަމަ 
ކޮންފަރެންސް   ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ފޯނު 
މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނީކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެ 
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ަބ ަބއްދަލުވުމުގައި  އިވެރިވެވޭނެ ނޫންވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް 
 އިންތިޒާމު ކައުންސިލުން ހަމަޖއްސައި ދޭންވަނެ އެވެ. 

އަންނަނިވި ފި   6 އަނިބމީހާ ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީ  ގުޅިގެން  ލިުބމާ  ދަރިއަކު  ކައުންސިލަރަކަށް  ރިހެން 
 ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީ ދޭންވާނެ އެވެ.

ފިރިހެން ކައުންސިލަރަކަށް ދަރިއަކު ލިޭބ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ   )ހ(   
ހިމަނައިގެން   ދުވަސްތައް  ަބންދު  ދުވަހުގެ   3ލިޭބގޮތައް  )ތިނެއް( 

 ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެ އެވެ. 
މި   )ށ(    ފެށިގެން  ދުވަހުން  ލިޭބ  ދަރިއަކު  ކައުންސިލަރަކަށް  ފިރިހެން 

)ހަތެއް(   7މަށްފަހު ދަރިފުޅަށް  މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޗުއްޓީ ހަމަވު
ދެމެދު   )ހަތާވީސް( ދުވަހުގެ މުސާރަ ލިބޭ   27މަސްދުވަސް ވުމާ 

 ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން ދޭންވާނެ އެވެ. 
އެކީ   )ނ(    ދޭންވާނީ  ޗުއްޓީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

 އެއްފަހަރާ އެވެ. 
މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިޭބ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި   )ރ(  

އެ ކައުންސިލަރަކު އެދޭނަމަ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެ ކައުންސިލްގެ 
އެ  އިޚުތިޔާރު  ަބއިވެރިވުމުގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި  މަސައްކަތްތަކާއި 

ތް ކައުންސިލަރަކަށް ލިިބގެންވެ އެވެ. އަދި ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަ
ތަކުގެ  ާބވަތް  ކުރެވޭނެ  ހުރެގެން  ގޭގައި  އެދޭނަމަ  ކުރަން 
މަސައްކަތްތައް ގޭގައި ހުރެގެން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ އެވެ.  
މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިޭބ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި   )ބ(   

ކައުން އެދޭނަމަ  ކައުންސިލަރަކު  ތަކުގައި އެ  ަބއްދަލުވުން  ސިލްގެ 
ަބއިވެރިވުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަރަށް ލިިބގެންވެ އެވެ. ނަމަވެސް  
ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާ 
ކައުންސިލްގެ  ކުރުމަށްޓަކާ  ހަމަ  ކޯރަމް  ަބއްދަލުވުމުގެ  ހާލަތުގައި 

ވާން ވާނެ އެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުން ތަކުގައި ަބއިވެރި
ަބއްދަލުވުން ތަކަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދަތިވާނަމަ 
ކޮންފަރެންސް   ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ފޯނު 
މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނީކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެ 

ަބއިވެރިވެވޭނެ ނޫންވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ަބއްދަލުވުމުގައި   
 އިންތިޒާމު ކައުންސިލުން ހަމަޖއްސައި ދޭންވަނެ އެވެ.

ޚިތާނު   ދަރިފުޅު  ފިރިހެން 
 ކުރުމުން ލިޭބ ޗުއްޓީ

ކައުންސިލަރެއްގެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ޚިތާނު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން    7
ދުވަސް    )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު  5މުސާރަ ލިޭބގޮތައް  

 ނުހިމަނައި އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދޭންވާނެ އެވެ. 
ދިމާވާ   )ހ(  8 ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ކައުންސިލަރަކަށް  ނުވަތަ  ަބލިވުމުން  މެންަބރަކު  ޢާއިލާގެ 

ަބންދު  ލިޭބގޮތައް  މުސާރަ  ގުޅިގެން  ޒިންމާއަކާ  އާއިލީ  މުހިއްމު 
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)ދިހައެއް( ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެހެން   10ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ  
ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެ އެވެ. ޢާއިލާގެ މެންަބރުން ކަމުގައި 
ބަލާނީ އަނިބމީހާ އާއި ފިރިމީހާ އާއި ދަރީންނާއި މަންމަ އާއި ަބއްޕަ  
އާއި ޝަރުޢީގޮތުން ނާއި ގާނޫނީ ގޮތުން އެ މީހެއްގެ ަބލަދު ވެރިކަމުގެ 

 ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.  
ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ މި ގަވާޢިދުގައި   )ށ(   

ޗުއްޓީގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ   ކައުންސިލަރުންގެ  ބެލުމަށް  އަހަރު 
 އުސޫލުންނެވެ. 

ލިޭބގޮތައް    9 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ މުސާރަ  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  ސަލާމުގެ  ކައުންސިލަރަކަށް 
ގިނަވެގެން   ޗުއްޓީއަށް   30ދެވޭނީ  ސަލާމުގެ  ދުވަހެވެ.  )ތިރީސް( 

 ކައުންސިލަރުން އެދެންވާނީ އަދި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި ގުޅިގެން ޢަމަލު 
 ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ކައުންސިލަރަކަށް   )ހ(    އެ  ސަަބުބން  ަބލިވުމުގެ  ކައުންސިލަރަކު 
ގަޑިއަށް ނުކުތުމަށް ޢުޒުރު ވެރި  ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު

ފެށޭތާ  ގަޑި  މަސައްކަތު  ރަސްމީ  ކައުންސިލަރެއްގެ  އެ  ވެއްޖެނަމަ 
)އެކެއް( ގަޑި އިރު ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސަށާއި   1ލަސްވެގެން  

އަދި  އެވެ.  އަންގަންވާނެ  ލިއުމުން  ޖެނެރަލަށް  ސެކްރެޓަރީ 
މެދުވެ ޙާލަތެއް  މިފަދަ  ރައީސަށް  ވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ  ރި 

ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމަށް އެ 
ޖެނެރަލަށް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލަށާއި  ހުރި  ހަވާލުވެ  ވަގުތަކު 

ގޮތުން   މި  އެވެ.  ތެރޭގައި   1އަންގާންވާނެ  ގަޑިއިރުގެ  )އެކެއް( 
ބެލެވޭނީ  ދުވަހެއް  އެ  ނާންގައިފިނަމަ  ލިއުމުން  ކައުންސިލަށް 

 ޟިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ހާ
އެންގުމުން   )ށ(    ނުވެވޭކަން  ޙާޟިރު  އިދާރާއަށް  މިގޮތައްކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލު  ތަފުޞީލު  އެހެނިހެން  ވަގުތާއި  ގޮތާއި  އެންގި  އެކަން 
 އިދާރާގައި ރެކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ. 

ން ވަގުތުއޮއްވާ ނޭންގޭފަދަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައި  )ނ(   
މެދުވެރިވުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ޖިސްމާނީގޮތުން  ޞިއްޙީގޮތުން 
ކަހަލަ ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެންގޭފަދަ ހާލަތަކަށް އެ 
ކަންތައް  ސަލާމުގެ  އަވަހަކަށް  އައިހާ  ކައުންސިލަރަކު 

  އެވެ.  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކއި އެ މީހަކު އެކަން އަންގަންވާނެ
ޒިންމާގެ   ޢާއިލީ  ސަލާމާއި 
ލިޔުން  މެޑިކަލް  ޗުއްޓީއަށް 

 ހުށަހެޅުމާއި ފޯމު ހުށަހެޅުން 

ތިރީގައިމިވާ   )ހ(  10 ހުށަހަޅަންވާނީ  ލިޔުން  މެޑިކަލް  ޗުއްޓީއަށް  ސަލާމުގެ 
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

މަސައްކަތު   1    ހުންނަ  ވިދިވިދިގެން  ޗުއްޓީގައި  )ދޭއް(   2ސަލާމު 
އެ  ހުރުމަށްފަހު  ޗުއްޓީގައި  ދުވަސްތަކަށް  އިތުރުވާ  ދުވަހަށްވުރެ 
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މެޑިކަލް  ދުވަހު  ފުރަތަމަ  ނުކުންނަ  ކައުންސިލަށް  ކައުންސިލަރަކު 
މަސައްކަތު   ވިދިވިދިގެން  އެވެ.  ހުށަހަޅަންވާނެ  )ދޭއް(   2ލިޔުން 

 ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނަ އެވެ. ދުވަސްބަލާނީ 
ޭބއްވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށަފައިވާ  2    ަބއްދަލުވުމެއް  ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު 

އެ  ޗުއްޓީއަށްފަހު  ނަގައިފިނަމަ  ޗުއްޓީ  ސަލާމުގެ  ދުވަހެއްގައި 
ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި 

 ން ހުށަޅަންވާނެ އެވެ. ހުރި ދުވަހުގެ މެޑިކަލް ލިޔު
( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން 2( ވަނަ ނަންަބރާއި )1މި އަކުރުގެ ) 3   

ހުށަހަޅާ މެޑިކަލް ލިޔުމަކީ އެ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާއި އެ ހާލަތުގެ 
ަބޔާންކޮށްފައި  މުއްދަތު  ނުނިކުމެވުނު  ކައުންސިލަރަށް  ސަަބުބން 

 އޮންނަންވާނެ އެވެ.  
ންަބރުގެ ދަށުން ( ވަނަ ނ2ަ( ވަނަ ނަންަބރާއި )1މި އަކުރުގެ ) 4   

ރަޖިސްޓްރީ  ވުޒާރައިގައި  ޞިއްޙީ  ލިޔުމަކީ  މެޑިކަލް  ހުށަހަޅާ 
ދޫކުރި  ލިޔުން  ނުވަތަ  ތެރިޔަކު  މަސައްކަތް  ޞިއްހީ  ކޮށްފައިވާ 
ޞިއްޙީ  މަރުކަޒެއްގެ  ޞިއްޙީ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ގައުމެއްގައި 

ޙީ  މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ލިޔުމަކަށް ނުވަތަ ޞިއް 
މީހަކު  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ  ވުޒާރާއިން ސަލާމް 
ލިޔުމަކަށް  މީހެއްގެ  އެފަދަ  ނަމަ  ރަށެއްގައި  މީހުންތިިބ  ނުވަތަ 

 ވާންޖެހޭނެ އެވެ. 
   5 ( މާއްދައިގެ  ަބޔ4ާމި  ނަންަބރުގައި  ވަނަ  މެޑިކަލް (  ންކޮށްފައިވާ 

ކަޒުގެ ނަމާއި އެތަން ސެޓްފިކެޓުގައި އެ ލިޔުން ދޫކުރި ޞިއްޙީ މަރު
ހުރި ގައުމާއި ލިޔުންދޫކުރި ޞިއްހީ މަސައްކަތްތެރިޔާގެ ނަމާއި އެ 
ަބއްޔާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންދޫކުރި  ފަރާތުގެ ސިއްކައާއި މަގާމާއި 

 ތާރީޚު ހިމެނިފައިވާންވާނެ އެވެ. 
 ކައުންސިލަރަކު މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތައް ސަލާމުގެ  )ށ(   

ޗުއްޓީ ނުވަތަ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްތީގައި ހުރުމަށްފަހު މަސައްކަތައް 
ސަަބުބ  ހުރި  ޗުއްޓީގައި  ސަލާމުގެ  ކައުންސިލަރަކު  އެ  ނުކުމެ 
ސަަބުބ  ހުރި  ޗުއްތީގައި  ޒިންމާގެ  ސަލާމުގެ/ޢާއިލީ  ަބޔާންކޮށް 
ަބޔާންކުރާ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ 

ކުރާ މުއްދަތާ ހަމައަށް ސަލާމު/ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްތީގައި ހުރި ހިސާުބ
ސަަބުބ ަބޔާންކުރާ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެ ދުވަހަކީ ޙާޟިރު 

 ނުވާ ދުވަހެއްކަމަށްަބލަ މުސާރަ ހިސާުބ ކުރަންވާނެ އެވެ. 
ަބލިވެގެންކަން   )ނ(    ހާޟިރުނުވީ  ކައުންސިލަށް  ކައުންސިލަރު 

ކައުންސިލަށް އަންގައިފައި އޮތްނަމަވެސް ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ 
ހިސާުބކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ސެޓްފިކެޓް  ހުށަނާޅައިފިނަމަ  ސެޓްފިކެޓް  ސަލާމުގެ 
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ެބލެ ދުވަސްތަކެއްގެ ދުވަސްތައް  ހާޟިރުނުވާ  ކައުންސިލަށް  ވޭނީ 
 ގޮތުގަ އެވެ. 

ލިޭބގޮތައް ދެވޭ    2/1މުސާރައިގެ  
 ޗުއްޓީ

މި ގަވާޢިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރަކަށް ހައްގުވާކަމަށް މި ގަވާޢިދުގައި   )ހ(  11
ކައުންސިލަރު  ހާލަތެއްގއި  ހަމަވެއްޖެ  ޗުއްޓީތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
މުހިއްމު  ަބލިވުންފަދަ  މެންަބރަކު  ޢާއިލާގެ  ކައުންސިލަރުގެ  ނުވަތަ 
އަސާސީ   ޖެހިއްޖެނަމަ  ނަގަން  ޗުއްޓީއެއް  ގުޅިގެން  ޒިންމާއަކާ 

އެހެނިހެން   2/1ސާރައިގެ  މު ކަނޑާ  އެއްަބއި(  )ދެަބއިކުޅަ 
ހިމަނައިގެން  ދުވަސްތައް  ަބންދު  ލިޭބގޮތައް  އެލަވަންސްތައް 

ނެގިދާނެ   30ގިނަވެގެން   ޗުއްޓީއެއް  ޚާއްޞަ  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 
 އެވެ. 

 2/1މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުސާރައިގެ    )ށ(   
 އެއްަބއި( ލިޭބގޮތައް ޗުއްޓީދޭނީ އެ ޙާލަތު ަބޔާންކޮށް މި )ދެަބއިކުޅަ

ކައުންސިލަކަށް   މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއެކު 
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ޖަލްސާއެއްގައި  ކައުންސިލްގެ  ހުށަހެޅުމުން 

ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ގޮތެއްގެ   ނުވަތަ   ނިންމާ 
ހިންގުމާ އެވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރެކެވެ. އަދި   ކައުންސިލް

މި މާއްދާގެ )ހ( ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން   ށްކައުންސިލްގެ ރައީސަ
އެ   2/1މުސާރައިގެ   ޗުއްޓީދޭނީ  ލިޭބގޮތައް  އެއްަބއި(  )ދެަބއިކުޅަ 

ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  މި  ަބޔާންކޮށް  ހާލަތު 
އެ ކައުންސިލަރަކަށް ލިޔެކިޔުމާއެކު  ނިސްަބތްވާ  ކައުންސިލަރަކު   

ކުރުމަށްފަހު  މަޝްވަރާ  ޖަލްސާއެއްގައި  ކައުންސިލްގެ  ހުށަހެޅުމުން 
ނިންމާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.  
ކައުންސިލަރަކަށް ޞިއްހީ ފަރުވާއެއް ކުރުން ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކު   )ނ(   

ފަރުވާ  މީހަކު  ޖެހިފައިވާ  ަބލަހައްޓަން  ނުވަތަ  ަބލަންޖެހިފައިވާ 
މުސާރައިގެ   ހޯދުމަށްޓަކައި  ފަރުވާ  ަބއްޔަކަށް   2/1ބޭނުންވާ 

ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  ޗުއްޓީއަށް  ލިޭބގޮތައް  އެއްަބއި(  )ދެަބއިކުޅަ 
 ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ. އަންނަނިވި 

ަބލިވީ ކައުންސިލަރު ކަމުގައިވާނަމަ އެ ަބއްޔެއްގެ ާބވަތާއި ަބއްޔަށް  1   
ފަރުވާކުރުމަށް ޭބނުންވާނެ މުއްދަތު ަބޔާންކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

 ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގެ ސެޓްފިކެޓު.
ބަލަހައްޓަން   2    ކައުންސިލަރަކު  ަބލަން ަބލިވީ  ނުވަތަ  ޖެހިފައިވާ 

ޖެހިފައިވާ މީހެއް )މަންމަ ނުވަތަ ަބއްޕަ ނުވަތަ އަނިބމީހާ/ފިރިމީހާ 
އެ   ޤާނޫނީގޮތުން  އަދި  ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  ދަރިއަކު  ނުވަތަ 
ނަމަ  ފަރާތެއް(  ދަށުގައިވާ  ބަލަދުވެރިކަމުގެ  ކައުންސިލަރެއްގެ 

ޭބނުންވާނެ   އެމީހެއްގެ ަބލީގެ ާބވަތާއި އެ މީހަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް
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ފަރުވާދޭ  ޞިއްޙީ  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ަބޔާންކޮށް  މުއްދަތު 
މަރުކަޒެއްގެ ސެޓްފިކެޓު އަދި އެ މީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމާ ކޮންމެހެން 

 ހުންނަން ޖެހޭކަން ަބޔާންކޮށް ހުށަހެޅުން. 
ލިޭބގޮތަށް ދެވޭ   2/1މުސާރައިގެ  

ބޭނުން  ގޮތުގައި  ނަހަމަ  ޗުއްޓީ 
 ކުރުން

މުއްދަތު   2/1މުސާރައިގެ     12 ހުންނަ  ޗުއްޓީގައި  ދެވޭ  ލިޭބގޮތައް 
ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މި  ޭބނުމަކަށެވެ.  ޗުއްޓީނެގި  ބޭނުންކުރަންވާނީ 
އެވެ.  ނުވާނެ  ކަމެއްކޮށްގެން  އެހެން  ނުހިފައި  ބޭނުން  ޗުއްޓީނެގި 
އެއްބައި  ދެަބއިކުޅަ  މުސާރައިގެ  ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ  ޚިލާފަށް  މިގޮތާ 

މަސައްކަތަށް ލިޭބގޮތަ ކުރުމާއެކު  ކެންސަލް  ވީއްލުން  ވީއްލި  އް 
ނުކުތުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން އަންގަންވާނެ އެވެ. އަދި 
މަސައްކަތައް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  އަންގާ  ނުކުތުމަށް  މަސައްކަތައް 
ހާޟިރު ނުވާނަމަ އެ ދުވަސްތައް ަބލަންވާނީ ހާޟިރުނުވާ ދުވަހުގެ 

 ގޮތުގަ އެވެ. 
ލިޭބގޮތަށް ދެވޭ   2/1މުސާރައިގެ  

 ޗުއްޓީ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން
ލިޭބގޮތައް   2/1މި ގަވާޢިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރަކު މުސާރައިގެ    )ހ(  13

ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު   ކުރަން   30ދެވޭ  ތިރީސް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު 
ކައުންސިލްގެ  ނިސްަބތްވާ  ކައުންސިލަރަކު  އެ  ޭބނުންވެއްޖެނަމަ 

އެގްޒެކެޓިވް މަޝްވަ ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ރާއާއެކު 
)ތިރީސް( ދުވަހަށް އިތުރުވާނެ   30އޮފިސަރަށް ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު  

 އެވެ. 
މި ގަވާޢިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރަކު ދެވަނަ ފަހަރަށް މުސާރައިގެ   )ށ(   

ޗުއްޓީ    2/1 ދެވޭ  މުއްދަތު   30ލިޭބގޮތައް  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 
ތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ ކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ލޯކަލް އި

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑުންނެވެ. 
މަސައްކަތުގައި   ކައުންސިލުގެ 
ގެއްލުމަށް   ލިޭބ  އުޅެނިކޮށް 
ކައުންސިލަރު  ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ވީއްލުން

ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް   )ހ(  14
ކައުންސިލަރަކަށް ލިޭބ ގެއްލުމެއްގެ ސަަބުބން ކައުންސިލްގެ 

މަސައްކަތައް ހާޟިރު ނުވެވޭފަދަ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމާ  
)ތިރީސް(   30ގުޅިގެން މުސާރައާއި އިނާޔާތްތައް ލިޭބގޮތައް 

ކައުންސިލަރު ކައުންސިލްގެ  ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް 
 މަސައްކަތުން ވީއްލިދާނެ އެވެ. 

ގުޅިގެން   )ށ(    ކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތަކާ  ަބޔާން  ގައި  މާއްދާގެ )ހ(  މި 
ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލަރަކު  ލިޭބގޮތައް  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 
އެފަދައިން  ހާލަތުގައި  ބޭނުންވާ  ވީއްލައިދިނުމަށް  މަސައްކަތުން 

)ދޭއް( ދުވަހުގެ   2ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ  
 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފއިވާ ލިޔެކިޔުންތައް އެ ކައުންސިލަރަކު ތެރޭގައި

 ނިސްަބތްވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.  
ކައުންސިލްގެ  1    ކައުންސިލަރަކު  ލިޭބގޮތައް  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައިން 

 މަސައްކަތުން ވީއްލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން. 
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ަބލީގެ ާބވަތާއި ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ާބވަތާއި އެކަމަށް ފަރުވާކުރުމަށް  2   
ޞިއްހީ  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ަބޔާންކޮށް  މުއްދަތު  ޭބނުންވާނެ 

 ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގެ ސެޓްފިކެޓު
ގުޅިގެން   )ނ(    ހާލަތަކާ  ފަދަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ގޮތައް ކައުންސިލަރަކު ވީއްލައިދިނުމަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިޭބ
އެދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ކައުންސިލަރަށް އެ 
މަސައްކަތެއްގައި  ރަސްމީ  ކައުންސިލްގެ  ލިިބފައިވަނީ  ގެއްލުމެއް 
އުޅެނިކޮށް ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަބޔާންކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

ހިންގުމާ ކައުންސިލުން  ފަރާތް   ނުވަތަ  ހުރި  ހަވާލުވެ  ވަގުތަކު  އެ 
ސޮއި ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
ގިނަވެގެން  ލިޭބތާ  ކައުންސިލަށް  ހުށަހެޅުމުން  ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު 

ލޯކަލް   3ރަސްމީ   ކައުންސިލުން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 
 އެވެ. ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   )ރ(  
)ތިރީސް(   30މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިޭބގޮތައް ކައުންސިލަރަކު  

މަސައްކަތުން  ކައުންސިލްގެ  މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން  ދުވަހަށްވުރެ 
އޮތޯރި ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ނިންމާނީ  ޗީފް ވީއްލައިދިނުމަށް  ޓީގެ 

 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.  
އިންތިޚާުބ  -ަބއި އިލެކްޝަނުން 

ކައުންސިލަރުންނަށް  ކުރެވޭ 
އަހަރަށް   ފުރަތަމަ  ޗުއްޓީގެ 

 ހައްގުވާ ޗުއްޓީ

އިލެކްޝަނުން އިންތިޚާުބ ކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް ހައްގުވާ -ަބއި  )ހ(  15
ޗުއްޓީ   ސަލާމުގެ  ޗުއްޓީއާއި  ޒިންމާގެ  އާއިލީ  ޗުއްޓީއާއި  އަހަރީ 

 ހިސާުބ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ރަ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ އަދަދު ތިރީސް ދުވަސް ބާ  1   
މަސްދުވަހަށް ަބހާލުމުން މަހަކަށްޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު ކައުންސިލަރު 
އިންތިޚާުބ ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ ޗުއްޓީގެ އަހަރު 
ނިމޭ ތާރީޚާ ދެމެދު އޮންނަ މަހުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ލިޭބ އަދަދު 

 ރައުންޑް އަޕް ކުރުމުން ލިޭބ ޢަދަދު.
ާބރަ މަސްދުވަހަށް   ޢާއިލީ ޒިންމާގެ 2    ދިހަ ދުވަސް  ޗުއްޓީގެ އަދަދު 

އިންތިޚާުބ  ކައުންސިލަރު  ޢަދަދު  ދުވަހުގެ  މަހަކަށްޖެހޭ  ަބހާލުމުން 
ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ ޗުއްޓީގެ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚާ  
ދެމެދު އޮންނަ މަހުގެ ޢަދަދާ ގުނަކުރުމުން ލިޭބ ޢަދަދު ރައުންޑް އަޕް  

  ޢަދަދު. ކުރުމުން ލިޭބ
ޗުއްޓީގެ އަހަރު ނިމޭ   )ށ(    ޗުއްޓީ  ހައްގުވާ  ޗުއްޓީގެ ފުރަތަމަ އަހަރަށް 

 ތާރީޚުގެ ކުރިން ނެގުމަކީ ހައްގުވާ ކައުންސިލަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  
އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ފިޔަވާ   )ނ(   

އެހެން  ޗުއްޓީ  އެހެނިހެން  ހައްގުވާ  ކައުންސިލަރުންނަށް 
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ަބއިކަ އެއްފަދައިން  އިންތިޚާުބ -އުންސިލަރުންނެކޭ  އިލެކްޝަނުން 
 ކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް ވެސް ޙައްގުވާނެ އެވެ.   

ފުރަތަމަ އަހަރަށްފަހު ކައުންސިލަރުން ނަށް ހައްގުވާ ޗުއްޓީ އެހެން   )ރ(  
ަބއި އެއްފަދައިން  އިންތިޚާުބ -ކައުންސިލަރުންނެކޭ  އިލެކްޝަނުން 

 ސިލަރުންނަށް ވެސް ޙައްގުވާނެ އެވެ.  ކުރެވޭ ކައުން
ތެރޭގައި   މުއްދަތުގެ  ޗުއްޓީގެ 

 ދައުރު ނިމުން
މި ގަވާޢިދުގެ ދަށުން ދޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ވަނިކޮށް ކައުންސިލަރުންގެ    16

ޗުއްޓީ  ހުރި  ވަގުތެއްގައި  އެ  ކައުންސިލަރު  ނިމިއްޖެނަމަ  ދައުރު 
 ނިމުނުކަށް އަންގަންވާނެ އެވެ.

ަބއްދަލުވުން   ކައުންސިލްގެ 
ނުގެއްލޭހެން   ކޯރަން  ތަކުގެ 

 ޗުއްޓީ ދިނުން 

ކައުންސިލުގެ    17 ދިނުމުގައި  ޗުއްޓީ  ކައުންސިލަރުންނަށް 
ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ކޯރަމް ނުގެއްލޭނެހެން ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ސަމާލުކަން 

 ދޭންޖެހޭނެ އެވެ. 
ގަ  )ހ(    މި  ދިނުމުގައި  ޗުއްޓީ  ވަނަ   26ވާޢިދުގެ  ކައުންސިލަރުންނަށް 

ތާވަލާ  ޗުއްޓީ  ކައުންސިލަރުންގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި 
ހަމަޖެއްސުމަށް  ކަންކަން  ޗުއްޓީގެ  ކައުންސިލަރުންގެ  އެއްގޮތައް 

ރައީސް ވަގުތަކު   ކައުންސިލްގެ  އެ  ހިންގުމަށް  ކައުންސިލު  ނުވަތަ 
 ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރަކު އިސްކަން ދޭންވާނެ އެވެ. 

ނުގެއްލޭ   ށ( )   ކޯރަމް  ކައުންސިލްގެ  ޗުއްޓީދެވޭނީ  ކައުންސިލަރުންނަށް 
ގޮތަށެވެ. ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ 
ކޯރަމް ހަމަނުވާ ހާލަތުގައި  ޭބނުންވާ  ޭބއްވުމަށް  ަބއްދަލު ވުންތައް 

ަބއް ކައުންސިލުގެ  ޓަކައި  ހަމަކުރުމަށް  ކޯރަމް  ދަލު ަބއްދަލުވުމުގެ 
އެގޮތުން  އެވެ.  ވާންވާނެ  ަބއިވެރި  ކައުންސިލަރު  ވުންތަކުގައި 
ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ހާޟިރުވުމަށް އެ ކައުންސިލަރަކަށް 
ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ފޯނު  ދަތިވާނަމަ 
ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން 

ގެ އެ ނޫންވެސް ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ަބއްދަލުވުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ
 ަބއިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެ އެވެ. 

ކައުންސިލްގެ   )ނ(    ވެސް  މުއްދަތުގައި  ތިޭބ  ޗުއްޓީގައި  ކައުންސިލަރުން 
ޢާއްމު ަބއްދަލުވުންތަކާ ކުއްލި ަބއްދަލުވުން ތަކަށް ހާޟިރުވެ ަބއްދަލު 
ތިޭބ  ޗުއްޓީގައި  އަދި  އެވެ.  ަބއިވެރިވެވޭނެ  ވުމުގައި 
ކައުންސިލަރުންނަށް ަބއްދަލު ވުމުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު 

 ރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސަން ވާނެ އެވެ. ސެކްރެޓަ
ވަގުތެއްގައި   )ރ(   އެއް  ކައުންސިލަރުން  ހުރިހާ  ޙާލަތެއްގައި  އެއްވެސް 

 ޗުއްޓީގައި ތިެބގެން ނުވާނެ އެވެ. 
 


