
` 

 

 

 

   

 

 R-79/2021:  ނަންބަރު ގަވާއިދު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ.   legalaffairs@po.gov.mv  ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު:  
 7242885:  މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް:  

 

 ވޮލިއުްމ: 50 އަދަދު:  187 ތާރީޚު:  1442 ޝައްވާލް 27  – 2021 ޫޖން 8 އަންގާރަ 

 

 ގެ ހިންުގމުގެ ަގވާއިދު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލު 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-79/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:            187 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

` 

 
 
 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު 

ސިޔާސަތުތައް  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާިއ ނަން  ގުޅޭ  ީމހުންނާ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން       ިމއީ، 
ހިންގުަމށް ކަންކަން  އެ  ބަލައި،  ިމންވަރު  ޤާނޫނު   ،ޓަކައި  ތަންފީޛުވަުމންދާ 

ޙައްޤުތައް   2010/8ނަންބަރު   ީމހުންގެ  ހުންނަ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ވަނަ ާމއްދާގެ    4ނު( ގެ  ރައްކާތެރިކުރުާމއި ާމލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ ޤާނޫ

ޙައްޤުތައް  ީމހުއްގެ  ހުންނަ  "ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ދަށުން 
ކައުންސިލް"  އުސޫލުތައް    ޙިާމޔަތްކުރާ  ޢަަމލުކުރާނެ       ހިންގުުމގައި 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން   33އެ ޤާނޫނުގެ    ،ކަނޑައެޅުުމގެ ގޮތުން
 ލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ބާރު ލިބިގެން އެކު

ޙައްޤުތައް   )ށ(    ީމހުންގެ  ހުންނަ  "ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކިޔަނީ،  ގަވާއިދަށް  މި 
 ޙިާމޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ ހިންގުުމގެ ގަވާއިދު" އެވެ. 

ަމގުސަދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   . 2 މަގުސަދު  ަމއިގަނޑު  ގަވާއިދުގެ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން   8/ 2010މި 
ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  އެހީތެރިކަން  ާމލީ  ރައްކާތެރިކުރުާމއި  ޙައްޤުތައް  ީމހުންގެ     ހުންނަ 
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންގެ ޙައްޤުތައް  

ކުރާ ކައުންސިލް" ގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ގޮތާއި، އެ ކައުންސިލު ހިންގުުމގައި  ޙިާމޔަތް
 ޢަަމލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުެމވެ. 

ކަުއންސިލް ެއކުލެވިގެންވާ  
 ގޮތް 

އެކުލެވިގެންވަނީ،  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުއްގެ ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތްކުރާ ކައުންސިލު  . 3
 )ހަތެއް( ެމންބަރުންގެ ަމއްޗަށެވެ. 7އަންނަނިވި 

 .ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރާ ެމންބަރެއް  )ހ(   



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-79/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:            187 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންނާ ގުޅޭ އެންެމހައި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުަމށް   )ށ(   
 .ިމނިސްޓްރީން ެމންބަރެއްސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެ މީހުން އިންތިޚާބުކުރާ  )ނ(   
 .ެމންބަރެއް

އިންތިޚާބުކުރާ   ނަފްސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުަމތްތެރިންގެ ތެރެއިން އެ މީހުން )ރ(   
 .ެމންބަރެއް

ީމހު )ބ(    ހުންނަ  ަމސައްކަތްކުރާ ންނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކުރިއެރުވުަމށް  ޙައްޤުތައް  ގެ 
އިންތިޚާބުކުރާ  ަޖްމޢިއްޔާތަކުން  ަމދަނީ  ޚިދުަމތްދޭ  ީމހުންނަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ 

 .ެމންބަރެއް

 .ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންގެ ތެރެއިން އެ ީމހުން އިންތިޚާބުކުރާ ެމންބަރެއް )ޅ(  

ނުވަތަ   )ކ(    ތެރެއިން  ބެލެނިވެރިންގެ  ީމހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
 ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން އެ މީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ެމންބަރެއް.

ކަުއންސިލުގެ ރަީއސާިއ  
 ނައިބު ރަީއސް   

ނައިބު )ހ(  . 4 ރައީސާއި  އިންތިޚާބު  ކައުންސިލުގެ  ކައުންސިލުގެ    ރައީސް  ކުރާނީ، 
 ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.  ގާ ެމންބަރުންގެ ެމދުގައި ނަ

ިމ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުުމގައި )ށ(   
ނައިބު ރައީސާއި  ކައުންސިލުގެ  ބާއްވައި،  އިންތިޚާބު   އިންތިޚާބު  ރައީސް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަުއންސިލުގެ ރަީއސްގެ  
 ޒިންމާތަްއ 

 ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.  ، ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ޒިންާމތައް . 5

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުުމގެ އެެޖންޑާ ފައިނަލް ކުރުން. )ހ(   

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން. )ށ(   

 ސޮއިކުރުން. ރަސްީމގޮތުން ސޮއިކުރަންެޖހޭ ލިޔުންތަކުގައި  )ނ(   

 ކައުންސިލް ތަމްސީލު ކުރަންެޖހޭ ތަންތާނގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުން. )ރ(   

ކުރުުމގައި   )ބ(    ތަންފީޛު  ހަރަކާތްތައް  ކައުންސިލްގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަހަރުދުވަހަށް 
 އިސްދައުރެއް އަދާކުރުން. 
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ކުރިޔަށްދާ )ޅ(   މަސައްކަތްތައް  ިމނިސްޓަރަށް    މަހުންގޮތް    ކައުންސިލްގެ  ަމހަށް 
 ރިޕޯޓްކުރުން.  

ކަުއންސިލުގެ ނައިބު  
 ރަީއސްގެ ޒިންމާތަްއ

ހުސްވެއްޖެ  . 6 ަމޤާމް  ރައީސްގެ  ރައީސަށް    ،ނަމަ   ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ  ނުވަތަ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ   އިމި ގަވާއިދުގަ  ،ހާޒިރުވެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި

 ޒިންާމތައް އަދާކުރުަމކީ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ޒިންާމއެކެވެ. 

ކަުއންސިލުގެ މެންބަރުންގެ  
 ދަުއރު

ޢައްޔަނުކުރާ . 7 ގޮތުގައި  ެމންބަރެއްގެ  އިންތިޚާބުކުރާ  ކައުންސިލުގެ        ެމންބަރަކު،   ނުވަތަ 
 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ.  5ަމޤާެމއްގައި ދެމިހުންނާނީ އެ 

ހުސްވާ މަޤާމަށް  
މެންބަރުން  

 ިއންތިޚާބުކުރުން 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   30ކައުންސިލްގެ ެމންބަރުކަުމގެ ަމޤާެމއް ހުސްވެއްެޖނަމަ،   . 8
 ންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.އެ ަމޤާަމކަށް ެމންބަރަކު ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އި

ކަުއންސިލުގެ ިއދާރީ  
 ކަންކަން ހިންގުން  

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުއްގެ ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތްކުރާ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ކަންކަން  . 9
މަސައްކަތްތައް   އިހިންގަ ގުޅުންހުރި  މީހުންނާ  ހުންނަ  ބަލަހައްޓާނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

 ުމންދާ ޑިވިޜަނުންނެވެ.  ކުރަ ިމނިސްޓްރީގައި ތަންފީޛު

ކަުއންސިލުގެ  
 ބަްއދަލުވުންތަްއ 

ީމހު  )ހ(  . 10 ހުންނަ  ކައުންސިލުގެ  ންނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޙިާމޔަތްކުރާ  ޙައްޤުތައް  ގެ 
 )އެކެއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.  1ދުވެގެން ކޮންެމ ހަފުތާއަކު  ބައްދަލުވުެމއް، ަމ

 ބައްދަލުވުެމއްގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ، ކައުންސިލުގެ ުޖުމލަ ެމންބަރުންގެ  ކައުންސިލުގެ )ށ(   
 .)ފަންސާސް އެކެއް އިންސައްތަ( އެވެ 51%

ދުވަހާއި ގަޑި   )ނ(    ބާއްވާނެ  ބައްދަލުވުން  ކަނޑައަޅާނީ، ކައުންސިލުގެ  ކައުންސިލުގެ 
ެމންބަރުންގެ   ކައުންސިލުގެ  ވޯޓަކުން،  ނަގާ  ެމދުގައި  ެމންބަރުންގެ 

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ. އަޣް

ފެށުުމގެ  ކައުންސިލުގެ )ރ(    ބައްދަލުވުެމއް  އެ  ބާއްވާނަމަ،              ބައްދަލުވުެމއް 
ތާރީޚާއި   )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން، އެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ  48

ނޯޓިސް، ބައްދަލުވުެމއްގެ  އެ  ބަޔާންކޮށް،  ތަން  ހުރިހާ   ގަޑިއާއި  ކައުންސިލުގެ 
ެމދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ނުވަތަ  ލިޔުުމން  ެމންބަރުންނަށް 

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

)ރ )ބ(    ާމއްދާގެ  ނަަމވެސް، މި  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި  ކައުންސިލުގެ   ( 
ކުރު ުމއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް   ކުއްލި ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވަން ެޖހިއްެޖނަަމ، އެއަށްވުރެ 

ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު  ފޮނުވުަމށްފަހު،  މި  ބޭއްވުަމށް  ބައްދަލުވުެމއް 
 .ހުރަހެއްނާޅައެވެ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-79/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:            187 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

ހާޒިކައުންސިލުގެ   (ޅ)   ރައީސަށް  ނައިބު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރައީސާއި  ނުވެވޭ  ރު 
ެމންބަރުންގެ   ހާޒިރުވި  ބައްދަލުވުަމށް  ދުވަހެއްގެ  އެ  ބަލަހައްޓާނީ،  ރިޔާސަތު 

 ލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ެމންބަރެކެވެ. އަޣް

ބައްދަލުވުަމކަށް ކައުންސިލުގެ ( ކ)   ކައުންސިލުގެ  ރައީސް  ނައިބު   ރައީސާއި 
ބައްދަލުވުެމއްގެހާޒިރުނުވީކަ އެ  ތެރެއިން  ެމންބަރުންގެ  ބަލައި،  ރިޔާސަތު  ަމށް 

ބައްދަލުވުެމއް އެ  ކަނޑައަޅާނީ،  ެމންބަރަކު  ފެށުަމށް   ބަލަހައްޓާނެ 
 .ފަހަނަޅައި ދިޔުުމންނެވެ )ވިހި( ިމނިޓު 20ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ 

ަމތިން   ( އ)   ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ މި  ރަސްމީ  ކައުންސިލުގެ 
 އިތުރުން، ފަންނީ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުަމކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ބަްއދަލުވުންތަކަށް  
މެންބަރުން   ކަުއންސިލުގެ 
 ހާޒިރުވުން 

ކައުންސިލުގެ   )ހ(  . 11 މެނުވީ،  ދިާމވެގެން  އުޒުރެއް  ހުރިހާ   ބައްދަލުވުންތަކަށްަމޤްބޫލު 
 .ވެސް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ ެމންބަރުން

ނެތްނަަމ،  ކައުންސިލުގެ )ށ(    ހާޒިރުވެވެން  ެމންބަރަކަށް  އެއްވެސް   ބައްދަލުވުަމކަށް 
ލިޔުުމން ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ެމދުވެރިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް  

 .އަންގަންވާނެއެވެއެކަން 

ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ )ނ(    ބައްދަލުވުަމކަށް  މި 
އެއްވެސް ެމންބަރަކަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަަމ، ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ފެށުުމގެ 

 )ވިހި( ިމނިޓުގެ ކުރިން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  20

ބައްދަލުވުަމކަށް  ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކައުންސިލުގެމި   )ރ(   
ދާނަމަ، ލިޔުުމން   ހާޒިރު ނުވެވޭގޮތަށް ކައުންސިލުގެ ެމންބަރަކު ރަށުން ބޭރަށް 

 އެކަން   ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ެމދުވެރިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް
 .އަންގަންވާނެއެވެ

ބެލެހެއްޓުާމއި،  ކައުންސިލުގެ )ބ(    ހާޒިރީ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ   ެމންބަރުންގެ 
ސޮއިކުރު ހާޒިރުވިކަަމށް  ެމންބަރުން  ހާޒިރުވާ  ، ާމއިވުބައްދަލުވުންތަކަށް 

އެ ކަންކަުމގެ   ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރު ނުވެވުނު ސަބަބު ފޮނުވައިފައިވާ ނަަމ،
 .ކުރަންވާނެއެވެ ންއިދާރީ ބެލެހެއްޓުުމގެ ކަންކަން ިމނިސްޓްރީ

ނަންބަރު   )ހ(  . 12 ާޚްއޞަ ުއސޫލު ހިނގުން  ޙައްޤުތައް    2010/8ޤާނޫނު  މީހުންގެ  ހުންނަ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ގެ   ޤާނޫނު(  ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  އެހީތެރިކަން  ާމލީ  ވަނަ    9ރައްކާތެރިކުރުާމއި 

ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަމޤާުމ    ،ާމއްދާގައި  ެމންބަރެއްގެ  ކައުންސިލުގެ 
ގަވާއިދުގެ   ިމ  ހާލަތުގައި،  ަމތިން   8ހުސްވެފައިވާ  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ       ވަނަ 
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  ގެ އެ ަމޤާަމށް އެހެން ެމންބަރަކު ހަަމެޖއްސުަމށް ހޭދަވާ ުމއްދަތުގައި ކައުންސިލު
 ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. 

ގަ )ށ(    )ހ(  ާމއްދާގެ  ކުރިޔަށްގެންދާ  މި  ހާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އި 
ކަނޑައަޅާނީ،   ގޮތެއް  ކަންކަުމގައި  ަމޝްވަރާކުރާ            ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
އެ ބައްދަލުވުެމއްގައި ބައިވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. އަދި މި ފަދަ 

ޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެއް  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަ  10ހާލަތުގައި، މި ގަވާއިދުގެ  
 ނުހިނގާނެއެވެ.   

ކައުންސިލުގެ  )ނ(    ބާއްވާ  ހާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި      މި 
ެމންބަރުންގެ  ތިބި  އޭރު  ކައުންސިލުގައި  އަދަދަކީ،  ޤާނޫނީ   ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 )ފަންސާސް އެކެއް އިންސައްތަ( އެވެ. 51%

މެންބަރުންގެ  ކަުއންސިލުގެ 
 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަްއ 

 ކައުންސިލުގެ ެމންބަރުންގެ ސުލޫކީ ިމންގަނޑުތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ިމވަނީއެވެ.  . 13

ނަންބަރު  )ހ(    ޤާނޫނު  އަސާސީއާއި،  ޤާނޫނު  ުޖްމހޫރިއްޔާގެ       ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ރައްކާތެރިކުރުާމއި    2010/8 ީމހުންގެ ޙައްޤުތައް  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

އެންެމހައި   ހެދިފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  އެހީތެރިކަން  ާމލީ 
 .ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން ޢަަމލުކުރުން

ހިތުާމއި،  )ށ(    ޙުރުަމތްތެރިކޮށް  ކަރާާމތަށް  ީމހުންގެ  ހުންނަ         ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ބަހުންވެސް އަދި    ،އެ ީމހުންގެ ޙައްޤަކަށް  އެއްވެސް އުނިކަެމއް އަންނަ ކަެމއް

 .ޢަަމލުންވެސް  ނުކުރުން

ގުޅޭ  )ނ(    ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ  ގޮތުން  ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ފެންވަރުގައްޔާއި    ޤައުމީ 
ހޯދުާމއި،  ަމޢުލޫާމތު  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަ  ހޯދުންތަކާއި،   ހޯދޭ        ދާއިރާތަކުން 
ލާބަޔަށް  ީމހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަލީގައި،  ަމޢުލޫާމތުތަކުގެ  އެ 

 .މަސައްކަތް ކުރުން

 މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ
 ކަމެްއގައި ބަިއވެރިނުވުން 

ެމންބަރެއްގެ   . 14 ކަެމއްއެއްވެސް  ފުށުއަރާ  ކަެމއް   ަމޞްލަޙަތު  އެ  އޮތްނަމަ،  އެެޖންޑާގައި 
ހާަމކުރުަމށްފަހު، ތަނާޒުލުވާން   ަޖލްސާއަށް  ެމންބަރަކު  އެ  އައިޓަަމކުން  އެެޖންޑާ  އެ 

ބައިވެރިވެގެން  ވޯޓެއްގައި  ކަެމއްގެ  އެއްވެސް  ފުށުއަރާ  ަމޞްލަޙަތު  އަދި  ވާނެއެވެ. 
 .އެފަދަ ވޯޓެއް ނަގާއިރު ހާޒިރުވެ އިނދެގެން ވެސް ނުވާނެއެވެހަމަ އެފަދައިން،   ވެ.ނުވާނެއެ

ފަންނީ   )ހ(  . 15 ކަުއންސިލުގެ ޖަލްސާތަްއ  ގުޅުންހުރި  ކަންތައްތަކާ  ވާހަކަދެކެވޭ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ކައުންސިލްގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގައި   ފަރާތްތައް  ފަރާތެއް އެކިއެކި  ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ 

ގެ ަޖލްސާއެއްގައި ބައިވެރިކުރަން ެމންބަރަކަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި  ކައުންސިލު



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-79/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:            187 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

ަމދުވެގެން   ބޭއްވުުމގެ  ަޖލްސާ  ކުރިން  1އެ  ގެ  ކައުންސިލު  ،)އެކެއް( ދުވަހުގެ 
ންތައްތަކުގެ ކަ  ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ބައްދަލުވުުމގައި ަމޝްވަރާކުރާ

ކައުންސިލު ދޭބާވަތުން  ހުއްދަ  އެކަަމށް  ރައީސް  އަދި    ންގެ  ޖެހޭނެއެވެ. 
ގެ ނައިބު ރައީސް ގެ ރައީސް ނެތް ހާލަތެއް ދިާމވެއްެޖނަމަ، ކައުންސިލުކައުންސިލު
 ން ޖެހޭނެއެވެ.ހުއްދަ ދޭ

އިތުރަށް  )ށ(    ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ނިންަމންެޖހޭ  ގޮތެއް  ަމޝްވަރާކޮށް  ކައުންސިލުން 
ގަވާއިދުގެ   މި  ނިންުމަމށް،  ގޮތެއް  ާމއްދާގެ    10ދިރާސާކުރުަމށްފަހު   ވަނަ 

ބާއްވައި، އ) ބައްދަލުވުެމއް  ފަންނީ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   )           
ން ދިރާސާކުރުަމށްފަހު، އެ ދިރާސާތައް ފަންނީ  އެ ބައްދަލުވުުމގައި އެ ކަަމކާ ގުޅިގެ
 ބައްދަލުވުަމށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުުމގައި  )ނ(    ރަސްީމ  ކައުންސިލުގެ  ބޭއްވުަމށް  ބައްދަލުވުން  ފަންނީ 
ފަރާތްތަކާއި،   ،ަމޝްވަރާކުރުަމށްފަހު ބައިވެރިވާނެ  ބައްދަލުވުުމގައި         ފަންނީ 

ގުޅިގެން ަމއްސަލައަކާ  ގޮތެއް  އެ  ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ފަންނީ   
ބައިވެރިވި  ، ކަނޑައަޅާނީ ބައްދަލުވުގައި  ރަސްީމ  ކައުންސިލުގެ  ދުވަހެއްގެ  އެ 

 ެމންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

އޮތުން   . 16 ސިްއރު ޖަލްސާ  ސިއްރުކޮށްފައި  ކަންތައްތަކަކީ  ބައެއްކަހަލަ  ހުށަހެޅޭ  މުހިންުމ  ކައުންސިލަށް 
ކައުންސިލު ބައްދަލުވުެމއްގައި  ަމޝްވަރާކުރާ  ކަަމކާ  ިމފަދަ  ގެ  ކަންތައްތަކެކެވެ. 

ގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ އެކަކު ނޫން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ެމންބަރުންނާއި، ކައުންސިލު
  ، ނިންާމނީ   ަމށްބައިވެރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ިމފަދަ ބައްދަލުވުަމކީ ސިއްރު ބައްދަލުވުެމއްކަ

 ގެ ރައީސެވެ. ގެ ެމންބަރުންގެ ލަފާގެަމތިން ކައުންސިލުކައުންސިލު

ސެކްރެޓޭރިޭއޓުގެ  
 ޒިންމާތަްއ 

 ގެ ޒިންާމތައް ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ. ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓު . 17

ގެ ަމސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުަމށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އިންތިޒާްމތައް  ކައުންސިލު )ހ(   
 ހަަމެޖއްސުން. 

 ގެ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.ކައުންސިލު )ށ(   

ޓަކައި އަހަރުދުވަހަށް ބޭނުންވާ ބަެޖޓް    ގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ކުރުަމށްކައުންސިލު )ނ(   
 .އެކުލަވައިލައި ިމނިސްޓްރީގެ ބަެޖޓް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުިމންޔާ ލިޔެ، ކައުންސިލުގެ ެމންބަރުންނަށް ކައުންސިލްގެ   )ރ(   
 .ފޮނުވައިގެން ފާސްކުރާ ޔައުިމއްޔާ ފައިލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
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ކަުއންސިލުގެ މެންބަރުންގެ  
 ުއޖޫރަ

ކައުންސިލުގެ ެމންބަރުންނަށް އުޫޖރައިގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ާމލީ ވުޒާރާގެ ލަފާގެަމތިން   . 18
 ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އުޫޖރައެއް ދޭންވާނެއެވެ.  

ލަފުޒުތަކުގެ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ތިރީގައިވާ   . 19 މާނަކުރުން 
 އެ ލަފުޒުތަކުގެ ާމނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ،ާމނަކުރަންވާނީ

]ިމނިސްޓްރީ[ ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންނާބެހޭ   )ހ(   
ޓަކައި ސަރުކާރުން އެ ަމސްއޫލިއްޔަތު   އެންެމހައި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުަމށް 

 ވެ. ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެ

ީމހުންނާބެހޭ    ]ިމނިސްޓަރު[ ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  )ށ(   
ޓަކައި ސަރުކާރުން އެ ަމސްއޫލިއްޔަތު   އެންެމހައި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުަމށް 

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ  ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިދުމި ގަވާއިދަށް   . 20 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

______________________ 
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