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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

  މާލެ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

އުންސިލްތަކުގެ  ީ  އާންމު ލޯކަލް ކަ ޖުރާއ ވާއި  އި  ދު ގަ

 ފިހުރިސްތު

ް  ބާބު  އެއްވަނަ   9 ................................................................................................................ އާންމު މާއްދާތައ

 9 .........................................................................................................................ތަޢާރުފާއި ނަން 

 9 ................................................................................................................................ ދު ޤްޞަމަ

ް  ދެވަނަ ބާބު   9 ..................................... ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި / މޭޔަރު، ނައިބު ރައީސް / ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަދި މެންބަރުނ

 9 ................................................................................................ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރު 

 9 ............................................................................  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ

 10 ...........................ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 10 .......................................................... ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރު މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން 

 11 ...................................... ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން 

 11 ............................................................................................................. މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން 

 12 ........................................................................................ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމުގައި ވޯޓު ދިނުން 

ް  ތިންވަނަ ބާބު   12................................................ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މަޤާމުން ދުރުކުރުނ

 12 ............................................... ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު، މަޤާމުން ދުރުކުރުން 

ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ ކަންކަން ލާމަރުކަޒީ 

 13 ..............................................................................ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން  30އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 14 ................................................ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން 

 14 .................................. އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

 16 ......................................... އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން ހުސްވި މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން 

 16 .......................................................................................................................މުއްދަތު ގުނުން 

ް ހަތަރުވަނަ ބާބު ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ހާޒިރީއާއި ޗުއްޓީ، އަދި މުސާރައިން   17 ............................................. އުނިކުރުނ
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 17 .................................................................................................................... މަސައްކަތު ހަފުތާ 

 17 ...................................................................................................................... މަސައްކަތު ގަޑި 

 18 ............................................................................................. ންގެ ޑްރެސްކޯޑް ކައުންސިލް މެންބަރު 

 18 .................................................................................................................................. ހާޒިރީ

 19 ..............................................................................................................................ގަޑިޖެހުން 

 20 ....................................................................................... ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުން 

ނަށް ޙައްޤުވާ އެކިއެކި ޗުއްޓީތަކުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބޭނުމަށް ވީއްލާފައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ކައުންސިލަރުން

ފިޔަވައި ކައުންސިލަށް ހާޒިރުނުވެ ތިބޭ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސުން ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު 

 21 ............................................................................................................................. އުނިކުރުން 

 22 .................................................................................... ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ 

 22 ...............................................................................ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން 

 22 ................................................................................................. ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ ތާވަލު 

 23 ................................................................................................................... ބަންދު ދުވަސްތައް 

 23 .................................................................................. ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އަހަރު ފަށާ ތާރީޚު 

 24 ................................................................................................ ކައުންސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުން 

 24 ......................................................................................................................... އަހަރީ ޗުއްޓީ

 25 ............................................................................................................ ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ޗުއްޓީ 

 26 .................................................................................... ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ

 27 ...............................................................................................ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް 

 29 ................................................................................................... އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީ 

 30 ................................................................................... ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޚިތާނުކުރުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ 

 30 .............................................................................................................. ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

 30 ...................................................................................................................... ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ

 31 ...................................... ސަލާމާއި އާޢިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއަށް މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހެޅުމާއި ފޯމު ހުށަހެޅުން 

 32 .......................................................................................... އްޓީލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗު ½މުސާރައިގެ 

 33 ........................................................ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  ½މުސާރައިގެ 

 34 ............................................................. ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން  ½މުސާރައިގެ 

 34 .......................... ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކައުންސިލަރު ވީއްލުން 

 35 ................. އިލެކްޝަނުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީގެ ފުރަތަމަ އަހަރަށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީ-ބައި
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 36 ..................................................................................... ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުރު ނިމުން 

 36 ......................................................ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޯރަމް ނުގެއްލޭނޭހެން ޗުއްޓީ ދިނުން 

 ަ ް ފަސްވަނަ ބާބު: ކައުންސިލަރުން ރ  37 ................................. ސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ރަސްމީ ކަންކަމުގައި ވީއްލުނ

 37 .................................................................................. ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާ ރަސްމީ ދަތުރުތައް 

 37 ...................................................... ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލަރުން ވީއްލުން 

ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާ ދަތުރުތަކާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލަރަކު ވީއްލުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުން 

 38 ........................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން 

 38 ............................ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިނުވާނެ ފަދައިން ދަތުރުތަކާއި ވީއްލުން އިންތިޒާމުކުރުން 

ް  ހަވަނަ ބާބު:  38................................................................................... ކައުންސިލްތަކުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުނ

 38 .......................................................................................... ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުން 

 39 ........................................................................ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން 

 40 ........................................................ ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނުނިންމޭނެ ހާލަހާލަތްތައް 

 40 ....................................................................................... ކައުންސިލުން ޚަރަދު ނުކުރުމަށް އެންގުން 

 41 ..............................................................................ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރަން ނިންމުން 
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 ދުގަވާއި އިޖުރާއީ އާންމުލްތަކުގެ ލޯކަލް ކައުންސި

ބު އެއްވަނަ   ބާ

ް  އާންމު   މާއްދާތައ

ރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް އެއްގޮތްކުރުމާއި ހަމިއީ، ކައުންސިލްތަކުގެ  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތަކާއި 

ދުތައް ހެދުމުގެ ގަވާއިމިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެހޭ 

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 7/2010މަސްއޫލިއްޔަތު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ  58ގެ  ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ލުޞޫއުދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

   އާއި (ފ) އިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް މަތިކޮށްފައިވާތީ،  (ހ)

ފައިވާ ވައިލައިއިން ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަ އެ މާއްދާގެ (ފ)

 ދެކެވެ.ގަވާއި

ދު" ގަވާއި އިޖުރާއީ އާންމުދަށް ކިޔާނީ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ގަވާއިމި  (ށ)  

 އެވެ.

ރަކާތްތަކާއި ހަދަކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމާއި ޤްޞަމަދުގެ ގަވާއިމި   .2 ދުޤްޞަމަ

ދުތަކެއް ހިފެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރުކޮށް، ގަވާއިމަސައްކަތްތަކުގައި އެއް ހަމަތަކާއި 

ހިންގުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކައުންސިލްތަކުގެ 

 ބަޔާންކުރުމެވެ.

ވަނަ  ބު ދެ  ބާ

އުންސިލުގެ  ި  ކަ އީސާއ އީސް  ،/ މޭޔަރު  ރަ އިބު ރަ ޕިއުޓީ މޭޔަރު  ނަ ް  / ޑެ ންބަރުނ  އަދި މެ

ރައީސް ނުވަތަ  ކައުންސިލުގެ

 މޭޔަރު

ކައުންސިލު  ،އިންތިޚާބުކުރާނީ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރު ކައުންސިލުގެ (ހ)  .3

ތަކުގެ އުސޫލުނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ 

 މަތިން ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ނައިބު ރައީސް  ކައުންސިލުގެ

 ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

އިންތިޚާބުކުރާނީ  ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނައިބު ކައުންސިލުގެ (ހ)  .4

ގައި ހިމެނޭ ރައީސް ލުމެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ކައުންސި ކައުންސިލުގެ

 ނުވަތަ މޭޔަރާއި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

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

ދީފިނަމަ ނުވަތަ  އިސްތިޢުފާމަޤާމުން  ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު
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އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައިފިނަމަ ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، 

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30އެ މަޤާމެއް ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ން، އެ ހުސްވާ ތީވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ 5ދުގެ ގަވާއިތެރޭގައި، މި 

 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކައުންސިލުގެމަޤާމަކަށް 

ކުރެވިފައި  ކުރަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލުގައި  ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

 ވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ން މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްއެ ނޫ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް 

ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު 

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

އިންތިޚާބުކުރާނީ  ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު (ހ)  .5

 ންނެވެ.ތީކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގައި، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލުގެ   )1(  

އެ    ކަމަށް އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު،ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

މެންބަރެއްގެ ނަން ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކަމަށް މެންބަރަކު ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު  )2(   

ބައްދަލުވުމުގައި  އާންމުއިންތިޚާބުކުރާނީ، ކައުންސިލުގެ އެ 

 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ނަގާ ސިއްރުގައި ހޮވުމަށް  ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު  )3(   

 ވޯޓެވެ.(އެކެއް)  1ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ 

 ކުރުމަށް އިންތިޚާބު ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކައުންސިލުގެ (ށ)  

ޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ، ކައުންސިލުގެ 

 ވެ.ލެރީ ޖެނެރަކްރެޓެސެ

ރައީސް ނުވަތަ  ކައުންސިލުގެ

 އިސްތިޢުފާމަޤާމުން  މޭޔަރު

 ދިނުން

 ދޭން އިސްތިޢުފާގެ މަޤާމުން ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރު ކައުންސިލުގެ (ހ)  .6

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގެ ސިޓީ ލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް 

 ވަކިވީއެވެ. 

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

 ވާ ސިޓީއެއްކަންޅާފައިސިޓީއަކީ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރު ހުށަހަ އެލިބުމުން، 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު               R-143/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު            290އަދަދު:            50ވޮލިއުމް: 

 

  11 

ލިއްޔަތު ހަވާލުވެހުރި މަސްއޫކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ 

 ވެ.ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

ނައިބު ރައީސް  ކައުންސިލުގެ

 ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

 ދިނުން އިސްތިޢުފާމަޤާމުން 

 އިސްތިޢުފާގެ މަޤާމުން ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކައުންސިލުގެ (ހ)  .7

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ދޭން

ގެ ސިޓީ ލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް 

 . ވަކިވީއެވެ

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

ވާ ޅާފައި ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހުށަހަ ރައީސް ސިޓީއަކީ ނައިބު އެލިބުމުން، 

ލިއްޔަތު މަސްއޫކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ  ސިޓީއެއްކަން

 ވެ.ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން 

ން، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ތީންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޔާބަ ގައި މި މާއްދާގެ (ހ) (ނ)  

 އިސްތިޢުފާކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

 ދިނަސް، އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިވާނީ ތިރީގައިވާ  ކައުންސިލުގެ (ހ)  .8 މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން

  މީހަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދި ކައުންސިލަށް އެ  )1(   

ވާ ޅާފައި ސިޓީއަކީ މެންބަރު ހުށަހަ އެ އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީ ފޮނުވުން.

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ  ސިޓީއެއްކަން

 ވެ.ލިއްޔަތު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެމަސްއޫ

ޖަލްސާއަށް  (ހަތެއް)  7ނެތި ވިދިވިދިގެން  އުޒުރެއްމަޤްބޫލު   )2(   

ތިމާ ތިމާ ނުވަތަ  ،ކަމަށް ބެލެވޭނީއުޒުރެއްހާޒިރުނުވުން. މަޤްބޫލު 

އެހެން ކުރާ ގަބޫލުކައުންސިލުން  ންޖެހޭ މީހަކު ބަލިވެގެން ނުވަތަބަލަ

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ.

            ކުރާ ސިފައެއް ލާޒިމުމެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން   )3(   

 އެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުން.

ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ މިންވަރަށް  ކައުންސިލުގެމަރުވުން ނުވަތަ   )4(   

 ދާއިމަށް ނުކުޅެދުން.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް  (ށ)  

ޖެނަމަ، ޤާނޫނު އްމެންބަރެއްގެ މަޤާމް ހުސްވެ ކައުންސިލުގެމެދުވެރިވެގެން 

ން ލުޞޫއު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010ނަންބަރު 

އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގަ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)

 ޓަކައި،  އޮތޯރިޓީން އެ މަޢުލޫމާތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް

ދިމާވިކަން ކައުންސިލަށް  ހާލަތު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން  3އެނގޭތާ 

 ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމުގައި 

 ވޯޓު ދިނުން

ފައިވާ ހުށަހެޅިކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމަށް އަހަންވާނީ  (ހ)  .9

 ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކި ވަކިންނެވެ.

ގޮތަށް ވޯޓަށް އަހަންވާނީ،  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

ފެންނަކަމަށް، ނުފެންނަކަމަށް، އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ބޭނުން 

ށް ވޯޓަށް އަހައިގެންނެވެ. އަދި ސިއްރު ވޯޓަކުން ނިންމާ ކަންކަން ނުވާކަމަ

       ތަފުސީލުފިޔަވައި އެނޫން ކަންކަމުގައި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ 

 އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދަލުވުމަށް ބައް ގޮތަށް ވޯޓަށް އަހަނީ ކޮށްފައިވާމި މައްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ނ)  

ވާ ފައި ޅައިހަހުށަ ހުށަހެޅުންފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި

 ތަރުތީބުންނެވެ.

ބު  ތިންވަނަ ބާ

އުންސިލުގެ  ޕިއުޓީ މޭޔަރު  ކަ އީސް ނުވަތަ ޑެ އިބު ރަ  މަޤާމުން ދުރުކުރުން  ނަ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް 

 ،ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

 މަޤާމުން ދުރުކުރުން

ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު  .10

 ންނެވެ.ތީނަގައި މަޤާމުން ދުރުކުރަންވާނީ މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަ

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް 

ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު 

ނެގުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 މަރުޙަލާތައް

ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު (ހ)  .11

 ކުރިން އަންނަނިވި މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި   )1(  

 މޭޔަރުރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ  ކައުންސިލުގެ ނައިބު
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 އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެކަންކަން އިޞްލާޙު

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން. 30ކުރުމަށް 

ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު  )2(   

 ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން. އާންމުނެގުމަށް ކައުންސިލުގެ 

ނަމަވެސް، އޮތް ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގެ (ހ)މި  (ށ)  

ގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

ގައި މި މާއްދާގެ ހާލަތުހާލަކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކޮށްފި ޖިނާއީކޯޓަކުން 

ލާ ފުރިހަމަ ކުރުމަކާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަ )1(ގެ  (ހ)

ގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނުލައި ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

 ވޯޓު ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގެ އިތުބާރު ދުގެ ދަށުން ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގަވާއިމި  (ނ)  

ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ނުވަތަ އެ ވޯޓުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

ބައްދަލުވުމަށް ކައުންސިލުގެ  އާންމުއިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ 

ބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ  އާންމުމެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން، 

ނުވަތަ ނައިބު  ސިލުގެ ރައީސް/މޭޔަރުގެ ތެރެއިން ކައުންއުސޫލު

ވެ ހަވާލުނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކައުންސިލު ހިންގުމާ  ރައީސް/ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

 ހުރި ކައުންސިލަރެއް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ 

އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް 

ހިންގުމުގައި 

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް 

ންކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެ ކަ

ދުވަހުގެ  30އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 ފުރުޞަތު ދިނުން

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ  (ހ)  .12

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ކައުންސިލުގެ  ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

މެންބަރަކަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށް 

ފޮނުވަންވާނީ، ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ 

 އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

، ކައުންސިލް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު (ށ) 

އިހުމާލުވިކަމަށް ފެންނަ  ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

 ކަންކަން ލިޔުމުން، ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު (ނ)  

ވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް އިހުމާލު

 ،ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްކޮށް 
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(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް  30ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް  އެ

 ވާނެއެވެ.ށް ދޭންރަކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ

ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ 

ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މޭޔަރު

 ވޯޓު ނެގުން

 ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު (ހ)  .13

       ކުރުމަށް އިޞްލާޙުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިހުމާލު

        ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު،  12ދުގެ ގަވާއިމި 

ނުވާނަމަ، އެ މުއްދަތު  ކޮށްފައިއިޞްލާޙުކަންކަން  އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ

ބައްދަލުވުމުގައި،  އާންމުހަމަވާ ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލުގެ 

ކަމަށް ނުވަތަ ގެ އިތުބާރު އޮތްނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

 ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ވޯޓެއް ނަގަންވާނެއެވެ.

 ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު (ށ)  

ކުރުމަށް ދެވޭ  ވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުއިހުމާލު

ގައި ބުނާ މަރުޙަލާ  މާއްދާގެ (ހ)(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްފަހު، މި  30

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ، ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނޫން 

 ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު (ނ)  

އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން  ޖުމުލަމުޅި ކައުންސިލުގެ  ،ވޯޓު ނެގޭނީ

 ފާސްވުމުންނެވެ.

ވަކިކުރި  ކަމުގެ މަޤާމުންނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކައުންސިލުގެ (ރ)  

 އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ. ،ސްވިޔަކަމުގައި 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު 

ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް 

އޮތޯރިޓީއަށް ގަވަރމަންޓް 

 ހުށަހެޅުން

ގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު (ހ)  .14

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން 

ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ގަވާއިފާސްކޮށްފައިވަނީ މި 

ޓަކައި، ކައުންސިލުން އެކަން ފާސްކުރާތާ  ކުރުމަށް އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކު  3ރަސްމީ 

 ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އްދަލުވުމާއި ދެވުނު ބަފުރުޞަތުކުރުމަށް  އިޞްލާޙު  )1(   

 ؛ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާވޯޓް ނެގި  އިތުބާރުނެތްކަމުގެ
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 ،ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި ފުރުޞަތުކުރުމަށް  އިޞްލާޙު  )2(   

(ދޭއް)  2ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ވޯޓް ނެގި  އިތުބާރުނެތްކަމުގެ

ކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަން އެނގޭ  ހުގެދުވަ

 ؛ލިޔެކިޔުން

 ،ބައްދަލުވުމާއި ދެވުނު ފުރުޞަތުކުރުމަށް  އިޞްލާޙު  )3(   

 ؛ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާވޯޓް ނެގި  އިތުބާރުނެތްކަމުގެ

 ،ދެވުނު ބައްދަލުވުމާއި ފުރުޞަތުކުރުމަށް  އިޞްލާޙު  )4(   

ނިންމުން  މުގެވޯޓް ނެގި ބައްދަލުވު އިތުބާރުނެތްކަމުގެ

 ކުރިކަމުގެ ހެކި؛އާންމު

ބައްދަލުވުމަށް  ކައުންސިލުގެއިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް   )5(   

 ؛ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތައް

ކުރުމަށް ދެވޭ  ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި  )6(   

ނުވަތަ ނައިބު  ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުމުއްދަތު އަންގައި 

ކުރި ތާރީޚު އެނގޭނެ ހަވާލުމާއި ލިޔުން ރައީސަށް ހަވާލުކުރި ލިޔު

 ؛ލިޔެކިޔުން

 ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން. ކަމާ  )7(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން  (ށ)  

ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން 

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ  3އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ރަސްމީ  ،އެދިއްޖެނަމަ

 ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި  (ނ)  

ނުވަތަ ނައިބު  އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކައުންސިލުން 

ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ގަވާއިފާސްކޮށްފައިވަނީ މި 

ޓަކައި، ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ކުރުމަށް އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

        (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  14 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ރަސްމީ

ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް  އެ

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކަށަވަރުކުރުމާ  (ރ)  

ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ  ހަމައަށް، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިބު

އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން  ،މޭޔަރު

 ދުރުވާންވާނެއެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓާ 

ގުޅިގެން ހުސްވި މަޤާމަށް 

 މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން

 ނެތްކަމުގެ ގެ އިތުބާރުކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު (ހ)  .15

ދުގެ ގަވާއިވޯޓު ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  14

ދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ގަވާއިނެގުމުގައި މި 

 އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި، އޮތޯރިޓީން ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

 ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިއިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި  (ށ)  

ތައް ފުރިހަމަކަމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލަށް އެކަން އިޖުރާއަތު

ންސިލުގެ ނައިބު ހުސްވެފައިވާ ކައުހުގެ ތެރޭގައި (ތިރީސް) ދުވަ 30އަންގާތާ 

ގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

ތެރެއިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަން ވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް 

ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު  މެންބަރަކު އިންތިޚާބު

ވެންދެން، ކައުންސިލުގައި އެ ނޫން މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން ކުރެ އިންތިޚާބު

 މަޝަވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  12ދުގެ ގަވާއިމި  (ހ)  .16 މުއްދަތު ގުނުން

 ކަންކަން އިޞްލާޙު މުއްދަތު ގުނާނީ، އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ

މުއްދަތު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ކުރުމަށް ދެވޭ 

 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެންގުނު ތާރީޚުން ފަށައިގެން، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް

 ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކައުންސިލުގެކައުންސިލް ހިންގުމުގައި  (ށ)  

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް  އިހުމާލުވިކަމަށް ފާސްކުރި ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް  ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަން، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ 

މޭޔަރަށް އެންގުނުކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން 

ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް  އެންގުން

ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލުގެ ނިންމުން  ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު
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ލިޔުމުން ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް އެންގުނުކަން ކައުންސިލުން 

ސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު (ތިރީ 30ގައި ހާލަތުކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ

 ގުނާނީ، ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ލިޔުމުން އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް އަންގާ  (ނ)  

ވުމަށް ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހަވާލުއެންގުމާ 

އިންކާރުކުރާނަމަ، ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުމާ 

(ދޭއް) ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަން  2ވުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް ހަވާލު

 ގައި ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ލިޔުމުންހާލަތުވާނެއެވެ. އަދި މި

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ކުރިކަމަށް ބަލައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަވާލު

 މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ.

ބު ތަރުވަނަ ބާ  ހަ

ންބަރުންގެ  އުންސިލް މެ ޒިރީ ކަ އްޓީ، އަދި މުސާރައިން އުނިކުރުން ހާ  އާއި ޗު

 ދުވަހުން އާދީއްތައަކީ، ހަފުތާގޮތެއްގައި ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތު  އާންމު  .17 ހަފުތާމަސައްކަތު 

 (ފަހެއް) ދުވަހެވެ. 5އަކު ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް، ތި ދުވަހުބުރާސްފަފެށިގެން 

އިން  8:00ކައުންސިލަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  (ހ)  .18 މަސައްކަތު ގަޑި

 އަށެވެ. 14:00

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ  ،އެހެނިހެން މަސްމަހުގައި ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި (ށ)  

ކޮންމެ  ،ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް(އެކެއް)  1އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން 

 ވެސް ދޭންވާނެއެވެ. ކައުންސިލަރަކަށް

(ހަތެއް) ދުވަހު  7ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ  (ނ)  

ކައުންސިލަރުންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ، ރަމަޟާން މަހު ސަރުކާރުގެ 

 ވެ.ކެގަޑިއެ ޅާފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައައޮ

ނަމަވެސް، އޮތް ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  އާއި (ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) (ރ)  

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މޭޔަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންގެ 

 ،މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރުމަސައްކަތު ގަޑިއާ ގުޅޭގޮތުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވެސް، އެ ކައުންސިލަރަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކު (ބ)  

ވާން ވާނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ހާޒިރުހުރިހާ ދުވަހަކު ގަޑިއަށް މަސައްކަތަށް 

 މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދިމާވި އުޒުރެއްނުވެވޭފަދަ ޒިރުހާ

 ން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ތީދުގައިވާ ގޮތުގެ މަގަވާއިތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ހާލަ

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ 

 ޑްރެސްކޯޑް

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  އާންމުކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ގަޑިއާއި ކައުންސިލުގެ   .19

 މެންބަރުން ތިބެންވާނީ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ. ކައުންސިލުގެ

ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް  (ހ)  .20 ހާޒިރީ

ވާ ރަސްމީ ގަޑީގައި، ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ޅާފައިކަނޑައަ

 އިދާރާގައެވެ. ކައުންސިލުގެއެ ކައުންސިލަރެއް ނިސްބަތްވާ 

 ކައުންސިލުގެމެންބަރަކު ރަށުން ބޭރަށް ދާންވާނީ އެކަން  ކައުންސިލުގެ (ށ)  

ރައީސަށާއި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ލިޔުމަކުން 

 ރައީސް ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ ދާންވާނީ ކައުންސިލުގެއެވެ. ގައެންގުމަށްފަހު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް  ކައުންސިލުގެކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށާއި 

 އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.އެކަން 

ހުއްދަ  ،ދާނަމަށް ބޭރަ ހާލަތުގައި ރަށުން ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ބަޔާން (ނ)  

ދެވޭ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި، ހުއްދަ ދެވޭ ބޭނުމާއި، ރަށުން 

އާއެކު ހާޒިރީފަރާތްތަކުގެ  ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތު ފަދަ މަޢުލޫމާތު އެ

 އިދާރާއިން ރެކޯޑުކޮށްފައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ

ވެސް މަސައްކަތަށް ނުކުމެ، އެ ކައުންސިލަރަކު  ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކު (ރ)  

 ވި ގަޑި ރެކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ.ހާޒިރު ،ވިކަމާއިހާޒިރުކައުންސިލަށް 

ގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ހާޒިރީކައުންސިލު މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ  (ބ)  

މުވައްޒަފު  އެ ،ޅައިކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަ

 ގެ އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ހާޒިރީއުންސިލަރުންގެ ކަ

ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަންވާނީ، އެ ކައުންސިލެއްގެ  ހާޒިރީކައުންސިލަރުންގެ  (ޅ)  

ރެކޯޑުކުރާ ސިސްޓަމްގައެވެ. މި ގޮތުން،  ހާޒިރީއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ބެލުމަށް އޮޓޮމޭޓެޑް ސިސްޓަމް  ހާޒިރީއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލުގެ

 ހާޒިރީޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގައި، ކައުންސިލަރުންގެ 

 ބަލަހައްޓަންވާނީ އެ އޮޓޮމޭޓެޑް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ނުވެވޭ ގޮތް ހާޒިރުއެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް  (ކ)  

ދިމާވެއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުގެ ރައީސް / މޭޔަރު ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ 

ބަލަހައްޓާ  ހާޒިރީވެހުރި ކައުންސިލަރަކަށް އަދި ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ހަވާލު

(އެއް) ގަޑިއިރު  1ވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހާޒިރުފަރާތަކަށް، އޮފީހަށް 

 ލިއުމުން ނުވަތަ މެސެޖަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.ވުމުގެ ކުރިން އެކަން 

 ވާންޖެހޭހާޒިރުކޮންމެ ކައުންސިލަރަކުވެސް، އެ ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް  (ހ)  .21 ގަޑިޖެހުން

 ވެއްޖެނަމަ ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.ހާޒިރުމިނެޓު ލަހުން (ތިރީސް)  30ގަޑިއަށްވުރެ 

 ގައި ގަޑި ރެކޯޑު ކުރެވިފައިހާޒިރީވި ދުވަހަކު ހާޒިރުކައުންސިލަރަކު  (ށ)  

ނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަދައިން ހާޒިރުނުވާނަމަ، އެ ދުވަސް ބެލެވޭނީ 

އެފަދަ  ލައި،ވުން ރެކޯޑު ކުރެވިފައިނުވާ ދުވަސްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަހާޒިރު

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކައުންސިލުން އެކުލަޙައްލުމައްސަލަތައް 

ވި ހާޒިރުވިޔަސް، ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ހާޒިރު (ނ)  

ދުން ރެކޯޑުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ކައުންސިލަރަކު ގަޑި ގަވާއިގަޑި 

ވި ގަޑި ހާޒިރު ،ވި ގަޑި ބަލާނީހާޒިރުޖެހިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި 

 ރެކޯޑުކުރި ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.

ހިނގުމަށްފަހު ތިރީސް)  (އަށްގަޑި 8:30ކައުންސިލަރުން ގަޑި ޖެހޭނީ،  (ރ)  

ވުމުންނެވެ. ނުވަތަ ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުކައުންސިލަށް 

 ގެ(ތިރީސް) މިނެޓު 30ސަރުކާރުން ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ، އެ ގަޑީގެ 

 ވުމުންނެވެ.ހާޒިރުފަހުން ކައުންސިލަށް 

ލުން އަންގައިގެން ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތެއްގައި ކައުންސިލުން ކައުންސި (ބ)  

ގަޑި ލިއުމުން  ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން، ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން ހާޒިރުވި

ރެކޯޑު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ނިމިގެން ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވެ، 

ހުރި ވާލުވެ ހަވަގުތު  ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެ

ލިއުމުން ރެކޯޑުކުރަން  ކައުންސިލަރަކަށް އެކަން އަންގައި، ހާޒިރުވި ގަޑި

ލިއުމުން ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން  ވާނެއެވެ. އަދި ސަބަބު

ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް މި ގޮތަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުގެ ނައިބު 

ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެ ވަގުތު ހަވާލުވެ ހުރި 

        ކައުންސިލަރަކަށް އެކަން އަންގައި ލިއުމުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ކައުންސިލަރު ގަޑިޖެހިފައިވާކަމަށް ނުބެލޭނެއެވެ.ލަތުގައި މި ޙާ
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ނުވެގެން، ނުވަތަ އެހެންވެސް ހާޒިރުކައުންސިލް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު  (ޅ)  

ސަބަބަކާހުރެ، ގަޑިޖެހުނުއިރު އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ، އޮފީހުގެ 

ވެހުރި އިސް މުވައްޒަފަކު، އެހެން ހާޒިރުމުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ވަގުތު 

ވި ގަޑި ބަލާނީއެވެ. އަދި ހާޒިރުމުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުން 

ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހާޒިރީކައުންސިލުގެ އިދާރާ ހުޅުވުމުން 

 ނިޒާމުގައި ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

 އަދަދުނިޓަކަށްޖެހޭ ގަޑީލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ މިނެޓުންނެވެ. މި (ކ)  

އިން ގެއްލައި، ގެއްލީމާ (ތިރީސް)  30ބަލާނީ، މަހު މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

ވާ ޅާފައި ރަސްމީ ގަޑިކަމަށް ކަނޑައަ އާންމުކައުންސިލަރުންގެ  ،އަދަދުއަންނަ 

އިން (ފަސްދޮޅަސް)  60 އަދަދުން ގެއްލައި، ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދުގަޑީގެ 

އީ ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު، މަހު ގެއްލައިގެންނެވެ. އެ

އިން ގެއްލައި، ގެއްލީމާ އަންނަ (ތިރީސް)  30މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

       އަދަދުއިން ގެއްލީމާ އަންނަ (ފަހެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް)  5.5 ،އަދަދު

މަހުގެ ޟާންމަހާއި ޝައްވާލްއިން ގެއްލައިގެންނެވެ. ރަމަ(ފަސްދޮޅަސް)  60

ން (ތިރީސް) އި 30(ހަތެއް) ދުވަހު، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  7ފުރަތަމަ 

        ން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު(ހަތަރެއް) އި 4ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު 

 ން ގެއްލައިގެންނެވެ.(ފަސްދޮޅަސް) އި 60

ކައުންސިލަރަކު ގަޑި ޖެހިގެން، ދުވަހަކަށް ނެގޭ ގަޑީލާރި ނެގޭނެ އެންމެ ގިނަ  (އ)  

އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ  އަދަދަކީ

 އަދަދެވެ.މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ 

ކައުންސިލަރަކު އާދަވެ ގަޑި ޖެހޭނަމަ، އެ ކައުންސިލަރަކާމެދު އިޞްލާޙީ  (ވ)  

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، އެ ކައުންސިލަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން 

 އުނިކުރުން

ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް ނުނިކުމެއްޖެނަމަ، ނުނިކުތް މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ  (ހ)  .22

އެލަވަންސްތަކުން ކެނޑޭނެއެވެ. ވަގުތަކަށް، އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައާއި 

ކައުންސިލަށް  ،ނަމަވެސް ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް ނުނިކުތުމާ ގުޅިގެން

އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައާއި  ،ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު

 ން ކެނޑުން ފިޔަވައި، އިތުރު ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ސުއެލަވަން
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ން ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް ތީ(ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަމި މާއްދާގެ  (ށ)  

ކުންނަންޖެހޭ ގަޑީގައި ކައުންސިލަށް ނުނުނިކުތުމުންނާއި ކައުންސިލަށް 

ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު އޭނާގެ މުސާރައިން ކަނޑާނީ ތިރީގައި މިވާ 

 ގޮތަށެވެ.

މުސާރައާއި ނުވާ ދުވަހަކަށް ހާޒިރުކައުންސިލަރު، ކައުންސިލަށް   )1(   

އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައާއި  ،ން ކަނޑާނީސުއެލަވަން

 އަދަދެވެ.އެލަވަންސްތަކުން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ 

ކައުންސިލަރު ކައުންސިލުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި   )2(   

ކައުންސިލަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު، ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި 

 ން ކެނޑޭނެއެވެ.ސުމުސާރައާއި އެލަވަންކައުންސިލަރުގެ 

ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ ކައުންސިލަރުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުން   )3(   

) އިން ގެއްލީމާ 5.5x60=330( 330 ،އަދަދުދުވަހަކަށްޖެހޭ 

 އަދަދުއެ  ،ކަމަށް ބަލައި އަދަދުމިނިޓަކަށް ޖެހޭ  އަދަދަކީއަންނަ 

ވަގުތާ  ޖުމުލަކައުންސިލަރު ކައުންސިލަށް ނުނިކުމެ ހުރި 

 ގުނަކޮށްގެންނެވެ.

ކައުންސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ 

އެކިއެކި ޗުއްޓީތަކުގައި ހުންނަ 

ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

ފައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ލާވީއް

ފިޔަވައި ކައުންސިލަށް 

ހާޒިރުނުވެ ތިބޭ 

 ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި

ން ބަންދު ސުއެލަވަން

ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު 

 އުނިކުރުން

ދުވަސްތައް  ތިބޭން ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރުން ތީމި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ (ހ)  .23

ފިޔަވައި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ތިބޭ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި 

ދަށް އަންނަ ހަފުތާ ބަންދާއި އެ ދުވަސްތަކުގެ މެ ،ން އުނިކުރާއިރުސުއެލަވަން

ވެސް  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ މުސާރައާއި އެލަވަންސް

 އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ފަދަ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރުމަށްފަހު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓުފިކެޓުމެޑިކަލް ސެ (ށ) 

      ފައި ނުވާނަމަ ޅާހުށަހަ ޓުފިކެޓުކައުންސިލަށް ނުކުންނައިރު މެޑިކަލް ސެ

        އެ ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި 

އެ ދުވަސްތަކަށާއި އެ ދުވަސްތަކުގެ މެދަށް އަންނަ ހަފުތާ ބަންދާއި ރަސްމީ 

 ވެސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ. ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ މުސާރައާއި އެލަވަންސް

ވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާއެއްގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް ނު ކައުންސިލުގެ (ނ)  

 ފައި ހުންނަލާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަރަކު ވީއްގަވާއިހަމަޖެހިފައިވާ 

ތާއި ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ހާލަ
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އަކުން ހިންގާ އަތޮޅު ކައުންސިލް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެނޫންވެސް މުއައްސަސާ

ވޯކްޝޮޕެއް ނުވަތަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލަރުން 

 ފައި ތިބޭ ދުވަސްތައް މި މާއްދާގެ (ހ) އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ލާވީއް

ފައިވާ ކޮށްހައްޔަރު

 ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ

 ބަންދެއްގައި ކައުންސިލަރަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ  .24

ހައްޔަރުކުރުމާއި ދޫކޮށްލުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާމެދު  ،ހުރެއްޖެނަމަ

 ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

ބަންދުގައި ހުރި  ،އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ (ހ)  

 .ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ނުދިނުން

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވެ  (ށ)  

މައްސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އެ މައްސަލައެއް 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަނާޅައި މައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ، އެ މީހަކު ބަންދުގައި ހުރި 

 .ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދިނުން

ތައް ފުރިހަމަކޮށް މަރުޙަލާދަށުކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު  (ނ)  

 މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދިނުން. ،މައްސަލަ ސާބިތުނުވެއްޖެނަމަ

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ 

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

 7/2010ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .25

     ،ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއިއުޞޫލުން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ން، އެ ކައުންސިލަރެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލެއްގެ ތީގޮތުގެ މަ އެއްގޮތްވާ ދާގަވާއިމި 

 އިދާރާއިންނެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ 

 ތާވަލު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .26

ވަނަ  30ދުގެ ގަވާއިމާއްދާއާއި މި  119 ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެއުޞޫލުން 

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް  ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

ޓަކައި ކައުންސިލަރުން ޗުއްޓީ ނަގާނެ ގޮތް  ހެން ދިނުމަށްނޭދަތިނުވާ

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިއަހަރަކަށް ކައުންސިލުން އެކުލަ ކޮންމެއަންގައިދޭ ތާވަލެއް، 

 ކައުންސިލުގެކައުންސިލަރުން ޗުއްޓީ ނަގާނެ ގޮތް ރާވައި ނިންމަންވާނީ  (ށ)  

ހެން، ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ނޭމަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް  ކައުންސިލުގެގޮތަށް، އަދި 

 ނުގެއްލޭ ގޮތަށެވެ.
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ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން  ލާވާމި މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަ (ނ)  

ބައްދަލުވުމުގައި  ކައުންސިލުގެވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް، ބައްދަލު ކައުންސިލުގެ

  ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. ން ޗުއްޓީ ތާވަލުތީމަ ގެތެއްނިންމާ ގޮ

 އަންނަނިވި ދުވަސްތަކަކީ ބަންދު ދުވަސް ދުވަހެވެ.  .27 ބަންދު ދުވަސްތައް

 ޤައުމީ ދުވަސް (ހ)  

 މިނިވަން ދުވަސް (ށ)  

 ޖުމްހޫރީ ދުވަސް (ނ)  

 ހިޖުރީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް (ރ)  

 މީލާދީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް (ބ)  

 ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް (ޅ)  

 ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް (ކ)  

 ޙައްޖު ދުވަސް (އ)  

 އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަސް (ވ)  

 ނަޞްރުގެ ދުވަސް (މ)  

 ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދު މީލާދު ދުވަސް (ފ)  

 ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް (ދ)  

 އެއްގެ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަސްހަފުތާކޮންމެ  (ތ)  

 ދުވަސްތައް ޅާބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަ (ލ)  

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ 

 ތާރީޚުއަހަރު ފަށާ 

ދުގެ ދަށުން ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ ގަވާއިމި  (ހ)  .28

 ދައުރު ފެށޭ ދުވަހެވެ. ކައުންސިލުގެއަހަރު ފަށާ ތާރީޚުކަމަށް ބަލާނީ 

ދައުރު ފެށުމަށްފަހު އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އަހަރު ފަށާ  (ށ)  

 ފެށޭ ތާރީޚެވެ.ތާރީޚުކަމަށް ބަލާނީވެސް ކައުންސިލުގެ ދައުރު 
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ކައުންސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީ 

 ދިނުން

ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ކައުންސިލަރުންނަށް ގަވާއިމި  (ހ)  .29

ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ  ކައުންސިލުގެ ރައީސް/މޭޔަރު ،ޗުއްޓީ ދޭނީ

       ހިންގުމާވެ، ކައުންސިލް ހަވާލުވަގުތަކު  ގެ ޒިންމާތަކާ އެރައީސް/މޭޔަރު

 ވެ ހުރި ކައުންސިލަރެކެވެ.ހަވާލުއެ ވަގުތަކު 

ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިމި  (ށ)  

ވަގުތަކު  ގެ ޒިންމާތަކާ އެނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ރައީސް/މޭޔަރު ރައީސް/މޭޔަރު

ވެހުރި ކައުންސިލަރަށް ހަވާލުވެ، ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެ ވަގުތަކު ހަވާލު

 ޗުއްޓީ ދޭނީ ކައުންސިލުންނެވެ.

މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ  ކައުންސިލުގެކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް،  ކައުންސިލުގެ (ހ)  .30 އަހަރީ ޗުއްޓީ

(ތިރީސް)  30ން، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް، ތީގޮތުގެ މަ

ޗުއްޓީއެއް  ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައިދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނޭހެން، އަހަރީ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަރުންނަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ  (ށ)  

ވާތާ އަހަރެއް ހަމަނުވަނީސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ހަވާލުބަޔަކަށް ވާތީ، މަޤާމާ 

ރު ތެރޭގައި ޙައްޤުވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ، ޗުއްޓީގެ އަހަ

 ނަގައި ހަމަކުރުމަކީ އެ ކައުންސިލަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ކައުންސިލަރަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ ކައުންސިލަރަކު އާދައިގެ  (ނ)  

ގޮތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި 

ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެ ކައުންސިލަރެއްގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ 

 އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ތެރޭގައި  ގެކައުންސިލަރަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ، ޗުއްޓީގެ އަހަރު (ރ)  

ނުނަގައިފިނަމަ އެ ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ 

 ގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލު

    ދުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް،ގަވާއިއަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދޭނީ، މި  (ބ)  

 ތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.އުސޫލުއެ ކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅާ 

ން ކައުންސިލަރަކު އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ ތީމި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ (ޅ)  

ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން އެ ޗުއްޓީ އޭނާއަށް ހަމަޖައްސައިދީ އެކަން އަހަރީ 
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ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްނަމަ 

 ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެ ކައުންސިލަރަކަށް ޖަވާބުދޭން ވާނެއެވެ.

ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވެން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  މި މާއްދާގެ (ޅ) (ކ)  

ނެތްކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލުން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ ވަކި 

ޖަވާބެއް ނުދީ ޗުއްޓީ ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، ރަށު ކައުންސިލަރުން އެ އިދާރީ 

ދާއިރާއެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަދި ސިޓީ ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން 

ންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަށް ލޯކަލް ގަވަރމަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ  މި މާއްދާގެ (ކ) (އ)  

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި 

އަތޮޅު  ،ގެ ބާރުދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުމު

 ކައުންސިލަށާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ން، ދައުރުގެ ތެރޭގައި ތީމަ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތުގެ ކައުންސިލުގެ (ހ)  .31 ގެ ޗުއްޓީޙައްޖާއި ޢުމްރާ

ވެސް ބަންދު  ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށް ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނޭ (ސާޅީސް ފަހެއް)  45ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

އެފަދައިން ދޭ (އެކެއް) ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި  1ން ތީގޮތުގެ މަ

 (އެކެއް) ޢުމްރާއަށެވެ. 1(އެކެއް) ޙައްޖަށް ނުވަތަ  1 ފުރުޞަތުގައި ދެވޭނީ

  ޗުއްޓީނަމަވެސް، ޙައްޖު އޮތް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބުނެފައި  (ށ)  

ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ރާއްޖެއިން ފުރާ  ޖަށްނުވަތަ ޢުމްރާ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ޙައް

ނުވަތަ ޢުމްރާއަށްފަހު  ޖަށްފަހުށް އެއްދުވަހުން ފަށައިގެން ޙައްޔަދުވަހުގެ ކުރި

 ފަހަށް އެއް ދުވަސް ލިބޭ ގޮތަށް، ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ 

(ސާޅީސް ފަހެއް)  45އެ ދެމެދުގައިވާ މުއްދަތަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު 

 ނެގިދާނެއެވެ. ދުވަހަށްވުރެ ދިގުވާނަމަ، އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް، އަހަރީ ޗުއްޓީ

 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ. ،އަދި ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެތްނަމަ

އުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަރަކު އިތުރަށް ޙައްޖަކަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަކަށް ދަ (ނ)  

ދާން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ދާންޖެހޭނީ އެ ކައުންސިލަރަކަށް ޙައްޤުވާ 

 އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގައިގެންނެވެ.
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އެ ކައުންސިލަރަކަށް ލަތުގައި ހާ ވާމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި (ރ) 

ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެތްނަމަ، މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ޙައްޖަށް 

 ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދެވިދާނެއެވެ.

ގެ ޙައްޖާއި ޢުމްރާނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށް  ޖަށްމި މާއްދާގެ ދަށުން ޙައް (ބ)  

 ޗުއްޓީ ނުވަތަ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގޭނީ، ޙައްޖު

 ނުވަތަ ޢުމްރާ ދަތުރާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުމާއެކު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައެވެ.

ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާ 

 ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ 

ގެ ފަހުން ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ ހަފުތާ(ހަތާވީސް)  27ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިނދެ   .32

ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، (ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުއްޓަސް، ނެތަސް) ބަލިވެއިނުމާ 

 ން ޗުއްޓީއާއި ޢިނާޔަތް ދޭންވާނެއެވެ.ތީތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަ

ކައުންސިލަރަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް  (ހ)  

ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ލިޔުން ޓަރަޖިސް

ކައުންސިލަރަކަށް، އެ ލިޔުމުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ހުށަހެޅުމުން، އެ 

ބަންދު ދުވަސްތައް  ،(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 6ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 

 ހިމަނައިގެން ހަމަ މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.

ގެ ފަހުން ވިހޭއިރު ހަފުތާ(ހަތާވީސް)  27ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިނދެ  (ށ)  

       ފުރާނަ ނެތްނަމަ، ކައުންސިލަރު ވިހެއި ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރިފުޅުގެ

     (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި  60

 ހަމަ މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.

މާބަނޑު މީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ބައްޔެއް  (ނ)  

ރީކޮށްފައިވާ ޓައޮފީހަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރިވާނަމަ، ރަޖިސް ވުމުގެ ސަބަބުން

ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ މެޑިކަލް ލިޔުމެއް 

(ހައެއް) މަސްދުވަހުން  6ހުށަހެޅުމުން، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ 

(ތިރީސް)  30ނުކެނޑޭ ގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ގިނަވެގެން 

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ  (ރ)  

ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޓަޞިއްޙީ ހާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް، ރަޖިސް

މެޑިކަލް ލިޔުމެއް ދީފިނަމަ، ވިހެއުމުގެ މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް 
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(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  28ކުރިން ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން 

 މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކައުންސިލަރަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި  (ބ)  

ލަރެއް އާދައިގެގޮތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް ވަނިކޮށް އެ ކައުންސި

           އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ، އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް

 އެ ކައުންސިލަރެއްގެ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

       މުއްދަތުގައިމި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ  (ޅ)  

ވެ ކައުންސިލުގެ ހާޒިރުކައުންސިލަށް  ،އެ ކައުންސިލަރަކު އެދޭނަމަ

              ރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިޚްތިޔާރުހަމަސައްކަތްތަކާއި 

އެ ކައުންސިލަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތްކުރަން 

ރެވޭނެ ބާވަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ގޭގައި އެދޭނަމަ، ގޭގައި ހުރެގެން ކު

 ހުރެގެން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

        މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި (ކ)  

ވެރިވުމުގެ އެ ކައުންސިލަރަކު އެދޭނަމަ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައި

އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ 

ބައްދަލުވުމުގެ ލަތުގައި، ހާ ވާބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނު

ޓަކައި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން  ކޯރަމް ހަމަކުރުމަށް

          ވާނެއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް 

އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދަތިވާނަމަ، ފޯނު ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނުވަތަ 

ލަތެއް ސީއިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެނޫންވެސް ވަ

މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމު ކައުންސިލުން 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ 

 ޢިނާޔަތްތައް

 ކައުންސިލަރަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިވާ ޢިނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ.  .33

ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ކައުންސިލަށް ކައުންސިލަރަކު، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން  (ހ) 

 (ބާރަ) މަސްދުވަސް 12ނުކުންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 

ވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މުސާރައިން 

(ތިރީސް)  30ފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރި، ނުކެނޑޭގޮތަށް

         ހުސްވަގުތުކޮޅެއް، މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މިނިޓުގެ

(ތިރީސް) މިނިޓަކުން ދެފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ.  30(ހައެއް) ގަޑިއިރާއި  6
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      އަދި އެ ކައުންސިލަރަކު ބޭނުންވާނަމަ، މި ހުސްވަގުތުކޮޅު އެއްކޮށްލައި،

ވެ. މިގޮތުން ދެވޭ (އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދެވިދާނެއެ 1

 ހުސްވަގުތުކޮޅު މަސައްކަތު ވަގުތު ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭގަޑީގައި ނުދެވޭނެއެވެ.

(ބާރަ) މަސްދުވަސް ނުވާ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ އަންހެން  12އުމުރުން  (ށ)  

ކައުންސިލަރުންނަށް، ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާގޮތުން، 

 ކައުންސިލުން ބަލަންވާނެއެވެ.ވީވަރަކުން، ލުއިކޮށްދެވޭތޯ 

(ސޯޅަ) ހަފުތާއަށްވުރެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ  16ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިންތާ  (ނ)  

ތެރޭގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން 

ބަންދު ދުވަސްތައް  ،ބަޔާންކޮށްދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  10ހިމަނައިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، 

ވިހެއުން  ކޮށްފައިވާދުގައި ބަޔާންގަވާއިދެވިދާނެއެވެ. އެ ފަދަ ހާލަތަކީ، މި 

 ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ތާއާ (ހަތާވީސް) ހަފު 27(ސޯޅަ) ހަފުތާއާ  16ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިންތާ  (ރ)  

      ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ފުރާނަހުރި ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ 

ވާ ޅާފައި ދުގައި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަގަވާއިމި 

ފަދައިންނެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިހޭއިރު ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާނަމަ، 

ށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ރީ ކޮޓަރަޖިސް ،އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ

ދޫކުރާ މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން، މުސާރަލިބޭ ގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސް 

 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ. 60ނުހިމަނައި، 

         މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި (ބ)  

ވެ ކައުންސިލުގެ ހާޒިރުކައުންސިލަށް  ،އެ ކައުންސިލަރަކު އެދޭނަމަ

             ރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހަމަސައްކަތްތަކާއި 

އެ ކައުންސިލަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތްކުރަން 

ގެ މަސައްކަތްތައް ގޭގައި އެދޭނަމަ، ގޭގައި ހުރެގެން ކުރެވޭނެ ބާވަތްތަކު

 ހުރެގެން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

        މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި  (ޅ)  

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ،އެ ކައުންސިލަރަކު އެދޭނަމަ

ބައިވެރިވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް 

ލަތުގައި، ހާކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާ
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ޓަކައި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް ހަމަކުރުމަށް

ވުމަށް ހާޒިރުއިވެރިވާން ވާނެއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ބަ

ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދަތިވާނަމަ، ފޯނު

ނުވަތަ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް  ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް

ކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ލަތެއް މެދުވެރިސީޓެކްނޮލޮޖީގެ އެނޫންވެސް ވަ

 ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ދޭ 

 ޗުއްޓީ

ފިރިހެން ކައުންސިލަރަކަށް ދަރިއަކު ލިބުމާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީން ޗުއްޓީ   .34

 ދޭންވާނެއެވެ.

ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ފިރިހެން ކައުންސިލަރަށް  (ހ)  

 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ. 3ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން 

  ފިރިހެން ކައުންސިލަރަށް ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، މި މާއްދާގެ  (ށ)  

މަސްދުވަސް ވުމާ  (ހަތެއް) 7ގައިވާ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު، ދަރިފުޅަށް  (ހ)

(ހަތާވީސް) ދުވަހުގެ މުސާރަލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސް  27ދެމެދު، 

 ހިމަނައިގެން ދޭންވާނެއެވެ.

 ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ އެކީ އެއްފަހަރާއެވެ. ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން (ނ)  

      މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި  (ރ)  

ކައުންސިލުގެ  ،ވެހާޒިރުކައުންސިލަށް  ،އެ ކައުންސިލަރަކު އެދޭނަމަ

                ރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިޚްތިޔާރުހަމަސައްކަތްތަކާއި 

ގައި ހުރެގެން މަސައްކަތްކުރަން އެ ކައުންސިލަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ގޭ

އެދޭނަމަ، ގޭގައި ހުރެގެން ކުރެވޭނެ ބާވަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ގޭގައި 

 ހުރެގެން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

      މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި (ބ)  

އެ ކައުންސިލަރަކު އެދޭނަމަ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ 

ބައްދަލުވުމުގެ ލަތުގައި، ހާބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާ

ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ޓަކައި ކައުންސިލު ކޯރަމް ހަމަކުރުމަށް

           ވުމަށްހާޒިރުވާނެއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް 

ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް ފޯނު ،އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދަތިވާނަމަ

ނުވަތަ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް  ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް
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ލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ސީޓެކްނޮލޮޖީގެ އެނޫންވެސް ވަ

 ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ފިރިހެން ދަރިފުޅު 

 ޚިތާނުކުރުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ

ށް، ކައުންސިލަރެއްގެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަ  .35

ބަންދުދުވަސް ނުހިމަނައި، އެ ކައުންސިލަރަކަށް  ،(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 5

 ދޭންވާނެއެވެ. 

  މުހިންމުއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކަށް ދިމާވާ އާ (ހ)  .36 ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

ދުވަސްތައް ޢާއިލީ ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަންދު 

(ދިހައެއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނޭހެން، ޢާއިލީ ޒިންމާގެ  10ނުހިމަނައި، 

 ،އާއި ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ. ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ކަމުގައި ބަލާނީ އަނބިމީހާ

 ގޮތުންނާއިޝަރުޢީ އާއި،ބައްޕަ ،އާއިމަންމަ ،ނާއިންރީދަ ،އާއިފިރިމީހާ

 ރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.ޤާނޫނީގޮތުން އެ މީހެއްގެ ބަލަދުވެ

ދުގައި ގަވާއިޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، މި  (ށ)  

 ންނެވެ.އުސޫލުވާ ޅާފައިކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އަހަރު ބެލުމަށް ކަނޑައަ

ދެވޭނީ، ގިނަވެގެން  ކައުންސިލަރަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް  .37 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ

(ތިރީސް) ދުވަހެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް ކައުންސިލަރު އެދެންވާނީ، އަދި  30

 ންނެވެ.ތީސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ

ކައުންސިލަރަކު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން، އެ ކައުންސިލަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  (ހ)  

            އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ،  މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ނުކުތުމަށްރަސްމީ 

(އެކެއް)  1އެ ކައުންސިލަރެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން 

ރައީސަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް  ކައުންސިލުގެގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 

ތެއް ހާލަމިފަދަ ރައީސަށް ކައުންސިލުގެލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި 

ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލު  ކައުންސިލުގެމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 

ށް ންސިލަރަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަވެހުރި ކައުހަވާލުވަގުތަކު  ހިންގުމަށް އެ

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް  1އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ އެ ދުވަހެއް ބެލެވޭނީ  ،ލިއުމުން ނާންގައިފިނަމަ

 ގޮތުގައެވެ.
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ނުވެވޭކަން އެންގުމުން، އެކަން އެންގި ހާޒިރުމިގޮތަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް  (ށ)  

ކައުންސިލު އިދާރާގައި ރެކޯޑުކޮށް  ތަފުސީލުއެހެނިހެން  ގޮތާއި ވަގުތާއި

 ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

ންގޭފަދަ، ނޭމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން، ވަގުތު އޮއްވައި  (ނ)  

ޞިއްޙީގޮތުން ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވުން ކަހަލަ ކުއްލި 

ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެންގޭފަދަ ހާލަތަކަށް އެ ކައުންސިލަރަކު އައިހާ 

ޓަކައި، އެ މީހަކު އެކަން  މަށްއަވަހަކަށް، ސަލާމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސު

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ސަލާމާއި އާޢިލީ ޒިންމާގެ 

ޗުއްޓީއަށް މެޑިކަލް ލިޔުން 

 ހުށަހެޅުމާއި ފޯމު ހުށަހެޅުން

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ  (ހ)  .38

 ންނެވެ.ތީމަ

(ދޭއް)  2ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ހުންނަ މަސައްކަތު   )1(  

      ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް، ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު 

އެ ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް ނިކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު މެޑިކަލް 

(ދޭއް)  2ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތު 

  ބަލާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.ދުވަސް

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ  އާންމުކައުންސިލުގެ   )2(   

       ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ، ޗުއްޓީއަށްފަހު  ގެދުވަހެއްގައި ސަލާމު

ކުންނަ ދުވަހު، ސަލާމުގެ ނުއެ ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް 

 ދުވަހުގެ މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޗުއްޓީގައި ހުރި 

ގެ ދަށުން ) ވަނަ ނަންބަރ2ު( ) ވަނަ ނަންބަރާއ1ި(މި އަކުރުގެ   )3(   

       ތާއި ލަހާ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ހުށަހަޅާ މެޑިކަލް ލިޔުމުގައި އެ

ކައުންސިލަރަށް ނުނިކުމެވުނު މުއްދަތު  ގެ ސަބަބުންލަތުހާ އެ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި 

ގެ ދަށުން  ގެ) ވަނަ ނަންބަރ2ު( ) ވަނަ ނަންބަރާއ1ި(މި އަކުރުގެ   )4(   

ރީކޮށްފައިވާ ޓަހުށަހަޅާ މެޑިކަލް ލިޔުމަކީ ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސް

ނުވަތަ ލިޔުން ދޫކުރި ޤައުމެއްގައި  ޔަކުޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރި

ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްގެ ޞިއްޙީ  ރީޓަރަޖިސް

ޞިއްޙީ  މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ލިޔުމަކަށް ނުވަތަ 
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މީހަކު ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ  ޓުފިކެޓުވުޒާރާއިން ސަލާމުގެ ސެ

ނަމަ އެފަދަ މީހެއްގެ ލިޔުމަކަށް  މީހުން ތިބި ރަށެއްގައިނުވަތަ 

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.

މެޑިކަލް  ކޮށްފައިވާވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން )4(މި މާއްދާގެ   )5(   

       ،ގައި އެ ލިޔުން ދޫކުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ނަމާއި ޓުފިކެޓުސެ

ތަން ހުރި ޤައުމާއި، ލިޔުން ދޫކުރި ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔާގެ  އެ

މަޤާމާއި، ބައްޔާ ގުޅޭ  ،ފަރާތުގެ ސިއްކައާއި ނަމާއި، އެ

 ޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު ހިމެނިފައިވާން ވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތާއި، ލި

ކައުންސިލަރަކު މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ  (ށ)  

      ކުމެ ނުނުވަތަ އާޢިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތަށް 

ދުގެ ގަވާއިިމ ، އެ ކައުންސިލަރު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

ގައިވާ "ސަލާމުގެ/އާޢިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު  1ޖަދުވަލު 

ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތާ ހަމައަށް ސަލާމުގެ/އާޢިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި 

ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަކީ  ނުވާނަމަ، އެ ޅާފައިހުށަހަ މުސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯ

 އް ކަމަށް ބަލައި، މުސާރަ ހިސާބުކުރަންވާނެއެވެ.ދުވަހެ

ނުވީ ބަލިވެގެންކަން ކައުންސިލަށް ހާޒިރުކައުންސިލަރު ކައުންސިލަށް  (ނ)  

ނަމަވެސް، ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ހިސާބުކުރާ ދުވަހާ  އޮތްފައި ގައިއަން

ފިކެޓު ޓުން ސަލާމުގެ ސެތީހަމައަށް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ  ޓުފިކެޓުހުށަނާޅައިފިނަމަ ސެ

 ނުވާ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ހާޒިރުކައުންސިލަށް 

ށް ލިބޭގޮތަ ½މުސާރައިގެ 

 ދެވޭ ޗުއްޓީ

ދުގައި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރަކަށް ޙައްޤުވާކަމަށް މި ގަވާއިމި  (ހ)  .39

ތެއްގައި، ކައުންސިލަރު ނުވަތަ ހާލަބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީތައް ހަމަވެއްޖެ

ޒިންމާއަކާ  މުހިންމުކައުންސިލަރުގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުންފަދަ 

 ½ގުޅިގެން ޗުއްޓީއެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އަސާސީ މުސާރައިގެ 

(ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) ކަނޑައި، އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް ލިބޭގޮތަށް، 

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، ގިނަވެގެން 

 ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެއެވެ. 

(ދެބައިކުޅަ  ½ފަދައިން މުސާރައިގެ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން މާއްދާގެ (ހ)މި  (ށ)  

ގައި  ބަޔާންކޮށް މި މާއްދާގެ (ނ)ލަތު ހާއެ އެއްބައި) ލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ 
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ލިޔެކިޔުމާއެކު، އެ ކައުންސިލަރަކު ނިސްބަތްވާ  ކޮށްފައިވާ ބަޔާން

އްގައި ޖަލްސާއެ ކައުންސިލުގެކައުންސިލަކަށް ހުށަހެޅުމުން، 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކައުންސިލުގެ 

ވެހުރި ހަވާލުނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެވަގުތަކު  ރައީސް/މޭޔަރު

      ށް މި މާއްދާގެ ކައުންސިލަރަކެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ ރައީސް/މޭޔަރަ

(ދެބައިކުޅަ އެއްބައި)  ½ފަދައިން މުސާރައިގެ  ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން (ހ)

 ގައި ބަޔާން ބަޔާންކޮށް މި މާއްދާގެ (ނ)ލަތު ހާއެ ލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ 

އެ ކައުންސިލަރަކު ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކަށް  ،ލިޔެކިޔުމާއެކު ކޮށްފައިވާ

 ޖަލްސާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ކައުންސިލުގެހުށަހެޅުމުން، 

ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

 ވެ.އޮފިސަރެ

ކައުންސިލަރަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުން ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކު  (ނ)  

ބަލަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފަރުވާ ބޭނުންވާ 

(ދެބައިކުޅަ އެއްބައި)  ½ޓަކައި، މުސާރައިގެ  ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް

ލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވާނަމަ، އެ ބައްޔެއްގެ ބާވަތާއި  ބަލިވީ ކައުންސިލަރަކު ކަމުގައި  )1(   

ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް 

 ؛ޓުފިކެޓުރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގެ ސެޓަރަޖިސް

ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ  ބަލިވީ ކައުންސިލަރަކު ބަލަހައްޓަން  )2(   

 ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހެއް (މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ އަނބިމީހާ/

     ފިރިމީހާ ނުވަތަ ދަރިއަކު ނުވަތަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން 

 ،ކައުންސިލަރެއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތެއް) ނަމަ އެ 

އެ މީހެއްގެ ބަލީގެ ބާވަތާއި، އެ މީހަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ 

ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޓަރަޖިސް ،މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް

އަދި އެ މީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމާ ކޮންމެހެން  ؛ޓުފިކެޓުމަރުކަޒެއްގެ ސެ

 ނަންޖެހޭކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުން.ހުން

ލިބޭގޮތަށް  ½މުސާރައިގެ 

ދެވޭ ޗުއްޓީ ނަހަމަގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރުން

  ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތު ބޭނުންކުރަންވާނީ،  ½މުސާރައިގެ   .40

އެހެން ޗުއްޓީ ނެގި ބޭނުމަކަށެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ނެގި ބޭނުން ނުހިފައި 

ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މި ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، މުސާރައިގެ 

މަސައްކަތަށް  ،ދެބައިކުޅައެއްބައި ލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ވީއްލުން ކެންސަލްކުރުމާއެކު
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ކުތުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތަށް ނު

ނުވާނަމަ އެ ދުވަސްތައް ހާޒިރުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތަށް ކުތުމަށް އަންގާ ދުނު

 ނުވާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ.ހާޒިރުބަލަންވާނީ 

ލިބޭގޮތަށް  ½މުސާރައިގެ 

ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު  ދެވޭ

 އިތުރުކުރުން

ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ  ½ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރަކު މުސާރައިގެ ގަވާއިމި  (ހ)  .41

ރީސް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، (ތި 30ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު 

މަޝްވަރާއާއެކު ލޯކަލް  ކައުންސިލުގެއެ ކައުންސިލަރަކު ނިސްބަތްވާ 

ށް، ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަ

 (ތިރީސް) ދުވަހަށް އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ. 30

 ½ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރަކު ދެވަނަ ފަހަރަށް މުސާރައިގެ ގަވާއިމި  (ށ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން  30ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

 އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގައި 

ގެއްލުމަށް އުޅެނިކޮށް ލިބޭ 

ރިޢާޔަތްކޮށް ކައުންސިލަރު 

 ވީއްލުން

ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ކައުންސިލަރަކަށް ލިބޭ  ކައުންސިލުގެ (ހ)  .42

މަސައްކަތަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ  ކައުންސިލުގެގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން 

ނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ޢިތެއް މެދުވެރިވުމާ ގުޅިގެން މުސާރައާއި ހާލަޚާއްޞަ

 ،ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ކައުންސިލަރު (ތިރީސް)  30

 މަސައްކަތުން ވީއްލިދާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ

ތަކާ ގުޅިގެން، މުސާރައާއި ހާލަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ (ށ)  

ނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުން ޢި

އެފަދައިން ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚުން ލަތުގައި، ހާވީއްލައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

(ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ފެށިގެން ރަސްމީ 

ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިޔެކިޔުންތައް، އެ ކައުންސިލަރަކު ނިސްބަތްވާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލުގެ ޢިމުސާރައާއި   )1(   

 މަސައްކަތުން ވީއްލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ބާވަތާއި އެކަމަށް ފަރުވާކުރުމަށް ބާވަތާއި  ބަލީގެ  )2(   

ރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޓަމުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، ރަޖިސްބޭނުންވާނެ 

 .ޓުފިކެޓުފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގެ ސެ
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ތަކާ ގުޅިގެން، މުސާރައާއި ހާލަމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ (ނ)  

ނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުން ޢި

އެދި އެ ކައުންސިލަރަކު ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ  ވީއްލައިދިނުމަށް

އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ކައުންސިލަރަށް އެ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ 

ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ކައުންސިލުގެ

އެ ކައުންސިލަރަކު ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ  ،ބަޔާންކޮށް

ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް  އެ ގުމާއުންސިލު ހިންކަ

ހުށަހެޅުން  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ކައުންސިލަށް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ރަސްމީ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓިއަށް 

ޔަތްކޮށް، ޢާމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރި (ރ)  

(ތިރީސް)  30ނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލަރަކު ޢިމުސާރައާއި 

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުން 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ވީއްލައިދިނުމަށް ނިންމާނީ ލޯކަލް 

  ވެ.އޮފިސަރެ

އިލެކްޝަނުން -ބައި

އިންތިޚާބުކުރެވޭ 

ކައުންސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީގެ 

ފުރަތަމަ އަހަރަށް ޙައްޤުވާ 

 ޗުއްޓީ

އިލެކްޝަނުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ -ބައި (ހ)  .43

ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި ޗުއްޓީއާއި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ 

 ންނެވެ.ތީޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ

އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ އަދަދު: ތިރީސްދުވަސް ބާރަ   )1(  

 ،ލުމުން މަހަކަށްޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދުހައިށް ބަސްދުވަހަމަ

ކައުންސިލަރު އިންތިޚާބުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ 

ދަދާ އަޗުއްޓީގެ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚާ ދެމެދު އޮންނަ މަހުގެ 

 ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު ރައުންޑު އަޕް ކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު

ށް ސްދުވަހަ : ދިހަ ދުވަސް ބާރަ މައަދަދުޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެ   )2(   

ކައުންސިލަރު  ،އަދަދުލުމުން މަހަކަށްޖެހޭ ދުވަހުގެ ހައިބަ

ކައުންސިލުގެ ޗުއްޓީގެ އަހަރު  އިންތިޚާބުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން

 އަދަދުދަދާ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަނިމޭ ތާރީޚާ ދެމެދު އޮންނަ މަހުގެ 

 އަދަދުރައުންޑް އަޕް ކުރުމުން ލިބޭ 
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ގެ ތާރީޚު ޗުއްޓީ، ޗުއްޓީގެ އަހަރު ނިމޭ  ޗުއްޓީގެ ފުރަތަމަ އަހަރަށް ޙައްޤުވާ (ށ)  

 ކުރިން ނެގުމަކީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ކައުންސިލަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ފިޔަވައި  (ނ)  

ކައުންސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ އެހެނިހެން ޗުއްޓީ، އެހެން ކައުންސިލަރުންނެކޭ 

ވެސް  އިލެކްޝަނުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް-އެއްފަދައިން ބައި

 ޙައްޤުވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ އަހަރަށްފަހު ކައުންސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީ، އެހެން  (ރ)  

އިލެކްޝަނުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ -ކައުންސިލަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން ބައި

 ވާނެއެވެ.ވެސް ޙައްޤު ކައުންސިލަރުންނަށް

ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ދައުރު ނިމުން

ޗުއްޓީއެއްގައި ވަނިކޮށް ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު  ދޭދުގެ ދަށުން ގަވާއިމި   .44

ނިމިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލަރު އެ ވަގުތެއްގައި ހުރި ޗުއްޓީ ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. 

 ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.އެ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލުގައި ލަތުގައި ހާމި 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކައުންސިލުގެ

ކޯރަމް ނުގެއްލޭނޭހެން ޗުއްޓީ 

 ދިނުން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޯރަމް  ކައުންސިލުގެކައުންސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި   .45

 ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ހެން ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ސަމާލުކަންނޭނުގެއްލޭ

ވަނަ މާއްދާގައި  26ދުގެ ގަވާއިކައުންސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި މި  (ހ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަރުންގެ 

ނުވަތަ  މޭޔަރު ރައީސް/ ކައުންސިލުގެޗުއްޓީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް 

ހުރި ކައުންސިލަރަކު ވެހަވާލުވަގުތަކު  ކައުންސިލު ހިންގުމަށް އެ

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ކައުންސިލުގެ ކޯރަމް ނުގެއްލޭ ގޮތަށެވެ.  (ށ)  

ޗުއްޓީގައި ކައުންސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް 

ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް ލަތުގައި، ހާބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާ 

ޓަކައި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުންސިލަރު  ހަމަކުރުމަށް

ވުމަށް ހާޒިރުބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް 

ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް އެ ކައުންސިލަރަކަށް ދަތިވާނަމަ، ފޯނު

ނުވަތަ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ދުވެރިކޮށް މެ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް

ލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ސީޓެކްނޮލޮޖީގެ އެ ނޫންވެސް ވަ

 ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
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 އާންމު ކައުންސިލުގެވެސް  މުއްދަތުގައި ބޭކައުންސިލަރުން ޗުއްޓީގައި ތި (ނ)  

ވެ، ބައްދަލުވުމުގައި ހާޒިރުބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކަށް 

ކައުންސިލަރުންނަށް، ބައްދަލުވުމުގެ  ބޭބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި ޗުއްޓީގައި ތި

 އެޖެންޑާ ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން އެއް ވަގުތެއްގައި ޗުއްޓީގައި ތެއްގައި ހާލަ އެއްވެސް (ރ)  

 ތިބެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ބާބު: ނަ ފަސްވަ 

 ް އްލުނ ންކަމުގައި ވީ އިވެރިވުމާއި ރަސްމީ ކަ އުންސިލަރުން ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބަ  ކަ

ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާ 

 ރަސްމީ ދަތުރުތައް

ކުރުމަށް ނިންމަންވާނީ ދަތުރަށް  ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރަސްމީ ދަތުރެއް (ހ)  .46

 ،ގައި ހިމެނިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ޓުހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލުގެ ބަޖެ

ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ 

ފަރާތުން ރަސްމީ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ކައުންސިލަރުން ކަނޑައަޅާނީވެސް 

 ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ. ސިލުގެކައުން

 ،ނަމަވެސް އޮތް ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ވަގުތު ނެތި ކުއްލިގޮތަކަށް 

މިފަދަ ކަމެއް ނިންމަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ނިންމާނީ ކައުންސިލުގެ 

ރައީސެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް އެކަން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ،ކުރަންވާނީ  އްދަތުރުތަ ކޮށްފައިވާބަޔާން(ށ) ގައި އާއި މި މައްދާގެ (ހ)  (ނ)  

 R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މަނައިގައި ހިޓުބަޖެ ކައުންސިލުގެ

 ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާންދުގަވާއިއާއި މި  )ދުގަވާއި ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ (

 މަތިންނެވެ.ގޮތުގެ 

ދައުލަތުގެ އެކި 

މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަށް 

 ލުންކައުންސިލަރުން ވީއް

     ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލަރުން ވީއްލުމަށް  (ހ)  .47

އެ މުއައްސަސާއަކުން އެދުމުން އެކަން ނިންމާނީ ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ. 

އަދި ކައުންސިލުގެ ޖެހިގެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުންސިލުގެ 

 އްސާކުރަން ވާނެއެވެ.ހިޓަކައި އެކަން  ލޫމާތަށްޢުމަ
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ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލަރުން ވީއްލުމަށް  (ށ)  

 ،އެ ވީއްލުމުގެ ބޭނުމާއި  ،ވީއްލި ކައުންސިލަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ނިންމާނަމަ

އެކަން  ،ވީއްލި މުއްދަތު ،ވީއްލީ ކޮން އިދާރާއެއްގެ ބޭނުމަކަށް ކަމާއި

 މުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ހިއްސާކުރާ ބައްދަލުވު

ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާ 

ދަތުރުތަކާއި އެކިއެކި 

މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަށް 

ކައުންސިލަރަކު ވީއްލުމާބެހޭ 

 ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ކައުންސިލަރަކު ބައިވެރިވާނަމަ  (ހ)  .48

ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލަރަކު ވީއްލައިފިނަމަ، އެކަން 

: ގަވާއިދު ނަންބަރު ކުރި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހިއްސާކައުންސިލާ 

2017/R-20  ެގެ ދަށުން  )ދުގަވާއި ގެމާލިއްޔަތު(ދައުލަތުގ

ލަންޖެހޭ ދަތުރު ރިޕޯޓާއި އެ ދަތުރާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން އިވައެކުލަ

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓައި ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ކައުންސިލަރަކު ބައިވެރިވިނަމަ ނުވަތަ  (ށ)  

އެކަން އެނގޭނެ  ،ކައުންސިލަރަކު ވީއްލިނަމަމުއައްސަސާއެއްގެ ބޭނުމަށް 

 ގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.ހާޒިރީފަދައިން ކައުންސިލަރުންގެ 

ގައި އެފަދައިން ހާޒިރީމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް،  (ނ)  

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން ކަމާ ،ފާހަގަކުރަންވާނީ

 ފައިލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ހަމަކޮށް

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 

ދަތިނުވާނެ ފަދައިން 

ދަތުރުތަކާއި ވީއްލުން 

 އިންތިޒާމުކުރުން

 ،ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ބައިވެރިވާ ކައުންސިލަރުން ކަނޑައަޅައި   .49

ކައުންސިލުގެ  ،މުއައްސަސާއެއްގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލަރަކު ވީއްލަންވާނީ

މުއްދަތަކަށެވެ.  ހެން ވީހާވެސް ކުރުނޭބައްދަލުވުންތަކަށާއި މަސައްކަތްތަކަށް ދަތި ނުވާ

ކުރަންވާނީ ރަސްމީ ބޭނުމަށް އެދޭ މު މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ކަންކަން އިންތިޒާ އަދި

 ފަރާތުންނެވެ.

ވަނަ ބާބު:  ހަ

ރަދުކުރުން  ލިއްޔަތުން ޚަ އުންސިލްތަކުގެ މާ  ކަ

ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން 

 ޚަރަދުކުރުން

ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިންނާއި،   .50

ންސިލަށް ލިބޭ ސަރުކާރުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުން ކައު

ދަނީއާއި މް އާއެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ކައުންސިލަށް ވަންނަ އެހީއާއި، ލޯނާއި،

އެހެނިހެން ފައިސާއަކާއި، އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިންބިމާއި ތަކެތި 

 ބޭނުންކުރުމެވެ.
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ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެއްވެސް  (ހ)  

ދައުލަތުގެ ( R-20/2017 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ

 ފައިވާދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާގަވާއިއެއި ދު) އާގަވާއިމާލިއްޔަތުގެ 

ން ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ހުޅުވައި، ތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ އިތަކުގައުސޫލު

ދާއި ގަވާއިމާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އުސޫލުދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި ގަވާއިމި 

 ންނެވެ.ތީމަ

އެހެނިހެން  ވައިކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ފިޔަ (ށ)  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

      ،އާއި ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)އުސޫލުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

        ،(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ދައުލަތުގެ  R-20/2017 ފައިވާވައިލައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަ

ތަކުގައިވާ އުސޫލުދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި ގަވާއިމާލިއްޔަތުގެ 

 ންނެވެ.ތީގޮތުގެ މަ

ނަމަވެސް، އޮތް (ށ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  އާއިމި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)  

ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން 

ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިނުކުރެވޭނެކަމަށް މި  ފައިސާއިން ޚަރަދު

 ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ކަންކަމަށް އެ ފައިސާއިން 

ކައިންޑް" ޚަރަދު ކުރެވޭނީ ފިނޭންސް -ކައުންސިލުތަކުން ފައިސާއާއި "އިން (ރ)  

ން ޚަރަދު ތީތަކުގެ މައުސޫލުދުތަކާއި ގަވާއިފައިވާ ވައިލައިމިނިސްޓްރީން އެކުލަ

 ވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.ޅާފައިކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަ

މާލިއްޔަތުން ކައުންސިލުގެ 

 ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ޚަރަދު

ތެއްގައި ޚަރަދުކޮށްގެން ހާލައަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން އެއްވެސް  .51

 ނުވާނެއެވެ.

 މަޞްލަޙަތުވަކި ރައްޔިތެއްގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ފަރުދީ  (ހ)  

 ؛ކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުންޙިމާޔަތް

 ފައިސާއާއި "އިންކައިންޑް" އެހީ މާލިއްޔަތުން ނަގުދު ކައުންސިލުގެ (ށ)  

 ؛ރައްޔިތުންނަށް ބެހުން
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ކަންކަމަށް ކައުންސިލުގެ  ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ (ނ)  

 ؛މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުން

ވާ ސިޔާސަތުތަކާ އިދިކޮޅު ޅާފައިލަތާއި ސަރުކާރުން އެކަށައައުދިވެހި ދަ (ރ)  

 ؛ޓަކައި ޚަރަދުކުރުން ކުރުމަށްޛު ކަންކަން ތަންފީ

ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް  (ބ)  

ވާ ފައިލިބިދާނެކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލަފާދީ

 ؛ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުން

ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ޅ)  

 ފަދަ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުން. ހަމަނުޖެހުމާއި ބައިބައިވުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ

ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ނުނިންމޭނެ

 ތައްހާލަތްހާލަ

ކައުންސިލު  ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން،ލަތެއްގައި ހާ ރެތަކުންކުލަތްހާ ވިއަންނަނި  .52

ހިންގުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އާދަވެ 

ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ދައުރަކަށް ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ގޮތުން  އައު (ހ)  

 .ކޮށްފައިވުން ނުއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާ

 .ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތު (ށ)  

ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ލަތުގެ އުވާއިދެއްގައި ނުވަތަ ދަގަޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ  (ނ)  

ކުރުން ކައުންސިލްތަކަށް  ލެއްގައި ވަކި ޚަރަދެއްސޫލައިފައިވާ އުވައިއެކުލަ

 .މަނާކޮށްފައިވުން

ވްގެ ޒާފަދަ ކަންކަމަށް ކައުންސިލުގެ ރި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދިނުން (ރ)  

 ލަތް.ހާއެދޭ ދަދެއް ޚަރަދުކުރަން އަ(ސާޅީސް) އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު  40%

ކައުންސިލުން ޚަރަދު 

 ނުކުރުމަށް އެންގުން

 ،ނަމަވެސް އޮތް ވަނަ މާއްދާގައި އެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  52ދުގެ ގަވާއިމި   .53

ކަމަކަށް ޚަރަދު ނުކުރުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ލޯކަލް  ކައުންސިލުން ވަކި

ނުވަތަ އޮޑިޓަރ  އިންނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ންގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީ

އެފަދަ  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިނަމަ-ނުވަތަ އެންޓި ހުންޖެނެރަލްގެ އޮފީ

 ޚަރަދެއް ކައުންސިލުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން 

 ޚަރަދުކުރަން ނިންމުން

 ،ނިންމަންވާނީ ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން އެއްވެސް މިންވަރެއް ޚަރަދުކުރަން  (ހ)  .54
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު

      ދު ނުގެއްލޭގޮތަށް، އަދި މަގުސަގެ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)އުޞޫލުން 

        (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ދައުލަތުގެ  R-20/2017ފައިވާ ވައިލައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަ

ތަކާ އުސޫލުދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު) އާއި މި ގަވާއިމާލިއްޔަތުގެ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.އެއްގޮތްވާ 

ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން  (ށ)  

 ންނެވެ.ތީވާ ގޮތުގެ މައެ ބަޖެޓާ އެއްގޮތް ،ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި

   ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ،  ކައުންސިލުން ބަޖެޓު ކޮށްފައި ނުވާ (ނ)  

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ، އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ އެ

ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އެ ބަޖެޓާ 

 އެއްގޮތަށެވެ.

ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން (ރ)  

ވާ ފައި ޅައިދައުލަތުގެ މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަ ރަދުކުރަންވާނީޚަ

އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި، ކައުންސިލުތަކުގެ ބަޖެޓް  "ކައުންސިލުތަކަށް ދޭ ހިލޭ

   ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޛު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓް ތަންފީ

 އެވެ.ގައެކުއާން މާލީ ވުޒާރާގެ ހުއްދަތީގޮތުގެ މަ " ގައިވާއުސޫލު

ނަމަވެސް، އޮތް (ނ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  އާއިމި މާއްދާގެ (ށ)  (ބ)  

ކައުންސިލުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކުން ޚަރަދުކުރުމުގައި، އެ ޚަރަދުކުރުމަށް 

 ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި ކައުންސިލްތަކުގެ އާމްދަނީއަށް ލިބޭ ފައިސާއިން  (ޅ)  

ކުރާ ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ ކަންކަން 

ކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ލަފައާއި މަޝްވަރާ ހިއްސާކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ 

 ންވާނެއެވެ.ހޯދަ

 އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުވަތަ ބޭނުމަކަށް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހޭދައެއް (ކ)  

      އެނގޭނެގޮތަށް ތަފުސީލުއޭގެ  ،ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިނަމަ

ކޮށްގެން ޛު އެ ނިންމުމެއް އާންމުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ އެ ނިންމުމެއް ތަންފީ

 ނުވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ކުރި 

 ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ހިނގަމުންދާ  ،ތަފުސީލުކައުންސިލްތަކުން ފާއިތުވެދިޔަ މަހު ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ  (ހ)  .55

އަންނަނިވި  ،ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައިއާންމުމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން 

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، އިތުރުގަޑީގެ ޚަރަދާއި، އެހެނިހެން   )1(   

 އެލަވަންސްތަކުގެ ޖުމުލަ ޚަރަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް؛

   ދަތުރުތަކުގެ ތަފުސީލު  ،ކައުންސިލްތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި  )2(   

 ؛(ކޮންމެ ދަތުރެއް ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް)

 އެހެނިހެން ޚަރަދު.ކައުންސިލްތަކުގެ   )3(   

       ކުރަންވާނީ އާންމުކުރާ މަޢުލޫމާތު އާންމުގެ ދަށުން  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 

 ފެންނާނެ އަދި ކިޔޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

ކައުންސިލުތަކުން 

 ވިޔަފާރިކުރުން

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު، ކުރަންވާނީކައުންސިލުން ވިޔަފާރި   .56

ވަނަ ބާބުގައި  11ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ އުސޫލުދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ން ޓުލޮޕްމަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެންތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 އެއްގޮތަށެވެ.ތަކާ އުސޫލުދުތަކާއި ގަވާއިފައިވާ ވައިލައިއެކުލަ

ތްވަނަ ބާބު:  ހަ

ދަލާއި ވަ އުންސިލުގެ މު ލެހެއްޓުން ސީކަ  ލަތްތައް ބެ

ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި 

 ވަސީލަތްތައް

ކައުންސިލުގެ  ،ކައުންސިލުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާއާއި (ހ)  .57

 ،ވިޔަފާރިއާއި ،ފައިސާއާއި ،މުދަލާއި ހައިބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެންމެ

 ހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެޞްތިޞާޚްކައުންސިލު އި ،ވަސީލަތްތަކާއި

ކަމާއެކު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ރައްކައުތެރިތަކެއްޗާއި ކަންކަން 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ކަންކަން ކައުންސިލުގެ  ހައިއެންމެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

ން އިދާރީގޮތުން އިންތިޒާމުކޮށް ތީރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަ

ޓަރީ ރެޖަވާބުދާރީކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުގެ ސެކް

 ލިއްޔަތެކެވެ.ސްއޫޖެނެރަލްގެ މަ
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 ވައިކައުންސިލުގެ އިދާރާ ހުޅު

 ލެއްޕުން

 ހައިލެއްޕުމުގެ އެންމެ ވައިކަމާއެކު ކައުންސިލު އިދާރާ ހުޅުރައްކައުތެރި (ހ)  .58

ޓަރީ ޖެނެރަލް އިމްތިޒާމްކޮށް ރެކަންކަން ކައުންސިލުގެ ސެކް

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ވައިފައިވާ މުވައްޒަފު ފިޔަކޮށްކައުންސިލު އިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލު (ށ)  

ގެން ކޮށްއިދާރާގެ ތަޅުދަނޑިއެއް ހަވާލު އެހެން އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުވާނެއެވެ.

     އިޖުރާއަތުލެއްޕުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ވައިކައުންސިލު އިދާރާ ހުޅު (ނ)  

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިދާ އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން އެކުލަގަވާއިމި 

  ކައުންސިލު އިދާރާގެ 

 މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް

 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް (ހ)  .59

 R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،އިނު) އާޤާނޫ ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު(

      ،ތަކާއި އުސޫލުކަމާ ގުޅޭ  ،އިއާދު) ގަވާއިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ (

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ،އެއްގޮތަށް ނު) އާހިންގުމުގެ ޤާނޫއުޞޫލުން 

 އިންތިޒާމުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކައުންސިލުތަކުން ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ.

 އަށްވަނަ ބާބު:

 ް މެޓީތައ އުންސިލުގެ ކޮ  ކަ

ޤާނޫނު  ،އިނު) އާޤާނޫ ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ( 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .60 ކައުންސިލުގެ ކޮމެޓީތަކަކީ

އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުން  ،އިނު) އާވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ( 2/2008ނަންބަރު 

           ކޮމެޓީތައް  އިކުރާ އެންމެހަލާޒިމުދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް 

ން ކައުންސިލުތަކުން ތީމަ ގޮތުގެ ދުތަކުގައިވާގަވާއިއެ ޤާނޫނުތަކާއި 

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ

ފަންނީ މީހުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޝްވާރާއާއި  ކައުންސިލު ހިންގުމުގައި (ށ)  

 އްބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ދާއިރާތަކުން ލަފާދޭ ކޮމެޓީތަ

 ކައުންސިލުތަކުން އުފެއްދިދާނެއެވެ.

ކޮމެޓީތައް  ކޮށްފައިވާ(ށ) ގައި ބަޔާންއާއި މި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)  

 ގޮތުގެ އިޖުރާއަތްތައް ކައުންސިލުގެ ހިންގާނެކޮމެޓީތައް އެ  ވައިލައިގެންއެކުލަ

 ދުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ގަވާއިހިންގާ 
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 ނުވަވަނަ ބާބު:

ދާ އުންސިލުގެ އި ެ ކަ ވައްޒަފުން  ރާގ  މު

މުވައްޒަފުން ބެހިގެންވަނީ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  ކައުންސިލުގެ (ހ)  .61 ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން

 މައްޗަށެވެ.  އޮފިސަރުންގެކޮމިއުނިޓީ ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނާއި 

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ  (ށ)  

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލަށް 

  ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއިން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

 ،ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ކައުންސިލް އޮފިސަރުންކޮމިއުނިޓީ  (ނ)  

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްވެހި ޚިދުމަތާއި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކައުންސިލުން 

ދަނީން ނުވަތަ އުފައްދާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ، ކައުންސިލުގެ އާމް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އާމްދަނީން މުސާރަދޭ 

 އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި  ކައުންސިލުގެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން (ރ)  

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ކޮމިއުނިޓީ ކައުންސިލް އޮފިސަރުންނަކީ

ކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއި ލާޒިމުދުތަކުން ގަވާއިނޫނުތަކާއި ޤާ

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ކައުންސިލުގެ  (ހ)  .62 މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު

 އުސޫލާއިދާރާގެ އޮނިގަނޑެއް ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

 ން ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.ތީއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ލާ ވައިގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އެކުލަ މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

އޮނިގަނޑުގައި، ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް  ،ކޮމެޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި

 މަށް ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.ހޮވުދިނުމަށް މުވައްޒަފުން 

ލާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ވައިއެކުލަ މި މާއްދާގެ ދަށުން (ނ)  

މަޤާމުތަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ޚަރަދުކުރާނީ ކައުންސިލަށް 

ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭއެހީގެ ފައިސާއިންކަން، ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ނުވަތަ 
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ކަން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އާމްދަނީން

ކަނޑައަޅައި، އެކަން އެނގޭނޭހެން ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި 

 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

މާއި ހޮވުއިދާރީ މުވައްޒަފުން 

 ވަކިކުރުން

     ދުގެގަވާއިންވާނީ މި ހޮވަކައުންސިލުން އެއްވެސް ބޭނުމަކު މުވައްޒަފަކު  (ހ)  .63

ސިވިލް  ،ސިލުން ފާސްކޮށްން ކައުންތީވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ 62

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑާ 

 ންނެވެ. ތީއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

 މަޤާމުތަކަށް ދާއިމީ ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ (ށ)  

ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކޮށް ވަކިކުރުމާއި  ނާއިމުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ އުސޫލުދުތަކާއި ގަވާއިފައިވާ ވައިލައިއެކުލަ

 ތުގެ މަތީންނެވެ.ގޮ

މަޤާމުތަކަށް  ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލުގެ މުނިސިޕަލް (ނ)  

ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކޮށް ވަކިކުރުމާއި  ނާއިމުވައްޒަފުންދާއިމީ 

ކަންކަމާ  މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، އެ

 އެއްގޮތަށެވެ. އުސޫލާލާ ވައިލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަގުޅޭގޮތުން 

 ނުވަތަ ވަގުތީމުވައްޒަފަކު  ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް ދާއިމީ (ރ)  

މުގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި ވެސް ހޮވުމުވައްޒަފަކު 

ތްކުރުމުން ދޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަ

 ބޭނުންވާ ފައިސާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭކަން ކަށަވަރު

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގެ  (ބ)  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން  ،ފައިސާއަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި

ފައިވާ "ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި، ވައިލައިއެކުލަ

ކުރުމުގައި ޛު ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓު ތަންފީ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މިންގަނޑުތައް  16ގެ  "އުސޫލުޢަމަލުކުރާނެ 

 ކައުންސިލުން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ގެ ކައުންސިލު އިދާރާ

 މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީވުން

އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި  ،ކައުންސިލު އިދާރާގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން  .64

 ޒިންމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ.

 ދިހަވަނަ ބާބު:

މެޓީ  ރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮ ންހެނުންގެ ތަ  އަ

ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު 

 ރައީސް

ރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެންބަން ކޮމިޓީގެ ތީވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަގަމި   .65

 ރުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ. މެންބަކޮމިޓީގެ  ،ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް

ނައިބު  ސާއިކޮމޓީގެ ރައީ

 ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތް

ފަދައިން ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ 65ގެ ގަވާއިދުމި  (ހ)  .66

ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގައި 

 ންނެވެ.ތީއަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ

ރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަށް ނުވަތަ ނައިބު މެންބަކޮމިޓީގެ   )1(   

ރެއްގެ ނަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދޭ 

 އާންމު ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅުން. 

ރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ ރައީސްއާއި ނައިބު މެންބަނަން ހުށަހެޅި   )2(   

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި  ،ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ

 ސިއްރު ވޯޓަކުން. ނަގާރުންގެ މެދުގައި މެންބަ

ސިއްރު ވޯޓުގައި  ނަގާމެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޤާކޮންމެ މަ  )3(   

 ވޯޓު. (އެކެއް)  1ރަކަށް ދެވޭނީ މެންބަބައިވެރިވާ ކޮންމެ 

ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް ވޯޓަށް އަހާނީ ކޮންމެ   )4(   

 މަޤާމަކަށް ވަކިވަކިން.

ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާ  (ށ)  

ކޮމިޓީގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން ރިޔާސަތު ބަހަލައްޓާނީ 

 ވެ.ސެކައުންސިލުގެ ރައީ

ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެގެން ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ  (ނ)  

ވެ. އަދި ނައިބު ރައީސަކު ސެކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

 ރެކެވެ. މެންބަ ރިވެ ހުހަވާލުވަގުތަކު  ނެތްނަމަ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ
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ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު  (ރ)  

 ވެ. ސެކޮމިޓީގެ ރައީ ،ބަލަހައްޓާނީ

ނައިބު ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވާނީ އެންމެ ގިނަ  ށާއިކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަ (ބ)  

 ރެކެވެ.މެންބަވޯޓު ލިބޭ 

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު 

ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ 

 ވޯޓު ނެގުން

ލާމަރުކަޒީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .67

މެޓީ ހިންގުމުގައި ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮ) ޤާނޫނުއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ކޮމެޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު 

ތައް މަރުޙަލާރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި 

 ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   )1(   

ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީ ) ޤާނޫނުއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ލާމަރުކަޒީ 

ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދިއުން ތަކުރާރުވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން 

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް 

 ؛ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން އާންމުކޮމެޓީގެ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   )2(   

ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީ ގެ ) ޤާނޫނުއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ލާމަރުކަޒީ 

ކަން ކަން  ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު  30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޓީން

 ދިނުން. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  (ށ)  

ވޯޓު ނެގުމަށް ނުވަތަ އެ ވޯޓުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު 

ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ  އާންމުފުރިހަމަކުރުމަށް ކޮމެޓީގެ 

ގެ ތެރެއިން އުސޫލުންޑާކުރާ ބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން އެޖެ އާންމުހުށަހެޅުން، 

އެޖެންޑާ ކުރުމަކީ ކޮމެޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު 

 ވެ ހުރި މެންބަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.ހަވާލުކޮމެޓީ ހިންގުމާ 

ލާމަރުކަޒީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)  

ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީ ހިންގުމުގައި ރައީސް ގެ ) ޤާނޫނުއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކަށް 
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އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށް ފޮނުވަންވާނީ، ކޮމެޓީގެ  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 .އެއްގޮތަށެވެ އުސޫލާބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ  އާންމު

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު، ކޮމެޓީ ހިންގުމުގައި  (ރ)  

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވިކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން ލިޔުމުން، 

 ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވޯޓު ނެގޭނީ  ކޮމެޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ (ބ)  

 ކޮމެޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމުންނެވެ.

ކޮމެޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު ވަކިކުރި  (ޅ)  

 އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ. ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ކޮމެޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮމެޓީން އިތުބާރު  (ކ)  

        ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 ކުރުމަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ސްމީ ޓަކައި، ކޮމެޓީން އެކަން ފާސްކުރާތާ ރަ

މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބުނާ ލިޔެކިޔުމާއެކު ކޮމެޓީން ކައުންސިލަށް 

އިތުބާރު (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  10ރަސްމީ  ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި

ތުތަކާ އަބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާ ގައިގަވާއިދުމި  ،ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ

ކޮމެޓީއަށް  ،ކަނޑައަޅައިލުން ކައުންސި އެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ން ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުން ކަށަވަރުކުރުމަށް ތީމި މާއްދާގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަ (އ)  

 ނީ އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކުގައެވެ.ވާކައުންސިލަށް ފޮނުވަން

 ވޯޓު ކަމުގެ ތްނެ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިތުބާރުކުރުމަށް އިޞްލާޙު  )1(   

މަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްދިނުމަށް އެދި ވުނެގުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލު

 ؛ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް

 ވޯޓު ކަމުގެ ތްނެ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިތުބާރުއިޞްލާޙު  )2(   

 ؛އެޖެންޑާތައްނެގުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
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 ވޯޓު  ކަމުގެ ތްނެ އިތުބާރު ،ބައްދަލުވުމާއި ވިކުރުމަށް ބޭއްއިޞްލާޙު  )3(   

ކުރިން  ހުގެ(އެކެއް) ދުވަ 1ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  ވިނެގުމަށް ބޭއް

 ؛ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން

 ވޯޓު  ކަމުގެ ތްނެ އިތުބާރު ،ބައްދަލުވުމާއި ވިކުރުމަށް ބޭއްއިޞްލާޙު  )4(   

 ؛ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ވިނެގުމަށް ބޭއް

 ޅިއިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެ   )5(   

 ؛ލިޔުންތައް

ކުރުމަށް  ކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ،ކުރަންވީ ކަންކަމާއި އިޞްލާޙު  )6(   

ރައީސަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް  ދެވޭ މުއްދަތު އަންގައި ކޮމެޓީގެ

 ؛ހަވާލުކުރި ލިޔުން

 .ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން  )7(   

މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން  (ވ)  

         ،ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އެދިއްޖެނަމަ

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީން  ،ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއްއެ ލިޔުމެއް 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

  ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  (މ)  

 ކޮށްފައިވާދުގައި ބަޔާންގަވާއިވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި 

ން ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކުރުމާ ހަމައަށް، ތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކައިޖުރާއަތު

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް، އޭނާގެ 

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާ މުއްދަތުގައި  (ފ)  

ވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ސެވެ ހުންނާނީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީހަވާލުކޮމިޓީގެ ހިންގުމާ 

ވެ ހަވާލުލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ހިންގުމާ ހާނައިބު ރައީސް ނެތް  ސާއިރައީ

 ރެކެވެ. މެންބަވަގުތަކު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ  ހުންނާނީ އެ

ކޮމެޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  (ދ)  

ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި މާއްދާގައި 

ގައިވާ ގަވާއިދުބުނެފައިވާ ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި 
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ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ފޮނުވައި، އިޖުރާއަތުތައް 

 ކައުންސިލުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުންނެވެ.

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، އިޞްލާޙު 30މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  (ތ)  

ކޮމެޓީގެ  ،ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދު 

 ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 

ކޮމެޓީ ހިންގުމުގައި ކޮމެޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވިކަމަށް  (ލ)  

ފާސްކުރި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް 

ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ބައްދަލުވުމުން 

ގުނުކަމަށް ނިންމިކަން، ކޮމެޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އެން

ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެއް 

ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް 

ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، ކޮމެޓީގެ ނިންމުން ލިޔުމުން ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު 

ލަތުގައި ހާވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ރައީސަށް އެންގުނުކަން ކޮމެޓީން ކަށަ

މުއްދަތު ގުނާނީ، ކޮމެޓީގެ ނިންމުން ލިޔުމުން ދުވަހުގެ (ތިރީސް)  30

 އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ  ސަށްމި މާއްދާގެ (ލ) ގެ ދަށުން ރައީ (ގ)  

ވުމަށް ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ހަވާލުއެންގުމާ 

ވުމަށް ހަވާލުލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުމާ 

    (ދޭއް) ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. 2އިންކާރުކުރިކަމަށް 

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން  ސަށްލަތުގައި ރައީހާ އަދި މި

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ކުރިކަމަށް ބަލައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަވާލު

 މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ.

ކޮމެޓީން ހިންގުމުގައި އިޞްލާޙުކުރަން އަންގާ ކަމެއް އެކަން  (ޏ)  

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ  ،ނުކުރުމާއި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި އިޞްލާޙު

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަމެއް ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް،ފަދަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ލާމަރުކަޒީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010

 ރޫޙާ ޚިލާފު އެހެން ކަމެއް ކުރުމަކީ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް،ގެ ) ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީ ހިންގުމުގައި ) ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުލުއުސޫ

 އިހުމާލުވަމުންދިއުން ތަކުރާރުކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
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މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން 

 ވަކިވުން

ވަކިވެއްޖެނަމަ، ރަށެއްނަމަ ރަށު ކައުންސިލް މެންބަރަކު  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  .68

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ،ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީއެއް ،މެދުވެރިކޮށް

ސަބަބު އެނގޭ ގޮތަށް ލިޔުމަކުން  ،(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3އޮތޯރިޓީއަށް ރަސްމީ 

އަންގަންވާނެއެވެ. މެންބަރަކު މެންބަރު ކަމުން ވަކިވިކަމަށް ބެލެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ 

 ންނެވެ.ތީމަ

މީހަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދި ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީ އެ  (ހ)  

 ފޮނުވުން.

(ފަހެއް) ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވުން.  5ވިދިވިދިގެން  ،މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި (ށ)  

ންޖެހޭ މީހަކު ބަލަތިމާ ތިމާ ނުވަތަ  ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުން.އެނޫން ކުރާ ގަބޫލުކޮމިޓީން  ބަލިވެގެން ނުވަތަ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ޤާނޫނު ނަންބަރު (ނ)  

ވަނަ  6-56ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ އުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 2010/10 މާއްދާގެ (ދ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު

    ވަނަ މާއްދާގެ 12(ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 .ކުރާ ސިފައެއް މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުންލާޒިމު (ހ) ގައި

 .މަރުވުން ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ދާއިމަށް ނުކުޅެދުން (ރ)  

 (ތިނެއް) ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.  3ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިވި   .69 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

 ؛ބައްދަލުވުން އާންމުކޮމިޓީގެ  (ހ)  

 ؛ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން (ށ)  

 .ކޮމިޓީން ކައުންސިލާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް (ނ)  

މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ  ޖުމުލަކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގެ  (ހ)  .70 އަދަދުބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ 

 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. 

         ހަމަނުވާނަމަ، އަދަދުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ  (ށ)  

ލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ޑައިހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނ އަދަދުއެ 

 ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ބައްދަލުވުން  އާންމުކޮމިޓީގެ 

 ބާއްވާ ދުވަސް

ން، ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ތީދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަގަވާއިމި  (ހ)  .71

އަދި ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  އާންމުފައިވާ ކޮށްކޮމިޓީގެ ތާވަލު

ދުވަސް ކޮމިޓީން  ކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެއާންމުމަހަކު ވެސް 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް  (ށ)  

 އާންމުބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ  އާންމު(އެކެއް)  1ފެނިއްޖަނަމަ، މަހަކު 

 ދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ގަވާއިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް މި 

ބައްދަލުވުން  އާންމުކޮމިޓީގެ 

 ވަގުތާއި، ،ބާއްވާ ތަނާއި

 އެޖެންޑާ

ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތަނާއި، ވަގުތާއި، އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގެ  (ހ)  .72

 ރައީސެވެ. 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި، ގަޑިއާއި،  އާންމުކޮމިޓީގެ  (ށ)  

ހުގެ (އެކެއް) ދުވަ 1އެޖެންޑާ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

ކުރިން، ކޮމިޓީގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 އާންމުން ކޮމިޓީގެ ތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ މި މާއްދާގެ (ށ) (ނ)  

ކުރިން ފޮނުވި  ހުގެ(އެކެއް) ދުވަ 1ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ، ބައްދަލުވުމުގެ 

ވެ ހުންނަ ކައުންސިލުގެ ހަވާލުގޮތުގެ ރެކޯޑުތައް ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަމާ 

 މުވައްޒަފު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާނަމަ  (ރ)  

ކުރިން،  ހުގެދުވަ(ދޭއް)  2ފައިވާ ދުވަހުގެ ކޮށްބައްދަލުވުން ތާވަލު އާންމު

 ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ރައީސް  ،ކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ (ބ)  

 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.

 ހައިބަޔާންކޮށްފައި ނުވާދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ގަވާއިމި  (ހ)  .73 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުން

ހިނދަކު، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީ ކޮމިޓީގެ 

ވެ ވޯޓުގައި ހާޒިރުބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް 

 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު               R-143/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު            290އަދަދު:            50ވޮލިއުމް: 

 

  53 

ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ޖުމުލަކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ މުޅި ކޮމިޓީގެ 

 ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން؛  )1(   

 .ޒިންމާވުން ވިޔަވާރިކުރުން އަދި ދަރަންޏަށް  )2(   

ނިންމުމުގައި  ކޮމިޓީން ކަމެއް

ކުރަންޖެހޭ  ރިޢާޔަތް

 ކަންތައްތައް

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދޭން ވާނެއެވެ.   .74

އަދި ކޮމިޓީން ކަންކަން ނިންމަންވާނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭގޮތުން 

ކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ރަށުގެ ދުތަކާއި ސަރުގަވާއިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ވައިލައިއެކުލަ

 ންނެވެ.ތީތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

ކޮމެޓީގެ އެއްވެސްކަމެއް ނިންމޭނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި  (ހ)  .75 ވޯޓު ދިނުން

 ލިބިގެންނެވެ. މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެކަމަށް

              ރަކަށްވެސް، ވޯޓަށް އެހޭ ކަމެއްގައި ދެވޭނީމެންބަކޮމިޓީގެ ކޮންމެ  (ށ)  

 (އެކެއް) ވޯޓެވެ. 1

ނުވަތަ  ،މަންމަނުވަތަ ދަރިއެއް، ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ފިރިމީހާ،   .76 ލަތުހާފުށުއަރާ މަޞްލަޙަތު

ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއްގެ އެއްބަނޑު ނުވަތަ ޑުއެއްބަފާ، ނއެއްބަނުވަތަ ބައްޕަ، 

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް 

ކަމަކާމެދު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ، ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް 

 ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވުން

 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.  .77

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  (ހ)  .78 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން

އެއީ ޞައްޙަ  ،ކުރާނަމަކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އާންމު ނުއާންމު

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެއްކަމުގަ އްކެޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަ

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  (ށ)  

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑާއި،  ޓަކައި ކޮށް ހާމަކުރުމަށްއާންމު

ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ  ޓާއިވެބްސައިކައުންސިލުގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.އާންމުޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި 
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ން ކޮމިޓީގެ ތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) (ނ)  

ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާންމުކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ 

 ރެކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އިދާރާއިން އެކަން 

 ތާވަލުކޮމެޓީގެ މަސައްކަތު 

 ފާސްކުރުން މާއިއެކުލަވައިލު

ހެއް) ފަ( 5އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ކޮންމެ  (ހ)  .79

ލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް ކައުންސިލުން ހާސިއަހަރަކު 

 ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ނުޕްލޭ ޤީގެތައްޔާރުކުރާ ރަށުތަރައް

އޮތް އަހަރު ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތު  ށްޔަރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، ކުރި (ށ)  

ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގެ ނިޔަލަށް  ،ތާވަލު

 ޅަންވާނެއެވެ.ހަކައުންސިލަށް ހުށަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލަށް  79ދުގެ ގަވާއިމި  (ހ)  .80 އެކުލަވައިލުންބަޖެޓް 

ބިނާކޮށް، ދައުލަތުން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީއަށް 

ކޮމެޓީއަށް ލިބޭ އެހެނިހެން  ،(ފަހެއް އިންސައްތަ) އާއި %5ކުރާ ހަވާލު

ޓް ކޮމެޓީގެ ބަޖެ ،އާމްދަނީއާއި އެހެނިހެން ހިލޭއެހީއަށް ބަލައި

 ޅަންވާނެއެވެ.ހަކައުންސިލަށް ހުށަ ވައިލައިފައިއެކުލަ

ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއިން ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުން ހަރަކާތްތައް  (ށ)  

ހިންގުމަށް ފާސްކޮށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ މެންބަރުންގެ އުޖޫރައަށް ވާ ފައިސާ 

 އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ކޮމެޓީއަށް ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ނ)  

          ،ގައި ހިމެނޭ ފައިސާއިން އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވޭނަމަ ޓުބަޖެ

ދަނީގެ މްއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އާޤީފައިސާ އަންހެނުންގެ ތަރައް އެ

ވަނަ ދުވަހުގެ  31ގޮތުގައި ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޑިސެންބަރުމަހުގެ 

ފައިވާ ޚިދުމަތާއި ގަންނަން ދައިތަކެއްޗާއި ހޯ ކުރިން ގަނެފައިވާ

ވާ ށްޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަ އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ހޯދަން އެއްބަސްވެފައިވާ

 ކައިގެ ކުރިން ދައް 31 މަހުގެރީޖަނަވައަންނަ އަހަރުގެ  ޖެހިގެން ،ފައިސާ

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

ދަނީ ފައިސާ މްއާ ހައިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީގެ އެންމެމި  (ރ)  

ފައިވާ ޞަކޮށްޖަމާކުރާނީ ކައުންސިލުގެ އެކައުންޓުގައި ކޮމެޓީއަށް ޚާއް

ގެ ޓު ކުރުމުގެ ކުރީގައި ކޮމެޓީގެ އެކައުންޢަމަލުއިދަށް ގަވާކޯޑުގައެވެ. އަދި މި 
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ކުރަން ފަށާ ޢަމަލުދަށް އިގަވާމި  ،ފައިވާ އެކައުންޓްތައްވައިނަމުގައި ހުޅު

         ވައިލައި،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އު(ހައެއް)  6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގައިވާ  ފައިސާ ކައުންސިލުގެ އެކައުންޓުހުރި ކޮމެޓީގެ އެ އެކައުންޓްތަކުގައި

 ކޮމެޓީގެ ކޯޑަށް ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ ފިކްސްޑް 

އެލަވަންސާއި ސިޓިންގ 

 އެލަވަންސް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އުޖޫރަ  (ހ)  .81

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަނޑައަޅާނީ

       ދައުލަތުގެ އެއްގޮތަށް  ނު) އާން ހިންގުމުގެ ޤާނޫއުސޫލުލާމަރުކަޒީ 

 އިންނެވެ.މާލީ ވުޒާރާ

         އިތުރު  ވައިއުޖޫރަ ފިޔަ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

އިން ދައުލަތުގެ މާލީ ވުޒާރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހޯދޭނީ މާލީ މަންފާއެއް

 ންނެވެ.ތީލަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަސޫކަނޑައަޅާ އު

 ،ހަރަކާތްތަކަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށާއި (ހ)  .82 ކޮމެޓީ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ

ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ކޮމެޓީގެ ހަރަކާތެއް ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގައި 

ން ހަފުތާއަކު ތީކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ ،ނަމަވެސް ނުހިނގި

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެއެއްފަހަރު ކަ

ބޫލު ޤުން އެއްވެސް މަތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

މަހެއްގެ އެއްވެސް ހަފުތާއެއްގައި ސޮއިނުކުރާ މެންބަރުންނަށް  އުޒުރެއްނެތި އެ

 މަހަކަށްވާ ފިކްސްޑް އެލަވަންސް އުނިކުރަންވާނެއެވެ. އެ

 އެވަނީ،  ބަޔާންކޮށްފައި މަގުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި (ނ)  

ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ފިރިމީހާ، ނުވަތަ  ،ރަކުކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަ

ނުވަތަ  ޑުއެއްބަފާ،ނއެއްބަނުވަތަ  ބައްޕަ،ނުވަތަ  ،މަންމަނުވަތަ ، އަކުދަރި

ފައިވާ ރައިނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަ ހަކުއެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީ

ނުވަތަ ރަސްމީ ބޭނުމަކަށް ވީއްލުމުގެ ސަބަބުން ހާޒިރު މީހަކު ބަލިވުމުން 

ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ކޮމެޓީން ނިންމައިގެން  މަށްނުވެވު

ހުރެވޭނީ  ބޭރުގައި މިގޮތަށް ރަށުން މަށެވެ.ހުރު ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނަ

 ފަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.(ސާޅީސްފަހެއް)  45ގިނަވެގެން 

 ހިސާބުތައް ކޮމިޓީގެ

 ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދުކުރުން

ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަން  (ހ)  .83

    ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރަންވާނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިނު) އާޤާނޫ
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އި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ނު) އާލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ

 ންނެވެ.ތީދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަގަވާއި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ،ކައުންސިލުގެ އެކައުންޓުގައި (ށ)  

       ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި  ފައިސާއާއިނަމުގައި ހުންނަ ފަންޑުގެ ކޮމެޓީގެ 

ވިޔަ މޮޑިއުލްގެ ނުވަތަ  ފުސީލު،ވަކި އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ތަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް  ގައިމުސެޕް ސިސްޓަ

 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފަންޑުގައި ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ތްތަކަށް ޚިދުމަތާއި ރަކާކޮމެޓީގެ ހަ ،ކޮމެޓީގެ ފަންޑުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި (ނ)  

ކޮމެޓީގެ ފަންޑުން  އާއިމުދާ ހޯދުމުގެ ހުއްދަ (ޕީ.އޯ. އޮތަރައިޒްކުރުން) 

ކައުންސިލުގެ  ،ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ (ޕީ.ވީ. އޮތަރައިޒް ކުރުން) ދޭނީ

 ވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ޅާފައިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަ އެ

އެ ކޮމެޓީގެ  ،އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ހުއްދަ ދޭންވާނީކޮމެޓީގެ ފަންޑުން  (ރ)  

ކައުންސިލަށް  ފައިރައީސް ނުވަތަ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު ސޮއިކޮށް

 ފޮނުވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމަކަށެވެ.

ފޯމުގައި  ،ފޯމު ލިބުމުން ކޮށްފައިވާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންމާމި  (ބ)  

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ދުމަތް ނުވަތަ ގަންނަން އެދޭ މުދާޚި ކޮށްފައިވާބަޔާން

2017/R-20 ) ެލަސްނުކޮށް  ،އެއްގޮތަށް ދު) އާގަވާއި ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގ

 ކައުންސިލުން ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ. 

ގަވާއިދު  ގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށްމުވިޔަ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސެޕް ސިސްޓަ (ޅ)  

އެއްގޮތަށް  ދު) އާވާއިގަ ގެމާލިއްޔަތު(ދައުލަތުގެ  R-20/2017ނަންބަރު 

 ތަކަށް ފައިސާލުބި ،ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި

ކުރާ  މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އެ ،ހިސާބުތައް އަދާހަމަކުރުމަކީ ،ދެއްކުމާއި

 މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ކުރުމަށް ސިލުސަދުތައް ހާގުކޮމިޓީގެ މަ ،ކުރަންވާނީކޮމިޓީގެ ފަންޑުން ޚަރަދު  (ކ)  

 ރަކާތްތަކަށެވެ.ހަ ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންޓުލާ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެވައިއެކުލަ

 ،ކޮންމެ މަހަކު ،ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ،ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް ގެކޮމެޓީ (އ)  

 .އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
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(ދައުލަތުގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ކޮމެޓީގެ މުދަލާއި ފައިސާ (ހ)  .84 ކޮމިޓީގެ ފައިސާއަށް ޒިންމާވުން 

ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުގެ  ގައިއެއްގޮތަށް ހިން ދު) އާގަވާއި ގެމާލިއްޔަތު

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ކޮމެޓީގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ  (ށ)  

ވެފައިވާ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކަށް ހަވާލުމުވައްޒަފަކު އޭނާއާ 

ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ކައުންސިލުގެ ވަޒީފާއިން 

ންސިލުން ކަނޑައަޅާ ވެހުރި ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް ކައުހަވާލުވަކިވެވޭނީ އޭނާ 

 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ހަވާލުފަރާތަކާ 

ދަނީ ހޯދުމަށް މްދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އާގުސަކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަ (ހ)  .85 ކޮމެޓީތަކުން ވިޔަފާރިކުރުން

 ރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހައިޤްތިޞާދީ 

 ،(ހ) ގެ ބޭނުމަށް، ކޮމެޓީތަކުން ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންނަމަ މި މާއްދާގެ  (ށ)  

ދުތަކަށް ނުވަތަ ގުސައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަ

ސަދުތައް ހިމަނައިގެން ކައުންސިލުން "ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ގުކޮމެޓީގެ މަ

 ފުރުޞަތުކުންފުނި" އުފައްދައި ކޮމެޓީއަށް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ 

 ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.ފަހި

މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ 

ކުރިން ހުރި އަންހެނުންގެ 

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

  ކޮމެޓީގެ ވިޔަފާރިއާއި 

 މުދަލާއި ފައިސާ

ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންއައި ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ގަމި  (ހ)  .86

ކޮމެޓީގެ  ށްޔަޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ހަމަ  ވާއިދަށް ގަދަށުގައި، މި 

 ،އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ވިޔަފާރިއާއި މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ) އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 ރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވީއެވެ.ތަ

ގެޒެޓްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ހަމައަށް، ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން  ގަވާއިދުމި  (ށ)  

(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ  6އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުންގެންދާނަމަ، 

އެއްގޮތަށް  އުސޫލާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތެރޭގައި 

  ކުރަންވާނެއެވެ. ރީޓަވިޔަފާރިތައް ރަޖިސް

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި  ހައިކޮމިޓީގެ އިދާރީ އެންމެ (ހ)  .87 ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން

 ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިދާރީ އިންތިޒާމު

 ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޓީގެ އިދާރީ
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 ކައުންސިލުގެ ޅައި،މާލީ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަ ކާއިމަސައްކަތްތަ

ޒިންމާ  ،އިނަހިމަމަސައްކަތްތައް އެ  ންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިމުވައްޒަފު

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާލު

 ކައުންސިލުގެމާލީ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  ކާއިލިޔެކިޔުންތަ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ (ށ)  

ކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ރައްކައުތެރިން އުސޫލުއެހެނިހެން ލިޔުންތަކެކޭ އެއް 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ކައުންސިލުން 

ހެން ނޭލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ އެ ކޮމިޓީގެ ބޭނުންތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭ

 ކުރެވިފައެވެ.މުއިންތިޒާ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  (ނ)  

ވެހުރި ކައުންސިލުގެ ހަވާލުވަގުތަކު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެނުވަތަ އެ މަޤާމުގެ 

އިދާރާގެ މުވައްޒަފު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 

      ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް

 ވެ.އެ ފަރާތަކަށް ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަމުގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެ

ރަކާތައް ގިނަވެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަކޮމިޓީގެ  (ރ)  

ން ކޮމިޓީގެ މާލީ ތީމަޝްވަރާގެ މަ ކައުންސިލުގެ ،އިތުރުވެއްޖެނަމަ

ރަކާތްތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ހަތަނަވަސްކަން ހުރިނަމަ ކޮމިޓީގެ 

މުވައްޒަފަކީ ކައުންސިލުގެ  ހޮވާދާނެއެވެ. މިފަދައިން ހޮވި މުވައްޒަފުން

 މުވައްޒަފަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ހޮވާއިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމަކަށް 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  ށާއިކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަ  .88 ޖަވާބުދާރީވުން

 ކޮމެޓީން ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ  ޓާއި،ރިޕޯ ،ކޮމިޓީން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީއާއި  .89 ސޮއިކުރުންކޮމިޓީގެ ނަމުގައި 

 ލިޔުންތަކާއި މި ނޫންވެސް ރަސްމީ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭ

ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނެތް ހިނދެއްގައި  ސޮއިކުރާނީ ލިޔުންތަކުގައި

 ވެހުރި މެންބަރެވެ.ހަވާލުވަގުތަކު  ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުމާ އެ ސްކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތަކީ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ  (ހ)  .90 މަރުޙަލާ އިންތިޤާލީކޮމެޓީގެ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމެޓީން 

 އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތެވެ.
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ށް ގެންދަންވާނީ ޔަކަންކަން ކުރި ހައިގެ އެންމެމަރުޙަލާ އިންތިޤާލީކޮމެޓީގެ  (ށ)  

 ންނެވެ.ތީގޮތުގެ މަ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 11ދުގެ ގަވާއިމި 

 އެގާރަވަނަ ބާބު:

އުރު  އުންސިލްތަކުގެ ދަ ރުޙަލާ ކަ ދަލުވުމުގެ މަ  ބަ

ކައުންސިލެއްގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ  އެ ،އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތަކީ  .91 އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރާ 

 ށް ހިނގާ މުއްދަތެވެ.ޔަދުވަހާ ހަމަ

 ކައުންސިލުގެޓަކައި  ކުރުމަށްޛު އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ ކަންކަން ތަންފީ (ހ)  .92 އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީ

(ތިނެއް)  3ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ  ލާއި،ރައީސާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަ

(ފަހެއް) މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ  5މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 

އިދާރާގެ  ކައުންސިލުގެދަންވާނެއެވެ. އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީއެއް އުފައް

 ކައުންސިލުގެ(ތިނެއް) އަށްވުރެ މަދުނަމަ،  3މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

އިދާރާގައި އެ ވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ހިމަނައިގެން އިންތިޤާލީ 

 ކޮމިޓީ އުފައްދަންވާނެއެވެ.

 ،އިންތިޤާލީ ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

ވަގުތު  މަސްއޫލިއްޔަތާ އެ ކައުންސިލުގެ ރައީސް/ މޭޔަރު ނުވަތަ އެ

 ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކުންނެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ގައި  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ނ)  

ން ތީސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާގެ މަ ،މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ

 ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީގެ  މި މާއްދާގެ (ހ) (ރ)  

 އިންތިޤާލީ މުއްދަތު ފަށާ ތާރީޚުންނެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފެށޭނީ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  ،ކުރާނީޛުއިންތިޤާލީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީ (ބ)  

 ބެލުމުގެ ދަށުން ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތުގައި، ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި  (ހ)  .93

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް، އެ ކައުންސިލަރަކު  ،ކައުންސިލަރުންނަށް
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ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލެއްގެ އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީއިން ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓު 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ،މަޝްރޫޢުތަކާއި ހައިފައިވާ އެންމެގައިކައުންސިލުން ހިން  )1(   

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ  ،ދާ މަޝްރޫޢުތަކާއިގެންހިންގަމުން

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ  ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ހުންނަ  ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑާއި  )2(   

އެ ޑިޕާޓުމަންޓުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ  ،އެންމެހައި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ދިނުން.

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި  )3(   

 ،ދާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތެއްގެ މަޢުލޫމާތުގެންއަދި ކުރަމުން

 ؛އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް ދިނުން

            ،ކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ އެންމެހައި މައްސަލަތަކާއި   )4(   

 ؛ލިޔުމުން ދިނުން ،އެ މައްސަލަތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު

ކައުންސިލުގެ ހިންގާ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ގޮތާއި  )5(   

ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  ،ގަވާއިދާއި

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް  ،ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 ؛ދިނުން

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   )6(   

ގައި ރަށު / އަތޮޅު /  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ 

ކައުންސިލްތަކުން ދިނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ސިޓީ 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ކޮށްފައިވާ  ،ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިއާއި  )7(   

ކައުންސިލަށް  އްޔާއި،އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި، ނަގަމުންދާ ފީއާއި ކު

ފައިވާ ގައިކައުންސިލުން ނަ ކާއި،ލަތްތަސީއާމްދަނީ ލިބޭ ވަ

މަޢުލޫމާތު  ހައިކައުންސިލުން ދީފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އެންމެ ،ލޯނުތަކާއި

 ؛ދިނުން
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ކައުންސިލުން ފައިސާގެ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ގޮތުގެ   )8(   

ލޫމާތު ޢުގެ މަޓުއަހަރީ ބަޖެ ،އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ،މަޢުލޫމާތާއި

 ؛ދިނުން

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާބެހޭ ފައިވާ ވައިލައިކައުންސިލުން އެކުލަ  )9(   

 ؛މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   )10(   

ގައި ކައުންސިލްތަކުން  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ 

 ؛ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

 އި،ލް ޕްލޭނާޝަފައިނޭން ،އިނާޕްލޭ ގެކައުންސިލުގެ ތަރައްޤީ  )11(   

 .ލޫމާތު ދިނުންޢުގެ މަނުބިނާވެށި ޕްލޭ

އެހެން  ވައިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ފިޔަ ،އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި (ހ)  .94 ޚަރަދުކުރުން

 ނުވާނެއެވެ. ޚަރަދެއް ކޮށްގެން

އިންތިޤާލީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ  ލާއި،ކައުންސި  )1(   

 ؛ޚަރަދު

 ؛މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު  )2(   

އިދާރީ ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ  ،ވައިމަރާމާތުކުރުން ފިޔަ  )3(   

 ؛ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

 ފައިހުރިދައިކައުންސިލުން އިންތިޤާލީ މުއްދަތުގެ ކުރިން ހޯ  )4(   

  .ޚިދުމަތަށާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުން މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ   .95 ވިލަރެސްކުރާނެ ފަރާތް

މައުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އިންތިޤާލީ 

 ވެ.ކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެލަފާގެ މަތިން އެ ކައުންސިލެއްގެ ސެކޮމިޓީގެ 

     ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ފަރާތްތައް މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން   .96 މުޚާޠަބުކުރާނެ ގޮތް

 މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި ކައުންސިލުން ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށްއެ 

"އިންތިޚާބީ ނުވަތަ ، "ކުރަންވާނީ "އިންތިޚާބީ މޭޔަރުބުކައުންސިލަރުންނާ މުޚާޠައެ 

 މިފަދައިންނެވެ. ،ރައީސް" ނުވަތަ "އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރު"
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އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނާއި 

 މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުން

ލުގެ އިދާރާގެ އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުން މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން، ކައުންސި  .97

މުޢާމަލާތެއް  ހާއެފަދަ އެންމެލަތުގައި ހާ ވާކުރަން ބޭނުންތުމުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާ

ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ 

ގެ އިދާރާގެ އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުން މަޤާމާ ހަވާލުވުމު

 ކުރިން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ސީދާ އެ ފަރާތްތަކާ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ގެ(އެކެއް) ހަފުތާ  1އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވާތާ   .98 މަޤާމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން

ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެ ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ލޯކަލް 

ލަކުން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ސޫގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އު

ގެ މުޤައްރަރު ކަނޑައަޅާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް މުބާއްވަންވާނެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާ

ގާ ގަވާއިދާއި ކައުންސިލުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކައުންސިލުގެ ހިންއޮތޯރިޓީންނެވެ. މި 

ކޮމެޓީތަކާއި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ މުހިންމު ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކައުންސިލް ހިންގާ ގޮތާއި ،އިތުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އާއި މުގެ ޤާނޫނު)ހިންގުއުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  2006/3

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް  R-20/2017 ފައިވާލައިފައިއެކުލަ

 އަހުލުވެރިކުރުވުން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ތުކައުންސިލަރުން މަޤާމާ ހަވާލުވެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާއިންތިޚާބީ  (ހ)  .99 މަޤާމު ހަވާލުކުރުން

ބޭއްވުމުގެ އެންމެހައި ތައްޔާރީތަކެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން 

 ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންވާނެއެވެ.

ދައުރު ހަމަވާ ކައުންސިލަރުންނަށް  ،ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް (ށ)  

 ންވާނެއެވެ.ދޭވަތު ޢުދަ

އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނާއި ދައުރު ހަމަވާ ކައުންސިލަރުން  (ނ)  

ކައުންސިލުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރުވުމުން މަރުޙަބާ ކިޔާނީ 

 ވެ.ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެ
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ރަވަނަ ބާބު:  ބާ

 ް ންކަން  އެހެނިހެނ  ކަ

މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް   .100 ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 

 ދިމާވުން

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް  މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ  .101

ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އެއްޗެއް މާނަކުރުމުގައި  ނުވަތަ ލަފުޒެއްއިބާރާތެއް، 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  ،ކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ،ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ ނަމަ

ބޯޑުންނެވެ. އަދި އެފަދަ ހާލަތުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ނިންމާ 

 އިދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ނިންމުންތަކަކީ މި ގަވާ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން މި ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .102 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ފާސްކޮށް، ދިވެހި

 ފެށިގެންނެވެ.

މަށް ލޯކަލް ރުކުރިން ކައުންސިލުތަކުން ޢަމަލުކު ،އިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުންގަވާމި   .103 ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތައް

 ވީއެވެ.ޠިލުއުސޫލުތައް ބާ ހައިގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ އެންމެ

ވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިފުމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ  .104 މާނަކުރުން

ޒުތަކަށް ފުހިނދަކު އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ ހައިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާ

ޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ފުފައިވާނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަދީ

ކޮށް މްޢުއި ޖައަދި މި ގަވާއިދުގައި މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގަ

 ބޭނުންކުރާ މާނަވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ.

 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ހ)  

    ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

     ،ކައުންސިލްތަކަށާއި  ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަތޮޅު

 ށެވެ.ލްތަކަނުވަތަ ރަށު ކައުންސި ،ކައުންސިލްތަކަށާއި ސިޓީ

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

   ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ތަކުގެ ކައުންސިލް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަތޮޅު
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_____________________________ 

ރަށު  ،އިކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނަށާ ސިޓީ ،އިމެންބަރުންނަށާ

 ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނަށެވެ.

ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ  ،"ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  

ފައިސާ ފިޔަވައި ކައުންސިލަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާއާއި 

 ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއަށެވެ.ކާއާމްދަނީއާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރައް

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ،"ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  

ވަނަ  126ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ  ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެވެ. ނުވަތަ 

 ތާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެވެ.އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަ

 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ސުލޫކީ މިންގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)  އުޞޫލުން(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ގެ ސޯޅަވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ 

 ނޑަށެވެ.މިންގަ

ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާއާއި  ،"ވިޔަ މޮޑިއުލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޅ(  

ބަޖެޓާއި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

 ފައިވާ ނިޒާމަށެވެ.ލައިފައިއޮތޯރިޓީން އެކުލަ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ  ،"ސެޕް ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(  

ފައިސާއާއި ބަޖެޓާއި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މާލީ ވުޒާރާއިން 

 ފައިވާ ނިޒާމަށެވެ.ވައިލައިއެކުލަ
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 ނަން........ ކައުންސިލުގެ........ 

 ، ރަށް

 .ދިވެހިރާއްޖެ

ލާމުގެ/ މުޢާ ސަ އްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯ ންމާގެ ޗު  އިލީ ޒި

 ބައިކައުންސިލަރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 (ދޭއް) 2ދުވަސް:  (އެކެއް) 1ދުވަސް: 

 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު:

 ސަބަބު: ސަބަބު:

 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: ސީލު ލިޔަން:ފުދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ތަ 2

 ސަބަބު:

 ރާރު:ޤްގެ އިކައުންސިލަރު ގެ ނަން: ކައުންސިލަރު

          ލޫމާތެވެ. އަދި ޢުތެދު މަ ބެހޭހުރެންނާމަތީގައި އެވަނީ އަ

ދީފައިވާ  ހުރެންނެތި އަ ލޫމާތަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްޢުމަ އެ

 ހުރެންއަ ،ހުރީ ހުރެންމަޢުލޫމާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އަ

 ޙީލާޞްގެ މައްޗަށް އިހުރެންބަލިވެގެން ނޫންކަމަށް ވެއްޖެނަމަ، އަ

 ރަމެވެ.ގަބޫލުކު ހުރެންފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަ

 އެޑްރެސް:

 :ޤާމުމަ

 ސޮއި:

 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި ވެހުރި ކައުންސިލަރުހަވާލުރައީސް، ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ 

 2-ދުވަސް  1-ދުވަސް 

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

 ތާރީޚު:  ގެ ސޮއިކައުންސިލަރު ނަން:  ގެކައުންސިލަރު

 : މުމަޤާ

  1 ޖަދުވަލު
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 ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި ހާޒިރީ

 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން:

 ގަޑި: :މަޤާމު

 ތާރީޚު: ސޮއި:
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