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ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ެގ ދަށުން 

ގެ ތުޅާދޫަކއުންސިލް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީއިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ 

 ދުގަވާއިބައްދަލުވުންތައް ިހންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާއިދެވެ. މި 

 ގައި ބޭއްވުނު 2011ފެބްރުއަރީ  26އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ، 

 ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައެވެ.  01ގެ މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫކައުންސިލް

ހިންގާ ގެ  މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫކައުންސިލްވާއިދަށް ކިޔާނީ ގަމި  )ށ(  

 " އެވެ.2011 ވާއިދުގަ

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7ގެ މަޤްޞަދަކީ،  ާޤނޫނު ނަްނބަރު ގަވާއިދުމި   .2 މަޤްޞަދު 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު( އާއި ެއޤާނޫނުގެ ދަުށން 

މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ގަވާއިދުހެދިފައިވާ 

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލް ތުޅާދޫކައުންސިލް

ން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުްނތަްއ ނިންމުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްއަދާކުރުމަށާއި، 

ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެޭހ ަބއްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާިއ، ެއ ބައްދަލުވުްނތައް 

ގުމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތަުކގައި ނިންމާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހިން

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުމެވެ.  ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަ

ގައި ބޭއްވުުނ  2011ފެބްރުއަރީ  26މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުަރންފަށާަފއި މިވަނީ،   .3ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 



 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ހިްނގާ ަގާވއިދު  ޞަފްޙާ |2

 

ގެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލް

 ބައްދަލުވުން 

ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ކަމުގައި ބަލާނީ ކައުންސިލްމި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގައި،   .4

ގެ ހުރިހާ މެންބަުރން ހުވައިކުރުމަށްފަހު، ހުރިާހ މެންބަރުންަނށް ކައުންސިލް

 އެންގުމަށްފަހު ބާއްވާ ބައްަދލުވުެމވެ. 

ބައްދަލުވުމުގަިއ، ކައުންސިލުން  ފުރަތަމަމާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫކައުންސިލްގެ ފެށުން 

 އިން ފެށިގެންެނވެ. 2011ފެބްރުއަރީ  26ފާސްކުރުމުން  ގަވާއިދުމި 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ރައީސް ނައިބު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި 

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި 
 ރައީސް ނައިބު 

ވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކައުންސިލްގެ މެްނބަރުންގެ ތެރެއިްނ ގަމި   .5
ރައީސެއް، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ނައިބުކައުންސިލްގެ ރައީސްއަކާއި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި 

ރައީސް ނައިބު 

 އިންތިޚާބުކުރުން 

މަޤާމު ހުސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ، ރައީސްގެ ނައިބުއުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ކަ  .6
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30އެ މަޤާމެއް ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެެގން 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ހުސްވާ މަޤާމަކަށް ވަނަ  7ގެ ގަވާއިދުމި  ތެރޭގައި، 
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެިއން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންާވނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  

ރައީސް ނައިބު 
އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުނުވަތަ ލްގެ ރައީސް ކައުންސި )ހ(  .7
 ނިވި ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.ނަރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި، އަން

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންެގ ތެރެިއން، ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް   .1 
ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދޭ މެންބަރެއް، ނައިބުނުވަތަ 

ގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ކައުްނސިލްއެ މެންބަރެއްގެ ނަްނ 
 ހުށަހެޅުން. 

ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރާނެ ނައިބުރައީސަކަށް  ނުވަތަ  .2
ރުން ހޮވާނީ، ކައުްނސިލްގެ އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މެންބަ

 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
ކޮންމެ މަގާމަކަށް ނަގާ ިސއްރުވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ  .3

 ވޯޓެވެ.  1މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ 
 2ރައީސްކަމަށް ވޯޓުނަގާީނ ނައިބުގެ ރައީސާއި ކައުންސިލް .4

 ވަކިންނެވެ. މަގާމަށް

ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު  )ށ(



 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ހިްނގާ ަގާވއިދު  ޞަފްޙާ |3

 

ރައީސަކު ނައިބުރައީސެވެ. އަދި  ަނއިބުބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ 
 ނެތްނަމަ، ކައުންސިލްގެ މެްނބަުރންގެ ތެރެއިން ހޮވާ މެންބަރެކެވެ. 

ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ނައިބުކައުންސިލްގެ  )ނ(
 ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ރަީއސެވެ. 

ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ނައިބުކައުންސިލްގެ ރައީސަކު ނުވަތަ  )ރ(
ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ، ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް 

 އިދާރީ މުވައްޒަފެވެ.

ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނައިބުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ  )ބ(
 އިންތިޚާބުވާނީ، އެންމެ ގިނަ ޯވުޓލިބޭ މެންބަރެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  
ރައީސް މަޤާމުން ނައިބު 

 އިސްތިޢުފާ ދިނުން 

ރައީސްގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ނައިބުގެ ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް )ހ(  .8
ދޭންބޭނުްނވެއްޖެނަމަ، އެަކން ިލޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. 

އެ މަގާމުން  ސިޓީލިބުމުން ޭއނާއިސްތިޢުފާގެ ގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް
ގެ ކައުންސިލްލިބުމުން  މި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަކިވީއެވެ. 

ވައްޒަފު، ސިޓީ ލިބުނުކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެންމެ އިސް އިދާރީ މު
 ހުރިހާ މެންބަރުންަނށް އަންގަންާވނެއެވެ.

 ނައިބުމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ  )ށ( 
ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދިން ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ 

 މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމި އޮންނާނެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  

ރައީސް  ނައިބު 
 މަޤާމުން ދުރުކުރުން 

ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނެތްކަމަްށ ނައިބުކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ  )ހ(  .9
ގެ ޖުމްލަ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލް

ވަގުތުން  މެްނބަރަކުއްޔަތުން ފާސްކޮށްފިނަމަ، އެމެންބަރުންގެ އަޣުަލބި
 މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭންވާނެއެެވ.

ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު ނައިބުކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ  )ށ( 
ވަކިކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަްނ ދެމި 

 އޮންނާނެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  

 ވާޖިބުތައް 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  .10

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި އެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު  )ހ(
 .ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވައި  )ށ(
 .ހިންގުން

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް  )ނ(
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 .ޝާއިޢުކުރުމާއި ތަންފީޛުކުރުން

ފޮނުވަންޖެހޭ ަފރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުވުމާއި  )ރ(
 .ގަވާއިދުން ފޮނުވާތޯ ެބލުން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި  )ބ(
ކައުންސިލާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެެމހެއްޓުމަށް 

 .މަސަކަތްކުރުން

ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކާ އެއްގޮތަށް  )ޅ(
 .އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާތޯ ބެުލން

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ޮގުތގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ކަުއންސިލްގެ  )ކ(
 .ޚަރަދުތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން އަތޮޅު ކައުންސިލުންނާއި  )އ( ރަުށ ކައުންސިލުން ކަ
 .ކަންކަން ކުރުން

އިބު  ކައުންސިލްގެ ނަ
 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 

 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. ނައިބުކައުންސިލްގެ   .11

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް  )ހ(
 .އެހީތެރިވެދިނުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ  )ށ(
ނުވަތަ އެ  ،ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ

މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރުން.

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. )ނ(

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން )ރ(  .ރަށު ކައުންސިލުން ކަ

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން 

 އެއްވަނަބައި 
 ބައްދަލުވުން  ގެ ކައުންސިލް

 
ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުން 

)ދޭއް( ބާވަތުގެ  2ވަނީ އަންނަނިވި ބައްދަލުވުންތަްއ ބެހިގެންކައުންސިލްގެ   .12

 ށެވެ. މައްޗަ

 ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުްނ. )ހ( 
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 ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން. )ށ(  

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ދުވަސް 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  )ހ(  .13

ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް  ކައުންސިލްގެއެއްފަހަރު 

އޮންނާނީ ކޮންމެ ަހފްތާއެއްގެ ަބއްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. ޢާންމުޮކށް 

 ދުވަހުއެވެ. ބުރާސްފަތި

ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް  )ށ(

)އެކެއް( ޢާންމު ބައްަދލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ  1ފެނިއްޖަނަމަ، ަހފްތާއަކު 

 ދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.އިވާގަބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް މި  ޢާންމު

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

ތަނާއި، ވަގުތާއި،  

 އެޖެންޑާ 

ނޑައަޅާނީ ކައުންސިލްގެ  )ހ(  .14 ބައްދަލުވުން ބާއްާވނެތަނާިއ، ވަުގތާއި، އެޖެންޑާ ކަ

 ރައީސެވެ. 

ނޑައަޅާ ތަނާއި، ގަޑިއާއި،  )ށ( ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުމަށް ކަ

( އްދެއެ) 02އެޖެންޑާ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ، ދުވަސްކުރިންްް

 މެންބަރުންަނށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 

 ދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައް

 

ގެ ކައުންސިލްކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން،  )ހ(  .15

 ރައީސް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ހިމެނުމަްށ ކަމެއް ގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކައުންސިލް )ށ(

( )ތިނެއް 3ބޭނުންވާނަމަ ޢާންމު ބައްަދލުވުްނ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ 

 ގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލްދުވަސް ކުރިން، ލިޔުމަކުން 

ގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، ކައުންސިލް )ނ(

ގެ ކަުއންސިލްކައުންސިލަށް ވަކިކަމެއް ހުށަހަަޅން ބޭުނންވާނަމަ އެކަމެއް 

މިގޮތަްށ ހުށަހަޅާ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ގެ ބައްދަލުވުމަށް ކައުންސިލްހުރިހާކަމެއް، ތަރުތީުބްނ 

 ވާނެއެވެ.އެޖެންޑާކުރަން



 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ހިްނގާ ަގާވއިދު  ޞަފްޙާ |6

 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ހުށަހަާޅނީ ޤައުމީ  )ރ(

ނޑައެޅުމުގައިއިދާރާތަކުންނެވެ.   ސަރުކާރުގެ  ބައްދަލުވުމުެގ އެޖެންޑާ ކަ

 ކަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތަްއތަ

ގެ ޢާންމު ބައްދަލުުވމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަްށ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލް )ބ(

ކޮންމެ މައްސަލައަކީވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫުނގެ ދަށުން 

ރާއި ބާރު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާ ގަވާއިދުހެދިފައިވާ 

 އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ 

 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ  )ހ(  .16

މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެްއބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުްނ ހާޒިރުވެ 

 ތިބެގެންނެވެ. 

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަަމނުާވނަމަ، އެ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(

ނޑާލުމުގެ ނުވަަތ އެހެން  ޢަދަދު ހަމަވަންެދން، އެ ބައްަދލުވުމެއް މެދުކަ

 ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 

 ބައްދަލުވުން 

ޙާލަެތއްގައި، އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ޙާލަތުންކުރެ   .17

 ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ެގން ކަުއންސިލްގެ ވެވުމަށް، މަދުއްކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުެމއް ބޭ )ހ(

 ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.

ވުމަށް، ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އްބައްދަުލވުމެއް ބޭކައުންސިލްގެ ކުއްލި  )ށ(

 އޮތޯރިޓީއިން އެދުން.

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް  )ނ(

 ބާއްވަން ފެނުން.
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ގެ އިތުރު ކައުންސިލް

 ބައްދަލުވުންތައް 

ގެ ޢާންމު ބައްަދލުުވންތަކާއި ކުއްލި ބައްަދލުވުންތަުކގެ އިތުރަށްވެސް، ކައުންސިލް  .22

ނޑައަޅާ އުސޫލަކުން ބައްދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ކައުންސިލް  ގެ މެންބަރުން ކަ

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަްލސާއެއް ބާއްވަން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުެމއް   .18

 ބޭނުންވާ ސަަބބާއި ތާރީޚް ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

ތަނާއި، ވަގުތާއި،  

 އެޖެންޑާ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ގަވާއިދުމި  )ހ(  .19

ނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް  ބާއްވާނެ ތަނާއި، ވަުގތާއި، ެއޖެންޑާ ކަ

ބޭއްވުމަށް ހުަށހެޅި ފަރާތަކުން ިލޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިން، ކައުންސިލްގެ ރަީއސެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  )ށ(

ނޑައަޅާ ތަނާއި، ގަޑިއާއި، އެޖެންޑާ،  ވީއެންމެ އަވަހަކަށް  ކަ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަްށ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ކުއްލި ބައްދަލުވުގެ 

 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަުލވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކައުންސިލްެގ ޖުމްލަ  )ހ(  .20

މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެްއބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުްނ ހާޒިރުވެ 

 ތިބެގެންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަަމނުާވނަމަ، އެ  )ށ(

ނ ޢަދަދު ޑާލުމުގެ ނުވަަތ އެހެން ހަމަވަންެދން، އެ ބައްަދލުވުމެއް މެދުކަ

 ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 

ކައުްނސިލްގެ ރައީސެވެ. ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ   .21

 . ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ ކައުންސިލްގެ ަނއިބުރައީސެވެ

 ބައި  ދެވަނަ 
 ބައްދަލުވުން ހިންގުން 
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ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުންތައް 

 ފެށުމާއި ނިންމުން 

ސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ންގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުގަވާއިދުމި  )ހ(  .23

ބައްަދލުވުުމގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. ފެށުމާއި ނިންމުން 

މިގޮތުން ބައްދަލުވުން ފަށަމުްނ "ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ" 

މިގޮތަށް އަދި ބައްދަލުވުން ނިންމަމުން "ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުން 

 ނިމުނީ" މިގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބަްއދަލުވުމުގެ  )ށ(  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަ

ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިާޔސަތުން ބަލަންާވނެއެވެ. ޤާޫނނީ ޢަދަދު 

ހަމަވާނަމަ މެްނބަރުންގެ ަޢދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާންުކރުމަށްފަހު 

އިވާ ަގޑިޖެހޭއިރު ބައްދަލުވުން ަފށާނީއެވެ. ބައްދަުލވުން ފެށުމަށް ހަމަެޖހިފަ

)ފަނަރަ( މިނެޓް  15ހަމަވޭތޯ  ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަަމ، ެއ ޢަދަދު

ދިއުމުންވެސް ޤާނޫީނ ޢަދަދު އިންވާނެއެވެ. މި ވަގުތު ފަހަނައަޅަލަބަ

 ހަމަނުވާނަމަ، އެކަން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި 

 ފާސްކުރުން 

ނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުން   .24 ފެށުމަްށފަހު، ެއ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަ

ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެމަތިން ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އިއްވުމުން، 

ްނ ކައުންސިލުން އެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އުނިއިތުރު ގެންނަ

 ވެ.ާފސްކުރެވިދާނެއެ ގެ ބައްދަލުވުމުންކައުންސިލް

ތަށް އެޖެންޑާއާ އެއްގޮ 

ކުރިއަށް ގެންގޮސް 

 ހުޅުވާލުން  ށް ބަހުސަ

ނޑައެޅިފައިވާ  )ހ(  .25 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެޖެންޑާގައި ކަ

ނޑައަޅާ ތަރުތީބުްނ، އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާ ސަތުން ކަ

އެކަމަކާބެހޭގޮތުން ބަުހސްކުރުމުގެ  އި،ގޮތެއްގެމަތިން ބައްަދލުވުމަށް ހުަށހަޅަ

 ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ. 

މުގައި،  ގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލު)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަހުސް މި މާއްދާގެ )ށ(

މިނަށްބަލަިއ، މުޅި ބަހުސަށް ދެޭވނެ ޖުމްލަ ވަގުތާއި، މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑު

ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަ

މިގޮތުގެމަތިްނ ުފރުޞަތުގެ ރިޔާސަތަށް ިލިބގެންވެއެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ 
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ނޑައަޅަން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ، ަބހުސްގެ ޖުމްލަ  ދިގުމިން ކަ

ގުމިނާއި، ކޮންމެ މެްނބަރަކަށް ލިބޭނެ ފުރުަޞތުގެ ދިގުމިން، ދި

މިގޮތަށް   ބަހުސްފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

 މެންބަރުންަނށް ފުރުސަތުދޭންވާީނ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންނެވެ.

ވުމުގައި ބައްދަލު 

ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 ތަށް އެދުން ސަ ފުރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ބަހުސަށް  25ގެ ގަވާއިދުމި  )ހ(  .26

ހުޅުވާލުމުން، އެ ބައްދަލުވުމަކަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގައި 

 ށް ރިޔާސަތަ އަތް އުފުލައިގެން ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެްނބަުރން، 

 އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.

ދޭ މެްނބަރުންަނށް، އެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ުފރުޞަތަށް އެ )ށ( 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން، ނުވަތަ ބަހުްސ އެއްކޮށް  ބަހުސަކަށް ކަ

ނިމެންދެން، ފުރުޞަަތށް މެްނަބރުން އެދުނު ތަރުީތބުކަމަށް ިރޔާސަތަށް 

 ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީުބން، ފުުރޞަތުދޭންވާނެއެވެ.

ބަހުސްގައި ވާހަކަ 

 ދެއްކުމުގެ އަދަބު 

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ވާހަކަދެއްކުމުގައި، ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް   .27

 އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ަތބާވާްނވާނެއެވެ.

ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް  އިކަ ދައްކަމުންދާ ަވގުތު އޭނާއާމެންބަރަކު ވާހަ )ހ(

 ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކުެވސް އެދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން.

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިނާުކރުން. )ށ(

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިާލފުނުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަސްމޮެށ އުޅުމުގެ  )ނ(

އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ 

އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ 

 ގޮތުގެމަތިން، ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން.

ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް  )ހ(  .28 ބަހުސް ނިންމުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ ވަގުތު  ބަހުސް ނިމުމުން ނުވަތަ ަބހުސަށް ކަ

ލައެއް ހުށަހެޅި މެންބަރަކަށް،  އްސަމަ ހަމަވުމުން، އެ ބަހުސްކުރެވުނު 



 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ހިްނގާ ަގާވއިދު  ޞަފްޙާ |10

 

)ތިނެއް( މިނެޓް  3މަދުވެގެން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށާއި ފަުހބަސްުބނުމަށް 

 ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން، މައްސަަލ ހުށަހެޅި  )ށ(

މެންބަރަށް ފަުހބަސް ބުނުމުެގ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިުނމާއެކު، އެ 

 މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ.

މެދުތެރެއިން  ވާހަކައިގެ 

 ލަންޖެހުން ހުއްޓާ 

އަންަނނިވި ކަންަކމުންކުރެ ކަމެއް މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް   .29

 ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު ަދއްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓާލަންވާެނއެވެ.

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް  )ހ(

 ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުަމށް އެންގުން.

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކައުްނސިލްގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައްކަމަށް  )ށ(

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް  ރިޔާސަތަށް 

 ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުަމށް އެްނގުން.

ކަމަކާ ުގޅުމެއްނެތް އި ހިމެނިގެންވާ ގަމެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެެޖންޑާ )ނ(

 ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެންގުްނ.

ވާހަކަ ހުއްޓާލަން 

އެންގި ސަބަބު 

 ބަޔާންކުރުން 

މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލުަމށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ، އެވާހަކައެއް   .30

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ހުއްޓާލުމަށް އަންގާ ސަބަުބ، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް 

ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުމެއްގައި 

ކުރުން ހުއްދަނޫން 

 ކަންތައް 

ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލްގެ މެންަބރަކު، އަންނަނިިވ   .31

 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާއިރު  )ހ(

 ކަމެއް ކުރުން.

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން  )ށ( ގެ ބޭނުމަްށ ފިޔަވައި، ކައުންސިލްކައުންސިލުން ކަ

ކެސެޓް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެރާ، ނުވަތަ މަންޒަރު 

ނުވަތަ އަޑު ރެކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ކައުންސިލްގެ 



 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ހިްނގާ ަގާވއިދު  ޞަފްޙާ |11

 

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޭބނުންކުރުން.

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ެގްނދަނިކޮށް އެ މެްނބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު  )ނ(

 ހުރަސް އެޅުން.

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މޯބައިލް ފޯނުގެ ފޯނުކުރުމުގެ ފަންކްޝަން  )ރ(

ބޭނުންކުރުމާއި، ކެމެރާ ބޭނުންޮކށްގެން ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުމާއި، ވޮއިސް 

 ރެކޯޑަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަޑު ރެކޯޑުކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ 

 ފުރުޞަތު ދިނުން 

ނޑަނާޅާ ކޮންމެ  )ހ(  .32 ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ކައުންސިލުން ކަ

 ބައްދަލުވުމަކީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާަލއިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުްނތަކެކެވެ. 

ގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކައުންސިލް )ށ(

މާއި، ބަހުސްގައި ދެއްކުކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ެއއްވެސް ވާހަކައެއް 

 އެެވ.އްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެހައިސިއެއްވެސް 

ކައުންސިލުން ކުރިން ހުއްދަ ޯހދުމަކާ ނުލައި ކެސެޓް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ  )ނ(

ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ނުވަތަ ކެމެރާ ނުވަތަ މަންޒަރު ނުަވތަ ައޑު ރެކޯޑް 

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި  

 ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ަބއްދަލުވުން ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަްނނަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން،  )ނ(

ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ޮކންމެ މީހަކު ވަގުތުން ބައްދަލުުވން ބާއްވާ 

މާލަމުން ބޭރުކުރުމާއި، އޭެގ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް 

ނުވައްދާގޮތަށް، ނުަވތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް 

ވައްދާގޮތަށް ނިންމުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ނު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން  (ރ)

މަޝްވަރާދެވިދާނެ އެކި ފަރާތްތަކަށް،  އިލަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާކައުންސި
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ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ިދނުުމގެ ބާރު، ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވަނަ ބައި ތިން
 ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުން 

 
ކައުންސިލުން ކަމެއް 

 ނިންމުން 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައިނުވާހާ ގަވާއިދުމި  )ހ(  .33 ގައި ކަ

އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ، ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ހިނދަކު، ކައުންސިލުން 

ބައްދަލުވުމަކަށް އެކަމެއް ހުށަެހޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަންނަނިވި  )ށ(

ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ މުޅި ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ 

 މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  .1

 ނައިބު ަވނަ މާއްދާ )ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  121ޤާނޫނުގެ 

ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން( އިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރު 

 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް.

މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ .2

ވަނަ މާއްދާ )ކައުންސިލުން އިންވެސްޓުކުރުން(  132ޤާނޫނުގެ 

އިން ކައުންސިލަށް ިލބިދޭ ބާުރ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮުތން ިނންމާ 

 ނިންމުންތައް.

 މި ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙު ގެނައުން. .3

ކައުންސިލުން 

ކަންތައްތައް 

ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

 ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް  މުގައިކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމު  .34

ކަންކަން ނިންަމްނވާނީ ސަރުކާރުގެ ގެ ކައުްނސިލްއިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. 

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންެނވެ. ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ސިޔާސަތުތަކާއި
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 ންތައްތައް ކަ 

މާލީ ކަންކަން 

 ނިންމުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނޑައަޅަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދައުލަތުގެ  )ހ(  .35 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކަ

ފާސްކޮށްފައިާވ އެންމެހާ  މާލިއްޔާތާ ބެހޭގޮުތން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ 

 ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ  )ށ(

އިން )ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް(  ވަނަ މާއްދާ 23

ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހާ ކަންކަން 

 ތުންގެ މަޖިލީހުންކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާތާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔި

ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ެއ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަާވލެވިފައިވާ 

 ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ކައުންސިލް ނެތް 

ޙާލަތުގައި 

ކައުންސިލްގެ 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކާއި 

ޝަރުއީ ކޯޓްތަކުގެ 

ޙުކުމްތައް 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ޚަރަދުކުރާނެ  ފައިސާ 

 ގޮތް 

ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުވެަފއި ނެތް ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުންެގ މުސާރަދިނުމާއި  )ހ(  .36

އަތޮޅު  ކުރަމުން ގެންދަންވާނީ އެނޫންވެސް އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް

ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ މަތިން ރަށުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ 

ކަންކަން ހިންގުމަށް ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ  ވަގުތީގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ

 އިސްވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންެނވެ.

ނެތްނަމަ،  )ށ( މަތީގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަުތގައި، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްފާސްވެފައި

ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ހުސްވި އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް 

 ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 )ނ( ޝަރުީޢ ކޯޓުތަުކން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުަރންޖެހޭ ޚަރަދުތައް

އިސް ވެރިޔާގެ  ކުރަމުންގެންދާނީއަތޮޅުކައުންސިްލގެ ލަފާގެ މަތިން ޒިންމާދާރު

 ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ.

، އި ބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ފިޔަވަގެ ރައީސާއި ނައިކައުންސިލް )ހ(  .37 ވޯޓު ދިނުން 
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 ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުުމގައި ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެްނނެވެ.

 1ކަމަކަށްނީ، ވޯޓުނަގާ ކޮންމެ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަްށވެސް ދެވޭ )ށ( 

 )އެކެއް( ވޯޓެވެ.

ވޯޓު ގުނައި ތަފްޞީލު 

ރެކޯޑުކުރުމާއި ނަތީޖާ 

 އިޢުލާނުކުރުން 

ވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފްޞީުލ ރެކޯޑުކުރާނީ  ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ   .38

ނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ  މުވައްޒަފު ނުވަތަ އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަ

މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާނީ ބައްދަލުވުމުގެ އިދާރީ 

 ރިޔާސަތުންނެވެ.

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ 

 ޙާލަތު 

ިފރިމީހާގެ ނުވަތަ  ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ  .39

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްަލ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ 

މަޝްވަރާކުރާނަމަ، ެއ މެންބަރަކު އެ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުްނސިލްގައި 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ުނވާނެއެވެ. 

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިެވރިވެވޭނީ ފެންނަ  ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުަގއި،  .40

 ޢަދަދު ހަމަހަމަެވއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ. ވޯޓުގެ ނުފެންނަ 

ނިންމުންތައް 

 ހާމަކުރުން 

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި  )ހ(  .41

 ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަްނވާނެއެވެ.

ނިންމުންތަކާއި މުރުތަކާއި ޢަސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި ކައުން )ށ(

ކަންތައްތައް ޢާންމުޮކށް ހާަމކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ 

ޖެހުމަށްފަހު، ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

ހެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެ

 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ލިޔެ އްދަލުވުންތަުކގެ ޔައުމިއްޔާ ބަޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ކައުންސިލްގެ   .42

ރުންަނށް ފަސޭހަިއން ފެންނާޭނހެން ބަގެ މެންކައުންސިލްތައްޔާކުރުމާއި، 

މުވައްޒަފުގެ އިދާރާގެ އެންމެ ިއސް  ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
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ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ 

ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ ބައްދަުލވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ،   .43

ފާސްކޮށް އެ  ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާ އަޤުލަބިއްޔަތުން

ޔައުމިއްޔާގައި ކައުންސިލުން ނިންާމ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ކަންތައްތަކާއި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ނަންަތކާއި ބައްދަލުވުްނ 

 ވަގުތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަނންާވނެއެވެ.ތަނާއި ބޭއްވި ތާރީޚާއި 

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ

 ޤައުމީ އިދާރާއާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

ޤައުމީ އިދާރާއާއި 

 އޮންނަ ގުޅުން 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އިދާީރ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަްނޖެހޭ ވާޖިބުތައް   .44

އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން ޤައުމީ 

 އިދާރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

 ބާބު  ފަސްވަނަ

 ގެ މެންބަރުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ކައުންސިލް 

ގެ ކައުންސިލް

މަސައްކަތު ހަފްތާ އާއި 

 ރަސްމީ ގަޑި 

)ހ( ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކައުންސިލަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ހަފުތާއަކީ،   .45

 )ފަހެްއ( ދުވަެހވެ. 5އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަަލށް، ހަފްތާއަކު 

ކައުންިސލަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ދިގުމިނަކީ، ، )ށ( އާއްމުގޮތެއްގައި

މިނިެޓވެ. ރަމަޟާން މަސްފިޔަވައި އެެހނިހެން މަސްމަހު،  30ގަޑިއިރާ  6ދުވާލަކު 

އަށެވެ. ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި  15:00ން  08:30ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 

އަށް ކައުންސިލުން  13:00އިން  12:00މަސްމަހުގައި މެންދުރު އެހެނިހެން 

ނޑައަޅާ އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން   ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭންވާނެއެްެވެ. 01ކަ

 13:30ން  09:30)ނ( ރަމަޟާންމަހު، ކައުންސިލަރުންގެ ރަސްމީގަޑިއަކީ 

 އަށެވެ.

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އެކައުންސިލަރަކު  ,)ރ( ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކުވެސް

ދުވަހަކު، ގަޑިއަށް މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. މަސައްކަތަށް 
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 ޙާޟިރުނުވެވޭފަދަ ޢުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކައުންސިލަރަކަްށ ދިމާވި ޙާލަތާއި 

އެވެ. ޗުއްޓީނުނަގައި، މަސައްކަތަށް ގަން ވާނެގުޅޭގޮތުން ޤަވާޢިދުން ޗުއްޓީނަ

ަކުއްނިސަލްށ ާންނަގިއ ުހެރްއެޖ ަނަމ، ެއުދަވެހްއ ަބާލީނ ، ޙާޟިރުނުވެ

 .ާޙިޟުރުނާވ ުދަވެހްއ ަކަމެށވެ 

ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކުވެސް، އެކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ )ހ(   .46 ގަޑިޖެހުން 

 ގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން ޙާޟިރުވެއްޖެނަމަ ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.

)ށ( ކައުންސިލަރުން އާއްމު އުޞޫލެއްގެގޮތުން، ރަމަޟާންމަްސ ފިޔަވައި އެހެން 

ހިނގުަމށްަފހު ކައުންސިލަށް  08:30މަސްމަހު ރަސްމީދުވަހު ގަޑިޖެހޭނީ، 

ނގުމަށްފަހު ހި 09:30ޙާޟިރުވުމުންނެވެ. ރަމަޟާންމަހު ގަޑިޖެހޭނީ، ހެނދުނު 

 ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެ.

ރުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެ، ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް )ނ( ކައުންސިލަ

 ޙާޟިރުވި ކަމާއި ޙާޟިރުވި ގަޑި ރިކޯޑްކުރަން ވާނެއެވެ.

)ރ( ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިކޯޑް ބަލަހައްޓަންވާީނ، އެކައުްނސިލެއްގެ އިދާރީ 

ންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚާޟިރީވެސް ރެކޯޑްކުރާ ސިސްޓަމްގައެވެ. މިގޮތުން، ކައު

އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް އޮޓޮޭމޓެޑް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 

ނަމަ، ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިީރވެސް ބަލަހައްޓަންާވނީ، އެ އޮޮޓމޭޓެޑް ސިސްޓަމް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

ށް )ބ( ކައުންސިލަރު ކައުންސިލަށް ނުކުންނަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ރަސްމީގަޑިއަ 

ކައުންސިލަށް ނުނުކުމެއްޖެ ނަމަ، އެނުނުކުންނަ ވަގުތަށްވާ ިމންވަރަށް ގަޑީލާރި 

ނޑޭނެއެވެ.  ކެ

ނޑުމުގައި ވަގުތުބަާލނީ މިނިުޓންނެވެ. މިނިޓަކަށްޖެެހ )ޅ(  ގަޑީލާރި ކެ

އަންނަ އަދަދު،  އިން ގެއްލައި، ގެއްލީމާ 30ޢަދަދުބަލާީނ، މަހުމުސާރަ 

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ ޢަދަދުން  ގެ އާއްމު ރަސްމީކައުންސިލަރުން ގަޑިކަމަށް ކަ

އިން ގެއްލައިގެންނެވެ. އެއީ، ރަމަޟާން  60ގެއްލައި، ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު 
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ގެއްލައި، ގެއްލީމާ އަންަނ  30މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު، މަހު މުސާރަ 

ން ގެއްލައިގެންނެވެ.  60އިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު  6.5އަދަދު، 

ން ގެއްލީމާ  4ން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު  30މަޟާންމަހު، މަހު މުސާރަ ރަ

 ން ގެއްލައިގެންނެވެ.  60އަންނަ އަދަދު 

)އ( ކައުންސިލަރަކު ގަޑި ޖެހިެގން، ދުވަހަަކށް ނެޭގ ގަޑީލާރި ެނގޭނެ އެންމެ ގިަނ 

 ވެ.އަދަދަކީ އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މުސާރައިގެ އަދަދެ
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 ކައުންސިލް 

މެންބަރުންގެ 

 ޑްރެސްކޯޑް 

މެންބަރުން  ކައުްނސިލްއޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައާއި ޢާންމު ބައްދަލުވުްނތަކުގައި   .47

 ތިބެންވާނީ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.

މެންބަރުން 

މަސައްކަތަށް 

 ހާޒިރުވުން 

ގެ މެންބަރުން ކައުްނސިލްގެ މަސައްކަތަށާއި، ކައުްނސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ކައުންސިލް  .48

ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތު ކައުންސިލްގަވާއިދުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. 

ގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްމިނެޓުގެ ތެރޭގައި )ިތރީސް(  30 ލަސްވެގެން ގަޑި ފެށޭތާ

 ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.ވެ، ކައުންސިލަރުންގެ ހާޒިރު

މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ 

 މިންގަޑު 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން، މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައާއި، ޢާންމު   .49

ނޑު ހިފަހައްޓަންވާެނއެވެ.   ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ތިރީގައިވާ ސުލޫކީ މިންގަ

ބަހަްއޓަންވާނީ ގެ މެންބަރުންގެ ޢަމަލުތައް އަބަދުވެސް ކައުންސިލް )ހ(
ކައުންސިލްގެ ޤަދަރާއި ޝަރަާފއި ކަރާމާތާއި އަބުރު ދެމެހެއްޭޓ ގޮތެއްގެ 

 މަތިންނެވެ.

ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަަރކު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގން އަމިއްލަ  )ށ(
ފައިދާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ މާލީ މަސްލަޙަތެއް ނުވަތަ އުޖޫރައެއް، އެއްވެސް 
ފަރާތަކުން ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭ އެއްވެސް 

 ކޮށްގެންނުާވނެެއވެ.ޤަބޫލު އެއްހަދިޔާ

އަގުލިބޭޮގތަށް ތަނެއްގައި ގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ކައުންސިލު )ނ(
ވާހަކަދައްކައި، ނޫސްމަޖައްލާއަށް ލިޔެ އެފަދަ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް 

 .ނުވާނެއެވެހިންގައިގެން 

ގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލް )ރ(
ކައުންސިލުން މަޝްވަރާދިނުމުގައި، އެއްވެސް ތަފާތެއްކޮށް ޒާތީ 

 ތަޢައްސުބެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާެނއެވެ.

ޖިނާޢީ ޙުކުމެއް މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ ޙުކުމެއްގެ  )ބ(
މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުމާއި ކައުންސިލްގެ 

 ދޫކޮށްލަންވާނެެއވެ. މެންބަރަކު ކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު އެޖަލްސާތަ
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ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއި ސިއްކައާއި ނިޝާން ޭބނުްނކުރަންވާނީ  )ޅ(

 ގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށެވެ.ކައުންސިލް

މަޢްލޫމާތުގެ  ިލބޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށްމަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން  )ކ(

ނުވަތަ ަގވާއިދަކުން ސިއްރު މަޢްލޫމާތުގެ ގޮތުގައި  ކުންތެރެއިން ޤާނޫނަ

ނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ހާމަކޮށް ގެން ނުވާނެެއވެ. އަދި ކަ

މީހުންގެ ށް ލިބޭ، ނުވަތަ ކައުންސިލް މެންބަރަކަ ގައި ހުންނަކައުންސިލް

 .ޒާތީ މަޢްލޫމާތުތައް ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންާވނެއެވެ

މެންބަރުން 

 ޗުއްޓީނެގުން 

ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ )ހ(   .50

( ތިރީސް) 30ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުގެ ަބންދުުދވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮަތށް އަހަރަުކ 

މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ޙައްޤުވާ . ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ 

ޗުއްޓީ ދޭނީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތުގެމަިތން ކައުންސިލްގެ 

 .ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ ކައުންސިލުންނެވެ . ރައީސެވެ

ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެކައުންސިލަރަކު އާދައިގެ )ށ( ކައުންސިލަރަކު އަހަރީ 

ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދޫ ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ، 

އެދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެކައުންސިލަރެއްގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށް 

 ންވާނެއެވެ.ދެ

ނުނަގައި ދޫޮކށްލަިއފިނަމަ، އެޗުއްޓީ ކައުންސިލަރަކަްށ ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ )ނ( 

ކެންސަލްވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް 

 ބަދަލުފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ 

 ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ 

 )ހަތާވީސް( ހަފްތާގެ ފަހުން ުކއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ 27ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިނދެ   .51

)ކުއްޖާ ފުރާނަ ހުއްޓަށް، ނެަތސް(، ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާއި 

 ގުޅިގެން، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޮގތުގެ މަތިން ޗުއްޓީއާއި ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.

ފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ )ހ( ކައުންސިލަރަކު ވިހާނެކަމަށް ލަ

ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން،  ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު
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 60އެމުވައްޒަފަކަށް، އެސެޓްފިކެޓްގަިއ ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ވިހެއުާމއި ގުޅިގެން 

ިހމަނައިގެން ހަަމ  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް

 މުސާރައާއިއެކު ދެވޭނެއެވެ.

ނޑު މީހާ ވިއުމުގެ ދުވަސް  ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ބައްޔެއް )ށ( މާބަ

ވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަްށ ނުކުންނަން އުޒުރުވެރިވާނަމަ، ވިހާނެކަމަށް 

 60ލަފާކުރާދުވަހުގެ ކުރިން ހިނާގގޮތަށް ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ޭދ ޗުއްޓީގެ 

)ތިރީސް( ދުވަސް އެ ކައުންސިލަރަކަށް  30)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރެއިން 

 ވެ.ނެގިދާނެއެ

)ނ( ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިުނމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ 

ޞިއްޙީ ހާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން 

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަްށ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެިޑކަލް ސެޓްފިކެޓެއް 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުން  60ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ ދީފިނަމަ، ވިހެއުމާއި 

ނޑޭގޮތަށް، ވިހެއުމުގެކުރިްނ ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެން  )އަށާވީސް(  28ނުކެ

 ދާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެކައުންސިލަރަކަށް ނެގެ 

ޗުއްޓީގެ  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ 60)ރ( ކައުންސިލަރަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ 

އިތުރުން ވިހެއުމުގެ ސަބަުބން ކައުންސިލަރު ނުވަތަ ވިހޭ ަދރިފުޅު ބަލިވުމުގެ 

ސަބަބުން،  މިނިސްޓްރީ އޮްފ ެހލްތުގެ ކަމާބެޭހ އިދާރާއަކުން މެިޑކަލް ސެޓްފިކެޓް 

ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ަފރާތަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިެކޓެއް ދީފިނަމަ، 

ނޑޭގޮތަށް،  60ޓީގެ ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދޭ ޗުއް )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުން ނުކެ

 40ވިހެއުމުގެ ފަހުން ބަންދުދުވަސްަތއް ހިމަނައިގެން، ވިހެއި ދުވަހުން ފެށިގެން 

)އަށާވީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ  28)ސާޅީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 ނުލިބޭގޮަތށް އެކައުންސިލަރަށް ެނގިދާނެއެވެ.

 ވޭ އިނާޔަތްތައް:ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެ 

 ތިރީގައި މިވާ ޢިނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ. ކައުންސިލަރަކު، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން
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ލަށް ކައުންސިލަރަކު، ިވެހއުމާ ގުޅިގެންލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަޮކށް ކައުންސި  )ހ( 

)ބާރަ( މަސްވަންދެން  12ނުކުންނަ ދުވަހުން ފެށިގެްނ، ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 

ނޑޭގޮތަށް، ންޖެދަރިފުޅަށް ކޮށްދެ ހޭ ކަންތައްަތއް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިން ނުކެ

)ތިީރސް( މިނިޓްެގ  30ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅުގާތަށް ދިއުމަްށ 

 30ގަޑިއިރާއި  6ހުސްވަގުތުކޮޅެއް، މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 

ނުންވާނަަމ، މިނިޓަކުން ދެފަހަރު ޭދންވާެނއެވެ. އަދި އެކައުންސިލަރަކު ބޭ

)އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް  01މިހުސްވަގުތުކޮޅު އެއްކޮށްލައި، 

ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ުހސްވަގުތުކޮޅު މަސައްކަތު ވަގުތު ފެށޭ ގަޑިއާއި 

 ނިމޭގަޑީގައި ނުދެވޭނެއެވެ.

)ބާރަ( މަސްދުވަސް ނުވާ ކުދިން ގެންގުޅޭ އަންހެްނ  12)ށ( އުމުރުން 

ސިލަރުންނަށް، ކައުންސިްލގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް، ވީވަރަކުން، ކައުން

 ލުއިކޮށްދެވޭތޯ ކައުންސިލުން ބަަލންވާނެއެވެ.

)ސޯޅަ( ހަފްތާއަށްވުރެ މަދުދުވަސްކޮޅެއްގެ  16)ނ( ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިްނތާ 

ނަމަ، އެކަން ތެރޭގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ 

ބަޔާންކޮށްދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، 

 )ދިހަެއއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެިވދާނއެވެ. އެފަދަ  10މުސާރަލިބޭގޮތަށް، 

 ހާލަތަކީ، މިޤަވާއިދުގައި ބަޔާންުކރާ ވިހެއުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެެވ.

)ހަތާވީސް( ހަފުތާއާ  27)ސޯޅަ( ހަފުތާއާ  16އިންާތ )ރ( ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެ

ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ފުރާނަހުރި ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަަމ، ޢަމަލުކުރާނީ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.  މިޤަވާއިދުގައި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ  ވިހޭއިރު ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާނަމަ،އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް 

)އަށާވީސް(  28ހުށަހެޅުމުން، ަބންދުދުވަސް ހިމަނައިގެން، މުސާރަލިބޭގޮތަްށ، 

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ.
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އަނބިމީހާ ވިހެއުމުންދޭ 

 ޗުއްޓީ 

ކައުންސިލަރަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެްނ، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، ފިރިހެން   .52

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެއެވެ. 3ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

ދަރިފުޅު ޚިތާނުކުރުމުން 

 ލިބޭ ޗުއްޓީ 

 5ކައުންސިލަރެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ުމސާރަލިބޭގޮތަށް،   .53

)ފަހެއް( ދުވަހުެގ ޗުއްޓީއެއް ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެްނ، ެއކައުންސިލަރަކަށް 

ދޭންވާނެއެވެ. ޚިތާނުކުރުމުން ދޭޗުއްޓީ ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށްވެސް 

 ލިބޭނެއެވެ.

މު ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކު ބަލިވުން ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކަށް ދިމާވާ މުހިއް)ހ(   .54 ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ 

ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިަމނައި، ގިނަވެގެްނ 

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީެއއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވިދާނެއެވެ. ޢާއިލާގެ  10

މެމްބަރުން ކަމުގައި ބަލާނީ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިްނ، މަްނމަ، ބައްޕަ، އަދި 

 ނީގޮތުން އެމީެހއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.އަދި ޤާނޫ ޝަރުޢީ

)ށ( ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި 

 ބަލާ އުޞޫލުންނެވެ.

މެންބަރުން ސަލާން 

 ބުނުން 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް، ސަލާން ބުނެވޭނީ އެ މެންބަެރއް ނުވަތަ  )ހ(  .55

އެމެންބަރެއް ބެލުްނ ޝަރުޠުވާ ީމހެއްގެ ބަލިޙާލަތު ހުރިގޮުތން ކަުއންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ނިކުމެވޭވަރު ނުވާނަމައެވެ. 

ގެ އިދާރާ ސަލާން ބުނަްނ ޖެހިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލްމިގޮތުގެމަތިން 

މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އެކަން އަްނގަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަލާން ބުނަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ އިދާރާ 

 މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް  )ށ(

ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ސަލާްނުބނާ މެންބަުރން އެ ބައްދަލުވުުމގެ ނުވަތަ 

ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ ސަލާމުގައި ހުރި ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ 



 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ހިްނގާ ަގާވއިދު  ޞަފްޙާ |23

 

 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަަކށް ނުވަަތ  އެންގުމަކާނުލައި ކައުންސިލަށް  )ނ(

މަސައްކަތަކަށް ހާޒިރުނުވާ މެންބަރުން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ނުވަތަ އެކަމެއްގެ 

 ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ ބައްދަުލވުމަށް ހާޒިރުނުވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ތަ ަކއުންސިލްގެ އަދި މިގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަ

މަސައްކަތަކަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ބެލެވޭނީ މަްޤބޫލު ުއޒުރެއްނެތި 

 ހާޒިރުނުވީކަމުގައެވެ. 

ކައުންސިލް މެންބަރުން 

 ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ރަށުްނ ބޭރަށް ދާންވާނީ އެކަން ކައުްނސިލްގެ ރައީސަށް   .56

.  ވެގެ ރައީސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެކައުންސިލްލިޔުމަކުން  އެންގުމަށްފަހު، 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ ދާންވާނީ ެއކަން ކައުންސިލްގެ 

 .ގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެކައުންސިލްމެންބަރުންަނށާއި 

މެންބަރުންގެ 

ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ 

 މަޢުލޫމާތު 

 14ކުރާތާ  އިމެްނބަރުކަމުގެ ުހވަކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވާ ޮކްނމެ މެންބަރަކު   .57

ޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަިދ )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ެމންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވި

އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ  މެންބަރެއްގެއެ

 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެމަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ގެ އިދާރާ ކައުންސިލް 

ކައުންސިލްގެ  ،ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ  .58 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިދާރީ ކަންކަން ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

)ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާ  ވަނަ މާއްދާ 127އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ 

 .ވެދަށުން ޤާއިމްުކރާ އިދާރާއިންނެގެ ޤާއިމްކުރުން( 

ކައުންސިލްގެ އެންމެ 

އިސް އިދާރީ 

 މުވައްޒަފު 

ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ، ސިވިލް   .59

އަދި،  .ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ
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ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ 

ސިވިލް ސަރވިސް ވެސް ން ފޯރުކޮށްދިުނމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީއިދާރީ އެހީތެރިކަ

 .ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ

އެންމެ އިސް އިދާރީ 

މުވައްޒަފުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން. )ހ(  .60

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ެބލެެހއްޓުމަށްޓަކައި  )ށ(

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ޙައިސިއްޔަތުން 

 ބައިވެރިވުން. 

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަްށ ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ އިންިތޒާމްތަކާއި  )ނ(

 ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ބައްދަުލވުންތަކުގެ  )ރ(

 އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ.

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން. )ބ(

ރިޕޯޓުތައް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަްށ ބޭނުންވާ ދިރާސާތަކާއި  )ޅ(

 ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށިދނުން.

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓު ނެގުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި،  )ކ(

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ތަފްސީލު ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެުޓން.

މުވައްޒަފުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ސިވިލް ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ  )އ(

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރުން.

 ނައިބުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ  )ވ(

 ރައީސް އަންގާ އެހެނިހެން ކަންަތއްތައްކުރުން.

ކައުންސިލްގެ އެންމެ 

އިސް އިދާރީ 

މުވައްޒަފުގެ 

 މަސައްކަތުގެ މިންގަޑު 

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް   .61

ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު 

ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުޤާނޫނާއި އަދާކުރަންވާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ަކުއްނިސްލެގ ިއާދީރ ުމަވްއަޒުފްނެގ ުފިރަހަމ ަބިއެވިރުވާމިއ ، ގޮތުގެމަތިން
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 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

އަންހެނުންގެ 

ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 

ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ ކަންކަްނ   .62

އެކަމަށްޓަކައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރާ  ހިންގާ ގަވާއިދާ ހިންގާނީ 

 .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 . ެއުކަގެއވެ 

މި ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙު 

 ގެނައުން 

މި ޤަވާއިދަށް އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ، އެ އިސްލާޙެއް   .63

ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ދުގަވާއިގެނައުމަށް ނުވަތަ ބަދަލެްއ ގެނައުމަށް، މި 

 ކައުންސިލުން ނިންމުމުންނެވެ.

ގައި ގަވާއިދުމި 

 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

ގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދުމި   .64

 ގޮތެއް ނިންމާނީ ކައުންސިލްގެ ުޖމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

ލަފްޒުތަކާއި 

 އިބާރާތްތަކުގެ މާނަ 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގަވާއިދުމި   .65 ގައި އެ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަ

 މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު؛

ގައި  2008އޮގަސްޓް  7"ޤާނޫނުއަސާސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ހ(  

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށެވެ.

 2010/7"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  )ށ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ 

 އަށެވެ.ތުޅާދޫކައުންސިލް



 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ހިްނގާ ަގާވއިދު  ޞަފްޙާ |26

 

_____________________ 
 2011ފެބްރުއަރީ  26

 
  :ްގެންނަން މިޤަވާޢިދުގައި ރަތްކުލައިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ނޯޓ

ކައުންސިލްގެ ދެވަނަދަޢުރުގެ ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު ތުޅާދޫ  25މެއި  2014ފާސްކުރެވުނީ 
 ވަނަ އާއްމުޖަލްސާއިންނެވެ. 11

  ީމިޤަވާޢިދުގައި ފެހިކުލައިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ގެންނަން ފާސްކުރެވުނ
ވަނަ  55ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަދަޢުރުގެ  23ޖުލައި  2015

 އާއްމުޖަލްސާއިންނެވެ.
 
 

"ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،   )ނ(  

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ ސިވިލް  129އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާޫނނު( ގެ 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ މުވައްޒަފަށެވެ.

"ހަފްތާ" އެއްކަމަށް ުބނެފައިެއވަނީ، މީލާދީ ޮގތުން ޮކންެމ އާދީއްތަ  )ރ(  

)ހަތެއް(  7ދުވަހަކުން ފެށިެގން ހޮިނހިރު ދުވަހަކާ ދެމެދު އަްނނަ 

 ދުވަހަށެވެ.

 2008/2"މަސައްކަތު ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  (ބ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް" )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ( ގައި 

 ތައް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކަށެވެ.


