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ކައުންސިލްޮ ދ ންދޮ  ޤަވ ޢިދުޮހުވަދުއަތޮޅުޮއުތުރުބުރޮ   2021ގެޮހިންގޮ 

ޮއެއްވަނަޮބ ބުޮ
ޮޢ އްމުޮމ އްދ ތައްޮ

ޮޮޮ)ހ(ޮ .1ޮނަންޮޮތަޢ ރުފ އި ޮނަންބަުރ ޮޤ ނ ނު ޮޤަވ އިދަކ ، ޮދ އިރ ތައ2010/7ޮޮްމި ޮއިދ ރ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ޮއިްނތިޚ ބުކުރެވިފައިވ ޮ ޮަދށުން ޮގެ ޮޤ ނ ނު( ޮހިންގުުމގެ ޮއުޞ ލުން ލ މަރުކަޒ 

ޮކައުންސިލް ޮދ ންދ  ޮއުތުރުބުރ  ޮޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެޮޮހުވަދުއަތޮޅު ހިންގުމުގައި
ގައ2021ޮޮިޖ ނ24ޮޮްކޮށްފައިޮމިވަނ ،ޮޤަވ އިދެވެ.ޮމިޮގަވ އިދުޮއެކުލަވ ލ ޮފ ސް

ޮ ޮކައުންސިލްބޭއްވުނު ޮދ ންދ  ޮއުތުރުބުރ  ވަނ3ޮޮަޮގެޮހުވަދުއަތޮޅު
ޮބައްދަލުވުމުގައެވެ.ޮ

ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮކިޔ ނ  ޮގަވ އިދަށް ޮކައުންސިލްމި ޮދ ންދ  ޮއުތުރުބުރ  ހިންގޮ ޮގެހުވަދުއަތޮޅު
ޮ"ޮއެވެ.2021ގަވ އިދުޮ

)ދިވެިހރ އްޖޭގެޮއިދ ރޮ 2010/7ޮމިޮގަވ އިދުގެޮމަޤްޞަދަކ ،ޮޮޤ ނ ނުޮނަންބަރުޮޮޮޮ .2ޮމަޤްޞަދު
ޮދަުށންޮ ޮއެޤ ނ ނުގެ ޮއ އި ޮޤ ނ ނު( ޮހިންގުމުގެ ޮއުޞ ލުްނ ޮލ މަރުކަޒ  ދ އިރ ތައް

ޮ ޮގޮތުގެމަތިން، ޮއެއްގޮތްވ  ޮގަވ އިދުތަކ  ޮދ ންދޮ ހެދިފައިވ  ޮއުތުރުބުރ  ހުވަދުއަތޮޅު
ޮކައުންޮކައުންސިލް ޮފުރިހަމައަހިންގުމަށ އި، ޮމަސްއ ލިއްޔަތު ށްޮސިލްގެ

ޮކައުންސިލު ޮނިންމުމަށްޓަކައިޮޮންއަދ ކުރުމަށ އި، ޮނިންމުްނތަްއ ނިންމަންޖެހޭ
ޮބައްދަލުވުންތައްޮ ޮއެ ޮބޭއްވުމ ިއ، ޮބަްއދަލުވުންތައް ޮބ އްވަންޖެހޭ ކައުންސިލުން

ޮނިންމުމުގަިއޮޢަމަލުކު ޮކަންކަން ޮނިންމ  ޮބައްދަލުުވންތަކުަގއި ޮއެ ރ ނެޮހިންގުމ އި،
ނޑައަޅ ޮބަޔ ންކުރުމެވެ. ޮގޮތުގެޮއުސ ލުތައްޮކަ

ޮޤަވ އިދަށް
ޮފެށުންޮޮޢަމަލުކުރަން

3. ޮޮޮޮ ޮމިވަނ ، ޮޢަމަލުކުރަންފަށ ފައި ޮޤަވ އިދަށް 24ޮޮމި ޮބޭއްވުނ2021ޮޮުޖ ން ގައި
ޮކައުންސިލް ޮދ ންދ  ޮއުތުރުބުރ  ޮހުވަދުއަތޮޅު ޮބައްދަލުވުމުގައި،ޮގެ ފުރަތަމަ

ޮއިންޮފެށިގެންނެވެ.2021ޮޖ ނ24ޮޮްކައުންސިލުންޮމިޮގަވ އިދުޮފ ސްކުރުމުންޮ

ޮފުރަތަމަޮކައުންސިލްގެ
ޮޮބައްދަލުވުން

ޮކަމުގައިޮޮޮޮ .4 ޮބައްދަުލވުން ޮފުރަތަމަ ޮކައުންސިލްގެ ޮފ ސްކުރުމުގައި، ޮގަވ އިދު މި
ޮ ޮހުވައިކުރުމަށްފަުހ، ޮމެންބަުރން ޮކައުންސިލްެގ ޮކައުންސިލުގެޮބަލ ނ  ބ އްވ 
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ޮފުރަތަމަޮޢ އްމުޮބައްދަލުވުމެވެ.

 
ޮ
 ބ ބުޮޮދެވަނަޮ

ޮމެންބަރުންޮއަދިޮޮރައ ސްޮޮނައިބުޮޮރައ ސ އިޮޮކައުންސިލްގެޮ

ޮސަރަޙައްދުގެޮޮޮ)ހ(ޮ .5ޮރައ ސްޮޮކައުންސިލްގެ ޮނިސްބަތްވ  ޮކައުންސިލް ޮއިންތިޚ ބުކުރ ނ  ޮރައ ސް ކައުންސިލްގެ
ޮސިއްރުޮ ޮނަގ  ޮމަިތްނ ޮޤަވ ޢިދުތަކުގެ ޮދ މިޤްރ ޠ  ޮމެދުގައި ރައްޔިތުންގެ

ޮވޯޓަކުންނެވެ.

ޮނައިބުޮކައުންސިލްގެ
ޮޮރައ ސް

ޮޮޮ)ހ(ޮ .6 ޮރައ ސްކައުންސިލްގެ ޮމެންބަރުންެގޮޮނައިބު ޮކައުންސިްލގެ އިންތިޚ ބުކުރ ނ 
ޮނެގޭޮ ޮމެދުގައި ޮމެންބަރުންެގ ޮރައ ސ އި ޮހިމެނޭ ޮކައުންސިލްގައި ޮއެ ތެރެއިން

ޮސިއްރުޮވޯޓަކުންނެވެ.

ޮރައ ސްޮޮޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮނައިބު ޮކައުންސިލުގެ ޮއޮތްނަމަވެސް ޮއެހެްނ ޮ)ހ(ގަިއ ޮމ އްދ ގެ މި
ޮނަގައިފިނަމަޮ ޮވޯޓެްއ ޮއިތުބ ރުނެތްކަމުގެ ޮނުވަތަ ޮދ ފިނަމަ ޮއިސްތިއުފ  މަޤ މުން
ޮފެށިގެންޮ ޮތ ރ ޚުން ޮހުސްވ  ޮމަޤ މެއް ޮއެ ޮވަކިވެއްެޖނަމަ، ޮމެންބަރުކަމުން ނުވަތަ

ވަނަޮމ އްދ ގައިވ 5ޮޮމިޮޤަވ ޢިދުގެޮ،ޮ)ސ ދަ(ޮދުވަހުެގޮތެރޭގައ14ޮިގިނަވެގެންޮ
ޮތެރެއިންޮ ޮމެންބަރުންގެ ޮކައުންސިލްގެ ޮމަޤ މަކަށް ޮހުސްވ  ޮއެ ޮމަތިން، ގޮތުގެ

ޮމެންބަރަކުޮއިންތިޚ ބުކުރަންވ ނެެއވެ.

ޮނައިބުޮކައުންސިލުގެ
ޮޮޮރައ ސް

ޮއިންތިޚ ބުކުރުމުގައި
ޮގޮތްޮޮޢަމަލުކުރ ނެ

ޮޮޮ)ހ(ޮ .7 ޮރައ ސް ޮނައިބު ޮޢ އްމުޮކައުންސިލުގެ ޮކައުންސިލުގެ އިންތިޚ ބުކުރ ނ 
ޮބައްދަލުވުމެއްގައި،ޮއަންަނނިވިޮގޮތުގެޮމަތިންނެވެ.

ޮކަމަށްޮޮ .1ޮޮޮ ޮރައ ސް ޮނައިބު ޮކައުންސިލުގެ ޮެތރެއިން ޮމެންބަރުންގެ ކައުންސިލްގެ
ޮޢ އްމުޮ ޮކައުންސިލުގެ ޮނަން ޮމެންބަރެއްގެ ޮއެ ޮމެންބަރަުކ، ޮއެދޭ އިންތިޚ ބުވުމަށް

ޮހުަށހަޅަންވ ނެއެވެ.ބައްދަލުވުމަށްޮ

ޮޢ އްމުޮޮ .2ޮޮޮ ޮއެ ޮކަުއންސިލުގެ ޮއިންތިޚ ބުކުރ ނ ، ޮމެްނބަަރކު ޮކަމަށް ޮރައ ސް ނައިބު
ޮބައްދަލުވުމުގައިޮބައިވެރިވިޮމެންަބރުންގެޮމެދުގައިޮނެގޭޮސިއްރުޮވޯޓަކުންނެވެ.

ޮކޮންމެޮޮ .3ޮޮޮ ޮބައިވެރިވ  ޮވޯޓުގައި ޮސިއްރުގައި ޮނަގ  ޮހޮވުމަށް ޮރައ ސް ނައިބު
ޮވޯޓެވެ.1ޮމެންބަރަކަށްޮދެވޭނ ޮ
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ޮވޯޓުގެޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮސިއްރު ޮނަގ  ޮއިންތިޚ ބުކުރުމަށްޓަކައި ޮރައ ސް ޮނައިބު ކައުންސިލްގެ
ޮކަންތައްތައްޮބަލަހަްއޓ ނ ،ޮކައުްނސިލުގެޮސެކެޓްރ ޮޖެނެރަލްއެވެ.

ޮރައ ސްޮޮކައުންސިލްގެ
ޮއިސްތިއުފ ޮމަޤ މުން
ޮދިނުންޮ

8. ޮޮޮޮ ޮމަޤ މުން ޮރައ ސް ޮއެކަންޮކައުންސިލްގެ ޮދޭންބޭނުންވެއްެޖނަމަ، އިސްތިއުފ 
ޮއިދ ރ އަށްޮ ޮކައުންސިލުގެ ޮހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. ޮކައުންސިލަށް ލިޔުމަކުން
ޮސިޓޮ  ޮމި ޮވަކިވ އެވެ. ޮމަޤ މުން ޮއެ ޮއޭނ  ޮލިބުމުްނ ޮސިޓ  އިސްތިއުފ ގެ

ޮލިބުމުން ޮއިދ ރ އަށް ޮހުރިހ ޮ، ކައުންސިލުގެ ޮލިބުނުަކން، ސިޓ 
ޮސިުލގެޮސެކެޓްރ ޮޖެނެރަލްޮއަންގަންވ ނެއެވެ.ކައުންސިލަރުންނަށް،ޮކައުން

ޮނައިބުޮކައުންސިލްގެ
ޮރައ ސް ޮ ޮމަޤ މުންޮޮ

ޮދިނުންޮޮއިސްތިއުފ 

ޮޮޮ)ހ(ޮ .9 ޮރައ ސްކައުންސިލްގެ ޮދޭންބޭނުންވެއްޖެނަމަ،ޮނައިބު ޮއިސްތިއުފ  ޮމަޤ މުން ގެ
ޮއިދ ރ އަށްޮ ޮކަުއންސިލުގެ ޮހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. ޮކައުންސިލަްށ ޮލިޔުމަކުން އެކަން
ޮސިޓޮ  ޮމި ޮވަކިވ އެވެ. ޮމަޤ މުން ޮއެ ޮއޭނ  ޮލިބުމުްނ ޮސިޓ  އިސްތިއުފ ގެ

ޮލިބުމުން ޮއިދ ރ އަށް ޮހުރިހ ޮ، ކައުންސިލުގެ ޮލިބުނުަކން، ސިޓ 
ޮކައުންސިލަރުންނަށް،ޮކައުންސިުލގެޮސެކެޓްރ ޮޖެނެރަލްޮއަންގަންވ ނެއެވެ.

ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮކައުންސިލުގެ ޮމަތިން، ޮގޮތުގެ ޮމ އްދ ގައިވ  ޮރައ ސްމި ޮމަޤ މުންޮޮނައިބު ކަމުގެ
ޮދެމިޮ ޮމެންބަރުކަން ޮމެންބަރެއްގެ ޮއެ ޮދިނަސް، ޮއިސްތިއުފ  މެންބަރަކު

ޮއޮންނ ނެއެވެ.

ޮނައިބުޮކައުންސިލުގެ
ޮރައ ސް ޮ ޮމަޤ މުންޮޮ

ޮދުރުކުރުން

ޮރައ ސްކައުންސިލްގެޮޮޮ)ހ(ޮ .10 ޮޢ އްމުޮނައިބު ޮކަުއންސިލްގެ ޮއިތުބ ރުނެތްކަމަށް ގެޮމައްޗަށް
ޮ ޮއަޣުލަބިއްޔަތުންޮބައްދަލުވުމެއްގައި، ޮމެންބަރުންގެ ޮޖުމްލަ ކައުންސިްލގެ

ފ ސްކޮށް،ޮނައިބުޮރައ ސްގެޮއިތުބ ރުނެތްކަމަށްޮނެގިޮވޯޓަކ ޮޞައްޙަޮވޯޓެއްކަމަށްޮ
ޮރައ ސްގެޮ ޮނައިބު ޮކައުންސިލްގެ ނޑައެޅުމުން، ޮކަ ޮއޮތޯރިޓ ން ޮގަވަރމަންޓް ލޯކަލް

 މަޤ މުންޮއެޮމެންބަރަކުޮވަކިވ ނެެއވެ.

މެންބަރަކުޮވަކިކުރިކަމުގައިވ ނަމަވެސްޮގެޮނައިބުޮރައ ސްކަމުގެޮމަޤ މުންކައުންސިލްޮޮ)ށ(ޮޮ
ޮއެޮމެންބަރެއްގެޮމެންބަރުކަންޮެދމިޮއޮންނ ނެއެވެ.

މެންބަރުކަމުންޮ
ޮވަކިވުން

ގޮތުގެމަތިންނެވެޮ .1ޮ)ހ(ޮ .11 ތިރ ގައިވޮ  ޮ.ކައުންސިލްގެޮމެންބަރުންޮމަޤ މުންޮވަކިވ ނޮ 

ޮ.އެޑްރެސްކޮށްޮސިޓ ޮފޮނުވުންޮޮއެދިޮކައުންސިލަށްޮޮއެމ ހަކުޮމެންބަރުކަމުންޮވަކިވ ންޮ .2ޮޮޮ

ޮޮޮ3. ޮޮ ޮވިދިވިދިގެން ޮޢުޛުރެއްނެތި ޮހަތެއް)7ޮމަޤްބ ލު ޮހ ޒިރުނުވުންޮ( ޮޖަލްސ އަށް މަޤްބ ލުޮ.
ޮމިނ ންވެސްޮ ޮނުވަތަ ޮބަލިވެގެން ޮމ ހަކު ޮބަލަންޖެހޭ ޮނުވަތަ ޮތިމ  ޮބެލެވޭނ  ޢުޛުރެއްކަމަށް

ސަބަބެއްޮ ޮ.މެދުވެރިވުމުންނެވެކައުންސިލުންޮޤަބ ލުކުރޮ 
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އެޮމެންބަރެއްގެޮކިބައިންޮޮމެންބަރެއްގެޮކިބައިގައިޮހުރުންޮޤ ނ ނުޮލ ޒިމުކުރ ޮސިފައެއްޮޮ .4ޮޮޮ
ޮ.އުނިވުން

ޮ.މަރުވުންޮނުވަތަޮކައުންސިލްގެޮވ ޖިބުޮއަދ ނުކުރެވޭޮމިންވަރަށްޮދ އިމަށްޮނުކުޅެދުންޮ .5ޮޮޮ

ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮމ އްދ ގެ ޮހ)މި )ޮ ޮބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޮމެދުވެރިވެގެންޮގައި ޮގޮތެއް ޮތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ
ޮހުސްވެކައުންސިލްޮ ޮމަޤ މް ޮމެންބަރެއްގެ ޮނަންބަރުއްގެ ޮޤ ނ ނު ޮޖެނަމަ، :7/2010ޮ

ޮޤ ނ ނު) ޮހިންގުމުގެ ޮއުޞ ލުން ޮލ މަރުކަޒ  ޮދ އިރ ތައް ޮއިދ ރ  ގައިޮ(ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ޮމަ ޮއެ ޮއޮތޯރިޓ ން ޮގަވަރމަންޓް ޮލޯކަލް ޮމުއްދަތުގައި ޢުލ މ ތުޮބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ޮ ޮމ އްދ ގެ ޮމި ޮފޮނުވުމަށްޓަކައި، ޮކޮމިޝަނަށް ޮހ)އިލެކްޝަންސް ޮބަޔ ންކޮށްފައިވޮ ( ގައި
ޮ ޮއެނގޭތ  ޮކައުންސިލަށް ޮދިމ ވިކަން ޮއެކެއް)1ޮޙ ލަތު ޮއެކަމުގެޮ( ޮތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ޮއޮތޯރިޓ އަށްޮ ޮގަވަރމަންޓް ޮލޯކަލް ޮކައުންސިލުން ޮލިޔެކިޔުން މަޢުލ މ ތ އި
ޮ.ފޮނުވަންވ ނެއެވެ

ޮނެތްކަމުގެޮއިތުބ ރު
ޮހުސްވިޮޮގުޅިގެންޮވޯޓ 

ޮމެންބަރަކުޮމަޤ މަށް
ޮ.ކުރުންޮއިންތިޚ ބު

ޮއެޮޮޮ)ހ(ޮ .12 ޮނެގުމަށްފަހު ޮވޯޓު ޮނެތްކަމުގެ ޮއިތުބ ރު ޮގެ ޮ ޮރައ ސް ޮނައިބު ކައުންސިލުގެ
ޮކައުންސިލުންޮ ޮނެތްކަމަްށ ޮއިތުބ ރު ޮއިންތިޚ ބުކުރަންވ ނ ، ޮމެންބަރަކު މަޤ މަށް

ޮ ޮޞައްޙަ ޮވޯޓަކ  ޮއޮތޯރިޓ ްނޮނެގި ޮގަވަރމަންްޓ ޮލޯކަލް ވޯެޓއްކަމަށް
ނޑައެޅުމުންނެވެ. ޮކަ

ޮލޯކަލްޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮވޯޓެއްކަމަށް ޮޞައްޙަ ޮވޯޓަކ  ޮނެގި ޮކައުންސިލުން ޮނެތްކަމަށް އިތުބ ރު
ޮ ނޑައަޅ ތ  ޮކަ ޮއޮތޯރިޓ ން ޮތެރޭގައ14ޮޮިގަވަރމަންޓް ޮދުވަހުގެ )ސ ދަ(

ވ ނެއެވެ.ޮއެޮމުއްދަތުގައިޮއެޮހުސްވެފައިވ ޮމަޤ މަށްޮމެންބަރަުކޮއިންތިޚ ބުކުރަންޮ
ޮމެންބަރަކުޮ ޮމަޤ ަމށް ޮއެ ޮނުވ ނަމަ، ޮއިންތިޚ ބުުކރެވިފައި ޮމެންބަރަކު މަޤ މަށް
ޮގޮތުްނޮ ޮމައްސަލައަކ ބެހޭ ޮނ ން ޮއެ ޮކައުްނސިލުގައި އިންތިޚ ބުކުރެވެންދެން،

ޮމަޝަވަރ ކޮށްގެންޮނުވ ނެއެވެ.

ޮކައުންސިލްގެ
ޮވ ޖިބުތައްޮޮރައ ސްގެ

ޮއ ސްގެޮވ ޖިބުތައްޮތިރ ގައިޮބަޔ ންކޮށްފައިޮއެވަނ އެވެ.ކައުންސިލްގެޮރަޮޮޮ .13

ޮނިންމ ޮޮޮ)ހ(ޮޮ ޮކައުންސިލުން ޮއަދ ކުރުމަށް ޮމަސްއ ލިއްޔަތުތައް ކައުންސިލްގެ
ޮނިންމުންތައްޮޝ އިޢުކުރުމ އިޮަތންފ ޛުކުރުން؛

ޮކައުންސިލްގެޮހިންގުމަށްޮކުރަންެޖހޭޮމަސައްކަތްތައްޮރ ވައިޮހިންގުން؛ޮޮ)ށ(ޮޮ

ކައުންސިލްގެޮމަޤްޞަދުތައްޮޙ ޞިލުކުރުމަށްޮކައުންސިލުންޮއެަކށައަޅ ޮތަރައްޤ ގެޮޮޮ)ނ(ޮޮ
ޮގޮތަށްޮއިދ ރ ގެޮ ޕްލޭނ އިޮފައިނޭންޝަްލޮޕްލޭންެގޮމަޤްޞަދުތައްޮޙ ޞިލުކުރެވޭނެ

ޮމަސައްކަތްތައްޮބައްޓަންކުރުން؛
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ޮއެކުލަވ ލައި،ޮޮޮ)ރ(ޮޮ ނޑު ޮއޮނިގަ ޮއިދ ރ ގެ ޮމަތިން ޮމަޝްވަރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ނޑައަޅައިޮ ޮކަ ޮމަސައްކަތްތަްއ ޮޔުނިޓުތަކުގެ ޮސެކްޝަންތަކ އި ޑިވިޜަންތަކ އި

ޮތަންފ ޛުކުރުން؛

ޮރިޔ ސަތުޮޮޮ)ބ(ޮޮ ޮޖަލްސ ތަކުގެ ޮބޭއްވުމ އި ޮގަވ އިދުން ޮޖަލްސ ތައް ކައުންސިލްގެ
ޮބެލެހެއްޓުްނ؛

ޮއެއްގޮތްވ ޮޮ)ޅ(ޮޮ ޮމަްޤޞަދ  ޮކައުންސިލްގެ ޮހިނގަމުންދަނ  ޮޙަރަކ ތްތައް ޮކައުންސިލްގެ
ޮގޮތުގެމަތިންތޯޮބެލުްނ؛

ޮފޮނުވަންޖެހޭޮޮޮ)ކ(ޮޮ ޮރިޕޯޓުތައް ޮޕްލޭންތަކ އި ޮލ ޒިމުކުރ  ޮއެކުލަވ ލަން ކައުންސިލުން
ޮޢ ންމުކުރެވޭކަންޮ ޮނިންމުންތައް ޮޢ ްނމުކުރަންޖެހޭ ޮފޮނުވުމ ިއ، ފަރ ތްތަކަށް

ޮކަށަވަރުކުރުން؛

ޮތަމްސ ލުކުރުން؛ކައުންސިލްޮތަމްސ ލުކުރަންޖެހޭޮތަންތަނުގައިޮކައުންސިލްޮޮޮ)އ(ޮޮ

ކައުންސިލްޮހިނގަމުންދަނ ޮޤ ނ ނުތަކ އިޮގަވ އިދުތަކ ޮއެއްގޮތްވ ޮގޮތުގެމަތިންކަންޮޮޮ)ވ(ޮޮ
ޮކަށަވަރުކުރުން؛

ޮޒިްނމ ދ ރުވެރިޔ ގެޮޮޮ)މ(ޮޮ ޮމ ލ  ޮކައުންސިލްގެ ޮޒިންމ ތަކ އި ޮމ ލ  ކައުންސިލްގެ
ޮ ޮއެއްގޮތްވ  ޮގަވ އިދ  ޮމ ލިއްޔަތު ގޮތުގެމަތިްނޮމަސްއ ލިއްޔަތުތައް

ޮއަދ ކުރަމުންދ ކަންޮކަށަވަރުކުރުން؛

ޮރައްޔިތުންނަށ އި،ޮމަސްއ ލުޮޮޮ)ފ(ޮޮ ޮގުޅިގެން ޮޒިންމ ތަކ  ޮމަސްއ ލިއްޔަތ އި ކައުންސިލްގެ
ޮއިދ ރ ތަކަށްޮޖަވ ބުދ ރ ވުން؛ޮއަދިޮ

ޮކައުންސިލ ޮޮޮ)ދ(ޮޮ ޮޖަމ ޢަތްތަކ އި ޮޖަމްޢިއްޔ ތަކ އި ޮއެކިއެކި ޮއިދ ރ ތަކ އި ސަރުކ ރުގެ
ޮ.ދެމެދުޮއެކުވެރިކަމ އިޮއެއްބ ރުލުންޮދެމެހެއްޓުމަށްޮމަސަކަތްކުރުން

ޮކަންކަންޮޮޮ)ތ(ޮޮ ޮއިދ ރ  ޮކޮމެޓ ގެ ޮކުރ  ޮަމސައްކަތް ޮތަރައްގ އަށް އަންހެނުންގެ
ޮއިމްތިޒ މުކޮށްދިނުން.

ނޑައަޅ ޮއެހެނިހެންޮކަންކަންޮކުރުންޮޮލ((ޮޮ ޮ.ކައުންސިލުންޮކަ

ޮނައިބުޮކައުންސިލްގެ
ޮވ ޖިބުތައްޮރައ ސްގެ

ޮކައުންސިލްގެޮނައިބުޮރައ ސްގެޮވ ޖިބުތައްޮތިރ ގައިޮބަޔ ންކޮށްފައިޮއެވަނ އެވެ.ޮޮޮ .14

ޮ.ކައުންސިލްގެޮމަސައްކަތ ޮބެހޭގޮތުންޮކައުންސިލްގެޮރައ ސަށްޮއެހ ތެރިވެދިނުންޮޮ)ހ(ޮޮ
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ޮއޭނޮ ޮޮ)ށ(ޮޮ ޮއަދ ކުރުމަށް ޮމަސްއ ލިއްޔަތު ޮމަޤ މުގެ ޮރައ ސްގެ ޮޮކައުންސިލްގެ
ޮޮނުކުޅެދިއްޖެޮޙ ލަތެއްގައި،ޮނުވަަތޮޢުޛުރުވެރިވެއްޖެޮޙ ލަތެއްގައި،ޮނުވަތަޮއެމަޤ ުމޮ
ޮވަގުތ ގޮތުންޮ ޮމަސްއ ލިއްޔަތުތައް ޮމަޤ މުގެ ޮއޭނ ގެ ޮޙ ލަތެއްގައި، ހުސްވެއްޖެ

ޮނައިބު ޮކައުންސިލްގެ ޮރައ ސެވެޮއަދ ކުރ ނ  ޮކައުންސިލްގެޮ. ޮއިތުރުން، މ ގެ
ޮނައިބު ޮކައުންސިލްގެ ޮއޭނ ޮރައ ޮރައ ސް ޮމަސްއ ލިއްޔަތުތައްވެސް ޮޙަވ ލުކުރ  ސ 

ޮ.އަދ ކުރަންވ ނެއެވެ

މަސްއ ލިއްޔަތުތައްޮއަދ ކުރުން؛ޮޮ)ނ(ޮޮ ޮކައުންސިލްގެޮރައ ސްޮޙަވ ލުކުރޮ 

ނޑައަޅ ޮއެހެނިހެންޮކަންކަންޮކުރުންޮޮ)ރ(ޮޮ ޮ.ރަށުޮކައުންސިލުންޮކަ

ޮކައުންސިލް
ޮމެންބަރުންގެ

ޮމަސްއ ލިއްޔަތުތައް

ޮބަޔ ންކޮށްފައިޮޮކައުންސިލްގެޮޮޮ .15 ޮތިރ ގައި ޮމަސްއ ލިއްޔަތުތައް މެންބަރުންގެ
ޮއެވަނ އެވެ.

ޮގެނައުމ އި،ޮޮޮ)ހ(ޮޮ ޮސަމ ލުކަމަށް ޮކައުންސިލްގެ ޮަދތިތައް ޮދިމ ވ  ޮރައްޔިތުންނަށް ރަށުގެ
ޮއެކަންކަންޮޙައްލުކުރުމަށްޮމަސައްކަތްކުރުން؛

ޮކައުންސިލްގެޮޖަލްސ ތަކުގައިޮބައިވެރިވުން؛ޮޮ)ށ(ޮޮ

ޮކައުންސިލްގެޮމަޤްޞަދުތައްޮޙ ޞިލުކުރުމަށްޓަކައިޮމަސައްކަތްކުރުން؛ޮޮ)ނ(ޮ 

ޮއަހަރޮ ޮޮ)ރ(ޮޮ ޮތ ވަލ އި ޮމަސައްކަތު ޮއަހަރ  ޮޕްލޭންތަކ އި ޮއެކުލަވ ލަންޖެހޭ ކައުންސިލުން
ޮ؛ބަޖެޓ އިޮސަޕްލިމެންޓްރ ޮބަޖެޓުޮއެކުލަވ ލުމުގައިޮޢަމަލ ގޮތުންޮބަިއވެރިވުން

ޮޮޮ)ބ(ޮޮ ޮރައ ސްޮކައުންސިލްގެ ޮކައުންސިލްގެ ޮރަށު ޮގުޅިގެން މަސްއ ލިއްޔަތުތަކ އި
ޮޙަވ ލުކުރ ޮއެހެނިހެންޮމަސައްކަތްތައްޮކުރުން؛ޮއަދި

ނޑައަޅ ޮއެހެނިހެންޮކަންކަންޮކުރުންޮޮ)ޅ(ޮޮ ޮ.ރަށުޮކައުންސިލުންޮކަ

ޮތިންވަނަޮބ ބުޮ
ޮކައުންސިލްގެޮބައްދަލުވުންޮ

ޮކައުންސިލްގެ
ޮބައްދަލުވުންޮ

16. ޮޮޮޮ ޮައންނަނިވި ޮބެހިގެންވަނ  ޮބައްދަލުވުންތައް ޮބ ވަތުެގ2ޮޮކައުންސިލްގެ )ދޭއް(
ޮމައްޗަށެވެ.ޮ

ޮކައުންސިލްގެޮޢ ންމުޮބައްދަލުވުްނ.ޮޮ)ހ(ޮޮ
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ޮކައުންސިލްގެޮކުއްލިޮބައްދަލުވުން.ޮޮ)ށ(ޮޮ

ޮޤ ނ ނ ޮބައްދަލުވުމުގެ
ޮޢަދަދު

ޮމެންބަރުންގެޮޮޮ)ހ(ޮ .17 ޮޖުމްލަ ޮކައުންސިލްގެ ޮބޭއްވޭނ  ޮބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލްގެ
ޮދެބައިކުޅަޮއެއްބަޔަށްވުރެޮގިނަޮމެންބަރުންޮހ ޒިރުވެޮތިބެެގންނެވެ.ޮ

މިޮމ އްދ ގެޮ)ހ(ޮގައިޮބަޔ ންކޮްށފައިވ ޮޤ ނ ނ ޮޢަދަދުޮހަމަނުވ ަނމަ،ޮއެޮޢަދަދުޮޮޮ)ށ(ޮޮ
ޮމެދު ޮބައްދަލުވުމެްއ ޮއެ ޮވަގުތަކަށްޮހަމަވަންދެން، ޮއެހެން ޮނުވަތަ ނޑ ލުމުގެ ކަ

ޮފަސްކުރުމުގެޮއިޚްތިޔ ރުޮކައުންސިލްގެޮރައ ސަށްޮލިބިގެންވެއެވެ.

ޮބައްދަލުވުންޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮހަމަނުވެެގން ޮޢަދަދު ޮޤ ނ ނ  ޮބަޔ ންކޮްށފައިވ  ޮ)ހ(ގައި ޮމ އްދ ގެ މި
ޮއެކަންޮ ޮނުބޭއްުވނުނަމަ، ޮނުވަތަ ޮފަސްކޮށްފިނަމަ ޮނުވަތަ ނޑ ލައިފިނަމަ މެދުކަ

ޮބަޔ ންކޮށްޮޔައުމިއްޔ ކުރަންޮވ ނެއެވެ.

ޮމުވ ސަލ ތ ޮޒަމ ނ 
ޮވަޞ ލަތްތައް
ޮބޭނުންކޮށްެގން
ޮކައުންސިލްގެ

ޮބައްދަލުވުންތައް
ޮބޭއްވުންޮ

ޮބޭއްވެްނޮޮޮ)ހ(ޮ .18 ޮބައްދަލުވުްނތައް ޮޖަމ ކޮށްގެން ޮއެއްަތނަކަށް ޮމެންބަރުން ކައުންސިލްގެ
ޮ ޮޤ ނ ނ  ޮބައްަދލުވުމުގެ ޮނުވަތަ ޮޙ ލަތުގައި ޮޙ ލަތުގައި،ޮނެތް ޮހަަމުނވ  ޢަދަދު

ޮމުވ ސަލ ތ ޮ ޮޒަމ ނ  ޮބަދަލުގައި ޮަޖމ ކުރުމުގެ ޮއެއްަތނަކަށް މެންބަރުން
ޮބޭއްވުމުގެޮ ޮބައްދަލުވުްނތައް ޮކައުންސިލްގެ ޮޭބނުންކޮށްގެްނ ވަޞ ލަތްތައް

ޮއިޚްތިޔ ރުޮކައުންސިލްގެޮރައ ސަށްޮލިބިގެންވެއެވެ.

ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮބުނެފައިވ  ޮ)ހ(ގައި ޮމ އްދ ގެ ޮވަޞ ލަތްތައްޮމި ޮމުވ ސަލ ތ  ޮޒަމ ނ  ފަދައިން
ޮއެޮ ޮވިޔަސް ޮބޭއްވިކަމުގައި ޮބައްދަލުވުން ޮކައުންސިލްެގ ބޭނުންކޮށްެގން
ޮޤަވ އިދުގެޮ ޮމި ޮގުޅޭގޮތުން ޮބައްދަލުވުމަކ  ޮއެ ޮަބލައި، ޮބ ަވތަށް ބައްދަލުވުމެއްގެ

ޮދަށުންޮފުރިހަމަކުރަންޖެހޭޮއެންެމހ ޮކަންކަންޮފުރިހަމަކުރަންޮޖެޭހނެއެވެ.

ޮވަޞ ލަތްތައްޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮޒަމ ނ  ޮމަތ ން ޮގޮތުގެ ޮބުނެަފއިވ  ޮ)ހ(ގައި ޮމ އްދ ގެ މި
ޮބައްދަލުވުމުގައިޮ ޮދިނުމުގައްޔ އި ޮވޯޓު ޮބައްަދލުވުްނތަކުގައި ޮބ އްވ  މެދުވެރިކޮށް
ޮއަންނަނިިވޮ ޮެގންދިއުމުގައި ޮކުރިޔަށް ޮބައްދަލުވުން ޮބައިވެރިވުމުގައްޔ އި މެންބަރުން

ޮފުރިހަމަވ ންވ ނެއެވެ.ކަންކަންޮ

ޮބައްދަލުވުމެއްޮޮ .1ޮޮޮ ޮެއ ޮވ ނ ، ޮބައިވެރިވ ން ޮމެްނބަަރކުވެސް ޮކޮންމެ ބައްދަލުވުމުގައި
ބޭއްވުމަށްޮބޭުނންކުރެވޭޮޒަމ ނ ޮމުވ ސަލ ތ ޮވަޞ ލަތްޮނުވަތަޮއެޕްލިކޭޝަނެއްގައިޮ
ޮވަކިޮ ނޑައަޅ ފައިވ  ޮކަ ޮއިދ ރ އިން ޮކައުންސިލްގެ ޮޚ އްޞަކޮށްގެން ޮމެންބަރަކަށް އެ

ޮލޮގިންއެއްޮނުވަތަޮލިންކެއްޮނުަވތަޮނުވަތަޮއައިޑ އެއްޮމެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

ޮލޮގިންޮޮ .2ޮޮޮ ނޑައަޅ ފައިވ  ޮކަ ޮއެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ޮނުވަަތ ޮވަޞ ލަތެއް ޮފަދަ އެ
ޮބައްދަލުވުމުގައިޮ ޮނުވަަތ ޮމެންބަރުންނ އި ޮަބއިވެރިވި ޮބައްދަލުވުމުގައި މެދުވެރިކޮށް
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ޮ ޮވޯޓު ޮމެންބަރުްނ ޮމަޢުލ މ ުތޮބައިވެރިވި ޮއެެހިނހެން ޮތަފްޞ ލ އި ޮގޮތުގެ ިދން
ޮކައުންސިލްގެޮއިދ ރ އިންޮރެކޯޑުކުރަންޮވ ނެއެވެ.

ޒަމ ނ ޮމުވ ސަލ ތ ޮވަޞ ލަތްތައްޮބޭނުންކޮށްގެންޮބޭއްވޭޮބައްދަލުުވންތަކުގައިޮވޯޓުޮޮ .3ޮޮޮ
ޮމައްޗަށްޮ ޮއަތް ޮދޭންވ ނ  ޮވޯޓް ޮމައްސަލަތަކުގައި ޮއަހ  ޮވޯަޓށް ޮބަހުޘްކުރެވި ދޭއިރު
ޮއެޮ ޮގޮތަށް ޮސ ފުވ ނެ ޮއިންވެސް ޮއޯިޑއޯ/ވ ޑިއޯ ޮއަނގަބަހުން އުފުލުމ އެކު

ޮވޯ ޮމެންބަރަކު ޮއެ ޮނުވަތަޮމައްސަލައެއްގައި ޮހ މަކުރުމ އެކުގައެވެ. ޮގޮތް ޮދޭ ޓު
ޮނުވަަތޮ ޮވަޞ ލަތުގައި ޮމުވ ސަލ ތ  ޮޒަމ ނ  ޮކުރެވޭ ޮބޭނުން ޮބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން
ޮވަކިޮ ޮމެދުވެރިކޮށް ޮލޮގިން ނޑައެޅިފައިވ  ޮކަ ޮމެންބަރަކަށް ޮއެ އެޕްލިކޭޝަންގައި

ޮ ޮއެގޮތަށްވެސް ނޑައެޅިފައިވ ނަމަ ޮކަ ޮގޮތެއް ޮފަދަ ޮދެވޭނެ ޮވޯޓު ވޯޓުޮގޮތަކަށް
ޮދެވިދ ނެއެވެ.

ޮޮޮ4. ޮޮ ޮއަކުރުގެ ޮސިއްރ3ޮޮުމި ޮވ ނަމަވެސް، ޮބުނެފައި ޮއެފަދައިން ޮނަންބަރުގައި ވަނަ
ޮސިއްރުކަންޮ ޮވޯޓުގެ ޮޙ ލަތުގައި، ޮލ ޒިމްކުރ  ޮޤަވ ޢިުދ ޮމި ޮނެގުމަށް ވޯޓެއް
ޮވަޞ ލަތްތައްޮ ޮމުވ ސަލ ތ  ޮޒަމ ނ  ޮމެނުވ ، ޮމަތިން ޮގޮތެއްގެ ކަށަވަރުކުރެވޭނެ

ޮބޭއްވޭޮބައްދަލުވުެމއްގައި،ޮސިއްރުޮވޯޓެއްޮނަގައިގެންޮނުވ ނެއެވެ.ބޭނުންކޮށްެގންޮ

ޮމުވ ސަލ ތ ޮޮ .5ޮޮޮ ޮޒަމ ނ  ޮއޮންލައިންކޮްށޮނުވަތަ ޮޭބުނމަށް ޮބައްދަލުވުމުގެ ކައުންސިލްގެ
ވަޞ ލަތްތައްޮބޭުނންކޮށްގެންޮެމންބަރުންޮސޮއިކުރަންޮޖެހޭޮއެއްވެސްޮލިޔެކިއުމެއްޮ

ޮ ޮ'ޑިޖިޓަލް ޮމެންބަރެއްގެ ޮއެ ޮލިޔެކިއުމެއްގައިޮވ ނަމަ ޮއެ ސިގްނޭޗަރ'
ޮކައުންސިލަރުންގެޮ ޮލިޔެކިޔުންތަކުގައި ޮބަްއދަލުވުމުގެ ޮއެގޮތުން، ކުރެވިދ ނެއެވެ.
ޮކަށަވަރުކުރަންޮ ޮޖެނެރަލް ޮސެކްރެޓަރ  ޮކައުންސިލުގެ ޮކުރުވޭކަން ސޮއިތައް

ޮވ ނެއެވެ.ޮ

ޮޮޮ)ރ(ޮޮ ޮވަޞ ލަތްތައް ޮމުވ ސަލ ތ  ޮޒަމ ނ  ޮބޭނުމަށް ޮމ އްދ ގެ ބޭނުންކޮށްެގްނޮމި
ޮއެޕްލިކޭޝަންތަކ އިޮ ޮބޭނުންކުރެވޭނެ ޮބޭއްވުމުގައި ޮބައްދަލުވުންތައް ކައުންސިލްގެ

ނޑައަޅަންވ ނެއެވެ. ޮގޮތްތައްޮކައުންސިލުންޮކަ

ޮކައުންސިލްގެ
ޮބައްދަލުވުންތަކުގައި

ޮބައިވެރިވުމުގެ
ޮދިނުންޮޮފުރުޞަތު

ޮޮޮ)ހ(ޮ .19 ޮޢ އްމުކޮށް ޮބައްދަލުވުންތަަކކ  ޮބ އްވ ޮކައުންސިލްގެ ހުޅުވ ލައިގެން
ޮބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ޮފަރ ތަކަށްޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮއެއްވެސް ޮވަންނަ ޮއަޑުއަހަން ޮބައްދަލުވުމުގެ ކައުންސިލްގެ
ޮބަހުސްގައިޮ ޮދެއްކުމ އި، ޮވ ހަކައެއް ޮއެއްވެސް ޮބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ

ޮއެއްވެސްޮހައިސިއްޔަތަކުންޮބައިވެރިވުމުގެޮފުރުޞަތެއްޮނުދެވޭނެއެެވ.
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ޮކުރިއަށްޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮބައްދަުލވުން ޮފަރ ތަކުން، ޮއެއްވެސް ޮވަންނަ ޮއަޑުއަހަށް ބައްދަލުވުމުގެ
ގެންދިއުމަށްޮދަތިވ ފަދަޮއެއްވެސްޮޢަމަލެއްޮހިންގުމަކ ޮމަނ ޮކަމެކެވެ.ޮއަދިޮމިފަދަޮ
ޮވަގުތުންޮ ޮމ ަލމުން ޮބ އްވ  ޮބައްދަލުުވން ޮމ ަހކު، ޮކޮންެމ ޮހިންގި ޢަމަލެއް

ޮ ޮނުވެއްދުަމްށ،ޮނުވަަތޮވަކިޮބޭރުކުރުމ އި،ޮއޭގެ ޮބައްދަލުވުމަކަށް ޮއެއްެވސް ފަހުގެ
ޮއިޚްތިޔ ރުޮ ޮނިންމުުމގެ ޮނުވެއްދުމަށް ޮބައްދަލުވުމަކަށް ޮއެއްވެސް މުއްދަތަކަށް

ޮކައުންސިލުގެޮރައ ސަށްޮލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލަށްޮކައުންސިލްގެޮބައްދަލުވުމުގައިޮއެޖެންޑ ކުރެވިފައިވ ޮކަމަކ ޮގުޅިގެންޮޮޮ)ރ(ޮޮ
ޮކައުންސިލްގެޮ ޮފަރ ތްތަަކށް، ޮއެކި ޮމަޝްަވރ ދެވިދ ނެ ޮަމޢުލ މ ތ އި ބޭނުންވ 
ޮކައުންސިލްގެޮ ޮބ ރު، ޮދިނުމުގެ ޮދަޢުވަތު ޮބައިވެރިވުަމށް ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ޮރައ ސަށްޮލިބިގެންވެއެވެ.

ޮޢ ންމުޮކައުންސިލްގެ
ޮބ އްވ ޮބައްދަލުވުން

ޮދުވަސް

)އެކެއް(01ޮޮޮބަޔ ންކޮށްފައިވ ޮގޮތުގެޮމަތިްނ،ޮކޮންމެޮހަފްތ އަކުޮމިޮގަވ އިދުގައިޮޮޮ)ހ(ޮ .20
ޮބ އްވަންވ ނެއެވެ.ޮ ޮބައްދަލުވުމެއް ޮޢ ންމު ޮތ ވަލުކުރެވިފައިވ  ޮކައުންސިލްގެ ފަހަރު

ޮބ އްވ ނޮ  ޮބައްދަލުވުން ޮހަފްތ އެއްގެޮޢ ންމުކޮށް ޮދުވަހުގައިއެވެ.ޮއަންގ ރަޮޮކޮންމެ
ޮނުބޭއްވިއްޖެނަަމޮ ޮބައްދަލުވުން ޮކުރެވިފައިވ  ޮތ ވަލް ޮސަބަބަކ ހުރެ ޮއެއްވެސް އަދި

ޮޖެހިގެންޮއަންނަޮމަސައްކަތުޮދުވަހުޮއެބައްދަލުވުންޮބ އްވަންވ ނެއެެވ.

ޮއަޣުލަބިއްޔަތަްށޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮމެންބަރުންގެ ޮކައުންސިލްގެ ޮނުވަތަ ޮރައ ސަށް ކައުންސިލްގެ
ޮ ޮހަފްތ އަކު ޮޢ ންމ1ޮޮުފެނިއްޖަނަމަ، ޮގިނަ ޮވުެރ ޮބައްދަލުވުމަށް ޮޢ ންމު )ެއކެއް(

ޮބައްދަލުވުންޮބޭއްވުމަކަށްޮމިޮގަވ އިދުޮހުރަހެއްޮނ ޅައެވެ.

ޮޢ ންމުޮކައުންސިލްގެ
ޮބ އްވ ޮބައްދަލުވުން

ޮޮ،ވަގުތ އި، ތަނ އި
ޮއެޖެންޑ 

ޮޢ ންމުޮޮޮ)ހ(ޮ .21 ޮކައުްނސިލްގެ ޮިހނދަކު ޮނުނިންމ ހ  ޮގޮތަކަްށ ޮއެހެން ކައުންސިލުން
ޮވަގުތ އި،ޮ ޮ ޮބައްދަލުވުމުެގ ޮއިދ ރ ގައެވެ. ޮކައުންިސލްގެ ޮބ އްވ ނ  ބައްދަލުވުން

ނޑައަޅ ނ ޮކައުންސިލްގެޮރައ ސެވެ.ޮ ޮއެޖެންޑ ޮކަ

ޮގަޑިއ އި،ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮތަނ އި، ނޑައަޅ  ޮކަ ޮބޭއްވުމަށް ޮބައްދަލުވުން ޮޢ ންމު ކައުންސިލްގެ
ޮ ޮމަދުވެގެން ޮޭބއްވުމުގެ ޮބައްދަލުވުމެއް ޮއެ ޮދުވަސްކުރިން،2ޮޮއެޖެންޑ ، )ދޭއް(

ޮކައުންސިލްގެޮރައ ސް،ޮލިޔުމުންޮކައުންސިލްގެޮމެންބަރުންނަށްޮޮފނުވަންވ ނެއެވެ.ޮ

ޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮ)ށ(ގައި ޮމ އްދ ގެ ޮޢ އްމުޮމި ޮކައުންސިލުގެ ޮމަތިން ޮގޮތުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ޮ ޮބައްދަުލވުމުގެ ޮއެޖެންޑ ، ޮގޮތުގ2ޮޮެބައްދަލުވުމުގެ ޮފޮނުވި ޮދުވަސްކުރިން )ދޭއް(

ޮރެކޯޑުތައްޮކައުންސިލްގެޮސެކްރެޓަރ ޮޖެނެރަލްޮބަލަހައްަޓންވ ނެެއވެ.

ޮޢ ންމުޮކައުންސިލްގެ
ޮބައްދަލުވުމުގެ

ޮކައުންސިލްގެޮޮޮ)ހ(ޮ .22 ޮތަރުތ ބުން، ޮހުށަހެޅޭ ޮއެ ޮހުރިހ ކަމެއް، ޮހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް
ޮރައ ސްޮއެޖެންޑ ޮކުރަންވ ނެއެވެ.ޮ



Page 10 of 28 

 

 Page 10 2021ޮ-ޮދުޮޢިޮވ ޮޤަޮޮކައުންސިލްގެޮހިންގ ޮޮދ ޮންޮދ ޮޮއުތުރުބުރ ޮޮޅުޮހުވަދުއަތޮޮ
 

ޮއެޖެންޑ 

ޮބޭނުންވ ނަަމޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮހިމެނުމަށް ޮކަމެއް ޮއެޖެންޑ ގައި ޮޖަލްސ ގެ ޮމެންބަރަކު ކައުންސިލްގެ
ޮ ޮދުވަހުގެ ޮތ ަވލުކުރެވިފައިވ  ޮބައްދަލުުވން ޮކުރިން،3ޮޮޢ ންމު ޮުދވަސް )ތިނެއް(

ޮލިޔުމަކުންޮކައުންސިލްގެޮރައ ސަށްޮއަންގަންވ ނެއެވެ.ޮ

ޮކައުންސިލަށްޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮފަރ ތަކުން، ޮއަމިއްލަ ޮނުވަތަ ޮރައްޔިތަކު ޮދ އިރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ޮމެދުވެރިކޮށްޮ ޮއިދ ރ  ޮކައުންސިލްގެ ޮއެކަމެއް ޮބޭުނންވ ަނމަ ޮހުށަހަޅަން ވަކިކަމެއް

ޮކައުންސިލަށްޮހުށަހެޅިދ ނެއެވެ.ޮ

ޮހުަށހަޮޮ)ރ(ޮޮ ޮފަރ ތުން ޮސަރުކ ރުގެ ނޑައެޅުމުގައި ޮކަ ޮއެޖެންޑ  ޅ ޮބައްދަލުވުމުގެ
ޮކަންތައްތަކަށްޮއިސްކަންދޭންވ ނެެއވެ.ޮ

ޮކޮންމެޮޮޮ)ބ(ޮޮ ޮހުށަހެޅޭ ޮހިމެނުމަށް ޮއެޖެންޑ ގައި ޮބައްދަލުުވމެއްގެ ޮޢ ންމު ކައުންސިލްގެ
ޮދަށުްނޮ ޮގަވ އިުދތަކުގެ ޮޤ ނ ނުތަކ އި ޮޤ ނ ނުއަސ ސ އ އި، މައްސަލައަކ ވެސް،

ޮމައްސަލައަކަށްޮވ ންވ ނެއެވެ.ކައުންސިލަށްޮބެލުމުގެޮއިޚްތިޔ ރ އިޮބ ރުޮއޮތްޮ

ޮކުއްލިޮޮކައުންސިލްގެ
ޮބައްދަލުވުންޮ

ޮކުރުމަށްޓަކައި،ޮޮޮޮ .23 ޮކަމެއް ޮހުށަހެޅިފައިވ  ޮއެ ޮޙ ަލތެއްގައި، ޮޙ ލަތުންކުރެ އަންނަނިވި
ޮކައުންސިލްގެޮކުއްލިޮބައްދަލުވުމެއްޮބ އްވަންވ ނެއެވެ.

ޮޮޮ)ހ(ޮޮ ޮބޭއްވުމަށް، ޮބައްދަލުވުމެއް ޮކުއްލި ޮކައުންސިލްގެޮކައުންސިލްގެ މަދުވެގެްނ
ޮތިންބައިކުޅަޮއެއްބައިޮމެންބަރުންޮއެދުން.

ކައުންސިލްގެޮކުއްލިޮބައްދަލުވުމެއްޮބޭއްވުމަށް،ޮލޯކަލްޮގަވަރމަްނޓްޮއޮތޯރިޓ އިންޮޮޮ)ށ(ޮޮ
ޮއެދުން.

ޮއެކައުންސިލެއްގެޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮބ އްވައިދިނުމަށް، ޮބައްދަލުވުމެއް ޮކުއްލި ކައުންސިލްގެ
ޮ ޮއެފަދަޮއަންހެނުންގެ ޮއެދުމުން، ޮކޮމިޓ އިން ޮަމސައްކަތްކުރ  ތަރައްޤ އަށް

ޮޖަލްސ އެއްޮބ އްވަންޮކައުންސިލްގެޮރައ ސަށްޮފެނުން.

އެކަށ ގެންވ ޮސަބަބަކ ހުރެޮކައުްނސިލްގެޮރައ ސަށްޮމިފަދަޮބައްދަުލވުމެއްޮބ އްވަންޮޮޮ)ރ(ޮޮ
ޮފެނުން.

ޮކުއްލިޮޮކައުންސިލްގެ
ޮބ އްަވންޮބައްދަލުވުމެއް
ޮހުށަހެޅުންޮ

ކައުންސިލްގެޮކުއްލިޮބައްދަލުވުެމއްޮބ އްވަންޮއެދުމުގައި،ޮއެޮޖަްލސ އެއްޮބ އްވަންޮޮޮޮ .24
ޮބޭނުންވ ޮސަަބބ އިޮތ ރ ޚްޮލިޔުމުންޮކައުންސިލްގެޮރައ ސަށްޮހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

ޮކުއްލިޮޮކައުންސިލްގެ
ޮބ އްވ ޮބައްދަލުވުން

ޮބައްދަލުވުންޮޮޮ)ހ(ޮ .25 ޮކުއްލި ޮބ އްވ  ޮކައުންސިލުން ޮގޮތުގެމަތިން، ޮގަވ އިދުގައިވ  މި
ނޑައަޅ ނ ،ޮއެޮބައްދަލުވުމެއްޮބޭއްވުމަށްޮ ބ އްވ ނެޮތަނ އި،ޮވަގުތ އި،ޮއެެޖންޑ ޮކަ
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ޮޮ،ވަގުތ އިޮ،ތަނ އި
ޮއެޖެންޑ 

ޮގޮތުގެމަތިން،ޮ ޮއެއްގޮތްވ  ޮހުށަހެޅުމ  ޮހުށަހަޅ ފައިވ  ޮލިޔުމުން ޮފަރ ތަކުން ހުށަހެޅި
ޮކައުންސިލްގެޮރައ ސެވެ.ޮ

ނޑައަޅޮ ޮޮ)ށ(ޮޮ ޮކަ ޮރައ ސް ޮކައުންސިލްގެ ޮބޭއްވުމަށް ޮބައްދަލުވުްނ ޮކުއްލި ކައުންސިލްގެ
ޮރައ ސް،ޮ ޮކައުންސިލްގެ ޮއަވަހަކަށް ޮވ އެންމެ ޮ ޮއެޖެންޑ ، ޮގަޑިއ އި، ތަނ އި،

ޮލިޔުމުންޮކައުންސިލްގެޮމެންބަރުްނނަށްޮފޮނުވަންވ ނެއެވެ.ޮ

ޮކުއްލި
ޮބައްދަލުވުމެއްގައި

ޮނުނިންމޭނެ
ޮކަންތައްތައްޮ

ޮބައްދަލުވުމެއްގައިޮޮޮޮ .26 ޮކުއްލި ޮކައުންސިލުގެ ޮކަމެއް ޮކުރެ ޮކަންކަމުން އަންނަނިވި
ޮނިންމައިގެންޮނުވ ނެއެވެ.

ޮރައ ސްޮޮ)ހ(ޮޮ ޮނައިބު ޮއަދި ޮހޮވުން ޮމެންބަރަކު ޮމަޤ މަށް ޮރައ ސްޮގެ ގެޮނައިބު
ޮއިތުބ ރުނެތްކަމުގެޮވޯޓްޮނެުގން.

ޮއެއްވެސްޮއުނިޮއިތުރެއްޮގެނައުންޮކައުންސިލްގެޮގަވ އިދުތަކ ޮއުސ ލުތަކަށްޮޮޮ)ށ(ޮޮ

ޮއެއްވެސްޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮވިއަފ ރ ގެ ޮނުވަތަ ޮލޯނެއްނެގުން ޮއެއްވެސް ޮޒިންމ ވ ގޮތަށް ދަރަންޏަށް
ޮމުއ މަލ ތެއްޮހިންގުމަށްޮފ ސްކުރުން.

ނޑައެޅުމ ޮބަޖެޓްޮފ ސްކުރުން.ޮޮ)ރ(ޮޮ ޮކައުންސިލްގެޮބަޖެޓްޮކަ

ޮފ ސްކުރުން.ޮކައުންސިލްގެޮޕްލޭންތައްޮއެކުލަވ ލުމ އިޮޮ)ބ(ޮޮ

ޮ.ކައުންސިލްގެޮއިދ ރ ޮމުވައްޒަފަކ މެދުޮއެއްވެސްޮފިޔަވަޅެއްޮއެޅުންޮޮ)ޅ(ޮޮ

ޮބައްދަލުވުމަށް
ޮހ ޟިރުވުންޮ

ޮމުހިންމުޮސަބަބަކ ހުރެޮޮޮ)ހ(ޮ .27 ޮނުވަަތޮކައުންސިލުންޮކައުންސިލްގެދިމ ވ  ބައްދަލުވުމަކަށް
ޙ ޟިރުވުމަށްޮުޢޒުރުވެރިވ ނަމަ،ޮކުރުމަށްޮނިންމ ފައިވ ޮކަމެއްކުރުމަށްޮމެންބަރަކުޮ

ޮއެކަން ޮފުރުޞަތެއްގައި ޮއަވަސް ޮއެންމެ ޮރައ ސަށްޮވ  ކައުންސިލުގެ
ޮއަންގަންވ ނެއެވެ.

ޮގޮތުގެމަތިންޮޮ)ށ(ޮޮ ޮގައިވ  ޮ)ހ( ޮމ އްދ ގެ ޮނުވަތަޮޮގެކައުންސިލްޮމި ބައްދަލުވުމަކަށް
ޮ ޮުބނ  ޮސަލ މް ޮބައްދަލުވުމަކަށް ޮބ އްވ  ޮކުރުމަށް ޮއެޮމަސައްކަތެއް މެންބަރަކު،

ޮފ ހަގަކުރ ނޮ  ޮޙ ޟިރ ގައި ޮޔައުމިއްޔ އ އި ޮކޮމިޓ ގެ ޮއެ ޮނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް
ޮސަލ މުގައިހުރިޮމެންބަރެއްގެޮގޮތުގައެވެ.

މިޮމ އްދ ގެޮ)ހ(ޮގައިވ ޮގޮތުގެމަތިންޮކައުންސިލްގެޮރައ ސަށްޮނ ންގައި،ޮނުވަތަޮޮޮ)ނ(ޮޮ
ޮ ޮމެންބަރަުކ ޮނުނަގައި، ޮޗުއްޓ  ޮގޮތުގެމަތިްނ ޮޤަވ ޢިދުގައިވ  ޮކައުންސިލްގެޮމި
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ޮކަންތައްތަށްޮ ޮނިންމ  ޮކުރުމަށް ޮކަުއންސިލުން ޮނުވަތަ ބައްދަލުވުމަށް
ޮޟިރުނުވެޮހުރެގެންޮުނވ ނެއެވެ.ހ ކުރުމަށް

ޮެއކައުންސިލަރެއްގެޮޮޮ()ރޮޮ ޮނުވަަތ ޮކައުންސިލްގެ ޮކައުންސިަލރަކަށް ޮހުންނަވ  ޗުއްޓ ގައި
ޮއެދުމުގެޮމަތިންޮކައުންސިލްގެޮޖަލްސ ގައިޮބައިވެރިވެވިދ ނެއެވެ.

ޮކައުންސިލްގެޮޮޮ)ބ(ޮޮ ޮނުަވަތ ޮސަބަބުން ޮހ ޟިރުނުުވމުގެ ބައްދަލުވުންތަަކށް
ޮދޭންޖެހޭޮ ޮރައްޔިތުންނަށް ޮކައުންސިލުން ޮސަބަބުން ޮއަދ ނުކުރުމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތު
ޮގަވަރމަންޓްޮ ޮލޯކަލް ޮއެކައުންސިލަކަށ އި ޮހުރަސްއެޅޭކަމަށް ޮދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް

ޮއެކައު ޮހިނދެއްގައި ޮފެނިއްޖެ ޮގޮތުގެޮއޮތޯރިޓ އަށް ޮތިރ ގައިވ  ންސިލަރަކ އިމެދު
ޮފިޔަވަޅުޮއަޅަންވ ނެއެވެ.ޮކައުންސިލުންޮމަތިން

ޮމ އްދ ގައިޮ .1ޮޮޮ ޮޮމި ޮކައުންސިލަރަކު ޮޚިލ ފަށް ޮގޮތްތަކ  ޮވިދިވިދިގެންބަޔ ންކުރ 
ޮ ޮއެކައުންސިލުނ2ޮޮްކައުންސިލްގެ ޮހ ޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ޮބަްއދަލުވުމަށް )ދޭއް(
ޮ؛ނަސޭހަތްދިނުން

ޮޮޮ2. ޮޮ ޮކައުންސިލަރަކު ޮޚިލ ފަށް ޮގޮތަކ  ޮބަޔ ންކުރ  ޮމ އްދ ގައި ޮވިދިވިދިގެންމި
ޮހ ޒިރުނުވެއްޖެނަމ3ޮަޮކައުންސިލްގެ ޮބަްއދަލުވުމަށް މިމ އްދ ގެޮޮުނވަތަޮ)ތިނެއް(

ޮއެކަނ1ޮޮް ޮިލޔުމުން ޮއެކައުންސިލަކުން ޮތަކުރ ރުވ ނަމަ ޮކަންތައް ޮވ  ގައި
ޮ.ހަނދ ންކޮށްދ ޮލޯކަލްޮގަވަރމަްނޓްޮއޮތޯރިޓ އަށްޮއެންގުން

ޮކައުންސިލްގެ
ޮބައްދަލުވުންތަކުގެ

ޮބެލެހެއްޓުންޮޮރިޔ ސަތު

ޮރިޔ ސަތުޮބަލަހައްޓ ނ ޮޮޮ)ހ(ޮ .28 ކައުންސިލްގެޮރައ ސެވެ.ޮކައުންސިލްގެޮބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޮނައިބުޮ ޮކައުންސިލްގެ ޮބަލަހައްޓ ނ  ޮރިޔ ސަތު ޮޙ ލަތެއްގައި ޮނެތް ޮރައ ސް

ޮ.ޮރައ ސެވެ

ޮހިންގުމ ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮކައުންސިލްގެ ޮއެއްފަހަރ  ޮރައ ސް ޮނައިބު ޮރައ ސ  ކައުންސިލްގެ
ޮހަވ ލުވ ނޭޮ ޮކައުންސިލްއ  ޮބ އްވ  ޮޖަލްސ އެއް ޮކައުންސިލްގެ އެކަހެރިވ ންވ ނ 

ޮކު،ޮމެންބަުރންގެޮތެރެިއންޮއައްޔަންޮކުރުމަށްފަހުގައެވެ.މެންބަރަ

ޮކައުންސިލުގެޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮދަނިކޮށް ޮބަލަހައްޓަމުން ޮރިޔ ސަތު ޮބައްދަލުވުމުގެ ޮރައ ސް ނައިބު
ޮ)ށ(ގަިއޮ ޮމ ްއދ ގެ ޮމި ޮނުވަތަ ޮބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ޮބައްދަލުވުމުގައި ރައ ސް
ޮޢައްޔަނުކޮށްޮ ޮމެްނބަރަކު ޮހިންގ ނެ ޮކައުންސިލް ޮަމތިން ޮގޮތުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ޮކުިރއަށް ޮބައްދަލުވުމެއް ޮނުވަތަޮޮކައުންސިލުގެ ޮރައ ސް ޮކައުންސިލުގެ ދަނިކޮށް،
ޮމިޮ ޮފެށިގެން ޮވަގުތުން ޮއެ ޮބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ޮބައްދަލުވުމުގައި ޮރައ ސް ނައިބު

ޮމ އްދ ގެޮ)ހ(ޮއަށްޮޢަމަލުކުރަންޮވ ނެއެވެ.ޮ
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ޮކައުންސިލްގެ
ޮބައްދަލުވުންތައް

ޮނިންމުންޮޮފެށުމ އި

ޮޮޮ)ހ(ޮ .29 ޮކައުންސިލުން ޮގޮތުގެމަތިން ޮގަވ އިދުގައިވ  ޮބައްދަލުވުމެއްގެޮމި ޮކޮންމެ ބ އްވ 
ޮމިގޮތުންޮ ޮއިޢުލ ނުކުރަންވ ނެއެވެ. ޮރިޔ ސަތުން ޮބައްދަލުވުމުެގ ޮނިންމުން ފެށުމ އި

ޮوالسالمޮوالصالةޮهللޮالحودޮ،الرحينޮالرحونޮهللاޮبسنބައްދަލުވުންޮފަށަުމންޮ"
ޮބައްދަލުވުންޮޮواالہޮوهنޮوصحبهޮٱلهޮوعلىޮهللاޮرسولޮعلى ކައުންސިލްގެ

"ޮ ޮނިންމަމުްނ ޮބައްަދުލވުން ޮއަދި ޮމިގޮަތށް ޮالعالوينޮربޮهللޮوالحودފެށުނ "
ޮރިޔ ސަތުންޮ ޮބައްދަލުވުމުެގ ޮމިގޮތަށް ޮިނމުނ " ޮބައްދަލުވުން ކައުންސިލްގެ

ޮއިޢުލ ނުކުރަންވ ނެއެވެ.

ޮބަޮޮ)ށ(ޮޮ ޮގަޑިޖެހުމުން،ޮއެ ނޑައަޅ ފައިވ  ޮކަ ޮބޭއްވުމަށް ޮޤ ނ ނ ޮބައްދަލުވުން އްދަލުވުމުގެ
ޮހަމަވ ނަމަޮ ޮޢަދަދު ޮޤ ނ ނ  ޮބަލަންވ ނެއެވެ. ޮރިޔ ސަތުން ޮހަމަވޭތޯ ޢަދަދު
ޮފަށ ނ އެވެ.ޮ ޮބައްދަލުުވން ޮއިޢުލ ންކުރުމަށްފަހު ޮރިޔ ސަތުްނ ޮޢަދަދު މެންބަރުންގެ
ޮހަމަނުވ ނަމަ،ޮ ޮޢަދަދު ޮޤ ނ ނ  ޮގަޑިޖެހޭއިރު ޮހަމަޖެހިަފއިވ  ޮފެށުަމށް ބައްދަލުވުން

ޮހަ ޮޢަދަދު ޮއެ ޮވަގުތ15ޮޮުމަވޭތޯ ޮމި ޮބަލަންވ ނެއެެވ. ޮމިނެޓް )ފަނަރަ(
ޮރިޔ ސަތުންޮ ޮއެކަްނ ޮހަމަނުވ ނަަމ، ޮޢަދަދު ޮޤ ނ ނ  ފަހަނައަޅައިދިއުމުންވެސް

ޮއިޢުލ ންކުރަންވ ނެއެވެ.ޮ

ޮއިއްވުމ އިޮޮއެޖެންޑ 
ޮފ ސްކުރުން

ޮއެޖެންޑޮ ޮޮ)ހ(ޮ .30 ނޑައެޅިފައިވ  ޮކަ ޮބައްދަލުވުމަކަށް ޮއެ ޮފެށުމަށްަފހު، ބައްދަލުވުން
ރިޔ ސަތުންޮއިއްވަންވ ނެއެވެ.ޮމިގޮތުގެޮމަތިންޮރިޔ ސަތުންޮއެޖެްނޑ ޮއިއްވުމުން،ޮ

ޮކައުންސިލުންޮއެޮއެޖެންޑ ޮފ ސްކުރަންވ ނެއެވެ.ޮ

ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮކައުންސިލްގެ ޮގެނައުމަށް ޮބަަދުލ ޮތަރުތ ބަށް ބައްދަލުވުމުންޮއެޖެންޑ ގެ
ޮފ ސްކުރެވިދ ނެއެވެ.

ޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮބައްދަލުވުމުގެ ޮނުހިމެނ2ޮޮޭޢ އްމު ޮއެޖެންޑ ގައި ޮފޮނުވި ޮދުވަސްކުރިން )ދޭއް(
ޮއަދިޮ ޮނުުކރެވޭނެއެވެ. ޮއިތުރެއް ޮއެޖެންޑ އަށް ޮބައްދަލުވުމުެގ ޮޢ އްމު ކަމެއް،

ޮނުވ ނެެއވެ.އެޖެންޑ ގައިޮހިމެނޭޮކަމެއްޮއެޖެންޑ އިންޮއުނިކޮށްގެންވެސްޮ

ޮއެޖެންޑ އ 
ޮއެއްގޮަތށްޮބައްދަލުވުން

ޮގެންގޮސްޮޮކުރިއަށް
ޮހުޅުވ ލުންޮޮބަހުސަށް

ނޑައެޅިފައިވޮ ޮޮ)ހ(ޮ .31 ޮކަ ޮއެެޖންޑ ގައި ޮއެ ޮފ ސްުކރުމަށްފަހު، ޮއެޖެންޑ  ބައްދަލުވުމުގެ
ނޑައަޅޮ  ޮކަ ޮރިޔ ސަުތން ޮކަންކަން، ޮހިަމނ ފައިވ  ޮއެޖެންޑ ގައި ތަރުތ ބުްނ،

ޮބައްދަޮ ޮބަހުސްކުރުމުގެޮގޮތެއްގެމަތިން ޮއެކަމަކ ބެހޭގޮުތން ޮހުށަހަޅައި، ލުވުމަށް
ޮފުރުޞަތުޮބައްދަލުވުމުގެޮރިޔ ސަތުންޮހުޅުވ ލަންވ ނެއެވެ.ޮ

ޮހުޅުވ ލުމުގައި،ޮޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮފުރުޞަތު ޮބަހުސްގެ ޮގޮތުގެމަތިން ޮގައިވ  ޮ)ހ( ޮމ އްދ ގެ މި
ޮ ޮޖުމްލަ ޮދެވޭނެ ޮބަހުސަށް ޮމުޅި ޮބަލައި، ޮކުޑަބޮޑުމިނަށް ވަގުތ އި،ޮމައްސަލައިގެ

ޮއިޚްތިޔ ރުޮ ނޑައެޅުމުގެ ޮކަ ޮދިގުމިން ޮފުރުޞަތުގެ ޮދެވޭ ޮމެންބަރަކަށް ކޮންމެ
ޮދިގުމިންޮ ޮފުރުަޞތުގެ ޮމިގޮތުގެމަތިން ޮލިބިގެންވެއެވެ. ޮރިޔ ސަތަށް ބައްދަލުވުމުގެ
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ޮކޮންެމޮ ޮދިުގމިނ އި، ޮޖުމްލަ ޮަބހުސްގެ ޮނިންމައިފިނަމަ، ޮރިޔ ސަތުން ނޑައަޅަން ކަ
ޮފުރުޞަޮ ޮިލބޭނެ ޮރިޔ ސަތުންޮމެންބަރަކަށް ޮކުިރން ޮބަހުސްފެށުމުގެ ޮދިގުމިން، ތުެގ

ޮހަމަހަަމޮ ޮފުރުސަތުޭދންވ ނ  ޮމެންބަރުްނނަށް ޮ ޮމިގޮަތށް ޮކުރަންވ ނެއެވެ. އިޢުލ ނު
ޮއުސ ލަކުންނެވެ.

ޮބައްދަލުވުމުގައި
ޮވ ހަކަދެއްކުމަށް

ޮއެދުންޮފުރުސަތަށް

ޮޮޮ)ހ(ޮ .32 ޮގަވ އިދުގެ ޮބަހުސަްށ31ޮޮމި ޮގޮތުގެމަތިން ޮގައިވ  ޮ)ހ( ޮމ އްދ ގެ ވަނަ
ޮބަހުސުގައިޮ ޮމައްސަލައިެގ ޮހުށަހެޅިފައިވ  ޮބައްދަލުވުމަަކށް ޮއެ ހުޅުވ ލުމުން،
ޮއެކަމަށްޮ ޮރިޔ ސަތަށް ޮއުފުލައިގެން ޮއަތް ޮމެްނބަުރން، ޮބޭނުންވ  ބައިވެރިވ ން

ޮއެދޭނ އެވެ.

ޮމެޮޮ)ށ(ޮޮ ޮއެދޭ ޮފުރުޞަތަށް ޮބައިވެރިވުމަށް ޮބަހުސަކަށްޮބަހުސްގައި ޮއެ ންބަރުްނނަށް،
ޮނިމެންދެން،ޮ ޮއެއްކޮށް ޮބަހުސް ޮނުވަތަ ޮހަމަވަންދެން، ޮވަގުތު ނޑައެޅިފައިވ  ކަ
ޮނޯޓުކުރެވިފައިވޮ  ޮރިޔ ސަތަށް ޮތަރުތ ބުކަމަްށ ޮއެުދުނ ޮމެްނބަރުން ފުރުޞަތަށް

ޮތަރުތ ބުްނ،ޮފުރުޞަތުދޭންވ ނެއެެވ.

ޮވ ހަކަޮބަހުސްގައި
ޮއަދަބުތައްޮދެއްކުމުގެ

ޮމެންބަރަކުވެސްޮޮޮޮ .33 ޮކޮންމެ ޮވ ހަކަދެއްކުމުގައި، ޮބައްދަލުވުންތަކުަގއި ކައުންސިލްގެ
ޮއަންނަނިވިޮއުސ ލުތަކަށްޮަތބ ވ ްނވ ނެއެވެ.

ޮއެއްވެސްޮޮޮ)ހ(ޮޮ ޮދެމެދު ޮރިޔ ސަތ  ޮއޭނ އ އި ޮވަގުތު ޮދައްކަމުންދ  ޮވ ހަކަ މެންބަރަކު
ޮނޭޅުން.ހުރަހެއްޮނުހުރުމ އި،ޮމެންބަރަކުެވސްޮއެދެމެދަށްޮހުރަސްޮ

ޮހުށަހަޅ ފައިވ ޮމައްސަލައެއްގެޮމައްޗަށްޮމެންބަރުންގެޮވ ހަކަޮބިނ ުކރުން.ޮޮ)ށ(ޮޮ

ޮއުޅުމުގެޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮަބސްމޮށެ ޮދިވެހިރ އްޖޭގެ ޮޚިލ ފުނުވެ، ޮއަސްލުތަކ  ޮދ ނުގެ އިސްލ މް
ޮއެއްވެސްޮ ޮކައުންސިލްގެ ޮކައުންސިލ އި ޮިހަތއިގެން، ޮޙުރުމަތްތެރިކޮށް އަދަބުތަކަށް

ޮގޮތުގެމަތިްނ،ޮޮމެންބަރެއްގެ ޮނ ންނ ޭނ ޮއުނިކަމެއް ޮކަރ މ ތަށް ޢިއްޒަތ އި
ޮވ ހަކަދެއްކުން.

ޮބަހުސްޮޮޮ)ހ(ޮ .34ޮނިންމުންޮޮބަހުސް ޮމައްސަލައިގެ ޮބަހުސްކުރެވެމުންދ  ޮހުށަހެޅި ޮބައްދަލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ
ޮއެޮ ޮހަމަވުމުން، ޮވަގުތު ޮޖުމްލަ ޮަކނޑައެޅިފައިވ  ޮބަހުސަށް ޮނުވަތަ ނިމުމުން

ޮވުމަށ އިޮޮބަހުސްކުރެވުނު ޮޖަވ ުބދ ރ  ޮމެންބަރަކަްށ، ޮހުށަހެޅި މައްސަލައެއް
ޮ)ތިނެއް(ޮމިނެޓްޮޭދންވ ނެއެވެ.3ޮފަހުބަސްބުނުަމށްޮމަދުވެގެންޮ

ޮހުށަހެޅިޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮމަްއސަލަ ޮގޮތުގެަމތިން، ޮބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޮގައި ޮ)ހ( ޮމ އްދ ގެ މި
މުޅިޮބަހުސްއޮ މެންބަރަށްޮފަުހބަސްޮބުނުމުގެޮުފރުޞަތުޮރިޔ ސަތުންޮދިނުމ އެކު،ޮ

ޮމައްސަލައެއްގެޮ ޮެއ ޮއިޢުލ ންކުރުމުން ޮރިޔ ސަތުން ޮނިންުމން ޮނިންމި ގުޅިގެން
ޮބަހުސްޮނިމުނ އެވެ.
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ޮގުޅޭގޮތުންޮޮމައްސަލައ 
ޮކަންކަންޮޮހުށަހަޅ 

ޮބަހުސްޮޮޮ)ހ(ޮ .35 ޮމައްސަލައިގެ ޮބަހުސްކުރެވެމުންދ  ޮހުށަހެޅި ޮބައްދަލުވުމަށް ޮކައުންސިލްގެ
ޮހުށަހެޅުމަށްޮ ޮޮގތްަތއް ޮފެންނަ ޮޢަމަލުކުރަން ޮމެުދ ޮމައްސަލައ  ނިމުމުން،
ޮފުރުޞަތަށްޮ ޮއެފަދައިން ޮއަދި ޮހުޅުވ ލަންވ ނެއެވެ. ޮރިޔ ސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ

ޮ ޮޤަވ ޢިުދގެ ޮމި ޮޢަމަލުކުރަންވ ނ  ޮދިނުމުގަިއ ޮފުރުޞަތު ވަނ31ޮޮައެދުމ އި
ޮވ ޮގޮތުގެޮމަތިންނެވެ.ގައިޮމ އްދައިގެޮ)ށ(

ޮބަހުސްގެޮޮޮ()ށޮޮ ޮވ ނަމަވެސް، ޮބަޔ ންކޮށްފައި ޮއެފަދައިން ޮ)ހ(ގައި ޮމ އްދ ގެ މި
ޮހުށަހެޅުމުގެޮ ޮގޮތް ޮފެންނަ ޮޢަމަލުކުރުމަށް ޮމެދު ޮމައްސަލައ  ޮތެރެއިން، މަރުހ ލ ގެ

ޮއިޚްތިޔ ރުޮކައުންސިލަރުންނަށްޮލިބިގެންވެއެވެ.

ޮވ ހަކައިގެ
ޮމެދުތެރެއިން

ޮހުއްޓ ލަންޖެހުންޮ

36. ޮޮޮޮ ޮކަމެއްޮމެންބަރަކު ޮކަންކަުމންކުރެ ޮއަންަނނިވި ޮދަނިކޮށް ވ ހަކަދައްކަމުން
ޮދިމ ވެއްޖެނަމަ،ޮއެޮމެންބަރަކުޮަދއްކަމުންދިޔަޮވ ހަކަޮހުއްޓ ލަންވ ެނއެވެ.

ޮދައްކ ޮޮޮ)ހ(ޮޮ ޮގޮތަށް ޮޚިލ ފުވ  ޮއަސްލަކ  ޮިއސްލ މްދ ނުގެ ޮވ ހަކައަކ  ޮދައްކ  މެންބަރަކު
ޮވ ހަކަޮހުއްޓ ލުމަށްޮއެންގުްނ.ވ ހަކައެއްކަމަށްޮރިޔ ސަތަށްޮފެނިގެންޮ

ޮމިޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮއަދަުބތައްކަމަށް ޮވ ހަކަދެއްކުމުގެ ޮކައުްނސިލްގައި ޮވ ހަކަދައްކަނ  މެންބަރަކު
ޮފެނިގެްނޮ ޮރިޔ ސަތަށް ޮގޮތަށްކަމަށް ޮތަޢ ރުޟުވ  ޮކަމަކ  ޮބަޔ ންކުރ  ގަވ އިދުގައި

ޮވ ހަކަޮހުއްޓ ލުމަށްޮއެންގުން.

ޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮދައްކ  ޮގުޅުމެއްނެތްޮމެންބަރަކު ޮކަަމކ  ޮހިމެނިގެންވ  ޮއެޖެންޑ ގައި ވ ހަކައަކ 
ޮވ ހަކައެއްކަމަށްޮރިޔ ސަތަށްޮފެނިގެންޮވ ހަކަޮހުއްޓ ލުމަށްޮއެންގުްނ.

ޮހުއްޓ ލަންޮވ ހަކަ
ޮސަބަބުޮއެންގި

ޮބަޔ ންކުރުން

ޮއެވ ހަކައެއްޮޮޮޮ .37 ޮއަންގައިފިނަމަ، ޮރިޔ ސަތުން ޮހުއްޓ ލުމަށް ޮވ ހަކަ މެންބަރެއްގެ
ޮހުއްޓ ލުމަށްޮއަންގ ޮސަބަުބ،ޮރިޔ ސަތުންޮސ ފުކޮށްޮބަޔ ންކުރަންވ ނެއެވެ.

ޮކައުންސިލްގެ
ޮޮބައްދަލުވުމެއްގައި

ޮހުއްދަނ ންޮކުރުން
ޮކަންކަން

ކައުންސިލްގެޮއެއްވެސްޮބައްދަލުވުމެއްގައި،ޮކައުންސިލްގެޮމެންބަަރކު،ޮއަންނަނިވިޮޮޮޮ .38
ޮކަންކަމުންކުރެޮކަމެއްޮކޮށްގެންޮނުވ ނެއެވެ.

ޮއެއްވެސްޮޮޮ)ހ(ޮޮ ޮއުނދަގ ވ ފަދަ ޮއޭނ އަށް ޮގެންދ އިރު ޮދައްކަމުން ޮވ ހަކަ މެންބަރަކު
ޮކަމެއްޮކުރުން.

ޮނ ސްޮޮޮޮޮ ޮކެނޑޭފަދަގޮތަށް ޮޙުރުމަތް ޮކައުންސިލްގެ ޮހިނގަމުންދ އިރު ބައްދަލުވުން
ޮހެދުމ އި،ޮ ޮވ ހަކަދައްކ  ޮމެންބަރުްނނ  ޮއެހެނިހެން ޮކިޔުމ އި، ޮތަކެތި މަޖައްލ ފަދަ
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ޮއިޝ ރ ތްކޮށްޮ ޮމ ހުންނަްށ ޮތިބޭ ޮއައިސް ޮއަޑުއެހުމަށް ބައްދަލުވުމެގެ
ޮ؛މުޢ މަލ ތްކޮށްހެުދން

ޮފިޔަވައި،ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮޭބުނމަށް ޮކައުންސިލްގެ ޮގޮތެއްގެމަތިން ނޑައަޅ  ޮކަ ކައުންސިލުން
ޮމަންޒަރުޮ ޮނުވަތަ ޮކެމެރ ، ޮނުވަތަ ޮރެކޯޑަރ، ޮޓޭޕް ޮނުވަތަ ޮރެކޯޑަރ، ކެސެޓް

ޮރެކޯޑުކުރެވި ޮއަޑު ޮކައުންސިލްގެޮނުވަތަ ޮއެއްޗެހި ޮއެނ ންވެސް ދ ނެ
ޮބައްދަލުވުންތަކުގައިޮޭބނުންކުރުން.

މެންބަރަކުޮވ ހަކަދައްކަމުންޮގެންދަނިކޮށްޮއެޮމެންބަރަކ ޮރިޔ ސަތ ޮދެމެދުޮހުރަސްޮޮޮ)ނ(ޮޮ
ޮއެޅުން.

ޮކައުންސިލުޮޮ)ރ(ޮޮ ޮބޭނުަމކު ޮމުހިންމު ޮލިބިގެން ޮހުއްދަ ޮރިޔ ސަތުގެ ފިޔަވައި،ޮގެ
ޮވ ޑިއޯޮ ޮޮފޓޯއ އި ޮކުރުމ އި، ޮފޯނު ޮފޯނުން ޮމޯބައިްލ ޮތެރޭގައި ބައްދަލުވުމުގެ

ޮޮނެގުމ އި،ޮއަޑުޮރެކޯޑުކުރުން.

ޮކަމެއްޮޮކައުންސިލުން
ޮނިންމުންޮ

ޮހިނދަކު،ޮޮޮ)ހ(ޮ .39 ޮނުވ ހ  ޮބަޔ ންކޮށްފައި ޮގޮތަކަށް ނޑައެޅިގެންޮއެހެން ޮކަ ޮޤަވ ޢިދުގައި މި
ޮ ޮހުށަހެޅޭ ޮބައްދަލުވުމަށް ޮކައުންސިލުގެޮކައުންސިލުގެ ޮނިންމޭނ  ކަންކަން

ޮވޯޓުގައިޮ ޮޙ ިޟރުވެ ޮބައްދަލުވުމަށް ޮއެ ޮހުަށހެޅި، ޮކަމެއް ޮއެ ބައްދަލުވުމަކަށް
ޮބައިވެރިވިޮމެންބަރުންގެޮއަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

މިޮމ އްދ ގެޮ)ހ(ގައިޮއެހެންޮއޮްތޮނަމަވެސް،ޮއަންނަނިވިޮކަންކަުމންކުރެޮކަމެއްޮޮޮ)ށ(ޮޮ
ޮސިލްގެޮޖުމްލަޮމެންބަރުންގެޮއަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.ފ ސްކުރެވޭނ ޮމުޅިޮކައުން

ޮކައުންސިލްގެޮނައިބުޮރައ ސްޮމަޤ މުންޮދުރުކުރުން؛ޮޮޮޮ

ނަމަވެސް،ޮއަންނަނިވިޮކަންކަުމންކުރެޮކަމެއްޮމިޮމ އްދ ގެޮ)ހ(ގައިޮއެހެންޮއޮްތޮޮޮ)ނ(ޮޮ
ޮދެބައިގެޮ ޮތިްނަބއިކުޅަ ޮމެންބަރުންގެ ޮޖުމްލަ ޮކައުންސިލްގެ ޮމުޅި ފ ސްކުރެވޭނ 

ޮއަޣުލަބިއްޔަތުޮލިބިގެްނނެވެ.

ޮޢ އްމުޮތަންތަަނށްޮދ ފައިވ ޮނަންޮބަދަލުކުރުން؛ޮޮޮޮ

ޮޮޮޮޮ ޮޢ އްމު ޮފަދަ ޮމައިޛ ން ޮޕ ކުތަކ އި ޮމަގ އި ޮގޮތުގައިޮރަށްރަށުގެ ޮދ އިމ  ތަްނތަން
ޮބަންދުކުރުން.

ޮކަމެއްޮޮކައުންސިލުން
ޮނިންމުމުގައި

ޮރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭ
ޮކަންތައްތައްޮ

ޮމަންފ އަށްޮޮޮޮ .40 ޮލ ބަޔ އި ޮރައްޔިތުންގެ ޮނިންުމމުގައި ޮކަމެއް ކައުންސިލުން
އިސްކަންދޭންޮވ ނެއެވެ.ޮއަދިޮކައުންސިލުންޮކަންކަންޮނިންމަންވ ނ ޮޤ ނ ނުތަކ އިޮ
ޮޤައުމޮ  ޮޕްލޭނ އި ޮތަރައްޤ ގެ ޮރަށުގެ ޮސިޔ ސަތުތަކ އި ޮސަރުކ ރުގެ ޤަވ ޢިދުތަކ އި

ޮތަރައްޤ ގެޮޕްލޭނ ޮތަޢ ރުޟުނުވ ޮގޮތުގެޮމަތިންނެވެ.
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ޮކަންކަންޮމ ލ 
ޮނިންމުންޮ

ޮމ ލިއްޔަތޮ ޮޮ)ހ(ޮ .41 ޮދައުލަތުގެ ޮޤ ނ ނުއަސ ސ އ އި ނޑައަޅަންވ ނ  ޮކަ ޮބަޖެޓް ކައުންސިލުގެ
ޮމަ ޮރައްޔިތުންގެ ޮއެޮބެހޭގޮތުްނ ޮޤ ނ ނުތަކ އި ޮއެންމެހ  ޮފ ސްކޮށްފައިވ  ޖިލ ުހން

ޮގޮތުެގޮ ޮޚިލ ފުނުވ  ޮޤަވ ޢިދުތަކ  ޮއެކުލަވ ލެވިފައިވ  ޮަދށުން ޤ ނ ނުތަކުގެ
ޮމަތިންނެވެ.

ޮކަންކަންޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮއެްނމެހައި ޮމ ލ  ޮތެރެއިން ޮބ ރުތަކުގެ ޮލިބިދ ފައިވ  ކައުންސިލްތަކަށް
ޮދ އިރ ތައްޮ ޮއިދ ރ  ޮދިވެހިރ އްޖޭގެ ޮޤ ނ ނ އި ޮމ ލިއްޔަުތގެ ޮދައުލަތުގެ ކުރަންވ ނ 
ޮދ އިރ ތައްޮ ޮއިދ ރ  ޮދިެވހިރ އްޖޭގެ ޮޤ ނ ނ އި، ޮހިންގުމުެގ ޮއުޞ ލުން ލ މަރުކަޒ 

އ އ2020/5ޮޮިށަވަރުކުރުމުގެޮޚ އްޞަޮޤ ނ ނުޮލ މަރުކަޒ ޮއުޞ ލުންޮހިންގުންޮކަ
ޮއެހެނިހެންޮޤ ނ ނުތަކ އިޮޤަވ ޢިުދތަކ ޮޚިލ ފުނުވ ޮގޮތުގެޮމަތިންނެެވ.

ޮވެފައިވޮ ޮޮ)ނ(ޮޮ ޮފަރ ތްަތކ އެކު ޮއެކި ޮބިންތަކ އި ޮދ ކޮށްފައިވ  ޮކުއްޔަށް ކައުންސިލްތަކުން
ޮ ޮގޮތަކުން ޮނ ންވެސް ޮއެ ޮނުވަތަ ޮގުޅިގެން ކައުންސިލަށްޮއެއްބަސްވުންތަކ 

ޮފައިސ އެއްޮ ޮއެހެން ޮނ ންވެސް ޮއެ ޮނުވަތަ ޮޖ ރިމަނ އެއް ޮކުއްޔެއް، ލިބެންޖެހޭ
މަޢ ފުކުރަންޮނުވަތަޮފަސްކުރަންޮނުވަތަޮލުޔެއްޮދިނުމަށްޮއެދޭނަމަޮއެކަންޮކުރަންޮ
ޮހުއްދަޮ ޮލިޔުމުން ޮމަޝްވަރ ކޮށް ޮިފނޭންސްއ  ޮއޮފް ޮމިނިސްޓްރ  ވ ނ ،

ޮހޯދައިގެންނެވެ.

ކައުންސިލުގެޮނައިބުޮރައ ސްޮއިންތިޚ ބުކުރުންޮފިޔަވައި،ޮކައުންސިލުންޮކަންކަންޮޮޮ)ހ(ޮ .42ޮދިނުންޮޮވޯޓު
 ނިންމުމުގައިޮވޯޓުޮދޭނ ޮއަތްޮއުުފލައިގެންނެވެ.

ޮ ޮ)ށ(ޮޮ ޮކަމަކަށް ޮކޮްނމެ ޮވޯުޓނަގ  ޮދެވޭނ ، ޮމެންބަރަަކށްވެސް ޮކޮންމެ 1ޮކައުންސިލްގެ
ޮ)އެކެއް(ޮވޯޓެވެ.

ޮވޯޓުގައިޮޮރިޔ ސަތުން
ޮބައިވެރިވުންޮ

ޮކައުންސިލުންޮކަމެއްޮނިންމުމުގައިޮރިޔ ސަތަށްޮވޯޓުގައިޮބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. ޮޮ .43

ޮތަފްޞ ލުޮގުނައިޮވޯޓު
ޮނަތ ޖ ޮޮރެކޯޑުކުރުމ އި
ޮއިޢުލ ނުކުރުންޮ

ޮޖެނެރަލްޮޮޮޮ .44 ޮސެކެޓްރ  ޮކައުންސިލުގެ ޮކުރ ނ  ޮެރކޯޑު ޮަތފްޞ ލު ޮއޭގެ ޮގުނައި، ވޯޓު
ޮމުވައްޒަފެކެވެ.ޮ ޮއިދ ރ ގެ ޮކައުންސިލުގެ ނޑައަޅ  ޮކަ ޮޖެނެރަލް ޮސެކެޓްރ  ނުވަތަ

ޮއަދިޮވޯޓުގެޮނަތ ޖ ޮއިޢުލ ނުކުރ ނ ޮބައްދަލުވުމުގެޮރިޔ ސަތުންނެވެ.

ޮފުށުއަރ ޮމަސްލަހަތު
ޮޙ ލަތު

45. ޮޮޮޮ ޮނުވަތަޮކައުންސިލްގެ ޮިފރިމ ހ ގެ ޮނުވަތަ ޮއަނބިމ ހ ގެ ޮމެންބަރެއްގެ އެއްވެސް
ނޑުޮއެއްބަފ ޮމ ހެއްގެޮ ދަރިއެއްގެޮނުވަތަޮމަންމަގެޮނުވަތަޮބައްޕަގެޮނުވަތަޮއެއްބަ
މަޞްލަޙަތުޮހިމެނޭޮނުވަތަޮއެޮެމންބަރެއްގެޮއަމިއްލަޮފައިދ އެއްޮުނވަތަޮދައުރެއްޮ

ޮމަޝްވަރ ކުރ  ޮކައުންސިލްގައި ޮކަމަކ މެދު ޮއެޮއޮތް ޮމެންބަރަކު ޮއެ ނަމަ،
ޮޮބައްދަލުވުމުގައިޮބައިވެރިވެގެންޮުނވ ނެއެވެ.
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ޮނިންމުންތައް
ޮހ މަކުރުން

ޮކަންތައްތައްޮޮޮ)ހ(ޮ .46 ޮނިންމުންތަކ ިއ ޮއަމުރުތަކ އި ޮޤަރ ރުތަކ އި ޮފ ސްކުރ  ކައުންސިލުން
ޮޢ އްމުކޮށްޮހ މަކުރަންވ ނެއެވެ.

ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮޤަރ ރުތަކ އި ޮފ ސްކުރ  ޮކަންތައްތައްޮކައުންސިލުން ޮނިންމުންތަކ ިއ އަމުރުތަކ އި
ޮކައުންސިލުގެޮ ޮޖެހުމަށްފަުހ ޮސިއްކަ ޮަކއުންސިލުގެ ޮހ މަކުރުމަށްޓަކައި ޢ އްމުކޮށް

ޮއިތުރުން ޮބޯޑުގެ ޮނޯޓިސް ޮކައުންސިލުގެޮ، އިދ ރ ގެ ޮވެބްސައިޓ އި ކައުންސިލުގެ
ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައިޮޢ އްމުކުރަންވ ނެއެވެ. ޮރަސްމ ޮސޯޝަލްޮމ ޑިއޮ 

ޮކައުންސިލުގެޮޮޮ()ނޮޮ ޮަމތިްނ ޮގޮތުގެ ޮބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޮ)ށ(ގަިއ ޮއ އި ޮ)ހ( ޮމ އްދ ގެ މި
ޮކައުންސިލުގެޮ ޮއ ންމުކުރުމަށްފަުހ، ޮނިންމުންތައް ޮއަމުރުތަކ އި ޤަރ ރުތަކ އި

ޮއިދ ރ އިންޮއެކަންޮރެކޯޑުކޮށްޮބަލަހައްޓަންވ ނެއެވެ.

ޮބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޮލިޔެޮޔައުމިއްޔ 

ޮބެލެހެއްޓުންޮ

ޮއިންތިޒ މުޮޮޮޮ .47 ޮތައްޔ ރުކުރުމުގެ ޮލިޔެ ޮޔައުމިއްޔ  ޮބައްދަލުވުންތަކުެގ ކައުންސިލްގެ
ޮފެންނ ޭނހެންޮ ޮފަސޭހައިން ޮމެންބަރުންނަށް ޮކައުންސިލްގެ ހަމަޖައްސައި

ޮބެލެހެއްޓުމަކ ޮކައުންސިލްގެޮއިދ ރ ގެޮސެކެޓްރ ޮޖެނެރަލްގެޮމަސްއ ލިއްޔަތެކެވެ.

ޮބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޮޔައުމިއްޔ ޮ

ޮބައްދަލުވުމެއްގައިޮޮޮ)ހ(ޮ .48 ޮއެ ޮޔައުމިއްޔ ، ޮބައްދަލުވުމެއްގެ ޮކޮންމެ ކައުންސިލްގެ
ޮމެންބަރުންޮ ޮޔައުމިއްޔ ގައި ޮއެ ޮފ ސްކޮށް ޮއިްއތިފ ޤުން ޮމެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި
ޮކަންކަމ އި،ޮ ޮނިންިމ ޮކައުންސިލުން ޮބައްދަުލވުމެއްގައި ޮއެ ސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ.

ޮެމންބަރު ޮބައިވެރިވި ޮބައިވެރިނުިވޮބައްދަލުވުމުގައި ޮބައްދަލުވުމުގަިއ ންނ ިއ،
ޮތަނ އިޮ ޮތ ރ ޚ އި ޮބޭއްވި ޮބައްދަލުވުން ޮސަބަބ އި، ޮނުވި ޮބައިވެރި މެންބަރުން
ޮވަގުތު،ޮބައްދަލުވުމުގެޮޔައުމިއްޔ ގައިޮސ ފުކޮށްޮބަޔ ންކޮށްފައިޮއޮންނަންވ ނެއެވެ.

ބައްދަލުުވމުގެޮޔައުމިއްޔޮ މިޮމ އްދ ގެޮ)ހ(ގައިޮބަޔ ންކުރ ޮފަދައިންޮކައުންސިލުގެޮޮޮ)ށ(ޮޮ
ޮގޮތެއްޮ ޮއިޞްލ ޙުކުރ ނެ ޮޔައުމިއްޔ  ޮެމންބަރުން، ޮނުދޭ ޮވޯޓު ފ ސްކުރުމަށް

ޮފ ހަގަކޮށްފައިޮނުވ ނަަމ،ޮބެލެވޭނ ޮޔައުމިއްޔ ޮރަނގަޅުކަމަށްޮރުހޭކަމަށެވެ.

ޮބ ބުޮޮހަތަރުވަނަޮ
ޮވ ޢިދުތައްޮކައުންސިލްޮމެންބަރުންގެޮޙ ޟިރ އ އިޮޙުރުމަތްތެރިކޮށްޮހިތަންޖެހޭޮޢ އްމުޮޤަޮ

ޮއ ދ އްތައިންޮޮޮޮ .49ޮހަފްތ ޮމަސައްކަތު ޮހަފްތ އަކ ، ޮމަސައްކަތު ޮކައުންސިަލރުންގެ ޮގޮތެއްގައި ޢ އްމު
ޮ)ފަހެއް(ޮދުވަހެވެ.5ޮބުރ ސްފަތ ގެޮނިޔަލަށް،ޮހަްފތ އަކުޮ

ޮހެނދުނުޮޮޮ)ހ(ޮ .50ޮގަޑިޮޮމަސައްކަތު ޮގަޑިއަކ  ޮމަސައްކަތު ޮރަސްމ  ޮކައުންސިލަރުންގެ ޮގޮތުން އުޞ ލެއްގެ
ޮއަށެވެ.14:00ޮއިނ08:30ޮޮް

ޮޮޮ)ށ(ޮޮ 12:00ޮޮމެންދުރު ޮއިންތިޒ މެއްގ13:00ޮޮެއިން ނޑައަޅ  ޮކަ ޮކައުންސިލުން އަށް
ޮ ޮކައުންސިލަރަކަށްވެސ01ޮޮްމަތިން ޮކޮންމެ )އެކެއް(ޮގަޑިއިރުެގޮހުސްވަގުތުކޮޅެއް
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ޮދޭންވ ނެއެވެ.

ޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮގަޑިއަކ  ޮރަސްމ  ޮކަުއންސިލަރުންގެ ޮމަހު، 13:00ޮޮއިނ9:00ޮްރަމަޟ ން
ޮގަޑިއަށްޮ ޮމަސައްކަތު ޮސަރުކ ރުގެ ޮމަހު ޮރަމަޟ ްނ ޮނަމަވެސް އަށެވެ.
ޮރަސްމޮ  ޮކައުންސިލަރުންގެ ޮގުޅިގެން ޮބަދަލަކ  ޮގެންނަވ  ރައ ސުލްޖުމްހ ރިއްޔ 
ޮގަވަރމަންޓްޮ ޮލޯކަލް ނޑައަޅ ނ  ޮކަ ޮގަޑި ޮއެ ޮޖެހޭަނމަ ޮގެންނަން ޮބަދަލު ގަޑިއަށް

ޮއޮތޯރިޓ ންނެވެ.

ޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮހުރިހ ޮކޮންމެ ޮކުރަންޖެހޭ ޮމަސައްކަތް ޮކައުންސިލަރަކު ޮއެ ކައުންސިލަރަކުވެސް،
ޮމަސައްކަތަށްޮ ޮވ ނެއެވެ. ޮޙ ޟިރުވ ން ޮމަސައްކަތަށް ޮގަޑިއަށް ދުވަހަކު
ޮދިމ ވިޮ ޮކައުންިސލަރަކަށް ޮއެ ޮެމދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޮޢުޛުރެއް ޙ ޟިރުނުވެވޭފަދަ

ޮޢަމަލުކުރަންވ ނެއެވެ.ޮޙ ލަތަކ ޮގުޅޭގޮތުންޮމިޮޤަވ ޢިދުގައިވ ޮގޮތުގެޮމަތިން

ޮކައުންސިލްގެޮޮޮ)ހ(ޮ .51ޮދިއުންޮޮބޭރަށްޮރަށުން ޮއެކަން ޮދ ންވ ނ  ޮބޭރަށް ޮރަށުން ޮމެންބަރަކު ކައުންސިލްގެ
ޮޖެނެރަލްއަށްރައ ސަށ  ޮސެކްރެޓަރ  ޮކައުންސިލުގެ ލިޔުމަކުންޮޮއި

ޮކައުންސިލްގެޮރައ ސްޮރަށުންޮބޭރަށްޮދ ނަމަޮދ ންވ ނ ޮއެކަންޮ.ޮއެންގުމަށްފަހުއެވެ
ޮމެންބަރުންނަށ އިޮ ޮޮކައުންސިލުގެ ޮޖެނެރަލްއަށްޮކައުންސިލްގެ ޮސެކްރެޓަރ 

ޮ.އެންގުމަށްފަހުގައެވެ

ޮމެންބަރުންގެ
ޮވިޔަފ ރިއ އި
ޮމަޢުލ މ ތުޮޮއ މްދަނ ގެ

ޮޮޮ)ހ(ޮ .52 ޮކުރ ތ  ޮހުވައި ޮމެންބަރުކަމުގެ ޮމެންބަރަކު ޮކޮންމެ ޮއިންތިޚ ބުވ  14ޮކައުންސިލަށް
ޮ ޮއެ ޮތެރޭގައި ޮދުވަހުގެ ޮމަޢުލ މ ތުޮ)ސ ދަ( ޮވިޔަފ ރ ގެ ޮފައިސ އ އި މެންބަރެއްގެ

ޮވިޔަފ ރ ގެޮ ޮގޮތްތަކ އި ޮލިބޭ ޮއ މްދަނ  ޮއ މްދަނ އ އި ޮއެމެންބަރެއްގެ އަދި
ޮ.ގުޅުންތަކ ބެހޭޮމަޢުލ މ ތުޮލިޔުމަުކންޮކައުންސިލްގެޮއިދ ރ އަށްޮހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ

ލ މ ތުޮއަދިޮއެމެންބަރެއްގެޮފައިސ އ އިޮވިޔަފ ރ ގެޮމަޢުޮމެންބަރުންޮއެމެންބަރެއްގެޮޮ)ށ(ޮޮ
ޮމަޢުލ މ ތު ޮގުޅުންތަކ ބެހޭ ޮވިޔަފ ރ ގެ ޮގޮތްތަކ އި ޮލިބޭ ޮއ މްދަނ  ގެޮއ މްދަނ އ އި

 .ކޮޕ އެއްޮލޯކަލްޮގަވަރމަންޓްޮއޮތޯރިޓ އަށްޮހުށަހަޅަންވ ނެއެވެޮ

ޮކައުންސިލް
ޮމެންބަރުންގެ
ޮޑްރެސްކޯޑްޮ

53. ޮޮޮޮ ޮޢ އްމު ޮކައުންސިލުގެ ޮގަޑިއ އި ޮރަސްމ  ބައްދަލުވުންތަކުގައިޮކައުންސިލުގެ
ޮކައުންސިލްޮމެންބަރުންޮތިެބންވ ނ ޮރަސްމ ޮހެދުމެއްގައެވެ.

ޮކައުންސިލަރުންޮޮޮ)ހ(ޮ .54ޮޙ ޟިރ  ޮދުވަހެއްގައި ޮމަސައްކަތު ޮރަސްމ  ޮގޮތުން، އުޞ ލެއްގެ
ޮކައުންސިލްގެޮ ޮނިސްބަތްވ  ޮކައުންސިލަރެއް ޮއެ ޮކުރަންވ ނ  މަސައްކަތް

ޮއިދ ރ ގައެވެ.
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ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮމ އްދ ގެ ޮމުދިމުންނ އި،ޮމި ޮވ ނަމަވެސް، ޮބަޔ ންކޮށްފައި ޮއެފަދައިން ޮގައި )ހ(
ޮކައުންސިލުގެޮ ޮޚިދުމަތްތައްދޭ ޮޟަރ ރ  ޮޖަމ ޢަތްތެރިންފަދަ ޮއަދި ފ ޅުމައިން
ޮކައުންސިލުންޮ ޮރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށްފަހު، ޮކައުންސިލުގައި ޮއެަކން މެންބަރުން،

ލުގެޮރަސްމ ޮމަސައްކަތުޮހުއްދަދޭޮގޮތެއްގެޮމަތިންޮެއފަދަޮޚިދުމަތްތަކަށްޮކައުންސި
ޮގަޑ ގައިޮދެވިދ ނެއެވެ.

ޮކައުންސިލަރަކުޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮއެ ޮނުކުމެ، ޮމަސައްކަތަށް ޮކައުންސިލަރަކުވެސް ކޮންމެ
ޮކައުންސިލަށްޮޙ ޟިރުވިކަމ އިޮޙ ޟިރުވިޮގަޑިޮރެކޯޑުޮކުރަންޮވ ނެއެވެ.

ކައުންސިލެއްގެޮއިދ ރ ގެޮކައުންސިލަރުންގެޮޙ ޟިރ ޮރެކޯޑުޮބަލަހައްޓަންވ ނ ،ޮއެޮޮޮ)ރ(ޮޮ
ޮގޮތުން،ޮ ޮމި ޮސިސްޓަމްގައެވެ. ޮރެކޯޑުކުރ  ޮޙ ޟިރ ވެސް މުވައްޒަފުންގެ
ޮސިސްޓަމްޮ ޮއޮޓޮޭމޓެޑް ޮބެލުމަްށ ޮޙ ޟިރ  ޮމުވައްޒަފުންގެ ޮއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ޮޙ ޟިރ ވެސްޮ ޮކައުންސިލަރުންގެ ޮކައުންސިލްަތކުގައި، ޤ އިމްކޮށްފައިވ 

ޮސިސްޓަމްޮމެދުވެރިކޮށެވެ.ޮބަލަހައްޓަންވ ނ ޮއެޮއޮޓޮމޭޓެޑް

ޮގޮތްޮޮޮ(ބ)ޮޮ ޮޙ ޟިރުނުވެވޭ ޮއިދ ރ އަށް ޮަކއުންސިލުގެ ޮހުރެ ޮސަބަބަކ  އެއްވެސް
ޮޙަވ ލުވެހުރިޮ ޮހިންގުމ  ޮކައުންސިލް ޮނުވަތަ ޮރައ ސް ދިމ ވެއްޖެނަމަ،ޮކައުންސިލުގެ
ޮފަރ ތަކަށް،ޮ ޮބަލަހައްޓ  ޮޙ ޟިރ  ޮއިދ ރ ގެ ޮކައުންސިލުގެ ޮއަދި ކައުންސިލަރަކަށް

ޮ ޮޖެހުމަށްފަހު ޮގަޑި ޮޖެހޭ ޮޙ ޟިރުވ ން ޮކުރިނ2ޮޮްއޮފ ހަށް )ދޭއް(ޮގަޑިއިރުޮވުމުގެ
ޮއެކަންޮއަންގަންޮވ ނެއެވެ.

ކައުންސިލަރުގެޮއިޙުމ ލުންޮޙ ޟިރުވިޮގަޑިޮރެކޯޑުޮކޮށްފައިނުވ ނަމަ،ޮއެޮދުވަސްޮޮޮ)ހ(ޮ .55ޮގަޑިޖެހުން
ޮބެލެވޭނ ޮޙ ޟިރުނުވ ޮދުވަހެއްގެޮގޮތުގައެވެ.

ވ ންޖެހޭޮގަޑިޮޖެހުމުގެޮކުރިންޮކައުންސިލަށްޮޙ ޟިރުވިޔަސް،ޮޙ ޟިރުވިޮޙ ޟިރުޮޮޮ)ށ(ޮޮ
ޮޖެހޭނެއެވެ.ޮ ޮގަޑި ޮކައުންސިލަރަކު ޮއެ ޮނުވ ނަމަ، ޮރެކޯޑުކޮށްފައި ޮޤަވ ޢިދުން ގަޑި

ޮއަދިޮޙ ޟިރުވިޮގަޑިޮބަލ ނ ޮޙ ޟިރުވިޮގަޑިޮރެކޯޑުކުރިޮވަގުތުންޮފެށިގެންނެވެ.

ހިނގުމަށްފަހ08:30ޮޮުގޮތުންޮގަޑިޮޖެހޭނ ،ޮޮކައުންސިލަރުންޮޢ އްމުޮއުޞ ލެއްގެޮޮ)ނ(ޮޮ
ޮޙ ޟިރުވުމުންނެވެ. ޮގަޑިއަށްޮޮކައުންސިލަށް ޮހުޅުވ  ޮއޮފ ސްތައް ޮސަރުކ ރު ނުވަތަ

ފަހުްނޮކައުންސިލަށްޮމިނެޓ30ޮޮުއެޮގަޑ ގެޮ، ސަރުކ ރުންޮބަދަލެއްޮގެނެސްފިަނމަ
ޮޙ ޟިރުވުމުންނެވެ.

ޮޮޮ)ރ(ޮޮ ޮކައުންސިލްގެ ޮއަންގައިގެން ޮކައުންސިލުންޮކައުންސިލުން މަސައްކަތެއްގައި
ޮރެކޯޑުޮ ޮޙ ޟިރުވިގަޑި ޮކުރިން ޮގަޑިޖެހުމުގެ ޮސަބަބުން، ޮއުޅުމުގެ ބޭރުގައި
ޮޙ ޟިރުވެ،ޮ ޮކަުއންސިލަްށ ޮނިމިގެން ޮމަސަްއކަތެއް ޮއެ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،
ޮހުރިޮ ޮޙަވ ލުވެ ޮއެވަގުތު ޮހިންގުމ  ޮކައުންސިލް ޮނުވަތަ ޮރައ ސް ކައުންސިލްގެ
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އަންގައި،ޮޙ ޟިރުވިޮގަޑިޮރެކޯޑުކުރަންޮވ ނެއެވެ.ޮއަދިޮޮކައުންސިލަރަކަށްޮއެކަން
ސަބަބުޮރެކޯޑުކޮށްފައިޮއޮންނަންވ ނެއެވެ.ޮމިޮގޮތުންޮކައުންސިލްގެޮރައ ސްއަށްޮމިޮ

ޮދިމ ވެއްޖެނަމަ ޮކައުންސިލްޮ، ގޮތަށް ޮުނވަތަ ޮރައ ސަށް ޮނައިބު ކައުްނސިލްގެ
ޮއެކަން ޮކައުންސިލަރަކަށް ޮހުރި ޮޙަވ ލުވެ ޮވަގުތު ޮއެ އަންގައިޮޮހިންގުމ 

ޮރެކޯޑުކުރަންވ ނެއެވެ.ޮމިޮޙ ލަތުގައިޮކައުންސިލަރުޮގަޑިއެއްޮނުޖެހޭނެއެވެ.

ޮއެހެންވެސްޮޮޮ)ބ(ޮޮ ޮނުވަަތ ޮޙ ޟިރުނުވެގެން، ޮމުވައްޒަފަކު ޮހުޅުވ  ކައުންސިލް
ޮމުވައްޒަފުންގެޮ ޮއޮފ ހުގެ ޮނުހުޅުވިއްޖެނަމަ، ޮއޮފ ސް ޮގަޑިޖެހުނުއިރު ސަބަބަކ ހުރެ،

ޮ ޮވަގުތު ޮއެ ޮމުވައްޒަފަކުތެރެއިން ޮއިސް ޮމުވައްޒަފުންނ އިޮ، ޙ ޟިރުވެހުރި އެހެން
ޮއިދ ރޮ  ޮކައުްނސިލުގެ ޮއަދި ޮބަލ ނ އެވެ. ޮގަޑި ޮޙ ޟިރުވި ކައުންސިލަރުން

ޮހުޅުވުމުންޮޙ ޟިރ ޮރެކޯޑުކުރ ނ އެވެ.

ޮޢަދަުދޮޮޮ)ޅ(ޮ  ޮމިިނޓަކަށްޖެހޭ ޮިމނެޓުްނނެވެ. ޮބަލ ނ  ޮވަގުތު ނޑުމުގައި ޮކެ ގަޑ ލ ރި
ޮމުސ ރަ ޮމަހު ޮބަލ ނ ، ޮޢިނ ޔަތްތައް ޮއަންނ30ޮޮައ އި ޮގެއްލ މ  ޮގެއްލަިއ، އިން

ޮގަޑ ގެޮ ނޑައަޅ ފައިވ  ޮކަ ޮގަޑިކަމަށް ޮރަސްމ  ޮޢ ްއމު ޮކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދު،
ޮ ޮޢަދަދު ޮއަންނަ ޮގެއްލ މ  ޮގެއްލައި، ޮއެއ 60ޮޮޢަދަދުން ޮގެއްލައިގެންނެވެ. އިން

30ޮނ ޔަތްތައްޮރަމަޟ ންޮމަސްޮފިޔަވައިޮއެހެްނޮމަސްމަހު،ޮމަހުޮމުސ ރައ އިޮޢިޮ
60ޮއިންޮގެއްލ މ ޮއަްނނަޮޢަދަދ5.5ޮޮުއިންޮގެއްލައި،ޮގެއްލ މ ޮއަންނަޮޢަދަދު،ޮ

ޮއިންޮގެއްލައިގެންނެވެ.ޮ

ޮގިނަޮޮޮ)ކ(ޮޮ ޮއެންމެ ޮނެގޭނެ ޮގަޑ ލ ރި ޮނެގޭ ޮދުވަހަކަށް ޮޖެހިގެން، ޮގަޑި ކައުންސިލަރަކު
ޮ ޮޢިނ ޔަތްތަކުން ޮމުސ ރައ އި ޮކައުންސިލަރެއްގެ ޮއެ ޮޖެހޭޮޢަދަދަކ  ދުވަހަކަށް

ޮމުސ ރައ އިޮޢިނ ޔަތްތަކުގެޮޢަދަދެވެ.

ކައުންސިލަރަކުޮއ ދަވެޮގަޑިޮޖެހޭނަމަ،ޮއެޮކައުންސިލަރަކ މެދުޮިއޞްލ ޙ ޮފިޔަވަޅުޮޮޮ)އ(ޮޮ
ޮއެޅުމަށް،ޮއަތޮޅުޮކައުންސިލަށްޮފޮނުވަންވ ނެއެވެ.

ޮކައުންސިލަރުންގެ
ޮމުސ ރައިން
ޮއުނިކުރުން

ޮނުވަަތޮޮޮ)ހ(ޮ .56 ޮމުއްދަތަކަށް ޮނުނިުކތް ޮނުނިކުމެއްޖެނަމަ، ޮކައުންސިލަށް ކައުންސިލަރަކު
ނޑޭނެއެވެ.ޮ ޮކެ ޮއެލަވަންސްތަކުން ޮމުސ ރައ އި ޮކައުންސިލަރެއްގެ ޮއެ ވަގުތަކަށް،
ޮކައުންސިލަށްޮ ޮގުޅިގެން، ޮނުނިކުތުމ  ޮކައުންސިލަށް ޮކައުންސިލަރަކު ނަމަވެސް

ޮކަ ޮއެ ޮިމްނވަރު، ޮވަުގތަށްވ  ޮމުސ ރައ އިޮނުނިކުންނަ އުންސިލަރެއްގެ
ނޑުންޮފިޔަވައި،ޮއިތުރުޮޖ ރިމަނ އެއްޮކޮށްގެންޮނުވ ނެއެވެ. ޮއެލަވަންސްއިންޮކެ

ޮކައުންސިލަށްޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮކައުންސިލަރަކު ޮމަތިން ޮގޮތުގެ ޮ)ހ(ގައިވ  ޮމ އްދ ގެ މި
ޮކައުންސިލަށްޮ ޮގަޑ ގައި ޮނިކުންނަންޖެހޭ ޮކައުންސިލަްށ ނުނިކުތުމުންނ އި

ޮ ޮމިވ ޮނުނިކުންނަ ޮތިރ ގައި ނޑ ނ  ޮކަ ޮމުސ ރައިން ޮއޭނ ގެ ޮމިންވަުރ ވަުގތަށްވ 
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ޮގޮތަށެވެ.

ކައުންސިލަރު،ޮކައުންސިލަށްޮޙ ޟިރުނުވ ޮދުވަހަކަށްޮމުސ ރައ ިއޮއެލަވަންސްއިންޮޮ .1ޮޮޮ
ޮޖެހޭޮ ޮދުވަހަކަށް ޮއެލަވަންސްތަކުން ޮމުސ ރައ އި ޮކައުންސިލަރެއްގެ ޮއެ ނޑ ނ  ކަ

ޮޢަދަދެވެ.

ޮޮޮ2. ޮޮ ޮކައުންސިލަށްޮކައުންސިލަރު ޮގަޑ ގައި ޮމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލުގައި
ނުނިކުންނަޮވަގުަތށްވ ޮމިންވަރު،ޮގަޑ ލ ރ ގެޮގޮތުގައިޮކައުންސިލަރުގެޮމުސ ރައ އިޮ

ނޑޭނެއެވެ.  އެލަވަންސްއިންޮކެ

ޮދުވަހަކަށްޖެހޭޮޮ .3ޮޮޮ ޮއެލަވަންސްތަކުން ޮމުސ ރައ އި ޮކައުންސިލަރުގެ ނޑޭނ  ޮކެ ގަޑ ލ ރި
ޮ ޮމިނިޓަކަށ5.5x60=330ޮް)330ޮޢަދަދު، ޮޢަދަދަކ  ޮއަންނަ ޮގެއްލ މ  ޮއިން )

ޖެހޭޮޢަދަދުޮކަމަްށޮބަލަިއ،ޮއެޮަޢދަދުޮކައުންސިލަރުޮކައުންސިލަްށޮނުނިކުމެޮހުިރޮ
ޮޖުމްލަޮވަގުތ ޮގުނަކޮށްގެންނެވެ.

ޮކައުންސިލަރުންނަށް
ޮއެކިއެކިޮޮޙައްޤުވ 

ޮހުންނަޮޗުއްޓ ތަކުގައި
ޮރަސްމ ޮޮދުވަސްތަކ އި

ޮލ ފައިވ އްޮބޭނުމަށް
ޮދުވަސްތައްޮހުންނަ
ޮކައުންސިލަށްޮޮފިޔަވައި

ޮތިބޭޮޙ ޟިރުނުވެ
ޮކައުންސިލަރުންގެ

ޮމުސ ރައ އި
ޮއެލަވަންސްއިން

ޮދުވަސްތަކަށްޮބަންދު
ޮމިންވަރުޮޖެހޭ

ޮއުނިކުރުން

ޮދުވަސްތައްޮޮޮ)ހ(ޮ .57 ޮތިބޭ ޮކައުންސިލަރުން ޮޗުއްޓ ގައި ޮމަތިން ޮގޮތުގެ ޮޤަވ ޢިދުގައިވ  މި
ޮ ޮކައުންސިލްގެ ޮމުސ ރައ އިޮފިޔަވައި ޮދުވަސްތަކަށް ޮތިބޭ ޮނުނިކުމެ މަސައްކަތަށް

ޮބަްނދ އިޮ ޮަހފްތ  ޮއަންނަ ޮމެދަށް ޮދުވަސްތަކުގެ ޮެއ ޮއުނިކުރ އިރު، އެލަވަންސްއިން
ޮއެލަވަންސްވެސްޮ ޮމުސ ރައ އި ޮޖެހޭ ޮދުވަސްތަކަށް ޮބަންދު ރަސްމ 

ޮއުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ޮޮޮ)ށ(ޮޮ ޮޖެހޭފަދަ ޮހުށަހަޅަްނ ޮސެޓްފިކެޓް ޮހުރުމަށްފަހުޮމެޑިކަލް ޮޗުއްޓ އެއްގައި ސަލ މުގެ
ޮއެޮ ޮނުވ ނަމަ ޮހުށަހަޅ ފައި ޮސެޓްފިކެޓް ޮމެޑިކަލް ޮއިރު ޮނުކުންނަ ކައުންސިލަށް
ޮއެޮ ޮއަދި ޮގޮތުގައެވެ. ޮދުވަސްތަކެއްގެ ޮހ ޒިރުުނވ  ޮބެލެވޭނ  ދުވަސްތައް
ޮބަންދުޮ ޮރަސްމ  ޮބަންދ އި ޮހަފްތ  ޮއަންނަ ޮމެދަށް ޮދުވަސްތަކުގެ ޮއެ ދުވަސްތަކަށ އި

ޮތަކަށްޮޖެހޭޮމުސ ރައ އިޮއެލަވަންސްވެސްޮއުނިކުރެވޭނެއެވެ.ދުވަސް
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ޮބޭނުމަށްޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮރަސްމ  ޮއިދ ރ އެއްގެ ޮއެހެނިހެން ޮސަރުކ ރުގެ ޮނުވަތަ ކައުންސިލްގެ
ހަމަޖެހިފައިވ ޮޤަވ ޢިދުތަކ ޮއެއްޮގތަށްޮކައުންސިލަރަކުޮވ އްލ ފައިޮހުންނަޮޙ ލަތ އިޮ

ޮގަވަ ޮލޯކަލް ޮއަމ ޒުކޮްށ ޮއަތޮޅުޮކައުންސިލަރުންނަށް ޮއޮޯތރިޓ އ އި ރމަންޓް
ކައުންސިލްޮނުވަތަޮދައުލަތުގެޮއެނ ންވެސްޮމުއައްސަސ އަކުންޮހިންގ ޮވޯކްޝޮޕެއްޮ
ޮތިބޭޮ ޮވ އްލ ފައި ޮކައުންސިލަރުން ޮބޭނުމަށް ޮޕްރޮގްރ މެއްގެ ޮތަމްރ ން ނުވަތަ

ޮދުވަސްތައްޮމިޮމ އްދ ގެޮ)ހ(ޮއިންޮއިސްތިސްނ ޮވ ނެއެވެ.

ޮވަނަޮބ ބުޮފަސްޮ
ޮކައުންސިލްގެޮއިދ ރ ޮ

ޮއެހ ތެރިވެދ ޮޮޮ .58ޮއިދ ރ ޮކައުންސިލްގެ ޮއަދ ކުރުމަށް ޮވ ޖިބުތައް ޮމަސްއ ލިއްޔަތ އި ޮ،ކައުންސިލްގެ
ޮއިދ ރޮ  ޮދިވެހިރ އްޖޭގެ ޮއެކަމަށްޓަކައި، ޮކުރ ނ  ޮކަންކަން ޮއިދ ރ  ކައުންސިލްގެ
ޮޤ އިމްކުރޮ  ޮަދުށން ޮޤ ނ ނުގެ ޮހިންގުމުގެ ޮއުޞ ުލން ޮލ މަރުކަޒ  ދ އިރ ތައް

ޮ.އިދ ރ އިންނެވެ

ޮކައުންސިލްގެ
ޮޖެނެރަލްޮސެކްރެޓަރ 

ޮކަޮޮޮ .59 ޮގޮތުގައި، ޮމުވައްޒަފެއްގެ ޮއިދ ރ  ޮއިސް ޮއެންމެ އުންސިލްގެޮކައުންސިލްގެ
ޮމ ހަކުޮ ޮމަޤ މަށް ޮޖެނެރަލްކަމުގެ ޮސެކްރެޓަރ  ޮކައުންސިލްގެ ލަފަޔ އެކު،

ޮޢައްޔަންކުރ ނ ޮސިވިލްޮސަރވިސްޮކޮމިޝަނުންނެވެ.

ޮޖަވ ބުދ ރ ވ ނ ،ޮ ޮކައުންސިލަށް ޮކަންކަމުގައި ޮއިދ ރ  ޮއެންމެހައި ކައުންސިލްގެ
ޮނި ޮކައުންސިލުން ޮއަދި، ޮޖެނެރަލްއެވެ. ޮސެކްރެޓަރ  ންމ ޮކައުންސިލްގެ

ޮއެހ ތެރިކަންޮ ޮއިދ ރ  ޮބޭނުންވ  ޮކައުންސިލަށް ޮތަންފ ޒުކުރުމުގަިއ ނިންމުންތައް
ޮސެކްރެޓަރޮ  ޮކައުންސިލްގެ ޮއިސްފަރ ތަކ ވެސް ޮއެންމެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ޮޖެނެރަލްއެވެ.

ޮޖެނެރަލްގެޮޮސެކްރެޓަރ 
ޮމަސްއ ލިއްޔަތުތައް

ތިރ ގައިޮބަޔ ންކޮށްފައިޮޮކައުންސިލްގެޮސެކްރެޓަރ ޮޖެނެރަލްގެޮމަސްއ ލިއްޔަތުތައްޮޮޮ .60
ޮއެވަނ އެވެ.

ޮހައިސިއްޔަތުންޮޮޮ)ހ( ޮ ޮމުވައްޒަފުގެ ޮއިދ ރ  ޮއިސް ޮއެންމެ ޮއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ޮހަމަޖައްސައިޮ ޮއިންތިޒ މުތައް ޮއެންމެހައި ޮބޭނުްނވ  ޮހިންގުމަށް ، ކައުންސިލް

ޮޮ؛ކައުންސިލުގެޮއިދ ރ ގެޮމަސައްކަތްތައްޮހިންގައިޮބެލެހެއްުޓން

ކައުންސިލްގެޮއިދ ރ ގެޮމަސައްކަތްތަކ ޮގުޅޭގޮތުންޮކައުންސިލްގެޮރައ ސް،ޮނައިބުޮޮޮ)ށ(ޮޮ
ޮކައުންސިލަރަށްޮރައ  ޮޙަވ ލުވެހުރި ޮއެވަގުތަކު ޮހިންގުމ  ޮކައުންސިލް ޮނުވަތަ ސް

ޮރިޕޯޓުކޮށްޮޖަވ ބުދ ރ ވުން؛

ޮއުޞ ލުތައްޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮޤަވ ޢިދުތަކ އި ނޑައަޅ  ޮކަ ޮނިންމުްނތަކ އި ޮނިންމ  ކައުންސިލުން
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ޮންފ ޛުކުރުން؛ތަ

ޮއިދ ރ ގެޮޮޮ)ރ(ޮޮ ޮކައުންސިލްގެ ޮޚިދުމަތްތައް ޮމުނިސިޕަލް ޮފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން
މުވައްޒަފުންޮމެދުވެރިކޮށްޮފޯރުކޮށްދެވޭނެޮއިންތިޒ މުޮހަމަޖައްސައި،ޮކައުންސިލުންޮ

ނޑައަޅ ފައިވ ޮއުޞ ލުތަކ ޮއެއްގޮތަށްޮއެޮޚިދުމަތްތައްޮފޯރުކޮށްިދނުން؛ ޮކަ

ކައުންސިލްގެޮމަސައްކަތްތަކ އިޮޙަރަކ ތްތަކ އިޮއިންސ ނ ޮވަސ ލަތްތަކ ޮގުޅޭގޮތުންޮޮޮ)ބ(ޮޮ
ޮކައުންސިލްގެޮރައ ސްޮނުވަތަޮކައުންސިލަށްޮލަފ ދިނުްނ؛

ޮޤ ނ ނުތަކ އިޮޮޮ)ޅ(ޮޮ ޮޙަރަކ ތްތަކުގަިއ ޮހިންގ  ޮމަސައްކަތްތަކ އި ޮކުރ  ކައުންސިލުން
ޮގަވ އިދުތަކަށްޮތަބ ވ ކަންޮަކށަވަރުކުރުން؛

ޮރިޕޯޓުތައްޮޮޮ)ކ(ޮޮ ޮބަޖެޓްތަކ ިއ ޮޕްލޭންތަކ އި ޮތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލުން
ޮތައްޔ ރުކުރުމ އިޮކައުންސިލުންޮނިންމ ޮގޮތެއްގެޮމަތިންޮތަްނފ ޛުުކރުން؛

ޮމަތިކޮށްޮޮޮ)އ(ޮޮ ޮފެންވަރު ޮޚިދުމަތްތަކުގެ ޮތަރައްޤ ކޮށް ޮމަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގެ
ޮ ޮގެންނަންޖެހޭ ޮއޭގެޮހަރުދަނ ކުރުމަށް ޮދިރ ސ ތައްކޮށް، ޮފަންނ  ޮގުޅޭ ބަދަލުތަކ 

ޮތަރައްޤ ކުރުމަށްޮ ޮމަސައްކަތްތައް ޮޚިދުމަތްތަކ އި ޮކައުންސިލްގެ އަލ ގައި
ޮކައުންސިލްގެޮރައ ސަށްޮލަފ ދިނުން؛

ޮރައ ސްގެޮޮޮ)ވ(ޮޮ ޮކައުންސިްލގެ ޮބޭނުމަްށ، ޮޤ ނ ނުގެ ޮމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ޮމ ދ ރުވެރިޔ ގެޮމަސްއ ލިއްޔަތުޮއަދ ކުރުން؛ލަފ ގެމަތިން،ޮކައުންސިލްގެޮމ ލ ޮޒިން

ޮކައުންސިލްގެޮޮޮ)މ(ޮޮ ޮބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ޮކަންކަން ޮއިދ ރ  ޮޖަލްސ ތަކުގެ ކައުންސިލްގެ
ޮ؛އެންމެޮއިސްޮއިދ ރ ޮމުވައްޒަފުގެޮޙައިސިއްޔަތުންޮބައިވެރިވުން

ކޮމެޓ އަށްޮކައުންސިލުންޮކައުންސިލުގެޮއަންހެނުންގެޮތަރައްޤ އަށްޮމަސައްކަތްކުރ ޮޮޮ)ފ(ޮޮ
ޮމަޝްވަރޮ  ޮލަފައ ިއ ޮއެހ ތެރިކަމ އި ޮވަޞ ަލތްތަކ އި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ޮފޯރުކޮށްދެވޭކަންޮކަށަވަރުކުރުން؛

ޮސިވިލްޮޮޮ)ދ(ޮޮ ޮޙައިޞިއްޔަތުން ޮމުވައްޒަފުގެ ޮއިދ ރ  ޮއިސް ޮއެންމެ ކައުންސިލްގެ
ޮއަދި؛ ސަރވިސްޮކޮމިޝަނުންޮޙަވ ލުކުރ ޮމަސައްކަތްތައްކުރުން

ޮނައިބުޮޮޮ)ތ(ޮޮ ޮނުވަތަ ޮރައ ސް ޮކައުންސިލްގެ ޮގުޅޭގޮތުން ޮމަސައްކަތ  ކައުންސިލްގެ
ޮރައ ސްޮއަންގ ޮއެހެނިހެންޮކަންަތއްތައްކުރުން.

ޮމަޢުލ މ ތުޮމ ޑިއ އަށް
ޮދިނުންޮ

ޮކުރ ޮޮޮ .61 ޮދޭނޮ ޮކައުންސިލުން ޮމަޢުލ މ ތު ޮމ ޑިއ އަށް ޮގޮތުން  މަސައްކަތްަތކ ގުޅޭ
ޮ ޮނިންމުމެއްގެ ޮނުވަތަޮކައުންސިލްގެ ޮަރއ ސް ޮކައުންސިލްގެ ޮބިނ ކޮށް މަްއޗަށް

ނައިބުޮރައ ސްޮނުވަތަޮއެމަސައްކަތ ޮހަވ ލުވެތިބިޮއިސްޮމުވައްޒަފުންގެޮތެރެއިންޮ
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ނޑައަޅ ޮ ޮމުވައްޒަފުންޮނުވަތަޮމުވައްޒަފެކެވެ. ކައުންސިލުންޮކަ

ޮވަނަޮބ ބުޮހަޮ
ކޮމެޓ ޮ އޮންނަޮގުޅުންޮއަންހެނުންގެޮތަރައްޤ އަށްޮމަސައްކަތްކުރޮ  ޮއޮ 

ޮކައުންސިލުން
ޮއަންހެނުންގެ
ޮތަރައްޤ އަށް

ޮމަސައްކަތްކުރ 
ޮކޮމެޓ އަށް

ޮއެހ ތެރިކަން
ޮފޯރުކޮށްދިނުންޮ

ޮކޮމިޓިއަށްޮޮޮޮ .62 ޮމަސައްކަްތކުރ  ޮތަރައްޤ އަށް ޮއަންހެުނންެގ ކައުންސިލުން
ޮއެހ ތެރިވުމުގެޮގޮތުންޮއަންނަނިިވޮކަންކަންޮކުރަންވ ނެއެވެ.

ޓެއްޮއްށްޮމަސައްކަތްކުރެވޭނެޮވެއަމަސައްކަތްކުރ ޮކޮމިޓ އަންހެނުންގެޮތަރައްޤ ައށްޮޮޮ)ހ(ޮޮ
ޮކޮށްދިނުން؛ޤ އިމު

އިޮފައިނޭންޝަލްޮޕްލޭނ އިޮމަސައްކަތުޮތ ވަލުޮއަދިޮލޭންޑްޮރަށުޮތަރައްޤ ގެޮޕްލޭނ ޮޮ)ށ(ޮޮ
ޮޕްލޭން ޮތަރައްޤ އަށްޮޮޔ ސް ޮއަންހެނުންެގ ޮތަންފ ޒުކުރުމުގައި އެކުލަވ ލުމ އި

ޮން؛ހޯދުޮލަފައ އިޮމަޝްވަރ ޮބައިވެރިވުމ އިޮމަސައްކަތްކުރ ޮކޮމިޓ ގެ

ޮނުިހނގ ޮޮޮ)ނ(ޮޮ ޮހިނގ  ޮމަސައްކަތް ޮކޮމިޓ ގެ ޮމަަސއްކަތްކުރ  ޮތަރައްޤ އަށް އަންހެނުންގެ
ޮބަލަ ޮމަސައްކަތްތައްޮޮ،އިގޮތް ޮޙަރަކ ތްތަކ އި ކޮށްޮރަގަޅުޮކޮމެޓ ގެ

ޮލަފަޔ އިޮމަޝްވަރ ޮދިނުން؛ކުރުމުގައިޮހަރުދަނ 

ޮޮޮ)ރ(ޮޮ ޮމަދުވެގެން 1ޮޮމަހަކު ޮމަސައްކަތްކުރޮ )އެކެއް(ޮފަހަރު ޮތަރައްޤ އަށް އަންހެނުންގެ
ޮބައްދަލުވުމަކަށްޮ ޮއިތުރު ޮކައުންސިލ އެކު ޮއަދި ޮބައްދަލުކުރުން؛ ކޮމެޓ އ އެކު
ޮކޮމެޓ އ އެކުޮ ޮއެދެފިނަމަ، ޮކޮމިޓ ން ޮމަަސއްކަތްކުރ  ޮތަރައްޤ އަށް އަންހެނުންގެ

ޮބައްދަލުކުރުން؛

ޙަރަކ ތްތަކ އިޮމަސައްކަތްތައްޮއަންހެނުންގެޮތަރައްގ އަށްޮމަސައްކަތްކުރ ޮކޮމިޓ ގެޮޮޮ)ބ(ޮޮ
ޮން؛ވިލަރެސްކުރު

ޮދިނުމުގައިޮޮޮ)ޅ(ޮޮ ޮމަޢުލ މ ތު ޮރިޕޯރޓްތަކ އި ޮހ މަކުރ  ޮޢ ންމުކޮށް ކައުންސިލްތަކުން
ޮކޮމިޓ ގެޮބައިވެރިވުންޮހޯދުން؛އަންހެނުންގެޮތަރައްޤ އަށްޮމަސަްއކަތްކުރ ޮ

ނޑައަޅޮ ޮޮ)ކ(ޮޮ ޮކަ ޮހިންުގމަށް ޮކޮމެޓ ން ޮަމސައްކަތްކުރ  ޮތަރައްޤ އަށް އަންހެނުންގެ
ޮހި ޮޕްލޭންގައި ޮތަރައްޤ ގެ ޮރަށު ޮތަރައްޤ އަށްޮޮމެނުމ އިހަރަކ ތްތައް އަންހެނުްނގެ

ޮ ޮކޮމިޓ ގެ ޮތ ވަލ އިމަސައްކަތްކުރ  ޮކޮމިޓ އަށްޮޮމަސައްކަތު ޮއެކުލަވ ލުމުގައި ބަޖެޓް
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ޮފޯރުކޮށްދިނުްނ؛އެހ ތެރިކަންޮ

ޮއަދިޮޮޮ)އ(ޮޮ ޮއިދ ރ  ޮބޭނުންވ  ޮކޮމިޓ އަށް ޮމަަސއްކަތްކުރ  ޮތަރައްގ އަށް އަންހެނުންގެ
ޮޤ ބިލްކަ ޮދޭފަންނ  ޮިއތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޮއެހެނިހެްނޮން ޮތަމްރ ންަތކ  ންޖެޭހ

ޮްނ؛ވަސ ލަތްތައްޮފޯރުކޮށްދިނު

ޮޙަރަކ ތްތަކ އިޮޮޮވ()ޮޮ ޮކޮމެޓ ގެ ޮމަސައްކަތްކުރ  ޮތަރައްޤ އަްށ އަންހެނުންގެ
ޮނުން.މަސައްކަތްތަކަށްޮބޭނުންވ ޮއެންެމހައިޮއިދ ރ ޮއެހ ތެރިކަންޮފޯރުކޮށްދި

އަންހެނުންގެޮތަރައްޤ އަށްޮމަސަްއކަތްޮކުރ ޮކޮމެޓ ގެޮމަސްއ ލިއްޔަތުގެޮދ އިރ އިންޮޮޮ)މ(ޮޮ
ޮބޭުނންވ  ޮކޮމެޓ ައށް ޮއެދެފިނަމަ ޮކޮމެޓ ން ޮއެހ ތެރިކަމަށް ޮކައުންސިލްގެ

ޮފޯރުކޮށްދިނުްނ؛ޮއެހ ތެރިކަން

ޮބ ބުޮޮވަނަޮހަތްޮ
އޮންނަޮގުޅުންޮ ޮސަރުކ ރ އިޮކައުންސިލޮ 

ޮއިދ ރ އ ޮޤ އުމ 
ޮގުޅުންޮއޮންނަ

ޮޤ ނ ނުޮޮޮޮ .63 ޮހިްނގުމުގެ ޮއުސ ލުން ޮލ މަރުކަޒ  ޮދ އިރ ަތއް ޮއިދ ރ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ޮ ޮނަްނބަރު 2010/7ޮ)ޤ ނ ނު ޮގެ ޮުބނ 152ޮޮ( ޮގައި ޮ)ވ( ޮމ އްދ ގެ ވަަނ

ޮ ޮދ އިރ ތަކުގައި ޮއިދ ރ  ޮވ ޖިބުތައްޮމުއައްސަސ ތަކުން އަދ ކުރަންޖެހޭ
ޮބޭުނންވ ޮ ޮއެމުއައްސަސ އަކުން ޮަހރަކ ތްތަކުގައި ޮހިންގ  އަދ ކުރުމަށްޓަކައި

ޮއެއްބ ރުލުމެއްޮކައުންސިލުންޮދޭްނވ ނެއެވެ.

ޮވަނަޮބ ބުޮއަށްޮ
ޮއެހެނިހެންޮކަންކަންޮ

ޮއިޞްލ ޙުޮޮޮޤަވ ޢިދަށް
ޮގެނައުންޮ

64. ޮޮޮޮ ޮނުވަތަ ޮއިސްލ ޙެއް ޮއެއްވެސް ޮޤަވ އިދަށް ޮއިސްލ ޙެއްޮމި ޮގެނެވޭނ ،ޮއެ ބަދަލެްއ
ޮލޯކަލްޮ ޮގޮތުގެމަތިން ޮގަވ އިދުގައިވ  ޮމި ޮގެަނއުމަށް، ޮބަަދލެއް ޮނުވަތަ ގެނައުމަށް

ޮ.ގަވަރމަންޓްޮއޮތޯރިޓ ގެޮމަޝްވަރ ގެމަތިންޮކައުންސިލުންޮނިންމުުމންނެވެ

ޮޤަވ ޢިދުގައި
ޮދިމ ވުންޮޮނެތްކަމެއް

65. ޮޮޮޮ ޮކަމެއް ޮހިމެނިފައިނުވ  ޮގަވ އިދުގައި ޮޢަމަލުކުރ ނެޮމި ދިމ ވެއްޖެނަމަ،ޮއެކަމެއްގައި
ޮކައުންސިލްގެޮ ޮލަފ ގެމަިތްނ ޮއޮތޯރިޓ ގެ ޮގަވަރމަންޓް ޮލޯކަލް ޮނިންމ ނ  ގޮތެއް

ޮޖުމްލަޮމެންބަރުންގެޮއަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

ޮގޮތުންޮޮޮޮ .66ޮމ ނަކުރުން ޮބޭނުންކޮށްފައިވ  ޮލަފްޒެއް ޮނުވަތަ ޮޢިބ ރ ތެއް ޮޤަވ ޢިދުގައި މި
ޮ ނޑައެޅިގެން ޮޢިބ ރ ތްތަކ އިޮކަ ޮއަްނނަިނވި ޮހިނދަކު ޮދޭހަނުވ ހ  ޮމ ނައެއް އެހެން

ޮތިރ ގައިޮ ޮގުޅިގެން، ޮލަފްޒުތަކ  ޮޢިބ ރ ތްތަކ އި ޮއެ ޮދެވިފައިވަނ ، ލަފްޒުތަކަށް
ޮދޭހަވ ގޮތަްށޮ ޮމ ނަ ޮމުފްރަދު ޮޤަވ ޢިދުގައި ޮމި ޮއަދި ޮމ ނަކުރުމެވެ. ދ ފައިވ 
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ޮމ ނަވެސްޮހިމެިނގެންވެއެވެ.ޮބޭނުންކޮްށފައިވ ޮމ ނައިގައިޮޖަމްޢުކޮށްޮބޭނުންކުރ 

ޮކައުންސިލް"ޮޮ)ހ(   ”ޮ ޮނަްނަބރު: ޮޤ ނ ނު ޮއެވަނ  ޮބުނެަފއި 7/2010ޮކަމަށް
ޮޤ ނ ނު(ޮގެޮ ޮހިންގުމުގެ ޮޤަވ ޢިދުން ޮލ މަރުކަޒ  ޮދ އިރ ތައް ޮއިދ ރ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ކައުންސިލަށެވެ.ހުވަދުއަތޮޮދަށުންޮއިންތިޚ ބުކޮްށފައިވ ޮ ދ ންދޮ  ޮޅުޮއުތުރުބުރޮ 

ޮކައުންސިލަރުން“ޮޮ)ށ(   ”ޮ ޮނަްނަބރު: ޮޤ ނ ނު ޮވަނ  ޮއެ ޮބުެނފައި 7/2010ޮކަމަށް
ޮޤ ނ ނު(ޮގެޮ ޮހިންގުމުގެ ޮޤަވ ޢިދުން ޮލ މަރުކަޒ  ޮދ އިރ ތައް ޮއިދ ރ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ޮ ޮއިންތިޚ ބުކޮށްފައިވ  ޮކައުންސިލްދަށުން ޮދ ންދ  ޮއުތުރުބުރ  ގެޮހުވަދުއަތޮޅު
ޮމެންބަރުންަނށެވެ.

ޮއެންމެޮ”ޮޖެނެރަލްޮސެކްރެޓަރ “ޮޮ)އ(   ޮއިދ ރ ގެ ޮކައުންސިލުގެ ޮއެވަނ  ޮބުނެފައި ކަމަށް
ނޑައަޅޮ  ޮކަ ޮކޮމިޝަނުން ޮސަރވިސް ޮސިވިލް ޮމުވައްޒަފުކަމަށް ޮއިދ ރ  އިސް
ޮޙަވ ލުވެހުރިޮ ޮވަގުތ ގޮތުން ޮމަސްއ ލިއްޔަތ  ޮމަޤ މުގެ ޮއެ ޮނުވަތަ ފަރ ތެވެ.

ޮމުވައްޒަފެވެ.

 މުޙައްމަދު ޢާޞިފު 

 )ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(

 އަހްމަދު އިބްރާހީމް 

 މެމްބަރ( ގެ )ކައުންސިލް

 މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް 

 ()ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް

 ނަޞްރާ ޢަލީ 

 މެމްބަރ( ގެ )ކައުންސިލް

 ނުޢުމާ މުޙައްމަދު 

 މެމްބަރ( ގެ )ކައުންސިލް
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`ޮ

ޮރުބުރ ޮދ ންދ ޮކައުންސިލްގެޮއިދ ރ ހުވަދުއަތޮޅުޮއުތު
 ދިވެހިރ އްޖެ، ގއ.ޮދ ންދ 

ޮސަލ މުގެ/އ އިލ ޮޒިންމ ގެޮޗުއްޓ ގައިޮހުރިޮސަބަބުޮބަޔ ންކުރ ޮފޯމު

ޮކައުންސިލަރުޮފުރިހަމަޮކުރަންޖެހޭޮބައި

ޮ)ދޭއް(2ޮދުވަސް:ޮޮ)އެކެއް(1ޮދުވަސް:ޮ
ޮއެންގިޮގަޑި:ޮތ ރ ޚު:ޮއެންގިޮގަޑި:ޮތ ރ ޚު:
ޮސަބަބު:ޮސަބަބު:

ޮއެންގިޮގަޑި:ޮތ ރ ޚު:ޮދުވަހަށްވުރެޮއިތުރުޮވ ނަމަޮތަފްސ ލުޮލިޔަން:2ޮ

ޮސަބަބު:

ޮކައުންސިލަރގެޮއިގުރ ރު:ޮކައުންސިލަރގެޮނަން:ޮ
ނޑ ބެހޭޮެތދުޮމައުލ މ ތެވެ.ޮއަދިޮއެމައުލ މ ތަކ ޮ މަތ ގައިޮއެވަނ ޮއަޅުގަ

ޮ ޮދ ފައިވ  ނޑު ޮއަޅުގަ ޮމަޖުބ ރުކަމެއްނެތި މަޢުލ މ ތެވެ.ޮއެއްވެސް
ޮނ ްނޮ ޮބަލިވެގެން ޮއަޅުގަނޑު ޮހުރ  ނޑު ޮއަޅުގަ ޮޗުއްޓ ގައި ސަލ މުގެ
ނޑުގެޮމައްޗަށްޮއިސްލ ހ ޮފިޔަވަޅުޮއެޅޭނެޮ ކަމަށްޮވެއްޖެޮނަމަ،ޮއަޅުގަ

ނޑުޮގަބ ލުކުރަމެވެ. ޮކަންޮއަޅުގަ
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