ވނަންސް ކަލްޗަރ
ގަ ަ
މޮނިޓަރ ކުރާނެގޮތް :ނޭޝަނަލް ކައުންސިލްގެ ސެލްފް-އެސެސްމަންޓް
މޮނިޓަރ ކުރާނެ އަވަސްމިން :ކޮންމެ ހަ މަހަކުން އެއްފަހަރު
ބރުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް
 - GC1ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ މެމް ަ
ބގަތުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް
ބރަކު ،އެއްވެސް އަމިއްލަ މަންފާއެއް ލި ި
(ހ) ނެޝަނަލް ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެމް ަ
ބނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ބރުކަމުގެ ހައިސިއްޔަތު ޭ
މަންފާއެއް ހޯދާދިނުމަށް ކައުންސިލް މެމް ަ
ބވެ ހުރެއެވެ.
ބރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތުން އެއްކި ާ
ބރަކުވެސް ،މެމް ަ
(ށ) ކޮންމެ މެމް ަ
މިގޮތުން-:
 .1ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ނިންމަން ހުށައަޅާ ނިންމުމެއްގައި
ބރުންގެ
ބރަކު އެކަން އެހެން މެމް ަ
ބރެއްގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނަމަ ،އެ މެމް ަ
އެއްވެސް މެމް ަ
ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.

.2

ބރެއްގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި ފުށުއަރާ މަޝްވަރާއެއް
ކައުންސިލްގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާއަކީ އެއްވެސް މެމް ަ

ބރަކު އެކަހެރިވާން ވާނެއެވެ .އަދި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާކަމެއްގައި ވޯޓްގައި
ކަމުގައިވާނަމަ އެ މަޝްވަރާއަކުން އެ މެމް ަ
ބއިވެރިވެ ވޯޓް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
ަ
ބރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނީ އެހެނިހެން ނުފޫޒުތަކުންނާއި ޒާތީ
ބރަކުވެސް އެ މެމް ަ
(ނ) ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމް ަ
ބ އާއި މަންފާއަށް
ބރުންގެ ކުރިއެރުމާއި ،ސްކައުޓް މޫވްމަންޓްގެ ލާ ަ
ބވެ ،ސްކައުޓް ޔޫތުމެމް ަ
ބން އެއްކި ާ
ތަޢައްޞަ ު
އިސްކަންދީގެންނެވެ.
ބދުމެ ހުންނަންވާނީ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ "ސޭފް ފްރޮމް
ބސްމަގާއި އަމަލުތައް އަ ަ
ބރެއްގެ ަ
(ރ) ކައުންސިލް ކޮންމެ މެމް ަ
ހާމް" ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ބއެއް މަޝްވަރާތަކަކީ މަސްލަހަތަށްޓަކައި އެ މަޝްވަރާތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ
(ބ) ކައުންސިލްގައި ކުރެވޭ ަ
ބރަކުމެ ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ
މަޝްވަރާތަކެވެ .މިފަދަ މަޝްވަރާތަކުގެ "ކޮންފިޑެންޝިއަލިޓީ" ކޮންމެ މެމް ަ
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދެވަނަ ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ބއިވެރިވުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ .އަދި މީޓިންގ އަށް
ބރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މީޓިންގ އެއްގައި ަ
(ޅ) ކޮންމެ މެމް ަ
ބއިވެރިވުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.
ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެ މީޓިންގ ގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ފުރިހަމައަށް ަ
1

ބރުން ފާޅުކުރާ ހިޔާލުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރަން
ބރުލުންދީ ،އެހެން މެމް ަ
ބރުންނަށް އެއް ާ
ބރަކުވެސް އެހެން މެމް ަ
(ކ) ކޮންމެ މެމް ަ
ވާނެއެވެ.
ބރަކު ހިޔާލުތަފާތުވި ކަމުގައި ވިޔަސް ،ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީން ނިންމާ
(އ) ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކަށް ވަކި މެމް ަ
ބރުން އިހުތިރާމްކޮށް އެ ނިންމުންތައް ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ނިންމުންތަކަށް އެންމެހައި މެމް ަ
ބރަކުވެސް
(ވ) ސްކައުޓް ހަރަކާތުގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ނަގަހައްޓައި ،ހަރަކާތުގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރަން ކޮންމެ މެމް ަ
މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 - GC2މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންތައްތަކުން ދުރުވުން
ބރެއްގެ މާލީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ބރަކާއެކީ ނުވަތަ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ މެމް ަ
(ހ) ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ މެމް ަ
މަސްލަހަތެއް

އޮތް

ފަރާތަކާ

ނުވަތަ

ކުންފުންޏަކާއެކީ

ސްކައުޓް

އެސޯސިއޭޝަނުން

އެއްވެސް

ކޮންޓްރެކްޓެއް

ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ބ އެއްވެސް ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ފަރާތަކަށް އެ ހުއްދަކުރާ މިންވަރަކަށް
(ށ) މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލި ޭ
ބނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ބނުމަށް ޭ
މެނުވީ އާންމުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެ ފަދަ މައުލޫމާތެއް އަމިއްލަ ޭ
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ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ތާރީޚު : 26އޮކްޓޫ ަ

2

