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.1

މަޤްޞަދު

.2

ޤަވާއިދަށް

.3

(ހ)

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާއިދެވެ .މި ގަވާއިދު އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ26 ،
ފެބުރުއަރީ  2011ގައި ބޭއްވުނު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ

ޤަވާއިދު " އެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ހިންގުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލުން
ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވުމާއި ،އެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމާއި ،އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަން
ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުމެވެ.

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާފައި މިވަނީ 26 ،ފެބުރުއަރީ  2011ގައި ބޭއްވުނު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ،ކައުންސިލުން މި

ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުން  26ފެބުރުއަރީ  2011ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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ކައުންސިލްގެ

.4

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ (ޤާނޫން ނަމްބަރ
 )7/2010ގެ  12ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ދައުރު ނިމި އަލަށް
އިންތިޙާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ކަމުގައި ބަލާނީ ކައުންސިލް
މެމްބަރުން ހުވާކުރުމަށްފަހު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.
ދެވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް

ކައުންސިލްގެ

.5

ރައީސާއި

މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ
ރައީސަކާއި ނައިބުރައީސެއް ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

ނައިބުރައީސް
ކައުންސިލްގެ

.6

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ ،އެ

ރައީސާއި

މަގާމެއް ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤަވާއިދުގެ 7

ނައިބުރައީސް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ހުސްވާ މަޤާމަކަށް ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން

އިންތިޚާބުކުރުން

މެމްބަރަކު އިންތިޙާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ

.7

(ހ)

ރައީސާއި

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ
ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ،އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ނައިބުރައީސް

 .1ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި

ނުވަތަ ނައިބުރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދޭ މެންބަރެއް ،އެ

ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

މެންބަރެއްގެ ނަން ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅުން.
 .2ރައީސަކަށް

ނުވަތަ ނައިބުރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރާނެ މެންބަރުން

ހޮވާނީ ،ކައުންސިލްގެ އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
 .3ކޮންމެ މަގާމަކަށް ނަގާ ސިއްރުވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް
ދެވޭނީ  1ވޯޓެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް ވޯޓް ނަގާނީ 2
މަގާމަށް ވަކިންނެވެ .މިގޮތުން ފުރަތަމަ ނަގާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ހޮވާ ވޯޓެވެ.
(ށ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސެވެ .އަދި ނައިބުރައީސަކު ނެތްނަމަ ،ކައުންސިލްގެ
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ މެންބަރެކެވެ.

(ނ)

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.

(ރ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު ނުވަތަ ނައިބުރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ
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ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ،ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ
މުވައްޒަފެވެ.
(ބ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވާނީ،
އެންމެ ގިނަ ވޯޓުލިބޭ މެންބަރެވެ.

ކައުންސިލްގެ

.8

(ހ)

ރައީސް

ކައުންސިލްގެ

ނުވަތަ
އެކަން

ނައިބުރައީސްގެ

ލިޔުމަކުން

މަގާމުން

ކައުންސިލަށް

އިސްތިޢުފާ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރައީސާއި

ދޭންބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

ނައިބުރައީސް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީލިބުމުން އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިވީއެވެ.

މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ

މި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ

ދިނުން

މުވައްޒަފު ،ސިޓީ ލިބުނުކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ
މަޤާމުން

މެންބަރަކު

އިސްތިޢުފާދިން

ކަމުގައިވީނަމަވެސް

އެ

މެންބަރެއްގެ

މެންބަރުކަން ދެމި އޮންނާނެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ

.9

(ހ)

ކައުންސިލްގެ

ރައީސް

ނުވަތަ

ނައިބުރައީސްގެ

މައްޗަށް

އިތުބާރުނެތްކަމަށް

ރައީސާއި ނައިބު

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ،ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ

ރައީސް މަޤާމުން

އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފިނަމަ ،އެ މެންބަރަކު ވަގުތުން މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ

ދުރުކުރުން

ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކައުންސިލްގެ

ރައީސް

ނުވަތަ

ނައިބުރައީސްކަމުގެ

މަޤާމުން

މެންބަރަކު

ވަކިކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމި އޮންނާނެއެވެ.
(ނ)

އ ަ ތ ޮ ޅ ު ކ ަ އ ު ނ ް ސ ި ލ ް ގ ެ ރ ައ ީ ސ ް  ،ނ ު ވ ަ ތ ަ ނ ަ އ ި ބ ް ރ ަ އ ީސ ް ގ ެ އ ި ތ ު ބ ާ ރ ު ނ ެ ތ ް ކ ަމ ު ގ ެ
ވޯޓް ނަގަން ވަނީ ކައުންސިލްގެ ސިއްރު ބައްދަލްވުމެއްގައި ،އަދި ސިއްރު
ވޯޓަކުންނެވެ.

(ރ)

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ،އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތައް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އިޙުމާލް
ވަމުންދާކަމަށް ވާނަމަ ހުށައަލާ މެންބަރުގެ އިތުރުން އެހެން މެމްބަރެއްގެ
ތާއީދާއެކު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ރަގަޅު

ކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްތައް ލިޔުމަކުން ހުށައަޅާ އެކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް  45ދުވަހުގެ
ފުރުޞަތުދިނުން.
(ބ)

މިމާއްދާގެ (ރ)ގައިވާގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށްފަހު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫން ހިންގުމުގެ
އުޞޫލުން،

ހިންގުމުގެ

ގާނޫނޫގެ

ރޫޙާއެއްގޮތައް

ކައުންސިލް

ހިންގުމުގެ

އިޙުމާލްވަމުންދާކަމަށް ވާނަމަ ހުށައަޅާ މެމްބަރުގެ އިތުރުން ( 2ދޭއް) މެމްބަރުންގެ
ތާއިދާއެކު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ރަގަޅު ކުރަންހުރި ކަންތައްތައް
ލިޔުމުން ހުށައަޅާ އެކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް އެންގުމަށްފަހު އެދުވަހުން ފެށިގެން
 30ދުވަހުގެ މުޙުލަތު ދިނުން.
(ޅ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށައެޅިފައިވާ
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ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގާ ަ
ނސިލްގެ ހި ް
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށްޓަކައި ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނާ  45ދުވަސް
ހަމަވުމުން ޖެހިގެން އޮންނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ
ކުރަންވާނެއެވެ.
(ކ)

މި މާއްދާގެ (ރ) އަދި (ބ) ގައި ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު
އުސޫލުން

ލާމަރުކަޒީ

ހިންގުމުގެ

ޤާނޫނުގެ

ރޫޙާ

އެއްގޮތަށް

ކައުންސިލް

ހިންގުމުގައި އިޙްމާލް ވަމުންދާކަމަށް ކައުންސިލަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އިތުބާރު
ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގުމަށްޓަކައި ދެން އޮންނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ
ކުރަން ވާނެއެވެ.
(އ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނާ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގޭނީ އެކަމަށް އެދި
ކައުންސިލްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެމްބަރުން އެކަން ހުށައަޅާ ކައުންސިލްގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވުމުންނެވެ.

(ވ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ ނަމުގައި ކޮއްފައިވާ ކަމެއް
ޤާނޫންއާއި ޙިލާފުކަމަށް ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން
ކަނޑައެޅުމާ

ގުޅިގެން،

ނަގާ

އިތުބާރު

ނެތްކަމުގެ

ވޯޓް

މި

މާއްދާއިން

އިސްތިސްނަވާނެއެވެ.
(މ)

މި މާއްދާގެ

(އ) ގައި ބުނާ ގޮތަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލްގެ

ރައީސްކަމުން ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްކަމުން ދުރުކޮށްފިނަމަ ،އޭގެފަހުން އެމަގާމަށް
މެމްބަރަކު ކަނޑައެޅުމަށް އެދައުރުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އިންތިޙާބުގައި ވަކިކުރި
މަޤާމަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ފ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން މެމްބަރަކު
ވަކިކުރިކަ މުގައި ވީނަމަވެސް އެ މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރުކަން ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ
ރައީސްގެ
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ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ވާޖިބުތައް

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި އެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓުން.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވައި ހިންގުން.

(ނ)

ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުން

(ރ)

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުންގެ

މެދުގައި

އެކުވެރިކަމާއި

މަސްލަހަތު

ދެމެހެއްޓުން.
(ބ)

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމިއްޔާތަކާއި
ޖަމާއަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.

(ޅ)

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ
ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

(ކ)

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ
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ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގާ ަ
ނސިލްގެ ހި ް
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާތޯ ބެލުން.
(އ)

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް
އެންގުން

(މ)

ކައުންސިލުން

ނިންމުންތައް

ނިންމާ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ

މެދުވެރިކޮށް

ޝާއިޢުކުރުމާއި ތަންފީޛުކުރުން.
(ފ)

ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުވުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގަވާއިދުން
ފޮނުވާތޯ ބެލުން

(ދ)
ކައުންސިލްގެ ނައިބު
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ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ
ޙާލަތެއް ގައި ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން
އަދާކުރުން.

(ނ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

(ރ)

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.
ތިންވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން
އެއްވަނަބައި
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން

ކައުންސިލްގެ

.12

ބައްދަލުވުން

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު

.13

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިވި ( 2ދޭއް) ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.
(ހ)

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން.

(ހ)

މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަތިން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު
ތާވަލް

ކޮށްފައިވަ

ޢާންމު

ބައްދަލުވުމެއް

ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ

ކައުންސިލްގެ،

ދުވަސް

ޢާއްމުކޮށް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ
މަސައްކަތު ދުވަހު އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް
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ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގާ ަ
ނސިލްގެ ހި ް
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

ފެނިއްޖަނަމަ ،ހަފްތާއަކު ( 1އެކެއް) ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
(ނ)

މިމާއްދާގެ (ހ)
ކ ައ ު ނ ް ސ ި ލ ް ގ ެ

ގައި ވަކި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ނަމަވެސް

ހާ ލަ ތަ ށް

ބަ ލ ަ އި

އެ ހެ ން

އެ ހަ ފް ތާ ގެ

ޢ ާ ނ ްމ ު

ދ ު ވ ަ ހ ެއ ް ގ ަ އ ި

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިހްތިޔާރު ކައުން ސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ ޢާންމު

.14

(ހ)

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ

ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެތަނާއި ،ވަގުތާއި ،އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލްގެ
ރައީސެވެ.

ތަނާއި ،ވަގުތާއި،

(ށ)

އެޖެންޑާ

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ،ގަޑިއާއި،
އެޖެންޑާ ،އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) ދުވަސްކުރިން،
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ،ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު

.15

(ހ)

ބައްދަލުވުމުގެ
އެޖެންޑާ

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާކަމެއް ،އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން ،ކައުންސިލްގެ
ރައީސް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ،ގަޑިއާއި،
އ ެ ޖ ެނ ް ޑާ

އެ

ބ ަ އ ް ދ ަ ލ ު ވ ު މ ެއ ް

ބ ޭ އ ް ވ ުމ ު ގ ެ

2

(ދޭއް)

ކ ުރ ިން

ދ ު ވ ަސ ް

ކ ައ ު ނ ް ސ ި ލ ް ގ ެ ރ ައ ީ ސ ް ލ ި ޔ ު މ ު ނ ް ކ ަ އ ު ނ ް ސ ި ލ ް މ ެ ނ ް ބ ަ ރ ު ނ ް ނ ަ ށ ް ފ ޮ ނ ު ވ ަ ނ ް ވ ާ ނ ެ .
(ނ)

ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ،ކައުންސިލަށް
ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް
ކައުންސިލަށް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ހުށަހަޅާ

ހުރިހާކަމެއް،

ތަރުތީބުން

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެނޑާ ކަނޑައެޅުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މުއަށްސަސާއަކުން ހުށައަޅާ
ކަންތައްތަކަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ހުށައެޅޭ ކޮންމެ
މައްސަލައަކީވެސް ޤާނޫން އަސާސީ އާއި ،ޤާނޫން އާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން
ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލަ އަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ހިގަމުންދާ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޖެންޑާގައި
ބައްދަލުވުމުގެ

އަޤުލަބިޔަތުންނިއްމިދާނެއެވެ.

ނުހިމެނޭ ކަމަކާމެދު ބަހުސް ކުރުމަށް
އެހެންނަމަވެސް

އެފަދަ

ކަމަކީ
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ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގާ ަ
ނސިލްގެ ހި ް
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

މިޤަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކަމެއްކަމުގައި ވާން ވާނެއެވެ.
(ކ)

ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އައިޓަމް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
މިގޮތުން އިތުރުކުރުކުރެވޭ އައިޓަމްތަކުގެ ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ

.16

(ހ)

ޤާނޫނީ ޢަދަދު

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ
ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،އެ ޢަދަދު
ހަމަވަންދެން ،އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑާލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ވަގުތަކަށް
ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި

.17

ބައްދަލުވުން

އަންނަނިވި

ޙާލަތުންކުރެ

ޙާލަތެއްގައި،

އެ

ހުށަހެޅިފައިވާ

ކަމެއް

ކުރުމަށްޓަކައި،

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ކައުންސިލްގެ

ކުއްލި

ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވުމަށް،

މަދުވެގެން

ކައުންސިލްގެ

ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.
(ށ)

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން
އެދުން.

(ނ)

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން
ފެނުން.

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި

.18

ބައްދަލުވުމެއް

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެދުމުގައި ،އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ
ސަބަބާއި ތާރީޚް ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބާއްވަން ހުށަހެޅުން
ކައުންސިލްގެ ކުއްލި

.19

(ހ)

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ

މި ގަވާއިދު ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ
ތަނާއި ،ވަގުތާއި ،އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ ،އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި

ތަނާއި ،ވަގުތާއި،

ފަރާތަކުން

އެޖެންޑާ

ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.
(ށ)

ލިޔުމުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ހުށަހެޅުމާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން،

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ
ތަނާއި ،ގަޑިއާއި ،އެޖެންޑާ،

ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް،

ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގާ ަ
ނސިލްގެ ހި ް
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި

.20

(ހ)

ބައްދަލުވުމެއްގައި

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް މެމްބަރަކު ހޮވުން ،އަދި ރައީސް
ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގުން.

ނުނިންމޭނެ
ކަންތައްތައް
(ށ)

ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ޢުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެނައުން.

(ނ)

ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާގޮތަށް އެއްވެސް ލޯނެއްނެގުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް
މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.

ކުއްލި ބައްދަލުވުގެ

.21

(ރ)

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ކަނޑައެޅުމާއި ފާސްކުރުން.

(ބ)

ކައުންސިލްގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާއި ފާސްކުރުން.

(ޅ)

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނިންމުން.

(ކ)

ކައުންސިލްގެ ފައިސާ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމުން.

(ހ)

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ
ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.

ޤާނޫނީ ޢަދަދު
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،އެ ޢަދަދު
ހަމަވަންދެން ،އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑާލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ވަގުތަކަށް
ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ

.22

(ހ)

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.
ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސެވެ.

ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓުން

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް އެއްފަހަރާ ކައުންސިލް ހިންގުމާ
އެކަހެރިވާންވާނީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ކައުންސިލްއާ ހަވާލުވާނޭ
މެމްބަރަކު ،މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އަށްޔަން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
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ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގާ ަ
ނސިލްގެ ހި ް
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

ކައުންސިލްގެ އިތުރު

.23

ބައްދަލުވުންތައް

ކައުންސިލްގެ

ޢާންމު

ކުއްލި

ބައްދަލުވުންތަކާއި

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

އިތުރަށްވެސް،

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން ބައްދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބައި
ބައްދަލުވުން ހިންގުން
ކައުންސިލްގެ

.24

(ހ)

ބައްދަލުވުންތައް

މި ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން ބާއްވަ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ
ފެށުމާއި ނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ބައްދަލުވުން

ފެށުމާއި ނިންމުން

ފަށަމުން

"

މިގޮތަށް

އަދި

ނިމުމުން

ބައްދަލުވުން

""................................................................................
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ ،މިގޮތައް ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން ،އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ
ޢަދަދު

ހަމަވޭތޯ

ރިޔާސަތުން

ބަލަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ

ހަމަވާނަމަ

ޢަދަދު

މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ.
ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،އެ
ޢަދަދު

ހަމަވޭތޯ

15

(ފަނަރަ)

މިނެޓް

ބަލަންވާނެއެވެ.

މި

ވަގުތު

ފަހަނައަޅައިދިއުމުންވެސް ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،އެކަން ރިޔާސަތުން
އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ

.25

(ހ)

ދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން

ބައްދަލުވުންތަކަށް

ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް މެމްބަރަކު ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ ވީ އެންމެ

ހާޒިރުވުން

އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެކަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުނާ
މެމްބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެ ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރީގައި ފާހަގަ
ކުރާނި ސަލާމުގައިހުރި މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
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ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގާ ަ
ނސިލްގެ ހި ް
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ނާންގާ ނުވަތަ މި
ޤަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ނުނަގާ

ޗުއްޓީ

ކައުންސިލްގެ

މެމްބަރަކު

ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާ ކަންތައްތަށް ކުރުމަށް ހާޒިރު
ވާން ވާނެއެވެ.
(ރ)

ޗުއްޓީގައި ހުންނަވާ ކައުންސިލަރަކަށް ނުވަތަ އެ ކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ
މަތިން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

(ބ)

ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް
ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމެނޓް އޮތޯރިޓީއަށް
ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި އެ ކައުންސިލަރަކާ މެދު ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު
އެޅޭނެއެވެ.
.1

މި މާއްދާގެ (ހ) (،ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް
ކައުންސިލަރަކު ޖެހިޖެހިގެން ކައުންސިލްގެ ( 3ތިނެއް) ބައްދަލުވުމަށް
ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ އެ މެމްބަރަކަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުން.

.2

ވިދިވިދިގެން ( 4ހަތަރެއް) ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ މި މާއްދާގެ
( )1ގައިވާ ކަންތައްތަށް ތަކުރާރުވާނަމަ އެ
އެކަން

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި

.26

ފާސްކުރުން

އެމެމްބަރަކަށް ލިޔުމުން

ހަދާން ކޮށްދީ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.

ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު ،އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން
އިއްވަންވާނެއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އިއްވުމުން ،ކައުންސިލުން އެ
އެޖެންޑާ

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

އެޖެންޑާއަށް

އުނިއިތުރު

ކައުންސިލްގެ

ގެންނަން

ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.
އެޖެންޑާއާ އެއްގޮތަށް

.27

(ހ)

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ އެޖެންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކުރިއަށް ގެންގޮސް

ތަރުތީބުން،

ބަހުސަށް ހުޅުވާލުން

ގޮތެއްގެމަތިން

އެޖެންޑާގައި

ހިމަނާފައިވާ

ބައްދަލުވުމަށް

ހުށަހަޅައި،

ކަންކަން،

ރިޔާސަތުން

އެކަމަކާބެހޭގޮތުން

ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅާ

ބަހުސްކުރުމުގެ
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(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގައި،
މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،މުޅި ބަހުސަށް ދެވޭނެ ޖުމްލަ ވަގުތާއި،
ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން
ކަނޑައަޅަން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ ،ބަހުސްގެ ޖުމްލަ ދިގުމިނާއި ،ކޮންމެ
މެންބަރަކަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ،ބަހުސްފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން
އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް

މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތުދޭންވާނީ ހަމަހަމަ

އުސޫލަކުންނެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި

.28

(ހ)

މި

ގަވާއިދުގެ

25
އެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަހުސަށް
ބައްދަލުވުމަކަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލައިގެ

ބަހުސުގައި

ވާހަކަދެއްކުމަށް

ހުޅުވާލުމުން،

ފުރުސަތަށް އެދުން

ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން ،އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް
އެދޭނީއެވެ.
(ށ)

ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް ،އެ ބަހުސަކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން ،ނުވަތަ ބަހުސް އެއްކޮށް ނިމެންދެން،
ފުރުޞަތަށް މެންބަރުން އެދުނު ތަރުތީބުކަމަށް ރިޔާސަތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ
ތަރުތީބުން ،ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެވެ.

ބަހުސްގައި ވާހަކަ
ދެއްކުމުގެ އަދަބު

.29

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި ،ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އަންނަނިވި
އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.
(ހ)

މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ވަގުތު އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް
ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި ،މެންބަރަކުވެސް އެދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން.

(ށ)

އިސްލާމްދީނު

ގެ އަސްލުތަކާއި ޚިލާފުނުވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަސްމޮށެ އުޅުމުގެ

ޢަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާގެން ،ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
މެމްބަރެއްގެ

އިއްޒަތާއި

ކަރާމަތަށް

އުނިކަމެއް

ނާންނާނެ

ގޮތުގެމަތިން

ވާހަކަދެއްކުން.
(ނ)

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަސްމޮށެ އުޅުމުގެ
އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން ،ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
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މެންބަރެއްގެ

ކަރާމާތަށް

ޢިއްޒަތާއި

އުނިކަމެއް

ގޮތުގެމަތިން،

ނާންނާނޭ

ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން.
ބަހުސް ނިންމުން

.30

ވާހަކައިގެ

.31

(ހ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް
ނިމުމުން ނުވަތަ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ ވަގުތު ހަމަވުމުން ،އެ
ބަހުސްކުރެވުނު

މައްސަލައެއް

ހުށަހެޅި

މެންބަރަކަށް،

ޖަވާބުދާރީ

ވުމަށާއި

ފަހުބަސްބުނުމަށް މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) މިނެޓް ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
މެންބަރަށް

ފަހުބަސް

ބުނުމުގެ

ފުރުޞަތު

ރިޔާސަތުން

ދިނުމާއެކު،

އެ

މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ.

މެދުތެރެއިން

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެ
މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ.

ހުއްޓާލަންޖެހުން

(ހ)

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ
ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން.

(ށ)

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކައުންސިލްގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައްކަމަށް މި
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް

ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން

ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން.
(ނ)

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޅުމެއްނެތް
ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން.

(ރ)

މިމާއްދާގެ (ނ)

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމެއް ރިޔާ ސަތަށް ފާހަގަނުވާހިނދު

އެފަދަކަމެއް ހިނގާދާނަމަ މެންބަރުން ރިޔާސަތަށް އެކަން އެންގިދާނެއެވެ.
މިގޮތުން އެކަން ފާހަގަ ކުރަންވާނީ "ނިޒާމީ ނުކުތާ" މިހެން ބުނެ ފުރުޞަތު
ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.
(ބ)

މ ެ ނ ް ބ ަ ރ ަ ކ ު ނ ި ޒ ާމ ީ ނ ު ކ ު ތ ާ އ ެ އ ް ނ ަ ނ ް ގ ަ ވ ައ ި ފ ި ނ ަ މ ަ އ ެ ކ ަމ ަ ށ ް އ ެ ދ ު ނ ު ފ ަ ރ ާ ތ ަ ށ ް
ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާއަށް
ރިޔާސަތުން ރަޢުޔެއް ނެރެންވާނެއެވެ.

ވާހަކަ ހުއްޓާލަން
އެންގި ސަބަބު

.32

މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ ،އެވާހަކައެއް ހުއްޓާލުމަށް
އަންގާ ސަބަބު ،ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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ބަޔާންކުރުން
ކައުންސިލްގެ

.33

ބައްދަލުވުމެއްގައި

ކައުންސިލްގެ

އެއްވެސް

ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުމެއްގައި،

އަންނަނިވި

މެންބަރަކު،

ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުރުން ހުއްދަނޫން

(ހ)

ކަންތައް

މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
ކުރުން.

(ށ)

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި ،ކެސެޓް
ރެކޯޑަރ ،ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ،ނުވަތަ ކެމެރާ ،ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު
ރެކޯޑުކުރެވިދާނެ

އެއްޗެހި

އެނޫންވެސް

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ކައުންސިލްގެ

ބޭނުންކުރުން.
(ނ)

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު ހުރަސް
އެޅުން.

(ރ)

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މޯބައިލް ފޯނުން ފޯނުކުރުމުގެ ފަންކްޝަން ބޭނުންކުރުމާއި،
ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުމާއި ،ވޮއިސް ރެކޯޑަރ ބޭނުންކޮށްގެން
އަޑު ރެކޯޑުކުރުން.

(ބ)

ހިނގަމުންދާއިރު

ބައްދަލުވުން

ތަކެތި

ނޫސްމަޖައްލާފަދަ

ކައުންސިލްގެ

ހުރުމަތް

ފޯނުން

ވާހަކަދެއްކުމާއި،

ކިޔުމާއި،

ކެޑޭފަދަގޮތަށް
އެހެނިހެން

މެމްބަރުންނާއި ވާހަކަދައްކާ ހެދުމާއި ،ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސްތިބޭ
މީހުންނަށް އިޝާރާތްކޮށް މުޢާމަލާތްކޮށް ހެނދުން.
ކައުންސިލްގެ

.34

(ހ)

ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑަނާޅާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކީ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ޢާންމުކޮށް

ހުޅުވާލައިގެން

ބައިވެރިވުމުގެ

އަޑުއެހުމުގެ

ފުރުޞަތު

ފުރުޞަތު ދިނުން

ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބާއްވާ
ތަނުގައި

ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.
ޖާގައޮތް

މިބައްދަލުވުންތައް

މިންވަރަކުން

ކައުންސިލުން

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކައުންސިލްގެ
ބައްދަލުވުމުގައި

އެއްވެސް

ވާހަކައެއް

ބަހުސްގައި

ދެއްކުމާއި،

އެއްވެސް

ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(ނ)

ބައްދަލުވުމުގެ

އަޑުއަހަން

ވަންނަ

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން،

ބައްދަލުވުން

ޞަފްޙާ| 14

ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގާ ަ
ނސިލްގެ ހި ް
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި
މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަކު ވަގުތުން ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާލަމުން
ބޭރުކުރުމާއި ،އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވައްދާގޮތަށް ،ނުވަތަ ވަކި
މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވައްދާގޮތަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ރ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް
ބޭނުންވާ

މަޢުލޫމާތާއި

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

މަޝްވަރާދެވިދާނެ

ބައިވެރިވުމަށް

އެކި

ދަޢުވަތު

ފަރާތްތަކަށް،

ކައުންސިލްގެ

ބާރު،

ކައުންސިލްގެ

ދިނުމުގެ

ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ތިންވަނަ ބައި
ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުން
ކައުންސިލުން ކަމެއް

.35

(ހ)

ނިންމުން

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،
ކައުންސިލުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ،ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަކަށް
އެކަމެއް ހުށަހެޅި ،އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ
ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ މުޅި ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  121ވަނަ މާއްދާ (ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް
މަޤާމުން ދުރުކުރުން) އިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ
ގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  132ވަނަ މާއްދާ (ކައުންސިލުން އިންވެސްޓުކުރުން) އިން
ކައުންސިލަށް

ލިބިދޭ

ބާރު

ނިންމުންތައް.
 .3މި ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙު ގެނައުން.

ތަންފީޒުކުރުމުގެ

ގޮތުން

ނިންމާ
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 .4ކަ އުންސިލްގެ ބަޖެޓާ ގުޅިގެން ( 5000.00ފަސްހާސް) ރުފިޔާ
އ ަ ށ ް ވ ު ރ ެ މ ަ ތ ީ ޢ ަ ދ ަ ދ ެ އ ް ގ ެ ފ ަ އ ިސ ާ ގ ެ މ ު ޢ ާ މ ަ ލ ާ ތ ެ އ ް ކ ު ރ ު މ ަ ށ ް ނ ި ނ ް މ ޭ ނ ީ
މ ު ޅ ި ކ ަ އ ު ނ ްސ ި ލ ް ގ ެ ޖ ުމ ް ލ ަ މ ެ ނ ް ބ ަ ރ ު ނ ް ގ ެ އ ަ ޣ ް ލ ަ ބ ި އ ް ޔ ަ ތ ު ނ ް ނ ެ ވ ެ .
ކައުންސިލުން

.36

ކަންކަން

ކައުންސިލުން

ރައްޔިތުންގެ

ނިންމުމުގައި

މަންފާއަށް

ލާބަޔާއި

ކަންތައްތައް

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ .ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ނިންމަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި

ނިންމުމުގައި

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް
މާލީ ކަންކަން

.37

(ހ)

ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާތާ
ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނުތަކާއި އެ
ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 8
ވަނަ

މާއްދާ

(އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ބާރުތައް)

އިން

ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރަންވާނީ
ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔާތާ

ބެހޭގޮތުން

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

ފާސްކޮށްފައިވާ

ޤާނޫނުތަކާއި ،އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ވޯޓު ދިނުން

.38

ވޯޓު ގުނައި

.39

(ހ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ފިޔަވައި ،ކައުންސިލުން
ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ ،ވޯޓުނަގާ ކޮންމެ ކަމަކަށް 1
(އެކެއް) ވޯޓެވެ.

(ނ)

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގައި ފެންނަ ،ނުފެންނަ އަދި ވަކިކޮޅަކަށް
ވޯ ޓް ދ ޭން

ބޭ ނު ން ނު ވާ

މ ެ ން ބަ ރު ނ ްނ ަށް

ވ ޯ ޓ ު ލ ުމ ަ ށ ް

ރ ި ޔާ ސަ ތ ުން

އި ޢްލ ާނު

ކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓު ގުނައި ،އޭގެ ތަފްޞީލު ރެކޯޑުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފު
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އެކަމަށްޓަކައި

ކައުންސިލްގެ

ކަނޑައަޅާ

ރައީސް

ކައުންސިލްގެ

ތަފްޞީލު

ނުވަތަ

ރެކޯޑުކުރުމާއި ނަތީޖާ

މުވައްޒަފެކެވެ .އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާނީ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ.

އިދާރީ

އިޢުލާނުކުރުން
މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ

.40

ޙާލަތު

ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ
މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް
ކަމަކާމެދު

ކައުންސިލްގައި

މަޝްވަރާކުރާނަމަ،

އެ

މެންބަރަކު

އެ

ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި

.41

ބައިވެރިވުން
ނިންމުންތައް

ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ،ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފެންނަ ނުފެންނަ
ވޯޓުގެ ޢަދަދު ހަމަހަމަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.

.42

(ހ)

ހާމަކުރުން

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް
ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް
ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ޖެހުމަށްފަހު ،ކައުންސިލްގެ
ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މީޑިޔާ އަށް

.43

ކައުންސިލުންކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތުދޭނި ކައުންސިލްގެ
ނިންމުމުގެމައްޗައް ބިނާކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ

މައުލޫމަތު ދިނުން

އެމަސައްކަތް ހަވާލުވެތިބި އިސް މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

.44

ކައުންސިލްގެ

ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި

ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެ

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ

ތައްޔާކުރުމާއި ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ބެލެހެއްޓުމަކީ

ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޔައުމިއްޔާ

.45

ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ،ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް އެ
ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .ޔައުމިއްޔާގައި ކައުންސިލުން ނިންމާ
ކަންތައްތަކާއި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ނަންތަކާއި ބައްދަލުވުން ބޭއްވި
ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ހަތަރުވަދަ ބާބު

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ކައުންސިލާ އޮންނަގުޅުން
ސަރުކާރުގެ އިދާރާ

.46

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން (ޤާނޫނު

ތަކާ ކައުންސިލާ

ނަމްބަރު  )7/2010ގެ  155ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބުނާ މުއައްސަސާތަކުން އިދާރީ

އޮންނަގުޅުން

ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެ
މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމެއް ކައުންސިލުން ދޭންވާނެއެވެ.

ވިލަރެސްކުރުން

.47

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުން އަތޮޅު
ފެންވަރުގައި ދޭ ޚިދްމަތްތަކާއި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި އެކަންކަން
ވިލަރެސްކުރުމުގައި ޤައުމީ އިދާރާއާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ފަސްވަދަ ބާބު
ކައުދްސިލްގެ މެދްބަރުދް ޙުރުމަތްތެރިކޮފް ހިތަދްޖެހޭ ޢާދްމު އުސޫލުތައް
ކައުންސިލްގެ
މަސައްކަތު ހަފްތާ
އާއި ރަސްމީ ގަޑި

.48

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތު ހަފްތާ އާއި
ރަސްމީ ގަޑިއެވެ.

ޞަފްޙާ| 18

ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގާ ަ
ނސިލްގެ ހި ް
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

މެންބަރުން

.49

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް

މަސައްކަތަށް

ގަވާއިދުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތު ގަޑި

ހާޒިރުވުން

ފެށޭތާ ލަސްވެގެން ( 01އެއްގަނޑި) ގަނޑި ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ،
ކައުންސިލަރުންގެ ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ

.50

ވާޖިބުތައް

ލރުންގެ ވާޖިބުތައް
ލޓައިމް ވަޒީފާއެކެވެ .ކައުންސި ަ
ކައުންސިލަރުންގެ ވަޒީފާއަކީ ފު ް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

(ނ)

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެމެމްބަރަކާ
ހަވާލުކުރާ ކޮންމެކަމެއް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން ކުރުން.

(ރ)

ކައުންސިލް

ހިންގުމުގެ

އޮނިގަނޑުގައި

ބަޔާންކޮށް

އެކައުންސިލަރަކާ

ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރުމާއި އެކަމެއް
ކުރިޔަށްދާ ގޮތުގެ ތަފުސީލް ކައުންސިލާއެކު ހިއްސާކުރުން.
(ބ)

މަތީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވައި

ކަންތައްތަކުގެ

އިތުރުން

ކައުންސިލް

އާއި

ކައުންސިލްތަކުގެ ދާއިރާއިން ދިމާވާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވުން.
އެކިއެކި

.51

(ހ)

މަސައްކަތްތަކަށް

މި ކައުންސިލުން ބޭނުންވެގެން ރަސްމީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ކައުންސިލަރުން
ވީއްލުން.

ކައުންސިލަރުން
ވީއްލުން
(ށ)

ރަށުކައުންސިލްގެ

ރަސްމީ

މަސައްކަތެއްކުރުމަށް

ބޭނުންވެގެން

މެމްބަރަކު

ވީއްލުމަށް ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެ މެމްބަރަކު
ވީއްލަންވާނީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
(ނ)

ދާއިރާގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރަކު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ލިޔުމުން
ހުށައަޅާ ،ހުއްދަ ލިބުމުން އެ މަސައްކަތަކަށް އެ މެމްބަރަކު ވީއްލަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ޖަމާއަތަކުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ އެމެމްބަރަކު އެ
ބޭނުމަކަށް ވީއްލަންވާނެއެވެ.
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(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ) (ނ) (ރ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ

އެއްވެސް ކަމަކަށް

މެމްބަރަކު ވީއްލާފިނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ނިންމާ ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވާތާ 3
(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތަކާގުޅޭ ރިޕޯޓް ލިޔުމުން ކައުންސިލަށް
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ
މިންގަޑު

.52

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ،މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައާއި ،ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް
ތިރީގައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ޢަމަލުތައް އަބަދުވެސް ބަހައްޓަންވާނީ ކައުންސިލްގެ
ޤަދަރާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތާއި އަބުރު ދެމެހެއްޓޭ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ
ފައިދާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ މާލީ މަސްލަޙަތެއް ނުވަތަ އުޖޫރައެއް ،އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭ އެއްވެސް
ހަދިޔާއެއް ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އަގުލިބޭގޮތަށް ތަނެއްގައި ވާހަކަދައްކައި،
ނޫސްމަޖައްލާއަށް ލިޔެ އެފަދަ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ރ)

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލުން
މަޝްވަރާދިނުމުގައި ،އެއްވެސް ތަފާތެއްކޮށް ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް ގެންގުޅެގެން
ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

ޖިނާޢީ ޙުކުމެއް މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ޙުކުމެއްގެ މުއްދަތުގައި
ކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާތަކަށް

ހާޒިރުވުމާއި

ކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާތަކުގައި

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު އެ މެންބަރަކު ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ކައުންސިލްގެ

ރަސްމީ

ލިޔުންތަކާއި ސިއްކައާއި ނިޝާން ބޭނުންކުރަންވާނީ

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށެވެ.
(ކ)

މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ލިބޭ މަޢްލޫމާތުގެ ތެރެއިން
ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ސިއްރު މަޢްލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގައި ހުންނަ
ނުވަތަ ކައުންސިލް މެންބަރަކަށް ލިބޭ ،މީހުންގެ ޒާތީ މަޢްލޫމާތުތައް ސިއްރުގެ
ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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މެންބަރުން

.53

ޗުއްޓީނެގުން

ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތުގެ މަތިން
ސަރުކާރުގެ ބަންދުދުވަސްތަށް ނުހިމެނޭގޮތަށް އަހަރަކު ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ
ހައްޤުވެގެންވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ވަޒީފައިއާއި ބެހޭ ޤާނޫން (ނަމްބަރ  ) 2/2008ގައި
ބަޔާންވެފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ފިޔަވާ އެހެނިހެން ޗުއްޓީ ހައްޤުވެގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް ހައްޤުވާ ޗުއްޓީ ދޭނި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއެވެ .ކައުންސިލްގެ
ރައީސަށް ޗުއްޓީދޭނީ ކައުންސިލުންނެވެ.

މެންބަރުން ސަލާން

.54

(ހ)

ބުނުން

ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް ،ސަލާން ބުނެވޭނީ އެ މެންބަރެއް ނުވަތަ އެމެންބަރެއް
ބެލުން ޝަރުޠުވާ މީހެއްގެ ބަލިޙާލަތު ހުރިގޮތުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް
ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ނިކުމެވޭވަރު ނުވާނަމައެވެ .މިގޮތުގެމަތިން ސަލާން ބުނަން
ޖެހިއްޖެނަމަ ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ .ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަލާން ބުނަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި
އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ
މަސައްކަތަކަށް ސަލާންބުނާ މެންބަރުން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ނުވަތަ ރަސްމީ
މަސައްކަތުގެ ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ ސަލާމުގައި ހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

(ނ)

ކައުންސިލަށް

އެންގުމަކާނުލައި

ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުމަކަށް

ނުވަތަ

މަސައްކަތަކަށް ހާޒިރުނުވާ މެންބަރުން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ނުވަތަ އެކަމެއްގެ
ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި
މިގޮތުގެ

މަތިން

މަސައްކަތަކަށް

ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުމަކަށް

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ

ބެލެވޭނީ

ނުވަތަ

ކައުންސިލްގެ

މަޤްބޫލު

އުޒުރެއްނެތި

ހާޒިރުނުވީކަމުގައެވެ.
(ރ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަލާމް ބުނެވޭނީ ވިދި ވިދި ގެން 3
ދުވަހުއެވެ.

ކައުންސިލް

.55

(ހ)

ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ރަށުން ބޭރަށް ދާންވާނީ އެކަން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް
އެންގުމަށްފަހު ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

މެންބަރުން ރަށުން

ލިޔުމަކުން

ބޭރަށް ދިއުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ ދާންވާނީ އެކަން ކައުންސިލްގެ
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މެންބަރުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.
(ށ)

ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަންވާނި
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވާ ތަނެއްގައެވެ.

(ނ)

ކައުންސިލަރުން ރަށުންބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  123ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

ހަތްޔަރު

.56

ކައުންސިލަރަކު

ހަތްޔަރުކުރުމާއި

ހަތްޔަރުކޮށްފިނަމަ

ކައުންސިލަރުކަމުން

ވަކިވުމާއި

ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި ކައުންސިލަރުކަމުން ވަކިނުވާނަމަ ހައްޔަރުކުރުމާއި

ކުރެވިފައިވައި

ދޫކޮއްލުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާމެދު އަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ
 .1ކައުންސިލަރެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގެ

މުސާރަ

މުސާރަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
 .2ޝަރިޔަތަށް

ހުށައެޅުމުން

އެކައުންސިލަރެއްގެމައްޗައް

ކުށްސާބިތުނުވެ

މައްސަލަ

ނިމިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އެ މައްސަލައެއް ޝަރީއަތައް ހުށަނާޅާ
މައްސަލަ ނިންމާފިނަމަ އެމީހަކު ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ދޭންވާނެއެވެ.
 .3މިމާއްދާގެ ( )2ގައިވާގޮތައް ކައުންސިލަރަށް މުސާރަ ދޭންވާނީ ޝަރުއީ ހުރިހާ
މަރުޙަލާއެއް ނިމުން ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.
މެންބަރުންގެ

.57

(ހ)

ވިޔަފާރިއާއި

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުގެ ހުވައި ކުރާތާ 90
(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު
އަދި އެ މެންބަރެއްގެ

އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު

އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ

ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ

ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް އުނިއިތުރެއް
އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހިނގާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ލިޔުމަކުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހަވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

.58

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ ،ކައުންސިލްގެ އިދާރީ
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ކަންކަން ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  127ވަނަ މާއްދާ (ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާ ޤާއިމްކުރުން) ގެ ދަށުން
ޤާއިމްކުރާ އިދާރާއިންނެވެ.
ކައުންސިލްގެ އެންމެ

.59

ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ ،ސިވިލް
ކޮމިޝަނުން

ޢައްޔަންކުރާ

ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު

ވެރިޔާއެވެ .އަދި،

އިސް އިދާރީ

ސަރވިސް

މުވައްޒަފު

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ.

އެންމެ އިސް އިދާރީ

.60

(ހ)

ގާނޫނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ

މުވައްޒަފުގެ

ކައުންސިލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރަތެއްގެ ބެލުމުގެދަށުން ކައުންސިލްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އިދާރަ ހިންގުން.
(ށ)

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ
އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން.

(ނ)

ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުންތަކަށް

ބޭނުންވާނެ

އެންމެހާ

އިންތިޒާމްތަކާއި

ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
(ރ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ
ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

(ބ)
(ޅ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުންތަކަށް

ބޭނުންވާ

ދިރާސާތަކާއި

ރިޕޯޓުތައް

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
(ކ)

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓު ނެގުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި،
ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ތަފްސީލު ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެޓުން.

(އ)

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުއައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިވިލްސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުއަށްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް އަންގާ
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

(ވ)

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް
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އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައްކުރުން.
ކައުންސިލްގެ އެންމެ

.61

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

އިސް އިދާރީ

ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރަންވާނީ،

މުވައްޒަފުގެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކައުންސިލްގެ

މަސައްކަތުގެ

އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއި އެކުގައެވެ.

މިންގަޑު

ކައުންސިލްގެ

.62

(ހ)

ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބަލަހައްޓަނީ

އިދަރާ ހުޅުވާ

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިންޒިއްމާޒާރުވެރިޔާ ހަމަޖައްސާ އުޞޫލުގެ

ލެއްޕުން

މަތިންނެވެ.
(ށ)

ގަޑީގައި ނުވަތަ ބަންދު ދުވަސް ދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވަންވާނީ

ނުރަސްމީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތެއްގެ
އިޒުނަލިބިގެންނެވެ.
ހަތްވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަންކަން
މި ޤަވާއިދަށް

.63

އިސްލާޙު ގެނައުން
މި ގަވާއިދުގައި

ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން ނިންމުމުންނެވެ.
.64

ނެތްކަމެއް ދިމާވުން
ލަފްޒުތަކާއި
އިބާރާތްތަކުގެ މާނަ

މި ޤަވާއިދަށް އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ،އެ އިސްލާޙެއް ގެނައުމަށް

މި ގަވާއިދު ގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް
ނިންމާނީ ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

.65

މި ގަވާއިދުގައި އެ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް
ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު؛
(ހ)

"ޤާނޫނުއަސާސީ"

ކަމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ބުނެފައި

ޢަމަލުކުރަންފެށުނު

އެވަނީ،

7

އޮގަސްޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

2008

ގައި

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށެވެ.
(ށ)

"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އަށެވެ.
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(ނ)

"ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ މުވައްޒަފަށެވެ.
(ރ)

"ހަފްތާ" އެއްކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މީލާދީ ގޮތުން ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހަކުން
ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހަކާ ދެމެދު އަންނަ ( 7ހަތެއް) ދުވަހަށެވެ.

(ބ)

"މަސައްކަތު ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008
(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް" ތައް
ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކަށެވެ.

