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 ވަނަ ޖަލްސާ އިން ( 45ގައި     2012 ޖެނުއަރީ  16) 

 

 އިޞްލާޙް ގެަނއުން. ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ ) ށ ( އަށް އަންނަނިވި  01

 : ތަޢާރުފާއި ނަން.އަރިމަތީ ސުރުޚީ

 "ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެވެ.ހައްދުންމަީތ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "

  އިޞްލާޙް ގެނައުން.ގޮތަށް އްދާއަށް އަންނަނިވި ވަނަ މާ 02

 : މަޤްޞަދު.އަރިމަތީ ސުރުޚީ



) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7މިޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ޤާޫނނު ނަންބަރ:"

 ަހއްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،  ހަދާފައިވާޤާނޫނު ( އާއި، އެޤާނޫނުގެ ަދށުން 

ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަްއ 

ެއަބްއަދުލުވްނަތްއ ިހްނުގަމާށިއ، ، ނިންމުމަށްޓަކައި، ކައުންސިުލން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވންތައް ބޭއްވުމަށާއި

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުމެވެ.  "އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ިނންމާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް ކަ

 ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން.  9

 މަޤާމުން ދުރުކުރުން.: ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް އަރިމަތީ ސުރުޚީ

 ( އިތުރުކުރަން  ނމިމާއްދާއަށް ) 

ގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނަގާ ޙާލަތްތަކުގައި އެބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް، ( ކައުންސިލްގެ ރައީސްނ)
 ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލް އިދާރާެގ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ 14

 : ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާަތނާއި، ވަގުތާއި، އެޖެންޑާއަރިމަތީ ސުރުޚީ

 އިސްލާޙް ގެނައުން ގޮތަށް އަންނަނިވި ) ށ ( އަދި މި މާއްދާގެ ) ހ ( 

ނޑައަޅާނީ އެއިރަކު ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުރި   މެމްބަރެކެވެ.)ހ( ބައްދަލުުވން ބާއްވާނެ ަތނާިއ، ވަގުތާއި، އެޖެންޑާ ކަ

ނޑައަޅާަތނާއި، ގަޑިއާއި، އެޖެންޑާ އެބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން )ށ( ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްަދލުވުން ބޭއްވުން މަށް ކަ
ން ދުވަސް ކުރިން  އެއިރަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި މެމްބަރަކު ކައުންސިްލގެ މެމްބަރުންނަށް ލިޔުމަކު 2

 ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ 15

 ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަރިމަތީ ސުރުޚީ: 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާޙު ގެނައުން އަދި ) ށ ( މި މާއްދާގެ ) ހ (  

ޙަވާލުވެހުރި މެމްބަރަުކ  އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުީތބުން އެއިރަކު ކައުންސިލް ހިްނގުމާއި)ހ( ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ުހރިހާ ކަމެއް 
 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.

) ށ ( ކައުންސިލްގެ މެްމބަރަކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް ބޭނުންާވނަމަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ތާވަލް ކުރެވިފައިާވ 
 މެމްބަރަކަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި  3ދުވަހުގެ 



 ވަނަ މާއްދާ 17

 މި މާއްދާގެ )ނ ( އަންނަނިވިޮގތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން 

 އަރިމަތީ ޞުރުޚީ: ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 އް ބާއްވަން ފެނުން ) ނ ( އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާުހރެ  ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި މެމްބަރަކަށް މިފަދަ ބަްއދަލުވުމެ

 ( އަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙް ގެަނއުން. ހވަނަ މާއްދާގެ )  24

 : އެޖެންޑާއާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ބަުހސަށް ހުޅުވާލުން.އަރިމަތީ ސުރުޚީ

ނޑައަޅާފައިވާ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން އިއްވަން ވާނެއެވެ. އެއެޖެންޑާގައި " ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްަފހު، ެއބައްދަލުވުމަކަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ތަރުތީބުން ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން  ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމާބެހޭގޮުތން ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކަ

  ".ރިޔާސަތުން ދޭންވާނެއެވެ

 ވަނަ މާއްދާ 25

 : ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތައް އެދުން.އަރިމަތީ ސުރުޚީ

އަކުރުން ވަނަ މާއްދާގެ ނ. ގައި އެވާހަކަ މިތަނުގައި ޢިބާރާތް ކުރެވިފައިވާގޮތަށް  24މިނަންބަރުގެ ނ. އުވާލުމަށް. ސަބަބު. 
 އަކުރަށް ލިޔެފައިވާތީއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 އިން ( ވަނަ ޖަލްސާ  45ގައި     2012 ޖެނުއަރީ  16) 

 ވަނަ މާއްދާ 30

 .ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރުން ހުއްދަޫނން ކަންތައް އަރިމަތީ ސުރުޚީ:

" ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ިއޞްާލޙް ގެނައުންވަނަ މާއްދާގެ ިޢބާރާްތ އަންނަނިވި ޮގތަށް  30
 އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން، އަންނަނިވި ަކންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ." 

 މި މާއްދާގެ ރ. އުވާލުމަށް

  އިޞްލާހް ެގނައުން.އަދި މިމާއްދާގެ ށ. އަންނަނިވި ޢިބާރާތަށް 

ނޑަ" އަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައުންސިލުގެ ބޭނުމަށްފިޔަވައި، މޯބައިލް ފޯުނން ފޯނުކުރުމުގެ ފަންކްަޝްނ ކައުންސިލުން ކަ
ރެކޯޑު ކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ  ވީޑިއޯ އާއި އަޑު އަދި ފޮޓޯ ބޭނުންކުރުމާއި، 

 "ބޭނުންކުރުން.

 ( އަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙް ގެަނއުން. ހވަނަ މާއްދާގެ )  35

 : ވޯޓް ދިނުން.އަރިމަތީ ސުރުޚީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ނައިބުރައީސް، އިންތިޚާބުކުރުމާއި، އެ ދެމަޤާމުންކުރެ މަޤާމެއްގައިހުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު 
ނޑައަޅާ ކަންތައް ފިޔަވައި، އެނޫން ކަންކަްނ ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގާއިރުގައާއި، ކައުންސިލުން ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމަ ށް ކަ

އަދި މިގޮތަްށ ރައީސް، ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހެއްގެ ނިންމުމުގައި ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. 
 އެވެ.މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ ނަގާއިރު އެމެމްބަރަކަށް އެވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓު ދެވޭނެ

 ވަނަ މާއްދާ އަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން. 42

 : ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން.އަރިމަތީ ސުރުޚީ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އިދާރީ ދާއިރާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަްށޓަކައި، ބޭުނންވާ އެއްބާރުލުމާއި، 
  ކައުންސިލުން ދައުަލތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.އެހީތެރިކަން 

 ވަނަ މާއްދާގެ އަށް އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން. 43

މިނިސްޓްރީތަކާއި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ިހންގާ އިދާރާތަކުން އަތޮޅު ފެންވަރުގަިއ ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ިހންގާ ސަރުކާރުގެ 
ހަރަކާތްތައް ރާވައި އެކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ގުޅިގެން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ތަރައްޤީގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.



 ށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން.ވަނަ މާއްދާ އަ 44

  : މެންބަރުން މަސައްކަތައް ޙާޟިރުވުންއަރިމަތީ ސުރުޚީ

 މިމާއްދާއަށް )ހ( އަދި )ށ( ިއުތރުކުރަން

)ހ( ކައުންސިލްގެ މެްނބަރުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށާއި، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ޤަާވޢިދުން ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. 
) ތިރީސް ( މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ  30ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުްނވެސް މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން 

 ސިލަރުންގެ ޙާޟިރީގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ، ކައުން

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ފެީރގައި އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް )ށ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން އޮތްނަމަވެސް 
ވެ، ކައުންސިލަރުންގެ ދަތުރު މަތީގައި ހުރިނަމަ ދަތުރު ނިމުމުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރު

 ޙާޟިރީގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.

 އަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން. ވަނަ މާއްދާ 50

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން : އަރިމަތީ ސުރުޚީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިޔުމަކުން ސްމީ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި ( ރަށުން ބޭރަށް ދާންވާނީ އެކަން ރަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން )
އެންގުމަށްފަހުގައެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ) ރަސްމީ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި ( ރަށުން ބޭރަށް ދާންވާނީ އެކަން ކައުންސިލްގެ 

ކަން ރައީސަށް ރަށް ދާނަމަ މެންބަރުން އެނަމަވެސް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ރަށުން ބޭ އިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.

 އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި ރައީސް ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ ނާިއބު ރައީސަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ާބބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ  55

ނޑަެއޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާާހ ހިނދަކު،   މި ޤަވާޢިދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ޭބނުން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަ

       ) ޅ ( "ރަުށން ބޭރަްށ ދިއުން" ކަމަށް ެބލެވޭނީ ލ. އަތޮޅު ަކއުންސިލް އިދާރާ ހިމެނޭ ލ. ަފނަދޫ އާއި، އެއްފަސްކޮށް ޮއތް 
 ދިޔުމަށެވެ. ސަރަޙައްދު ފިޔަވައިއޭގެ ބޭރަށް

) ކ ( މި ޤަވާޢިދުގައި " ސިއްރު ވޯޓް " މިހެން ލިޔެފައި އެވަނީ އަތް އުފުލުން ފިޔަފައި ކައުންސިލްގައި ސިއްރުކޮށް ނަގާ        
 ވޯޓަށެވެ.


