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 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ) 2010/7ވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގަމި  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ެގ ދަށުން ( ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

ބައްދަލުވުންތަްއ  ގެ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްފައިވާ އިންތިޚާބުކުރެވި

އެކުލަވާލާ  ގަވާއިދުމި . ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުެގ ޤަވާއިދެވެ

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު  ގައި ބޭއްވުނު 2011 މާޗް  27ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ، 

 . ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ 6ގެ ކައުންސިލް

 ވާއިދު ހިންގާ ގަ ގެ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ކިޔާނީ ވާއިދަށް ގަމި  (ށ)  

 .އެވެ" 2011

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

އާއި ެއޤާނޫނުގެ ދަުށން ( ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ވާ ގޮތުގެމަތިން، ތަކާ އެއްގޮތްގަވާއިދުހެދިފައިވާ 

ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލްެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، 

ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެޭހ ނިންމުންތައް ނިންމުމަްށަޓކައި ކައުންސިލުން 

މާއި، އެ ގުބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވންތައް ޭބއްވުމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތަްއ ހިން

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ިނންމާ ކަްނކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް 

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުމެވެ  .ކަ

ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

ގައި ބޭއްވުނު  2011 މާޗް 27މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށަފއި މިވަނީ،   .3

ބައްދަލުވުމުގައި، ކައުންސިލުން މި  ނަވަ 6 ގެ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 
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ގެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލް

 ބައްދަލުވުން 

ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ކަމުގައި ބަލާނީ ކައުންސިލްމި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގައި،   .4

ހު، ހުރިާހ މެންބަރުންަނށް ގެ ހުރިހާ މެންބަުރން ހުވައިކުރުމަށްފަކައުންސިލް

 . އެންގުމަށްފަހު ބާއްވާ ބައްަދލުވުެމވެ

 .އިން ފެށިގެންނެވެ 2011 މާޗް 27ފާސްކުރުމުން  ގަވާއިދު

 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ރައީސް ނައިބު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި 

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި 

 ރައީސް ނައިބު 
ތެރެއިން  މި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކައުންސިލްގެ މެްނބަރުންގެ  .5

ރައީސެއް، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ބުނައިކާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސަ
 .ކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި 
ރައީސް ނައިބު 

 އިންތިޚާބުކުރުން 

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

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

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  

ރައީސް  ނައިބު 

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުނުވަތަ  ލްގެ ރައީސްކައުންސި (ހ)  .7
 .ނިވި ގޮތުގެމަތިްނނެވެނަރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި، އަން

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

ގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ކައުްނސިލް އެ މެންބަރެއްގެ ނަން 
 . ހުށަހެޅުން

ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރާނެ ނައިބުރައީސަކަށް  ނުވަތަ  .2
މެންބަރުން ހޮވާނީ، ކައުްނސިލްގެ އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި 

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

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



3 | ޞަފްޙާ          އިދު ކަުއންސިްލގެ ހިންާގ ގަވާ  ހައްުދންމަތީ ައތޮޅު   

 

 .މަގާމަށް ވަކިންނެވެ

ރައީސަކު ނުވަތަ ނާއިބްރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުުރމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ  (ށ)
އުންސިލްގެ ނަގާ ސިއްރުވޯޓުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓނީ ކަ

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ އެކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ 
 . މުވައްޒަފެކެވެ

ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު  (ނ)
 .ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާާރގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ

ޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ރައީސަކު އިންތިނައިބުކައުންސިލްގެ  (ރ)
 .ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ރަީއސެވެ

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

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  

ރައީސް މަޤާމުން ނައިބު 
 އިސްތިޢުފާ ދިނުން 

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

އެ މަގާމުން  ސިޓީލިބުމުން ޭއނާއިސްތިޢުފާގެ ގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް
ގެ ކަުއންސިލްިލބުމުން  ގެ އިދާރާއަށްކައުންިސލްމި ސިޓީ . ވަކިވީއެވެ

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

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

 .މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމި އޮންނާނެއެވެ
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  

ރައީސް  ނައިބު 

 މަޤާމުން ދުރުކުރުން 

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

ވަގުތުން  ންބަރަކު މެ ށްފިނަމަ، އެއްޔަުތން ފާސްކޮއަޣުލަބި މެންބަރުންގެ
 . ވަކިވާނެއެވެމަޤާމުން އެ

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

 .އޮންނާނެއެވެ
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  

 ވާޖިބުތައް 
 .ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ  .10

ބޭއްވުމާއި އެ ޖަލްސާތަކުެގ ރިޔާސަތު ގަވާއިދުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް  (ހ)
 .ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވައި  (ށ)
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  .ހިންގުން

ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތައް ިހނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ  (ނ)
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ެބލުްނ 

ގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި މަސްލަހަތު ކައުންސިލްއަތޮޅު  (ރ)
 . ދެމެހެއްޓުން

ކިއެކި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެ (ބ)
ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން 

 . ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އާއި ކައުންސިލުން  (ޅ)
 . ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެްއސުން

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

ންމާ ނިންމުންތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނި (އ)
 ށް އެންގުން ތަކަކައުންސިލްރަށު

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

ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުވުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ަފރާތްތަކަށް  (ފ)
 ގަވާއިދުން ފޮނުވާތޯ ެބލުން 

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން (ދ)  .ކައުންސިލުން ކަ
އިބު  ގެ ނަކައުންސިލް

 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 
 .އިބު ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެކައުންސިލްގެ ނަ  .11

ބެހޭގޮތުްނ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ (ހ)
 .އެހީތެރިވެދިނުން

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

މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ 
 .މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރުން

 .ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން (ނ)

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން (ރ)  .ކައުންސިލުން ކަ
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން 

  އެއްވަނަބައި 
 ބައްދަލުވުން  ގެ ކައުންސިލް

 

ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުން 

ބާވަތުގެ ( ދޭއް) 2ވަނީ އަންނަނިވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަްއ ބެހިގެން  .12

  .ށެވެމައްޗަ

 .ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  (ހ) 

 .ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން (ށ)  

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ދުވަސް 

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

އްދަލުވުމެއް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބަ ،ގެކައުންސިލްއެއްފަހަރު 

ނީ ވަކިގޮތަކަްށ ނާންގާހާ ަބއްދަލުވުން ބާއްވާޢާންމުކޮށް . ބާއްވަންވާނެއެވެ

ހިނދަކު ކޮންމެ ހޯމަދުވަހަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ 

  . މާލަމުގައެވެ

ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް  (ށ)

ޢާންމު ބައްަދލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ ( އެކެއް) 1ނަމަ، ަހފްތާއަކު ފެނިއްޖަ

 .ދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެގަވާއިމި  ޢާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

ތަނާއި، ވަގުތާއި،  

 އެޖެންޑާ 

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

 . ރައީސެވެ

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

( ދޭއް) 2އެޖެންޑާ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

ދުވަސްކުރިން، ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ 

 . މެންބަރުންަނށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ

ގެ ކައުންސިލްކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން،  (ހ)  .15ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

  

 . ރައީސް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ

ހިމެނުމަްށ ކަމެއް ގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކައުންސިލް (ށ)

( ތިނެއް) 3ލުވުްނ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ ބޭނުންވާނަމަ ޢާންމު ބައްދަ 

 . ގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެސް ކުރިން، ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްދުވަ

ގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، ކައުންސިލް (ނ)

ގެ ކަުއންސިލްކައުންސިލަށް ވަކިކަމެއް ހުށަހަަޅން ބޭުނންވާނަމަ އެކަމެއް 

މިގޮތަްށ ހުށަހަޅާ  .މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އިދާރާ

ގެ ބައްދަލުވުމަށް ކައުންސިލްހުރިހާކަމެއް، ތަރުތީުބްނ 

 . އެޖެންޑާކުރަންވާނެއެވެ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ކަންތަްއތަްއ ހުށަހަޅާނީ  (ރ)

ދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައް. އިދާރާތަކުންނެވެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ

ނޑައެޅުމުގައި ކަށް ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަ ސަރުކާރުގެ  ކަ

 . އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ

ގެ ޢާންމު ބައްދަލުުވމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަްށ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލް (ބ)

ކޮންމެ މައްސަލައަކީވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫުނގެ ދަށުން  ދާއިރާތައް

ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ގަވާއިދުހެދިފައިވާ 

 .އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ

ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ 

 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

ންސިލްގެ ޖުމްލަ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކައު (ހ)  .16

މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެްއބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުްނ ހާޒިރުވެ 

 . ތިބެގެންނެވެ

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

ނޑާލުމުގެ ނުވަަތ އެހެން  ޢަދަދު ހަމަވަންެދން، އެ ބައްަދލުވުމެއް މެދުކަ

 .ރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެވަގުތަކަށް ފަސްކު
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ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 

 ބައްދަލުވުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަެތއްގައި، އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި،   .17

 .ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ

ެގން ކަުއންސިލްގެ ވެވުމަށް، މަދުއްލުވުެމއް ބޭކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަ (ހ)

 .ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން

ވުމަށް، ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އްކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަުލވުމެއް ބޭ (ށ)

 .އޮތޯރިޓީއިން އެދުން

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް (ނ)

 .ބާއްވަން ފެނުން

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަްލސާއެއް ބާއްވަން   .18

 .ބޭނުންވާ ސަަބބާއި ތާރީޚް ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 

ދަލުވުން ބާއްވާ ބައް

ތަނާއި، ވަގުތާއި،  

 އެޖެންޑާ 

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

ނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް  ބާއްވާނެ ތަނާއި، ވަުގތާއި، ެއޖެންޑާ ކަ

އްގޮތްވާ ބޭއްވުމަށް ހުަށހެޅި ފަރާތަކުން ިލޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެ

 . ގޮތުގެމަތިން، ކައުންސިލްގެ ރަީއސެވެ

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  (ށ)

ނޑައަޅާ ތަނާއި، ގަޑިއާއި، އެޖެންޑާ،  ވީއެންމެ އަވަހަކަށް  ކަ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަްށ 

 . ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ކުއްލި ބައްދަލުވުގެ 

 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަުލވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކައުންސިލްެގ ޖުމްލަ  (ހ)  .20

މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެްއބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުްނ ހާޒިރުވެ 

 . ތިބެގެންނެވެ

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

ނ ޢަދަދު ޑާލުމުގެ ނުވަަތ އެހެން ހަމަވަންެދން، އެ ބައްަދލުވުމެއް މެދުކަ



8 | ޞަފްޙާ          އިދު ކަުއންސިްލގެ ހިންާގ ގަވާ  ހައްުދންމަތީ ައތޮޅު   

 

ގެ އިތުރު ކައުންސިލް

 ބައްދަލުވުންތައް 

ގެ ޢާންމު ބައްަދލުުވންތަކާއި ކުއްލި ބައްަދލުވުންތަުކގެ އިތުރަށްވެސް، ކައުންސިލް  .22

ނޑައަޅާ އުސޫކައުންސިލް   .ވުންތައް ބޭއްވިދާނެއެވެލަކުން ބައްދަލުގެ މެންބަރުން ކަ

 .ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 

. އުްނސިލްގެ ރައީސެވެކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކަ  .21

 . ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ ކައުންސިލްގެ ަނއިބުރައީސެވެ

 
 
 

 ބައި  ދެވަނަ 
 ބައްދަލުވުން ހިންގުން 

 
ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުންތައް 

 ފެށުމާއި ނިންމުން 

ސިލުން ބާއްވާ ޮކންމެ ބައްަދލުވުމެއްގެ ންގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ަކއުގަވާއިދުމި  (ހ)  .23

. އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެފެށުމާއި ނިންމުން ބައްދަލުވުުމގެ ރިޔާސަތުން 

" ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުްނ ފެށުނީ"މިގޮތުން ބައްދަލުުވން ފަށަމުްނ 

ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުން "މިގޮތަށް އަދި ބައްދަލުވުްނ ނިންމަމުން 

 .މިގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ" ނިމުނީ

ނޑަައޅާފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބައްދަލުވުމުގެ  (ށ)  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަ

ާޤޫނނީ ޢަދަދު . ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިާޔސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ

ހަމަވާނަމަ މެންބަރުންގެ ަޢދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރުމަށްފަުހ 

އިވާ ަގޑިޖެހޭއިރު ބައްދަުލވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފަ. ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ

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

ދިއުމުންވެސް ޤާނޫނީ ޢަދަދު އިމި ވަގުތު ފަހަނައަޅަ. ންވާނެއެވެލަބަ

 . ހަމަނުވާނަމަ، އެކަން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ

ތަށް އެޖެންޑާއާ އެއްގޮ 

ކުރިއަށް ގެންގޮސް 

ނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ  (ހ)  .24 ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްަފހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަ
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ނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބުްނ . ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ ހުޅުވާލުން  ށް ބަހުސަ ެއ އެޖެންޑާގައި ކަ

ނޑައަޅާ ،  އެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާަފއިވާ ކަންކަން ރިޔާސަތުން ކަ

އެކަމަކާބެހޭގޮތުން ބަހުްސކުރުމުގެ ޅައި، ގޮތެއްގެމަތިން ބައްދަލުވުމަށް ުހަށހަ

 . ހުށަހަޅަންާވނެއެވެފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން 

މުގައި،  ގެ ފުރުަޞތު ހުޅުާވލުގައިވާ ޮގތުގެަމތިން ބަހުސް( ހ) މި މާއްދާގެ (ށ)  

ވަގުތާއި، ަބލައި، މުޅި ބަހުސަްށ ދެވޭނެ  މިނަށްމައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑު

ނޑައެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޮންމެ މެންބަރަ ކަްށ ދެވޭ ފުުރޞަތުގެ ދިގުމިން ކަ

މިގޮތުގެމަތިން ުފރުޞަތުގެ . ރިޔާސަތަށް ލިިބގެންވެއެވެބައްދަލުވުމުގެ 

ނޑައަޅަން ރިޔާސަތުން ނިންމައިިފނަމަ، ބަހުސްގެ ޖުމްަލ  ދިގުމިން ކަ

ދިގުމިނާއި، ކޮންމެ މެންބަަރކަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، 

މިގޮތަށް   .ށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެބަހުސްފެ

 .މެންބަރުންަނށް ފުރުސަތުދޭންވާީނ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންނެވެ

 (ނ)

 

 

 

 

ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ 

 ފާސްކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން އެޖެންޑާއަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް ނުވަތަ

އެޖެންޑާގައިވާ ކަމެއް އިސްފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ އެޖެންޑާގައިވާ ކަމަކަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ނުަވތަ ުކޑަކުރުމަށް  ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

 . ނިންމިދާނެއެވެ

ހިނގަމުންދާ ބަހުސަކާ ގުޅިގެްނ ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެިއން ވޯޓަްށ  (ރ)

. ބަރު ފިޔަވާ އެހެން މެމްބަރަކު ތާޢީދު ކުރެއްވުމުންނެވެހުށަހެޅި މެމްއަހާނީ 

 .މެމްބަރެއްގެ ތާޢީދު ނުލިޭބނަމަ ޯވޓަކަށް ނުއެހޭނެއެވެ

ވުމުގައި ބައްދަލު 

ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 ތަށް އެދުން ސަ ފުރު 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަހުސަްށ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  24ގެ ގަވާއިދުމި  (ހ)  .25

ވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުގައި ހުޅުވާލުމުން، އެ ބައްދަލު

އެކަމަށް  ށްރިޔާސަތަ އަތް އުފުލައިގެންބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުްނ، 
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 . އެދޭނީއެވެ

ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންަނށް، ެއ  (ށ) 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެްނ، ނުވަތަ  ބަހުްސ އެއްކޮށް ބަހުސަކަށް ކަ

ނިމެންދެން، ފުރުޞަތަށް މެްނަބރުން އެދުނު ތަރުތީބުކަމަށް ިރޔާސަތަށް 

 .ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީުބން، ފުުރޞަތުދޭންވާނެއެވެ

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ  (ނ) 

މަްށ ނުވަަތ  އުނިއިތުރު ގެނައުއެޖެްނޑާއަށް ފާސްކުރާގޮތެއްގެމަތިން 

އެޖެންޑާގައިވާކަމެއް އިސްފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ އެޖެންޑާގައިވާ ކަމަކަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ  ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ކުޑަކުރުމަށް  ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

 . ނިންމިދާނެއެވެ

ބަހުސްގައި ވާހަކަ 

 ދެއްކުމުގެ އަދަބު 

ކުމުގައި، ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ވާހަކަދެއް  .26

 .އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ަތބާވާްނވާނެއެވެ

ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް  އިކަ ދައްކަމުންދާ ަވގުތު އޭނާއާމެންބަރަކު ވާހަ (ހ)

 .ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކުެވސް އެދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން

 .ޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިނާުކރުންހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައް (ށ)

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަސްމޮެށ އުޅުމުގެ  (ނ)

އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންސިލާއި ކަުއންސިލްގެ 

އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާޭނ 

 .ތިން، ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަދެއްކުންގޮތުގެމަ

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ުހށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މަްއސަލައިގެ  (ހ)  .27 ބަހުސް ނިންމުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ ވަގުތު  ބަހުސް ނިމުމުން ނުަވތަ ަބހުސަށް ކަ

ށަހެޅި މެންބަރަކަށް، ލައެއް ހުއްސަމަ ހަމަވުމުން، އެ ބަހުސްކުރެވުނު

މިނެޓް ( ތިނެއް ) 3މަދުވެގެން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށާއި ފަހުބަސްުބނުމަށް 

 . ދޭންވާނެއެވެ
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ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، މައްސަަލ ހުށަހެޅި ( ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)

މެންބަރަށް ފަުހބަސް ބުނުމުެގ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، އެ 

 .ގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެމައްސަލައެއް

ކައިގެ މެދުތެރެއިން ވާހަ 

 ލަންޖެހުން ހުއްޓާ 

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް އަންަނނިވި ކަންަކމުންކުރެ ކަމެްއ   .28

 .ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު ަދއްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓާލަންވާެނއެވެ

އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަްށ  މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ (ހ)

 .ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުަމށް އެންގުން

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކައުންސިލްގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައްކަމަްށ  (ށ)

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް  ރިޔާސަތަށް 

 .ގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުަމށް އެްނގުންފެނި

އި ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ުގޅުމެއްނެތް ގަމެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާ (ނ)

 .ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން 

ވާހަކަ ހުއްޓާލަން 

އެންގި ސަބަބު 

 ބަޔާންކުރުން 

ޓާލުަމށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ، އެވާހަކައެއް މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއް  .29

 .ހުއްޓާލުމަށް އަންގާ ސަބަުބ، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުމެއްގައި  

ކުރުން ހުއްދަނޫން 

 ކަންތައް 

ިވ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލްގެ މެންަބރަކު، އަންނަނި   .30

 .ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުްނ ެގންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫާވފަަދ އެއްވެސް  (ހ)

 .ކަމެއް ކުރުން

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން  (ށ) ގެ ބޭނުމަްށ ފިޔަވައި، ކައުންސިލްކައުންސިލުން ކަ

ވަތަ ކެމެރާ، ނުވަތަ މަންޒަރު ކެސެޓް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ނު

ނުވަތަ އަޑު ރެކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ކައުންސިލްގެ 

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޭބނުންކުރުން

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެްނދަނިކޮށް އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެުދ  (ނ)
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 .ހުރަސް އެޅުން

ޯފނުކުރުމުގެ ަފންކްޝަްނ  ންލް ފޯނުވުމުގެ ތެރޭގައި ޯމބައިބައްދަލު (ރ)

ބޭނުންކުރުމާއި، ކެމެރާ ބޭނުންޮކށްގެން ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުމާއި، ވޮއިސް 

 . ރެކޯޑަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަޑު ރެކޯޑުކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ 

 ފުރުޞަތު ދިނުން 

ކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގަިއ އެޖެންޑާ (ހ)  .31

މަޝްވަރާދެވިދާނެ އެކި ފަރާތްތަކަށް،  އިލަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާކައުންސި

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދިނުުމގެ ބާރު، 

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި . ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ތެރެއިން ބައިވެރިވެވޭނީ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލުްނ  ޢާއްމުންގެ

 .ދަޢުވަތުދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ

ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައުވަތު ދީގެންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކައުންސިލް (ށ)

އެފަރާތުގެ މަޝްވަރާއަށް ޭބނުްނވާ ވާހަކަ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި 

މާއި، ބަހުސްގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުއެހެން ސް އެއްވެ ތައް ފިޔަވާ 

 . އެވެއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެހައިސި

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި އާއްމުންގެ ތެރެއިން ބައިވެރިވެވޭނީ  (ނ)

 . ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކައުްނސިލުން ދައުވާތުދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ

  

 

 ވަނަ ބައި ތިން
 ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުން 

 
ކައުންސިލުން ކަމެއް 

 ނިންމުން 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާާހ ގަވާއިދުމި  (ހ)  .32 ގައި ކަ

ހިނދަކު، ކައުންސިލުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ، ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 

އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ، ބައްދަލުވުމަކަށް އެކަމެއް ހުށަެހޅި
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 .ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ

ގައި އެެހން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ައންނަނިިވ ( ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)

ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ މުޅި ކައުންސިލްގެ ޖުމްަލ 

 . މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ

ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ދި .1

 ނައިބުކައުންސިލްގެ ރައީސާއި )ވަނަ މާއްދާ  121ޤާނޫނުގެ 

އިން ކައުންސިލަށް ިލބިދޭ ބާރު ( ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން

 .ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް

ރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ .2

( ކައުންސިލުން އިންވެސްޓުކުރުން)ަވނަ މާއްދާ  132ޤާނޫނުގެ 

އިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާުރ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ިނންމާ 

 .ނިންމުންތައް

 .މި ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙު ގެނައުން .3

ކައުންސިލުން 

ކަންތައްތައް 

ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

 ތައްތައް ކަން 

 ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް މުގައިކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމު  .33

އަދި ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތަކާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި  .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ

 އެ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއާއި ފުށުާނރާ ގޮތެއްގެމަތިން،

ޤައުީމ  ނިްނމަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއިކަންކަން ގެ ކައުންސިލް

 . މަތިންނެވެއެއްގޮތްވާގޮތުެގ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ

މާލީ ކަންކަން 

 ނިންމުން 

ނޑައަޅަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދައުލަތުެގ  (ހ)  .34 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކަ

 ފާސްކޮށްފައިާވ އެންމެހާ މާލިއްޔާތާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން

ޤާނޫނުތަކާއި އެ ާޤނޫނުތަކުެގ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިާވ ގަވާއިދުތަކާ 

 .ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  (ށ)

އިން ( އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް) ވަނަ މާއްދާ 8
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ސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުތަުކގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެާހ ކަންކަްނ ކައުން

 ކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްާޔތާ ބެހޭގޮުތން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫުނތަކާއި، ެއ ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުްނ އެކުލަާވލެވިފައިވާ 

 .ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

، އިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ފިޔަވަގެ ރައީސާއި ނައިކައުންސިލް (ހ)  .35 ވޯޓު ދިނުން 

 .ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުުމގައި ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެްނނެވެ

 ނީ، ވޯޓުނަގާ ކޮންެމ ކަމަކަށްކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަަކށްވެސް ދެވޭ (ށ)

 .ވޯޓެވެ( އެކެއް) 1

ވޯޓު ގުނައި ތަފްޞީލު 

ރުމާއި ނަތީޖާ ރެކޯޑުކު 

 އިޢުލާނުކުރުން 

ވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފްޞީލު ރެކޯޑުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ   .36

ނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ  މުވައްޒަފު ނުވަތަ އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަ

އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާނީ ބައްދަލުވުމުެގ . އިދާރީ މުވައްޒަފެކެވެ

 .ތުންނެވެރިޔާސަ

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ 

 ޙާލަތު 

ިފރިމީހާގެ ނުވަަތ  ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ   .37

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްަލ ފައިދާއެއް ނުވަަތ ދަރިއެއްގެ 

ބަރަކު އެ މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެ މެންދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި 

 . ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ުނވާނެއެވެ

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުަގއި، ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިެވރިވެވޭނީ ފެންަނ   .38

 . ޢަދަދު ހަމަހަމަެވއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެވޯޓުގެ ނުފެންނަ 

ނިންމުންތައް 

 ހާމަކުރުން 

ސިލުން ފާސްކުރާ ަޤރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިްނމުންތަކާއި ކައުން (ހ)  .39

 .ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަްނވާނެއެވެ

ނިްނމުންތަކާއި ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ަޤރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި  (ށ)

ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮށް ހާަމކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ 

. ލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެއެވެޖެހުމަށްފަހު، ކަުއންސި

ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންމުކޮށް ެފންނާނެހެްނ 
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 . ބަހައްޓަންާވނެއެވެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ލިޔެ އުމިއްޔާ އްދަލުވުންތަުކގެ ޔަބަޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ކައުންސިލްގެ   .40

ރުންަނށް ފަސޭހަިއން ފެންާނނޭހެްނ ބަގެ މެންލްތައްޔާކުރުމާއި، ކައުންސި

މުވައްޒަފުގެ އިދާރާގެ އެންމެ ިއސް  ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލްގެ 

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ 

ގެ އިއްތިފާުޤްނ ކައުންސިލް، ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ ބައްދަުލވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ  .41

ޔައުމިއްޔާގައި  .އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ފާސްކޮށް

މެންބަރުންެގ  ވިކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންތަްއތަކާއި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި 

ވަގުތު ސާފުޮކށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ތަނާއި ނަންތަކާއި ބައްަދލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި 

 . އެވެއޮންނަންވާނެ

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ

 ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ ތަކާއި

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ 

 ތަކާއި ކައުންސިލާ 

 އޮންނަ ގުޅުން 

އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަްއ  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން  .42

ދައުލަތުގެ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި 

 .ދޭންވާނެއެވެމުއައްސަސާތަކަށް 

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން ިހނގާ ިއދާރާތަކުން އަތޮޅު   .43 ވިލަރެސްކުރުން 

ފެންވަރުގައި ދޭ ޚިދްމަތްތަކާއި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި އެކަންކަން 

ގައި ޤައުމީ އިދާރާއާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުްނ ވިލަރެސްކުރުމު

 . މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ގެ މެންބަރުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ކައުންސިލް 

 

ކީ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތު ގެ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ރަސްމީ ގަޑިއަކައުންސިލް  .44ގެ ކައުންސިލް
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 ކައުންސިލް 

މެންބަރުންގެ 

 ޑްރެސްކޯޑް 

އި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތިެބންވާނީ ރަސްމީ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގަ  .45

އެނޫން ގަޑިތަކުގައާއި، އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ތިބެންޖެހޭީނ . ހެދުމެއްގައެވެ

  . ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްގައެވެއެމުނާސަބަތަކާއި 

މެންބަރުން 

މަސައްކަތަށް 

 ހާޒިރުވުން 

ގެ މެންބަރުން ކައުްނސިލްގެ މަސައްކަތަށާއި، ކައުްނސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ކައުންސިލް  .46

ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތު ކައުންސިލް. ގަވާއިދުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ

ގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްމިނެޓުގެ ތެރޭގައި ( ިތރީސް) 30 ލަސްވެގެން ގަޑި ފެށޭތާ

   . ވެ، ކައުންސިލަރުންގެ ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެހާޒިރު

މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ 

 މިންގަޑު 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން، މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައާއި، ޢާންމު   .47

 . ނޑު ހިފަހައްޓަންވާެނއެވެދިރިއުޅުމުގައިވެސް ތިރީގައިވާ ސުލޫކީ މިންގަ

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

 .މަތިންނެވެ

 ތިމާގެ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގން  (ށ)
ނުވަތަ ތިމާގެ ގާތްތިމާގެ ނުވަތަ ނުވަތަ ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ނުވަަތ ސިޔާސީ 
ފިކުރު ހިއްސާކުރާ ފަރާތެއްގެ ފައިދާއައް އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން 

ދޭ އެއްވެސް  އަދި އެފަދަ ފަރާތަކުން އުޖޫރައެއް ނުވަތަ. ނުވާނެއެވެ

 .ކޮށްގެންނުާވނެެއވެޤަބޫލު އެއްހަދިޔާ

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

 .ތަޢައްސުބެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާެނއެވެ

ޖިނާޢީ ޙުކުމެއް މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ ޙުކުމެއްގެ  (ރ)
ތަކަށް ހާޒިރުވުމާއި ކައުންސިލްގެ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ

 . ކަށް ލިބިގެނެއް ުނވެއެވެމެންބަރަ ކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު އެޖަލްސާތަ

މަސައްކަތު ހަފްތާ އާއި 

 ރަސްމީ ގަޑި 

 .  ހަފްތާ އާއި ރަސްމީ ގަޑިއެވެ
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ޝާން ޭބނުްނކުރަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއި ސިއްކައާއި ނި (ބ)
 .ގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށެވެކައުންސިލް

މަޢްލޫމާތުގެ  ިލބޭ ލްގެ މެންބަރުންނަށްކައުންސިމަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން  (ޅ)

ނުވަތަ ަގވާއިދަކުން ސިއްރު މަޢްލޫމާތުގެ ގޮތުގައި  ކުންތެރެއިން ޤާނޫނަ

ނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ހާމަކޮށް އަދި . ގެން ނުވާނެެއވެކަ

މީހުންގެ ނުވަތަ ކައުންސިލް މެންބަރަކަށް ލިބޭ،  ގައި ހުންނަކައުންސިލް

 .ތުތައް ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންާވނެއެވެޒާތީ މަޢްލޫމާ

މެންބަރުން 

 ޗުއްޓީނެގުން 

ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުާވ   .48

( ތިރީސް) 30ސަރުކާރުގެ ބަންުދދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތަށް ައހަރަކު  ،ގޮތުގެމަތިން

އަދި މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި . ވެދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވެގެންވެއެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ޗުއްޓީއެއް 

މިގޮތުން ަކއުންސިލްގެ މެންބަރުންަނށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީ ދޭީނ . ޙައްޤުވެގެން ވެއެވެ

. ލްގެ ރައީސެވެކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތުގެމަިތން ކައުންސި 

 .ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ ކައުންސިލުންނެވެ

މެންބަރުން ސަލާން 

 ބުނުން 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް، ސަލާން ބުނެވޭނީ އެ މެންބަެރއް ނުވަތަ  (ހ)  .49

އެމެންބަރެއް ބެލުްނ ޝަރުޠުވާ ީމހެއްގެ ބަލިޙާލަތު ހުރިގޮުތން ކަުއންސިލްގެ 

. ތަ މަސައްކަތަކަށް ނިކުމެވޭވަރު ނުވާނަމައެވެބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަ

ގެ އިދާރާ ކައުންސިލްސަލާން ބުނަްނ ޖެހިއްޖެނަމަ، މިގޮތުގެމަތިން 

. ގެ ރައީސަށް އެކަން އަްނގަންވާނެއެވެކައުންސިލްމެދުވެރިކޮށް 

ގެ ރައީސް ސަލާން ބުނަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ އިދާރާ ކައުންސިލް

 . ނައިބުރައީސަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެމެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ 

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

ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ސަލާްނުބނާ މެންބަުރން އެ ބައްދަލުވުުމގެ ނުވަތަ 

ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ ސަލާމުގައި ހުރި ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ 



18 | ޞަފްޙާ          އިދު ކަުއންސިްލގެ ހިންާގ ގަވާ  ހައްުދންމަތީ ައތޮޅު   

 

 .ގޮތުގައެވެ މެންބަރެއްގެ

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަަކށް ނުވަަތ  އެންގުމަކާނުލައި ކައުންސިލަށް  (ނ)

މަސައްކަތަކަށް ހާޒިރުނުވާ މެންބަރުން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ނުވަތަ އެކަމެއްގެ 

 .ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ ބައްދަުލވުމަށް ހާޒިރުނުވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ ަކއުންސިލްގެ އަދި މިގޮތުގެ މަތިން 

މަސައްކަތަކަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ބެލެވޭނީ މަްޤބޫލު ުއޒުރެއްނެތި 

 .ހާޒިރުނުވީކަމުގައެވެ

ކައުންސިލް މެންބަރުން 

 ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން 

ރަށުން ބޭރަށް ދާންވާީނ ( ރަސްމީ ބޭނުމަށް ފިޔަވާ )  ންކައުންސިލްގެ މެންބަރު  .50

ކައުންސިލްގެ  .ގައެވެއެންގުމަށްފަހު އެކަން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިޔުމަކުން 

ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ ދާންވާނީ އެކަން ( ރަސްމީ ބޭނުމަށް ފިޔަވާ ) ރައީސް 

ލިޔުމަކުން ގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަާށއި ކައުންސިލް

 .އެންގުމަށްފަހުގައެވެ

މެންބަރުންގެ 

އާއި އާމްދަނީގެ ވިޔަފާރި

 މަޢުލޫމާތު 

 14ކުރާތާ  އިމެްނބަރުކަމުގެ ުހވަޮކްނމެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވާ ކައުންސިލަށް   .51

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

ބެހޭ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާ މެންބަރެއްގެއެ

 .މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ހަވަނަ ބާބު 

 ގެ އިދާރާ ކައުންސިލް 

ކައުންސިލްގެ  ،ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ  .52 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އިދާރީ ކަންކަން ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއް

ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާ ) ވަނަ މާއްދާ 127އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ 

އެއިދާރާ ޤާއިމްކުރެވޭނީ އިދާރީ  .ވެދަށުން ޤާއިމްކުރާ އިދާރާއިންނެގެ ( ޤާއިމްކުރުން

ގައިާވ  (ށ)ވަަނ މާއްދާގެ  5ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ 
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 . ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ކައުންސިލްގެ އެންމެ 

އިސް އިދާރީ 

 މުވައްޒަފު 

ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ، ސިވިލް   .53

އަދި،  .ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ

ތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ވެސް އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ

 .ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ

އެންމެ އިސް އިދާރީ 

މުވައްޒަފުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 .އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ (ހ)  .54

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ެބލެެހއްޓުމަށްޓަކައި  (ށ)

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ޙައިސިއްޔަތުން 

 . ބައިވެރިވުން

ހާ އިންިތޒާމްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަްށ ބޭނުންވާނެ އެންމެ (ނ)

 .ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ބައްދަުލވުންތަކުގެ  (ރ)

 .އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 .ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން (ބ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަްށ ބޭނުންވާ ދިރާސާތަކާއި ރިޕޯޓުތައް  (ޅ)

 .ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށިދނުން

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓު ނެގުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި،  (ކ)

 .ހެުޓންވޯޓުގެ ނަތީޖާ ތަފްސީލު ރެކޯޑުކޮށް ބެލެ

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ސިވިލް  (އ)

 .ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރުން

 ނައިބުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ  (ވ)

 .ރައީސް އަންގާ އެހެނިހެން ކަންަތއްތައްކުރުން

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް   .55ކައުންސިލްގެ އެންމެ 
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 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

އިސް އިދާރީ 

މުވައްޒަފުގެ 

 މަސައްކަތުގެ މިންގަޑު 

ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު 

ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުޤާނޫނާއި  އަދާކުރަންވާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ

ގޮތުގެމަތިން، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއި 

 . އެކުގައެވެ

މި ޤަވާއިދަށް 

 އިސްލާޙު ގެނައުން 

ސްލާޙެއް މި ޤަވާއިދަށް އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ، އެ އި  .56

ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ގަވާއިދުގެނައުމަށް ނުވަތަ ބަދަލެްއ ގެނައުމަށް، މި 

 .ކައުންސިލުން ނިންމުމުންނެވެ

ގައި ގަވާއިދުމި 

 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

ގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދުމި   .57

 .ުޖމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެގޮތެއް ނިންމާނީ ކައުންސިލްގެ 

ލަފްޒުތަކާއި 

 އިބާރާތްތަކުގެ މާނަ 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގަވާއިދުމި   .58 ގައި އެ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަ

 މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު؛

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

އްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާ

 .ޤާނޫނުއަސާސީއަށެވެ

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

( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)

 .ންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށެވެ ހައްދުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ 

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

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ) 2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ ސިވިލް  129ގެ ( އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާޫނނު

 .ޢައްޔަންކުރާ މުވައްޒަފަށެވެސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 



21 | ޞަފްޙާ          އިދު ކަުއންސިްލގެ ހިންާގ ގަވާ  ހައްުދންމަތީ ައތޮޅު   

 

_____________________  
 2011 މާޗް 27

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

( ހަތެއް) 7ދުވަހަކުން ފެށިެގން ހޮިނހިރު ދުވަހަކާ ދެމެދު އަްނނަ 

 .ދުވަހަށެވެ

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

" ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް "ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ވަޒީ)

 .ތައް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކަށެވެ


