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ފުރަތަމަ ބާބު
ޢާންމު މާއްދާތައް
ތަޢާރަފާއި ނަން

1

(ހ)

މި ޤަވާޢިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ
އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދެވެ .މި ޤަވާޢިދަކީ  08މާރޗް
 2011ގައި އެކުލަވާލައި ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް
ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރ  30( 221-CIR/2012/7މެއި
( )2012އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙް) އާއި އަދި ލޯކަލް
ގަވަރމެންޓް

އތޯރިޓީގެ

ސަރކިއުލަރ

ނަމްބަރ

221-LS/CRI/2013/11

(10ޑިސެމްބަރ ( ) 2013ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު)
އާއި  10( 221-LS/CIR/2013/12ޑިސެމްބަރ ( ) 2013ބަންދު ދުވަސްތަކާއި،
އށް ރިޢާޔަތްކށް
ކައުންސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީއާއި ބެހޭ އުޞޫލު) ަ
އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

ޢަމަލުކުރުމަށް

މިޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވިފައި ވަނީ  04މާރޗް  2014ގައި

ބޭއްވުނު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ

02

ވަނަ

ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.
(ށ)

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު
 "2014އެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
މަޤްޞަދު

2

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން

3

ޞަފްޙާ5 :

މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ
ޤަވާޢިދުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން،

މިލަދުންމަޑުލު

އުތުރުބުރީ

އަތޮޅުކައުންސިލް

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

ފެށުން

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާފައި މިވަނީ 04 ،މާރޗް  2014ގައި ބޭއްވުނު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
މި ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމުން  05މާރޗް  2014އިން ފެށިގެންނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ

4

ބައްދަލުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ()7/2010ގެ
12ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ދައުރު ނިމި އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ
ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ކަމުގައި ބަލާނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހުވައި
ކުރުމަށްފަހު ،ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި

5

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި

6

ނައިބުރައީސް

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

ނައިބުރައީސް
އިންތިޚާބުކުރުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ ،އެ
މަޤާމެއް ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،

ޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ހުސްވާ މަޤާމަކަށް ކައުންސިލްގެ
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

މި

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި
ނައިބުރައީސް

7

(ހ)

ޞަފްޙާ6 :

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސްކަމަށް ވޯޓު ނަގާނީ  2މަޤާމް ވަކިންނެވެ .މިގޮތުން
ފުރަތަމަ ނަގާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޮވާ ވޯޓެވެ.

އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި

 .1ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް

ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ނުވަތަ

ނައިބުރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދޭ މެންބަރެއް ،އެ މެންބަރެއްގެ ނަން

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅުން.
 .2ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރާނެ މެންބަރުން ހޮވާނީ،

ކައުންސިލްގެ އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ

ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
 .3ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ނަގާ ސިއްރުވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ
 1ވޯޓެވެ.

ރައީސާއި

 .4ކައުންސިލްގެ

ނައިބުރައީސްކަމަށް

ވޯޓުނަގާނީ

ވަކިންނެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ

ރައީސަކު

އިންތިޚާބުކުރާ

ކައުންސިލްގެ

ނައިބުރައީސެވެ.

އަދި

ބައްދަލުވުމުގެ
ނައިބުރައީސަކު

ރިޔާސަތު
ނެތްނަމަ،

2

މަޤާމަށް
ބަލަހައްޓާނީ

ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ މެންބަރެކެވެ.
(ނ)

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.

(ރ)

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

(ބ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވާނީ،
ކައުންސިލުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ މެންބަރެކެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި
ނައިބުރައީސް މަޤާމުން

8

(ހ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
އެކަން

އިސްތިޢުފާ ދިނުން

ލިޔުމަކުން

ކައުންސިލަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއަށް

އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ .މި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ލިބުމުން ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފު ،ސިޓީ ލިބުނުކަން ވީ
އެންމެ އަވަހަކަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން
މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދިން ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމި
އޮންނާނެއެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި
ނައިބު ރައީސް

9

(ހ)

ރައިސާއި ނައިބުރައީސް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ރޫޙާ

މަޤާމުން ދުރުކުރުން

ޞަފްޙާ7 :

އެއްގޮތަށް

ކައުންސިލް

ހިންގުމުގައި

އިޙްމާލުވަމުންދާކަމަށް

ކައުންސިލްގެ

މެމްބަރަކަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން ހުށަހަޅާ މެންބަރުގެ އިތުރުން އެހެން
މެންބަރެއްގެ ތާއީދާއެކު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
ލިއުމުން ހުށަހަޅާ އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ( 45ސާޅީސް ފަހެއް)

ކަންތައްތައް

ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހުވެސް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އިޙްމާލުވަމުންދާކަމަށް ހުށަހަޅާ
މެންބަރުގެ އިތުރުން
ރަނގަޅުކުރަންހުރި

ދެ މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް
ކަންތައްތައް

ލިއުމުން

ހުށަހަޅައި

އެކަންކަން

ރަނގަޅުކުރުމަށް

އެންގުމަށްފަހު އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ އިތުރު މުހުލަތު ދިނުން.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އިޙްމާލުވަމުންދާކަމަށް
ފާހަގަ ކުރެވިޖެނަމަ ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ
އމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރުން.
ވޯޓް ނެގުމަށް ކައުންސިލްގެ ޢާ ް

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ އެކަމަށް އެދި
ކައުންސިލްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެމްބަރުން އެމައްސަލަ އެޖެންޑާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި
ހުށައެޅުމުންނެވެ.

(ބ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް
ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ޝަރުޢީކޯޓަކުން ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން ކަނޑައެޅުމާއި
ގުޅިގެން ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މި މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

(ޅ)

އެއްވެސް

ސަބަބަކާއިހުރެ

ކައުންސިލްގެ

ރައީސްކަމުން ނުވަތަ

ނައިބުރައީސްކަމުން

ދުރުކޮށްފިނަމަ ،އޭގެ ފަހުން އެމަޤާމަށް މެމްބަރަކު ކަނޑައެޅުމަށް އެ ދައުރުތެރޭގައި
ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވަކިކުރި މަޤާމަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ކ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން މެމްބަރަކު ވަކިކުރި ކަމުގައި
ވީނަމަވެސް އެ މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރުކަން ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ކައުންސިލަރުންގެ
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ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ

11

ވާޖިބުތައް

ޞަފްޙާ8 :

ކައުންސިލަރެއްގެ ވަޒީފާއަކީ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާއެކެވެ .ކައުންސިލަރުންގެ ވާޖިބުތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން

(ނ)

ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެ މެންބަރަކާއި
ޙަވާލުކުރާ ކޮންމެކަމެއް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ކުރުން

(ރ)

ކައުންސިލްގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށް އެކައުންސިލަރަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރުމާއި ،އެކަމެއް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ
ތަފްޞީލު ކައުންސިލާއެކު ޙިއްސާކުރުން.

(ބ)

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކުގެ ދާއިރާއިން ދިމާވާ
އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

ވާޖިބުތައް

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ޤަވާޢިދުން ބޭއްވުމާއި އެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވައި ހިންގުން.

(ނ)

ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންތޯ ބެލުން.

(ރ)
(ބ)

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި މަސްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުން.
ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކާއި

ޖަމާޢަތްތަކާއި

ކައުންސިލާ

ސަރުކާރުގެ
ދެމެދު

އިދާރާތަކާއި

އެކުވެރިކަމާއި

އެކިއެކި

ޖަމިއްޔާތަކާއި

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 އެންމެހައި
ކަންތައްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާތޯ ބެލުން.

(އ)

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން.

(މ)

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ޝާއިޢުކުރުމާއި
ތަންފީޛުކުރުން.

(ފ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު7/2010 :

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 109ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިއުންތައް ފޮނުވުން.
(ދ)

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ކައުންސިލްގެ ނައިބު

12

ކައުންސިލްގެ

13

ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް

ޞަފްޙާ9 :

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި،

ރައީސްގެ

ކައުންސިލްގެ

މަޤާމުގެ

ވަގުތީގޮތުން

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުން.
(ނ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

(ރ)

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.

ތިންވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން
އެއްވަނަބައި
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުން

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު

14

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

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން.

(ހ)

މި

ޤަވާޢިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން،

ކޮންމެ

ހަފްތާއަކު

އެއްފަހަރު

ކައުންސިލްގެ ،ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ .ޢާންމުކޮށް

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ

ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ދުވަހަކީ

ދުވަސް

ހަފުތާގެ

ދުވަހުއެވެ .އަދި އެއްވެސް

އަންގާރަ

ސަބަބަކާހުރެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ
މަސައްކަތު ދުވަހު އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކައުންސިލްގެ

ރައީސަށް

ނުވަތަ

ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތަށް

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

15

(ހ)

ކައުންސިލުން އެހެންގޮތަކަށް ނުނިންމާހާ ހިނދަކު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ޞަފްޙާ10 :

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ

ބާއްވާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ .ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތާއި ،އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ

ތަނާއި ،ވަގުތާއި،

ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.

އެޖެންޑާ

(ށ)

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

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު

16

(ހ)

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

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

(ށ)

ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ޢާންމު
ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ ( 3ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިން ،ލިޔުމަކުން
ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(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 އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަށް
އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ
މައްސަލައަކީވެސް ،ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް
ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ހިނގަމުންދާ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކާއިމެދު ބަހުސް ކުރުމަށް
ބައްދަލުވުމުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމި ދާނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އެފަދަ ކަމަކީ މި
ޤަވާޢިދުގެ 18ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކަމެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ

17

(ހ)

ޤާނޫނީ ޢަދަދު

ޞަފްޙާ11 :

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

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،އެ ޢަދަދު
އެ

ހަމަވަންދެން،

ބައްދަލުވުމެއް

މެދުކަނޑާލުމުގެ

ނުވަތަ

އެހެން

ވަގުތަކަށް

ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ ކުއްލި

އަންނަނިވި

18

ބައްދަލުވުން

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 އޮތޯރިޓީން
އެދުން.

(ނ)

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން
ފެނުން.

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި

މިޤަވާޢިދުގެ 18ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް

19

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން

ބާއްވަން ،އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އެދުމުގައި ،އެޖަލްސާއެއް ބާއްވަން

ހުށަހެޅުން

ބޭނުންވާ ސަބަބާއި ތާރީޚް ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް

20

(ހ)

ގައި ނުހިމެނޭނެ
ކަންތައްތައް

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުން އަދި ރައީސް ނުވަތަ
ނައިބުރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އުޞޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެނައުން.

(ނ)

ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާގޮތަށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނެގުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް
މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.

(ރ)

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.

(ބ)

ކައުންސިލްގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާއި ފާސްކުރުން.

(ޅ)

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކާއިމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ކައުންސިލްގެ ކުއްލި

21

(ހ)

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ

ޞަފްޙާ12 :

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

ތަނާއި ،ވަގުތާއި،

ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކައުންސިލްގެ

އެޖެންޑާ

ރައީސެވެ.
(ށ)

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި،
ގަޑިއާއި،

ވީއެންމެ

އެޖެންޑާ،

އަވަހަކަށް

ކައުންސިލްގެ

ރައީސް،

ލިޔުމުން

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކުއްލި ބައްދަލުވުގެ

22

(ހ)

ޤާނޫނީ ޢަދަދު

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 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

23

(ހ)

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

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

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން

(ށ)

ކައުންސިލްގެ
އެކަހެރިވާންވާނީ

ރައީސާއި

ނައިބުރައީސް

ކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާއެއް

އެއްފަހަރާ
ބާއްވައި

ކައުންސިލްގެ

ހިންގުމާއި

ކައުންސިލާއި

ޙަވާލުވާނޭ

މެންބަރަކު ،މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަން ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ބައްދަލުވުމަށް

( 24ހ)

ޙާޟިރުވުން

ޞަފްޙާ13 :

ދިމާވާ މުހިއްމު ސަބަބަކާއި ހުރެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން
ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއްކުރުމަށް މެންބަރަކު ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ ،ވީ
އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެކަން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް
ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުނާ މެންބަރަކު ،އެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެ
ޔައުމިއްޔާއާއި

ކޮމިޓީގެ

ޙާޟިރީގައި

ފާހަގަކުރާނީ

ސަލާމުގައި

ހުރި

މެމްބަރެއްގެ

ގޮތުގައެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ނާންގައި ،ނުވަތަ މި
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީ ނުނަގައި ،މެންބަރަކު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް
ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވެ ހުރެގެން
ނުވާނެއެވެ.

(ރ)

ޗުއްޓީގައި ހުންނަވާ ކައުންސލަރަކަށް ކައުންސިލްގެ ނުވަތަ އެކައުންސިލަރެއްގެ އެދުމުގެ
މަތިން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ.

(ބ)

ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޟިރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާ
ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް
ހުރަސްއެޅޭކަމަށް

އެކައުންސިލަކަށާއި،

ލޯކަލް

ގަވަރމަންޓް

އޮތޯރިޓީއަށް

ފެނިއްޖެ

ހިނދެއްގައި އެކައުންސިލަރަކާއިމެދު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ.
 -1މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަކާއި ޚިލާފަށް
ކައުންސިލަރަކު ޖެހިޖެހިގެން ކައުންސިލްގެ ( 2ދޭއް) ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރު
ނުވެއްޖެނަމަ އެކައުންސިލުން ނަސޭޙަތް ދިނުން.
 -2ވިދިވިދިގެން ( 3ތިނެއް) ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ މި މާއްދާގެ
1ގައިވާ

ކަންތައް

ތަކުރާރުވާނަމަ

އެކައުންސިލަކުން

ހަނދާންކޮށްދީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ލިއުމުން

އެކަން

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ކައުންސިލްގެ އިތުރު

ކައުންސިލްގެ

25

ބައްދަލުވުންތައް

ޢާންމު

ޞަފްޙާ14 :

ބައްދަލުވުންތަކާއި

ކުއްލި

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

އިތުރަށްވެސް،

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ބައްދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބައި
ބައްދަލުވުން ހިންގުން
( 26ހ)

ކައުންސިލްގެ

މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ފެށުމާއި

ބައްދަލުވުންތައް

ނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢްލާނު ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ބައްދަލުވުން

ފެށުމާއި ނިންމުން

ފަށަމުން "

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ" މިގޮތަށް އަދި ބައްދަލުވުން
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން

ނިންމަމުން "

ނިމުނީ" މިގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢްލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން ،އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު
ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ .ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާނަމަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު

ރިޔާސަތުން

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.
އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި

27

ފާސްކުރުން

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

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

އެޖެންޑާއަށް

އުނިއިތުރު

ގެންނަން

ކައުންސިލްގެ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
އެޖެންޑާއާ އެއްގޮތަށް

( 28ހ)

ޞަފްޙާ15 :

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ އެޖެންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބުން،

ކުރިއަށް ގެންގޮސް

އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން ،ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ބައްދަލުވުމަށް

ބަހުސަށް ހުޅުވާލުން

ހުށަހަޅައި ،އެކަމަކާބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން
ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގައި ،މައްސަލައިގެ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،މުޅި ބަހުސަށް ދެވޭނެ ޖުމްލަ ވަގުތާއި ،ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ
ފުރުޞަތުގެ

ދިގުމިން

ލިބިގެންވެއެވެ.

ކަނޑައެޅުމުގެ

މިގޮތުގެމަތިން

އިޚްތިޔާރު

ފުރުޞަތުގެ

ބައްދަލުވުމުގެ

ރިޔާސަތަށް

ކަނޑައަޅަން

ރިޔާސަތުން

ދިގުމިން

ނިންމައިފިނަމަ ،ބަހުސްގެ ޖުމްލަ ދިގުމިނާއި ،ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތުގެ
ދިގުމިން ،ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދޭންވާނީ ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުންނެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި

( 29ހ)

މި ޤަވާޢިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމުން ،އެ

ވާހަކަދެއްކުމަށް

ބައްދަލުވުމަކަށް

ފުރުސަތަށް އެދުން

މެންބަރުން ،އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.
(ށ)

ބަހުސްގައި

ހުށަހެޅިފައިވާ

ބައިވެރިވުމަށް

މައްސަލައިގެ

ފުރުޞަތަށް

ބަހުސްގައި

އެދޭ

ބައިވެރިވާން

މެންބަރުންނަށް،

އެ

ބޭނުންވާ

ބަހުސަކަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން ،ނުވަތަ ބަހުސް އެއްކޮށް ނިމެންދެން ،ފުރުޞަތަށް
މެންބަރުން

އެދުނު

ތަރުތީބުކަމަށް

ރިޔާސަތަށް

ނޯޓުކުރެވިފައިވާ

ތަރުތީބުން،

ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެވެ.
ބަހުސްގައި ވާހަކަ

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި ،ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އަންނަނިވި

30

ދެއްކުމުގެ އަދަބު

އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.
(ހ)

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

(ށ)

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިނާކުރުން.

(ނ)

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަސްމޮށެ އުޅުމުގެ އަދަބުތަކަށް
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން ،ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި
ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެމަތިން ،ވާހަކަދެއްކުން.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ބަހުސް ނިންމުން

( 31ހ)

ޞަފްޙާ16 :

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިމުމުން
ނުވަތަ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ ވަގުތު ހަމަވުމުން ،އެ ބަހުސްކުރެވުނު
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މެންބަރަކަށް ،ޖަވާބުދާރީ ވުމަށާއި ފަހުބަސް ބުނުމަށް މަދުވެގެން 3
(ތިނެއް) މިނެޓް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރަށް
ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު ،މުޅި ބަހުސްއާއި ގުޅިގެން ނިންމި
ނިންމުން ރިޔާސަތުން އިޢްލާނުކުރުމުން އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ.

ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެ
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ހުއްޓާލަންޖެހުން

މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓުވާލަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މެންބަރަކު

ދައްކާ

އިސްލާމްދީނުގެ

ވާހަކައަކީ

އަސްލަކާ

ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ

ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން.

(ށ)

މެންބަރަކު

ވާހަކަދައްކަނީ

ކައުންސިލްގައި

ވާހަކަދެއްކުމުގެ

ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް

އަދަބުތައްކަމަށް

މި

ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ

ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން.
(ނ)

މެންބަރަކު

ދައްކާ

ވާހަކައަކީ

އެޖެންޑާގައި

ހިމެނިގެންވާ

ކަމަކާ

ގުޅުމެއްނެތް

ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން.

ވާހަކަ ހުއްޓާލަން

33

އެންގި ސަބަބު

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

ބަޔާންކުރުން

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ކައުންސިލްގެ

ޞަފްޙާ17 :

ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ،އަންނަނިވި

34

ބައްދަލުވުމެއްގައި

ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުރުން ހުއްދަނޫން

(ހ)

ކަންތައް

ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު ކައުންސިލްގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ގޮތަކަށް ނޫސް
މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ކިއުމާއި ،ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ،އެހެނިހެން މެންބަރުންނާއި
ވާހަކަދައްކާ ހެދުމާއި ،ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސް ތިބޭ މީހުންނަށް އިޝާރާތްކޮށް
މުޢާމަލާތްކޮށް ހެދުން.

(ށ)

މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
ކުރުން.

(ނ)

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި ،ކެސެޓް
ރެކޯޑަރ ،ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ،ނުވަތަ ކެމެރާ ،ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު
ރެކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުން.

(ރ)

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު ހުރަސް
އެޅުން.

(ބ)

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

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

( 35ހ)

ކައުންސިލްގެ
ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ސިއްރު

ބައްދަލުވުމެއް

ޞަފްޙާ18 :

ކަމަށް ކައުންސިލުން

ކަނޑަނާޅާ

ކޮންމެ

ބައްދަލުވުމަކީ

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރުޞަތު ދިނުން

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކައުންސިލްގެ
އެއްވެސް

ބައްދަލުވުމުގައި

ވާހަކައެއް

ބަހުސްގައި

ދެއްކުމާއި،

އެއްވެސް

ޙައިޞިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

(ނ)

އަޑުއަހަން

ބައްދަލުވުމުގެ

ވަންނަ

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން،

ބައްދަލުވުން

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި
މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަކު ވަގުތުން ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މާލަމުން
ބޭރުކުރުމާއި ،އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވައްދާގޮތަށް ،ނުވަތަ ވަކި
އެއްވެސް

މުއްދަތަކަށް

ބައްދަލުވުމަކަށް

ނުވައްދާގޮތަށް

ނިންމުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ރ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް
ބޭނުންވާ

މަޢުލޫމާތާއި

މަޝްވަރާދެވިދާނެ

އެކި

ފަރާތްތަކަށް،

ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ބާރު ،ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ޞަފްޙާ19 :

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތިންވަނަ ބައި
ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުން
ކައުންސިލުން ކަމެއް

( 36ހ)

ނިންމުން

މި

ޤަވާޢިދުގައި

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 އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،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 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް.
 .3މި ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙު ގެނައުން.

ކައުންސިލުން

37

ކަންތައްތައް

ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި ،މަންފާއަށް
އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ .ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ނިންމަންވާނީ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިދާ،

ނިންމުމުގައި
ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި
ހިމެނޭ ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކާއި އަދި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

ކަންތައްތައް

މަތިންނެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
މާލީ ކަންކަން ނިންމުން

( 38ހ)

ޞަފްޙާ20 :

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

(ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ
މާއްދާ (އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް) އިން ކައުންސިލަށް
ލިބިދޭ

ބާރުތަކުގެ

ތެރެއިން

މާލީ

ކަންކަން

އެންމެހާ

ކުރަންވާނީ

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ،އެ
ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
( 39ހ)

ވޯޓު ދިނުން

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

(ށ)

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

ވޯޓު ގުނައި ތަފްޞީލު

40

ރެކޯޑުކުރުމާއި ނަތީޖާ

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

އިޢުލާނުކުރުން

އިދާރީ

މުވައްޒަފެކެވެ.

އަދި

ނަތީޖާ

ވޯޓުގެ

އިޢުލާނުކުރާނީ

ބައްދަލުވުމުގެ

ރިޔާސަތުންނެވެ.
މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ

41

ޙާލަތު

ކައުންސިލްގެ

އެއްވެސް

މެންބަރެއްގެ

އަނބިމީހާގެ

ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ މަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ

ނުވަތަ

ފިރިމީހާގެ

ނުވަތަ

ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއްގެ

މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް
ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ ،އެ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި

42

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ބައިވެރިވުން

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން

( 43ހ)

ޞަފްޙާ21 :

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

އިދާރާގެ

ކައުންސިލްގެ

ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ބައްދަލުވުންތަކުގެ

44

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ
ތައްޔާކުރުމާއި ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ބެލެހެއްޓުމަކީ

ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

45

ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ،ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް
އެ ޔައުމިއްޔާގައި މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .ޔައުމިއްޔާގައި ކައުންސިލުން

ޔައުމިއްޔާ

ނިންމާ

ކަންތައްތަކާއި

ބައްދަލުވުން

ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމުގައި
ތާރީޚާއި

ބައިވެރިވި
ވަގުތު

ތަނާއި

މެންބަރުންގެ
ސާފުކޮށް

ނަންތަކާއި
ބަޔާންކޮށްފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި އޮންނަ ގުޅުން
ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ

 46ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ()7/2010ގެ

އޮންނަ ގުޅުން

155ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބުނާ މުއައްސަސާތަކުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ
ވާޖިބުތައް

އަދާކުރުމަށްޓަކައި

ހިންގާ

ޙަރަކާތްތަކުގައި

އެ

މުއައްސަސާއަކުން

ބޭނުންވާ

އެއްބާރުލުން ކައުންސިލުން ދޭންވާނެއެވެ.
ވިލަރެސްކުރުން

 47ސަރުކާރުގެ

މިނިސްޓްރީތަކާއި،

މިނިސްޓްރީތަކުގެ

ދަށުން

ހިންގާ

އިދާރާތަކުން

އަތޮޅު

ފެންވަރުގައިދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އަތޮޅުގައި ހިންގާ
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކޮށް ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި ،ގުޅިގެން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް
ކުރަންވާނެއެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ޞަފްޙާ22 :

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ފަސްވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތައް
ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ

އޮފީހުގެ

48

ޑްރެސްކޯޑް

ރަސްމީ

ގަޑީގައާއި

ޢާންމު

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ކައުންސިލް

މެންބަރުން ތިބެންވާނީ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.
(ހ)

މަސއްކަތު ހަފްތާ

49

މެންބަރުން މަސައްކަތު ގަޑި

( 50ހ)

ޢާއްމުގޮތެއްގައި ،ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތު ހަފްތާއަކީ ،އާދީއްތަ އިން
ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް ،ހަފްތާއަކު ( 5ފަހެއް) ދުވަހެވެ.
ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކައުންސިލަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑީގެ ދިގުމިނަކީ6 ،
ގަޑިއިރާއި  30މިނެޓެވެ .ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަސްމަހު،
ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެދުނު  08:30އިން  15:00އަށެވެ .ރަމަޟާން މަސް
ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަސްމަހުގައި މެންދުރު  12:00އިން  14:00އަށް
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން  01ގަނޑިއިރުގެ ހުސް
ވަގުތުކޮޅެއް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

ރަމަޟާން މަހު ،ކައުންސިލަރުންގެ ރަސްމީގަޑިއަކީ  09:30އިން 13:30
އަށެވެ.

(ނ)

ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކުވެސް ،އެކައުންސިލަރަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ
ދުވަހަކު،

ގަޑިއަށް

މަސައްކަތަށް

ޙާޟިރުވާން

ވާނެއެވެ.

މަސައްކަތައް

ހާޟިރުނުވެވޭވަރުގެ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކައުންސިލަރަކަށް ދިމާވި
ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ޤަވާޢިދުން ޗުއްޓީ ނަންގަވަންވާނެއެވެ .މަސައްކަތަށް
ހާޟިރުނުވެ

ކައުންސިލަށް

ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ނާންގާ

ހުރެއްޖެނަމަ،

އެ

ދުވަހެއް

ބަލާނީ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
އޮފީހުން ބޭރަށްދިއުމާއި،

51

(ހ)

ރަށުންބޭރަށް ދިއުން

ޞަފްޙާ23 :

ކައުންސިލަރުންގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ،ކައުންސިލަރަކު އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި
އޮފީހުން ބޭރަށް ދާންވާނީ ،ކޮންމެހެން ނުގޮސް ނުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،
އެކަމެއްގެ މުހިއްމުކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު
ކައުންސިލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރަށް ދެންނެވުމަށް ފަހުގައެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ރަށުން ބޭރަށް ދާންވާނީ އެކަން ކައުންސިލްގެ
ރައީސަށް އެންގުމަށް ފަހުގައެވެ .ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ
ދާންވާނީ އެކަން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
އެންގުމަށް ފަހުގައެވެ.

(ނ)

ކައުންސިލްގެ

މެމްބަރަކު

ބޭރަށް

ރަށުން

ދާންވާނީި

ޗުއްޓީގައި

ނުވަތަ

ސަލާމުގައި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ދާއިރާގެ
ބޭނުމަކަށެވެ .މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމަކީ ރަސްމީ ގަޑީގައި
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ނާދެވޭގޮތަށް ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމަށެވެ.
ގަޑި ޖެހުން
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(ހ)

ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކުވެސް ،އެކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ
ގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން ޙާޟިރުވެއްޖެ ނަމަ ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލަރުން
ދުވަސްދުވަހު

ރަމަޟާންމަސް
ގަޑި

ޖެހޭނީ

ފިޔަވައި
08:30

އެހެންމަސްމަހު
ހިނގުމަށްފަހު

ރަސްމީ

ކައުންސިލަށް

ޙާޟިރުވުމުންނެވެ .ރަމަޟާންމަހު ގަޑި ޖެހޭނީ ހެދުނު  09:30ހިނގުމަށްފަހު
ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެ.
(ނ)

ރަސްމީ މަސައްކަތު ހަފުތާ ފެށޭދުވަހު ފެރީނިޒާމުގެ ތެރެއިން އޮފީހަށް
ޙާޟިރުވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އަންގަވާފައިވާ ކައުންސިލަރުން
ގަޑިޖެހޭނީ އެދުވަހުގެ 10:45ގައެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

(ރ)

ޞަފްޙާ24 :

ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތަށް ނިކުމެ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް
ޙާޟިރުވިކަމާއި ޙާޟިރުވި ގަޑި ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަންވާނީ ،އެކައުންސިލެއްގެ އިދާރީ
މުއައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީވެސް ރެކޯޑްކުރާ ސިސްޓަމްގައެވެ.

(ޅ)

ވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމުގެ

ޙާޟިރު

ކުރިން ކައުންސިލަށް ހާޟިރުވިޔަސް

ޙާޟިރުވިގަޑި ޤަވާޢިދުން ރެކޯޑްކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެ ކައުންސިލަރަކު ގަޑި
(ކ)

ޖެހޭނެއެވެ .ޙާޟިރުވި ގަޑި ބަލާނީ ޙާޟިރުވި ގަޑި ރެކޯޑްކުރި ވަގުތުން
ފެށިގެންނެވެ.
ކައުންސިލުން އަންގައިގެން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތެއްގައި ކައުންސިލުން

(އ)

ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ،ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން ޙާޟިރުވި ގަޑި ރެކޯޑް
ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،
ކައުންސިލުގެ

އެމަސައްކަތެއް

ރައީސް

ނުވަތަ

ނިމިގެން

ކައުންސިލަށް

ކައުންސިލް

އެވަގުތަކު

ޙާޟިރުވެ
ޙަވާލުވެހުރި

ނވާ ެ
ރ ް
ކ ްޑކ ަ
ރ ޯ
ޟރ ިވ ަގ ިޑ ެ
ނ ެވ .އަދި
ކައުންސިލަރަކަށް އެކަން އަންގައިާ ،ޙ ި
(ވ)

ސަބަބު ރެކޯޑް ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް
މިގޮތަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލު
ހިންގުމަށް

ޙަވާލުވެ

އެވަގުތަކު

ހުރި

ކައުންސިލަރަކަށް

އެކަންއަންގާ

ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ .މިޙާލަތުގައި ކައުންސިލަރު ގަޑިއެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
(މ)

ކައުންސިލް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކު ޙާޟިރުނުވެގެން
ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ގަޑިޖެހުނު އިރު އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ،
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެވަގުތަކު ޙާޟިރުވެހުރި އިސް މުވައްޒަފަކު
ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކު އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުން ޙާޟިރުވި
ގަޑި

ބަލާނީއެވެ.

ރެކޯޑްކުރާނީއެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

އަދި

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ

ހުޅުވުމުން

ޙާޟިރީ

ޞަފްޙާ25 :

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ކައުންސިލަރު ކައުންސިލަށް ނުކުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ ގަޑިއަށް
ކައުންސިލަށް ނުނިކުމެއްޖެނަމަ ،އެ ނުނިކުންނަ ވަގުތަށް ވާ މިންވަރަށް
ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ.
(ފ)

ގަޑީ ލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ މިނެޓުންނެވެ .މިނެޓަކަށްޖެހޭ ޢަދަދު
ބަލާނީ މަހު މުސާރަ 30

އިން ގެއްލައި ،ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު

ކައުންސިލަރުންގެ ޢާއްމު ރަސްމީ ގަޑިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ ޢަދަދުން
ގެއްލައި ،ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު 60 ،ން ގެއްލާގެންނެވެ .އެއީ ރަމަޟާން
މަސް ފިޔަވާ އެހެންމަސްމަހު މަހު މުސާރަ  30ގެއްލައި ގެއްލީމާ އަންނަ
ޢަދަދު  6.5ން ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު  60ން ގެއްލައިގެންނެވެ .ރަމަޟާން
މަހު މުސާރަ  30ން ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު  4ން ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު
 60ން ގެއްލާގެންނެވެ.
(ދ)

ކައުންސިލަރަކު ގަޑި ޖެހިގެން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ ގަޑީލާރި ނެގޭނެ އެންމެ ގިނަ
ޢަދަދަކީ އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މުސާރައިގެ
ޢަދަދެވެ.

(ތ)

ކައުންސިލަރު އާދަވެ ގަޑި ޖެހޭނަމަ ކައުންސިލުން އެ ކައުންސިލަރަކަށް
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

(ލ)

ދަންގަޑީގައި

މަސައްކަތު

ނިކުންނަންޖެހޭ

ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލުން

ހަމަޖައްސާ އުޞޫލުތެރެއިން އިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން މެންދަމު
12ފަހުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް މަސައްކަތު ނުކުންނަންޖެހޭ
ގަޑިއަކަށް ގަޑިއެއް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން

53

(ހ)

ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް ނުނިކުމެއްޖެ ނަމަ ނުނިކުންނަ މުއްދަތަކަށް
ނުވަތަ ވަގުތަކަށް އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނެއެވެ .ނަމަވެސް

އުނިކުރުން

ކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް ނުނިކުތުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ނުނިކުންނަ
ވަގުތައްވާ މިންވަރަށް އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައިން ކެޑުން ފިޔަވާ އިތުރު

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

(ށ)

ޞަފްޙާ26 :

ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަރަކު ނުނިކުތުމުންނާއި
ކައުންސިލަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ގަޑީގައި ކައުންސިލަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށް ވާ
މިންވަރު އޭނާގެ މުސާރައިން ކަނޑާނީ ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ.
 1ކައުންސިލަރު ،ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހަކަށް މުސާރައިން ކަނޑާނީ
އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދެވެ.
2

ކައުންސިލަރަކު

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ކައުންސިލުގައި

ގަޑީގައި

ކައުންސިލަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށް ވާ މިންވަރު ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ
މުސާރައިން ކެނޑޭނެއެވެ.
 3ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ ކައުންސިލަރުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ ޢަދަދު 390
( ) 6.5× 60= 390ން ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު އެއީ މިނިޓަކަށްޖެހޭ
ޢަދަދުކަމުގައި ބަލައި ،އެ ޢަދަދު ކައުންސިލަރު ކައުންސިލަށް ނުނިކުމެ ހުރި
ޖުމުލަ ވަގުތާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ.
ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ

ކައުންސިލަރަކު
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ވަކިވުމާއި

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ

ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ،

ދެމެދުގައިވާ

ވަކިނުވާނަމަ،

ހައްޔަރުކުރުމާއި

ދުވަސްތަކުގެ

ހައްޔަރުކުރުމާއި

މުސާރައާއި،

ދޫކޮށްލުމާއި

ކައުންސިލްކަމުން
ކައުންސިލަރުކަމުން

ދެމެދުގައިވާ

ދުވަސްތަކުގެ

މުސާރައާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ.
(ހ)

އެކައުންސިލަރެއްގެ

މައްޗަށް

ކުށް

ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

ބަންދުގައި

ހުރި

ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ނުދިނުން.
(ށ)

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކައުންސިލަރެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވެ
ނިމިއްޖެނަމަ

ނުވަތަ

ކަމާބެހޭ

ފަރާތުން

އެ

މައްސަލައެއް

ޝަރީޢަތަށް

ހުށަނާޅައި މައްސަލަ ނިއްމައިފިނަމަ އެ މީހަކު ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް
މުސާރަދިނުން.
(ނ)

ކައުންސިލަރެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓުން

އިސްތިއުނާފުކޮށް

ކުށް

ސާބިތުނުވާކަމަށް

ނިއްމާފިނަމަ އެ މީހަކު ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ދިނުން .އަދި
ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ސުޕްރިމްކޯޓުން އިސްތިޢުނާފުކޮށް އެ
ކޯޓުން ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިއްމައިފިނަމަ އެ މީހަކު ބަނދުގައި ހުރި
ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ދިނުން.
ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ބަންދުދުވަސްތަކާއި ،ޗުއްޓީ

ޞަފްޙާ27 :

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް
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ހަމަޖައްސައިދިނުން

ދަތިނުވާގޮތަށް

ކައުންސިލަރުންނަށް

ބަންދު

ދުވަސްތަކާއި

ޗުއްޓީ،

އެ

ކައުންސިލަކުން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލަރުންނަށް
ޗުއްޓީ ދޭނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ޗުއްޓީ
ދޭނީ

ކައުންސިލުންނެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ

ޗުއްޓީގެ

ކަންކަމުގައި

ޢަމަލުކުރާނީ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން އެކުލަވާލާ  16އޯގަސްޓް
 2017ގައި ޢާއްމުކުރައްވާފައިވާ "ކައިންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އުޞޫލޫ"
(/2017/221/02އ) އާއި އެއްގޮތަށެވެ .އަދި މި ސަރކިއުލަރ މި ޤަވާޢިދުގެ
އެނެކްސް 1ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ބަންދު ދުވަސްތައް

އަންނަނިވި ދުވަސްތަކަކީ ބަންދު ދުވަސް ދުވަހެވެ.
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(ހ)

ޤައުމީ ދުވަސް

(ށ)

މިނިވަން ދުވަސް

(ނ)

ޖުމުހޫރީ ދުވަސް

(ރ)

ހިޖުރީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

(ބ)

މީލާދީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

(ޅ)

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

(ކ)

ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް

(އ)

ޙައްޖު ދުވަސް

(ވ)

އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަސް

(މ)

ނަޞްރުގެ ދުވަސް

(ފ)

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދު މީލާދު ދުވަސް

(ދ)

ރާއްޖެ އިސްލާމް ވި ދުވަސް

(ތ)

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަސް

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ޞަފްޙާ28 :

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ދުވަހެއްކަމުގައި

ދައުލަތުގެ

އެންމެ

އިސްވެރިޔާ

ކަނޑައަޅުއްވާ

(ލ)

ބަންދު

(ހ)

ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެ

ދުވަސްތައް

ކައުންސިލަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ
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ގޮތުގެމަތިން މިޤަވާޢިދުގެ  55ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ
ބަންދުދުވަސްތަށް ނުހިމެނޭގޮތަށް އަހަރަކު ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް
އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެވެ.
(ށ)

ކައުންސިލަރުންނަކީ
ބަޔަކަށްވާތީ،

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވަޒީފާ

އަދާކުރާތާ

ވަކި

އަހަރެއް

މުއްދަކަށް

އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

ހަމަނުވަނީސް

އަހަރީ

ޗުއްޓީ

ޙައްޤުވާނެވެ .މިގޮތުން ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ނަގައި
ހަމަކުރުމަކީ އެ ކައުންސިލަރެއްގެ ޒިއްމާއެކެވެ.
(ނ)

ކައުންސިލަރަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް ،އެ ކައުންސިލަރަކު އާދައިގެ
ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް
ވެއްޖެނަމަ އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެ ކައުންސިލަރެއްގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް
އިތުރު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ކޮންމެ ކައުންސިލަރެއްވެސް ކައުންސިލަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރާތާ ( 12ބާރަ)
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން އަހަރީ
ޗުއްޓީ ފެށިދާނެއެވެ.

(ބ)

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ފެށުމާއިއެކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭހެން
ޗުއްޓީ

ތާވަލެއް

ކައުންސިލުގެ

މެންބަރުންގެ

މަޝްވަރާގެމަތިން

އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ކައުންސިލަރަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،އެޗުއްޓީ
ކެންސަލް ވާނެއެވެ .އަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް
ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

(ކ)

އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދެވޭނީ މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާގޮތަށް އެ
ކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ބަލިވެއިނުމާއި ،ވިހެވުމާއި،

ޞަފްޙާ29 :

ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެ އިނދެ ( 27ހަތާވީސް) ހަފްތާގެ ފަހުން ކުއްޖަކު

58

ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ

ވިހައިފިނަމަ (ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުއްޓަސް ނެތަސް) ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ،ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީއާއި އިނާޔަތްތައް
ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

ކައުންސިލަރަކު
ކޮށްފައިވާ

ވިހާނެކަމަށް

ޞިއްޙީ

ލަފާކުރާ

ދުވަސް

ބަޔާންކޮށް

ރަޖިސްޓްރީ

މަސައްކަތްތެރިއަކު

ދޫކުރާ

މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓެއް

ހުށަހެޅުމުން ،އެ ކައުންސިލަރަކަށް އެ ސެޓްފިކެޓްގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ވިހެވުމާ ގުޅިގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތަށް
ހިމަނައިގެން ހަމަ މުސާރާއާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

މާބަނޑު މީހާ ވިހެވުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައްޔެއްވުމުގެ
ސަބަބުން

އޮފީހަށް

ނިކުންނަން

އުޒުރުވެރިވާނަމަ

ވިހާނެކަމަށް

ލަފާކުރާ

ދުވަހުގެކުރިން ހިނގާގޮތަށް ވިހެވުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ ( 60ފަސްދޮޅަސް)
ދުވަހުގެ ތެރެއިން ( 30ތިރީސް) ދުވަސް އެ ކައުންސިލަކަށް ނެގިދާނެއެވެ.
(ނ)

ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލަށް ނިކުތުމަށް އޭނާގެ
ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން
މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓް

ދޫކުރުމަށް

ހުއްދަދީފައިވާ

ފަރާތަކުން

މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓުއެއް ދީފިނަމަ ވިހެވުމާއި ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ ( 60ފަސްދޮޅަސް)
ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތައް ވިހެވުމުގެ ކުރިން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން
( 28އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ ކައުންސިލަރަކަށް
ނެގިދާނެއެވެ.
(ރ)

ކައުންސިލަރަކު ވިހެވުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ
އިތުރުން ވިހެވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލަރު ނުވަތަ ވިހޭ ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ
ސަބަބުން،

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް

ޞަފްޙާ30 :

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ހުއްދަދީފައިވާ

ފަރާތަކުން

މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓެއް

ސެޓްފިކެޓް

ދޫކުރުމަށް

ދީފިނަމަ

ވިހެވުމާއި ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުން

ނުކެނޑޭގޮތައް ވިހެވުމުގެ ފަހުން ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެން ވިހޭ ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 40ސާޅީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 28އަށާވީސް) ދުވަހުގެ
ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ ކައުންސިލަރަށް ނެގިދާނެއެވެ.
ވިހެވުމާއި ،ގުޅުގެން ދެވޭ
ޢިނާޔަތްތައް

ކައުންސިލަރަކު ވިހެވުމާއި ގުޅިގެން ތިރީގައި މިވާ ޢިނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ.

59
(ހ)

ކައުންސިލަރަކު ވިހެވުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ކައުންސިލަށް
ނިކުންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން ( 12ބާރަ) މަސްވަންދެން
ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިން ނުކެނޑޭގޮތަށް
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް ( 30ތިރީސް) މިނިޓްގެ
ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ،މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  6ގަޑިއިރާއި 30
މިނިޓަކުން ދެފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެ ކައުންސިލަރަކު ބޭނުންނަމަ ،މި
ހުސްވަގުތުކޮޅު

އެއްކޮށްލައި،

1

(އެކެއް)

ގަޑިއިރުގެ

ހުސްވަގުތުކޮޅެއް

ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު މަސައްކަތު ވަގުތު ފެށޭގަޑިއާއި
ނިމޭގަޑީގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
(ށ)

ޢުމުރުން ( 12ބާރަ) މަސްދުވަސް ނުވާ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ އަންހެން
ކައުންސިލަރުންނަށް ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތުން ،ވީވަރަކުން،
ލުއި ކޮށްދެވޭތޯ ކައުންސިލުން ބަލަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިންތާ ( 16ސޯޅަ) ހަފްތާއަށްވުރެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ
ތެރޭގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަން
ބަޔާންކޮށް ޑޮކްޓަރުގެ ލިއުމެއް ހުށަހެޅުމުން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން،
މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް( 10 ،ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ .އެ ފަދަ
ޙާލަތަކީ ،މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ ވިހެއުން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

(ރ)

ޞަފްޙާ31 :

ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިންތާ ( 16ސޯޅަ) ހަފުތާއާއި( 27 ،ހަތާވީސް)
ހަފުތާއާއި

ދެމެދުގެ

މުއްދަތެއްގައި

ކުއްޖަކު

ފުރާނަހުރި

ވިހައިފިނަމަ،

ޢަމަލުކުރާނީ މިޤަވާޢިދުގައި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ފަދައިންނެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިހޭއިރު ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާނަމަ ،އެކަން
ބަޔާންކޮށްދޭ

ރަޖިސްޓްރީ

ކޮށްފައިވާ

ޞިއްޙީ

މަސައްކަތްތެރިއަކު

ދޫކުރާ

ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 28
(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ.
އަނބިމީހާ ވިހެވުމުން ދޭ ޗުއްޓީ

60

ދަރިފުޅު ޚިތާނުކުރުމުން ލިބޭ

61

ފިރިހެން ކައުންސިލަރަކަށް ،ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް
ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެއެވެ.
ކައުންސިލަރެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުންފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް5 ،

ޗުއްޓީ

(ފަހެއް)

ދުވަހުގެ

ކައުންސިލަރަކަށް

ޗުއްޓީއެއް

ބަންދު

ނެގިދާނެއެވެ.

ޚިތާނު

ދުވަސްތައް
ކުރުމުން

ދޭ

ހިމަނައިގެން،
ޗުއްޓީ

އެ

ދަރިފުޅުގެ

މަންމައާއި ،ބައްޕައަށްވެސް ލިބޭނެއެވެ.
ޢާއިލީ ޒިއްމާގެ ޗުއްޓީ

62

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ

63

(ހ)

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކަށް ދިމާވާ މުހިއްމު ޒިއްމާއަކާ
ގުޅިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ،ގިނަވެގެން 10
(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވިދާނެއެވެ .ޢާއިލާގެ
މެންބަރުން ކަމުގައި ބަލާނީ އަނބިމީހާ ،ފިރިމީހާ ،ދަރިން ،މަންމަ ،ބައްޕަ އަދި
ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން އެ މީހެއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްކެވެ.
ކައުންސިލަރަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކު ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި
މުސާރަ ލިބޭގޮަތަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ .ސަލާމުގެ
ޗުއްޓީއަށް ކައުންސިލަރަކު އެދެންވާނީ ،އަދި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި ގުޅިގެން
ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ހ)

ކައުންސިލަރަކު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ،އެ ކައުންސިލަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ރަސްމީ

ޞަފްޙާ32 :

މަސައްކަތު

ގަޑިއަށް

ނުކުތުމަށް

އުޒުރުވެރި

ވެއްޖެނަމަ،

އެ

ކައުންސިލަރެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން ( 2ދޭއް)
ގަޑިއިރުގެ

ތެރޭގައި

ކައުންސިލުގެ

ރައީސަށް

އަންގަން

ވާނެއެވެ.

އަދި

ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ކައުންސިލްގެ ނައިބު
ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް އެވަގުތަކު ޙަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރަކަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ( 2ދޭއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް
ނާންގައިފިނަމަ އެދުވަހެއް ބެލޭނީ ޣައިރު ޙާޟިރީއަކަށެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ،ވަގުތު އޮއްވާ ނުއެންގޭފަދަ،
ޞިއްޚީގޮތުން ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވުން ކަހަލަ ކުއްލި ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެންގޭފަދަ ޙާލަތަކަށް އެ ކައުންސިލަރަކު އައިހާ އަވަހަކަށް،
ސަލާމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،އެ މީހަކު އެކަން ކައުންސިލަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

އަރުދަފުސް ރޯގާއެއް ޖެހުންފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނުއަންގައި ހުންނަ
ހުރުމެއް ،މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

(ރ)

ކައުންސިލަރަކު ވިދިވިދިގެން ރަސްމީ ( 2ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ސަލާމުގައި
ހުންނަވާނަމަ ،ސަލާމަށް ފަހު އޮފީހަށް ނިކުންނަވާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސަލާމުގައި
ހުރި ދުވަސްތަކަށް މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތު
 2ދުވަސް ބަލާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.

(ބ)

ކައުންސިލަރަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި،
މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހެވެ.

(ޅ)

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ
އުޞޫލުންނެވެ.

(ކ)

ކައުންސިލަރެއް

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަން

ނުޖެހޭގޮތަށް

ސަލާމުގެ

ޗުއްޓީގައި

ޞަފްޙާ33 :

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ހުރުމަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު އެ ކައުންސިލަރު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި
ހުރި

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް

ލިއުމުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަދި

މި

ލިއުން

ކައުންސިލުގައި ޑޮކިއުމަންޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
ދާއިރާގެ ބޭނުންތަކަށް

އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށު ކައުންސިލަކުން އެކައުންސިލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގެ

64

ކައުންސިލަރުން ވީއްލުން

ބޭނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަރަކު ފޮނުވައިދެއްވުމަށް ،ލިޔުމުން އެދިލައްވައިފިނަމަ
ކައުންސިލަރަކު ވީއްލިދާނެއެވެ.
މިގޮތަށް ވީއްލޭނީ ރަށަކަށް ގިނަވެގެން  10ދުވަހަށެވެ .އަދި އެއް ފަހަރާ 5
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑު

65

މެންބަރުންގެ ވިޔަފާރިއާއި

66

ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑެއްގެ ގޮތުގައި މި ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރާނީ
ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން  28ނޮވެންބަރ  2013ނެރުއްވާފައިވާ ''
ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު'' (/2013/016އ) އާއި އެއްގޮތަށެވެ.
އަދި މިއުޞޫލު ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް 2ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
(ހ)

އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުގެ ހުވައި ކުރާތާ 14
(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި
އެމެންބަރެއްގެ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މެންބަރުން އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އެ
މެންބަރެއްގެ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ،ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާއިބެހޭ
މަޢުލޫމާތުގެ ކޮޕީއެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެސް.އެމް.އެސް އިން މުޢާމަލާތު 67
ކުރުން

(ހ)

މި

ޤަވާޢިދުގައި

އެސް.އެމް.އެސް

ވަކިގޮތަކަށް

މުއާމަލާތުކުރުމަށް

ބުނެފައިނުވާ

މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް

ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ފަރާތަކަށް އެންގުމުން ފުދޭނެއެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ކަންކަމުގައި

ޞަފްޙާ34 :

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ހަވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް

69

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
(ތ)ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން

ޤާނޫނުގެ 155ވަނަ މާއްދާގެ

 7އޯގަސްޓް 2008ގައި ޤާނޫނު އަސާސީ

ތަސްދީޤު ކުރެވުނުއިރު ށ.ފުނދޫގައި ށ.އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތެވެ.
ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ

އިދާރީ މުވައްޒަފު

އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ،

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ.
އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ
ރައީސްގެ ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ
ދަށުން ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެންމެ
އިސް އިދާރީ

މުވައްޒަފަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ

ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ.
އެންމެ އިސް އިދާރީ

70

(ހ)

މުވައްޒަފުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ
ކައުންސިލް

ހިންގުމާއި

ޙަވާލުވެ

ހުންނެވި

ބެލުމުގެ

ފަރާތެއްގެ

ދަށުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން
(ށ)

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

(ނ)

ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުންތަކަށް

ބޭނުންވާނެ

އެންމެހާ

އިންތިޒާމްތަކާއި

ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
(ރ)

ކައުންސިލްގެ

ރައީސްގެ

ލަފާގެ

މަތިން

ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
(ބ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

(ޅ)

ކައުންސިލްގެ

ޞަފްޙާ35 :

ބައްދަލުވުންތަކަށް

ބޭނުންވާ

ރިޕޯޓުތައް

ދިރާސާތަކާއި

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
(ކ)

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

(އ)

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭގޮތުން
ކައުންސިލަށް އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

(ވ)

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

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާ

71

(ހ)

ލެއްޕުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބަލަހައްޓާނީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން
އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެވެ.

(ށ)

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ ބަންދު ދުވަސް ދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވަންވާނީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތެއްގެ އިޒުނަ
ލިބިގެންނެވެ .އަދި މިގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވަންވާނީ ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ
މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެކަންޏެވެ.

މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

72

ކައުންސިލުން

ކުރާ

މަސައްކަތާއި

ގުޅޭގޮތުން

މީޑިއާއަށް

މަޢުލޫމާތުދޭނީ

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ
ނައިބުރައީސް ނުވަތަ އެ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެ ތިބި އިސް މުވައްޒަފުންގެ
ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ޞަފްޙާ36 :

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ހަތްވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަންކަން
މި ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙު

މި ޤަވާޢިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ،އެ އިޞްލާޙެއް

73

ގެނައުން
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ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައުންސިލުން ނިންމުމުންނެވެ.

މި ގަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް

މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ
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ދިމާވުން
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ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ

މި ޤަވާޢިދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން
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މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު؛
(ހ)

"ޤާނޫނުއަސާސީ"

ކަމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ޢަމަލުކުރަންފެށުނު

7

އޮގަސްޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

2008

ގައި

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށެވެ.
(ށ)

"ކައުންސިލް"

ކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

7/2010

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް
އަށެވެ.
(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.

ދރާ
ސލްގެ އި ާ
ކއުން ި
ރބުރީ އަތޅު ަ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް
މިނިވަންހިންގުން،ށ.ފުނަދޫ

ދ2017 -
ޢ ު
ސލްގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ނ ި
ބރީ އަތޅުކައު ް
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

(ބ)

ޞަފްޙާ37 :

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