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ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 2014

ފުރަތަމަ ބާބު
ޢާއްމު މާއްދާތައް

 .0ތަޢާރުފާއި ނަން:
ހ .މި ޤަވާޢިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/4101ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ނ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށު ް

ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުންތައް

ވލާ ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ 42 ،ފެބުރުއަރީ
ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދެވެ .މި ޤަވާޢިދު އެކުލަ ާ
 4100ގައި ބޭއްވުނު ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
ށ .މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު  "4100އެވެ.

 .4މަޤްޞަދު:
ޤޞަދަކީ،
މި ޤަވާޢިދު ގެ މަ ް

ޒ
ރ ( 7/4101ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ ީ
ޤާނޫނު ނަންބަ ު

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،
ފ.

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ހިންގުމަށާއި،

ކައުންސިލްގެ

މސްއޫލިއްޔަތު
ަ

ފުރިހަމައަށް

އަދާކުރުމަށާއި،

އ
ތ ް
ދލުވުން ަ
މށްޓަކައި ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ބައް ަ
ނންމުންތައް ނިންމު ަ
ި
ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ
ނންމުމުގައި
ި
ނތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަން
ދލުވު ް
އ ހިންގުމާއި ،އެ ބައް ަ
ވންތަ ް
ބޭއްވުމާއި ،އެ ބައްދަލު ު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުމެވެ.

 .3ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން:
އ މިވަނީ 0 ،މާރޗް  4100ގައި ބޭއްވި ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ
މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާފަ ި
ބައްދަލުވުމުގައި ،ކައުންސިލުން މި ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމުން 0 ،މާރޗް  4100އިން ފެށިގެންނެވެ.
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 .2ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/4101ގެ
 04ވަނަ މާއްދާގައިވާ ،ހިނގަމުންދާ

ކައުންސިލްގެ

ގ
ދައުރު ނިމި އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލް ެ

މ
ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ކަމުގައި ބަލާނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހުވައި ކުރުމަށްފަހު ބާއްވާ ފުރަތަ ަ
ބައްދަލުވުމެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސް
 .5ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް:
ރންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ރައީސަކާއި
މި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކައުންސިލްގެ މެންބަ ު
އވެ.
ނައިބުރައީސެއް ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެ ެ

 .6ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން:
ވ
މއް ހުސް ާ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ ،އެ މަޤާ ެ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 02ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ

ތރެއިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ.
ގޮތުގެމަތިން އެ ހުސްވާ މަޤާމަކަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ެ

 .7ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް:
(ހ) ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި،
ތންނެވެ.
އަންނަނިވި ގޮތުގެމަ ި
 .0ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުންގެ

ތެރެއިން،

ކައުންސިލްގެ

ރައީސްކަމަށް

ނުވަތަ

ނައިބުރައީސްކަމަށް

ނސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅުން.
އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދޭ މެންބަރެއް ،އެ މެންބަރެއްގެ ނަން ކައު ް
 .4ރައީސަކަށް

ނުވަތަ

ބރައީސްކަމަށް
ނައި ު

އިންތިޚާބުކުރާނެ

ނ
މެންބަރު ް

ހޮވާނީ،

ނސިލްގެ
ކައު ް

އެ

ނބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި މެ ް
ރކަށް ދެވޭނީ  0ވޯޓެވެ.
 .3ކޮންމެ މަގާމަކަށް ނަގާ ސިއްރުވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެންބަ ަ
ނ ފުރަތަމަ ނަގާނީ
 .2ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސްކަމަށް ވޯޓުނަގާނީ  4މަގާމަށް ވަކިންނެވެ .މިގޮތު ް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޮވާ ވޯޓެވެ.
ގ ނައިބު ރައީސެވެ.
(ށ) ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލް ެ
އން ހޮވާ މެންބަރެކެވެ.
އަދި ނައިބުރައީސަކު ނެތްނަމަ ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ ި
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ސކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.
(ނ) ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީ ަ
ޚބުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް
(ރ) ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު ނުވަތަ ނައިބުރައީސަކު އިންތި ާ
ނމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެވެ.
ބަލަހައްޓާނީ ،ކައުންސިލްގެ އެ ް
(ބ) ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވާނީ ،އެންމެ ގިނަ
ނބަރެވެ.
ވޯޓުލިބޭ މެ ް

 .2ކައުންސިލްގެރައީސް  ،ނައިބުރައީސް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން:
(ހ) ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދޭންބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން
ނ އޭނާ އެ
ޅންވާނެއެވެ .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިސްތިއުފާގެ ސިޓީލިބުމު ް
ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަ ަ
މަގާމުން ވަކިވީއެވެ .މި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ
ވނެއެވެ.
ރންނަށް އަންގަން ާ
މުވައްޒަފު ،ސިޓީ ލިބުނުކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހުރިހާ މެންބަ ު
މންބަރަކު
ތ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ެ
ތން ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަ ަ
މ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
(ށ) ި
އިސްތިއުފާދިން ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

 .9ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން:
ނނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް
(ހ) ރައީސް ،ނައިބުރައީސް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ނ
މ އެކަ ް
މލުވަމުންދާކަމަށް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަ ަ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އިހު ާ
ނސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ރަނގަޅު
ހން މެމްބަރެއްގެ ތާއީދާއެކު ކައު ް
ހުށަހަޅާ މެމްބަރުގެ އިތުރުން އެ ެ
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ލިޔުމުން ހުށައަޅާ އެކަންކަން އިސްލާޙް ކުރުމަށް  25ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހުވެސް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ
އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އިހްމާލު ވަމުންދާކަމަށް ހުށައަޅާ މެމްބަރުގެ އިތުރުން ދެ މެމްބަރުންގެ
ނ ހުށައަޅާ
ރން ހުރި ކަންތައްތައް ލިޔުމު ް
ތާއީދާއެކު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ރަނގަޅު ކު ަ
ނން.
ނފެށިގެން  31ދުވަހުގެ އިތުރު މުހުލަތު ދި ު
އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެންގުމަށްފަހު އެދުވަހު ް
ނ
ތށް ޢަމަލު ކުރުމަށްފަހު ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު ް
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ) ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ގޮ ަ
ގ
ލށް ފާހަ ަ
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އިހްމާލުވަމުންދާކަމަށް ކައުންސި ަ
ގ ވޯޓު ނެގުން.
ކުރެވިއްޖެނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމު ެ
ނގޭނީ އެކަމަށްއެދި ކައުންސިލްގެ ދެބައިކުޅަ
(ރ) މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނާ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ެ
އޅާ ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވުމުންނެވެ.
އެއްބައި މެމްބަރުން އެކަން ހުށަ ަ
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(ބ) ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ޤާނޫނާ
ޚިލާފުކަމަށް

ޝަރުޢީ

ކޯޓަކުން

ނުވަތަ

ކަމާބެހޭ

މުއައްސަސާއަކުން

ކަނޑައެޅުމާ

ގުޅިގެން

ނަގާ

ދއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު މި މާއް ާ
(ޅ) އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުން ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްކަމުން ދުރުކޮށްފިނަމަ ،އޭގެ
ފަހުން އެމަޤާމަށް މެމްބަރަކު ކަނޑައެޅުމަށް އެ ދައުރުތެރޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވަކިކުރި މަޤާމަށް
ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ކ) ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން މެމްބަރަކު ވަކިކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ
މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރުކަން ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

 .01ކައުންސިލްގެ ސްލޫކީ މިންގަނޑު:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައުންސިލުން ކައުންސިލަރުން ޢަމަލުކުރާނެ ސްލޫކީ
ށ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
މިންގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު އެމިންގަނޑާއެއްގޮތަ ް

 .00ކައުންސިލަރުންގެ ވާޖިބުތައް:
ބޔާންކޮށްފައި
ކައުންސިލަރުންގެ ވަޒީފާއަކީ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާއެކެވެ .ކައުންސިލަރުންގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ަ
އެވަނީއެވެ.
(ހ) ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.
ތކުގައި ބައިވެރިވުން.
ވން ަ
(ށ) ކައުންސިލްގެ ބައްދަލު ު
ނސިލުން އެ މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކުރާ ކޮންމެކަމެއް
(ނ) ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކައު ް
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ކުރުން.
(ރ) ކައުންސިލްގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށް އެކައުންސިލަރަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
މއި އެކަމެއް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ކައުންސިލާއެކު ޙިއްސާ ކުރުން.
ޙަވާލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިންކުރު ާ
ވ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކުގެ ދާއިރާއިން ދިމާވާ އެހެނިހެން
(ބ) މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

 .04ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ) ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި އެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.
އއްގޮތަށް ކައުންސިލް ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވައި ހިންގުން.
(ށ) ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ ެ
ތބެލުން
(ނ) ކައުންސިލްގެޙަރަކާތްތައްހިނގަމުންދަނީކައުންސިލްގެމަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޯ
ބރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުން.
(ރ) އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެން ަ
އލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކާއި ކައުންސިލާ
(ބ) ދަ ު
ދެމެދު އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
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އންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް
(ޅ) ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އާއި ކަ ު
އސުން.
ނތިޒާމު ހަމަޖެ ް
ބެލެހެއްޓޭނެ އި ް
އ
އ ކަންތައްތަ ް
ބ ފައިސާގެ އެންމެހަ ި
ސލަށް ލި ޭ
ތށް ކައުން ި
ނންމުންތަކާ އެއްގޮ ަ
(ކ) ކައުންސިލުން ނިންމާ ި
ތ ބެލުން.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ޯ
ނ
މ ނިންމުންތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގު ް
(އ) އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިން ާ
ކރުން.
މންތައް ކައުންސިލްގެއިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ޝާއިޢުކުރުމާއި ތަންފީޛު ު
ނން ު
(ވ) ކައުންސިލުން ނިންމާ ި
ތބެލުން.
(މ) ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓުތައްތައްޔާރުކުރުވުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭފަރާތްތަކަށް ގަވާއިދުން ފޮނުވާ ޯ
(ފ) ޤާނޫނު ނަމްބަރު  ( 7/4101ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ޓ އޮތޯރިޓީއަށް
ގ މަތިން ލޯކަލް ގަވަރަމަން ް
ޤާނޫނު) ގެ  019ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ފނުވުން.
ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ޮ
(ދ) ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.

 .03ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ވާޖިބުތައް:
ބހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
(ހ) ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ެ
ތ
ގއި ،ނުވަ ަ
(ށ) ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއް ަ
ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރުން.
(ނ) ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.
(ރ) ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.

ތިންވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
އެއްވަނަބައި
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން
 .02ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން:
ނނިވި ( 4ދޭއް) ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.
ބހިގެންވަނީ އަން ަ
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ެ
ނ
ދލުވު ް
(ހ) ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައް ަ
ދލުވުން.
(ށ) ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައް ަ
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 .05ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާދުވަސް:
އންސިލްގެ،
ނމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކަ ު
ތން ،ކޮ ް
(ހ) މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ގ ދުވަހަކީ
ތ ެ
ވނެ ހަފް ާ
ވން ބާއް ާ
ކށް ބައްދަލު ު
ލވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ .ޢާންމު ޮ
ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަ ު
ނ
މ ޖެހިގެ ް
ނބޭއްވިއްޖެ ނަ ަ
ބުދަ ދުވަހެވެ .އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ު
އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހު އެބައްދަލުވުން ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
ހފްތާއަކު 0
(ށ) ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފެނިއްޖަނަމަަ ،
އވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ވރެ ގިނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ބޭ ް
(އެކެއް) ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް ު

 .06ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނާއި ،ވަގުތާއި ،އެޖެންޑާ:
ނ ބާއްވާނީ
ވ ް
އންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލު ު
ތކަށް ނުނިންމާހާ ހިނދަކު ކަ ު
(ހ) ކައުންސިލުން އެހެންގޮ ަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ .ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތާއި ،އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.
(ށ) ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ،ގަޑިއާއި ،އެޖެންޑާ ،އެ ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުމުގެ

މަދުވެގެން

4

(ދޭއް)

ދުވަސްކުރިން،

ކައުންސިލްގެ

ރައީސް،

ކައުންސިލްގެ

ލިޔުމުން

ވނެއެވެ.
ނށް ފޮނުވަން ާ
މެންބަރުން ަ

 .07ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ:
ރތީބުން ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެޖެންޑާ
ށހެޅޭ ތަ ު
ހށަހެޅޭ ހުރިހާކަމެއް ،އެ ހު ަ
(ހ) ކައުންސިލަށް ު
ކުރަންވާނެއެވެ.
ނ
ބއްދަލުވު ް
ނންވާނަމަ ޢާންމު ަ
(ށ) ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް ބޭ ު
ތާވަލުކުރެވިފައިވާ

ދުވަހުގެ

3

(ތިނެއް)

ދުވަސް

ކުރިން،

ލިޔުމަކުން

ކައުންސިލްގެ

ރައީސަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
އ ހުށަހަޅަން
(ނ) ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ،ކައުންސިލަށް ވަކިކަމެ ް
ބޭނުންވާނަމަ އެކަމެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ
ބން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރަންވާނެއެވެ.
ހުރިހާކަމެއް ،ތަރުތީ ު

(ރ)

ބައްދަލުވުމުގެ

އެޖެންޑާ

ކަނޑައެޅުމުގައި

ދައުލަތުގެ

އިދާރާއަކުން

ހުށައަޅާ

ށ
ކަންތައްތަކަ ް

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
(ބ) ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައަކީވެސް،
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނާއި

ނސިލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް
އ ް
ގަވާޢިދުތަކުގެ ދަށުން ކަ ު

މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
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މއްގައި އެޖެންޑާގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކާމެދު ބަހުސްކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގެ
(ޅ) ހިނގަމުންދާ ބައްދަލުވު ެ
އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމިދާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެފަދަކަމަކީ މި ޤަވާޢިދުގެ  43ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ
ކަމެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 .02ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު:
(ހ)

ގ ދެބައިކުޅަ
ނސިލްގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން ެ
އ ް
ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކަ ު

އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.
އ
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،އެ ޢަދަދު ހަމަވަންދެންެ ،
ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑާލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

 .09ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން:
އަންނަނިވި ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްގައި ،އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ،ކައުންސިލްގެ ކުއްލި
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
(ހ) ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ،މަދުވެގެން ކައުންސިލްގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި
މެންބަރުންއެދުން.
ދލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެދުން.
(ށ) ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައް ަ
ބބަކާހުރެ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ފެނުން.
(ނ) އެކަށީގެންވާ ސަ ަ

 .41ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ހުށަހެޅުން:
ބއްވަން ،އެ
ނސިލްގެ ކުއްލިބައްދަލުވުމެއް ާ
ދގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކައު ް
މި ޤަވާޢިދުގެ 09ވަނަ މާއް ާ
ބއި ތާރީޚް
ބ ާ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އެދުމުގައި ،އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ސަ ަ
ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 .40ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް:
ބ ރައީސްގެ
ތ ނައި ު
ވން ،އަދި ރައީސް ނުވަ ަ
ރއީސްގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު ހޮ ު
ތ ނައިބު ަ
(ހ) ރައީ ސް ނުވަ ަ
ގން.
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެ ު
(ށ) ކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އުޞޫލުތަކަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެނައުން.
އ
ށ އެއްވެސް ލޯނެއް ނެގުން ،ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެ ް
ގތަ ް
(ނ) ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ ޮ
ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން.
(ރ) ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓު ފާސް ކުރުން.
އކުލަވާލުމާއި ފާސްކުރުން.
(ބ) ކައުންސިލްގެ ޕްލޭންތައް ެ
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(ޅ) ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.

 .44ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެތަނާއި ،ވަގުތާ ،އެޖެންޑާ:
ތނާއި ،ވަގުތާއި،
ވނެ ަ
ވން ބާއް ާ
އލި ބައްދަލު ު
ވ ކު ް
ލން ބާއް ާ
މތިން ،ކައުންސި ު
ވ ގޮތުގެ ަ
(ހ) މި ގަވާއިދުގައި ާ
ވ ހުށަހެޅުމާ
ފރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައި ާ
އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ ،އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި ަ
ނސިލްގެ ރައީސެވެ.
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކައު ް
ލގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ،ގަޑިއާއި،
މށް ކައުންސި ް
އދަލުވުން ބޭއްވު ަ
ލ ބަ ް
(ށ) ކައުންސިލްގެ ކުއް ި
އެޖެންޑާ،

ވީއެންމެ

ހކަށް
އަވަ ަ

ކައުންސިލްގެ

ރައީސް،

ލިޔުމުން

ކައުންސިލްގެ

ށ
ނ ް
މންބަރުން ަ
ެ

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 .43ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު:
(ހ)

ކައުންސިލްގެ

ކުއްލި

ބައްދަލުވުމެއް

ނ
ބޭއްވޭ ީ

ނސިލްގެ
ކައު ް

ޖުމްލަ

ގ
މެންބަރުން ެ

ދެބައިކުޅަ

އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.
ނދެން ،އެ
ހމަނުވާނަމަ ،އެ ޢަދަދު ހަމަވަ ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ަ
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑާލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

 .42ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން:
ނ ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ .ރައީސް ނެތް
ޓ ީ
ނތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައް ާ
(ހ) ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވު ް
ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސެވެ.
(ށ) ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް އެއްފަހަރާ ކައުންސިލްގެ ހިންގުމާ އެކަހެރިވާންވާނީ ކައުންސިލްގެ
ގ ތެރެއިން ޢައްޔަން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުވާނޭ މެމްބަރަކު ،މެމްބަރުން ެ

 .45ކައުންސިލްގެ އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް:
ދލުވުންތަކުގެ އިތުރަށްވެސް ،ކައުންސިލްގެ
ބއްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ބައް ަ
ޢންމު ަ
(ހ) ކައުންސިލްގެ ާ
މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ބައްދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ) ކައުންސިލްގެ

ނ
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އެއްފަހަރާ ކައުންސިލްގެ ހިންގުމާ އެކަހެރިވާންވާ ީ

ނ
ނ ޢައްޔަ ް
މބަރުންގެ ތެރެއި ް
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ކައުންސިލްއާ ޙަވާލުވާނޭ މެންބަރަކު ،މެ ް
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
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 .46ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވުން:
(ހ)

ދިމާވާ މުހިންމު

ސަބަބަކާހުރެ

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް

ރޞަތެއްގައި
މބަރަކު ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފު ު
ނިންމާފައިވާ ކަމެއްކުރުމަށް މެ ް
އެކަން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
އ ކުރުމަށް
އދަލުވުމަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތެ ް
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ބަ ް
މޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި
ލވުމެއް ނުވަތަ އެ ކޮ ެ
މބަރަކު ،އެ ބައްދަ ު
މ ބުނާ މެ ް
ކށް ސަލާ ް
ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަ ަ
ޙާޟިރީގައި ފާހަގަ ކުރާނީ ސަލާމްގައި ހުރި މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ވޢިދުގައިވާ
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ނާންގައި ،ނުވަތަ މި ޤަ ާ
މ
ށ ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިން ާ
ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީ ނުނަގައި ،ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަ ް
ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވެ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
އދުމުގެމަތިން
ކއުންސިލަރަކަށް ކައުންސިލްގެ ނުވަތަ އެކައުންސިލަރެއްގެ ެ
ނނަވާ ަ
(ރ) ޗުއްޓީގައި ހު ް
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
ވންތަކަށް ޙާޟިރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރުމުގެ
(ބ) ބައްދަލު ު
އ
ސަބަބުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަކަށާ ި
ނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ކައުންސިލަރަކާމެދު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
-0

ހޖެހިގެން
ކ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރަކު ޖެ ި
ދ (ނ)ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތްތަ ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ) އަ ި

ލވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ އެކައުންސިލުން ނަޞޭޙަތް ދިނުން.
ކައުންސިލްގެ ( 4ދޭއް) ބައްދަ ު
-4

ބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ މި މާއްދާގެ  0ގައިވާ ކަންތައް
ވިދިވިދިގެން ( 3ތިނެއް) ަ

ތަކުރާރުވާނަމަ އެ ކައުންސިލަކުން ލިޔުމުން އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން.

ދެވަނަބައި
ކައުންސިލް ހިންގުން

 .47ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި ނިންމުން
އ ނިންމުން
ގމަތިން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ފެށުމާ ި
(ހ) މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު ެ
ބއްދަލުވުން ފަށަމުން "
ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ަ

بسم اهلل الرحمن

الرحيم  -الحمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله  -ކައުންސިލްގެ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދު 4102

9

ބައްދަލުވުން ފެށުނީ" މިގޮތަށް އަދި ބައްދަލުވުން ނިންމަމުން والحمد هلل رب العالمين "ކައުންސިލްގެ
ބއްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.
ތށް ަ
ބައްދަލުވުން ނިމުނީ" މިގޮ ަ
ދދު ހަމަވޭތޯ
ވން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން ،އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަ ަ
(ށ) ބައްދަލު ު
ކރުމަށްފަހު
ނގެ ޢަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ު
ނބަރު ް
ވނަމަ މެ ް
ނނީ ޢަދަދު ހަމަ ާ
ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ .ޤާ ޫ
ނވާނަމަ ،އެ
މ ު
ގޑިޖެހޭއިރު ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަ ަ
ލވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަ
ފށާނީއެވެ .ބައްދަ ު
ބައްދަލުވުން ަ
ދ
ޤނޫނީ ޢަދަ ު
ގތު ފަހަނައަޅައިދިއުމުންވެސް ާ
ލންވާނެއެވެ .މި ވަ ު
ޢަދަދު ހަމަވޭތޯ ( 05ފަނަރަ) މިނެޓް ބަ ަ
ނ އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
ހަމަނުވާނަމަ ،އެކަން ރިޔާސަތު ް

 .42އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން:
ށފަހު ،އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ.
ބައްދަލުވުން ފެށުމަ ް
އ އެޖެންޑާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ .އެޖެންޑާއަށް
ނޑާ އިއްވުމުން ،ކައުންސިލުން ެ
މިގޮތުގެމަތިން ރިޔާސަތުން އެޖެ ް
ނއެވެ.
ލގެ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވިދާ ެ
އުނިއިތުރު ގެންނަން ކައުންސި ް

 .49އެޖެންޑާއާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ބަހުޘަށް ހުޅުވާލުން:
(ހ) ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ އެޖެންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބުން ،އެޖެންޑާގައި
ނ
ކބެހޭގޮތު ް
ބއްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި ،އެކަމަ ާ
ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން ،ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ަ
ދލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ.
ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބައް ަ
ފރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގައި،
އވާ ގޮތުގެމަތިން ބަހުސްގެ ު
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި

މއްސަލައިގެ
ަ

ބހުސަށް ދެވޭނެ ޖުމްލަ ވަގުތާއި ،ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،މުޅި ަ
ގ
ތން ފުރުޞަތު ެ
ދިގުމިން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުގެމަ ި
ދިގުމިން ކަނޑައަޅަން ރިޔާސަތުން ނިންމައިފިނަމަ ،ބަހުސްގެ ޖުމްލަ ދިގުމިނާއި ،ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބޭނެ
ފުރުޞަތުގެ

ދިގުމިން،

ހސްފެށުމުގެ
ބަ ު

ކުރިން

ރިޔާސަތުން

އިޢުލާނު

ކުރަންވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ނ ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުންނެވެ.
ވ ީ
ނށް ފުރުޞަތުދޭން ާ
މެންބަރުން ަ

 .31ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދުން:
ށ
ދލުވުމަކަ ް
ތގެމަތިން ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމުން ،އެ ބައް ަ
މއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮ ު
ވނަ ާ
(ހ) މި ގަވާއިދުގެ ަ 45
ނ ރިޔާސަތަށް
އތް އުފުލައިގެ ް
ނންވާ މެންބަރުންަ ،
ހސުގައި ބައިވެރިވާން ބޭ ު
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަ ު
އެކަމަށް އެދޭނީއެވެ.
(ށ) ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް ،އެ ބަހުސަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު
ށ
ހަމަވަންދެން ،ނުވަތަ ބަހުސް އެއްކޮށް ނިމެންދެން ،ފުރުޞަތަށް މެންބަރުން އެދުނު ތަރުތީބުކަމަ ް
ވނެއެވެ.
ރިޔާސަތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުން ،ފުރުޞަތުދޭން ާ
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 .30ބަޙުޘްގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބު:
ށ
މ މެންބަރަކުވެސް އަންނަނިވި އުޞޫލުތަކަ ް
ގއި ވާހަކަދެއްކުމުގައި ،ކޮން ެ
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކު ަ
ތަބާވާންވާނެއެވެ.
(ހ) މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ވަގުތު އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި،
މެންބަރަކުވެސް އެދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން.
އގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިނާކުރުން.
(ށ) ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެ ް
(ނ)

އިސްލާމް

ދީނުގެ

އަސްލުތަކާ

ޚިލާފުނުވެ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ބަސްމޮށެ

އުޅުމުގެ

ށ
ކ ް
އަދަބުތަ ަ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން ،ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް
މތިން ،ވާހަކަދެއްކުން.
އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ ަ

 .34ބަޙުޘް ނިންމުން:
ތ
މން ނުވަ ަ
ބހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިމު ު
މށް ހުށަހެޅި ަ
ދލުވު ަ
(ހ) ކައުންސިލްގެ ބައް ަ
ކރެވުނު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މެންބަރަކަށް،
ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ ވަގުތު ހަމަވުމުން ،އެ ބަހުސް ު
ނޓް ދޭންވާނެއެވެ.
މ ެ
ނމަށް މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) ި
ބ ު
ޖަވާބުދާރީ ވުމަށާއި ފަހުބަސް ު
ސ
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރަށް ފަހުބަ ް
ނ އިޢުލާން
ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު ،މުޅި ބަހުސްއާ ގުޅިގެން ނިންމި ނިންމުން ރިޔާސަތު ް
ކުރުމުން އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ.

 .33ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން ހުއްޓާލަންޖެހުން:
ކ
އ މެންބަރަ ު
ކރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަެ ،
ނނިވި ކަންކަމުން ު
ދނިކޮށް އަން ަ
މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ަ
ވނެއެވެ.
ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓާލަން ާ
ހކައެއްކަމަށް
ނބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާ ަ
(ހ) މެ ް
ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން.
ރ
ނބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކައުންސިލްގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައްކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކު ާ
(ށ) މެ ް
ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން.
ރޔާސަތަށް
ކ ގުޅުމެއްނެތް ވާހަކައެއްކަމަށް ި
ކ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަ ާ
ނބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަ ީ
(ނ) މެ ް
ނގުން.
މށް އެ ް
ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓާލު ަ
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 .32ވާހަކަ ހުއްޓާލަން އެންގި ސަބަބު ބަޔާންކުރުން:
ގ ސަބަބު،
ށ ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ ،އެވާހަކައެއް ހުއްޓާލުމަށް އަން ާ
މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަ ް
ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 .35ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރުން ހުއްދަނޫންކަންތައްތައް:
ކރެ ކަމެއް
ކންކަމުން ު
ބރަކު ،އަންނަނިވި ަ
ލވުމެއްގައި ،ކައުންސިލްގެ މެން ަ
ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބައްދަ ު
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ތ
ފދަ ތަކެ ި
ލ ަ
އރު ކައުންސިލްގެ ޙުރުމަތްކެނޑޭފަދަ ގޮތަކަށް ނޫސް މަޖައް ާ
ދލުވުން ހިނގަމުންދާ ި
(ހ) ބައް ަ
ވހަކަ ދެއްކުމާއި ،ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއެހުމަށް
މބަރުންނާ ާ
ކިޔުމާއި ،ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ،އެހެނިހެން މެ ް
ތކޮށް މުޢާމަލާތުކޮށް ހެދުން.
އައިސްތިބޭ މީހުންނަށް އިޝާރަ ް
ނބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން.
(ށ) މެ ް
ތ
ބނުމަށް ފިޔަވައި ،ކެސެޓް ރެކޯޑަރ ،ނުވަ ަ
ނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ޭ
(ނ) ކައުންސިލު ް
ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ،ނުވަތަ ކެމެރާ ،ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު ރެކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި
އ ބޭނުންކުރުން.
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަ ި
(ރ) މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު ހުރަސް އެޅުން.
އ މޯބައިލް ފޯނުން ފޯނުކުރުމުގެ ފަންކްޝަން ބޭނުންކުރުމާއި ،ކެމެރާ
(ބ) ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގަ ި
ގން ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުމާއި ،ވޮއިސް ރެކޯޑަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަޑު ރެކޯޑުކުރުން.
ބޭނުންކޮށް ެ

.36ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން:
އ
ބނުންވާ މަޢުލޫމާތާ ި
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ޭ
ތ ދިނުމުގެ
ވ ު
ނތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢު ަ
ދލުވު ް
ތކަށް ،ކައުންސިލްގެ ބައް ަ
މަޝްވަރާދެވިދާނެ އެކި ފަރާތް ަ
ބާރު ،ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތިންވަނަ ބައި
ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުން
.37ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުން:
ނ އެއްވެސް
ފއިނުވާހާ ހިނދަކު ،ކައުންސިލު ް
(ހ) މި ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށް ަ
ށ ހާޒިރުވެ
މއް ހުށަހެޅި ،އެ ބައްދަލުވުމަ ް
ގ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަކަށް އެކަ ެ
ކަމެއް ނިންމޭނީ ،ކައުންސިލް ެ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
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ފސްކުރެވޭނީ
ނނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ާ
ހން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އަ ް
ގ (ހ) ގައި އެ ެ
(ށ) މި މާއްދާ ެ
މުޅި ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  040ވަނަ މާއްދާ
(ކައުންސިލްގެ

ރައީސާއި ނައިބު

ރައީސް

މަޤާމުން

ދުރުކުރުން)

އިން

ކައުންސިލަށް

ލިބިދޭ

ބާރު

ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް.
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިދާރީދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

ހިންގުމުގެޤާނޫނުގެ

034ވަނަ

މާއްދާ

ނންމުންތައް.
ތންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމާ ި
(ކައުންސިލުން އިންވެސްޓުކުރުން)އިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭބާރު ަ
 .3މިޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން.

 .32ކައުންސިލުން ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި ރިޢާއަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:
ވ.
ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެ ެ
ރކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ
ނވާނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ،ސަ ު
ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ނިންމަ ް
ޤގެ ޕްލޭނާ
ލންތަކާއި ،އަދި ޤައުމީ ތަރައް ީ
ޕްލޭނާއި އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕް ޭ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 .39މާލީކަންކަން ނިންމުން:
ރއްޔިތުންގެ
ނ ަ
ދއުލަތުގެ މާލިއްޔާތާ ބެހޭގޮތު ް
ޓ ކަނޑައަޅަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ަ
(ހ) ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ް
ތކުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނު ަ
ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޅ
އދާ (އަތޮ ު
ގ  2ވަނަ މާ ް
ހންގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
އރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ރ ދާ ި
(ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ ީ
މލީ އެންމެހާ
ރތަކުގެ ތެރެއިން ާ
ށ ލިބިދޭ ބާ ު
ލ ް
ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް) އިން ކައުންސި ަ
ޤނޫނުތަކާއި،
ނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ާ
ތން ރައްޔިތު ް
ލތުގެ މާލިއްޔާތާ ބެހޭގޮ ު
ކަންކަން ކުރަންވާނީ ދައު ަ
ލވިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވާ ެ

 .21ވޯޓުދިނުން:
(ހ) ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ފިޔަވައި ،ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި
ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.
ކންމެ ކަމަކަށް ( 0އެކެއް) ވޯޓެވެ.
ބރަކަށްވެސް ދެވޭނީ ،ވޯޓުނަގާ ޮ
(ށ) ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެން ަ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދު 4102

13

 .20ވޯޓުގުނައި ތަފްޞީލް ރެކޯޑުކުރުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން:
ތ
ލ ރެކޯޑުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފު ނުވަ ަ
ވޯޓު ގުނައި ،އޭގެ ތަފްޞީ ު
ޖ
އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެކެވެ .އަދި ވޯޓުގެ ނަތީ ާ
ރޔާސަތުންނެވެ.
އިޢުލާނުކުރާނީ ބައްދަލުވުމުގެ ި

 .24މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު:
ގ
ތ މަންމަ ެ
ވ ަ
މހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނު ަ
ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރި ީ
ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ
ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ ،އެ މެންބަރަކު އެ
ނވާނެއެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ު

 .23ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން:
ދ
ވޓުގެ ޢަދަ ު
ފންނަ ޯ
ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ،ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފެންނަ ،ނު ެ
ހަމަހަމަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.

 .22ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން:
(ހ) ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮށް
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ކައުންސިލު ް

ހާމަކުރުމަށްޓަކައި

ފާސްކުރާ

ޤަރާރުތަކާއި

ކައުންސިލްގެ

ސިއްކަ

ތ
ނުވަ ަ

ކައުންސިލްގެ

ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

އަމުރުތަކާއި
ޖެހުމަށްފަހު،
އިދާރާގެ

ނތަކާއި
ނިންމު ް
ކައުންސިލްގެ

ނޯޓިސް

ބޯޑުގައި

އ
ކަންތައްތަ ް
ރަސްމީ
ޢާންމުކޮށް

ށ
ކ ް
ޢާންމު ޮ

ވެބްސައިޓުގައި
ހން
ފެންނާނެ ެ

ވނެއެވެ.
ބަހައްޓަން ާ

 .25ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން:
ކައުންސިލްގެ

ޢާންމު

ލވުންތަކާއި
ބައްދަ ު

ކުއްލި

ނތަކުގެ
ބައްދަލުވު ް

ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެ

ތައްޔާކުރުމާއި،

އޓުމަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް
ނހެން ބެލެހެ ް
ފސޭހައިން ފެންނާ ޭ
ނށް ަ
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ަ
މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 .26ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ:
މއްގެ ޔައުމިއްޔާ ،ކައުންސިލްގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށް އެ ޔައުމިއްޔާގައި
ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވު ެ
މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

އދަލުވުމުގައި
ނތައްތަކާއި ބަ ް
ޔައުމިއްޔާގައި ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަ ް

ބޔާންކޮށްފައި
ތކާއި ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތު ސާފުކޮށް ަ
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ނަން ަ
އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ހަތަރުވަނަ ބާބު
ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި އޮންނަގުޅުން
 .27ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި އޮންނަގުޅުން:
ނނު ނަމްބަރ  )7/4101ގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާ ޫ
 055ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބުނާ މުއައްސަސާތަކުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް
ކއުންސިލުން
އބާރުލުމެއް ަ
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އެ މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުންވާ އެ ް
ދޭންވާނެއެވެ.

 .22ވިލަރެސްކުރުން:
ވރުގައި ދޭ
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުން އަތޮޅު ފެން ަ
ވލަރެސްކުރުމުގައި ޤައުމީ އިދާރާއާ ގުޅިގެން
ޚިދްމަތްތަކާއި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި އެކަންކަން ި
ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތައް
 .29ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޑްރެސްކޯޑު:
އޮފީހުގެ

ރަސްމީގަޑީގައާއި

ޢާންމު

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ކއުންސިލްމެންބަރުން
ަ

ނ
ބންވާ ީ
ތި ެ

ރަސްމީ

ހެދުމެއްގައެވެ.

 .51ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ހަފުތާއި މަސައްކަތު ގަޑި އާއި ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ އުނިކުރުން:
 51.0މަސައްކަތު ހަފުތާ:
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތު ހަފްތާ އާއި ރަސްމީ ގަޑިއެވެ.
ދއްތައިން ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް ހަފުތާއަކު
ނގެ މަސައްކަތު ހަފުތާ އަކީ ،އާ ީ
ޢާއްމުގޮތެއްގައި ،ކައުންސިލަރު ް
( 15ފަހެއް) ދުވަހެވެ.

 51.4މަސައްކަތު ގަޑި:
(ހ)

ތން،
އުޞޫލެއްގެގޮ ު

ކއުންސިލަރުންގެ
ަ

ރަސްމީ

މަސައްކަތުގަޑިއަކީ

އެކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ރަސްމީމަސައްކަތު ގަޑިއެވެ.
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ށ
ވސް ،އެކައުންސިލަރަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ގަޑިއަ ް
(ށ) ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކު ެ
މަސައްކަތަށް

ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.

ޙާޟިރުނުވޭ

މަސައްކަތަށް

ފަދަ

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

އުޒުރެއް

އެކައުންސިލަރަކަށް ދިމާވި ޙާލަތާގުޅޭގޮތުން އެކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރައްވަން
ވާނެއެވެ.

 51.3އޮފީހުން ބޭރަށްދިއުމާއި ރަށުން ބޭރަށްދިއުން:
ނ
(ހ) އުޞޫލެއްގެގޮތުން ،ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރައްވަންވާ ީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.
ބރަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
(ށ) ކައުންސިލަރުން ރަށުން ޭ
ވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޤާނޫނުގެ  043ވަނަ މާއްދާގައި ާ

 51.2ގަޑިޖެހުން:
ނ
(ހ) ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކުވެސް ،އެކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ލަހު ް
ޙާޟިރުވެއްޖެނަމަ ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.
ނ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވިކަމާއި ޙާޟިރުވި
ޖހުމުގެކުރި ް
ނ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ،ގަޑި ެ
(ށ) ކައުންސިލަރު ް
ގަޑި ރެކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ.
ލން ޙާޟިރުވީ ގަޑި ރެކޯޑު ކޮށްފައިނުވާނަމަ އެދުވަސް ބެލެވޭނީ ޙާޟިރުނުވާ
(ނ) ކައުންސިލަރުގެ އިހުމާ ު
ދުވަހެއްގެގޮތުގައެވެ.
(ރ)

ކައުންސިލްގެ

މަސައްކަތަށް

ނނަން
ނުކު ް

އވާ
ހަމަޖެހިފަ ި

ރަސްމީ

ގަޑިއަށް

ނުނުކުމެއްޖެނަމަ،

ރ ކެނޑޭނެއެވެ.
އެކައުންސިލަކުން ނިންމަވާ އުޞޫލާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ގަޑީލާ ި
ކށް ޖެހޭ ޢަދަދު ބަލާނީ ،މަހު މުސާރަ 31
ނނެވެ .މިނެޓަ ަ
(ބ) ގަޑީލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ މިނެޓު ް
ގ
މ ރަސްމީ ގަޑިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީ ެ
އންނަ ޢަދަދު ،ކައުންސިލަރުންގެ ޢާއް ު
އިން ގެއްލައި ،ގެއްލީމާ ަ
ސ ފިޔަވައި
ގންނެވެ .އެއީ ،ރަމަޟާން މަ ް
އންނަ ޢަދަދު  61ން ގެއްލައި ެ
ޢަދަދުން ގެއްލައި ،ގެއްލީމާ ަ
ދ
ނނަ ޢަދަ ު
ނ ޢަދަދު 6.5 ،ން ގެއްލީމާ އަ ް
އެހެން މަސްމަހު ،މަހު މުސާރަ  31ން ގެއްލައި ގެއްލީމާ އަން ަ
ނ
އލީމާ އަން ަ
ގއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު  2ން ގެ ް
ނ ެ
 61ން ގެއްލައިގެންނެވެ .ރަމަޟާންމަހު ،މަހުމުސާރަ ް 31
ޢަދަދު  61ން ގެއްލައިގެންނެވެ.
(ޅ)

ކައުންސިލަރަކު

ގަޑިޖެހިގެން،

ދުވަހަކަށް

ކެނޑޭ

ގޑީލާރި
ަ

ކެނޑޭނެ

އެންމެ

ކ
ގިނަޢަދަދަ ީ

އެކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދެވެ.
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 51.5ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ:
ކައުންސިލަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ ،ހައްޔަރުކުރުމާއި ކައުންސިލަރުކަމުން ވަކިވުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ
މުސާރައާއި ،ކައުންސިލަރުކަމުން ވަކިނުވާނަމަ ،ހައްޔަރުކުރުމާއި ދޫކޮށްލުމާއި ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ
މުސާރައާ މެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.
(ހ)

އެކައުންސިލަރެއްގެ

މއްޗަށް
ަ

މ
ކުށްސާބިތުވެފައިވާނަ ަ

ބަންދުގައިހުރި

ދުވަސްތަކުގެ

މުސާރަ

ދީގެންނުވާނެއެވެ.
ތ
ތށް ހުށަހެޅުމުން އެކައުންސިލަރެއްގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުވެ މައްސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ ،ނުވަ ަ
(ށ) ޝަރީޢަ ަ
ހނާޅައި މައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ ،އެމީހަކު ބަންދުގައި
އ ޝަރީޢަތަށް ހުށަ ަ
ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އެމައްސަލައެ ް
ހުރި ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ދޭންވާނެއެވެ.
އ ނިމުމުން
ނވާނީ ޝަރުޢީ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެ ް
ތށް ކައުންސިލަރަށް މުސާރަ ދޭ ް
(ނ) މިމާއްދާގެ (ށ)ގައިވާ ގޮ ަ
އންނަ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.
ނުވަތަ އިސްތިޢުނާފު ކުރުމަށް ޮ
ޓގެ ނަމްބަރު  46 ( 221/CIR/2014/5މެއި  ) 4102ސަރކިއުލަރ
މިއީ ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރި ީ
އ ފާސްކޮށް
ލވުމުން  02ޖޫން  4102ގަ ި
އިން އަންގަވައިގެން މިކައުންސިލްގެ  01ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަ ު
ދއެކެވެ.
ޤަވާޢިދަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ މާއް ާ

 .50މެމްބަރުން މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވުން:
ނ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ގަވާއިދުން
(ހ) ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ް
ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން ( 31ތިރީސް)
މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ ،ކައުންސިލަރުންގެ ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
ތ ވަގުތަކަށް،
(ށ) ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެއްޖެނަމަ ނުނިކުތް މުއްދަތަށް ނުވަ ަ
ވ މިންވަރު،
އެމެމްބަރެއްގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،މަސައްކަތަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށް ާ
އެމެމްބަރެއްގެ މުސާރައިން ކެނޑުން ފިޔަވައި ،މެމްބަރަކު މަސައްކަތަށް ނުނިކުމާއި ގުޅިގެން އިތުރު
ޖުރިމަނާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އދާކުރަންޖެހޭ
ނނާއި ވަޒީފާ ަ
އން ނުނިކުތުމު ް
(ނ) މިމާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެމްބަރަކު ވަޒީފާ ި
ބރެއްގެ މުސާރައިން ކަނޑާނީ ތިރީގައިމިވާ
ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު ،އެމެމް ަ
ގޮތަށެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދު 4102

17

ދ
ތ ޤަވާޢި ު
ވޢިދާ އެއްގޮތަށް ނުހޯދައި ،ނުވަ ަ
 . 0ކައުންސިލް މެމްބަރު ވަޒީފާއަށް ،ކައުންސިލްގެ އިޒުނަ ،ޤަ ާ
ތަންނުދޭގޮތެއްގައި ،ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހަކަށް

ހ
މުސާރައިން ކަނޑާނީ މެމްބަރުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެ ޭ

ޢަދަދެވެ.
އ
ނނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު ،ގަޑިލާރީގެ ގޮތުގަ ި
 .4މެމްބަރު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކު ް
އެމެމްބަރެއްގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނެއެވެ.
 .3ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ މެމްބަރުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ ޢަދަދު  )6.5×61=391( 391އިން ގެއްލީމާ
ނނިކުމެ ހުރި ޖުމްލަ
ދދު މެމްބަރު ވަޒީފާއަށް ު
ޖހޭ ޢަދަދުކަމުގައި ބަލައި ،އެޢަ ަ
ނޓަކަށް ެ
އަންނަ ޢަދަދު އެއީ މި ި
ވަގުތާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ.

.54މެމްބަރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަނޑު:
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ،މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައާއި ،ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ތިރީގައިވާ ސުލޫކީ
މިންގަނޑު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އ
ޓންވާނީ ކައުންސިލްގެ ޤަދަރާއި ޝަރަފާ ި
ގ ޢަމަލުތައް އަބަދުވެސް ބަހައް ަ
(ހ) ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ެ
ތއްގެ މަތިންނެވެ.
ކަރާމާތާއި އަބުރު ދެމެހެއްޓޭ ގޮ ެ
ނކޮށްގެން އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ
(ށ) ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނު ް
މާލީ މަސްލަޙަތެއް ނުވަތަ އުޖޫރައެއް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ،އެފަދަކަމެއް
ތކުން ދޭ އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
މަގުފަހިވާގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާ ަ
(ނ) ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އައްޔަންކޮށް ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަޝްވަރާދިނުމުގައި،
އެއްވެސް ތަފާތެއްކޮށް ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.
ރއްގެ މައްޗަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ޙުކުމެއްގެ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ
ޢ ޙުކުމެއް މެންބަ ެ
(ރ) ޖިނާ ީ
ޖަލްސާތަކަށް

ހާޒިރުވުމާއި

ކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާތަކުގައި

ވޯޓުދިނުމުގެ

ޙައްޤު

އެ

މެންބަރަކު

ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.
(ބ) ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއި ސިއްކައާއި ނިޝާން ބޭނުންކުރަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ
ކށެވެ.
ބޭނުންތަ ަ
ތ
ބ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނަކުން ނުވަ ަ
(ޅ) މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ލި ޭ
ގަވާއިދަކުން ސިއްރު މަޢްލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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އ ސިއްރުގެ
ތތަ ް
ޒތީ މަޢުލޫމާ ު
ލބޭ ،މީހުންގެ ާ
ނވަތަ ކައުންސިލް މެންބަރަކަށް ި
އަދި ކައުންސިލްގައި ހުންނަ ު
ވނެއެވެ.
ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން ާ

 .53ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ:
 53.0ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން:
ތނުވާނޭގޮތަށް،
ނސިލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަ ި
ނ ކައު ް
ލ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތި ް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ މިއުޞޫ ު
ކައުންސިލަރުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީ ،އެކައުންސިލަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން،
ކައުންސިލަރުންނަށް

ނ
ޗުއްޓީދޭ ީ

ކައުންސިލްގެ

ރައީސެވެ.

އަދި

ކައުންސިލްގެ

ރައީސަށް

ނ
ޗުއްޓީދޭ ީ

ނ މިއުޞޫލާ
ލހައްޓަންވާނީ ،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫ ާ
ކައުންސިލުންނެވެ .ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ބަ ަ
ނސިލަރެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކައު ް

 53.4ބަންދު ދުވަސްތައް:
ދދުވަސް ދުވަހެވެ.
އަންނަނިވި ދުވަސްތަކަކކީ ބަން ު
(ހ) ޤައުމީ ދުވަސް
ސ
(ށ) މިނިވަންދުވަ ް
(ނ) ޖުމްހޫރީ ދުވަސް
(ރ) ހިޖުރީ އައުއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް
މދުވަސް
(ބ) މީލާދީ އައުއަހަރުގެ ފުރަތަ ަ
ދވަސް
(ޅ) ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ު
ސ
(ކ) ފިޠުރުޢީދުދުވަ ް
(އ) ޙައްޖު ދުވަސް
(ވ) އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަސް
(މ) ނަޞްރު ދުވަސް
(ފ) ކީރިތިރަސޫލާގެ ޢީދުމީލާދީ ދުވަސް
(މ) ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަސް
ފތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަސް
(ތ) ކޮންމެ ހަ ު
ނދު ދުވަހެއްކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ދުވަސްތައް
(ލ) ބަ ް
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 53.3ކައުންސިލަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ:
ގ
ގތުގެމަތިން ،މިއުޞޫލު ެ
ބރަކަށްވެސް ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ޮ
(ހ) ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމް ަ
ފއިވާ ސަރުކާރުގެ ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތަށް ،އަހަރަކު ( 31ތިރީސް)
 13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކައުންސިލަރުންނަކީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވަކިމުއްދަތަކަށް

އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

ބަޔަކަށްވާތީ،

ފ
ވަޒީ ާ

ނސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ އެ
އަދާކުރާތާ އަހަރެއް ހަމަނުވަ ީ
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ނަގައި ހަމަކުރުމަކީ އެ ކައުންސިލަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ރކު އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ
(ނ) ކައުންސިލަރަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައިވަނިކޮށް ،އެކައުންސިލަ ަ
ވހަކަށް ދުވަހެއް އެކައުންސިލަރެއްގެ އަހަރީ
ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ ،އެދު ަ
ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

ކޮންމެ

ކައުންސިލަރެއްވެސް

ކައުންސިލަރުކަމުގެ

ހުވާކުރާތާ

(04ބާރަ)

މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި

އެކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށިދާނެއެވެ.
ދ
ނއެވެ .އަ ި
ލއިފިނަމަ ،އެޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ެ
ށ ަ
ށ ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ދޫކޮ ް
(ބ) ކައުންސިލަރަކަ ް
މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ނ
(ޅ) އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދޭނީ މިއުޞޫލުގައިވާ ކަންކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާގޮތަށް ،އެކައުންސިލަކު ް
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 53.2ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ:
ނ ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ ( ކުއްޖާގެ ފުރާނަ
ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިދެ ( 47ހަތާވީސް) ހަފުތާގެ ފަހު ް
ނ
ވގޮތުގެމަތި ް
ނނަ ާ
މއިގުޅިގެން ،ތިރީގައި މިދަ ް
ތ ވިހެއު ާ
އނުމާއި ގުޅިގެން ނުވަ ަ
ހުއްޓަސް ،ނެތަސް ) ބަލިވެ ި
ޗުއްޓީއާއި އިނާޔަތް ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

ކައުންސިލަރަކު

ނކަމަށް
ވިހާ ެ

ލަފާކުރާ

ދުވަސް

ބަޔާންކޮށް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ޞިއްޙީ

ނ
ޓގައި ބު ާ
މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން ،އެމުވައްޒަފަކަށް ،ސެޓްފިކެ ު
ނ
ހމަނައިގެ ް
ނ ( 61ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ި
ތާރީޚުންފެށިގެން ވިހެއުމާގުޅިގެ ް
ހަމަމުސާރައާއިއެކު ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ) މާބަނޑު މީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަސްކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ބައްޔެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް
ގ
ނ ދޭ ޗުއްޓީ ެ
ތށް ވިހެއުމާގުޅިގެ ް
ރން ހިނގާގޮ ަ
ވހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެކު ި
ނުކުންނަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަި ،
( 61ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެތެރެއިން ( 31ތިރީސް) ދުވަސް އެކައުންސިލަރަކަށް ނެގިދާނެއެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދު 4102

20

(ނ)

ކައުންސިލަރަކު

އނުމުގެ
ބަލިވެ ި

ތަންނުދޭކަމަށް ،މިނިސްޓްރީ

ސަބަބުން

އޮފް ހެލްތުގެ

ކައުންސިލަށް

ނުކުތުމަށް

ދރާއަކުން
މބެހޭ އި ާ
ކަ ާ

އޭނާގެ

މެޑިކަލް

އޙީ
ޞި ް

ޙާލަތު

ށ
ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަ ް

ހއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ ( 61ފަސްދޮޅަސް)
ޑކަލްސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ ،ވި ެ
ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން މެ ި
ވހުގެ ޗުއްޓީއެއް
އގެން ( 42އަށާވީސް ) ދު ަ
މގެކުރިން ބަންދު ދުވަސް ހިމަނަ ި
ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް ،ވިހެއު ު
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެކައުންސިލަރަކަށް ނެގިދާނެއެވެ.
ނ ވިހެއުމުގެ
(ރ) ކައުންސިލަރަކު ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ ( 61ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރު ް
ހ
ތގެ ކަމާބެ ޭ
ތ ވިހޭ ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ު
ސަބަބުން ކައުންސިލަރު ނުވަ ަ
އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން މެޑިކަލްސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ،
ދ ދުވަސް
ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ ( 61ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް ،ވިހެއުމުގެ ފަހުން ބަން ު
ގ ޗުއްޓީއެއް
ވހު ެ
ތރޭގައި ( 42އަށާވީސް) ދު ަ
ށގެން ( 21ސާޅީސް) ދުވަހުގެ ެ
ފ ި
އ ދުވަހުން ެ
ހިމަނައިގެން ވިހެ ި
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެކައުންސިލަރަށް ނެގިދާނެއެވެ.

 53.5ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ އިނާޔަތްތައް:
ވނެއެވެ.
ކައުންސިލަރަކު ވިހެއުމާގުޅިގެން ތިރީގައިމިވާ އިނާޔަތްތައް ދޭން ާ
ނ ފެށިގެން،
ށ ކައުންސިލަށް ނުކުންދުވަހު ް
މގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮ ް
(ހ) ކައުންސިލަރަކު ،ވިހެއު ާ
އ
ދނުމަށްޓަކަ ި
އތައް ކޮށް ި
ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން ( 04ބާރަ) މަސްވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮންދޭންޖެހޭ ކަންތަ ް
ގ
މުސާރައިން ނުކެނޑޭގޮތަށް ،ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅުގާތަށް ދިއުމަށް ( 31ތިރީސް) މިނިޓު ެ
ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ،މަސައްކަތުވަގުތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  6ގަޑިއިރާއި  31މިނެޓަކުން ދެފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ.
އަދި

އެ

ކައުންސިލަރަކު

ބޭނުންވާނަމަ،

ޅ
މިހުސްވަގުތުކޮ ު

އެއްކޮށްލައި،

0

(އެކެއް)

ގަޑިއިރުގެ

ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު މަސައްކަތު ވަގުތުފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭގަޑީގައި
ނުދެވޭނެއެވެ.
ގ
ކއުންސިލް ެ
ނށްަ ،
މސްނުވާ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ އަންހެން ކައުންސިލަރުން ަ
ނ ( 04ބާރަ) ަ
(ށ) ޢުމުރު ް
ވނެއެވެ.
ސލުން ބަލަން ާ
ވރަކުން ،ލުއިކޮށްދެވޭތޯ ކައުން ި
މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތަށް ،ވީ ަ
ނތާ ( 06ސޯޅަ) ހަފުތާއަށްވުރެ މަދުދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު
(ނ) ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއި ް
ޔންކޮށްދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން
އ ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ބަ ާ
ބައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެ ް
އއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ .އެފަދަ
ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް( 01 ،ދިހަ ެ
އވެ.
ކރާ ވިހެއުން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ ެ
ޙާލަތަކީ ،މިއުޞޫލުގައި ބަޔާން ު
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މއްދަތެއްގައި
ތ ( 06ސޯޅަ) ހަފުތާ އާއި ( 47ހަތާވީސް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ ު
(ރ) ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިން ާ
ށ
ފުރާނަ ހުރި ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ ،ޢަމަލުކުރާނީ މިއުޞޫލުގައި ،ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރުމަ ް
ދ
ށ ޭ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަދައިންނެވެ .އެމުއްދަތުގެތެރޭގައި ވިހޭއިރު ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާނަމަ،އެކަން ބަޔާންކޮ ް
ބންދުދަވަސް
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުންަ ،
ތށް( 42 ،އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ.
ހިމަނައިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮ ަ

 53.6އަނބީމީހާ ވިހެއުމުންދޭ ޗުއްޓީ:
އ
ދ ދުވަސްތަ ް
ފށިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ،ބަން ު
ދރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ެ
ފިރިހެން ކައުންސިލަރަކަށްަ ،
ހގެ ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެއެވެ.
އ) ދުވަ ު
ހިމަނައިގެން ( 13ތިނެ ް

 53.7ދަރިފުޅު ޚިތާނުކުރުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ:
ކައުންސިލަރެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ( 15ފަހެއް) ދުވަހުގެ
ޓ
ނދޭ ޗުއް ީ
ށ ދޭންވާނެއެވެ .ޚިތާނުކުރުމު ް
ހމަނައިގެން ،އެކައުންސިލަރަކަ ް
ި
ޗުއްޓީއެއް ބަންދުދުވަސްތައް
ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށްވެސް ލިބޭނެއެވެ.

 53.2ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ:
ދމާވާ މުހިންމު ޒިންމާއަކާގުޅިގެން ،މުސާރަ
ވން ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކަށް ި
މބަރަކު ބަލި ު
(ހ) ޢާއިލާގެ މެ ް
އ
ބންދުދަވަސްތައް ނުހިމަނައި ގިނަވެގެން ( 01ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރުދުވަހުގެތެރޭގަ ި
ލިބޭގޮތަށް ަ
އދި ޝަރުޢީ
ރމީހާ ،ދަރިން ،މަންމަ ،ބައްޕަ ަ
ނކަމުގައި ބަލާނީ އަނބިމީހާ ،ފި ި
މބަރު ް
ދެވިދާނެއެވެ .ޢާއިލާގެ މެ ް
ލދުވެރިކަމުގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
ބ ަ
އަދި ޤާނޫނީގޮތުން އެމީހެއްގެ ަ
ޞލުންނެވެ.
މގައި އަހަރު ބަލާނީ ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ އު ޫ
(ށ) ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ދިނު ު

 53.9ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ:
ކައުންސިލަރަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކު ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ( 31ތިރީސް)
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.
ށ
ގ ސަބަބުން އެކައުންސިލަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑިއަ ް
(ހ) ކައުންސިލަރަކު ބަލިވުމު ެ
ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
ލ
ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ނުވަތަ ކައުންސި ް
ހިންގުމަށް އެވަގުތަކު ޙަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ

(ހ)

އ
ގަ ި

ބުނާފަދައިން،

ވއި
ވަގުތުއޮއް ަ

ނ
ނުއެންގޭފަދަ،ޞިއްޙީގޮތު ް

ޖިސްމާނީ

ފދަ ޙާލަތަކަށް
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވުން ކަހަލަ ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެންގޭ ަ
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ށ
އސުމަށްޓަކައި ،އެމީހަކު އެކަން ކައުންސިލަ ް
އެކައުންސިލަރަކު އައިހާ އަވަހަކަށް ،ސަލާމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.
ގތަށް ދެވޭނީ،
(ނ) ކައުންސިލަރަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ،މުސާރަލިބޭ ޮ
ހވެ.
ގިނަވެގެން( 31 ،ތިރީސް) ދުވަ ެ
ނވެ.
ދނުމުގައި އަހަރު ބަލާ އުޞޫލުން ެ
(ރ) ސަލާމުގެ ޗުއްޓީދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ި
ގ
ހ އެކައުންސިލަރަކު ސަލާމު ެ
ހށް ނުކުންނަ ދުވަ ު
(ބ) ކައުންސިލަރެއް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު އޮފީ ަ
ޓ
ށހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މި ލިޔުން ،ކައުންސިލުގައި ޑޮކިއުމަން ް
ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ހު ަ
ކުރަންވާނެއެވެ.
މިއީ ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމްބަރު  46 ( 221/CIR/2014/06މޭ  ) 4102ސަރކިއުލަރ
އ ފާސްކޮށް
ލވުމުން  02ޖޫން  4102ގަ ި
އިން އަންގަވައިގެން މިކައުންސިލްގެ  01ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަ ު
ދއެކެވެ.
ޤަވާޢިދަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ މާއް ާ

 .52ފެރީނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑި
ކަނޑައެޅުން:
(ހ) އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވައި ހަފުތާ ބަންދަށް އެކައުންސިލަރެއްގެ
މސައްކަތަށް
ރނިޒާމުގެތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ަ
ށށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ފެ ީ
ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައިވާ ރަ ަ
އެބުރި

ވަޑައިގަންނަވާ

ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއަށް

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

ގަޑިކަނޑައަޅާނީ

މޝްވަރާއާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުންނެވެ.
ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ަ
(ށ) މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ކަނޑައެޅުމުގައި

ޢާއްމުގޮތެއްގައ

ފެރީ

އެހެންކަމެއްގައި

މަސްއޫލުނުވެ

ފެރީގިމަތައިން

އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ

ހުންނަ

އިދާރާއަށް

ރަށަށް
ދިއުމަށް

ލަފާ

ގަޑިއަށާއި

ހޭދަވާވަގުތަށް

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ތއްގައި ފެރީ
ގ ެ
ރށަށް ޢާއްމު ޮ
އދާރާ ހުންނަ ަ
ވ ކުއްލި ޙާދިސާއަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ި
(ނ) ދިމާ ާ
ނބަރުގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
ގ ސަބަބުން މިނަ ް
ލަފާގަޑިއަށް ފެރީއަށް ނާދެވުމު ެ
ގ ޙާޟިރީއާއި
ނސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައި ނުގަނެވިއްޖެނަމަ އެދުވަހު ެ
ގަޑިއަށް ކައުންސިލަރުން ކައު ް
މެދު ޢަމަލުކުރާނީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
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 52.0ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ގަޑި ނޯޓުކުރުން:
އންސިލަރެއްގެ
ނމަވައި ހަފުތާ ބަންދަށް އެކަ ު
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ނި ް
ދިރިއުޅުން

ބިނާވެފައިވާ

ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު،

ރަށަށް

ފރީ
ެ

ނިޒާމުގެތެރެއިން

ގ
އަތޮޅުކައުންސިލް ެ

އ
މަސައްކަތަށް އެބުރިވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެވެޑައިގެން ،ޙާޟިރީގަ ި
ނ
ނޯޓުކުރައްވާނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ގަޑިއެވެ .އަދި އެގަޑީގައި ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވު ީ
ގއި ނޯޓުކުރައްވައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ފެރީނިޒާމުގެތެރެއިން ދަތުރުކުރެއްވުމުންކަން އެގޭގޮތަށް ޙާޟިރީ ަ
ނުވަތަ ނާއިބުރައީސް ސޮއިކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

 52.4ގަޑީލާރި ކެނޑުން:
ކއުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން
(ހ) މިއުޞޫލުގެ  10ވަނަ ނަމްބަރުގެ (ށ) ގެ ދަށުން ަ
ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭނެއެވެ.
ޓ އޮތޯރިޓީގެ
މން ް
ނސިލަރުންގެ ގަޑީލާރިކެނޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ލޯކަލްގަވަރ ަ
އ ް
ގތުން ގަޑިޖެހޭ ކަ ު
(ށ) އެ ޮ
ނސިލަރުންގެ
އ ް
ނަމްބަރު  46 ( 221/CIR/2014/05މޭ  ) 4102ސަރކިއުލާއިން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ " ކަ ު
މުސާރައިން އުނިކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު" ގެ  15ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ނ
ޓގެ ނަމްބަރު  49 ( 221-ME/221/2014/12މެއި  ) 4102ސިޓީއި ް
މިއީ ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރި ީ
އ ފާސްކޮށް
ލވުމުން  02ޖޫން  4102ގަ ި
އިން އަންގަވައިގެން މިކައުންސިލްގެ  01ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަ ު
ދއެކެވެ.
ޤަވާޢިދަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ މާއް ާ

 .55ކައުންސިލެއް ނެތް ޙާލަތުގައި ކައުންސިލްގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތަކާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމްތައް
ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނެގޮތް
ކައުންސިލެއް

ނެތް

އ
ޙާލަތުގަ ި

ކައުންސިލްގެ

ރިކަރެންޓް

ޝަރުޢީކޯޓުތަކުގެ

ޚަރަދުތަކާއި

ޙުކުމްތައް

ހ ޚަރަދުތައް ކުރެވޭގޮތެއް ޤާނޫނު ނަމްބަރު  ( 17/4101ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތަންފީޒުކުރުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެ ޭ
އިދާރާދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ

ގއި ބަޔާންވެފައި
ނން ) ަ
ހންގުމުގެ ޤާ ޫ
އުޞޫލުން ި

ދ
ފ ަ
ބބުން އެ ަ
ނެތުމުގެ ސަ ަ

ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމާއި ކޯޓުގެ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި
އެނޫންވެސް އެހެނިހެން އިދާރީ

ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް

ވނަ
ދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ ަ 029

ނ
ށ ް
މާއްދާގެ ދަ ު

ތންނެވެ.
އަންނަނިވި ގޮތުގެމަ ި
 .0އަތޮޅު

ކައުންސިލްތަކަށް

ތގައިވާ
މަ ީ

ފަދަ

ޙާލަތެއް

ވރިވެއްޖެނަމަ
މެދު ެ

އެލް.ޖީ.އޭ

ގެ

ލަފާގެމަތިން

އެކައުންސިލެއްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގުމަށް
ނދިއުން.
ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެ ް
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ނ ކުރަންޖެހޭ
ފސްވެފައި ނެތްނަމަ ކައުންސިލު ް
ލތުގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ާ
ބނެފައިވާ ޙާ ަ
ު

 .4މިނިންމުމުގައި

އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ހުސްވި އަހަރުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ.
ނޖެހޭ ޚަރަދުތައް އަތޮޅުކައުންސިލެއްގައިނަމަ
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަ ް
ނސިލެއްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ބެލުމުގެދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ލަފާގެމަތިން ކައު ް
މިއީ ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމްބަރު  18( 221/CIR/2014/3މެއި  ) 4102ސަރކިއުލަރ އިން
އަންގަވައިގެން މިކައުންސިލްގެ  01ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން  02ޖޫން  4102ގައި ފާސްކޮށް ޤަވާޢިދަށް
އިތުރުކޮށްފައިވާ މާއްދާއެކެވެ.

 .56މެމްބަރުންގެ ވިޔަފާރިއާއި އާމުދަނީގެ މަޢުލޫމާތު:
ވ ކޮންމެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުގެ ހުވައި ކުރާތާ ( 02ސާދަ) ދުވަހުގެ
(ހ) ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ާ
ބ
ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އެމެންބަރެއްގެ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލި ޭ
ނއެވެ.
ނސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާ ެ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައު ް
ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާ ެ
ނ
އއި އާމުދަ ީ
މބަރުން އެމެމްބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އެމެމްބަރެއްގެ އާމުދަނީ ާ
(ށ) މެ ް
ލިބޭގޮތްތަކާއި

ވިޔަފާރީގެ

ގޅުންތަކާބެހޭ
ު

ޢލޫމާތުގެ
މަ ު

ކޕީއެއް
ޮ

ލޯކަލްގަވަރމަންޓް

ށ
އތޯރިޓީއަ ް
ޮ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހަވަނަ ބާބު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 .57ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނ
ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ ،ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަންކުރާ ީ
އެކަމަށްޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  047ވަނަ
ރ އިދާރާއިންނެވެ.
މާއްދާ (ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާ ޤާއިމްކުރުން)ގެ ދަށުން ޤާއިމްކު ާ

 .52ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފު
ނ
ޖވާބުދާރީވާނީ ،ސިވިލް ސަރވިސްކޮމިޝަނު ް
ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ަ
ޒކުރުމުގައި
ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ .އަދި ،ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީ ު
ކއުންސިލަށް
ށން ަ
ހންނެވި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެދަ ު
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ު
ބޭނުންވާ

ރ
އިދާ ީ

ނ
އެހީތެރިކަ ް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

މ
އެން ެ

އިސް

އިދާރީ

މުވައްޒަފަކީ

ލ
ސިވި ް

ސަރވިސްކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ.
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 .59އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ގ ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ
ތވާ ގޮތުމުގެމަތިން ކައުންސިލް ެ
ވޢިދާ އެއްގޮ ް
(ހ) ޤާނޫނާ ޤަ ާ
މގެދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން.
ޙަވާލުވެހުންނެވި ފަރާތެއްގެ ބެލު ު
ށޓަކައި ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ
(ށ) ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަ ް
މުވައްޒަފުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން.
ތއްޔާރުކޮށް
އންތިޒާމްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ަ
އންމެހާ ި
ބނުންވާނެ ެ
ނތަކަށް ޭ
(ނ) ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވު ް
ބެލެހެއްޓުން.
ޖންޑާ ތައްޔާރުކޮށް
ގ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެ ެ
(ރ) ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކައުންސިލް ެ
ބެލެހެއްޓުން.
ތކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ވން ަ
(ބ) ކައުންސިލްގެ ބައްދަލު ު
ށ
(ޅ) ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަ ް
ދނުން.
ށ ި
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ ް
ޖ ތަފްސީލު
އ ހަމަޖެއްސުމާއި ،ވޯޓުގެ ނަތީ ާ
ގއި ވޯޓު ނެގުމުގެ އިންތިޒާމުތަ ް
(ކ) ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކު ަ
ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެޓުން.
(އ) ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ނގާ މަސައްކަތްތައްކުރުން.
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް އަ ް
ނ
(ވ) ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އަންގާ އެހެނިހެ ް
ކަންތައްތައްކުރުން.

 .61ކައުންސިލްގެ އިދާރާ "ހުޅުވާ ލެއްޕުން":
ގ ރައީސްގެ
(ހ) ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލް ެ
ބެލުމުގެދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެމަތިން އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެވެ.
(ށ) ނުރަސްމީގަޑީގައި ނުވަތަ ބަންދު ދުވަސްދުވަހު އޮފީސްހުޅުވަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ
ނ
ދ މިގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވަންވާނީ ކޮންމެހެ ް
ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ފަރާތެއްގެ އިޒުނަ ލިބިގެންނެވެ .އަ ި
ޖހޭ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެކަންޏެވެ.
ވަގުތުން ނިންމަން ެ
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 .60މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން:
ކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭނީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް
މސައްކަތާ ޙަވާލުވެތިބި އިސް މުވައްޒަފުންގެ
ބިނާކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް ނުވަތަ އެ ަ
ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަންކަން
 .64މިޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން:
މިޤަވާޢިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ،އެއިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބަދަލެއް
އންސިލުން
ނ ކަ ު
އތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާގެމަތި ް
ލ ގަވަރމަންޓް ޮ
ތގެމަތިން ލޯކަ ް
ވޢިދުގައިވާ ގޮ ު
ގެނައުމަށް ،މިޤަ ާ
ނިންމުމުންނެވެ.

 .63މިޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން:
މިޤަވާޢިދުގައި

ވ
ހިމެނިފައިނު ާ

ކަމެއް

އެކަމެއްގައި

ދިމާވެއްޖެނަމަ،

ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތެއް

ނ
ނިންމާ ީ

ނނެވެ.
ފގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ް
ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަ ާ

 .62ލަފްޒްތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ:
ޅގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު؛
މި ގަވާއިދުގައި އެ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެ ި
(ހ)

"ޤާނޫނުއަސާސީ"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

7

އޮގަސްޓް

4112

ގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށެވެ.
ނބަރު ( 7/4101ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ނފައިއެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
(ށ) "ކައުންސިލް" ކަމަށް ބު ެ
ރވިފައިވާ ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް އަށެވެ.
ށން އިންތިޚާބުކު ެ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަ ު
އސް އިދާރީ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،
(ނ) "ކައުންސިލްގެ އެންމެ ި

ބރު 7/4101
ނ ަ
ނ ނަ ް
ޤާނޫ ު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  049ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ މުވައްޒަފަށެވެ.
(ރ) "ހަފްތާ" އެއްކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މީލާދީ ގޮތުން ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހަކުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު
ތއް) ދުވަހަށެވެ.
ދުވަހަކާ ދެމެދު އަންނަ ( 7ހަ ެ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގައި
ނންބަރު ( 4/4112ވަޒީފާއާ ެ
ޤނޫނު ަ
އ އެވަނީާ ،
މށް ބުނެފަ ި
(ބ) "މަސައްކަތު ދުވަސް" ކަ ަ
ދ ދުވަސް" ތައް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކަށެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރަސްމީ ބަން ު
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