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ފެލިދެައތޮޅު އަޮތޅު ފެލިދެައތޮޅު އަޮތޅު    ގައި ބޭްއވުނު 1122ާމރޗް  6އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްަފއި ިމވަނީ، 

 ވަނަ ަބއްދަުލވުުމަގއެވެ.  5 ގެގެކައުންސިލް ކައުންސިލް 

 އެވެ. 1122 ދުޢިވާޤަ ހިްނގާ  ގެގެފެލިދެައތޮޅު ައޮތޅު ކައުްނސިލްފެލިދެައތޮޅު ައޮތޅު ކައުްނސިލް  ދަށް ކިޔާނީ ޢިވާޤަ މި  )ށ(  

)ދިވެހިރާްއޖޭެގ އިދާރީ ދާިއރާަތއް  1121/7ންބަރު ގެ ަމޤްަޞދަކީ،  ޤާނޫުނ ނަދުޢި ވާޤަމި   .1 މަޤްޞަދު 

ތަކާ އެްއގޮްތވާ ދުޢިވާޤަ ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން ހިްނގުުމގެ ާޤނޫުނ( އާއި ެއޤާނޫުނގެ ދަުށން ހެދިަފއިވާ 

ހިްނގުމަާށއި، ަކއުންިސލްގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ  ގެގެފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅު ކައުންސިލް ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅު ކައުންސިލް   ގޮތުެގމަތިްނ، 

މަާށއި، ަކއުްނސިލުން ނިްނމަންެޖހޭ ނިްނމުންަތްއ ނިންުމމަށްޓަކައި ފުރިހަަމއަށް އަދާުކރު

ގުާމއި، އެ ކައުންސިލުްނ ާބއްަވންޖެހޭ ަބއްދަުލުވންތައް ބޭްއވުާމއި، އެ ބަްއދަލުުވންަތއް ހިން 

ނޑަައޅާ ޞޫބަްއދަލުވުްނތަކުަގއި ނިްނމާ ކަންކަން ނިންުމމުަގއި ޢަމަލުކުާރނެ ގޮުތގެ އު  ލުތައް ކަ

 މެވެ.ބަޔާންކުރު 

ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮުޅ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮުޅ   ގައި ބޭއްުވނު  1122މާރޗް  6ދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާަފއި މިަވނީ، ޢި މި ޤަވާ  .3

 1122މާރޗް  6ފާސްުކރުުމން  ދުޢިވާޤަ ބަްއދަލުުވމުަގއި، ކައުންސިލުން މި ވަނަ  5 ގެގެކައުންސިލް ކައުންސިލް 

 އިން ފެށިެގންެނވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 އީސް ރަ ނައިބު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި 

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި 
 ރައީސް ނައިބު 

ެތރެއިން ަކއުންސިްލގެ  ެއއްގޮްތވާ ގޮތުެގމަިތން، ކައުްނސިލްގެ ެމންަބރުްނގެ އިދާ ޢިމި ަޤވާ  .5
 ރަީއސެްއ، ކައުްނސިްލގެ މެްނބަރުން އިންިތޚާބު ކުަރންާވނެެއެވ.ަނއިބު ކާއި ރަީއސަ

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި 
ރައީސް ނައިބު 

ަރއީްސގެ މަާޤމު ހުްސވާ ކޮންމެ ފަހަަރކުމެ، އެ މަާޤެމއް ަނއިބު އުންސިްލގެ ރަީއސް ނުވަތަ ކަ  .6



 

2 ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ ިހންގާ ޤަވާިޢދު  ޞަފްޙާ   

ަވނަ  7ގެ ދުޢި ވާޤަިމ  )ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ،  31ހުސްވާ ާތރީުޚން ފެށިެގން ގިަނެވގެން  ރުން އިންތިޚާބުކު 
ތެރެއިން މެްނބަރަުކ  މާްއދާަގިއވާ ގޮުތގެަމތިން އެ ުހްސވާ މަާޤމަކަށް ކައުްނސިލްގެ މެްނބަރުްނގެ

 އިންިތޚާބުުކރަންާވނެެއވެ.
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  

ނައިބުރައީސް  
އިންތިޚާބުކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ުނވަތަ ނަިއުބރަީއސް އިންިތޚާބުުކރާނީ ކަުއންސިްލގެ ރަްސމީ  )ހ(  .7
 ިނވި ގޮުތގެމަިތންނެވެ.ނަބަްއދަލުުވމެްއަގއި، އަން 

ކައުންސިްލގެ މެންަބރުްނގެ ތެރެިއން، ކައުންސިލްގެ ަރއީސްަކމަށް  ނުވަތަ  .2 
ނައިުބަރއީސްކަަމށް އިންިތޚާބުުކރުމަށް އެދޭ ެމންަބރެްއ، އެ މެްނބަެރއްގެ ަނން 

 ކައުންސިްލގެ ަރސްމީ ަބއްދަުލވުމަކަށް ހުށަހެޅުން. 

ްނބަުރން ށް  ނުވަތަ ނަިއބުަރީއސްކަމަށް އިންިތާޚބުކުރާނެ މެމަކަރަީއސް .1
ހޮވާނީ، ަކއުްނސިލްގެ އެ ަބްއދަލުުވމެްއގައި ބަިއެވރިވި މެްނބަރުްނގެ މެުދގަިއ 

 ނެގޭ ިސއްރު ވޯޓަކުންެނވެ.
މަކަށް ނަގާ ިސއްުރވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވާ ކޮންމެ މެްނބަރަކަށް ެދވޭީނ ޤާ ކޮންމެ މަ .3

 ވޯޓެވެ.  2
މަްށ ޤާމަ  1އި ަނިއބުަރއީސްަކމަށް ވޯޓުަނގާނީ ަކމާގެ ަރއީސްކައުންސިލް  .4

 ވަކިންެނވެ.

ކައުންސިްލގެ ރަީއސަކު އިންިތާޚބުކުރާ ބަްއދަލުުވމުގެ ރިާޔސަތު ބަލަަހއްޓާނީ ކައުންސިްލގެ  )ށ(
ނައިބު ރަީއސެވެ. ައދި ަނއިުބރަީއސަުކ ނެތްނަމަ، ކައުްނސިްލގެ މެންަބރުްނެގ ތެރެއިން 

 ހޮވާ މެްނބަރެެކވެ. 

ިތޚާބުުކރާ ަބއްދަުލވުުމގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިްލގެ ަނއިުބރަީއސަކު އިން  )ނ(
 ކައުންސިްލގެ ަރއީެސވެ. 

ކައުންސިްލގެ ަރއީސަކު ުނވަތަ ަނއިުބރަީއސަކު އިންިތާޚބުކުރުަމށްޓަކައި ަނާގ ސިްއރު  )ރ(
 ވޯޓުގެ ކަންަތއްތައް ބަލަހައްޓާީނ، ކައުްނސިލްގެ ެއންމެ ިއސް ިއދާރީ ުމަވއްޒަެފވެ.

ްލގެ ރަީއްސގެ މަާޤމަށް ނުވަަތ ނައިބުަރީއސްގެ ަމޤާމަށް އިންިތޚާުބާވނީ، އެންެމ ކައުންސި )ބ(

 ގިނަ ވޯޓުލިބޭ މެންަބެރވެ. 
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  

ރައީސް މަޤާމުން ނައިބު 
 އިސްތިޢުފާ ދިނުން 

 ުމން އިސްތިޢުފާ ދޭްނބޭުންނވެްއޖެަނމަ،ޤާރަީއސްގެ މަ ަނއިބު ގެ ރަީއސް ނުވަތަ ކައުންސިލް  )ހ(  .8

ިއސްތިޢުފާެގ ގެ ިއދާާރއަށް ކައުްނސިލްއެކަން ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަަޅންވާެނއެވެ. 

ކައުްނސިލްގެ އިާދރާއަށް ިއސްތިޢުފާގެ  މުން ަވކިވީެއވެ.ޤާ އެ މަ ސިޓީލިބުމުން އޭނާ
މި ސިޓީ  ސަށް ުނަވތަ ނައިުބރަީއސަށް ެއސިޓީލިބުމުްނނެވެ.ސިޓީލިބުނުކަމަށް ބަލާނީ ރައީ 

ގެ ެއންމެ ިއސް އިާދރީ މުަވްއޒަފު، ސިޓީ ކަުއންސިލްލިބުމުން  ގެ އިާދާރއަށްސިލް ކައުން
 ލިބުނުކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ުހރިހާ މެންަބރުންނަށް އަްނގަްނވާނެެއވެ. 

ރައީސްަކުމގެ މަާޤމުން  ނަިއބުމި މާއްާދަގއިވާ ގޮުތެގމަތިން، ކައުްނިސލްގެ ރައީސް ުނވަތަ  )ށ( 

ސްތިޢުާފދިން ކަމުަގިއީވނަމަެވސް އެ މެންަބެރއްގެ މެްނބަުރކަން ދެމި މެންަބރަކު އި
 އޮންނާެނެއވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  
ރައީސް މަޤާމުން  ނައިބު 

 ދުރުކުރުން 

ަރއީްސގެ ަމއްޗަށް އިތުާބރުނެތްަކމަށް ަކއުންސިްލގެ ނަިއބުކައުންސިްލގެ ަރއީސް ނުވަތަ  )ހ(  .9
އްޔަތުްނ ްނސިލްގެ ޖުމްލަ ެމންަބރުްނގެ އަުޣލަބިރަްސމީ ަބއްދަުލވުެމްއގައި، ަކއު

 ވަގުުތްނ މަޤާުމން އިްސތިޢުފާ ދޭްނވާެނއެވެ. ްނބަރަކުމެ ފާސްކޮށްފިނަަމ، އެ

ރަީއސްކަުމގެ ަމާޤމުްނ މެންަބރަކު ނައިބު ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ުނވަަތ  )ށ(
 ންނާެނއެވެ.ވަކިކުރިކަުމަގއިީވނަަމވެސް އެ މެްނބަެރްއގެ މެްނބަރުކަން ދެމި އޮ 



 

3 ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ ިހންގާ ޤަވާިޢދު  ޞަފްޙާ   

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  
 ވާޖިބުތައް 

 ކައުންސިްލގެ ަރއީްސގެ ާވޖިބުަތއް ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެަވނީެއވެ.  .21

 .ޭބއްުވމާއި އެ ޖަލްސާތަުކގެ ރިާޔސަތު ބެެލހެއްޓުންދުން ޢި ވާޤަ ކައުންސިްލގެ ޖަލްސާަތއް  )ހ(

  .ލް ޙަރަކާްތތެރި ކުުރވައި ިހންުގންކައުންސިްލގެ ަމޤްަޞދާ އެްއގޮތަށް ަކުއންސި )ށ(

ކައުންސިްލގެ ހަރަކާތްަތއް ހިނގަުމްނދަނީ ކައުންސިްލގެ މަްޤޞަދާ ެއއްޮގތްވާ ގޮުތގެ  )ނ(

 މަތިންތޯ ބެލުން 

 ގެ މެްނބަުރންގެ ެމުދަގއި އެކުެވރިކަާމއި ަމސްލަހަތު ެދމެހެއްުޓން. ކަުއންސިލް އަތޮޅު  )ރ(

ސާތަކާއި ަސުރކާރުގެ އިާދރާތަާކއި އެިކއެކި ަޖމިއްޔާތަާކއި ދައުލަުތގެ ުމައއްސަ  )ބ(

ޖަާމއަތްތަކާއި ކަުއންސިލާ ދެެމުދ އެކުވެރިަކމާއި ެއއްާބރުލުން ެދމެހެއްުޓމަށް 
 މަަސއްކަތްކުރުން. 

ކައުންސިލަށް ާއމްަދނީގެ ޮގތުަގއި ލިޭބ ފައިސާ އާއި ކައުްނސިލުން ަޚރަދުުކރާ ފައިާސގެ  )ޅ(
 ލެހެއްޓޭނެ އިންތިާޒމު ހަަމޖެްއސުން. ރެކޯޑްތައް ބެ

ކައުންސިލުން ނިންމާ ިނންުމންތަކާ ެއއްގޮތަށް ަކއުްނސިލަށް ލިބޭ ފަިއާސެގ އެންމެަހއި  )ކ(

 .ކަންތައްަތއް ކައުްނސިލްގެ ިއދާާރއިން ިހންގާތޯ ބެލުން

އި ގުުޅންހުިރ ިނންމުްނތަކުގެ ތެެރއިން ރަށުަކއުްނސިލްތަކާ ންމާއަތޮޅު ަކއުންސިުލން ނި (އ)

 .ށް އެންުގންތަކަ ކައުްނސިލްަރށު ކަންތައްަތއް އަޮތޅުގެ

 .ކައުންސިލުން ިނންމާ ނިްނމުންަތއް ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ މެުދެވރިކޮށް ތަންފީޛުުކރުން (މ)

ުދން ފޮނުވާތޯ ޢި ވާޤަކައުންސިްލގެ ރިޕޯޓުތައް ތައްާޔރުކުުރުވމާއި ފޮނުަވންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް  (ފ)

 .ންބެލު

 ކައުންސިލުން ަކނޑަައޅާ އެެހނިހެން ަކންކަން ކުރުން. (ދ)
އިބު  ކައުންސިލްގެ ނަ 

 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 
 ިއބު ަރއީްސގެ ާވޖިބުަތއް ތިީރގައި ބަާޔންކޮށްފައި އެަވނީެއވެ.ކައުންސިްލގެ ނަ  .22

 .ނުންެބހޭގޮުތން ކައުންސިްލގެ ަރއީސަށް އެހީތެިރެވދި ކައުންސިްލގެ ަމސައްކަތާ )ހ(

ކައުންސިްލގެ ަރީއސްގެ މަާޤުމގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާުކރުމަްށ އޭާނ ނުކުޅެިދއްޖެ  )ށ(

ުނވަތަ އެ ަމޤާމު ހުސްެވއްެޖ  ،ޙާލަތެްއގަިއ، ުނވަތަ ޢުުޛުރވެިރވެްއެޖ ޙާލަތެްއގައި 
ޙާލަތެްއގަިއ، ކައުންސިްލގެ ަރއީްސގެ މަާޤމުގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުަތއް ވަގުީތގޮތުްނ 

 ން.އަދާުކރު

 ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޙވާލުކުރާ މަްސޫއލިއްޔަތުތައް އަދާުކރުން. )ނ(

 .ކައުންސިލުން ަކނޑަައޅާ އެެހނިހެން ަކންކަން ކުރުން )ރ(

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން 

  އެއްވަނަބައި 
 ބައްދަލުވުން  ގެ ކައުންސިލް 

 
 ށެވެ. )ދޭއް( ާބވަތުގެ މަްއޗަ 1ަވނީ އަންނަިނވި ަބއްދަުލވުންަތއް ބެިހގެން ކައުންސިްލގެ   .21 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން 

 ކައުންސިްލގެ ޢާންމު ބަްއދަލުވުން. )ހ( 

 ކައުންސިްލގެ ކުއްލި ަބއްދަުލވުން. )ށ(  



 

4 ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ ިހންގާ ޤަވާިޢދު  ޞަފްޙާ   

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 

 ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަސް 

ްނމެ ހަފްތާއަުކ އެއްފަަހރު ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮަޤވާޢިދު މި  )ހ(  .23

ާތވަލުކުެރވިަފއިވާ ޢާްނމު ަބއްދަުލވުެމއް ާބއްަވންާވނެެއވެ. ޢާންމުކޮށް  ،ގެކައުންސިލް 

   ހޯމަ ދުަވހުއެވެ.ހަފްާތގެ  ބަްއދަލުވުން ބާްއވާނީ

ކައުންސިްލގެ ރަީއސަށް ުނވަތަ ކައުްނސިލްގެ މެްނބަުރންގެ އަޣުަލބިއްަޔތަށް ފެނިއްަޖނަމަ،  )ށ(

 )އެކެއް( ޢާންމު ބަްއދަުލވުމަށް ވުރެ ގިނަ ޢާްނމު ަބއްދަުލވުން ބޭްއވުމަކަށް 2ފްތާއަކު ހަ

 ދު ހުަރހެއް ާނޅަެއވެ.ަޤވާޢިމި 

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނާއި، 

 ވަގުތާއި،  އެޖެންޑާ 

ނަޑއަޅާނީ ަކއުން )ހ(  .24  ސިްލގެ ަރއީެސވެ. ބަްއދަލުވުން ބާްއވާނެަތނާިއ، ަވގުތާިއ، އެޖެްނޑާ ކަ

ނޑަައޅާ ތަނާިއ، ގަިޑއާިއ، ެއޖެންޑާ، އެ  )ށ( ކައުންސިްލގެ ޢާންމު ަބްއދަލުވުން ބޭްއވުމަށް ކަ

ދުވަސްކުިރން، ކައުްނސިލްެގ ރައީސް،  ދޭއް() 1ބަްއދަލުުވމެއް ޭބއްުވުމގެ މަުދވެގެން 

 ލިޔުމުން ކައުްނސިލްގެ ެމންަބރުންނަށް ފޮނުވަްނވާެނއެވެ. 

ލްގެ ޢާންމު ކައުންސި 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

  

ެގ ރައީސް ކަުއންސިލް ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅޭ ހުރިހާކަެމއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުީތބުން،  )ހ(  .25

 އެޖެްނޑާ ކުރަްނވާެނއެވެ. 

ހިމެނުމަށް ބޭުނންާވނަމަ ޢާންމު ކަެމއް ގެ މެންަބރަކު ޖަލްާސގެ ެއޖެންާޑގައި ކައުންސިލް  )ށ(

ސް ކުރިްނ، ލިޔުމަކުން ދުވަ( ދޭއް) 1ވަލުކުެރވިފަިއވާ ުދވަުހގެ ބަްއދަލުވުން ތާ 

 ގެ ަރއީސަށް އަންަގންާވނެެއެވ. ކައުންސިލް 

ގެ ދާިއރާގެ ަރއްޔިތަކު ުނަވތަ އަިމއްލަ ފަރާތަުކން، ަކއުންސިލަްށ ވަކިކަެމއް ކައުންސިލް  )ނ(

 ލިއުމަކުން ކޮށް ގެ ިއާދރާ ެމދުެވރިކައުންސިލް ހުށަހަޅަން ބޭނުްނވާަނމަ އެކަެމއް 

ގެ ކައުންސިލް މިގޮތަްށ ހުށަހަޅާ ހުރިހާކަމެްއ، ތަރުތީުބން  ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅިދާެނެއވެ.

 ބަްއދަލުުވމަށް ެއޖެންޑާުކރަންާވނެެއވެ. 

ގެ ޢާންމު ަބްއދަލުުވމެްއގެ އެެޖންާޑގައި ިހމެނުމަށް ހުަށެހޅޭ ކޮންމެ ކައުންސިލް  (ރ)

އާިއ، ދިވެިހރާްއޖޭގެ އިާދރީ ާދއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ މަްއސަލައަީކވެސް، ޤާނޫުނައސާސީ 

ތަކުގެ ދަށުްނ ދު ޢިވާޤަ އުޞޫލުން ހިްނގުުމގެ ޤާނޫާނއި ެއާޤނޫނުގެ ދަށުން ެހދިފަިއވާ 

 ކައުންސިލަށް ބެލުުމގެ އިޚްިތޔާާރއި ބާުރ އޮތް މަްއސަލައަކަށް ވާންާވނެެއވެ.

ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ 

 ޢަދަދު 

ގެ ޢާްނމު ަބއްދަުލވުެމއް ޭބްއވޭނީ ކަުއންސިްލގެ ުޖމްލަ މެްނބަުރންެގ ދެަބއިކުަޅ ކައުންސިލް  )ހ(  .26

 އެްއބަޔަްށވުރެ ިގނަ މެްނބަރުން ާހޒިުރެވ ތިބެގެްނނެވެ. 

މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޤާޫނނީ ޢަދަދު ހަމަުނވާަނމަ، އެ ޢަދަދު  )ށ(

ޑާލުުމގެ ުނވަތަ އެހެން ވަުގތަކަށް ަފސްކުރުުމގެ ހަމަަވންދެްނ، އެ ަބއްދަުލވުެމއް ެމދުަކނ

 އިޚްތިާޔރު ކައުްނސިލްގެ ރަީއސަށް ލިިބގެްނވެެއވެ.

އަންނަިނވި ޙާލަތުންުކރެ ޙާލަތެްއަގއި، އެ ހުށަހެޅިަފއިވާ ކަެމއް ކުރުމަށްޓަަކއި، ކައުންސިލްގެ ކުއްިލ   .27ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 



 

5 ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ ިހންގާ ޤަވާިޢދު  ޞަފްޙާ   

ގެ އިތުރު ކައުންސިލް 

 ބައްދަލުވުންތައް 

ގެ ކައުންސިލް ގެ ޢާންމު ަބއްދަުލވުންތަާކއި ކުއްލި ބަްއދަލުވުންތަުކގެ އިުތރަްށވެްސ، ކައުންސިލް   .11

ނޑަައޅާ ުއސޫ  ލަކުން ބަްއދަލުކުެރވިދާެނެއވެ. މެންަބރުން ކަ

 އެވެ.ބަްއދަލުުވމެއް ބާްއވަްނވާނެ  ބައްދަލުވުން 

ެގން ކައުންސިްލގެ ިތންބައިުކޅަ ވެުވމަށް، ަމދު އްކައުންސިްލގެ ކުއްލި ަބއްދަުލވުެމއް ބޭ  )ހ(

 އެްއބައި މެންަބރުން ެއދުން.

 ވުމަްށ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީިއްނ އެދުން.އް ކައުންސިްލގެ ކުއްލި ަބއްދަުލވުެމއް ބޭ  )ށ(

 ންސިްލެގ ރައީސަށް މިފަދަ ަބްއދަލުުވމެއް ާބްއަވން ފެނުން.އެކަށީެގންވާ ަސަބބަކާހުރެ ކައު  )ނ(

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ކައުންސިްލގެ ކުއްލި ަބއްދަުލވުެމއް ބާްއވަން ެއދުުމަގއި، އެ ޖަްލސާެއްއ ބާއްަވން ބޭނުްނާވ   .28

 ޅަްނވާެނެއވެ.ސަަބބާއި ާތރީޚް ލިޔުމުން ަކއުންސިްލެގ ރައީސަށް ހުަށހަ

 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނާއި، 

 ވަގުތާއި،  އެޖެންޑާ 

ަގއިވާ ގޮުތގެަމތިން، ަކުއންސިލުން ބާްއވާ ކުއްލި ބަްއދަުލވުްނ ބާްއވާނެ ދު ޢިވާޤަ މި  )ހ(  .29

ނަޑއަޅާީނ، ެއ ަބއްދަުލވު ލިޔުމުން  ެމއް ބޭްއވުަމށް ތަނާއި، ަވގުތާިއ، އެޖެްނޑާ ކަ

 ކައުންސިްލގެ ަރއީެސވެ.  ޅުަމށް ބެލުމަށްފަހުހުށަހެ  ަފއިވާހުށަހަޅާ

ނަޑައޅާ ތަާނއި،  )ށ( ކައުންސިްލގެ ކުއްލި ބަްއދަލުުވން ޭބްއވުމަށް ަކއުްނސިލްގެ ރަީއސް ކަ

 ަކއުންސިްލގެ ސިްލގެ ަރއީްސ، ގަިޑއާއި، އެެޖންޑާ،  ވީެއންމެ އަަވހަކަށް ކައުން

  އަްނގަްނވާނެެއވެ.މެންަބރުންނަށް 

ކުއްލި ބައްދަލުވުގެ ޤާނޫނީ 

 ޢަދަދު 

ކައުންސިްލގެ ކުއްލި ބަްއދަލުުވމެއް ބޭްއވޭނީ ކައުްނސިލްގެ ުޖމްލަ މެންަބރުްނެގ ދެބައިުކޅަ  )ހ(  .11

 އެްއބަޔަްށވުރެ ިގނަ މެްނބަރުން ާހޒިުރެވ ތިބެގެްނނެވެ. 

އެ ޢަދަދު މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޤާޫނނީ ޢަދަދު ހަމަުނވާަނމަ،  )ށ(

ހަމަަވންދެްނ، އެ ަބއްދަުލވުެމއް ެމދުަކނޑާލުުމގެ ުނވަތަ އެހެން ވަުގތަކަށް ަފސްކުރުުމގެ 

 އިޚްތިާޔރު ކައުްނސިލްގެ ރަީއސަށް ލިިބގެްނވެެއވެ.

ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

އުްނސިލްގެ ަރީއސެވެ. ރަީއސް ނެތް ކައުންސިްލގެ ބަްއދަލުުވންތަކުގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކަ  .12

 . ޙާލަތެްއގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކަުއންސިލްގެ ަނއިުބަރއީެސވެ

 

 ބައި  ދެވަނަ 
 ބައްދަލުވުން ހިންގުން 

ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

ސިލުން ާބއްވާ ކޮްނމެ ަބއްދަުލވުެމްއގެ ފެށުާމއި ން ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން ަކއުދު ޢިވާޤަ މި  )ހ(  .13

ންާވނެެއވެ. މިގޮތުން ބަްއދަލުވުން ނިންމުން ަބއްދަުލވުުމގެ ރިޔާސަުތްނ އިޢުލާނުކުރަ

"ަކއުްނސިލްގެ ަބއްދަުލވުން ްމދު ޞަަލވާތް ކިޔެުވމަށްފަހު ިބސްިމއަށްފަހު ޙަފަށަމުން 



 

6 ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ ިހންގާ ޤަވާިޢދު  ޞަފްޙާ   

"ަކއުންސިްލގެ  ން ޢަޞްރު ޫސރަތް ކިަޔވައިށް ައދި ބަްއދަުލވުން ިނންމަމު ފެށުނީ" މިގޮތަ 

 ބަްއދަލުވުން ިނމުނީ" ިމގޮތަށް ބަްއދަލުުވމުގެ ރިާޔސަތުން އިޢުލާނުކުރަްނވާެނެއވެ.

ނަޑއަޅާަފއިާވ ގަޑިޖެުހމުން، އެ ބަްއދަލުުވުމގެ ޤާޫނނީ ޢަދަުދ  )ށ(  ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުަމށް ކަ

ންގެ ޢަދަުދ ހަމަވޭތޯ ރިާޔސަތުން ބަލަްނވާެނެއވެ. ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަަމވާަނމަ މެންަބރު 

ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުުރމަށްފަހު ަބއްދަުލވުން ފަށާީނއެވެ. ަބއްދަުލވުްނ ފެށުމަށް 

)ފަނަރަ(  25ހަމަޖެހިަފިއވާ ގަޑިޖެޭހިއރު ޤާނޫނީ ޢަަދދު ހަމަނުާވނަަމ، އެ ޢަދަދު ހަމަޭވތޯ 

ާވނަމަ، ދިުއމުްނވެސް ޤާނޫނީ ޢަަދދު ަހމަނުއި ްނވާނެެއވެ. މި ވަގުތު ފަަހނައަޅަ ލަމިނެޓް ބަ

 އެކަން ރިާޔސަތުން އިޢުލާންުކރަްނވާެނެއވެ. 

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި 

 ފާސްކުރުން 

ނަޑެއޅިފަިއވާ ެއެޖންޑާ ރިޔާސަތުްނ   .14 ބަްއދަލުވުން ފެުށމަށްފަހު، އެ ަބއްދަުލވުމަކަށް ކަ

 އިްއވަްނވާެނއެވެ. މިޮގތުެގމަތިން ރިާޔސަތުން އެޖެްނޑާ ިއްއވުމުްނ، ކަުއްނސިލުން އެ ެއޖެންޑާ

 ގެ ަބއްދަުލވުުމން ކައުްނސިލްން ފާސްކުރަްނވާެނއެވެ. އެޖެްނޑާއަްށ އުނިއިުތރު ގެްނނަ

 ފާސްކުެރވިދާެނެއވެ.

އެޖެންޑާއާ އެއްގޮތަށް 

 ށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ބަހުސަ 

 ހުޅުވާލުން 

ނޑަެއޅިަފއިވާ ތަރުތީުބން،  )ހ(  .15 ބަްއދަލުުވމުގެ ެއޖެންޑާ ފާސްުކރުމަށްަފހު، އެ އެޖެންާޑަގއި ކަ

ނަޑައޅާ ގޮެތްއގެމަތިން ަބއްދަުލވުމަށް އެ ޖެްނޑާަގއި ހިަމނާފަިއވާ ކަންކަން، ިރޔާސަތުން ކަ

އެކަމަާކބެހޭގޮުތން ަބހުްސކުރުުމގެ ފުުރޞަތު ަބއްދަުލވުުމގެ ރިޔާސަތުްނ  އި،ހުށަހަޅަ 

 ހުޅުވާަލންވާެނެއވެ. 

ުމގަިއ،  މަްއސަލަިއގެ ގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލުމި މާއްާދގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަިތން ބަހުސް  )ށ(

ބަލަިއ، މުޅި ބަުހސަށް ދެޭވނެ ޖުމްލަ ަވގުތާިއ، ކޮންމެ މެްނަބރަކަށް ދެވޭ  ކުޑަބޮޑުިމނަށް

ނަޑެއޅުުމގެ ިއޚްތިޔާރު ބަްއދަުލވުުމގެ ރިާޔސަތަށް ލިިބގެްނވެެއވެ.  ފުރުޞަުތގެ ިދގުިމން ކަ

ނޑަައޅަން ރިާޔސަތުން ނި  ންަމއިފިނަަމ، ބަހުްސގެ މިގޮުތގެަމތިން ފުރުޞަުތގެ ިދގުިމން ކަ

ޖުމްލަ ދިުގމިާނއި، ކޮްނމެ ެމންަބރަަކށް ލިބޭނެ ުފރުޞަުތގެ ދިުގމިން، ަބހުސްފެށުުމގެ 

މިޮގތަށް  މެންބަރުންަނށް ފުރުަސތުދޭްނވާނީ  ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަްނވާެނއެވެ.

 ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންެނވެ. 

ބައްދަލުވުމުގައި 

ތަށް ސަ ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރު 

 އެދުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެަމތިން ބަހުސަށް ހުުޅާވލުމުން، އެ  15ދުގެ ޢި ވާޤަމި  )ހ(  .16

ަގއި ަބިއވެިރވާްނ ބޭނުްނވާ ށަެހޅިފަިއވާ ަމްއސަލަިއގެ ބަުހސްބަްއދަލުުވމަކަށް ހު

 އެކަމަށް ެއދޭީނއެވެ.  ށްރިޔާސަތަ  އަތް އުފުަލއިގެންމެންަބރުން، 

ބަިއެވރިުވމަށް ފުުރަޞތަށް އެދޭ ެމންަބރުންނަްށ، ެއ ބަހުސަކަށް  ބަހުްސަގއި )ށ( 

ނޑަެއޅިަފއިވާ ަވގުތު ހަމަަވންެދން، ނުވަތަ ބަުހސް އެއްކޮށް ނިމެްނދެން، ފުރުޞަތަށް  ކަ

މެންަބރުން އެުދނު ތަުރތީބުަކމަްށ ރިޔާސަތަްށ ނޯޓުކުެރވިފަިއވާ ތަރުތީުބން، 
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 ފުރުޞަތުޭދންާވނެެއވެ.

ކަ ދެއްކުމުގެ ބަހުސްގައި ވާހަ 

 އަދަބު 

ކައުންސިްލގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގައި ވާހަކަެދއްކުުމަގއި، ކޮންމެ މެްނބަަރކުވެސް އަންނަިނިވ   .17

 އުސޫލުތަކަށް ތަާބވާްނވާެނެއވެ.

ރިޔާސަތާ ދެެމދު އެްއެވސް ހުރަެހއް  އިކަ ަދއްކަުމންދާ ަވގުުތ އޭނާއާ މެންަބރަކު ވާހަ )ހ(

 ެއދެެމދަށް ހުރަސް ޭނޅުން.ނުހުރުާމއި، މެންަބރަކުެވސް 

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ަމްއސަލަެއއްގެ ަމއްޗަށް މެންަބރުްނގެ ވާހަކަ ިބނާކުރުން. )ށ(

އިސްލާމް ދީުނގެ ައސްލުތަކާ ޚިލާފުުނވެ، ިދވެިހރާްއޖޭގެ ބަްސމޮށެ ުއޅުުމގެ އަަދބުތަކަށް  )ނ(

ސް މެންަބރެްއެގ ޢިއްޒަާތއި ޙުުރމަތްތެރިކޮށް ހިތަިއގެްނ، ކައުްނސިާލއި ކައުްނސިްލގެ ެއއްވެ 

ކަރާމާތަށް އުނިަކމެއް ނާންާނނޭ ގޮުތގެމަިތން، ބަްއދަލުުވުމގެ ރިޔާސަތާ މުޚާަޠބުކޮށް 

 ވާހަކަެދއްކުން.

ކައުންސިްލގެ ަބއްދަުލވުމަށް ހުށަެހޅި ަބހުސްކުެރވެުމންދާ ަމއްސަަލއިގެ ބަހުްސ ނިމުމުްނ  )ހ(  .18 ބަހުސް ނިންމުން 

ނަޑއެ ޅިަފއިވާ ޖުމްލަ ަވގުތު ހަަމވުމުްނ، އެ ބަުހސްކުެރވުނު ނުވަތަ ބަުހސަށް ކަ

 3ަމދުެވގެން ލަެއއް ހުށަހެޅި މެްނބަރަކަްށ، ަޖވާުބދާރީ ުވމަާށއި ފަހުބަްސބުުނމަށް ްއސަމަ

 )ތިނެއް( މިނެޓް ދޭްނވާެނއެވެ. 

 މި މާްއާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ގޮުތގެަމތިން، ަމްއސަލަ ހުށަހެޅި މެންަބރަށް )ށ(

ފަހުބަސް ބުުނމުގެ ުފރުޞަތު ރިާޔސަތުން ިދނުާމއެކު، އެ ަމއްސަަލެއއްގެ ބަހުސް 

 ނިމުީނއެވެ.

ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން 

 ލަންޖެހުން ހުއްޓާ 

މެންަބރަކު ވާހަަކދައްަކމުން ދަނިކޮްށ އަންނަިނވި ކަންކަމުންކުރެ ކަެމްއ ދިމާެވއްެޖނަމަ، ެއ   .19

 އްާޓލަންވާެނއެވެ.މެންަބރަކު ަދއްކަމުްނދިޔަ ވާހަކަ ހު 

މެންަބރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ ިއްސލާމްދީުނގެ އަސްލަކާ ޚިލާުފވާ ގޮަތށް ދައްކާ  )ހ(

 ވާހަކަެއއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެިނގެން ާވހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެްނގުން.

ުދގައި ޢި ވާޤަެދއްކުުމގެ ައދަބުަތއްކަމަށް މި މެންަބރަކު ވާހަަކދައްކަނީ ކަުއންސިްލަގއި ވާހަކަ )ށ(

ބަޔާންކުރާ ަކމަކާ ތަޢާރުުޟވާ ޮގތަށްަކމަށް  ރިޔާސަަތށް ފެނިެގން ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް 

 އެްނގުން.

އި ހިެމނިގެްނވާ ކަމަކާ ގުުޅމެްއނެތް ގަމެންަބރަކު ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ެއޖެންޑާ  )ނ(

 ވާހަކަެއއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެިނގެން ާވހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އެްނގުން.

ކަ ހުއްޓާލަން އެންގި ވާހަ 

 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

މެންަބރެްއގެ ާވހަކަ ހުއްޓާލުމަށް ރިާޔސަތުން އަްނަގއިފިނަަމ، އެާވހަކަެއއް ހުއްޓާލުމަށް އަްނާގ   .31

 ސަަބބު، ރިާޔސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންުކރަންާވނެެއވެ.
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ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކުރުން 

 ހުއްދަނޫން ކަންތައް 

ްލގެ ެއްއވެސް ބަްއދަލުުވެމއްަގއި، ކަުއންސިްލގެ ެމންަބރަކު، ައންަނނިވި ކަންަކމުންކުެރ ކައުންސި  .32

 ކަމެއް ކޮށްެގން ނުާވނެެއވެ.

 މެންަބރަކު ވާހަކަ ަދއްކަުމން ގެްނާދއިުރ އޭނާއަށް އުނަދޫގވާފަދަ އެްއވެސް ކަެމއް ކުރުން. )ހ(

ނޑަައޅާ ގޮެތްއގެމަިތން  )ށ( ގެ ބޭުނމަށް ފިޔަވަިއ، ކެސެޓް ންސިލް ކައުކައުންސިލުން ކަ

ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެާރ، ނުވަތަ މަންަޒރު ނުވަތަ އަުޑ 

 ރެކޯޑުކުެރވިާދނެ އެނޫްނެވސް ެއއްޗެހި ކައުންސިްލގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގައި ބޭނުްނކުރުން.

 ޔާަސތާ ދެެމދު ހުަރސް އެުޅން.މެންަބރަކު ވާހަަކދައްަކމުން ެގންަދނިކޮްށ އެ މެންަބރަކާ ރި )ނ(

ފޯނުކުރުމުގެ ފަންކްޝަން ޭބނުންކުުރާމއި، ކެމެރާ  ން ުވމުގެ ތެޭރަގއި މޯަބއިލް ފޯނުބަްއދަލު )ރ(

ބޭނުންކޮްށގެން ފޮޓޯާއއި ވީިޑއޯ ެނުގމާއި، ވޮިއސް ރެކޯަޑރ ބޭުނންކޮށްެގން އަޑު 

 ރެކޯޑުކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ބައިވެ 

 ދިނުން 

ނޑަާނޅާ ކޮންމެ ބަްއދަލުުވމަީކ ޢާންމުކޮށް  )ހ(  .31 ސިްއރު ަބއްދަުލވުެމއް ކަމަށް ަކއުންިސލުން ކަ

 ހުޅުވާަލިއގެން ާބއްވާ ބަްއދަލުުވންތަކެކެެވ. 

ގެ ަބއްދަުލވުުމގެ ައޑުއަަހން ވަންނަ އެްއވެސް ަފރާތަކަށް ކައުންސިްލެގ ކައުންސިލް  )ށ(

އްޔަތަކުްނ ހައިސި ާމއި، ބަުހސްަގއި ެއއްެވސް މުަގއި ެއއްެވސް ވާހަަކއެއް ެދއްކުބަްއދަލުވު 

 ެއވެ. ބަިއވެިރުވމުގެ ފުުރޞަތެއް ުނެދވޭނެ

 ބަްއދަލުުވން ކުރިއަްށެގންދިުއމަށްބަްއދަލުުވމުގެ އަުޑއަހަން ަވންނަ ެއްއެވސް ފަރާތަކުން،  )ނ(

ކަމެކެވެ. ައދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ިހންގި ކޮންމެ ދަތިވާަފދަ އެްއެވސް ޢަމަލެއް ހިންުގމަީކ މަނާ

މީހަކު ވަގުުތން ބަްއދަލުވުން ާބްއާވ މާލަމުން ބޭރުކުުރމާިއ، އޭގެ ފަހުެގ އެއްެވސް 

ބަްއދަލުުވމަކަށް ުނވަްއާދގޮތަށް، ުނަވތަ ވަކި ުމއްދަތަަކށް ެއއްެވސް ަބްއދަލުުވމަކަށް 

 ގެ ަރއީސަށް ލިިބގެްނެވއެވެ.ނުަވއްާދގޮތަށް ނިްނމުުމގެ ިއޚްތިޔާރު ަކއުންސިލް 

ލަްށ ބޭނުންާވ ކައުންސިްލގެ ަބއްދަުލވުުމަގއި އެެޖންޑާުކރެވިަފއިވާ ަކމަކާ ގުިޅގެން ަކއުންސި (ރ)

ެދވިާދނެ އެިކ ފަރާތްތަކަށް، ަކއުންސިްލގެ ަބްއަދލުވުންތަކުަގއި މަްޝވަރާ  އިމަޢުލޫމާތާ

 ގެ ަރއީސަށް ލިިބގެްނެވއެވެ. ބަިއވެިރުވމަށް ދަުޢވަތު ދިުނމުގެ ބާރު، ކައުންސިލް 

 ވަނަ ބައި ތިން 
 ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުން 

 
ކައުންސިލުން ކަމެއް 

 ނިންމުން 

ގައި ަކނަޑއެިޅގެން ެއހެން ގޮތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައިުނވާާހ ހިނދަކު، ދު ޢިވާޤަ މި  )ހ(  .33

މަަކށް އެކަެމއް ކައުންސިލުން ެއއްެވސް ކަެމއް ނިްނޭމނީ، ކައުްނސިލްެގ ޢާންމު ބަްއދަުލވު

ހުށަހެޅި، އެ ަބއްދަުލވުމަށް ާހޒިުރވެ ވޯޓުަގއި ަބިއވެިރވި ެމންބަުރންެގ 

 އަޣުލަިބއްޔަތުންެނވެ.



 

9 ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ ިހންގާ ޤަވާިޢދު  ޞަފްޙާ   

މި މާްއދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްކަުމގަިއވީަނމަެވސް، ައންނަިނވި ކަންކަމުްނކުރެ ކަމެްއ  )ށ(

 ލަިބއްޔަތުންެނވެ. ފާސްކުެރވޭނީ ުމޅި ކައުްނސިލްގެ ުޖމްަލ މެންަބރުންގެ އަޣު

ދިވެިހާރއްޭޖގެ ިއދާރީ ާދއިރާަތއް ލާަމރުކަޒީ ުއޞޫލުން ހިްނގުުމގެ ޤާނޫުނގެ  .2

ރަީއސް މަާޤމުން  ަނއިބުވަނަ މާއްދާ )ކައުްނސިލްގެ ރަީއސާއި  212

ދުރުުކރުން( ިއން ކަުއންސިލަށް ިލބިޭދ ބާރު ތަންފީޒުުކރުުމގެ ގޮތުން ިނންމާ 

 ނިންމުންަތއް.

ގެ ިއދާރީ ާދއިރާަތއް ލާަމރުކަޒީ ުއޞޫލުން ހިްނގުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދިވެިހާރއްޖޭ  .1

ވަނަ މާްއދާ )ކަުއންސިލުން އިްނވެސްޓުކުުރން( އިން ަކއުްނސިލަށް  231

 ލިބިދޭ ާބރު ތަންފީޒުުކރުުމގެ ގޮތުން ިނންމާ ނިންުމންތައް.

 ދަށް ިއސްލާޙު ގެަނއުން.ޢިމި ަޤވާ .3

ކައުންސިލުން ކަންތައްތައް 

 ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

ބެުލމަށްފަހު އެކަންކަމަށް  ރައްޔިތުްނގެ ލާބަޔާއި މަންާފއަށް ްނވާނީކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމަ  .34

  މަގުފަިހާވގޮތުގެ މަތިންެނވެ.

ނަޑއަަޅންާވނީ ޤާނޫުނއަާސސީާއއި ަދއުލަުތގެ މާލި )ހ(  .35 މާލީ ކަންކަން ނިންމުން  އްާޔާތ ބެހޭގޮުތން ކައުންސިްލގެ ަބޖެޓް ކަ

ފާސްކޮށްަފއިާވ އެންމެހާ ޤާޫނނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުްނ  ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން

 ދުތަކާ ޚިލާފުނުާވ ގޮތުގެ މަިތންެނވެ.ޢިވާޤަ އެކުލަވާެލވިފަިއވާ 

ވަނަ  8ދިވެިހާރއްޭޖގެ އިާދރީ ދާިއރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުުމގެ ޤާނޫުނެގ  )ށ(

އިން ކައުްނިސލަށް ލިބިދޭ )އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ މަްސއޫިލއްޔަތުތަކާއި ާބރުަތއް(  ދާމާއް 

ބާރުތަުކގެ ތެެރއިން މާލީ ެއންމެހާ ކަްނކަން ކުރަންާވނީ ދައުލަުތގެ މާިލއްޔާތާ ބެހޭޮގތުން 

ފާސްކޮށްަފއިވާ ާޤނޫނުތަާކއި، އެ ޤާޫނނުތަުކގެ ދަށުން  ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން

 ތަކާ ޚިލާފުނުާވ ގޮތުގެ މަިތންެނވެ.ަޤވާޢިދުިއވާ އެކުލަވާެލވިފަ

ކަުއންސިލުްނ ކަންކަން ، އިކައުންސިްލގެ ރަީއާސއި ނައިުބަރއީސް އިންިތޚާބުުކރުން ފިޔަވަ  )ހ(  .36 ވޯޓު ދިނުން 

 ނިންުމމުަގއި ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުަލއިެގންނެވެ.

)އެކެއް(  2ކޮންމެ ަކމަކަށް  ކައުންސިްލގެ ކޮންމެ މެންަބރަކަްށވެްސ ދެވޭީނ، ވޯޓުަނގާ )ށ(

 ވޯޓެވެ.

ވޯޓު ގުނައި ތަފްޞީލު 

ރެކޯޑުކުރުމާއި ނަތީޖާ 

 އިޢުލާނުކުރުން 

ވޯޓު ުގނައި، ޭއގެ ތަފްޞީލު ރެކޯޑުުކރާނީ ކަުއންސިްލގެ ެއންމެ އިްސ ިއާދރީ ުމވަްއޒަފު ުނވަތަ   .37

ނޑަައޅާ ކައުްނސިލްގެ އިާދރީ މުވަ  އްަޒފެކެވެ. އަދި ވޯުޓެގ އެކަމަށްޓަކައި ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް ކަ

 ނަތީޖާ އިޢުލާނުުކރާނީ ަބއްދަުލވުުމގެ ިރޔާސަތުންެނވެ.

މަޞްަލޙަުތ ިފރިީމހާގެ ނުަވތަ ަދރިެއއްެގ  ކައުންސިްލގެ އެްއވެްސ މެްނބަެރްއގެ ައނބިމީާހގެ ނުވަތަ  .38 މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު 
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ދަުއެރއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުްނސިލްަގިއ  ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެްނބަެރްއގެ އަިމއްލަ ފައިދާެއއް ނުވަތަ

 މަޝްަވރާކުާރނަަމ، އެ މެްނބަރަކު އެ ަބއްދަުލވުުމގައި ބަިއވެިރެވގެން ުނވާެނއެވެ. 

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

ވޯުޓގެ ކައުންސިލުން ަކމެއް ނިްނމުުމަގއި، ިރޔާސަތަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެިރެވވޭނީ ފެްނނަ ނުފެންނަ   .39

 ަމހަަމވެްއޖެ ޙާލަެތއްަގެއވެ. ޢަދަދު ހަ

ކައުންސިލުން ާފސްކުާރ ަޤރާރުތަާކއި ައމުރުތަާކއި ނިްނމުންތަާކއި ކަންަތއްތައް ޢާންމުކޮށް  )ހ(  .41 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން 

 ހާމަކުރަްނވާެނެއވެ.

ކޮށް ކަންަތއްތައް ޢާންމުނިްނމުންތަާކއި ކައުންސިލުން ާފސްކުާރ ަޤރާރުތަާކއި ައމުރުތަާކއި  )ށ(

ހާމަކުުރމަށްޓަކައި ކަުއންސިްލގެ ސިއްކަ ެޖހުމަށްފަުހ، ކައުްނސިލްެގ ރަސްީމ 

ވެްބސައިުޓގަިއ ޝާއިޢުުކރަްނވާެނއެވެ. ނުވަތަ ަކއުންސިްލގެ އިާދރާެގ ނޯޓިްސ ބޯުޑގަިއ 

 ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެެހން ބަަހއްޓަންާވނެެއވެ. 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 

 ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން 

ލިޔެ ތައްޔާކުރުާމއި، ްއދަލުުވންތަކުގެ ަޔއުިމއްޔާ ބަޢާންމު ބަްއދަުލވުންތަކާިއ ކުއްލި ކައުންސިްލގެ   .42

އިާދރާެގ  ރުންނަްށ ފަސޭަހއިން ފެްނނާނޭހެން ބެލެެހއްޓުމަކީ ަކއުންސިްލގެބަ ގެ ެމންލް ކައުންސި

 ުމަވއްޒަުފގެ މަްސއޫލިއްަޔތެކެވެ.އެންމެ އިސް 

ެއ  ފާސްކޮށްަކއުްނސިލްގެ އިއްތިާފޤުން ، ކައުންސިްލގެ ކޮންމެ ބަްއދަުލވުެމއްެގ ޔައުިމއްޔާ  .41 އްޔާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމި 

ޔައުިމއްާޔގައި ަކއުްނސިލުން ނިންމާ ކަންަތއްތަކާިއ  ޔައުިމއްޔާަގއި ެމންަބރުން ޮސއިުކރަންާވނެެއވެ.

ވަގުުތ ތަާނއި ޭބްއވި ާތރީާޚއި މެްނބަރުްނގެ ނަންތަާކއި ބަްއދަލުުވން  ވިބަްއދަލުުވމުަގއި ބަިއވެރި 

 ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްަފއި އޮންަނންާވނެެއވެ. 

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ 

 ޤައުމީ އިދާރާއާއި ކައުންސިލާ އޮންނަ ގުޅުން 

ޤައުމީ އިދާރާއާއި އޮންނަ 

 ގުޅުން 

ނުްނވާެނ ޤަުއމީ ިއދާރާތަުކން ިއދާރީ ދާިއރާތަުކަގއި ައދާކުރަްނޖެހޭ ވާިޖބުތައް ައދާކުރުަމށްޓަކައި ބޭ  .43

ދިވެިހާރއްޭޖގެ އިާދީރދާިއރާތައް ލާަމރުކަޒީ ުއޞޫލުން ހިންގުުމގެ ާޤނޫުނ އެްއބާރުުލމާއި ެއހީތެރިކަން 

 ކައުންސިލުން ޤަުއމީ ިއދާރާތަކަށް ޭދންވާެނއެވެ.ގައިވާ ގޮުތގެ މަިތން  7/2010ނަންަބރ 

ން ހިނގާ އިާދރާތަކުން ައތޮޅު ފެންަވރުަގއި ޭދ ސަރުކާުރގެ ިމނިސްޓްރީތަާކއި މިިނސްްޓރީތަކުގެ ަދށު  .44 ވިލަރެސްކުރުން 

ޚިްދމަތްތަކާއި ިހންގާ ަތަރއްީޤގެ ަހރަކާތްތައް ާރަވއި އެކަންކަން ވިލަެރސްކުުރމުަގއި ަޤއުމީ ިއދާާރާއ 

 ގުިޅގެން ކަުއންސިލުން ަމަސއްކަތްކުރަްނވާެނއެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޖެހޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ގެ މެންބަރުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ކައުންސިލް 

ގެ މަސައްކަތު ކައުންސިލް 

 ހަފްތާ އާއި ރަސްމީ ގަޑި 

ކަުއންސިލްގެ މަަސއްކަުތ ަސރުކާުރގެ ަމސައްކަތު ހަފްތާ ެއވެ.  ކީގެ ަމަސއްކަތު ހަފްތާއަކައުންސިލް   .45

ނަޑއަޅާ ަމަސއްކަތު ގަިޑެއވެ.   ގަިޑއަކީ ކައުންސިުލން ކަ
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މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލް 

 ޑް ޑްރެސްކޯ 

މެންަބރުްނ ތިބެންާވނީ ރަްސީމ  ކައުްނސިލްއޮފީހުގެ ރަްސމީ ގަީޑަގއާއި ޢާްނމު ބަްއދަލުވުންތަުކަގއި   .46

 ހެދުެމއްަގެއވެ. 

މެންބަރުން މަސައްކަތަށް 

 ހާޒިރުވުން 

ްނ ަޤވާޢިދުގެ މެްނބަރުން ކަުއންސިްލެގ މަސައްކަތަާށއި، ކައުްނސިްލގެ ޖަލްސާތަކަށް ކައުންސިލް   .47

 31 ލަސްވެެގން ގެ ުހރިާހ މެންަބރުންެވސް ަމސައްކަތު ގަޑި ފެޭށތާކައުްނސިލްެއވެ. ހާޒިުރވާްނވާނެ

ވެ، ކައުްނސިލަރުްނގެ ހާޒިީރގަިއ ގެ ިއދާާރއަށް ހާޒިރު ކަުއްނސިލްމިނެޓުގެ ތެޭރގައި )ތިރީސް( 

   ސޮއިުކރަްނވާނެެއވެ. 

މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ 

 މިންގަޑު 

ާވޖިބު ައދާކުުރމުަގއާިއ، ޢާންމު ިދރިުއުޅމުަގއިެވސް ތިީރގަިއވާ ކައުންސިްލގެ މެްނބަރުްނ، މަާޤުމގެ   .48

 ސުލޫކީ މިންަގނޑު ހިފަަހއްޓަްނވާނެެއވެ. 

ގެ ެމންަބރުްނގެ ޢަމަލުތައް އަަބދުެވސް ަބހައްޓަްނވާނީ ަކއުންސިްލެގ ޤަަދރާިއ ކައުންސިލް  )ހ(
 ޝަރަފާއި ަކރާމާާތއި ައބުރު ެދމެެހއްޓޭ ގޮތެްއގެ މަިތންެނވެ.

ކައުންސިްލގެ ެއްއވެސް މެންަބރަކު ަމގާުމގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮްށގެން ައމިއްަލ ފައިާދއެްއ  )ށ(

ނުވަތަ އަިމއްލަ މާލީ މަސްލަޙަެތއް ނުވަތަ އުޫޖރަެއއް، ެއއްެވސް ފަރާތަކުްނ ހޯދައިެގން 

 .ކޮްށގެންުނވާެނއެވެޤަބޫލު އެއްނުވާެނއެވެ. އަދި، އެްއެވސް ފަރާތަކުން ދޭ އެްއެވސް ހަދިޔާ 

ގެ އިާދާރގެ މުަވއްޒަުފން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުުރމަށް ކައުންސިލުްނ ކައުންސިލް  (ނ)
 މަޝްަވާރދިނުުމަގއި، ެއއްެވސް ތަފާތެްއކޮށް ޒާތީ ތަޢައްުސބެއް ގެްނގުެޅގެން ުނވާެނއެވެ.

 ޖިނާޢީ ޙުކުެމއް މެްނބަެރއްގެ ަމއްަޗށް އަތުެވއްޖެަނމަ، އެ ޙުުކމެްއގެ މުްއދަތުަގއި (ރ)

ުކގައި ވޯޓުިދުނމުގެ ޙަްއޤު ކައުންސިްލގެ ޖަްލސާތަކަށް ާހޒިުރވުާމިއ ކައުންސިްލގެ ޖަލްސާތަ
 ދޫކޮށްލަްނވާެނެއވެ. މެްނބަރަކު އެ

ގެ ޝާން ޭބނުންކުަރންާވނީ ކައުންސިލް ކައުންސިްލގެ ަރސްމީ ލިޔުންތަކާއި ިސއްކަާއއި ނި (ބ)

 ރަްސމީ ބޭނުންތަކަެށވެ.

މަޢްޫލމާތުެގ ތެރެއިްނ  ލިބޭ ަކއުންސިްލގެ މެްނބަރުްނނަށްޔަތުން މަާގމުގެ ަހއިިސއް (ޅ)

ނޑަައޅާފަިއާވ އެްއވެްސ  ކުންޤާނޫނަ ނުަވތަ ަގާވއިދަކުން ިސއްުރ މަޢްލޫމާުތގެ ޮގތުަގއި ކަ

ުނވަތަ ކައުންސިްލ  ަގއި ހުންނަގެން ުނވާެނެއވެ. އަދި ަކއުންސިލް މަޢްލޫމާތެއް ހާމަކޮށް 

 ގެ ޒާތީ މަޢްޫލމާތުތައް ސިްއރުގެ ގޮތުަގއި ހިފަަހއްޓަްނވާެނއެވެ.ީމހުން މެންަބރަކަށް ލިބޭ، 

 ،ކައުންސިްލގެ ކޮންމެ ެމންަބރަކަށްެވސް ކައުންސިްލގެ ަމސައްކަތަށް ަދތިނުވާ ގޮުތެގމަތިން   .49 މެންބަރުން ޗުއްޓީނެގުން 

ދުވަުހގެ ުޗއްޓީ ( ތިރީސް) 31ސަރުކާުރގެ ބަްނދުުދވަްސތައް ުނހިެމނޭގޮތަށް އަަހރަކު 

މިގޮުތން ކައުްނިސލްގެ މެްނބަުރންނަށް ޙަްއޤުވާ ުޗއްީޓ ދޭނީ ކަުއންސިްލގެ . ޙަްއުޤވެގެްނެވއެވެ

ކައުންސިްލގެ ރަީއސަށް ޗުއްޓީ ދޭީނ . މަަސއްކަތަށް ދަތިުނވާ ގޮުތގެމަިތން ކައުންސިްލގެ ރަީއެސވެ

 .ކައުންސިލުްނނެވެ

ސަލާން ުބނެވޭނީ އެ މެްނބަެރއް ނުވަތަ ެއމެންަބރެއް ބެލުްނ ، ކައުންސިްލގެ މެންަބރަކަށް )ހ(  .51 މެންބަރުން ސަލާން ބުނުން 
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ޝަރުޠުވާ މީހެްއގެ ބަިލޙާލަތު ހުިރގޮތުން ކައުްނސިްލގެ ބަްއދަލުުވމަކަްށ ނުވަތަ 

ސަލާން ބުަނން ެޖހިއްެޖނަމަ، މަަސއްކަތަކަށް ނިކުެމވޭަވރު ނުާވނަަމެއވެ. މިގޮުތެގމަތިން 

ގެ ަރއީސަށް އެކަން ައންަގންވާެނއެވެ. އުންސިލް ކަ ގެ ިއދާރާ މެުދވެރިކޮށް ކައުންސިލް 

ގެ ަރއީސް ސަލާން ުބނަންޖެިހއްޖެ ހާލަެތއްަގއި ިއދާރާ މެުދވެރިކޮށް ކައުންސިލް 

 ކައުންސިްލގެ ނަިއބުަރީއސަށް އެކަން ައންގަްނވާެނއެވެ. 

މި މާްއާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން، ަކއުންސިްލގެ ަބއްދަުލވުމަަކށް ނުވަަތ  (ށ)

ރަސްމީ ަމސައްކަުތގެ މަަސއްކަތަކަށް ސަލާންބުނާ މެްނބަުރްނ އެ ބައްދަލުުވމުގެ ުނވަތަ 

 ހާޒިީރގައި ފާަހގަކުާރނީ ސަލާުމގައި ުހިރ މެންަބރެްއގެ ގޮުތަގއެވެ.

ކައުްނސިލްގެ ބަްއދަުލވުމަކަށް ނުވަތަ ަމސައްކަތަކަްށ  އެްނުގމަކާނުލައިކައުންސިލަށް  (ނ)

އެ ަބއްދަުލުވމުގެ ނުަވތަ އެކަެމއްގެ ހާިޒރީަގއި ފާހަގަކުާރނީ  ހާޒިރުުނވާ މެްނބަރުން

ައދި މިގޮުތގެ މަތިން ަކއުންސިްލގެ  ބަްއދަލުުވމަށް ހާޒިުރނުވާ ެމންަބރެްއެގ ގޮތުަގއެވެ.

ބަްއދަލުުވމަކަށް ުނވަތަ ކައުްނސިްލގެ ަމސައްކަތަކަށް ާހޒިރުުނެވއްޖެަނމަ ބެެލޭވނީ މަްޤބޫލު 

 ވީކަުމަގއެވެ.އުޒުެރއްނެތި ާހޒިރުނު 

ކައުންސިލް މެންބަރުން 

 ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން 

އެްނގުމަށްަފހު،   ކަުއންސިްލގެ ަރއީސަްށ ކައުންސިްލގެ ެމންަބރަކު ރަުށން ޭބރަށް ދާްނވާނީ އެަކން   .52

ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަރށުން ބޭރަށް ދާަނަމ  . ވެގެ ރަީއްސގެ ހުްއދަ ލިބިެގންނެކައުންސިލް 

 .އެްނުގމަށްފަހުަގެއވެ ނަިއބުަރއީްސއަށްގެ ުއންސިލް ދާްނވާނީ އެކަން ކަ

މެންބަރުންގެ ވިޔަފާރިއާއި 

 އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު 

)ސާދަ( ުދވަހުެގ  24ުކރާތާ  އިެމންަބރުކަުމގެ ުހވަކޮްނމެ މެްނބަރަކު އިންިތޚާުބވާ ކައުންސިލަށް   .51

ާއމްދަީނާއއި  މެްނބަެރއްގެއެޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު ައދި އެ މެންަބރެްއގެ ފައިާސާއިއ ވި ތެރޭަގއި

އާްމދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަާކއި ވިޔަާފީރގެ ުގޅުންތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ލިުޔމަކުން ަކުއންސިލްގެ އިާދާރއަށް 

 .ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ

 ހަވަނަ ބާބު 

 ގެ އިދާރާ ކައުންސިލް 

ަކއުްނިސލްގެ ިއދާީރ ކަންކަން  ،ހީެތރިެވދީކައުންސިްލގެ ަމްސއޫލިއްޔަާތއި ވާިޖބުަތއް ައދާކުުރމަށް އެ  .53 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކުރާނީ އެކަމަށްޓަަކއި، ިދވެހިާރއްޭޖގެ އިާދރީ ދާިއރާަތއް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުްނ ހިންގުުމގެ ޤާނޫުނގެ 

 .ގެ ދަށުން ާޤއިމްުކާރ އިދާާރއިންެނވެ)ކައުްނސިލްތަކުގެ ިއދާރާ ާޤިއމްކުރުން(  ވަނަ މާއްދާ 217

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް 

 ދާރީ މުވައްޒަފު އި 

ކައުންސިްލގެ އެްނމެަހއި އިާދރީ ކަްނކަމުަގއި ކައުްނސިލަށް ޖަާވބުާދީރވާނީ، ސިވިލް ސަރިވސް   .54

އަިދ، ކައުންސިލުން ނިްނާމ  .ކޮމިޝަނުން ޢައްަޔންކުރާ ކައުްނސިލްގެ ޒިންާމދާރު ެވރިޔާެއވެ

ތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިުނުމގެ އެްނމެ ނިންމުންަތއް ތަންފީޒުުކރުުމގައި ަކއުްނސިލަށް ބޭނުްނވާ ިއދާރީ ެއހީ

ިސވިލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުން ަޢއްޔަންކުރާ ަކއުްނސިލްގެ ިޒންާމދާުރ ެވސް އިސްަފރާތަކީ



 

13 ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ ިހންގާ ޤަވާިޢދު  ޞަފްޙާ    

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 .ވެރިާޔއެވެ

އެންމެ އިސް އިދާރީ 

މުވައްޒަފުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ޤާނޫާނއި ަޤވާިއދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުެގމަިތން ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ ހިްނގުން. )ހ(  .55

ކައުންސިްލގެ ޖަލްސާތަުކގެ އިާދރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ކައުންސިްލގެ އެންެމ  )ށ(

 އިސް ިއދާރީ މުަވއްޒަުފގެ ަޙއިިސއްޔަުތން ބަިއވެިރވުން. 

ކައުންސިްލގެ ަބއްދަުލވުންތަކަށް ބޭުނންވާނެ އެންެމހާ އިންިތޒާމްތަާކއި ިލޔެކިޔުންތައް  )ނ(

 ޓުން.ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއް

ކައުންސިްލގެ ަރީއސްގެ ލަާފގެ ަމތިން ކައުްނސިލްގެ ަބއްދަުލވުންތަުކެގ އެޖެްނޑާ  )ރ(

 ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 ކައުންސިްލގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ޔަުއމިްއޔާ ލިޔެ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން. )ބ(

ރިޕޯޓުަތއް ތައްާޔރުކުރުުމަގއި  ކައުންސިްލގެ ަބއްދަުލވުންތަކަށް ބޭުނންވާ ިދރާސާތަާކއި )ޅ(

 ކައުންސިލަށް ބޭނުްނވާ އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިުނން.

ކައުންސިްލގެ ޖަްލސާތަކުަގއި ވޯޓު ެނުގމުގެ އިންތިާޒމުަތއް ހަަމޖެްއސުާމއި، ޯވޓުގެ ނަތީޖާ  )ކ(

 ތަފްސީލު ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެޓުން.

ުފގެ ޙަިއޞިއްޔަުތން ސިވިްލ ސަރިވސް ކައުންސިްލގެ އެންމެ ިއސް އިާދރީ މުަވއްޒަ )އ(

 ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުުކރާ މަަސއްކަތްަތއްކުރުން.

ަރީއސް އަްނގާ  ަނއިބުކައުންސިްލގެ ަމސައްކަތާ ގުޭޅގޮތުން ަކއުންސިްލގެ ަރއީސް ުނވަތަ  )ވ(

 އެހެނިހެން ކަންަތއްަތއްކުރުން.

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް 

އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ 

 ގެ މިންގަޑު މަސައްކަތު 

ކައުންސިްލގެ ެއންމެ އިސް އިާދރީ މުަވއްޒަެފއްގެ ގޮުތގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުްނ   .56

ޢައްޔަންކުރާ ަކއުންސިްލގެ ޒިްނމާާދުރ ވެރިޔާ އޭނާގެ މަާޤުމގެ ާވޖިބު ައދާކުރަްނވާީނ، ިދވެހި 

ްލގެ އިާދރީ ތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިން، ަކއުންސިަޤާވޢިދުސިވިލް ސަރިވސްގެ ޤާޫނނާއި 

 މުަވއްޒަފުްނގެ ފުރިަހމަ ަބއިެވިރވުާމއި އެކުަގއެވެ. 

މި ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙު 

 ގެނައުން 

މި ޤަާވއިދަށް އެްއވެސް ިއސްލާެޙއް ުނވަތަ ބަދަެލއް ގެެނވޭނީ، އެ ިއސްލާެޙްއ ގެނައުަމށް ނުވަތަ   .57

 ަގއިވާ ގޮތުެގމަތިން ަކއުންސިލުން ިނންުމމުންެނވެ.ޢިދު ަޤވާބަދަެލއް ގެަނއުމަްށ، މި 

ގައި ނެތްކަމެއް ޤަވާޢިދު މި 

 ދިމާވުން 

ގައި ިހމެނިަފއިުނވާ ކަމެއް ދިާމވެްއޖެަނމަ، އެަކމެްއގައި ަޢމަލުކުާރނެ ގޮތެއް ިނންމާީނ ދު ޢިވާޤަ މި   .58

 ކައުންސިްލގެ ޖުމްލަ މެންަބރުްނގެ އަޣުަލބިއްޔަުތންނެވެ.

އިބާރާތްތަކުގެ ލަފްޒުތަކާއި 

 މާނަ 

ަގއި އެ އިާބރާެތއް ބޭުނންޮކށްފައިވާ ގޮތުން ަކނަޑއެިޅގެން އެހެްނ މާނަެއއް ޭދހަުނވާހާ ދު ޢިވާޤަ މި   .59
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ގައި ދިވެިހރާްއޖޭަގއި  1118އޮގަސްޓް  7"ޤާނޫުނއަާސސީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ،  )ހ(  

 ޤާޫނނުައސާީސއަެށވެ. ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ދިވެިހާރއްޭޖގެ ޖުްމޫހރިއްާޔގެ

)ދިވެހިާރްއޖޭގެ ިއދާރީ  1121/7"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެަފއިެއވަީނ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ށ(  

ދާިއރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން އިންިތޚާުބކުރެވިަފއިާވ 

 ެށވެ.ކައުްނސިލައަޮތޅުއަޮތޅު ފެލިދެ

ިއސް އިާދީރ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެަފއިެއވަނީ،  ޤާނޫނު  "ކައުންސިްލގެ އެންމެ )ނ(  

)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ިއދާރީ ާދއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުްނ ހިންގުުމގެ  1121/7ނަންަބރު 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށން ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ަޢއްޔަންކުާރ  219ޤާނޫނު( ގެ 

 މުަވއްޒަފަެށވެ.

ނެަފިއއެަވނީ، ީމލާދީ ގޮތުން ކޮްނމެ ާއދީއްތަ ދުަވހަކުްނ ފެށިގެން "ހަފްތާ" އެއްަކމަށް ބު )ރ(  

 )ހަތެއް( ދުަވހަށެވެ. 7ހޮނިހިރު ުދވަހަކާ ެދމެދު އަންނަ 

)ވަޒީާފއާބެޭހ  1118/1"މަަސއްކަތު ދުަވސް" ކަމަށް ބުނެަފއި އެަވނީ، ޤާޫނނު ނަންަބރު  (ބ)  

ސް" ަތއް ފިޔަަވއި އެހެން ޤާނޫނު( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ "ަރސްމީ ބަްނދު ުދވަ

 ދުަވސްތަކަެށވެ.


