ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  81ވަނަ މާއްދާ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ "ޖުޑީޝަލް

ތަޢާރަފް

1

ނަން

2

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު"އެވެ.

ޖުޑީޝަލް

3

ލ ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ޢަދުލު އިންސާފު
)ހ( ޖުޑީޝަ ް

ކައުންސިލް"ގެ ހިންގުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.

ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތްކަމުގައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ
ކަންތައްތައް

)ށ( ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ އެންމެހައި ލިޔެ ކިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރަންވާނީ އުއްތަމަ

ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ

ފަނޑިޔާރަށް އެޑްރެސްކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.
4

ދ
މަޤްސަ ު

ޖުޑީޝަލް ކަ ު
އންސިލްގެ މަޤްސަދަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުންނާއި ކޯޓުތަކުން ހަދަންޖެހޭ
ޤަވާޢިދުތައް،

އެއް

އުޞޫލަކުން

ހަދައި،

ހުރިހާ

ކޯޓެއްގައި

އެއް

މިންގަނޑުތަކެއް

ހިފެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ،ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ އިޖުރާއީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން
ހަދަންޖެހޭ

ޤވާޢިދުތައް
ަ

ހެދުމާއި،

އެކުލަވާލަންޖެހޭ

އުޞޫލުތައް

އެކުލަވާލުމާއި،

ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ،ކޯޓުތައް ހިންގުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާދިނުމާއި ،ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި
ހުރިހާ ކޯޓުތަކުން ގެންގުޅެންޖެހޭ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެއްގޮތްކުރުމުގެ
މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލްގެ

5

ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ހިމެނެއެވެ.
1

ތެރޭގައި

އަންނަނިވި

ކަންކަން

ކުރުން

މަސްއޫލިއްޔަތު

ނ
 -1ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ އިޖުރާއަތުތައް އެއްގޮތްކުރުމަށާއި ،ކޯޓުގެ ހިންގު ް
ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅުމާއި ،ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ދިނުން.
ޤާނޫނުތަކާއި

 -2ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ގޮތުގެ

އެއްގޮތްވާ

ގ
ކޯޓުތަކު ެ

މަތިން،

އިޖުރާއަތުތަކާއި ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުމާބެހޭ ޢާންމު އުޞޫލުތަކުގެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުން.
-3

ކރުމުގެ ބާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމު ު
ކުރަންޖެހޭ

އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި

ސްޓްރެޓެޖިކް

ދިރާސާތައްކޮށް،

ނ
ޕްލޭ ް

އެކުލަވާލުމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ދިނުން.
 -4މައްސަލަ

ހުށަހަޅާ

ލިޔެކިޔުންތައް

ފޯމުތަކާއި

ދިރާސާކޮށް،

ޝަރީޢަތާ

ގުޅުންހުރި

އެހެނިހެން

ފޯމުތަކާއި

ގެންނަންޖެހޭ

ބަދަލުތައް

ގެނައުމަށް

ކޯޓުތަކަށް

މަޝްވަރާ ދިނުން.
 -5ކޯޓަށް މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
 -6މައްސަލަތައް ތާވަލްކުރުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންހުމުގެ އުޞޫލުތަކެއް
ކަނޑައެޅުން.
 -7މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ފޯމެޓްތައް ދިރާސާކޮށް ،ގެންނަންޖެހޭ
ބަދަލުތައް

ގެނައުމުގެ

ކަންކަން

އިންތިޒާމްކޮށް،

ޤަވާޢިދުތަކަށް

ހ
ގެންނަންޖެ ޭ

ބަދަލުތަކާގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުތަކަށް މަޝްވަރާ ދިނުން.
ހ
ޖ ޭ
 -8ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ގެންނަން ެ
ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް ،ކޯޓުތަކަށް މަޝްވަރާ ދިނުން.
 -9މައްސަލަތައް ލަސްވެގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.
ދ
 -10އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލުވުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެފަ ަ
މައްސަލަތައް ބަލާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން.
 -11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު އަދި އެހެން ޤާނޫނަކުން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަށް

2

ނ.
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރު ް
 -12ސުޕީރިއަރ

ކޯޓުތަކުގައި

އެއް

ފަނޑިޔާރުންނަށް

ގިނަ

ވުރެ

ގ
ފަނޑިޔާރުން ެ

މަޖިލީހަކުން މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އެ ކޯޓެއްގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަނޑައެޅުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
ޖުޑީޝަލް

6

ކައުންސިލް

)ހ( ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
 -1އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

 -2ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި އެ ކޯޓުގެ
އެހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން ޢައްޔަންކުރާ ފަނޑިޔާރެއް.
 -3ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު
 -4ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ
 -5ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ
ޟ
 -6ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާ ީ
 -7ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ
 -8ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަކުން މެޖިސްޓްރޭޓަކާއި ،ދެކުނުގެ
ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަކުން މެޖިސްޓްރޭޓެއް
)ށ(  8ވަނަ ނަންބަރުގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 2
މެޖިސްޓްރޭޓުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ހައިކޯޓުގެ
އިސްފަނޑިޔާރު އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .އަދި ކޮންމެ ދެއަހަރަން އެއްފަހަރު
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މެޖިސްޓްރޭޓުން ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލްގެ

7

ު
ޖޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެވެ .އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް
ކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާއަށް

ޙާޟިރުނުވެނޭނަމަ،

3

ކައުންސިލްގެ

ރިޔާސަތު

ބަލަހައްޓާނީ

ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ ނޑިޔާރެވެ.

ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓުން
ޖުޑީޝަލް

8

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރއެވެ.

ކައުންސިލްގެ
ސެކްރެޓޭރިއަޓް
ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު

9

ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ތަކަކީ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާ
ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބު ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކެވެ.
ސތަކުގައި ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޙައިސިއްޔަތުން
)ހ( ކައުންސިލްގެ ޖަލް ާ
ބައިވެރިވުން.
)ށ(

ކައުންސިލްގެ

ޖލްސާތަކަށް
ަ

ބޭނުންވާނެ

ހުރިހާ

އިންތިޒާމްތަކާއި

ލިޔެކިއުންތައް

ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
)ނ(

އުއްތަމަ

ފަނޑިޔާރުގެ

ލަފާގެ

މަތިން

ކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާތަކުގެ

އެޖެންޑާ

ތައްޔާރުކުރުން.
)ރ( ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
)ބ( ކައުންސިލުން ފާސްވާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ދިނުން.
)ޅ( މިނޫނަސް ކައުންސިލަށް އިދާރީ ގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
)ކ( މިޤަވާޢިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ) (8ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުން
ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާތަކަށް

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

ކަމަށް

އުއްތަމަ

ފަނޑިޔާރު

ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި ،މާލެ ގެނައުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނީ
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

4

10

ޖުޑީޝަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކައުންސިލްގެ ހިންގާ

ކައުންސިލަށް

ޤަވާޢިދުގައި ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ،އެ

ލިބިގެންވާ ބާރުތައް

ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
11

ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލްގެ

)ހ( ޖުޑީޝަ ް
ލ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން ތިންމަހުން އެއްމަހު ބާއްވަންވާނެއެވެ.
އއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ެ

ޖަލްސާތައް

 -1ވަކިކަމަކާ ގުޅިގެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ފެނުން.
 -2ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  03މެންބަރުން ވަކި ކަމަކާބެހޭ
ގޮތުން ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅުން.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް
ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ .އަދި އެލިޔުމުގައި ޖަލް ާ
ސ ބާއްވަން ހުށަހަޅާ ސަބަބު
ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެވެ.
12

ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލްގެ
ޖަލްސާ

ކުއްލި ޖަލްސާތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޖަލްސާތައް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ޖަލްސާ
ބާއްވާތަނާއި އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތާރީޚްގެ މަދުވެގެން
 3ދުވަސް ކުރިން ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ބާއްވާ

ތާރީޚް
13

ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ
މެންބަރުންގެ ޙާޟިރުގައެވެ.

ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ
ދ
ޢަދަ ު
ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި

14
ކަމަށް

މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވީ
ކަމަށްބެލެވޭނެއެވެ.

ބެލެވޭނެ ގޮތް

5

)ހ( ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން.
)ށ( އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން.
)ނ( ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން.
)ރ( މިމާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެންބަރަކު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާނަމަ،
ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ،އެ ބޭނުންކުރާ ނިޒާމެއްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން
ޖެހޭނީ އެ މެންބަރެކެވެ.
އެޖެންޑާއާއި

15

ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރާނީ ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ
ކުރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ އެ ކަމެއް އެކުލެވޭގޮތަށް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ތައްޔާރުކުރާ ޑްރާފްޓް

އެހެނިހެން ލިޔުން

އެޖެންޑާއެއްގެ

މައްޗަށް

ބަލާ

އުއްތަމަ

ފަނޑިޔާރު

ގޮތެއްގެ

ކަނޑައަޅާ

މަތިން،

ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނެވެ.
ޖަލްސާތަކުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ

16

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން
ވާނެއެވެ.

މިންގަނޑުތައް
ލގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކާނީ ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު
)ހ( ކައުންސި ް
ދިނުމުންނެވެ .މިގޮތުން ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ
އެކަމަށް މެންބަރުން އެދޭ ތަރުތީބުންނެވެ.
)ށ( ކައުންސިލު ޖަލްސާތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިމުމުން،
އެނިންމުން

ރިޔާސަތުން

އިއްވަން

ވާނެއެވެ.

އަދި

ރިޔާސަތުން

އެ

އިއްވެވި

ގޮތަށް

ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑް ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ނ( ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މެންބަރުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި
6

ރިޔާސަތުން ފުރުސަޠު ދޭންވާނެއެވެ.
ޖަލްސާއަށް

17

ށމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޔަށް ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ
)ހ( ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ފެ ު

މެމްބަރުން

ޢަދަދަށް މެންބަރުން ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ އިތުރު  10މިނިޓު ބަލާނީއެވެ .މި ގޮތުންވެސް

ޙާޟިރުނުވުން

މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުން ހަމަޖައްސާ އެހެން ދުވަހަކަށް
ކރާނީއެވެ.
ޖަލްސާ ފަސް ު
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފަސްކުރެވޭ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޔަށް މި
ސ
ޤަވާޢިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ގައި ބުނާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ޙާޟިރުނުވިނަމަވެ ް
ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
އަދި މި ޖަލްސާއަކީ މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ
ޖަލްސާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް

18

ކައުންސިލުން ކަމެއް

ކައުންސިލުން ކަމެއް ފާސްވާނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ،ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ފާސްކުރުން
)ހ(

ކައުންސިލުން

ކަންކަން

ނިންމުމަށްޓަކައި

ޢާއްމުކޮށް

ނަގާ

ވޯޓުތައް

ނަގާނީ

އަތްހިތްލައިގެންނެވެ .މިގޮތަށް ނަގާ ވޯޓުތަކުގައި މި ޤަވާޢިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ
ދަށުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުން ވޯޓު ދޭނީ އަނގަބަހުންނެވެ.
އ
)ށ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ގޮތުގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފި ޙާލަތެއްގަ ި
ކަމެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ،ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގިދާނެއެވެ.
ޔައުމިއްޔާއާއި ރެކޯޑް
ބެލެހެއްޓުން

19

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ،ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ކޮންމެ ޖަލްސާއަކަށް އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި
އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި ،ކުށެއް
އޮތްނަމަ އެކުށެއް އިސްލާޙްކޮށް ،ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.

7

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

20

ޖުޑީޝަލް
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)ހ( ކައުންސިލުން ސިއްރެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް
ގޮތެއްގައި ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
)ށ( ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މީޑިއާ އަށް
މަޢުލޫމާތު ދޭނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.
ދ
ބ ޭ
ދގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލަށް ލި ި
ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢި ު

ދ
ކައުންސިލަށް ލިބި ޭ

އވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ
ބާރުތަކާއި ހިންގާ ޤަވާޢިދުގަ ި

އިޚްތިޔާރު

ނތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރާ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް
އިތުރަށް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ.
 -1ކައުންސިލުން

ހިންގާ

ފުރިހަމަ

ކަންތައްތައް

ގޮތުގައި

ހިންގުމަށާއި

ހިންގާ

ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ކަންތައްތަކަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ޢަމަލު
ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ހެދުން.
 -2ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް ފެންނަ
މެންބަރަކާ ނުވަތަ މެންބަރުންތަކަކާ ނުވަތަ ވަކި ކޮމިޓީއަކާ އެކިއެކި މަސައްކަތް
ޙަވާލު ކުރުން.
 -3ކައުންސިލުން

އެކި

މަސައްކަތްތައް

ކަނޑައަޅާ

ކުރުމަށް

ކޮމިޓީތަކުގެ

މަސައްކަތްކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބެލުން.
ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ
ފަރާތުގެ
ތަކާއި
މަސްއޫލިއްޔަތު

ވާޖިބު

22

)ހ(

ރިޔާސަތު

ކައުންސިލްގެ

ބަލަހައްޓާ

ފަރާތުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.
-1

ކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާތަކުގެ

އެޖެންޑާ

ކަނޑައެޅުމާއި،

ޖަލްސާތަކުގެ

ރިޔާސަތު

ބެލެހެއްޓުން.
 -3ޖަލްސާތަކުން ފާސްވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންތައްތައް ކުރުން.

8

ހިންގާ

ދ
ޤަވާޢި ު

ބަދަލު

ކުރުމާއި

އިސްލާޙުކުރުން

23

އ
ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުވަތަ އިސްލާހެއް ގެނެވޭނީ އެބަދަލެ ް
ސއަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ
ނުވަތަ އިސްލާޙެއް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާ ،ޖަލް ާ
ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެބަދަލެއް ނުވަތަ އިސްލާޙެއް ފާސްވުމަށްފަހު ،އުއްތަމަ
ފަނޑިޔާރު ތަސްދީޤުކުރުމުންނެވެ.
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