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 އުސޫލު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  ހެދުމާއި  އިންކުއަރ  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުސޫލުން  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ން ކައުންސިލަރެއްގެ ނުވަތަ މަތ  ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 62ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ރައ ސެއްގެ ނުވަތަ މޭޔަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އެކަށ ގެންވާ ގޮތަށް އަދާ ނުކުރެވޭނަމަ 
ނުވަތަ އިހުމާލުވާނަަމ ނުވަތަ ކަުއންސިލްގެ ބާރުތަކާއި ވަސ ލަތްތަުކގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގަިއ 

ޢަމަލުތައް  ހިފާނަމަ ނުވަަތ ކައުންސިލަރުންެގ ސުލޫކ  މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ަކއުންސިލަރުންގެ
ނުވަތަ ސެކްޓޯރަްލ  ،ބަހައްޓާކަމުގެ މަުޢލޫމާތު ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓ އަށް ިލުބމުން

ނުވަތަ ޮކންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުަގއި ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައި 
އި ކައުންސިލުން ސަރުކާރުން ހިންގާ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގުމުގަ

އެކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު  ،އިހުމާލުވާކަމަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާ އިދާރާއަކަށް ފާހަގަކުރެވި
އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިންކުއެރ  ހެދުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ލޯކަލް  ،އްސާ ކުރުމުންހިއޮތޯރިޓ އާ 

 ންކުރާ އުސޫލެވެ.ތުތައް ބަޔާއިޖުރާމަންޓް އޮތޯރިޓ ން ޢަަމުލކުރާނެ ންގަވަރ

    މި އުސޫލަށް ކިޔާނ  "އިންކުއަރ  ހެދުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ  )ށ(  
 އުސޫލު" އެވެ.

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ   7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކ   .2 މަުގސަދު 
ވަނަ މާއްދާއިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް ލިބިދ ފަިއވާ  62އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

     އިންކުއަރ  ހެދުމުގެ ބާރާއި ކަންކަން އިޞްލާހުކުރަން އެންގުމާއި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން 
މަންޓް އޮތޯރިޓ ްނ ންރުމުގެ ާޤނޫނ  ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ލޯކަލް ގަވަރވަގުތ ގޮތުން އެއްކިބާކު
 ،އެ ބާރުތައް ޭބނުންކުރަނ  ތަާފތުކުރުމެއް ނެތި ،ތުތައް ބަޔާންކުރުމާއިއިޖުރާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ެތރެއިންކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ. ،ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

މި އުސޫލަށް 
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި އުސޫލު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ    .3
 ފެށިގެންނެވެ.

ކައުންސިަލރުްނގެ 
ގުޅޭ  ޢަމަލުތަކާ

މަޢުލޫމާތު އޮޯތރިޓ އަށް 
 ހުށަހެޅޭނެ ފަާރތްތައް 

ކައުންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ގޮތްތަކުްނ  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބެލޭނ  )ހ(  .4
 ކުރެ ގޮތަކަށް އޮތޯރިޓ އަށް ލިބޭ މައްސަލަތަކެވެ.

 ؛ކައުންސިލުގެ ޤަރާރަކާއެކު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް (1)   
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 ؛ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް (2)   

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެްއ ކައުންސިލަރަކު  5މި އުސޫލުގެ  (3)   
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ނުަވތަ -ެއންޓި ،ކޮށްފިކަން ނުަވތަ ކޮއްފައިވާނެކަަމށް ފާހަގަކޮށް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް ނުވަތަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް ނުވަތަ އެނޫންވެސް 
 ؛ދާރާއަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައްއެފަދަ ރަސްމ  އި

ނުވަތަ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައި  ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައިސެކްޓޯރަލް  (4)   
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުަވތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް 
ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން އިހުާމލުވާކަން ފާހަގަކޮށް އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާ އިދާރާއިން 

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް. 

އާންމުންނާއި ކައުންސިލްތަކުގެ  ،)ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ  )ށ(  
އޮތޯރިޓ ން  ،މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ނުަވތަ އެ ނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން ިލބޭ މަޢުލޫމާތާއި

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް 
ނުވަތަ ކައުންސިލަރުންެގ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ޢަމަުލަތކާ ގުޅޭ  ކައުންސިލުގެ ،ށްބިނާކޮ

އޮޯތރިޓ ގެ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށާއި އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑަށް  ،ބެލުމަށް ިނންމުމުގެ ބާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

އަންނަނިވި ބާވަތްތަުކގެ  ،އޮތޯރިޓ ން ބަލާނ މަންޓް ންލޯކަލް ގަވަރ ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން  .5 ބެލޭނެ މަްއސަލަތައް 
 މައްސަލަތަކެވެ.

ކައުންސިލަރެއްގެ ނުވަތަ ރައ ސެއްގެ ނުވަތަ މޭޔަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އެކަށ ގެންާވ  )ހ(  
 ގޮތަކަށް އަދާނުކުރުން.

ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ކައުންސިލަރެއްގެ ނުވަތަ ރައ ސެއްގެ ނުވަތަ މޭޔަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  )ށ(  
 އިހުމާލުވުން.

ކައުންސިލަރެއްގެ ނުވަތަ ރައ ސެއްގެ ނުވަތަ މޭޔަރެއްގެ ބާރުތަާކއި ވަސ ލަތްތަކުގެ ބޭުނން  )ނ(  
 ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުން.

 ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި ވަސ ލަތްތަކުގެ ބޭނުން ަނހަމަގޮތުގައި ހިުފން. )ރ(  

 .ސުލޫކ  މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްުޓންކައުންސިލަރުންގެ  )ބ(  
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ނުވަތަ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންެޓއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް  ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައިސެކްޓޯރަލް  )ޅ(  
މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގުމުގައި 

 ކައުންސިލުން އިހުމާލުވުން.

އިންކުައރ  ހެުދމާ 
ގުޭޅގޮތުން ވަޒ ރުގެ 

 ހުއްދަ ޯހދުން 

ލޯކަލް  ،ފަދަ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތުބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި  5މި އުސޫލުގެ  )ހ(  .6
އެއ  އިންކުއަރ އެއް ހަދަންޖެހޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ލޯކަލް  ،މަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް ލިުބމުންންގަވަރ
މަންޓް ންލޯކަލް ގަވަރ ،މަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެނަމަންގަވަރ

އެފަދަ އިންކުއަރ އެއް  ،)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި 10ލަ ލިޭބތާ ަރސްމ  އޮތޯރިޓ އަށް މައްސަ
 ލިޔުމުން އެދެންވާނެއެވެ. ،ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ،ހެދުމާމެދު ވަޒ ރުގެ ހުއްދައަށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން އިންކުއަރ އެއް ހަދަންޖެހޭފަދަ ކަމެއްކަން  )ށ(  
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް  ،ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ،ނުވަތަ ނޫންކަން ަކނޑައެޅުމުގައި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

      ،ކައުންސިލާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ކައުންސިލަރާ ބެހޭގޮތުން ލިބިަފއިވާ މަޢުލޫމާތަކ  (1)   
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ހިެމނޭ މަޢުލޫމާތެއްކަން  5މި އުސޫލުގެ 

 ؛ނުވަތަ ނޫންކަން

ކައުންސިލާ ގުޅޭގޮތުން ނުަވތަ ކައުންސިލަރާ ގުޅޭގޮތުން ލިިބަފއިވާ މަޢުލޫމާތުގައި  (2)   
ވާކަން ނުވަތަ ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޮއތޯރިޓ އަށް ވުރެ އެކަށޭނަ އިދާާރއެއް 

 ނޫންކަން.

ކައުންސިލާ ގުޅޭގޮތުން  ،ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
            ނުވަތަ ކައުންސިލަރާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތުަގއި ހިމެނޭ މައްސަލައަކ  

އެކަށޭނަ އިދާރާއަކުން ބަލަންޖެހޭފަަދ އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އޮތޯރިޓ އަށްވުރެ 
          އެ މައްސަލަ  ،މައްސަލައެއްކަމަށް ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

       ،އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި އެ މައްސަލައަކ  އެ މައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން
ފަދަ  ނުވަތަ މުޖުތަމަުޢން އެކަހެރިކުރަންޖެހޭއެ ކައުންސިލަރަކު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން 

މައްސަލަ ބެލުމަށް ފޮނުވާ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ، މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެންނަނަމަ
 ގެންނަންވާނެއެވެ.

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3ރަސްމ   ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒ ރުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުން )ރ(  
ވަޒ ރު  ،ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް، ލިޔުމުން ،އި ވަޒ ރު ނިންމާ ގޮތެއްއެކަމުގަ ،ތެރޭގައި

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކައުްނސިލާ ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫާމތަކާ 
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އެކަމުގެ ޙަޤ ޤަތްތަކާއި ސަބަބުތައް ދެނެަގތުމަށް ޓަކައި ކަން އޮތްގޮތް ދިރާސާކޮްށ  ،ގުޅިގެން
 އެފަދައިން ވަޒ ރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ،އިންކުއަރ އެއް ހަދަންާވނ ބެލުމަށް 

އިންކުައރ  ހަާދނެ ގޮތް 
 ކަނޑަެއޅުން 

ކައުންސިލާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ މަޢުޫލމާތާ ގުޅިގެން އިންކުއަރ  ހެދުމަށް   .7
އެ އިންކުއަރ  ހެދުމުަގއި  ،އެ ަމއްސަލައިގެ ބާވަތާއި ހާލަަތށް ރިާޢޔަތްކޮށް ،ވަޒ ރުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން

 ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ،އަންނަނިވި ގޮތްަތކުން ކުރެ ގޮތެއް ،ޢަމަލުކުރުމަށް

ޒިޔާރަތްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަރު ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަށް  )ހ(  
 ،ނުވަތަ ؛މައްސަލަ ބެލުން

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ކައުންސިލުގެ  )ށ(  
 ނުވަތަ ކައުންސިލަރުގެ ބަސް ލިޔުމުން ހޯދުން.

އިންކުައރ  ޓ މު 
 ލުން ަވއިއެކުލަ

 ،އެ އިންކުއެރ  ހެދުމަށް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ،މަތ ންވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  7މި އުސޫލުގެ  )ހ(  .8
ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ  ،އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޓ މެއް

މައްސަލައިގެ  ،އޮތޯރިޓ ގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަނުގެ އިތުރުން ،އެކުލަވައިލާ ޓ މުގައި
ގުޅޭ އެހެނިހެން ސެްކޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުން  ކަމާ ،ބާވަތާއި ހާަލތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެހެން އިދާރާއެއްގެ މ ހަކު ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ ފަންނުވެރިއަކު 
     މައްސަލަ ެބލުްނ އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެކަަމށް ފެންނަ ހާަލތުގައި އެފަދަ  ،ހިމެނުމުން

 ފަރާތެއް ވެސް ޓ މުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. 

އިންކުއަރ ގައި ބަލާ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ޓ މުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކ  )ށ(  
ތެއް ނެތް ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި މަޞްލަޙަމައްސަލައާ ގުޅުމެއް ނެތް ނުވަތަ 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ފިރިމ ހާ ،ނުވަތަ އަނބިމ ހާ ،ނުވަތަ ބައްޕަ ،މަންމައެ ފަރާތެއްގެ  (1)   
ނުވަތަ އެއްބަފާ  ،ނުވަތަ އެއްބަނޑު ،ނުވަތަ ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ،ދަރިއެއް

 ؛މ ހަކަށް މައްސަލަ ރައްދު ނުވުން

ސިޓ އެއްގެ ނުވަތަ  އެ ފަރާތެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށެއްގެ (2)   
 ކައުންސިލަކަށް ރައްދުވާ މައްސަލައަކަށް ނުވުން.

މެންަބރުްނގެ 

ުތގެ ޙަލަޞްމަ
 މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުން 

ޓ ުމން  ،މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ޗ ފް އެގްެޒކެޓިވް އޮފިސަރ އެކުލަވައިލާ ޓ މަށް ހުށަހަޅާ ެމންބަރަކ   .9
އެ ކަމުގެ  ،ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަަލއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ފަރާތެއްނަމަ
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ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރއާ ހިއްސާ  ،އެ މެންބަރަކު، ޓ މު އެކުލަވައިލުމުގެ މަރުޙަލާގައި ،މަޢުލޫމާތު
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ަކއުންސިލަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ ަމޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން އިންކުއަރ  ކައުންސިލާ  )ހ(  .10 އިންކުައރ  ހެުދން 
  ،)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2އެ ދުވަހުން ފެށިެގން ރަސްމ   ،ހެދުމަށް ވަޒ ރު ހުއްދަ ދ ފިނަމަ

ކަންކަން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 8ވަނަ މާއްދާއާއި  7މި އުސޫލުގެ 
 ންވާނެއެވެ.ފުރިހަމަކުރަ

    ކައުންސިލާ ގުޅޭގޮތުން ނުަވތަ ކައުންސިލަރާ ގުޅޭގޮތުން އިންުކއަރ  ހެދުމަށް މި އުސޫލުގެ )ށ(  
)ސާދަ( ދުވަހުގެ  14ރަސްމ   ،ވަޒ ރު ދ ފިނަމަ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހުއްދަ 6

 ތެރޭގައި މައްސަލައިގެ އިންކުއަރ  ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ. 

އިންކުއަރ  ހެދުމަށް ފަހިކުރުމުގެގޮތުން އިންކުއަރ  ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ "އިންކުއަރ   )ނ(  
ގެ ހުއްދަ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު ،މައްސަލަ ބަލާ ޓ މުން ހަދައި ،ޕްލޭން" އެއް
 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ަކއުންސިލާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ  ،އިންކުއަރ  ފެށުމުގައި ،އިޖުރާއ  ޢަދާލަތު ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން )ރ(  
މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ކައުންސިލަރާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަެހޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު

 ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ކައުންސިަލރަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

 ،މުޢާމަލާތްތައް ކުރަންވާނ މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް އޮތޯރިޓ ން ވަކިވަކި ކައުންސިލަރުންނާ ކުރާ  )ބ(  
އޮތޯރިޓ ން ބަލަހައްޓާ ކައުންސިލަރުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނުމަށް ކައުންސިލަރު ދ ފައިވާ 

 މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. -އެޑްރެހަށް ނުވަތަ އ 

ކުރުމުގެ ތެރެއިން ލިބޭ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ  އޮތޯރިޓ ން ކައުންސިލްތަކުގެ ަމސައްކަތް މޮނިޓަރ )ޅ(  
( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަޙުޤ ޤ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 4އުސޫލުގެ މި 

އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަސްމ  އިދާރާއަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަކ  
 އިންކުއަރ ގެ ބޭނުމަށް ހޯދައިފައިާވ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.

 ރިޕޯޓު އިންކުައރ 

ބޯޑާ  ަފއިލައިަވއިއެކުލަ
 ހިއްސާުކރުން 

 ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތ ން މައްސަލަ ެބލުަމށް އިންކުއަރ  ހެދުމަްށފަހު 10މި އުސޫލުގެ  )ހ(  .11
، )ދިަހއެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10އިންކުއަރ  ހެދުމަށް ވަޒ ރުގެ ުހއްދަ ލިބޭތާ ރަސްމ  

ދެކޭ އިންކުއަރ  ޓ މުން ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓާމެދު ކައުންސިލަރު 
)ަހެތއް( ދުވަހުގެ ފުރުަޞތެއް  7ނުވަަތ ކައުންސިލުން ެދކޭ ގޮތެއް އެންގުމަްށ ގޮތެއް 

 ދޭންވާނެއެވެ.
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އަންނަނިވި ކަންަކން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ތައްޔާރުކުރާ އިންކުއަރ  ރިޕޯޓުގައި )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ޅިފައިވާ މައްސަލަހުށަހެ (1)   

 ؛މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައިފައިވާ ގޮތް (2)   

 ،މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަރު ނުވަތަ ކައުންސިލުން ޖަވާބުދާރ ވެފައިވާނަމަ (3)   
 ؛ޖަވާބުދާރ ވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލަރު ނުވަތަ ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން

 ؛އިންކުއަރ ން ފާހަގަކުރެވުނު ކަްނކަން (4)   

 ؛ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު ނުކުތާތައް (5)   

އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ލަފާކުރެވޭ  ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް އޮތް ޙައްލުތަކާއި (6)   
 ؛މުއްދަތު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން ނުވަަތ  5މި އުސޫލުގެ  (7)   
 އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަން ޓ މަށް ފެްނނަ ގޮތް.، ނޫންކަން

ވ  އެންމެ  ،އިންކުއަރ  ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
އަވަހަކަށް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ރިޕޯޓާެއކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުން 

 ހުށަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާން ނަގައިފައިވާނަމަ އެ ބަޔާންތައް (1)   

 ؛ލިބިފައިވާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކި ނުވަތަ ގަރ ނާމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން  (2)   

އިންކުއަރ  ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދާރ ވުމަށް ދިން ފުރުޞަތުގައި ކަުއންސިލުން ނުވަަތ  (3)   
 ކައުންސިލަރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ދިން ޖަާވބު.

އެކަށ ގެންވާ  ،އިންކުއަރ  ރިޕޯޓު ބޯޑުން ބެލުމަށްފަހުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ  )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް  5މި އުސޫލުގެ  ،ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

އެ ކަންކަން  ،ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގަިއފިކަމަށް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެނަމަ
ވަތަ ކައުންސިލަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ނު
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ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގާ ކަމަކ  ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ފަދަ ކަމެއް 
 އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ. ،ނަމަ

ނަނިވި ކަންކަން އަން ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި )ބ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ކައުންސިލަރު ނުވަތަ  5މި އުސޫލުގެ  (1)   
 ؛ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ޯބޑަށް ފެންނަކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 އަންނަނިވި ގޮތްތަުކން ކުރެ ގޮތެއް ނިންމިކަން: (2)   

    i.   ި؛ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުންވަކ 

    ii.   ް؛އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނ 

    iii.   މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ނުވަަތ
  ؛ކައުންސިލަރަށް އެންގުން

    iv.   ަމައްސަލަ ބެލުމުގެ ޚާއްޞަ މެންޑޭޓު ލިބިފައިވާ އިދާރާއަކަށް މައްސަލ
 ،ނުވަތަ؛ ހުށަހެޅުން

    v.   ްނުވަތަ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއްގެ  ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައިސެކްޓޯރަލ
ހިންގާ އިދާރާއަށް  ޕްރޮޖެކްޓްގޮތުގައި ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން 

 ؛އެކަން އެންގުން

    vi.  .ްމައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށް އެންގުނ 

 ބޯޑުން އެފަދައިން ނިންމި ސަަބުބ. (3)   

ރަނަގޅުކުުރމަށް 
އަްނގާ އެްނގުާމމެދު 

 ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ބެުލން 

        ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ވަކި ކަމެއް ރަނަގޅުކުރުމަށް އެންގުމަށްފަހު 11މި އުސޫލުގެ  )ހ(  .12
    ،އެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ބޯޑުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލަރު ޢަމަލުކުޅަ ގޮތެއް 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ން ަބލަންވާނެއެވެ. 

އޮތޯރިޓ ން އެންގި އެންގުމާ ގުޅިގެން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން ޢަމަލުކުރުމުގައި )ށ(  
ގުޅޭގޮތުން  ކަމާ އެ ،ކައުންސިލަރު ނުވަތަ ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ މަޢުލޫާމތާއި

      މި އުސޫލުގެ  ،ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ދެވޭ ފުރުޞަތުގައިކައުންސިލަރުގެ ބަސް 
އެ ކަމެއް  ،ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް އަންގައިފައިވާނަމަ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން 11
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އޮތޯރިޓ އަށް ކައުންސިލަރު ނުވަތަ ކައުންސިލުން  ،ކުރިކަން އެނގޭނެ ގަރ ނާ ނުވަތަ ހެކި
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން އޮތޯރިޓ ން ބެލުމަށްފަހު  )ނ(  
 ،ކައުންސިލަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާނުކޮށް އިހުމާލުވާނަމަ ،ކަންކަން އިޞްލާޙުނުކޮށް

ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި ވަސ ލަތްތަކުގެ ބޭނުން ޤާނޫނ  ިއމުން ބޭރުން ނަހަމަގޮތުގައި 
ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ސުލޫކ  މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތައް  ،ހިފާނަމަ

 ނުވަތަ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓުގެ ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައިނުަވތަ ސެކްޓޯރަލް  ،ބަހައްޓާނަމަ
"ރިވިއު ރިޕޯޓު"  ،ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވާނަމަ ޕްރޮޖްކްޓްގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ވަކި 

 ،އޮތޯރިޓ ގެ ބޯަޑށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. މި ޮގުތން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުގައި ފައިތައްޔާރުކޮށް
 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަަނންވާެނއެވެ.

 ؛ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައްއިންކުއަރ  ރިޕޯޓުގައި  (1)   

 ،އިންކުއަރ  ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުން (2)   
 ؛އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކައުންސިލަރުގެ ބަސް ،ކައުންސިލަރަކު ކަންކުރި ގޮތާއި

 ؛ގުޅޭގޮތުން ކައުްނސިލުގެ ބަސްއިންކުއަރ  ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ  (3)   

 މިކަމާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް ޓ މަށް ފެންނަ ގޮތް. (4)   

މައްސަލައިގެ ހާލަތާއި  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޯބޑަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަްށަފހު )ރ(  
އެ ކަންކަމުގައި ، )ިތނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން ުމއްދަތަކަށް 3 ،ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ،ޝާމިލުވި ކައުންސިލަރުން މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަގުތ ގޮުތން އެއްކިބާކުރުމުގެ ބާރު
 މަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ންލޯކަލް ގަވަރ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ަކއުންސިލަރަކު ވަގުތ ގޮތުން  ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ަދށުން )ބ(  
ރުމަށް އޮތޯރިޓ ގެ ޯބޑުން ނިންމުމުގައި އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް އެއްކިބާކު

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިން (1)   

 ؛އެކަމަކ  ޙައްލުކުރުމަށް ފަސޭހަ ކަމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން (2)   



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި             G-17/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު              137 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް:

 

13 
 

ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ކައުންސިލަރުގެ ޢަމަލުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މުޅި ކައުންސިލަށް  (3)   
 ؛ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރާނެކަމަށް ެބލެވޭ މިންވަރު

ކައުންސިލަރުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުގެ ނުވަތަ ާލމަރުކަޒ  ނިޒާމުގެ  (4)   
 ކަރާމަތަށް ކުރި ނުވަތަ ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ަވގުތ ގޮތުން އެއްކިބާކުރުމަްށ މި މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލަުރން  )ޅ(  
 ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި އަްނނަނިވި ކަންކަން ހިމަަނންވާނެއެެވ.

 ؛މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަގުތ ގޮތުން އެއްކިބާކުރުމަށް ނިންމިކަން (1)   

 ؛މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަގުތ ގޮތުން އެއްކިބާކުރާ ސަބަބު (2)   

 މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަގުތ ގޮތުން އެއްކިބާކުރާ މުއްދަތު. (3)   

ކައުންސިލުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލަރަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން )ކ(  
އެ ކައުންސިލުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެ ރަށަކުން  ،ކޯރަމް ހަމަނުވާނަމަ

އެ ރަށު ކައުންސިލެއް  ،ރަށު ކައުންސިލެއްނަމަ ،މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބޭނެ އިްނތިޒާމު
ކައުންސިލާ ހަވާލުވެހުރި  ،ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތ ން

އޮތޯރިޓ ން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ހަމަޖެއްސުމަށް 
 ،މަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ މަޝްވަރާގެ މަތ ންންލޯކަލް ގަވަރ ،ނަމަ ނުވަތަ ސިޓ  ކައުންސިލެއްނަމަ

ކައުންސިލާ ހަވާލުވެހުރި ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް އޮތޯރިޓ ން 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ކައުންސިަލރުންާނމެދު
ނިންމާ ނިްނމުންތަާކއި 

އަޅާ ފިަޔވަޅުަތއް 

 އާންމުުކރުން 

ކައުންސިލަރަކު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަގުތ ގޮތުން ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12މި އުސޫލުގެ   .13
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ،ބޯޑުން ިނންިމ ނިންމުން ،އެއްކިބާކުރުމަށް އޮތޯރިޓ ން ިނންމައިފިނަމަ

 ގެޒެޓުގައްޔާއި އޮތޯރިޓ ގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރަްނވާނެއެވެ.

ޖަާވބުާދރ ުވމަށް ދޭ 

ފުރުޞަުތގެ ބޭނުން 
 ނުހިފުން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޖަާވބުދާރ ވުމަށް ކައުންސިލަރަށް ނުަވތަ ކައުންސިލަކަށް ދޭ ފުރުޞަތުަގއި   .14
ޖަވާބުދާރ ވުމަށް ދިން ފުރުޞަތުގެ  ،ސިލަރަކު ޖަވާބުދާރ ވެފައި ނުވާނަމަކައުންސިލަރު ނުވަތަ ކައުން
 ޮއތޯރިތ ން މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. ،ބޭނުން ދޫކޮށްލ ކަަމށް ބަލައި

މަްސއޫލިއްޔަތުން 
އެއްިކބާކުރާ ުމއްަދތުގެ 

 އުޫޖރަ 

މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެއްވެސް މުއްދަތަކަށް ކައުންސިލަރަކު މަޤާ  .15
 އެ މުއްދަތުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެ ކައުންސިލަރަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ. ،އެއްކިބާކޮށްފިނަމަ
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ޕްރޮޖެކްޓުތައް 

ހިންުގމުަގއި 
 އިހުމާުލވުން 

    ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ނުވަތަ އިހުމާލުވަމުންދާކަމަްށ  )ހ(  .16
އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލާ  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ

 ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓ ން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ،ހަވާލުކުރި އިދާރާއަކަށް

އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ނުވަތަ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓ ން އަންގާ އެންގުމާ ގުޅިގެން )ށ(  
       ،ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގެ މަސައްކަތް "މެނޭޖަރ" އަކާ ހަވާލުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު

އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރި އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި 
 ނިންމާ އެފަދަ ނިންމުންތަކަށާއި ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރި އިދާރާއަކުން

 ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދޭންާވނެއެވެ.

އިންކުައރ  ހިްނގުމަށް 

 މަޢުލޫމާތު ހޯުދން 
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިންކުއަރ  ހިންގުމަށް ކައުންސިލްތަކުެގ އިާދރާތަކަށް ކުރިން އެންގުމަކާ ނުަލއި   .17

              ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިންކުއަރ އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުެގ ބާރު ،ވަނުމާއި
ަވނަ  103)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ  7/2010

 މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓ އަށް ިލިބގެންވެއެވެ.

 ،ން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓ ން އިންކުއަރ  ހިންގާ މައްސަލަތަކުގެ ދަފުތަރު މި އުސޫލުގެ ދަށު  .18 ދަފުތަރު ބެލެެހއްޓުން 
 ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓ ްނ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

އުސޫުލގައި ނެތް 

 ކަމެއް ިދމާުވން 
ލޯކަލް ގަވަރންަމްނޓް  ،އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނ  ،މި އުސޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ  .19

 އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުންނެވެ.

ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް  ،މި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަަތ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޮގތުން   .20 މާނަކުރުން 
އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުުޒތަކާ  ،އަްނނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަަކށް ދ ފަިއވަނ  ،ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

ތިރ ގައި ދ ފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. އަދި މި އުސޫލުގައި މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮަތށް  ،ގުޅިގެން
 ބޭނުންކޮްށފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުކޮށް ބޭނުންކުރާ މާނަވެސް ހިމެިނގެންވެއެވެ. 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ   2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ  )ހ(  
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަތޮޅު 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށެވެ. ، ސިޓ  ކައުންސިލްތަކަށާއި، ކައުންސިލްތަކަށާއި

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ   7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"އިންކުއަރ " ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނ  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  62ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ފަދަ ކަމެއް ކައުންސިލަރަކު ނުަވތަ ރައ ސަކު ނުވަތަ މޭޔަރަކު ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަްލ 
ޤަތްތަާކއި ސަބަބުތައް ެދނެގަތުމަްށ ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓ ައށް ލިުބމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ޙަޤ 
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ޓަކައި އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓ ން ކަން އޮތްގޮތް ދިރާސާކުރާ 
 ކުރުމަށެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"އިންކުއަރ  ރިޕޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ  )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  62އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ ރައ ސަކު ނުވަތަ މޭޔަރަކު ކުރާކަމުގެ 
މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރންަމްނޓް އޮތޯރިޓ އަށް ިލބުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ޙަޤ ޤަތްތަކާއި 

މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓ ން  ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި އެ 
 ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓ ން އެުކލަވައިލާ ރިޕޯޓަށެވެ. ،ކަން އޮތްގޮތް ދިރާސާކޮށް

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ   7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ރިވިއު ރިޕޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ  )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ  62ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ގޮތަށް ކައުންސިލަރަކަށް ނުވަަތ ރައ ސަކަށް ނުވަތަ މޭޔަރަކަށް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް 
އްޔަތާއި ވާޖިބު ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލި ،އެންގުމުން ވެސް އެ ކަންކަން އިޞްލާޙު ނުކޮށް

ނުަވތަ ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި ަވސ ލަތްތަކުގެ ބޭުނން ޤާޫނނ   ،އަދާނުކޮށް އިހުމާލުވާނަމަ
ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ސުލޫކ  މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް  ،އިމުން ބޭރުން ނަހަމަޮގތުގައި ިހފާނަމަ
ލޯކަލް ގަވަރންަމންޓް އެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ަދށުން  ،ކައުންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަަހއްޓާނަމަ

 އޮތޯރިޓ ން އެކުލަވައިލާ ރިޕޯޓަށެެވ.

___________________ 


