ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ ޤަވާޢިދު
 1މިއީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  7ވަނަ މާއްދާއާއި  141ވަނަ މާއްދާގެ

ތަޢާރަފް:

)ށ( އަދި  156ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ
ހައިސިއްޔަތުން

އިސްފަރާތުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަނޑިޔާރު

އުއްތަމަ

އުފައްދާފައިވާ

"ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް" ގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ
ޤަވާޢިދެކެވެ.
 2މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

ނަން:

ކައުންސިލުގެ

އިދާރީ

ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުން:
ކައުންސިލުގެ
މަޤްޞަދު:

 3ޖުޑީޝަލް

ކައުންސިލުގެ

އެންމެހައި

އިދާރީ

ކަންތައްތައް

ބަލަހައްޓާނީ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުންނެވެ.
 4މި ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  7ވަނަ
މާއްދާއާއި  141ވަނަ މާއްދާއާއި  156ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދުލުއިންސާފު
ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
މަޝްވަރާތައްކުރުމާއި،

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ސިޔާސަތުތައް

ކަނޑައެޅުމާއި،

ކޯޓުތަކުގެ

އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް
އެކަށައެޅުމެވެ.

ސަފްޙާ1 :

ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތް:

 5ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.
 -1ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ އިޖުރާއާތުތައް އެއްގޮތްކުރުމަށާއި
ކޯޓުގެ

ހިންގުން

ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި

ޚިޔާލުތައް

ހުށަހެޅުމާއި

ކުރަންޖެހޭ

މަޝްވަރާތައްކުރުން.
 -2ޤާނޫނު

އަސާސީއާއި

ޤާނޫނުތަކާ

ގޮތުގެ

އެއްގޮތްވާ

މަތީން

ކޯޓުތަކުގެ

އިޖުރާއާތުތަކާއި ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުމާބެހޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކުގެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުން.

 -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޢަދުލުއިންސާފު

އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި

ޤާއިމުކުރުމުގެ

ކުރަންޖެހޭ

ބާރުގެ

ދިރާސާތައްކޮށް

ސްޓްރެޓަޖިކް
ސްޓްރޭޓަޖިކް

ޕްލޭން
ޕްލޭން

ކަނޑައެޅުން.
 -4އަދި މިނޫނަސް ކޯޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ތަފާތު ސިޔާސަތުތައް
ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާކުރުން.

ކައުންސިލުގެ
މެމްބަރުން:

 6ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
 -1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން.
 -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު.
 -3މަދަނީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ.
 -4ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ.
 -5ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ.
 -6ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ.
 -7ރަށު ކޯޓުތައް ތަމްސީލުކުރާ  2މެޖިސްޓްރޭޓުން.

ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓުން:

ސަފްޙާ2 :

 7ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެވެ .އަދި އުއްތަމަ
ފަނޑިޔާރު ނެތް ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެކެވެ.
ކައުންސިލުގެ
މެމްބަރުން
ޢައްޔަންކުރެވޭ ގޮތް:

) 8ހ( ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢައްޔަންކުރެވޭ
ފިޔަވައި

ފަނޑިޔާރުން

އެހެން

ފަނޑިޔާރެއް

ފަނޑިޔާރުން

ނުވަތަ

ޢައްޔަންކުރުން

މުހިއްމުކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު
ފަނޑިޔާރެއް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް
ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރާނީ

ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ޢައްޔަންކުރާ ފަނޑިޔާރެއް

އެމީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަޤާމުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި
ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.
)ށ( އަތޮޅުތަކުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރާނީ އެމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ
ފެންވަރާއި

ތަޢުލީމީ

މަޤާމުގައި

ހޭދަކޮށްފައިވާ

ތަޖުރިބާއަށް

މުއްދަތާއި

ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.
ކައުންސިލުގެ
މެންބަރުކަމުން ވަކިވެވޭ
ގޮތް:

 9ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ތިބޭ މެމްބަރުން ފިޔަވައި
އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކައުންސިލުގެ މެންބަރު ކަމުން ވަކިވުމަށް އެދި ސަބަބު
ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން މެންބަރުކަމުން
ވަކިވެވިދާނެއެވެ.

ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާ
ބާރުތައް:

 10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކައުންސިލުގެ
ޤަވާޢިދުގައި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ،އެ
ޤަވާޢިދާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތީންކުރުމުގެ

ކައުންސިލުގެ

ބާރު

މެމްބަރުންނަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
ކައުންސިލުގެ
ނިންމުންތައް
ތަންފީޒުކުރުން:

 11ކައުންސިލުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެޑިޕާޓްމަންޓުން ތަންފީޒުކޮށް
ނިންމަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް

ސަފްޙާ3 :

ނިންމާ

ނިންމުންތަކުގެ

ތެރެއިން

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ

އިސްވެރިއަކަށް

ހުންނަ

މީހެއްގެ

ކިބައިން

ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެމީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
12

ކައުންސިލުގެ
ބައްދަލުވުންތައް:

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް މަދުވެގެން ކޮންމެ  2މަހަކުން  1ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ވަކިކަމަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިދާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ
ބައްދަލުވުމުގެ

ޤާނޫނީ

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭނީ މަދުވެގެން  5މެންބަރުންގެ ޙާޟިރުގައެވެ.

ޢަދަދު:
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ބައްދަލުވުމަށް
މެމްބަރުން

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޔަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް
ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ އިތުރު  10މިނިޓު ބަލާނީއެވެ .މި

ޙާޟިރުނުވުން:

ގޮތުންވެސް މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ހަމަޖައްސާ އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކުރާނީއެވެ.

ކައުންސިލުން

ކަމެއް

15

ފާސްކުރުމާއި،

)ހ( ކައުންސިލުން ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ އެކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް
ޙާޟިރުވާ މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ ޔައުމިއްޔާ
ބެލެހެއްޓުން:

)ށ(

ކައުންސިލުގެ

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޔައުމިއްޔާ
ޖެހިގެން

އަދި

ކޮންމެ
އަންނަ

ބައްދަލުވުމަކަށްމެ
ބައްދަލުވުމުގައި

ވަކިވަކިން
ކުރީ

ލިޔެ

ބައްދަލުވުމުގެ

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ގޮތުން

އިދާރީ
ކައުންސިލަށް
ލިބިދޭންޖެހޭ
އެހީތެރިކަން:
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ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ތަކަކީ ކައުންސިލުގެ އިދާރީކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން
އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކެވެ.
 -1މި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި އެ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ޔައުމިއްޔާލިޔެ

ޔައުމިއްޔާ

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

އެންމެހައި ކަންތައްތައްކޮށް ޔައުމިއްޔާތައް ބެލެހެއްޓުން.

ސަފްޙާ4 :

ކުރަންޖެހޭ

 -2ކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
 -3ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ދިނުން.
 -4ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް
އެގޭނޭ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.

 -5ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،
އެކަމުގެ އިންތިޒާމްތައް ކުރުން.

 -6މިނޫނަސް ކައުންސިލަށް އިދާރީ ގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
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ސަފްޙާ5 :

