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 ކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 
 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ    

 ،ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ           
 ދިވެހިރާއްޖެ.       

 ކަނޑުހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ގއ. 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
      ވަނަ މާއްދާގެ 56.8ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު( ގެ 

ގެ ކައުންސިލުގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ  ،)ހ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ  ،އެކުޔާމަޝްވަރާ

   ޓަކައި ހިންުގމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ކޮމިޓީމަސައްކަތްކުރާ 
ން މިޓީކޮ އަންެހނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 
 ގަވާއިދެކެވެ. އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ (ށ)  
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންާގ ގަވާއިދު" އެވެ.

އަްނހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ  މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ،   .2 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
  ދިވެިހ ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުގައި  ،މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީްނ ިމ ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  

 ވަނީއެވެ.މިދުތައް ތިރީގައި ގުސަމި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަ  .3 ދު ގުސަމަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
ޤާނޫނުެގ ދަށުން  އެ ،އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

 .ކޮމިޓީ ހިންގުން ގޮތުގެ މަތީންފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ވައިލައިއެކުލަ
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ޤާނޫނުެގ ދަށުން  އެ ،އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

ޮކމިޓީން  ގޮތުގެ މަތީންފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ވައިލައިއެކުލަ
ން ިނންުމމަށް ކޮމިޓީން ބާއްވަންެޖހޭ ބައްދަލުވުންތައް ނިންމަންެޖހޭ ކަންކަ

 .ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެުޅން ބޭއްވުމުގައި

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންާމ ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމާއި )ނ(  
 ލުތައް ކަނޑައެުޅމެވެ.ސޫ ކުރާނެ އުޢަމަލުނިންމުންތަކަށް 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުން  އި،ނައިބު ރައީސާ  ،އިކޮމިޓީގެ ރައީސާ 

 ގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާ  ިއޖުރާއީ ގަވާއިދާލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު   .4 މިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކޮ
ޮކމިޓީެގ  އި،ބު ރަީއސާނައި ،ރުންގެ ތެރެއިްނ ކޮމިޓީެގ ރައީސާއިެމންބަކޮމިޓީގެ 

 އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.  ރުންމެންބަ

ނައިބު ރައީސް  އި ޓީގެ ރައީސާކޮމި
 އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތް 

ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ފަދައިން  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .5
ބައްދަލުވުެމއްގައި  އާންމު ކޮމިޓީެގ  ،ނައިބު ރައީްސ އިންތިޚާބު ކުރާނީ

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންއަންނަނިވި 

ކޮމިޓީގެ ރަީއސްކަމަށް ނުވަަތ  ރުންގެ ތެރެއިންމެންބަކޮމިޓީގެ   (1)   
ރެއްގެ ނަްނ މެންބަޚާބުކުރުމަށް އެދޭ ތިއިން ނައިބު ރައީސްކަމަށް

  ؛ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެުޅން އާންމުކޮމިޓީގެ 

ނައިުބ  ރައީސާއި ރުންގެ ތެރެއިްނ ކޮމިޓީގެ މެންބަނަން ހުށަހެިޅ   (2)   
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ، ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ

 ؛ވޯޓަކުންރުންގެ މެދުގައި ނެޭގ ސިއްރު މެންބަ

މެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނެޭގ ސިއްރު ވޯޓުގަިއ ޤާ ކޮންމެ މަ  (3)   
  ؛)އެކެއް( ވޯޓު 1ރަކަށް ދެވޭނީ ެމންބަބައިވެރިވާ ކޮންމެ 

)ދޭއް(  2 ،ޓަށް އަހާނީކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް ވޯ  (4)   
 މަޤާމަށް ވަކިވަކިން.

 ބާއްވާ ފުރަތަމަ އެންމެ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ރައީސަކު ކޮމިޓީގެ (ށ)  
 ރިޔާސަތު ކުރެވެންދެން އިންތިޚާބު ރައީސަކު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި

 .ރައީސެވެ ކައުންސިލުގެ ބަހަލައްޓާނީ
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ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެެގން ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ  (ނ) 
  ވެ.  ސެކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ  ،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

ަވގުތަކު  ކޮމިޓީެގ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ ،ނައިބު ރައީސަުކ ނެތްނަމަ
 ެމންބަރެކެވެ. ރިހަވާލުވެ ހު

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސަުކ އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ިރޔާސަތު  )ރ(  
 ވެ.ސެކޮމިޓީގެ ރައީ ،ބަލަހައްޓާނީ

އެންމެ ގިނަ  ،ނައިބު ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވާނީ ށާއިކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަ (ބ)  
 ވޯޓު ލިބޭ މެންބަރެކެވެ.

ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ ރައީ
 އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން 

ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .6
ހިންގުމުގައި  ކޮމިޓީގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ( ޤާނޫނުއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ގެ ރައީްސ ނުވަތަ ނައިބު ކޮމިޓީއިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެްނ 
އަްނނަނިވި  ،ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން

 ތައް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.މަރުޙަލާ

އިދާރީ ދާއިރާތައް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)   
 ެގ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް( ޤާނޫނުއުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ލާމަރުކަޒީ 

ހިންގުމުގަިއ އިހުމާލުަވމުންދިއުން ތަކުރާރުވާކަްނ  ކޮމިޓީ
ފާހަގަކުރެވިގެން ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު 

ބައްދަލުވުމަްށ  ާއންމުގެ ކޮމިޓީނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް 
 ؛އެޖެންޑާކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)   
ެގ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ( ޤާނޫނު އުޞޫލުން ިހންގުމުގެލާމަރުކަޒީ 

    ،ހިންގުމުގަިއ އިހުމާލުަވމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ކޮމިޓީ
ދުވަހުގެ ތިރީސް( ) 30 ކޮމިޓީން ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ

  ފުރުޞަތު ދިނުން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސް ނުވަަތ ނައިބު ރައީސްެގ އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ  )ށ(  
ވޯޓު ނެގުމަށް ނުވަތަ ެއ ވޯޓުގެ ކުރިްނ ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ އިުޖރާއަތު 

ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރަކު ުހށަހަޅާ  އާްނމުގެ ކޮމިޓީފުރިހަމަކުރުމަށް 
ލުގެ ސޫބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން ެއޖެންޑާކުާރ އު  އާްނމުހުށަހެޅުން، 

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ޮކމިޓީތެރެއިން އެޖެންޑާ ކޮށްދިނުމަކީ 
ލުވެ ހުިރ މެންަބރެއްގެ ހަވާިހންގުާމ  ކޮމިޓީނުވަތަ އެ ވަގުތަކު 

 ޒިންމާއެކެވެ.
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ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
ހިންގުމުގައި  ކޮމިޓީގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ( ޤާނޫނުއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ގެ މެންބަރަކަށް ކޮމިޓީރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް 
ގެ ޮކމިޓީއެ މައްސަލަ އެޖެްނޑާކުރުމަށް ފޮނުވަންވާނީ،  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ލާ އެއްގޮތަށެވެ.ސޫމަށް ކަންކަން ެއޖެންޑާކުާރ އުބައްދަލުވު އާންމު

ިހންުގމުގައި  ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެްނޑާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީ )ރ(  
 ،ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ިއހުމާލުވިަކމަށް ފެންނަ ކަްނކަން

 ލިޔުމުން، ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ،ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ެނގޭނީކޮމިޓީ )ބ(  
 ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމުންނެވެ.ކޮމިޓީ

   ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާުމން މެްނބަރަކުކޮމިޓީ )ޅ(  
 އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމިއޮންާނނެއެވެ. ،ސްވިޔަވަކިކުރި ކަމުގައި 

ޓީްނ ިއތުބާރު ތަ ނައިބު ރައީސްެގ މައްޗަްށ ކޮމިޓީގެ ރައީްސ ނުވަކޮމި )ކ(  
      ން ފާސްކޮށްފައިވަނީކޮމިޓީނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން 
)ތިނެއް(  3ޓީން އެކަން ފާސްކުރާތާ ަރސްމީ ޓަކައި، ކޮމި ކަށަވަރުކުރުމަށް
 ،ލިޔެކިޔުމާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ގައި މމި މާއްދާގެ ) ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

)ދިހައެއް(  10ރަްސމީ އަދި  ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލަށް ޓީން ކޮމި
އްދާގައި ފައިވަނީ، މި މާގައިއިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 

 ތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ޫނންކަންއަބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާ
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަްނ ޓީއަށް ކޮމި ،ކަނޑަައޅައިކައުންސިލުން 

ކޮމިޓީން ނިްނމާ ނިންުމން ކަށަވަރުުކރުމަށް  ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގައިވާ  (އ)  
 އަންނަނިިވ ލިޔެކިޔުމާއެކުގައެވެ. ،ނީވާފޮނުވަން ކައުންސިލަށް

ކަމުެގ ތްއިތުބާރުނެ ،ބައްދަލުވުމާއި ވިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (1)   
ެއޖެންޑާކޮށްދިނުމަްށ މަށް މަްއސަލަ ވުބައްދަލު ވިވޯޓުނެގުމަށް ބޭއް

 ؛އެދި ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް

ކަމުެގ ތްއިތުބާރުނެ ،ބައްދަލުވުމާއި ވިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (2)   
 ؛ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާތައް ވިވޯޓުނެގުމަށް ބޭއް
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ކަމުގެ ތްނެ އިތުބާރު ،ބައްދަލުވުމާއި ވިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (3)   
 ހުގެ)އެކެއް( ދުވަ 1ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  ވިވޯޓުނެގުމަށް ބޭއް

 ؛ކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ ފޮނުވިކަން އެނޭގ ލިޔެކިޔުން

ކަމުގެ ތްނެ އިތުބާރު ،ބައްދަލުވުމާއި ވިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (4)   
 ؛ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ވިވޯޓުނެގުމަށް ބޭއް

ޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަެހޅުުނ ބަޔާންކޮށް ޮކމިމާލުވި ކަންަކން އިހު  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެޭވ  އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި  (6)   
ޓީގެ ރައީސަްށ ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސަްށ އަންގައި ޮކމި މުއްދަތު

 ؛  ލިޔުން ލުކުރިހަވާ

 .ގުޭޅ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ކަމާ  (7)   

އެހެން  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށްއމާއްދާގެ )މި  (ވ)  
       ،އެދިއްެޖނަމަ ކައުންސިލުންލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް 

ީވ އެންެމ އަވަހަކަށް ޮކމިޓީން  ،އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އިބު ރައީސްެގ މައްޗަްށ ކޮމިޓީްނ ިއތުބާރު ރައީްސ ނުވަތަ ނަކޮމިޓީގެ  (މ)  
ގައި ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއިދު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކައުންސިލުްނ 
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ރައީސް ނުވަތަ ، ކަށަވަރުކުރުމާ ހަމަޔަށް

ސް، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންާމތަކުން ނައިބު ރައީ
 ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާ މުއްދަތުގައި  (ފ)  
ވެ. އަދި ސެކޮމިޓީެގ ނައިބު ރައީ ،ލުެވ ހުންނާނީހަވާކޮމިޓީގެ ހިންގުާމ 

ލުވެ ަހވާތެއްގައި ޮކމިޓީގެ ހިންގުާމ ހާލަކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް ނެތް 
 ރެކެވެ. މެންބަވަގުތަކު ޮކމިޓީން ކަނޑަައޅާ  އެ ،ހުންނާނީ

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކޮމިޓީ (ދ)  
ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި މާއްދާގައި 

        ފައިވާ ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި ބަޔާންކޮށް
ކަށަވަރުކުރުމަށް  ިއޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ގަވާއިދުގައިވާމި 

 އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުްނނެވެ.ކައުންސިލުްނ ފޮނުވައި،  ކައުންސިލަށް
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ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،  ތިރީސް() 30ފައިވާ ބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގައި  (ތ)  
 ،ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވޭ ުމއްދަތު އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ

ފެށިގެން، ތާރީޚުން  ގިނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އެން ށްގެ ރައީސަކޮމިޓީ
 ވެްސ ހިމެޭނ ގޮތަށެވެ.  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ޮކމިޓީހިންގުމުގައި  ކޮމިޓީ (ލ)  
ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ޮކމިޓީއިހުމާލުވިކަމަށް ފާސްކުރި ބައްދަލުވުމުގައި 

މުްނ ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ބައްދަލުވުރައީސް 
ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސަްށ އެންގުުނކަމަށް  ށް ެގ ރައީސަކޮމިޓީނިންމިކަން، 

ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެްއ 
ނައިުބ ރައީސް ނޫނެވެ. ނަމަެވސް، ެއ ބައްދަލުވުމުގަިއ ރައީްސ ނުވަތަ 

ނުވަތަ ނައިބު  ށްރައީސަގެ ނިްނމުން ކޮމިޓީބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، 
ން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީ ،އެންގުނުކަންުމން ލިޔު ރައީސަށް 

ގެ ނިންމުްނ ކޮމިޓީދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،  )ތިރީސް( 30ތުގައި ހާލައެ 
 ފެށިގެންނެވެ.ލިޔުމުން އެންގުުނ ތާރީޚުން 

ނުވަތަ ނައިބު ރަީއސަށް އަންގާ  ށް ( ގެ ދަށުން ރައީސަލމި މާއްދާގެ ) (ގ)  
ލުުވމަށް ރައީްސ ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސް އިންކާރުކުާރނަމަ، ހަވާއެންގުމާ 

ުލވުމަށް ހަވާލިޔުން ހަވާލުކުރަން ަމސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުާމ 
 ކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.ކި)ދޭއް( ފަރާތަކުން ހެ 2އިންކާރުކުރިކަމަށް 

ލުކުިރކަމަށް ހަވާނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން  ށް ރައީސަ ،ތުގައިާހލަ މި
 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ. )ތިރީސް( 30ބަލައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އެކަން ިއޞްލާޙު  ،އަންގާ ކަމެއްން ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި އިޞްލާޙުކުރަން )ޏ(  
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ، ނުކުރުމާއި މުއްދަތުގައި އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދޭ

ޤާނޫނު ަނންބަރު ވަނިކޮށް އެފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ   ފުރިހަމަކޮށްފައި
ުއޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010

ޚިލާފު އެހެން ަކމެއް ކުރުމަީކ، މި ާމއްދާގެ  ޙާރޫ ގެ ( ޤާނޫނުހިންގުމުގެ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު ބޭނުމަށް، 
 ކޮމިޓީއެއްގޮތަށް  ޙާރޫ ގެ( ޤާނޫނުއުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ލާމަރުކަޒީ 

 ހިންގުމުގައި އިުހމާލުވަމުންދިއުން ތަކުރާރުކުރުން ަކމުގައި ބެލެވޭެނއެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ރައީސް، 
 ހުސްވުން 

 ،ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާުމ ހުސްވެއްެޖނަމަ )ހ(  .7
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ބަދަލުގައި އެއިން މަޤާމަކަށް މެންބަރަކު 

 އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއ ަމޤާމަށް  30ރައީސްގެ މަޤާުމ ުހސްވާތާ 

އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު  މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،
ގެ ޮކމިޓީއިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން، އެ ނޫންކަމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ 

 އެވެ.ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ނުވާނެ

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7 ރަސްމީ ،ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް )ނ(  
ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ކޮމިޓީ ،ތެރޭގައި

 އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ސިީޓ ކައުންސިލް ނުވަތަ  ރަށުއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މެންބަރަކު ވަކިވެްއޖެނަމަ،   .8 މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން 
)ތިނެއް(  3 ރަސްމީ  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ،ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް

ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެެއވެ. މެންބަރަުކ  ،ސަބަބު އެނގޭ ގޮތަށް ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންތިރީގައިވާ  ،މަށް ބެލެވޭނީމެންބަރުކަމުން ވަކިވިކަ 

އެ މީހަކު މެންބަރުކަމުްނ ވަކިވާން އެދި ޮކމިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮްށ ސިޓީ  )ހ(  
 ފޮނުވުން.

)ފަހެއް( ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރނުވުން.  5ވިދިވިދިގެން  ،މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި )ށ(  
ތިމާ ނުވަތަ ބަލަންޖެހޭ މީހަކު ބަިލވެގެން  ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުން.އެެހން ލުކުރާ ގަބޫނުވަތަ  ކޮމިޓީން 

 2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން )ނ(  
  ޞޫލުން ހިންގުމުެގ އު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވަަނ މާއް 6-56 ( ގެޤާނޫނު
)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ  2010/10 ޤާނޫނު ނަންބަރު
ކުރާ ިސފައެއް މުލާޒި ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި   12ޤާނޫނު( ގެ 

 .މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުން

ާދއިމަށް މަރުވުން ނުވަތަ ކޮމިޓީެގ ވާޖިުބ އަދާނުކުރެވޭ މިންވަރަށް  )ރ(  
 .ނުކުޅެދުން

 ތިރީގައި މި ަވނީއެވެ. ،ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  .9 ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ން ނިންމާ ނިންުމންތައް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކޮމިޓީ )ހ( 
 .ތަންފީޛުކުރުން 

 .ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންުގން ކޮމިޓީގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީގެ  )ށ(  
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ްނ އެކަށައަާޅ މަަސއްކަތު ކޮމިޓީގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަްށ ކޮމިޓީ )ނ(  
ގެ ޮކމިޓީތާވަލާއި ބަޖެޓުގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭެނ ގޮތަށް 

 .މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ،ގެ ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއިކޮމިޓީ )ރ(  
 .ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން

ތޯ ތަށްދާ އެއްގޮ ގުސަގެ މަކޮމިޓީތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ހަރަކާގެ ކޮމިޓީ )ބ(  
 .ބެލުން

ން އެކުލަވައިލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ ކޮމިޓީ )ޅ(  
ކަން ރާނިްނމުންތައް ާއންމުކު ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާްނމުކުރަންޖެޭހ 

 .ކަށަވަރުކުރުން

 .ތަމްސީލުކުރުން ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރަްނޖެހޭ ތަންތަނުގައި  ކޮމިޓީ )ކ(  

 ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ކޮމިޓީ )އ(  
 .ންކަން ކަށަވަރުކުރުންތީމަ

)ދައުލަތުގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ގެ މާީލ ޒިންމާތައްކޮމިޓީ )ވ(  
ން އަދާކުރަމުްނދާކަން ތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ( އާގަވާއިދު ގެމާލިއްޔަތު

 .ކަށަވަރުކުރުން

ރައްޔިތުންނަށާއި ަމސްއޫލު  ،ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ިޒންމާތަކާ ގުޅިގެންކޮމިޓީ )މ(  
 .އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން 

 ،ާމލިއްޔާއިން ކުރަްނޖެޭހ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއިކޮމިޓީގެ  )ފ(  
 .ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުން ހިންގާތޯ ބެލުން

 .ން ކަނޑައަާޅ އެހެނިހެްނ ކަންކަން ކުރުންކޮމިޓީ )ދ(  

 ކޮށްފައިވާކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާން )ތ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްެގ   .10
 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތު

 .ގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުންޮކމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީ )ހ(  
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ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުެޅދިއްޖެ ކޮމިޓީ )ށ(  
ތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާުމ ހާލަވެރިވެއްެޖ އުޒުރުތެއްގައި، ނުވަތަ ހާލަ

ތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން ހާލަހުސްވެއްޖެ 
 ،ގެ ަރއީސްކޮމިޓީ، . މީެގ އިތުރުންގެ ނައިބު ރައީސެވެކޮމިޓީއަދާކުރާނީ 

ވެސް އޭާނ  ލުކުރާ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައްހަވާ ގެ ނައިބު ރައީސާ ކޮމިޓީ
 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 .ން ކަނޑައަާޅ އެހެނިހެްނ ކަންކަން ކުރުންކޮމިޓީ )ނ(  

 ކޮށްފައިވާކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާން )ރ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

ގެ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު

ގެ މެންބަރުްނެގ ޮކމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ   .11
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ނުވަތަ ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫކޮށް ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް  )ހ(  
ަކންކަން  އެ ،ގެ ަސމާލުކަމަށް ގެނަުއމާއިކޮމިޓީމަޢުޫލމާތު،  އެ ކަންކަމުގެ 

 .ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 .ގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުންކޮމިޓީ )ށ(  

 .ޓަކައި ަމސައްކަތްކުރުން ކުުރމަށްލުހާސިދުތައް ގުސަގެ މަކޮމިޓީ )ނ(  

ލަްނޖެހޭ ޕްލޭންތަކާިއ މަސައްކަުތ ތާވަލާއި ބަޖެޓު ވައިން އެކުލަކޮމިޓީ )ރ(  
  .ލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުންވައިއެކުލަ

ލުކުރާ ހަވާ ގެ ރައީްސ ޮކމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީ )ބ(  
 އެހެނިހެން ަމސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ކޮށްފައިވާމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކަ )ޅ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

( ބާވަތުގެ ތިނެއް) 3އަންނަނިވި  ،ބައްދަލުވުންތައް ބެހިގެންވަނީ ކޮމިޓީގެ  .12 ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ
 މައްޗަށެވެ. 

 ބައްދަލުވުން. އާންމު ކޮމިޓީގެ )ހ(  
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 ކުއްލި ބައްދަލުވުން.ކޮމިޓީގެ  )ށ(  

 .ކޮމިޓީން ކައުންސިލާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް )ނ(  

މެންަބރުންގެ  ޖުމުލަ ކޮމިޓީގެ  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ )ހ(  .13 އަދަދު ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ 
 ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ާހޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. 

    ހަމަނުާވނަމަ،  އަދަދުމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫީނ  )ށ(  
ުލމުގެ ނުވަތަ އެހެން ޑައިހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނ އަދަދުއެ 

 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ  އާންމުކޮމިޓީގެ 
 ދުވަސް 

އެްއފަހަރު  މަހަކު ކޮންމެ، ގޮތުގެ މަތީންމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(  .14
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  އާންމުފައިވާ ކޮށްކޮމިޓީގެ ތާވަލު

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ުދވަހުގެ  ،ނީކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާއާންމު
 ގައެވެ. 21:00

ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް  )ށ(  
 އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ިގނަ  އާްނމު)އެކެއް(  1 މަހަކު ފެނިއްޖަނަމަ، 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ  އާންމުކޮމިޓީގެ 
 ވަގުތާއި، އެޖެންޑާ ، ތަނާއި

ޮކމިޓީގެ  ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަގުތާއި އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ )ހ(  .15
 ރައީސެވެ. 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި، ަގޑިއާއި،  އާންމުކޮމިޓީގެ  )ށ( 
ހުގެ ދުވަ އެކެއް() 1އެޖެންޑާ، އެ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

ކުރިން، ކޮމިޓީގެ ރައީސް، ލިޔުމުްނ ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންނަށް 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 އާންމު ކޮމިޓީގެ  ގޮތުގެ މަތީން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
ކުރިން ފޮނުވި ހުގެ ދުވަ އެކެއް() 1ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑ، ބައްދަލުވުމުގެ 

ލުވެ ހުންނަ ކައުްނސިލުގެ ހަވާއިދާރީ ކަންކަމާ ކޮމިޓީގެ  ،ތައްރިކޯޑުގޮތުގެ 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު

ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމުކޮމިޓީގެ 
 އެޖެންޑާ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާަކމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން، ކޮމިޓީގެ ރައީސް  )ހ(  .16
 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 
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ަޖލްސާގެ ެއޖެންޑާގައި ަކމެއް ިހެމނުމަށް  ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު )ށ(  
 ދޭއް() 2ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ  އާންމު  ،ބޭނުންވާނަމަ

 ކުރިން، ލިޔުމަކުްނ ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް އަންަގންވާނެއެވެ.  ހުގެދުވަ

 ންކުްނފުނިދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީގެ  )ނ(  
 ،ކޮމިޓީއަށް ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުންނު

ކަމެއް ކޮިމޓީއަށް  އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް އެ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

     ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަާޅ ކަންތައްތައް ހުށަަހޅާނީ )ރ(  
 ވެ. ޤައުމީ އިދާރާތަކުންނެ

ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ިހމެުނމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންެމ  )ބ(  
 7/2010ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މައްސަލައަކީ ވެސް

  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ 
ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން  ފައިވާދައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަޤާނޫނު( އާއި އެ 

 ކޮމިޓީއަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާެނއެވެ.

ޓަކައި،  ތެއްގައި، އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް ުކރުމަށްހާލަތުންކުރެ ހާލައަންނަނިވި   .17 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ޮކމިޓީގެ  ،ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެން )ހ(  
 ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން  )ށ(  
 އެދުން.

ބައްދަުލވުމެއް  އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކޮމިޓީގެ ރަީއސަށް މިފަދަ )ނ(  
 ބާއްވަން ފެނުން.

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް 
 ބާއްވަން ހުށަހެޅުން 

ކޮމިޓީގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނ އެދުމުގައި، ެއ ޖަލްާސއެއް ބާއްވަްނ   .18
 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިޔުމުްނ ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. ،ޚުބޭނުންވާ ސަބަބާއި ތާރީ

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ކޮމިޓީގެ ކުއްލި 
 ތަނާއި، ވަގުތާއި، އެޖެންޑާ 

ލި ބައްަދލުވުން ން، ޮކމިޓީން ބާއްވާ ކުއްތީމަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .19
އެޖެްނާޑ ކަނޑައަޅާީނ، ެއ ބައްދަުލވުމެއް  ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަގުތާއި 

ފައިވާ ހުަށހެޅުާމ ޅައިބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަ
 ން، ކޮމިޓީގެ ރަީއސެވެ. ތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
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މިޓީގެ ރަީއސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކޮ )ށ(  
ޮކމިޓީގެ ރައީސް، ޮކމިޓީގެ  ،އެންމެ އަވަހަކަށް އެޖެންޑާ، ވީ ގަޑިއާއި

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުްނ މެންބަރުންނަށް 

 ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުއްލި
 ކަންތައްތައް  ނުނިންމޭނެ

ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއްގަިއ މިޓީގެ ކޮ ،އަންނަނިވި ކަންކަމުްނ ކުރެ ަކމެއް  .20
 ނިންމައިގެން ނުާވނެއެވެ.

   .ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްެގ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުން )ހ( 

 .ނެުގން ނެތްކަމުގެ ވޯޓު އިތުބާރުކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްެގ  )ށ(  

 .ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން މާއި،ވިޔަފާރިކުރު )ނ(  

 .ފާސްކުރުން ބަޖެޓު އި،ކަނޑަެއޅުމާ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ )ރ(  

 ލުމާއި ފާސްކުރުން.ވައިޕްލޭންތައް އެކުލަ ކޮމިޓީގެ )ބ(  

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ރައީްސ  ،ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީކޮމިޓީގެ   .21
 . ރައީެސވެ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ،ތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީހާލަނެތް 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 
 ނިންމުން 

ބައްދަލުުވމެއްގެ ން ޮކމިޓީން ބާއްާވ ކޮންެމ ތީމަ މި ގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެ )ހ(  .22
 ކުރަންވާެނއެވެ.  ބައްދަލުވުމުެގ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ،ފެށުމާއި ނިންމުން

ފައިވާ ގަޑިޖެހުުމން، އެ ބައްދަލުވުމުެގ ޅައިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަ )ށ(  
 އަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނޫީނ  އަދަދުޤާނޫނީ 
ކުރުމަށްފަހު ނުރިޔާސަތުން އިޢުލާ އަދަދުމެންބަރުންގެ  ،ހަމަވާނަމަ

ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ. ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ަގޑިެޖހޭއިރު 
 ނިޓު)ފަނަރަ( މި 15ހަމަވޭތޯ  އަދަދުހަމަނުވާނަމަ، އެ  އަދަދުޤާނޫނީ 

 އަދަދު ބަލަންވާނެއެވެ. ިމ ވަގުތު ފަހަނަޅައިދިއުމުންެވސް ޤާނޫީނ 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ނުހަމަނުވާނަަމ، އެކަން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާ

ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންާޑ  )ހ(  .23 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން 
 ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުމުްނ އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކޮމިޓީގެ  )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިން ފޮނުވި ެއޖެްނޑާގައި ހުގެ ދުވަ އެކެއް() 1ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު )ނ(  
ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާއަށް އިތުރެއް  އާންމު ނުހިމެނޭ ަކމެއް، 
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 ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ަކމެއް އެެޖްނޑާއިން 
 ނުވާނެއެވެ.ވެސް  އުނިކޮށްގެން

ބައްދަލުވުން އެއްގޮތަށް  އިއެޖެންޑާއާ
ގެންގޮސް ބަހުސަށް  ކުރިޔަށް
 ލުން އި ހުޅުވަ

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެޖެްނޑާގައި ކަނޑައެިޅފައިވާ  )ހ(  .24
ފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ކަނޑައަާޅ ނައިތަރުތީބުން، އެޖެންޑާގައި ހިމަ 

ކަމަކާބެޭހގޮތުން  ބައްދަލުވުމަށް ހުށަަހޅައި، އެ ން ތީމަ ގޮތެއްގެ
 ލަންާވނެއެވެ. ވައިބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅު

ން ބަހުސްގެ ފުުރޞަތު ތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ލުމުގައި،  މައްަސލައިގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި، މުޅި ަބހުސަށް ވައިހުޅު

ވަގުތާއި، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިްނ  ޖުމުލަ ދެވޭނެ
ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.  ،ކަނޑައެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު

ްނ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަަޅން ރިާޔސަތުން ތީމަ މިގޮތުގެ
ބޭނެ ދިގުމިނާއި، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލި ޖުމުލަ ނިންމައިފިނަމަ، ބަހުސްގެ 

ފެށުމުެގ ކުރިން ރިޔާސަތުްނ ިއޢުލާނު  ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ބަހުސް 
ދޭންވާނީ ަހމަހަަމ  ތުފުރުޞަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް  މެންބަރުންނަްށ 

 އުސޫލަކުންނެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް 
 ތަށް އެދުން ފުރުޞަ

ން ބަހުސަށް ތީމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 24މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .25
ލުމުން، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަުހސުގައި ވައިހުޅު

ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް 
 އެދޭނީއެވެ.

          ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް،  )ށ(  
އެ ބަހުސަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުުތ ހަމަަވންދެން، ނުވަަތ ބަހުސް 
އެއްކޮށް ނިމެންދެން، މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދުނު ތަރުތީބުކަމަށް 

 ވެ.ދޭންވާނެއެ ރިޔާސަތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުން، ފުރުޞަތު

ބަހުސްގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ 
 އަދަބުތައް 

 ،ވެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި، ކޮްނމެ މެންަބރަކު  .26
 އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާ ވަގުތު )ހ(  
 ދެމެދަށް ހުރަްސ ނޭޅުން. ެވސް އެ ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު

 ފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ާވހަކަ ބިނާުކރުން.ޅައިހުށަހަ )ށ(  
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 އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަސްމޮށެ ުއޅުމުގެ  )ނ(  
އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންސިލާއި ޮކމިޓީގެ ެއއްވެސް 

ން ތީމަ މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ
 ވާހަކަދެއްކުން.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުސް  )ހ(  .27 ބަހުސް ނިންމުން 
  ވަގުުތ ހަމަުވމުން،  ުޖމުލަނުވަތަ ބަހުސަްށ ކަނޑައެޅިފައިާވ  ،ނިމުމުން

އެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މެންބަރަކަށް، ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި 
 ދޭންވާެނއެވެ. ނިޓު)ތިނެއް( މި 3މަދުވެގެން ޓަކައި، ބުނުމަށް  ފަހުބަސް

ން، މައްސަލަ ުހށަހެޅި ތީމަ ގޮތުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
      މެންބަރަށް ފަހުބަސް ބުުނމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުްނ ދިނުމާއެކު، 

 އެ މައްސަލައެއްެގ ބަހުސް ިނމުނީއެވެ.

ރަކު ކުރިޔަށްގެންދާ ވާހަކައެއް މެންބަ
  ލުމަށް އެންގުންހުއްޓައި

އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެްއ  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް  .28
 ލަންާވނެއެވެ.ހުއްޓައިދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ 

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ ިއސްލާމްދީނުެގ އަސްލަާކ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް  )ހ( 
ލުމަށް ހުއްޓައި ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަަކ 

 ން.އެންގު

     މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައްކަމަށް  )ށ(  
ކަމަށް  ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

 ލުމަށް އެންގުން.ހުއްޓައިރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ 

     މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެެޖންޑާގައި ިހމެނިގެންާވ ކަމަކާ  )ނ(  
ލުމަށް ހުއްޓައިނެތް ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ  ގުޅުމެއް
 އެންގުން.

ލަން އެންގި ސަބަބު ހުއްޓައިވާހަކަ 
 ބަޔާންކުރުން 

ވާހަކައެްއ  އަންގައިފިނަަމ، އެުލމަށް ރިޔާސަތުން ހުއްޓައިމެންބަރެއްގެ ވާހަކަ   .29
 ލުމަށް އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ހުއްޓައި

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކުރުން 
 ހުއްދަނޫން ކަންކަން 

ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު، އަންނަނިިވ   .30
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ކަންކަމުންކުރެ ކަމެްއ 

ފަދަ ެއއްވެސް  އޭނާއަށް އުނދަގޫވާ ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރު )ހ(  
 ކަމެއް ކުރުން.
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ކޮމިޓީގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ގޮތަށް ނޫްސ  ،ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު )ށ(  
މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި، އެހެނިހެްނ މެންބަރުންާނ ވާހަކަދައްކައި 
ހެދުމާއި، ބައްދަލުވުމެެގ އަޑުއެުހމަށް އައިްސ ތިބޭ މީުހންނަށް 

 .ހެދުން އިޝާރާތްކޮށް މުޢާމަލާތްކޮށް

ގެ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި، ކެސެޓް ކޮމިޓީ ،ންތީމަ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ )ނ(  
ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެރާ، ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ 

ކުރެވިދާނެ އެޫނންވެްސ އެއްޗެހި ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރިކޯޑުއަޑު 
 ބޭނުންކުރުން.

އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް )ރ(  
 ހުރަސް އެޅުން.

މޯބައިލް ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި، ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ  ،ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި )ބ(  
 ކުރުން.ރިކޯޑުނެގުމާއި، އަުޑ 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
 ފުރުޞަތު ދިނުން  ބައިވެރިވުމުގެ 

ލައިގެން ބާއްވާ ވައިކޮށް ހުޅުއާންމުކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ  )ހ(  .31
 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ކޮމިޓީގެ  )ށ( 
ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހުސްގައި އެއްވެސް 

 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 ވަންަނ އެއްވެްސ ފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުން ންބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަ )ނ(  
ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަާނ  ކުރިޔަށް

ކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަުކ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 
އެއްވެްސ ބައްދަލުވުމަކަށް  މާލަމުްނ ވަގުތުން ބޭރުކުރުމާއި، އޭެގ ފަހުގެ

ނުވެއްދުމަށް، ނުވަތަ ވަިކ މުއްދަތަކަށް އެއްވެްސ ބައްދަލުވުމަކަށް 
 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ،ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުެގ އިޚްތިޔާރު

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަާކ ގުޅިގެން ޮކިމޓީއަށް  )ރ(  
ދެވިދާނެ އެިކ ފަރާތްތަކަށް، ކޮމިޓީގެ  މަޢުލޫމާތާިއ މަޝްވަރާބޭނުންވާ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ބާރު، ޮކމިޓީގެ 
 ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑަެއޅިގެން އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ )ހ(  .32 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުން 
ޮކމިޓީގެ  ،ހިނދަކު، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޭޅ ކަންކަން ނިންމޭނީ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި               R-156/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:            225 އަދަދު:        51 ވޮލިއުމް: 

18 
 

ރުވެ ޯވޓުގައި ާހޒިބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެްއ ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ަކންކަުމންކުރެ ގައި އެެހން އޮތް ނަމަެވސް، އަްނނަނިވި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
މެންަބރުންގެ  ުޖމުލަ މުިޅ ކޮމިޓީެގ  ،ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 ނައިުބ ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން؛ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ  (1)   

 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން. މާއި،ވިޔަފާރިކުރު (2)   

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި 
 ކަންތައްތައްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

ކޮމިޓީން ކަމެްއ ނިްނމުމުގަިއ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދޭްނ   .33
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި  ،ވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީްނ ކަންކަްނ ނިްނމަންވާނީ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭާނ 
 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާ

ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ފިޔަވައި، ކޮމިޓީން  ސާއިރައީކޮމިޓީގެ  )ހ(  .34 ވޯޓު ދިނުން 
 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ކަންކަން ނިންުމމުގައި ވޯޓު ދޭނީ

     ،ވެސް، ވޯޓަށް އެހޭ ކަމެއްގައި ެދވޭނީ ރަކަށްމެންބަކޮމިޓީގެ ކޮންމެ  )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1

ލު ތަފުސީ ،ވޯޓު ގުނައި
 ނަތީޖާ އިޢުލާނު  ،ކުރުމާއިރިކޯޑު 
 ކުރުން 

 ކައުންސިލް ކަނޑަައޅާ ކައުންސިލުން  ،ކުރާނީ ރިކޯޑުލު ތަފުސީވޯޓު ގުނައި، އޭގެ   .35
ބައްދަލުވުމުގެ  ،އިދާރާގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާނީ

 ރިޔާސަތުންނެވެ.

ބައްޕަ، ، ކޮމިޓީގެ އެއްވެްސ ެމންބަރެއްގެ އަނބިމީާހ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، ަމންމަ  .36 ތު ހާލަތު ފުށުއަރާ މަޞްލަޙަ
އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަަތ ، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ

އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކޮމިޓީގައި 
ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކަމަކާމެދު މަޝްވަާރކޮށް ގޮތެއް ، މަޝްވަރާކުރާނަމަ

 ނިންމުމުގަިއ އެ ެމންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންުމމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނެެއވެ.  .37 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން 

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  )ހ(  .38 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން 
އެީއ ޞައްޙަ  ،މިގޮތަށް އާންުމ ނުކުރާނަމަ ކޮށް ާހމަކުރަންވާނެއެވެ.އާންމު

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެއްކަމުގަ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް
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އި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާ ށ()  
 ކައުްނސިލުގެ ،ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ސިއްކަ ޖެުހމަށްފަހު ކޮށް ހާމަކުުރމަށްއާންމު

ީމ ކޮމިޓީގެ ރަސް ޓާއި،އި، ކައުްނސިލުގެ ވެބްސައިއިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑާ
 ކުރަންވާނެއެވެ.އާންމުތަކުގައި ސޯޝަލް މީޑިާއ ޕްލެޓްފޯމު

ޮކމިޓީގެ  ގޮތުގެ މަތީންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި  (ނ)  
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަްއ އާންމުކުުރމަށްފަހު، ޮކމިޓީގެ 

 ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރިކޯޑުއިދާރާއިން އެކަން 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްާޔ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުެގ އިންތިޒާުމ   .39
ހަމަޖައްސަިއ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިްނ ފެންނާނޭހެން ބެލެހެއްޓުމަީކ 

 ޖެނެރަލްެގ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ސެކްރެޓަރީއިދާރާގެ  ކައުންސިލުގެ

ކޮންެމ ބައްދަލުވުމެއްެގ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުެމއްގައި  ކޮމިޓީގެ )ހ(  .40 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް އެ ޔައުމިއްޔާގައި 
މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީން ނިންިމ 

ުވމުގައި ކަންކަމާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިިވ މެންބަރުންނާއި، ބައްދަލު
ބައިވެރިނުވި މެންބަރުން ބައިވެރިނުވި ސަބަބާއި، ބައްދަލުވުން ބޭއްވި 

ބައްދަލުުވމުގައި  އާއިއި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތާ
ރުންގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާނަަމ މެންބަކޮމިޓީގެ 

އްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފަދައިން ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުެގ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ

ޔައުމިއްޔާ ަރނގަުޅކަމަށް  ،ބެލެވޭނީ ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ
 ރުހޭކަމަށެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކޮމިޓީގެ މާލީ ކަންކަން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތު ގައި   )ކ(ވަަނ މާއްދާގެ  42މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .41 ލުން އި އެކުލަވަ ބަޖެޓު
ތާވަލަށް ބިނާކޮށް، ދައުލަތުން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ހިޭލ އެހީގެ ެތރެއިން 

އަްށ ލިބޭ ކޮމިޓީ ،)ފަހެއް އިންސައްތަ( އާއި %5ކޮމިޓީއަށް ހަވާލުކުރާ 
 ގެ ބަޖެޓުޮކމިޓީ ،އެހީއަށް ބަލައި އެހެނިހެން ާއމްދަނީއާއި އެހެނިހެން ހިލޭ 

 ޅަންވާނެއެވެ.ހަކައުންސިލަށް ހުށަ ވައިލައިފައިއެކުލަ
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ގެ ަބޖެޓުން ހަރަާކތްތައް ކޮމިޓީދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއިން  )ށ(  
މެންބަރުންގެ އުޖޫރައަށްވާ ފައިސާ  ،ހިންގުމަށް ފާސްކޮށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ

 އެވެ.ގައުނިކުރުމަށްފަހު

ކަނޑައަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ އަށް ލިބޭނެކަމަށް ކޮމިޓީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  
      ،ގައި ހިމެނޭ ފައިސާއިްނ އަހަރު ިނމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވޭނަމަޓުބަޖެ

 ދަނީގެ ގޮތުގައި މްގެ އާކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤީއަންހެނުންގެ ތަރައް
ވަނަ  31ޑިސެންބަރުމަހުެގ  ،ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. ަނމަވެސްފައިސާ  އެ

ފައިވާ ޚިދުމަތާއި ަގންނަން ދައިތަކެއްޗާއި ހޯ ދުވަހުގެ ކުރިން ގަނެފައިވާ
ޚިދުމަތްތަކުގެ  އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ހޯދަން އެއްބަސްވެފައިވާ

ގެ ކުރިން  31 މަހުގެރީ ޖަނަވަައންނަ އަހަރުގެ  ޖެހިގެން ،ވާ ފައިސާށްއަގަ
 ވެ.ނިންމަންވާނެއެ ކައިދައް

 ފައިސާ ާއމްދަނީ އެްނމެހައި ގެކޮމިޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި )ރ(  
 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އަށްޮކމިޓީ އެކައުންޓުގައި ކައުްނސިލުގެ ،ޖަމާކުރާނީ
 . ކޯޑުގައެވެ

ކޮމިޓީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި 
 ޚަރަދުކުރުން 

ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ަކންކަން ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ  )ހ(  .42
    ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ) 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރަންވާނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިނު( އާޤާނޫ
އެެހނިހެން  ،އިނު( އާދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ

 ންނެވެ.ތީގެ މައްޚިލާފުނުވާ ގޮތެވާއިދުތަކާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަ

ނަމުގަިއ ހުންނަ ފަންޑުެގ ގެ ކޮމިޓީ ،ކައުންސިލުގެ އެކައުންޓުގައި )ށ(  
ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ވަިކ އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ަފއިސާގެ  ފައިސާއާއި

އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް  މުގައިސެޕް ސިސްޓަ/ވިޔަ މޮޑިއުލް ފުސީލު،ތަ
އަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފަންޑުގައި ކޮމިޓީމަސައްކަތްކުރާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ރިކޯޑު

ތްތަކަށް ޚިދުމަތާއި ރަކާގެ ހަޮކމިޓީ ،ގެ ފަންޑުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއިކޮމިޓީ )ނ(  
ގެ ފަންޑުްނ ކޮމިޓީ ،އާއިމުދާ ހޯދުމުގެ ހުއްަދ )ޕީ.އޯ. އޮތަރައިޒްކުރުން( 

 ،އޮތަރައިޒް ކުރުން( ދޭނީފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ )ޕީ.ވީ. 
 ވާ މުވަްއޒަފުންނެވެ.ފައިޅައިމަސައްކަތް ކުުރމަށް ކަނޑައަ  ކައުންސިލުގެ އެ 
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ގެ ޮކމިޓީއެ  ،ގެ ފަންޑުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ހުއްދަ ދޭންވާނީކޮމިޓީ )ރ(  
ކައުްނސިލަށް  ފައިން ކަނޑަައޅާ މެންބަރަކު ސޮއިކޮށްކޮމިޓީރައީސް ނުވަތަ 

 ފޮނުވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމަކަށެވެ.

ފޯމުގައި  ،ފޯމު ލިބުމުން ކޮށްފައިވާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންމާމި  )ބ(  
ގަވާއިދު ަނންބަރު  ،ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަންނަން އެދޭ މުދާ ކޮށްފައިވާބަޔާން

2017/R-20  ެއެއްގޮތަށް ދު( އާގަވާއި ގެމާލިއްޔަތު)ދައުލަތުގ، 
 ލަސްނުކޮށް ކައުންސިލުްނ ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.

ަގވާއިދު ގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށް މުވިޔަ ޮމޑިއުލް ނުވަތަ ސެޕް ިސސްޓަ )ޅ(  
އެއްގޮތަށް  ދު( އާވާއި ގަ ގެމާލިއްޔަތު)ދައުލަތުގެ  R-20/2017ނަންބަރު 

ތަކަށް ލުބި ،ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި
         ކައުްނސިލުްނ  ،ހިސާބުތައް އަދާހަމަކުރުމަކީ ،ފައިސާދެއްކުމާއި

 ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. މަސައްކަތް އެ

ުކރުމަށް ސިލުސަދުތައް ހާގުކޮމިޓީގެ މަ ،ކުރަންވާނީކޮމިޓީގެ ފަންޑުން ޚަރަދު )ކ(  
 ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންޓުލާ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެވައިއެކުލަ

 ރަކާތްތަކަށެވެ.ހަ

 ،ކޮންމެ މަހަކު ،ކައުންސިލުެގ ފަރާތުން ،ރިޕޯޓުފަންޑުގެ ބަޖެްޓ  ގެކޮމިޓީ )އ(  
 .އަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެކޮމިޓީއަންހެނުންގެ 

ގެ ފައިސާއާއި ިހސާބުތަކާ ހަވާލުވެ ުހންނަ ކަުއންސިލުެގ ިއދާރާގެ ކޮމިޓީ )ހ(  .43 ކޮމިޓީގެ ފައިސާއަށް ޒިންމާވުން 
ލުވެފައިވާ ފައިސާއާއި ހިސާުބތަކަށް ހަވާމުވައްޒަފަކު އޭނާއާ 

ޒިންމާވާްނޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ކައުންސިލުގެ ވަީޒފާއިން 
ލުވެހުރި ފައިސާއާއި ިހސާބުތައް ކައުންސިލުްނ ހަވާއޭނާ  ،ވަކިވެވޭނީ

 ލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ހަވާކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ބޭނުމަށް،  6-56ގެ ( ޤާނޫނު އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
ގޮތުންނާއި އަންހެނުންނަްށ ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ 

 ތްތައް ހިންގިދާނެއެވެ. ހަރަކާފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ 

ން ޮކމިޓީތްތައް ހިންގުމަށާއި، ހަރަކާ ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  (ށ)މި މާއްދާގެ  (ނ)  
      ތްތައް ހުއްޓުނަނުދީ ހަރަކާކުރިން ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ 
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ޓަކައި، މާލީ މަންފާއެއް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް މީހުްނ  ދެމެހެއްޓުމަށް
 ތްތެރިކުރެވިދާނެއެވެ. ހަރަކާ

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ކުރުން ރިޕޯޓު ފޮނުވުމާއި  ރިޕޯޓު 

 ކަނޑައަޅާ  ލުކުރަންހާސި ކޮމިޓީން ،ވެސް އަހަރަކު ކޮންމެ )ހ(  .44 ކުރުން ރިޕޯޓު ފޮނުވުމާއި  ރިޕޯޓު 
 އެކަަށއަޅައި މަހު ފުރަތަމަ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ،ލަނޑުދަނޑިތައް

 ކަނޑައެޅުނު އަހަރަށް ފާއިތުވެދިޔަ އަދި. ކުރަންވާނެއެވެއާންމު
 ރިޕޯޓު  ުގޅޭ މިންވަރާ ލުކުރެވުނުހާސި ތެރެއިން ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަާޅ ތާރީޚަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ފައިލައިވައިއެކުލަ

ކައުްނސިލުްނ  ވައިލައި،އެކުލަ ޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓުކޮމި )ށ(  
 ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަްނ ވާނެއެވެ.

ކައުްނސިލުގެ ނުވަތަ  ރަށު ިހސާބު އޯޑިޓް ތަކެތީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ ކޮމިޓީގެ )ނ(  
 ކައުްނސިލުން  ،ިހމެނުމަށް ރިޕޯޓުގައި އޯޑިޓް ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ

 ކައުންސިލަށް ސިޓީކައުންސިލަށް ނުވަތަ  ރަށު ،ތާރީޚަކަށް ކަނޑައަޅާ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ހަވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ 

     ގަވާއިދު ނަންބަރުރުންގެ ހާޒިރީއާ ުގޅޭގޮތުން މެންބަކޮމިޓީގެ  )ހ(  .45 ރުންގެ ހާޒިރީ މެންބަކޮމިޓީ 
2021/R-143  ްގައި ( ކައުްނސިލުތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު)ލޯކަލ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ތާއަކު ހާޒިރީގަިއ ސޮއިުކރުމަށް ފުއެއްވެސް މަގުބޫުލ އުޒުރަކާހުެރ ެއ ހަ )ށ(  
އެަކމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހެއްގެ ރަސްީމ ގަިޑ  ،ނެތްނަމަހާޒިރުވެވެން 

ަވގުތަކު  ޮކމިޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުމާ އެ ،ނިމުމުގެ ކުރިން
ށް ިލޔުމުން ޖެނެރަލަ ސެކްރެޓަރީކައުްނސިލުގެ  ށާއިރަކަމެންބަހަވާލުވެހުރި 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

އެވަނީ،  އުޒުރެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިމަގުބޫލު މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  )ނ(  
ނުވަތަ ެމންބަރެއްގެ ފިރިމީހާ، ނުވަަތ  ،ރަކުކޮމިޓީގެ އެއްވެްސ މެންބަ

، މީހަކު ޑުއެއްބަފާނއެއްބަނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ  ،މަންމަނުވަތަ ، އަކުދަރި

ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން  ،ހަކުނުވަތަ އެއްބަފާ މީ، މީހަކު އެއްބަނޑުނުވަތަ 
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ފައިވާ މީހަކު ބަލިވުމުން ނުވަތަ ރަްސމީ ބޭނުމަކަށް ވީްއލުމުެގ ރައިބަލަދުއަ
ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ އަމިއްަލ ބޭނުމަުކ  މަށްސަބަބުން ހާޒިރު ނުވެވު 

 މަށެވެ.ހުރު ން ނިންމައިެގން ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނަ ކޮމިޓީ

ރަކަްށ މެންބަކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް މަޤުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ އެއްވެސް   .46 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ 
ކައުންސިލުެގ  ށާއިކޮމިޓީގެ ރައީސަ  ،ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް ،ބައިވެރިނުވެވޭނަމަ

 ށް ލިޔުމުްނ އެކަން އަންގަންާވނެއެވެ.   ޖެނެރަލަ ސެކްރެޓަރީ

ރެއްަކމަށް ބެލެވޭނީ، ތިާމ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ބޭުނމަށް މަޤުބޫލު އުޒު )ހ(  
ލުކުރާ ެއޫނންވެސް ގަބޫބަލަންޖެހޭ މީހަކު ބަލިވެގެްނ ނުވަތަ ޮކމިޓީން 

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް މަޤުބޫލު އުޒުަރކާހުރެ  )ށ(  
ޮކމިޓީގެ   ،ވީ އެްނމެ އަވަހަކަށް ،ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭނަމަ

ށް ލިުޔމުން އެކަން ޖެނެރަލަ ސެކްރެޓަރީކައުންސިލުގެ  ށާއިރައީސަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.   

ަމސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަށުން )އެކެއް(  1ކޮމިޓީގެ ެމންބަރަކު  )ނ(  
އެ މެންބަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު،  ،ބޭރަށް ދާންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ުލކުރަން ހަވާކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ލިޔުމަުކން އެހެްނ ެމންބަރަކާ 
 ވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުމަށް ޭބނުންވާ  ހައި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ އެންމެ )ހ(  .47 ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން 
ވަސީލަތްތަކާއި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާެނ އިދާރީ 

 ،ދޭންވާނެއެވެ. މިޮގތުން ަހމަޖައްސައިކައުންސިލުެގ ރައީސް ،އިންތިޒާމު
 ޅައި،މާލީ ަމސައްކަތްތައް ކަނަޑއަ މަސައްކަތްތަކާއިކޮމިޓީގެ އިދާރީ 

ޒިންާމ ،  ހިމަނައިކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ަވޒީފާ ބަޔާނުގައި
 ލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާ

މާީލ އެްނމެހަިއ ކާއި ލިޔެކިޔުންތަ ކޮމިޓީގެ އިދާރ އެްނމެހައި  )ށ(  
 ،ލުންސޫކައުންސިލުގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކެކޭ އެއް އު ،ލިޔެކިޔުންތައް

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކައުންސިލުން  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ތެރިކަމާއި ކައުރައް
އެ ޮކމިޓީގެ  ،އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުން ހުންނަންާވނީ

 ކުރެވިފައެވެ.މުހެން އިންތިޒާ ނޭބޭނުންތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭ
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ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި )ނ(  
ުލވެހުރި ހަވާވަގުތަކު  ނުވަތަ އެ މަޤާމުެގ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ

ނުވަތަ ކޮމިޓީެގ އިދާރީ ަކންކަން ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު 
ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ މުވަްއޒަފަކު 

 ކޮމިޓީން ނިްނމާ ކަންަކމުގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ތަކަށްނަމަވެސް އެ ފަރާ

އިދާރީ ަމސައްަކތްތައް  ،އާމްދަނީ އިތުރުވެ ،ތައް ގިނަވެތްހަރަކާކޮމިޓީގެ  )ރ(  
ޮކމިޓީގެ  ،ޮކމިޓީގެ މާީލ ތަނަވަސްކަްނ ހުރިނަމަ ،އިތުރުވެއްޖެނަމަ

 ،ންތީވަރާގެ މަ ކައުންސިލުގެ މަޝް ،ތްތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށްހަރަކާ
 ދާނެއެވެ.ހޯދި މުވައްޒަފުން

ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ  ށާއިގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަކޮމިޓީ  .48 ޖަވާބުދާރީވުން 
 ން ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީއޮތޯރިޓީއަށް 

އެހެިނހެްނ ަރްސމީ  ޓާއި،ރިޕޯ ،ކޮމިޓީން އެިކ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީއާއި  .49 ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ސޮއިކުރުން 
މަތްތަކަށް ގެ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުކޮމިޓީ ކާއި،ލިޔުންތަ

ރައީސް ނެްތ ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ  ،ސޮއިކުރާނީ އެދޭ ލިޔުންތަކުގައި
ވަގުތަކު  ނައިބު ރައީސެވެ. ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުާމ އެކޮމިޓީގެ  ،ހިނދެއްގައި

 ވެ.ކެލުވެހުރި މެންބަރެހަވާ

      މި ގަާވއިދުގެ ،ކޮމިޓީން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ )ހ(  .50 ކޮމިޓީގެ ލެޓަރހެޑާއި ސިއްކަ 
 ވެ. ޑެހެގައިވާ ަނމޫނާ ލެޓަރ 1ޖަދުވަލު 

 ކަުއންސިލުގެ ސިއްކައެވެ.  ،ކޮމިޓީގެ ސިއްކައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ )ށ(  

  ގައެވެ. އިދާރާ ކަުއންސިލުގެކުރާނީ،  ތައްމަސައްކަތް ގެކޮމިޓީ  .51 މަސައްކަތްކުރާ ތަން ކޮމިޓީ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ބާރު ކޮމިޓީއަށްމި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ   .52 ކުރުން އިޞްލާޙުގަވާއިދު 

ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް 
 ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތް 

         މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ިދމާވެއްޖެަނމަ، އެ ކަމެްއ ނިންމާނީ،   .53
ސިޓީ ކައުންިސާލ ކައުްނސިލާ ނުވަަތ  އެ ކޮމިޓީއަކާއި، ރަށު

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ. ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ އެއްވެސް 
 އެރުން ށުމާއްދާއެއް ފު

ތަކުގެ އާންުމ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ކައުްނސިލު  އިދުގައިމި ގަވާ  .54
    ގަވާއިދު ނަންބަރު ،އަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީށުއިދާ ފުއިޖުރާއީ ގަވާ
2021/R-143  ްއަށެވެ. (އިދުސިލުތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާީއ ގަވާކައުން)ލޯކަލ 
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_______________________  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ،ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް  .55 މާނަ ކުރުން 
އިބާރާތްތަކަށާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، ތިރީގައިވާ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މާނައެވެ.

       "އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ" ނުވަތަ )ހ(  
 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

   ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ައންެހނުންގެ  ގއ. ަކނޑުހުޅުދޫ  ފައިވާ ކޮށްގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ޤާނޫނު(

 އަށެވެ.ކޮމިޓީތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ންގެ ތަރަްއޤީއަށް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ައންހެނު "ކައުންސިލް" )ށ(  
ނުވަތަ ސިޓީ ށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލަ

 ކައުންސިލަށެވެ.

"ވިޔަ މޮޑިއުލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކައުންސިލުތަކުގެ މާލީ ަކންކަން  )ނ(  
 ށެވެ. ފައިވާ ޕޯޓަލަވައިލައިއްޓުމަށް އެކުލަލެހެބެ
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  1 ލު ޖަދުވަ 
c 

 
 

 
 ކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުުހޅުދޫ    
 .ދިވެހިރާއްޖެގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ، 
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