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 ކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ހދ. ނައިވާދޫ 
 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ތިލަދުންމަތީ    

 ހދ. ނައިވާދޫ،           
 ދިވެހިރާއްޖެ.       

 ހިންގާ ގަވާއިދު  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ހދ. ނައިވާދޫ 

  ބާބު ފުރަތަމަ 
 އާންމު މާއްދާތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
      ވަނަ ާމއްދާގެ 56.8ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ނައިވާދޫ  ،)ހ( ގެ ދަށުން ބާރު ިލބިެގން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ހދ. ނައިވާދޫ  ،ވަރާޔާއެކުކައުންސިލުގެ މަޝް

          ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ޓަކައި  ކޮމިޓީމަސައްކަތްކުރާ 
 ންކޮމިޓީއަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ހދ. ނައިވާދޫ 

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ހދ. ނައިވާދޫ " ،ކިޔަނީމި ގަވާއިދަށް  )ށ(  
 ހިންގާ ގަވާއިދު" އެވެ. މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

އަންެހނުްނގެ ތަރައްޤީއަށް ހދ. ނައިވާދޫ  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ،މި   .2 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
   ރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި ސަ، މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން

 މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތައް  .3 މަުގސަދު 

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

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީ ހިންގުން.
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫުނ( އާއި

ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީްނ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއް
ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުަމްށ ކޮމިޓީން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވންތައް 

 ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ނިންމާ ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ިހންގުމާއި )ނ(  
 .ލުތައް ކަނޑައެޅުންރާނެ އުސޫނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކު

 ދެވަނަ ބާބު 
 މެންބަރުން  ނައިބު ރައީސާއި، ،ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި

އިޖުރާއީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު ) 2021އާރ/-143ގަވާއިދު ނަންބަރު   .4 ކޮމިޓީގެ ަރއީާސއި ނަިއބު ަރއީސް 
ކޮމިޓީގެ  ،ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުންގެ ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީން ގަވާއިދު( އާ
 އިންތިޚާބު ކުަރންވާނެއެވެ.  ރުންކޮމިޓީގެ މެންބަ ބު ރައީސާއި،ނައި ،ރައީސާއި

ޓީގެ ަރއީާސއި ނަިއބު ަރއީސް ކޮމި

 އިންިތޚާބުުކރާނެ ގޮތް 
ކޮމިޓީގެ  ،ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ފަދައިން 4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .5

ކޮމިޓީގެ އާންމު  ،ރާނީރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކު
 އަންނަނިވި ޮގތުގެ މަތީންނެވެ. ،ބައްދަލުވުމެއްގައި

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަށް ނުވަތަ   (1)   
 ،ނައިބު ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދޭ މެންބަރެއްގެ ނަން

  ؛ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅުން

ހުށަހެޅި މެްނބަރުންގެ ތެެރއިން ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިުބ  ނަން  (2)   
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިިވ ، ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ

 ؛ސިއްރު ވޯޓަކުން ރުންގެ މެދުގައި ނަގާމެންބަ

ސިއްރު ވޯޓުގައި  މެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނަގާކޮންމެ މަޤާ  (3)   
  ؛)އެކެއް( ވޯޓު 1ށް ެދވޭނީ ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަ

)ދޭްއ(  2 ،ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް ވޯޓަށް އަާހނީ  (4)   
 މަޤާމަށް ވަކިވަކިން.

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

 .ރަީއސެވެ ކައުންސިލުގެ އްޓާނީލަހަބަ
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ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެގެން ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ  )ނ( 
  ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރަީއސެވެ.   ،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަަހއްޓާނީ

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ ވަގުތަކު  ،ނައިބު ރައީސަކު ނެތްނަމަ
 ވެ.ހަވާލުވެ ހުރި މެންބަރެކެ

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު  )ރ(  
 ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ،ބަލަހައްޓާނީ

އެންމެ ގިނަ  ،ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަށާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވާނީ )ބ(  
 ވޯޓު ލިބޭ މެންބަރެކެވެ.

ރަީއސް ނުވަތަ ަނއިބު ރަީއސްގެ 
 ުމގެ ވޯޓު ެނގުން އިތުާބރު ނެތްކަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .6
ހިްނގުމުގައި  ކޮމިޓީއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް 

ގެ ރައީސް ނުވަަތ ނައިބު ކޮމިޓީއިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުެރވިގެން 
އަންނަނިވި  ،ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ

 މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު  (1)   
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް 

ހިންގުމުގައި އިހުމާުލވަމުންދިއުން ތަކުރާރުވާކަްނ  ކޮމިޓީ
ކުރެވިގެން ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ފާހަގަ

ބައްދަލުވުމަްށ  ގެ އާންމުކޮމިޓީނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް 
 ؛އެޖެންޑާކުރުން

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު  (2)   
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް 

    ،ގުމުގައި އިހުމާލުަވމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެންހިން ކޮމިޓީ
)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30 ކޮމިޓީން އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ފުރުޞަތު ދިނުން. 

ނުަވތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިުތބާރު ނެްތކަމުގެ  ގެމި މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސް )ށ(  
ރަންޖެހޭ އިުޖރާއަތު ވޯޓު ނެގުމަށް ނުވަތަ އެ ޯވޓުެގ ކުރިން ފުރިހަމަކު

ގެ އާްނމު ބައްދަލުވުމަށް މެްނބަރަކު ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީފުރިހަމަކުރުމަށް 
ހުށަހެޅުން، އާންމު ބައްދަލުވުަމށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ އުސޫލުގެ 

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ކޮމިޓީތެރެއިން އެޖެންޑާ ކޮށްދިނުމަކީ 
ހަވާލުވެ ހުރި މެްނބަރެއްގެ  ހިންގުމާ ކޮމިޓީނުވަތަ އެ ވަގުތަކު 

 ޒިންމާއެކެވެ.
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
ހިްނގުމުގައި  ކޮމިޓީއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް 
 ގެ ެމްނބަރަކަށްކޮމިޓީރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް 

ގެ ކޮމިޓީއެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށް ފޮނުވަންވާނީ،  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ
 ލާ އެއްގޮތަށެވެ.މަށް ކަންކަން ެއޖެންޑާކުރާ އުސޫއާންމު ބައްދަލުވު

ހިްނގުމުގައި  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީ )ރ(  
 ،ލުވިކަމަށް ފެންނަ ކަންކަންރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާ
 ލިޔުމުން، ބައްދަލުވުމަށް ުހށަހަަޅންވާނެއެވެ.

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

ސްކަމުގެ މަޤާމުން ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ކަމުގެ މަޤާމުން ގެ ރައީސްކޮމިޓީ )ޅ(  
އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން  ،މެންބަރަކު ވަކިކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް

 ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

ޓީން ތަ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮމިނުވަ  ގެ މައްޗަށްޓީގެ ރައީސްކޮމި )ކ(  
ން ކޮމިޓީއިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިްނ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަާކ  މި ފާސްކޮށްފައިވަނީ
ޓީްނ އެކަން ފާްސކުރާތާ ޓަކައި، ކޮމިއެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 

މި މާއްދާގެ )މ( ގައި  ،)ތިނެއް( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި 3ރަސްމީ 
ޓީން ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. ކޮމި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއެކު

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ވޯޓު  10ރަސްމީ އަދި 
އްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާައތުތަކާ ފައިވަނީ، މި މާނަގައި

ޓީއަށް ކޮމި  ،އެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި
 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ނިންމާ ނިންުމން ކަށަވަުރކުރުމަށް  މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީން )އ(  
 އަްނނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކުގައެވެ. ،ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނީ

އިތުބާރުނެތްކަމުެގ  ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާއި  (1)   
ވޯޓުނެގުމަށް ބޭއްވި ބައްަދލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްދިނުމަްށ 

 ؛އެދި ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް

އިތުބާރުނެތްކަމުެގ  ،ޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާއިއި  (2)   
 ؛ވޯޓުނެގުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންަތކުގެ އެޖެންޑާތައް
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އިތުބާރު ެނތްކަމުެގ  ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްަދލުވުމާއި  (3)   
)އެކެއް( ދުވަހުގެ  1ވޯޓުނެގުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުުވން ބޭއްވުމުގެ 

 ؛މުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުންކުރިން ބައްދަލުވު

އިތުބާރު ެނތްކަމުެގ  ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްަދލުވުމާއި  (4)   
 ؛ވޯޓުނެގުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންަތކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް

ޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުުނ މާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމިއިހު  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވޭ  ،ޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއިއިޞްލާ  (6)   
ޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އަންގައި ކޮމި މުއްދަތު

 ؛  ހަވާލުކުރި ލިޔުން

 ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން.  (7)   

އެހެން  ،މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް )ވ(  
       ،ޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫާމތެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އެދިއްެޖނަމަލި

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީން  ،އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާެތއް
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީން އިތުބާރު  )މ(  
، އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަްށފަހު

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

ނައިބު ރައީސް، އޭނާގެ ަމޤާުމގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން 
 ރުވާންވާނެއެވެ.ވަގުތީގޮތުން ދު

ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީޮގތުން ދުރުވާ މުއްަދތުގައި  )ފ(  
ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސެެވ. އަދި  ،ކޮމިޓީގެ ހިންގުމާ ަހވާލުވެ ުހްނނާނީ

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ 
 ޓީން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެކެވެ. އެ ވަގުތަކު ކޮމި ،ހުންނާނީ

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ވޯޓު  ގެގެ ރައީސްކޮމިޓީ )ދ(  
ނެގުމަށްފަހު އެ ަމޤާމަށް މެްނބަަރކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި މާްއދާގައި 
        ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި 

ދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މި ގަވާއި
 ކައުންސިލަށް ފޮނުވައި، ކައުންިސލުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުްނނެވެ.
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)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،  30މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ތ(  
 ،ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުއިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ ކަންކަން އިޞްލާޙު

ނުވަތަ ނަިއުބ ރައީސަށް އެންގި ތާރީޚުން ފެިށގެން،  ގެ ރައީސަށްކޮމިޓީ
 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ކޮމިޓީހިންގުމުގައި  ކޮމިޓީ )ލ(  
ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ގެ ކޮމިޓީއިހުމާލުވިކަމަށް ފާސްކުރި ބައްދަލުވުމުގައި 

މުން ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ބައްަދލުވު
ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އެންުގނުކަމަށް  ގެ ރައީސަށްކޮމިޓީނިންމިކަން، 

ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެަކން ބަޔާްނކޮށް އަލުން ލިޔުމުްނ އެންގުން ލާޒިމެއް 
ދަލުވުމުގައި ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ބައް
ނުވަތަ ނައިބު  ރައީސަށްގެ ނިންމުން ކޮމިޓީ ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، 

ން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީ ،އެންގުނުކަންލިޔުމުން  ރައީސަށް
ގެ ިނންމުްނ ކޮމިޓީ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،  30އެ ހާލަތުގައި 

 އެންގުނު ތާރީޚުން ފެިށގެންނެވެ. ލިޔުމުން

ނުވަތަ ނަިއބު ރައީސަްށ އަންގާ  ( ެގ ދަށުްނ ރައީސަށްމި މާއްދާގެ )ލ )ގ(  
އެންގުމާ ހަވާލުވުމަށް ރައީސް ުނވަތަ ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުާރނަމަ، 
ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުމާ ހަވާލުވުމަްށ 

 ކިކޮށް ސޮއިކުރަން ާވނެއެވެ.އް( ަފރާތަކުން ހެ)ދޭ 2އިންކާރުކުރިކަމަށް 
ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން ހަވާލުކުރިކަމަށް  ރައީސަށް ،މި ހާލަތުގައި

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުޭނނެއެވެ. 30ބަލައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

 ޞްލާޙުއެކަން އި ،އަންގާ ކަމެއްން ކޮމިޓީހިންގުމުގައި އިޞްލާޙުކުރަން  )ޏ(  
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ، ނުކުރުމާއި ކުރުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި އިޞްލާޙު

ވަނިކޮށް އެފަަދ ކަމެއް ނުވަތަ  ޤާނޫނު ަނންބަރު  ފުރިހަމަކޮށްފައި
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  7/2010

 މާއްދާގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ ރޫޙާ ޚިލާފު އެހެން ކަމެއް ކުރުމަކީ، މި
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ބޭނުމަށް، ޤާޫނނު ނަންބަރު 

 ކޮމިޓީލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް 
 ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދިއުްނ ތަކުރާރުކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ރަީއސް، ަނއިބު ަރއީްސގެ ަމޤާމު 
 ހުސްުވން 

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

 އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން )ށ(  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް  30މަޤާމު ހުސްވާތާ ރައީސްގެ 

މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރެވިފަިއ ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް ެމންބަރަކު 
ގެ ކޮމިޓީއިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން، ެއ ނޫންކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7ރަސްމީ  ،ށް އަންނަ ބަދަލުތައްކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަ )ނ(  
ކޮމިޓީ ނިސްބަތްާވ ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް  ،ތެރޭގައި

 އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ، ރަށު ކައުންސިލް ނުވަތަ ސިޓީ   .8 މެންަބރަކު މެްނބަރުަކމުން ވަިކވުން 
)ތިނެއް(  3ރަސްމީ  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ،ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް

ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. މެންބަރަކު  ،ސަބަބު އެނގޭ ގޮތަށް ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ،މެންބަރުކަމުން ވަކިވިކަމަށް ބެލެޭވނީ

 ވަކިާވން އެދި ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީ އެ މީހަކު މެންބަރުކަމުން )ހ(  
 ފޮނުވުން.

)ފަހެއް( ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވުން.  5ވިދިވިދިގެން  ،މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި )ށ(  
ންޖެހޭ މީހަކު ބަލަތިމާ ތިމާ ނުވަތަ  ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ

  މެދުވެރިވުމުން.ކޮިމޓީން ގަބޫުލކުރާ އެހެން ސަބަބެއް ބަލިވެގެން ނުވަތަ

 2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުުރން )ނ(  
  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން،  6-56ޤާނޫނު( ގެ 
ކުގެ އިންތިޚާބުގެ )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަ 2010/10 ޤާނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި  ލާޒިމުކުރާ ސިފައެއް  12ޤާނޫނު( ގެ 

 .މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުން

މަރުވުން ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ދާއިމަށް  )ރ(  
 .ނުކުޅެދުން

 ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ. ،ޔަތު ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއް  .9 ކޮމިޓީގެ ަރއީްސގެ ަމސްއޫިލއްޔަތު 

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

 ކޮމިޓީގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުްނ. )ށ(  
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ޅާ މަސައްކަތު ން އެކަށައަކޮމިޓީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކޮމިޓީ )ނ(  
ގެ ކޮމިޓީތާވަލާއި ބަޖެޓުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް 

 މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން.

ބައްދަލުުވންތަކުގެ  ،ގެ ބައްދަލުވުްނތައް ގަާވއިދުން ބޭއްވުމާއިކޮމިޓީ )ރ(  
 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.

 މަގުސަދާ އެއްގޮތަށްޯތ ގެކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުްނދަނީ ކޮމިޓީ )ބ(  
 ބެލުން.

ން އެކުލަވައިލަން ލާޒިމުުކރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮމިޓީ )ޅ(  
ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާންުމކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް އާންުމކުރާކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން.

 ލުކުރުން.ތަމްސީ ކޮމިޓީތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންަތނުގައި  ކޮމިޓީ )ކ(  

ހިނގަމުންދަނީ ާޤނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ކޮމިޓީ )އ(  
 މަތީންކަން ކަށަވަރުކުރުން.

)ދައުލަތުގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ގެ މާލީ ޒިންމާތައްކޮމިޓީ )ވ(  
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަދާކުރަމުްނދާކަން 

 ވަރުކުރުން.ކަށަ

ރައްޔިތުންނަށާއި މަސްއޫލު  ،ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެންކޮމިޓީ )މ(  
 އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

 ،ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔާއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި )ފ(  
 ބެުލްނ.ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުން ހިންގާތޯ 

 ން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.ކޮމިޓީ )ދ(  

 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމަށްކޮ )ތ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ   

 ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.ޤާނޫނު( 

ކޮމިޓީގެ ނަިއބު ަރއީްސގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ   .10

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތު
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 ގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީ )ހ(  

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ  ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެކޮމިޓީ )ށ(  
ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޒުރުވެިރވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ެއ މަޤާމު 
ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުްނ 

 ،ގެ ރައީސްކޮމިޓީ، ގެ ނައިބު ރައީސެވެ. މީގެ އިތުރުންކޮމިޓީއަދާކުރާނީ 
ގެ ނައިބު ރައީސާ ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވެސް އޭނާ ކޮމިޓީ

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 ން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.ކޮމިޓީ )ނ(  

 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )ރ(  
ން ހިންގުމުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު

 ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. ޤާނޫނު(

ގެ މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ   .11 ގެ މެްނބަުރންގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ނަށް ދަިތ އުނދަގޫކޮށް ދިމާވާ ކަންކަމުގެ ވާހަަކ ނުވަތަ ރަށުގެ އަންހެނުން  )ހ(  
އެ ަކންކަން  ،ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއިކޮިމޓީ އެ ކަންކަމުގެ  މަޢުލޫާމތު، 

 ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން.ކޮމިޓީ )ށ(  

 މަސައްކަތްކުރުން. ގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައިކޮމިޓީ )ނ(  

ން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ކޮމިޓީ )ރ(  
 އެކުލަވައިލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ަބއިވެރިވުން. 

ގެ ރައީސް ހަާވލުކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ުގޅިގެން ކޮމިޓީ )ބ(  
 އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުްނ.

 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ކަމަށް ޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކޮމި )ޅ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ   

 ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.ޤާނޫނު( 
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

)ތިެނއް( ބާވަތުގެ  3އަންނަނިވި  ،އްދަލުވުންތައް ބެހިެގންވަނީކޮމިޓީގެ ބަ  .12 ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުން 
 މައްޗަށެވެ. 

 ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުން. )ހ(  

 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން. )ށ(  

 ކޮމިޓީން ކައުންސިލާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް. )ނ(  

ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ  ،ވުމެއް ބޭއްވޭނީކޮމިޓީގެ ބައްދަލު )ހ(  .13 ބަްއދަލުުވމުގެ ޤާނޫނީ އަަދދު 
 ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެްނނެވެ. 

    މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުާވނަމަ،  )ށ(  
ހެން އެ އަދަދު ހަމަވަންދެން، އެ ބައްަދލުވުމެއް މެދުކަނޑައިލުމުގެ ނުވަތަ އެ

 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކޮމިޓީގެ އާްނމު ަބއްދަުލވުން ާބްއވާ 
 ދުަވސް 

 ،ކޮންމެ މަހަކު އެްއފަހަރު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ހ(  .14
ނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ ތާވަލުކޮށްފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނވާ

 ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އަންގާރަދުވަހުއެވެ. ،އާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިްއޔަތަށް  )ށ(  
)އެކެއް( އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ އާންމު  1ފެނިއްޖަނަމަ، މަހަކު 

 ާވއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް މި ގަ

ކޮމިޓީގެ އާްނމު ަބއްދަުލވުން ާބްއވާ 
 ަވގުތާިއ، ެއޖެންޑާ ، ތަނާއި 

ކޮމިޓީގެ  ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ަތނާއި ަވގުތާއި އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ )ހ(  .15
 ރައީސެވެ. 

 ން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ގަޑިއާއި ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވު  )ށ( 
)އެކެއް( ދުވަހުގެ  1، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވުމުގެ މަދުވެގެން އެޖެންޑާ

ކުރިން، ކޮމިޓީގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކޮމިޓީގެ މެްނަބރުންނަށް 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީގެ އާންމު  )ނ(  
)އެކެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވި  1ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ، ބައްދަލުވުމުގެ 

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަމާ ހަވާލުވެ ުހންނަ ކައުްނސިލުގެ  ،ގޮތުގެ ރިކޯޑުތައް
 މުވައްޒަފު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.



 ުރގެ ގެޒެޓް ސަރުކާ  ދިވެހި              R-56/2023ގަވާިއދު ނަްނބަރު:              61އަދަދު:          52ވޮލިުއމް: 

13 
 

ކޮމިޓީގެ އާްނމު ަބއްދަުލވުުމގެ 

 އެޖެްނޑާ 
ކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުީތބުްނ، ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ  )ހ(  .16

 ސް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. ރައީ

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް  ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު )ށ(  
)ދޭއް(  2އާންމު ބައްދަލުުވން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ  ،ބޭނުންވާނަމަ

 ދުވަހުގެ ކުރިން، ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ން ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ ކުންފުނިނިސްބަތްވާ ކޮމިޓީ )ނ(  
 ،ނުވަތަ ޖަމާޢަްތތަކުން ކޮމިޓީއަްށ ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ޭބނުްނވާނަމަ

އެ ކަމެއް ކޮމިޓީއަށް  ،ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

     ،ހަޅާ ަކންތައްތައް ުހަށހަޅާނީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީައށް ހުށަ )ރ(  
 ޤައުމީ އިދާރާތަކުންނެވެ. 

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

  ންގުމުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި
ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުެގ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިއެ  ،ޤާނޫނު( އާއި

 ކޮމިޓީއަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކައި، އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެްއގައި، އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަ  .17 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ަބއްދަުލވުން 
 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ާބއްވަންވާނެއެވެ.

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

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް ޮއތޯރިޓީން  )ށ(  
 އެދުން.

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަާކހުރެ ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް  )ނ(  
 ބާއްވަން ފެނުން.

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ަބއްދަުލވުެމއް 

 ބާްއވަން ހުށަެހޅުން 
ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން   .18

 ސަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީގެ ރައީ ،ބޭނުންވާ ސަަބބާއި ތާރީޚު
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ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ަބއްދަުލވުން ާބްއވާ 

 ތަނާއި، ވަގުާތއި، އެޖެްނޑާ 
ލި ބަްއދަލުވުން މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކޮމިޓީން ބާއްވާ ކުއް )ހ(  .19

އެެޖންޑާ ކަނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް  ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަގުތާއި
ފަރާތަކުްނ ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމާ  ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކޮމިީޓގެ ރައީސެވެ. 

މިޓީގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްުވމަށް ކޮ )ށ(  
ކޮމިޓީގެ ރައީސް، ކޮމިޓީގެ  ،އެޖެންޑާ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ގަޑިއާއި

 ފޮނުވަްނވާނެއެވެ. ލިޔުމުން  މެންބަރުންަނށް

 ނުނިްނމޭނެ ބަްއދަލުުވމެްއަގއި ކުއްލި

 ކަންތައްަތއް 
ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި  ،އަންނަނިވި ކަންކަމުން ކުެރ ކަމެއް  .20

 ނިންމައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުން.   )ހ( 

 ނެުގން. ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރުކޮ )ށ(  

 ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން. )ނ(  

 ފާސްކުރުން. ބަޖެޓު ކަނޑައެޅުމާއި، ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ )ރ(  

 ކޮމިޓީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާއި ފާސްކުރުން. )ބ(  

ާޔސަތު ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ރި

 ބެލެހެއްޓުން 
ކޮިމޓީގެ ރައީސެވެ. ރައީސް  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ  .21

 . ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސެވެ ،ނެތް ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަަލހައްޓާނީ

ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންަތއް ފެށުާމއި 

 ނިންމުން 
 ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުުވމެއްގެ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީން )ހ(  .22

 ބައްަދލުވުމުެގ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.  ،ފެށުމާއި ނިންމުން

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބައްދަލުވުމުގެ  )ށ(  
ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަޭވތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންާވނެއެވެ. ޤާޫނީނ އަދަދު 

 ،ކުރުމަށްފަހު މެންބަރުންގެ އަދަުދ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ،މަހަމަވާނަ
ބައްދަލުވުން ފަާށނީއެވެ. ބައްދަުލވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަިޑޖެހޭއިރު 

)ަފނަރަ( މިނިޓު  15ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުާވނަމަ، ެއ އަދަދު ހަމަވޭތޯ 
ވެސް ޤާނޫނީ އަދަދު  ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުތު ފަަހނަޅައިދިއުމުން

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ހަމަނުވާނަމަ، އެކަން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނު

ބައްދަލުވުން ެފށުމަށްފަުހ، އެ ަބއްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއޖެންޑާ  )ހ(  .23 އެޖެްނޑާ އިްއުވމާއި ފާސްުކރުން 
 ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. 
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އުމަށް ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުމުން އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް ބަދަުލ ގެނަ )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

)އެކެްއ( ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވި އެެޖންޑާގައި  1އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  )ނ(  
ނުހިމެނޭ ކަމެއް، އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އިތުރެއް 
 ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަމެއް އެޖެންޑާއިން 

 ށްގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ.އުނިކޮ

ަބއްދަުލވުން ެއްއގޮތަށް  އިއެޖެްނޑާއާ 

ގެްނގޮސް ބަހުސަށް  ކުރިޔަށް
 ލުން ހުޅުަވއި

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެެޖންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ހ(  .24
ތަރުތީބުްނ، އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ 

އްގެ މަތީން ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެ ކަމަކާބެހޭގޮތުްނ ގޮތެ
 ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބައްދަުލވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު  )ށ(  
ސަށް މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ، މުޅި ަބހު ލުމުގައި،ހުޅުވައި

ދެވޭނެ ޖުމުލަ ވަގުތާއި، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ިދގުމިން 
ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މިގޮތުގެ މަތީން ފުރުޞަތުެގ ދިގުމިން ކަނޑައަޅަން ިރޔާސަތުން 
ބަރަކަށް ލިބޭނެ ނިންމައިފިނަމަ، ބަހުސްގެ ޖުމުލަ ދިގުމިނާއި، ކޮންމެ މެން 

ޢުލާނު ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ަބހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އި
މެންަބރުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ހަމަހަމަ  ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް

 އުސޫލަކުންނެވެ.

ބަްއދަލުުވމުަގއި ާވހަކަެދއްކުމަށް 
 ފުރުޞަތަށް ެއދުން 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ަބހުސަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 24މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .25
ގައި ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަުހސްހުޅުވައިލުމުން، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހު

ބައިވެރިވާން ބޭުނންވާ މެންބަުރން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް 
 އެދޭނީއެވެ.

          ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެްނބަރުންނަށް،  )ށ(  
އެ ބަހުސަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން، ނުވަަތ ބަހުސް 
އެއްކޮށް ނިމެންދެން، ެމންބަުރން ފުރުޞަތަށް އެދުނު ތަރުީތބުކަމަށް 

 ފުރުޞަތު ޭދންވާނެއެވެ. ށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުންރިޔާސަތަ

ބަހުްސަގއި ވާހަަކދެއްުކމުގެ 
 އަަދބުތައް 

 ،ލުުވންތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި، ކޮންމެ މެްނބަރަކު ވެސްކޮމިޓީގެ ބައްދަ  .26
 އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ަތބާވާްނވާނެއެވެ.
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އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާ ވަުގތު )ހ(  
 ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު ވެސް އެ ދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން.

 ހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިާނކުރުން.ހުށަ )ށ(  

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަސްމޮށެ އުޅުމުގެ  )ނ(  
އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިަތއިގެން، ކައުންސިލާއި ކޮމިޓީގެ ެއއްވެސް 

ނިކަމެއް ނާންނާނޭ ޮގތުެގ މަތީން މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އު
 ވާހަކަދެއްކުން.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް  )ހ(  .27 ބަހުސް ނިްނމުން 
  ނުވަަތ ބަހުސަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމުލަ ވަގުތު ހަމަުވމުން،  ،ނިމުމުން

ބަރަކަްށ، ޖަވާބުދާީރވުމަށާއި އެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މެން
 )ތިނެއް( މިިނޓު ދޭންާވނެއެވެ. 3ފަހުބަސް ބުނުމަށް ޓަކައި، މަދުެވގެން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  )ށ(  
      މެންބަރަށް ފަހުބަސް ުބނުމުެގ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، 

 އްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ.އެ މައްސަލައެ

މެންަބރަކު ކުރިޔަްށގެްނދާ ވާހަަކއެއް 

 ހުއްޓައިލުަމށް އެްނގުން 
އަންނަނިވި ކަންކަމުްނކުރެ ކަމެއް  ،ަދނިކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންމެންބަރަކު   .28

 ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު ަދއްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންާވނެއެވެ.

ކާ ވާހަކައަކީ ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަްށ މެންބަރަކު ދައް )ހ( 
ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް 

 އެންގުން.

     ކަމަށް  މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް )ށ(  
ޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަމަކާ ތަ

 ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

     މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެންާވ ކަމަކާ  )ނ(  
ނެތް ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުްއަޓއިލުމަށް  ގުޅުމެއް
 އެންގުން.

ގި ަސބަބު ވާހަކަ ހުއްަޓއިލަން އެން 
 ބަޔާންކުުރން 

މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓައިލުަމށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ، އެ ވާހަކައެއް   .29
 ހުއްޓައިލުމަށް އަންގާ ސަބަުބ، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުެމްއގައި  ކުރުން 

 ޫނން ކަންކަން  ހުއްދަ
ލުވުމެއްގައި، ކޮމިޓީގެ މެންބަރަުކ، އަންނަނިިވ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަ  .30

 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ފަދަ އެއްވެސް  އޭނާއަށް އުނދަގޫވާ ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރު )ހ(  
 ކަމެއް ކުރުން.

ނޫސް ކޮމިޓީގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ގޮތަށް  ،ބައްދަލުވުން ހިނގަުމންދާއިރު )ށ(  
ދައްކައި މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި، އެހެނިހެން މެންބަރުްނނާ ވާހަކަ

ގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސް ތިބޭ މީހުންނަްށ ހެދުމާއި، ބައްދަލުވުމު
 ހެުދން. އިޝާރާތްކޮށް މުޢާމަލާތްކޮށް

ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި، ކެސެޓް  ،ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން )ނ(  
، ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެރާ، ނުަވތަ މަންޒަރު ނުވަތަ ރެކޯޑަރ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންަތކުގައި  ،އަޑު ރިކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި
 ބޭނުންކުރުން.

ްނބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެ މެ ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ެގންަދނިކޮށް )ރ(  
 އެޅުން.ހުރަސް

މޯބައިލް ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި، ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ  ،ވުމުގެ ތެރޭގައިބައްދަލު )ބ(  
 ނެގުމާއި، އަޑު ރިކޯޑުކުރުން.

ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގައި 

 ބަިއވެިރުވމުގެ ފުުރޞަތު ދިުނން 
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ  )ހ(  .31

 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

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

 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ްއދަލުވުން  ވަްނނަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ބަންބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަ )ނ(  
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިާވފަަދ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަީކ މަނާ 
ކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ިހންގި ކޮންމެ މީހަުކ، ބައްަދލުވުން ބާއްވާ 
މާލަމުން ވަގުތުން ބޭރުކުރުމާއި، އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް 

ށް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަ
 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު
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ކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާ )ރ(  
ދެވިދާނެ އެކި ފަާރތްތަކަްށ، ކޮމިޓީގެ  ބޭނުންވާ ަމޢުލޫމާތާއި ަމޝްވަރާ

ލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުަމށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ބާރު، ކޮމިޓީގެ ބައްދަ
 ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާހައި  )ހ(  .32 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިްނމުން 
ގެ ކޮމިޓީ ،ހިނދަކު، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަްށ ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ިނންމޭނީ

ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަެހޅި، އެ ބައްދަލުވުަމށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ  )ށ(  
މުޅި ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ  ،ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.އަޣު

 ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން؛ (1)   

 ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން. (2)   

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިްނމުުމަގއި 

 ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ ކަންަތއްތައް 
ށް އިސްކަންދޭން ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަ  .33

ާޤނޫނުތަކާިއ ގަވާއިދުތަކާއި  ،ވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީން ކަންކަން ނިންމަންވާނީ
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ބުކުރުން ފިޔަވައި، ކޮމިޓީން ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރަީއސް އިންތިޚާ )ހ(  .34 ވޯޓު ދިނުން 
 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވޯޓު ދޭނީ

     ،ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ެވސް، ވޯޓަށް އެހޭ ކަމެއްގައި ދެވޭނީ )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1

ތަުފސީލު  ،ވޯޓު ގުަނއި

 ނަތީޖާ އިޢުލާނު ،ރިކޯޑުކުުރމާއި 

 ކުރުން 

ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ ކައުންސިލް  ،އޭގެ ތަފުސީލު ރިޯކޑު ކުރާނީ ވޯޓު ގުނައި،  .35
ބައްދަލުވުމުގެ  ،ކުރާނީ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު

 ރިޔާސަތުންނެވެ.

އްޕަ، ބަ، ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީާހ، ދަރިއެއް، މަންމަ  .36 މަޞްލަޙަތު ފުުށއަރާ ހާލަތު 
އެއްބަނޑު ނުަވތަ އެއްބަފާ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަަތ ، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ

އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކޮމިޓީގައި 
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ބައްދަލުވުމުަގއި އެ ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ، މަޝްވަރާކުރާނަމަ
 ރަކު ބައިެވރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.ނިންމުމުގައި އެ މެންބަ

 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.  .37 ރިޔާސަތުން ވޯޓުަގއި ަބއިެވިރވުން 

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަްނތައްތަްއ  )ހ(  .38 ނިންމުންަތއް ހާމަުކރުން 
އެއީ ޞައްޙަ  ،ންވާނެއެވެ. ިމގޮތަށް އާންމު ނުކުރާނަމައާންމުކޮށް ހާމަކުރަ

 ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަްނތައްތަްއ  )ށ(  
ކައުންސިލުގެ  ،އާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ސިއްކަ ޖެހުމަށްފަހު

މީ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑާއި، ކައުްނސިލުގެ ވެބްސައިޓާއި، ކޮމިޓީގެ ރަސް
 ކުރަންވާނެއެވެ. ތަކުގައި އާންމުސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމު

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ކޮމިޓީގެ  )ނ(  
ންމުކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާ

 އިދާރާއިން އެކަން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ަޔއުިމއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު   .39

ހެްނ ބެލެހެއްޓުމަކީ ހަމަޖައްސައި ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންނަށް ފަސޭހައިން ެފންނާނޭ 
 ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  )ހ(  .40 ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ަޔއުިމއްޔާ 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުން ފާސްކޮށް އެ ޔައުމިއްޔާގައި 

ބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީން ނިންމި މެން
ކަންކަމާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންނާއި، ބައްަދުލވުމުގައި 
ބައިވެރިނުވި މެންބަރުން ބައިެވރިނުވި ސަބަބާއި، ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުމުގައި ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތާއި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއާއި
 ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި  ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

މުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވު )ށ(  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ

ޔައުމިއްޔާ ރަނގަޅުކަމަށް  ،ބެލެވޭނީ ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުާވނަމަ 
 ރުހޭކަމަށެވެ.
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ކޮމިޓީގެ މާލީ ކަންކަން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު ގައި )ކ( ވަނަ މާއްދާގެ  42މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .41 އެކުަލވައިލުން  ބަޖެޓު
ތާވަލަށް ިބނާކޮށް، ދަުއލަތުން ަކއުންސިލަށް ލިބޭ ިހލޭ އެހީގެ ެތރެއިން 

އަށް ލިޭބ ކޮމިޓީ ،)ފަެހއް އިންސައްތަ( އާއި %5ކޮމިޓީއަށް ހަވާލުކުރާ 
 ގެ ބަޖެޓުކޮމިޓީ ،އެހީއަށް ބަލައި އެހެނިހެން އާމްދަނީއާއި އެހެނިެހން ހިލޭ

 ލައިފައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެކުލަވައި

ގެ ބަޖެޓުން ހަރަކާތްތައް ކޮމިޓީދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފަިއސާއިން  )ށ(  
މެންބަރުންގެ އުޖޫރައަށްވާ ފައިސާ  ،ހިންގުމަށް ފާސްކޮށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ

 އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ އަްށ ލިބޭކޮމިޓީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  
      ،ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއިން އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވޭނަމަ

 ގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ 
ވަނަ  31ޑިސެންބަރުމަހުގެ  ،ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސްއެ ފައިސާ 

ގަންނަްނ  ،ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތާއި ،ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ދުވަހުގެ ކުރިން
ހޯދަން އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ  ،އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި

ގެ ކުރިން  31ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ  ،އަގަށްވާ ފައިސާ
 ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ފައިސާ  ގެއާމްދަނީ އެންމެހައި ގެކޮމިޓީ އިވާބަޔާންކޮށްފަ މާއްދާގައި މި )ރ(  
 ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ  އަށްކޮމިޓީ އެކައުންޓުގައި ކައުންސިލުގެ، ޖަމާކުރާނީ
 . ކޯޑުގައެވެ

ކޮމިޓީގެ ހިާސބުަތއް ބެލެހެއްުޓމާއި 

 ޚަަރދުކުރުން 
ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަުކގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަން  )ހ(  .42

    )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ކުރަންވާނީ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  7/2010ޤާނޫނު ނަްނަބރު  ،ޤާނޫނު( އާއި

އެހެނިހެްނ  ،ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( އާއި
 ގެ މަތީންނެވެ.ވާއިދުތަކާ ޚިލާފުުނވާ ގޮތެއްޤާނޫނުތަކާއި ގަ

ގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ހުންަނ ކޮމިޓީ، ގެ އެކައުންޓުގައިކައުންސިލު )ށ(  
ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ވަކި އެކައުންޓެއްގައި ހުްނނަ ަފއިސާގެ  ،ފައިސާއާއި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ،ތަފުސީލު، ވިޔަ މޮޑިއުލް/ސެޕް ސިސްޓަމުގައި
 ކުރަން އަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފަންޑުގައި ރިކޯޑުކޮމިޓީމަސައްކަތްކުރާ 

 ވާނެއެވެ.
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ގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޚިދުމަތާއި ކޮމިޓީ ،ގެ ފަންޑުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއިކޮމިޓީ )ނ(  
ގެ ފަންޑުން ކޮމިޓީ ،މުދާ ހޯދުމުގެ ހުއްދަ )ޕީ.އޯ. ޮއތަރައިޒްކުރުން( އާއި

 ،ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ )ޕީ.ވީ. އޮތަރައިޒް ކުރުން( ދޭނީ
 ރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.ކައުންސިލުގެ އެ މަސައްކަތް ކު

ގެ ކޮމިޓީއެ  ،ގެ ފަންޑުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ހުއްދަ ދޭންވާނީކޮމިޓީ )ރ(  
ން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު ސޮއިކޮށްފައި ކައުންސިލަށް ކޮމިޓީރައީސް ނުވަތަ 

 ފޮނުވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމަކަށެވެ.

ފޯމުގައި  ،)ރ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފޯމު ލިބުމުންމި މާއްދާގެ  )ބ(  
ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަންނަން އެދޭ މުދާ

2017/R-20 ްދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތަށ(، 
 ލަސްނުކޮށް ކައުންސިލުން ހޯދަިއދޭންވާނެއެވެ.

ަގވާއިދު  ، ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށްވިޔަ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސެޕް )ޅ(  
)ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާ ެއއްގޮތަށް  R-20/2017ނަންބަރު 

ބިލުތަކަށް  ،ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި
         ކައުންސިލުން  ،ހިސާބުތައް އަދާހަމަކުރުމަކީ ،ފައިސާދެއްކުމާއި

 ކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.އެ މަސައް

ކޮމިޓީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް  ،ކުރަންވާނީކޮމިޓީގެ ފަންޑުން ޚަރަދު )ކ(  
ބަޖެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އެކުލަވައިލާ މަސައްކަތު ާތވަލާއި

 ހަރަކާތްތަކަށެވެ.

 ،ކޮންމެ މަހަކު ،ތުންކައުންސިލުގެ ފަރާ ،ރިޕޯޓު ފަންޑުގެ ބަޖެޓު  ގެކޮމިޓީ )އ(  
 އަށް ހަާވލުުކރަންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީއަންހެނުންގެ 

ގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ކޮމިޓީ )ހ(  .43 ކޮމިޓީގެ ފަިއސާއަށް ިޒންާމވުން 
 މުވައްޒަފަކު އޭނާއާ ހަވާލުވެފަިއވާ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކަށް ޒިންމާވާން

 ،އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ކައުންސިލުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނީޖެހޭނެއެވެ. 
އޭނާ ހަވާލުވެހުރި ފައިސާއާިއ ހިސާބުތައް ކައުންސިލުން ަކނޑައަޅާ 

 ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

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

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ 
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އަންހެނުްނނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ  ،ގޮތުންނާއި
 ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުން ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގިާދނެއެވެ. 

ން ޮކމިޓީމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާިއ،  )ނ(  
      ކުރިން ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ހަރަކާތްތައް ހުއްުޓނަނުދީ 
 ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، މާލީ ަމންާފއެއް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް މީހުން ހަރަކާތްތެރި

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 މާއި ރިޕޯޓުކުރުން ރިޕޯޓު ފޮނުވު 

ހާސިލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީން  ،ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް )ހ(  .44 ރިޕޯޓު ފޮނުވުާމއި ރިޕޯޓުކުުރން 
 ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ މަހު އެކަށައަޅައި އާންމު  ،ލަނޑުދަނޑިތައް

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ 
 ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލައިފައި ތެރެއިން

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އެކުލަވައިލައި، ކައުންސިލުން  ޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓުކޮމި )ށ(  
 ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ  ރަށު ،ލިއްޔަތުގައިވާ ތަކެތީގެ އޯޑިޓް ހިސާބުކޮމިޓީގެ މާ )ނ(  
ކައުންސިލުން  ،ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށްނުވަތަ 

ސިޓީ ކަުއންސިލަށް ކައުންސިލަށް ނުވަަތ  ރަށު ،ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކަށް
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 
 މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ 

     ގަވާއިދު ނަންބަރު ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިީރއާ ގުޅޭގޮތުން )ހ(  .45 ަބރުްނގެ ހާޒިރީ ކޮމިޓީ މެން
2021/R-143  ިލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު( ގައ(

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުުކރަން ވާނެއެވެ.

ޒިރީގައި ސޮއިކުރުމަށް އެއްވެސް މަގުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ އެ ހަފުތާއަކު ހާ )ށ(  
އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑި  ،ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ

ވަގުތަކު  ކޮމިޓީގެ ރަީއސަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުމާ އެ  ،ނިމުމުގެ ކުރިން
ލިޔުމުން  ،ށްޖެނެރަލަ ހަވާލުވެހުރި މެންބަރަކަށާއި ކައުްނސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި މަގުބޫުލ އުޒުރެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ،  )ނ(  
ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ފިރިމީހާ، ނުވަތަ ، ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު

، މީހަކު ނުަވތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ، ނުވަތަ މަންމަ، ދަރިއަކު

ނުވަަތ ޝަުރޢީގޮތުން  ،ހަކުނުވަަތ އެއްބަފާ މީ، އެއްބަނޑު މީހަކުނުވަތަ 
ބަލަދުއަރައިފައިވާ މީހަކު ބަލިވުުމން ނުވަތަ ރަސްމީ ބޭނުމަކަށް ވީއްލުމުގެ 
ސަބަބުން ހާޒިރު ނުވެވުމަށް ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކު 

 ން ނިންމައިގެން ރަުށން ޭބރުގައި ހުންނަ ހުރުމަށެވެ.ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް މަޤުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް   .46 ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ހާޒިރީ 
ކޮމިޓީގެ ރައީސަށާއި ކައުންސިލުގެ   ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،ބައިވެރިނުވެވޭނަމަ

 ށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   ޖެނެރަލަ ސެކްރެޓަރީ

    ޒުރެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ، ތިާމ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މަޤުބޫުލ އު )ހ(  
ބަލަންޖެހޭ މީހަކު ބަލިވެެގން ނުވަތަ ކޮމިޓީން ަގބޫލުކުރާ އެޫނންވެސް ތިމާ 

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް މަޤުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ  )ށ(  
ކޮމިޓީގެ   ،އަވަހަކަށް ވީ އެންމެ ،ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިނުވެޭވނަމަ

ލިޔުމުން އެކަން  ،ށްޖެނެރަލަ ރައީސަށާއި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ
 އަންގަންވާނެއެވެ.   

)އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަށުން  1ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު  )ނ(  
އެ މެންބަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު،  ،ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޭރަށް ދާން

ޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ލިޔުމަކުން އެހެން މެްނބަރަކާ ހަވާުލކުރަން ކޮމި
 ވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ އެންމެހަިއ ކަންކަން ެބލެހެއްޓުމަްށ ބޭނުންވާ  )ހ(  .47 ކޮމިޓީގެ ިއދާރީ ހިްނގުން 
ެނ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ،ވަސީލަތްތަކާއި

 ،ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަމަޖައްސައިކައުންސިލުގެ ރައީސް ،އިންތިޒާމު
ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި މާލީ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި، 

ޒިންމާ ، ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނައި
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ އެންމެހައި  މެހައިއެން ކޮމިޓީގެ އިދާރީ )ށ(  
 ،ކައުންސިލުގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކެކޭ އެއް ުއސޫލުން ،ލިޔެކިޔުންތައް

ރައްކައުތެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކައުންސިލުން  ބަލަހައްަޓންާވނެއެވެ. 
އެ ކޮމިޓީގެ  ،އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ

 ންތަަކށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިޭބނޭހެން އިންތިޒާމުކުރެވިފައެވެ.ބޭނު

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި )ނ(  
ނުވަތަ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާ އެ ވަގުތަކު ހަވާުލވެހުރި 

ންކަން ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަ 
ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. 
 ނަމަވެސް އެ ފަރާތަކަށް ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަމުގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް  ،ާއމްދަނީ އިތުރުވެ ،ތައް ގިނަވެތްކޮމިޓީގެ ހަރަކާ )ރ(  
ކޮމިޓީގެ  ،ގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިނަމަކޮމިޓީ ،އިތުރުވެއްޖެނަމަ

 ،ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ،ހަރަކާތްތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް
 މުވައްޒަފުން ހޯދިދާނެއެވެ.

ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ކޮމިޓީ  .48 ޖަާވބުާދރީުވން 
 ާވންވާނެއެވެ.ން ޖަވާބުދާރީކޮމިޓީއޮތޯރިޓީއަށް 

ރިޕޯޓާއި، ރަސްމީ އެހެނިހެން  ،ކޮމިޓީން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮުނވާ ސިޓީއާއި  .49 ކޮމިޓީގެ ނަުމަގއި ސޮއިުކރުން 
މަތްތަކަށް ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުކޮމިޓީލިޔުންތަކާއި، 

ގެ ރައީސް ނެތް ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ކޮމިޓީ ،ސޮއިކުރާނީ އެދޭ ލިޔުންތަކުގައި
ކޮމިޓީގެ ނަިއބު ރައީސެވެ. ނުވަތަ ކޮމިޓީ ިހންުގމާ އެ ވަގުތަކު  ،ހިނދެއްގައި

 ހަވާލުވެހުރި މެންބަރެކެވެ.

      މި ގަވާއިދުގެ ،ކޮމިޓީން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ )ހ(  .50 ކޮމިޓީގެ ލެޓަރހެާޑއި ިސއްކަ
  ހެޑެވެ.ގައިވާ ނަމޫނާ ލެޓަރ 1ޖަދުވަލު 

 ކައުންސިލުގެ ސިއްކައެވެ.  ،ކޮމިޓީގެ ސިއްކައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ )ށ(  

 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.    .51 ކޮމިޓީ މަސައްަކތްކުރާ ތަން 

 މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  .52 ގަާވިއދު އިޞްާލޙުކުރުން 
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_______________________  

ގަާވިއދުަގއި ނުހިެމނޭ ކަމެއް 

 ދިާމވެްއޖެަނމަ ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތް 
         މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ަކމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަެމއް ނިންމާނީ،   .53

އެ ކޮމިޓީއަކާއި، ރަށު ކައުންސިލާ ނުވަތަ ސިީޓ ކައުންސިލާ 
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ. ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ުޖރާއީ ގަާވއިދާ އެްއވެސް އި
 މާްއދާެއއް ފުށުެއރުން 

ގަވާއިދު ނަންބަރު    ، އިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއްމި ގަވާ  .54
2021/R-143  ާލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު( އ(

       R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ފުށުއަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީ
 )ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު( އަށެވެ.

ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ .55 މާނަ ކުރުން 
އިބާރާތްތަކަށާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފަިއވަނީ، ތިރީގައިވާ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މާނައެވެ.

       "އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ" ނުވަތަ )ހ(  
 7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ

   ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
 އަންހެނުންގެހދ. ނައިވާދޫ  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ

 އަށެވެ.ކޮމިޓީތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް  )ށ(  
       މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ 

 ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ.

ތަކުގެ މާލީ ަކންކަން "ވިޔަ މޮޑިއުލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކައުންސިލު )ނ(  
 ށެވެ. ފައިވާ ޕޯޓަލަބެލެހެއްޓުމަށް އެކުލަވައިލައި 
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  1 ލު ޖަދުވަ 
c 

 
 

 
 ހދ. ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ    
 ހދ. ނައިވާދޫ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 ވެބްސައިޓް: އީމެއިލް އެޑްރެސް: ފޯނު ނަންބަރު:


