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 ހއ. ބާރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 
 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ، ހއ. ބާރަށް
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  ބާރަށު  ހއ.       

 ފުރަތަމަ ބާބު 
 އް އާންމު މާއްދާތަ 

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

ކައުންސިލުގެ  ތިަލދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު )ހ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްަކތްކުރާ  ބާރަށު ހއ. ،މަޝްވަރާޔާއެކު

  ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީ
ްނ ކޮމިޓީއަްނހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ބާރަށު ހއ.

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ ބާރަށު ހއ." ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ (ށ)  
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު" އެވެ.

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް  ބާރަށު ހއ. ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،މި   .2 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  މި ގަވާއިދު 

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި  ،ދުތައްގުސަ މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަ  .3 ދު ުގސަމަ

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

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

ކޮމިޓީްނ  ގޮތުގެ މަތީންފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ވައިލައިއެކުލަ
ން ނިންމުަމްށ ކޮމިޓީން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވންތައް ންޖެހޭ ކަންކަނިންމަ

 .ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުން ބޭއްވުމުގައި

ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ނިންމާ ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ިހންގުމާއި )ނ(  
 ލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.ސޫކުރާނެ އުޢަމަލުނިންމުންތަކަށް 

 ނަ ބާބު ދެވަ
 މެންބަރުން  އި،ނައިބު ރައީސާ  ،އިކޮމިޓީގެ ރައީސާ 

 ގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާ  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ  .4 މިޓީގެ ަރއީާސއި ނަިއބު ަރއީސް ކޮ
އިންތިޚާބު  ،ބު ރައީސްނައި ،ރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ ރައީސާއިމެންބަކޮމިޓީގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ނަިއބު ަރއީސް  އިޓީގެ ަރއީސާ ކޮމި

 އިންިތޚާބުުކރާނެ ގޮތް 
ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ފަދައިން  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .5

 ،ބައްދަލުވުމެއްގައި އާންމުކޮމިޓީގެ  ،ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ
 ނެވެ.ގޮތުގެ މަީތންއަންނަނިވި 

ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަށް ނުވަތަ  ންގެ ތެރެއިން ރުމެންބަކޮމިޓީގެ   (1)   
ރެއްގެ ނަްނ މެންބަޚާބުުކރުމަށް އެދޭ ތިނައިބު ރައީސްކަމަށް އިން

  ؛ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅުން އާންމުކޮމިޓީގެ 

     ރައީސާއިުރންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެންބަނަން ހުށަހެޅި   (2)   
 ބައްދަލުވުމުގަިއ ކޮމިޓީގެ، ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ

 ؛ސިއްރު ވޯޓަކުން ގާރުންގެ މެދުގައި ނަމެންބަބައިވެރިވި 

ސިއްރު ވޯޓުގައި  މެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނަގާޤާކޮންމެ މަ  (3)   
  ؛)އެކެއް( ވޯޓު 1 ،ރަކަށް ެދވޭނީމެންބަބައިވެރިވާ ކޮންމެ 

ްއ( )ދޭ 2 ،ޓަށް އަާހނީކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް ވޯ  (4)   
 މަޤާމަށް ވަކިވަކިން.

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

 .ރަީއސެވެ ކައުންސިލުގެ ބަހަލައްޓާނީ
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ބުކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެގެން ރައީސަކު އިންތިޚާ (ނ) 
  ވެ.  ސެކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ  ،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަަހއްޓާނީ

ކޮމިޓީގެ  ،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ،ނައިބު ރައީސަކު ނެތްނަމަ
 މެންބަރެކެވެ. ރިވަގުތަކު ހަވާލުވެ ހު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ

އްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބަ )ރ(  
 ވެ.ސެކޮމިޓީގެ ރައީ ،ބަލަހައްޓާނީ

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

ސް ނުވަތަ ަނއިބު ރަީއސްގެ ރައީ 

 އިތުާބރު ނެތްކަުމގެ ވޯޓު ެނގުން 
ލާމަރުކަޒީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް )ދިވެހި 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .6

ހިްނގުމުގައި  ކޮމިޓީގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ( ޤާނޫނުއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
    ނުވަތަ  ގެގެ ރައީސްކޮމިޓީއިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ާފހަގަކުރެވިގެން 

އަންނަނިވި  ،ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން
 ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.ތައް މަރުޙަލާ

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

ހިންގުމުގައި އިހުމާުލވަމުންދިއުން ތަކުރާރުވާކަްނ  ކޮމިޓީ
ބާުރ ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތު  ގެފާހަގަކުރެވިގެން ރައީސް

ބައްދަލުވުމަްށ  އާންމުގެ ކޮމިޓީނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް 
 ؛އެޖެންޑާކުރުން

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

    ،ގެންހިންގުމުގައި އިހުމާލުަވމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވި ކޮމިޓީ
ދުވަހުެގ ތިރީސް( ) 30 ކޮމިޓީން ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ

  ފުރުޞަތު ދިނުން.

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

ބައްދަލުވުމަށް މެްނބަރަކު ހުށަހަޅާ  އާްނމު ގެކޮމިޓީފުރިހަމަކުރުމަށް 
ލުގެ ސޫބައްދަލުވުަމށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ އު އާންމުހުށަހެޅުން، 

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ކޮމިޓީތެރެއިން އެޖެންޑާ ކޮށްދިނުމަކީ 
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ލުވެ ހުރި މެްނބަރެއްގެ ހަވާހިންގުމާ  ކޮމިޓީނުވަތަ އެ ވަގުތަކު 
 ޒިންމާއެކެވެ.

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

ގެ ެމްނބަރަކަށް ކޮމިޓީރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް 
ގެ ކޮމިޓީރުމަށް ފޮނުވަންވާނީ، އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކު ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ލާ އެއްގޮތަށެވެ.ސޫމަށް ކަންކަން ެއޖެންޑާކުރާ އުބައްދަލުވު އާންމު

ހިްނގުމުގައި  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީ )ރ(  
 ،ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވިކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން

 ވުމަށް ުހށަހަަޅންވާނެއެވެ.ލިޔުމުން، ބައްދަލު

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ވޯޓު  ގެގެ ރައީސްކޮމިޓީ )ބ(  
 ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ އެކަން ފާސްވުމުންނެވެ.ކޮމިޓީ ،ނެގޭނީ

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން  ކަމުގެ މަޤާމުން ގެ ރައީސްކޮމިޓީ )ޅ(  
އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން  ،ސްވިޔަގައި މެންބަރަކު ވަކިކުރި ކަމު

 ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

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

 ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ 
ޓީްނ އެކަން ފާްސކުރާތާ ޓަކައި، ކޮމި އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

( ގައި މމި މާއްދާގެ ) ،)ތިނެއް( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި 3ރަސްމީ 
 ފޮނުވަންާވނެއެވެ. ކައުންސިލަށްޓީން ކޮމި ،ލިޔެކިޔުމާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަުމގެ ވޯޓު އިތުބާރު ނެތް)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  10ރަސްމީ އަދި 
ތުތަކާ އަ އްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާފައިވަނީ، މި މާގައިނަ

ޓީއަށް ކޮމި  ،ކަނޑައަޅައިކައުންސިލުން  އެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން 

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންުމން ކަށަވަުރކުރުމަށް  ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގައިވާ  (އ)  
 އަްނނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކުގައެވެ. ،ނީވާފޮނުވަން ށްކައުންސިލަ
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 ކަމުގެ ޯވޓު ތްނެ އިތުބާރު ،ބައްދަުލވުމާއި ވިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (1)   
ަމށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްދިނުމަށް އެިދ ވުބައްދަލު ވިނެގުމަށް ބޭއް

 ؛ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް

 ކަމުގެ ޯވޓު ތްނެ ބާރުއިތު ،ބައްދަުލވުމާއި ވިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (2)   
 ؛ބައްދަލުުވންތަކުެގ އެޖެންޑާތައް ވިނެގުމަށް ބޭއް

 ކަމުގެ ޯވޓު ތްނެ އިތުބާރު ،ބައްދަުލވުމާއި ވިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (3)   
 ހުގެ )އެކެއް( ދުވަ 1ބައްދަލުވުން ޭބއްވުމުގެ  ވިނެގުމަށް ބޭއް

 ؛ންކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔު

 ކަމުގެ ޯވޓު ތްނެ އިތުބާރު ،ބައްދަުލވުމާއި ވިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (4)   
 ؛ބައްދަލުުވންތަކުެގ ޔައުމިއްޔާތައް ވިނެގުމަށް ބޭއް

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

ޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވޭ ކަންކަން އި އެ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި  (6)   
ޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އަންގައި ކޮމި މުއްދަތު

 ؛  ލިޔުން ލުކުރިހަވާ

 .ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ކަމާ  (7)   

އެހެން  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށްއމި މާއްދާގެ ) (ވ)  
       ،އެދިއްެޖނަމަ ކައުންސިލުންލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫާމތެއް ހޯދުމަށް 

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީން  ،މަޢުލޫމާތެއްއެ އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީން  ގެ މައްޗަށްރައީސްކޮމިޓީގެ  (މ)  
ގައި ގަވާއިދު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަްށފަހު، އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި

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

ނައިބު ރައީސް، އޭނާގެ ަމޤާުމގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން 
 ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީޮގތުން ދުރުވާ މުއްަދތުގައި  (ފ)  
ެވ. އަދި ސެކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ ،ލުވެ ުހްނނާނީަހވާކޮމިޓީގެ ހިންގުމާ 
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ލުވެ ހަވާތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ހިންގުމާ ހާލަކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް ނެތް 
 ކެވެ. ރެމެންބަވަގުތަކު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ  އެ ،ހުންނާނީ

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

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

 އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުްނނެވެ.ކައުންިސލުން ފޮނުވައި،  ކައުންސިލަށް

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،  ތިރީސް() 30ފައިވާ ބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގައި  (ތ)  
 ،ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ 

ފެިށގެން، ތާރީޚުން  ގިނުވަތަ ނަިއުބ ރައީސަށް އެން ށްގެ ރައީސަކޮމިޓީ
 ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް

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

މުން އީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ބައްަދލުވުރަ
ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އެންުގނުކަމަށް  ށްގެ ރައީސަކޮމިޓީނިންމިކަން، 

ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެަކން ބަޔާްނކޮށް އަލުން ލިޔުމުްނ އެންގުން ލާޒިމެއް 
ވަތަ ނައިބު ރައީސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނު

ނުވަތަ ނައިބު  ށްރައީސަގެ ނިންމުން ކޮމިޓީ ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، 
ން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީ ،އެންގުނުކަންމުން ލިޔު ރައީސަށް

ގެ ިނންމުްނ ކޮމިޓީދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،  )ތިރީސް( 30ތުގައި ހާލައެ 
 ގެންނެވެ.ލިޔުމުން އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށި 

ނުވަތަ ނަިއބު ރައީސަްށ އަންގާ  ށް( ެގ ދަށުްނ ރައީސަލމި މާއްދާގެ ) (ގ)  
ލުވުމަށް ރައީސް ުނވަތަ ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުާރނަމަ، ހަވާއެންގުމާ 

ލުވުމަްށ ހަވާ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުމާ 
 ސޮއިކުރަން ާވނެއެވެ. ކިކޮށް)ދޭއް( ަފރާތަކުން ހެ 2އިންކާރުކުރިކަމަށް 

ލުކުރިކަމަށް ހަވާނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން  ށްރައީސަ ،ތުގައިހާލަ މި
 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުޭނނެއެވެ. )ތިރީސް( 30ބަލައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

 އެކަން އިޞްލާޙު ،އަންގާ ކަމެއްން ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި އިޞްލާޙުކުރަން )ޏ(  
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ، ނުކުރުމާއި ދަތުގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދޭ މުއް

ޤާނޫނު ަނންބަރު ވަނިކޮށް އެފަަދ ކަމެއް ނުވަތަ   ފުރިހަމަކޮށްފައި
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އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010
ޚިލާފު އެހެން ކަމެއް ކުރުމަކީ، މި މާއްދާގެ  ޙާރޫ ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ނޫނު ނަްނބަރު ޤާ ، ބޭނުމަށް
 ކޮމިޓީއެއްގޮތަށް  ޙާރޫ ގެ( ޤާނޫނުއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ލާމަރުކަޒީ 

 ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދިއުްނ ތަކުރާރުކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ރަީއސް، ަނއިބު ަރއީްސގެ ަމޤާމު 

 ހުސްުވން 
 ،ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ މަޤާމުގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސް )ހ(  .7

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ބަދަލުގައި އެއިން މަޤާމަކަށް މެންބަރަކު 
 އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

     ރައީސް ނުވަތަ ، ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދައިންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
    )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ސްވާތާ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހު

އެ މަޤާމަށް  އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،
ގެ ކޮމިޓީމެންބަރަކު އިންތިޚާުބ ކުރެވެންެދން، އެ ޫނންކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7 ރަސްމީ ،ންނަ ބަދަލުތައްކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް އަ )ނ(  
ނިސްބަތްާވ ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް  ކޮމިޓީ ،ތެރޭގައި

 އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

   ކައުންސިލް ނުވަތަ  ރަށުއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ،   .8 މެންަބރަކު މެްނބަރުަކމުން ވަިކވުން 
      ރަސްމީ  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓއަށް ،އުންސިލް މެދުވެރިކޮށްކަ ސިޓީ

ލިޔުމަކުން  ،ސަބަބު އެނގޭ ގޮަތށް  ،)ތިނެއް( ދުަވހުގެ ތެޭރގައި 3
ތިރީގައިވާ  ،އަންގަންވާނެއެވެ. މެންބަރަކު ެމންބަރުކަމުން ވަކިވިކަމަށް ބެލެޭވނީ

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން

     ން ވަކިވާން އެދި ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް އެ މީހަކު މެންބަރުކަމު )ހ(  
 ސިޓީ ފޮނުވުން.

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

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުން.އެހެން ުލކުރާ ގަބޫކޮިމޓީން  ބަލިވެގެން ނުވަތަ

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

ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން،  6-56 ( ގެޤާނޫނު
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ންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ )ލޯކަލް ކައު 2010/10 ޤާނޫނު ނަންބަރު
ކުރާ ސިފައެއް މުލާޒިވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި   12ޤާނޫނު( ގެ 

 .މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުން

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

 ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ. ،ސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަ  .9 ކޮމިޓީގެ ަރއީްސގެ ަމސްއޫިލއްޔަތު 

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

 .ކޮމިޓީގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުން  )ށ(  

އެކަށައަޅާ މަސައްކަތު  ންކޮމިޓީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކޮމިޓީ )ނ(  
ގެ ކޮމިޓީތާވަލާއި ބަޖެޓުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް 

 .މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން

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

ޯތ ތަށްދާ އެއްގޮ ގުސަގެ މަކޮމިޓީ ތްތައް ހިނގަމުްނދަނީހަރަކާގެ ކޮމިޓީ )ބ(  
 .ބެލުން

ން އެކުލަވައިލަން ލާޒިމުުކރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮމިޓީ )ޅ(  
ކަން ރާފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާންުމކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް އާންުމކު

 .ކަށަވަރުކުރުން

 .ތަމްސީލުކުރުން ކޮމިޓީތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންަތނުގައި  ކޮމިޓީ )ކ(  

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

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

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

 ،ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔާއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި )ފ(  
 .ތޯ ބެުލންއި ހިންގަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުންފައިސާގެ ކަންތައްތައް ކަ

 .ން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުންކޮމިޓީ )ދ(  

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

 އަދާކުރުން.މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކޮްށފައިވާގައި ބަޔާންޤާނޫނު( 

ކޮމިޓީގެ ނަިއބު ަރއީްސގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ   .10

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތު

 .ގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުންކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީ )ހ(  

ގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ ގެ ރައީސްކޮމިޓީ )ށ(  
ތެއްގައި، ނުވަތަ ެއ މަޤާމު ހާލަވެިރވެއްޖެ އުޒުރުތެއްގައި، ނުވަތަ ހާލަ

ތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުްނ ހާލަހުސްވެއްޖެ 
 ،ގެ ރައީސްޓީކޮމި، ގެ ނައިބު ރައީސެވެ. މީގެ އިތުރުންކޮމިޓީއަދާކުރާނީ 

ވެސް އޭނާ  ލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްހަވާގެ ނައިބު ރައީސާ ކޮމިޓީ
 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 .ން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުންކޮމިޓީ )ނ(  

 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )ރ(  
 ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. ކޮްށފައިވާގައި ބަޔާންޤާނޫނު( 

ގެ މެްނބަުރންގެ ކޮމިޓީ

 މަްސއޫލިއްޔަތު 
ގެ މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ   .11

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ަކންކަމުގެ ވާހަކަ ނުވަތަ އެ ކަންކަމުގެ  ވާދަތިގެ އަންހެނުންނަށް ރަށު )ހ(  
ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް  އެ  ،ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއިކޮމިޓީމަޢުލޫމާތު، 

 .މަސައްކަތްކުރުން

 .ގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުންކޮމިޓީ )ށ(  
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 .އްކަތްކުރުންޓަކައި މަސަ ކުރުމަށްލުހާސިދުތައް ގުސަގެ މަކޮމިޓީ )ނ(  

ލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ވައިން އެކުލަކޮމިޓީ )ރ(  
  .ލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ަބއިވެރިވުންވައިއެކުލަ

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

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

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. ކޮްށފައިވާގައި ބަޔާންޤާނޫނު( 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

( ބާވަތުގެ ތިެނއް) 3އަންނަނިވި  ،ވުންތައް ބެހިެގންވަނީބައްދަލު ކޮމިޓީގެ  .12 ަބއްދަުލވުން  ކޮމިޓީގެ
 މައްޗަށެވެ. 

 ބައްދަލުވުން. އާންމު ކޮމިޓީގެ )ހ(  

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން.ކޮމިޓީގެ  )ށ(  

 .ކޮމިޓީން ކައުންސިލާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް )ނ(  

މެންބަރުންގެ  ޖުމުލަކޮމިޓީގެ  ،ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް )ހ(  .13 އަަދދު ބަްއދަލުުވމުގެ ޤާނޫނީ 
 ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެްނނެވެ. 

    ހަމަނުާވނަމަ،  އަދަދުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ  )ށ(  
ލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ޑައިހަމަވަންދެން، އެ ބައްަދލުވުމެއް މެދުކަނ އަދަދުއެ 

 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ަބއްދަުލވުން ާބްއވާ  އާްނމުކޮމިޓީގެ 

 ދުަވސް 
 ،އެްއފަހަރު މަހަކު ކޮންމެ، ގޮތުގެ މަތީންމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(  .14

. ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނވާނެއެވެ އާންމުފައިވާ ކޮށްކޮމިޓީގެ ތާވަލު
 ވަހުއެވެ.އަންގާރަދު ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ،ނީކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާއާންމު

ރުންެގ އަޣުލަބިްއޔަތަށް ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ޮކމިޓީގެ މެންބަ )ށ(  
 އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ  އާންމު)އެކެއް(  1 މަހަކުނަމަ، ފެނިއްޖެ

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް މި ގަާވއިދު
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ަބއްދަުލވުން ާބްއވާ  އާްނމުކޮމިޓީގެ 

 ަވގުތާިއ، ެއޖެންޑާ ، ތަނާއި 
ކޮމިޓީގެ  ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ަތނާއި ަވގުތާއި އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ )ހ(  .15

 ރައީސެވެ. 

 ން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ގަޑިއާއި ބައްދަލުވު  އާންމުކޮމިޓީގެ  )ށ( 
ހުގެ ދުވަ އެކެއް() 1އްދަލުވުމެއް ބޭްއވުމުގެ މަދުވެގެން އެޖެންޑާ، އެ ބަ

ކުރިން، ކޮމިޓީގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކޮމިޓީގެ މެްނަބރުންނަށް 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 އާންމުކޮމިޓީގެ  ގޮތުގެ މަތީންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
ކުރިން ފޮނުވި ހުގެ ދުވަ (އެކެއް) 1ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ، ބައްދަލުވުމުގެ 

ލުވެ ުހންނަ ކައުްނސިލުގެ ހަވާއިދާރީ ކަންކަމާ ކޮމިޓީގެ  ،ތައްރިކޯޑުގޮތުގެ 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު

ަބއްދަުލވުުމގެ  އާްނމުކޮމިޓީގެ 
 އެޖެްނޑާ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން، ކޮމިޓީގެ ރައީސް  )ހ(  .16
 ންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. އެޖެ

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

 ކުރިން، ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ހުގެދުވަ

 ންކުްނފުނިދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ ންސިލުގެ ނިސްބަތްވާ ކައުކޮމިޓީގެ  )ނ(  
 ،ކޮމިޓީއަްށ ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ޭބނުްނވާނަމަ ނުވަތަ ޖަމާޢަްތތަކުން

ކަމެއް ކޮމިޓީއަށް  އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް އެ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ  ކޮމިޓީ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

     ،ންތައްތައް ުހަށހަޅާނީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީައށް ހުށަހަޅާ ކަ  )ރ(  
 ޤައުމީ އިދާރާތަކުންނެވެ. 

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

  ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު
ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުެގ ދަށުން ދައިޤާނޫނުެގ ދަުށން ހަޤާނޫނު( އާއި ެއ 

 ކޮމިޓީއަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޓަކައި،  އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެްއގައި، އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް  .17 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ަބއްދަުލވުން 
 މިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ާބއްވަންވާނެއެވެ.ކޮ
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ކޮމިޓީގެ  ،ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެން )ހ(  
 ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.

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

ކަށީގެންވާ ސަބަބަާކހުރެ ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް އެ )ނ(  
 ބާއްވަން ފެނުން.

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ަބއްދަުލވުެމއް 

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

 ޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލި ،ޚުބޭނުންވާ ސަަބބާއި ތާރީ

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ަބއްދަުލވުން ާބްއވާ 

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

އެެޖންޑާ ކަނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް  ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަގުތާއި
ފައިވާ ހުށަހެޅުމާ ޅައިކުްނ ލިޔުމުން ހުށަހަބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަ

 ން، ކޮމިީޓގެ ރައީސެވެ. ތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

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

 ފޮނުވަްނވާނެއެވެ. ން ލިޔުމުމެންބަރުންަނށް 

 ބަްއދަލުުވމެްއަގއި ކުއްލި

 ކަންތައްަތއް  ނުނިންޭމނެ
ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި މިޓީގެ ކޮ ،އަންނަނިވި ކަންކަމުން ކުެރ ކަމެއް  .20

 ނިންމައިގެން ނުވާނެއެވެ.

   .ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުން )ހ( 

 .ނެުގން ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރުކޮމިޓީގެ  )ށ(  

 .ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން މާއި،ވިޔަފާރިކުރު )ނ(  

 .ފާސްކުރުން ބަޖެޓު އި،ކަނޑައެޅުމާ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ )ރ(  

 ލުމާއި ފާސްކުރުން.ވައިޕްލޭންތައް އެކުލަ ކޮމިޓީގެ )ބ(  

ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ 

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

 . ރައީސެވެ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ،ތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަަލހައްޓާނީހާލަނެތް 
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ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންަތއް ފެށުާމއި 

 ނިންމުން 
 ކޮންމެ ބައްދަލުުވމެއްގެ ން ކޮމިޓީން ބާއްވާތީމަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .22

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ބައްަދލުވުމުެގ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ،ފެށުމާއި ނިންމުން

ފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޅައިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަ )ށ(  
 އަދަދުހަމަޭވތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންާވނެއެވެ. ޤާޫނީނ  އަދަދުޤާނޫނީ 
ކުރުމަށްފަުހ ނުރިޔާސަތުން އިޢުލާ އަަދދުންބަރުންގެ މެ ،ހަމަވާނަމަ

ބައްދަލުވުން ފަާށނީއެވެ. ބައްދަުލވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަިޑޖެހޭއިރު 
 ނިޓު)ަފނަރަ( މި 15ހަމަވޭތޯ  އަދަދުހަމަނުާވނަމަ، ެއ  އަދަދުޤާނޫނީ 

 އަދަދު ވެސް ޤާނޫނީ  ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުތު ފަަހނަޅައިދިއުމުން
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ނުހަމަނުވާނަމަ، އެކަން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާ

 ،ބައްދަލުވުން ފެށުަމށްފަހު، އެ ަބއްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ )ހ(  .23 އެޖެްނޑާ އިްއުވމާއި ފާސްުކރުން 
 ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. 

އްަދލުވުމުން އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް ބަދަުލ ގެނައުމަށް ކޮމިޓީގެ ބަ )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިން ފޮނުވި އެެޖންޑާގައި ހުގެ ދުވަ އެކެްއ() 1ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު )ނ(  
ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އިތުރެއް  އާންމުނުހިމެނޭ ކަމެއް، 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަމެއް އެޖެންޑާއިން 
 އެވެ.ވެސް ނުވާނެ އުނިކޮށްގެން

ަބއްދަުލވުން ެއްއގޮތަށް  އެޖެްނޑާއާ
ގެްނގޮސް ބަހުސަށް  ކުރިޔަށް

 ލުން އިހުޅުވަ 

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެެޖންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ހ(  .24
ފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ނައިތަރުތީބުްނ، އެޖެންޑާގައި ހިމަ

ކަމަކާބެހޭގޮތުްނ  ވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެން ބައްދަލުތީމަ ގޮތެއްގެ
 ލަންވާނެއެވެ. ވައިބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބައްދަުލވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅު

ން ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ލުމުގައި،  މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، މުޅި ބަހުސަށް ވައިހުޅު

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

ން ފުރުޞަތުެގ ދިގުމިން ކަނޑައަޅަން ިރޔާސަތުން ތީމަ މިގޮތުގެ
ދިގުމިނާއި، ކޮންމެ މެްނބަރަކަށް ލިބޭނެ  ޖުމުލަ ނިންމައިފިނަމަ، ބަހުސްގެ 

ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު  ރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ަބހުސްފު
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ދޭންވާނީ ަހމަހަމަ  ތުފުރުޞަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް  މެންބަރުންނަށް 
 އުސޫލަކުންނެވެ.

ބަްއދަލުުވމުަގއި ާވހަކަެދއްކުމަށް 
 ތަށް ެއދުން ފުރުޞަ

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

ބައިވެރިވާން ބޭުނންވާ މެންބަުރން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް 
 އެދޭނީއެވެ.

          ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެްނބަރުންނަށް،  )ށ(  
ކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން، ނުވަަތ ބަހުސް އެ ބަހުސަ

އެއްކޮށް ނިމެންދެން، ެމންބަުރން ފުރުޞަތަށް އެދުނު ތަރުީތބުކަމަށް 
 ދޭންވާނެއެވެ. ރިޔާސަތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުން، ފުރުޞަތު

ބަހުްސަގއި ވާހަަކދެއްުކމުގެ 
 އަަދބުތައް 

 ،ވެސް ވާހަކަދެއްކުމުގައި، ކޮންމެ މެްނބަރަކުކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވންތަކުގައި   .26
 އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ަތބާވާްނވާނެއެވެ.

އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާ ވަުގތު )ހ(  
 ދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން. ވެސް އެ ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު

 ސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިާނކުރުން.ފައިވާ މައްޅައިހުށަހަ )ށ(  

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

ން ތީމަ ނޭ ޮގތުގެ މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާ
 ވާހަކަދެއްކުން.

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

ދާީރވުމަށާއި އެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މެންބަރަކަްށ، ޖަވާބު
 ދޭންާވނެއެވެ. ިނޓު)ތިނެއް( މި 3މަދުެވގެން ޓަކައި، ބުނުމަށް  ފަހުބަސް

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

 ނީއެވެ.އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމު

ރަކު ކުރިޔަްށގެްނދާ ވާހަަކއެއް މެންބަ 
  ލުަމށް އެްނގުންހުއްޓައި

އަންނަނިވި ކަންކަމުްނކުރެ ކަމެއް  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ަދނިކޮށް  .28
 ލަންާވނެއެވެ.ހުއްޓައިދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު ަދއްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ 
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ސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަްށ މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އި  )ހ( 
ލުމަށް ހުއްަޓއިާވހަކަ  ،ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން

 އެންގުން.

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

 ލުމަށް އެންގުން.ހުއްޓައިވާހަކަ  ،ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން

     މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެންާވ ކަމަކާ  )ނ(  
ލުމަށް ހުއްޓައިވާހަކަ  ،ނެތް ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ގުޅުމެއް
 އެންގުން.

ލަން އެްނގި ަސބަބު ހުއްަޓއިވާހަކަ 
 ންކުުރން ބަޔާ

ވާހަކައެއް  ލުަމށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ، އެހުއްޓައިމެންބަރެއްގެ ވާހަކަ   .29
 ލުމަށް އަންގާ ސަބަުބ، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ހުއްޓައި

ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުެމްއގައި  ކުރުން 
 ހުއްަދނޫން ކަންކަން 

މިޓީގެ މެންބަރަުކ، އަންނަނިިވ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކޮ  .30
 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

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

  ކޮމިޓީގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ގޮތަށް  ،ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު )ށ(  
ފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި، އެހެނިހެން މެްނބަރުންނާ ވާހަަކދައްކައި ނޫސް މަޖައްލާ

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

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

ކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރިކޯޑުއަޑު 
 ބޭނުންކުރުން.

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

މޯބައިލް ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި، ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ  ،އިބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގަ )ބ(  
 ކުރުން.ރިކޯޑުނެގުމާއި، އަޑު 
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ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގައި 

 ފުުރޞަތު ދިުނން  ބަިއވެިރުވމުގެ
ލައިގެން ބާއްވާ ވައިކޮށް ހުޅުއާންމުކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ  )ހ(  .31

 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލު )ށ( 
ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހުސްގައި އެއްވެސް 

 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 ވަްނނަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ބަްއދަލުވުން ންބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަ )ނ(  
ގެންދިއުމަށް ދަތިާވފަަދ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަީކ މަނާ  ރިޔަށްކު

ކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ިހންގި ކޮންމެ މީހަުކ، ބައްަދލުވުން ބާއްވާ 
މާލަމުން ވަގުތުން ބޭރުކުރުމާއި، އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް 

ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެއްދުމަށް، ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް 
 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއަށް  )ރ(  
ދެވިދާނެ އެކި ފަާރތްތަކަްށ، ކޮމިޓީގެ  ބޭނުންވާ ަމޢުލޫމާތާއި ަމޝްވަރާ

ބައިވެރިވުަމށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ބާރު، ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި
 ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާ )ހ(  .32 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިްނމުން 
ކޮމިޓީގެ  ،ހިނދަކު، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަްށ ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ިނންމޭނީ

ރުވެ ވޯޓުގައި ހާޒިކަށް އެ ކަމެއް ހުށަެހޅި، އެ ބައްދަލުވުަމށް ބައްދަލުވުމަ
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

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

 ވެ.އަޣުލަބިއްޔަތުންނެ

 ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން؛ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ  (1)   

 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން. މާއި،ވިޔަފާރިކުރު (2)   

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިްނމުުމަގއި 

 ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ ކަންަތއްތައް 
 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދޭން   .33

 ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ޤާޫނނުތަކާއި ،ވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީން ަކންަކން ނިންމަންާވނީ
ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ  ،ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި

 ެނވެ.ގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާޕްލޭނާ 
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ފިޔަވައި، ކޮމިޓީން ނައިބު ރަީއސް އިންތިޚާބުކުރުން  ސާއިރައީކޮމިޓީގެ  )ހ(  .34 ވޯޓު ދިނުން 
 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވޯޓު ދޭނީ

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

ލު ތަުފސީ ،ވޯޓު ގުަނއި
 ނަތީޖާ އިޢުލާނު ،ކުުރމާއި ރިކޯޑު

 ކުރުން 

 ކައުންސިލް ކަނޑަައޅާ ކައުންސިލުން  ،ކުރާނީ ރިޯކޑުލު ސީތަފުވޯޓު ގުނައި، އޭގެ   .35
ބައްދަލުވުމުގެ  ،އިދާރާގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުާލނުކުރާނީ

 ރިޔާސަތުންނެވެ.

ބައްޕަ، ، ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީާހ، ދަރިއެއް، މަންމަ  .36 ތު ހާލަތު ފުުށއަރާ މަޞްލަޙަ
ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއްގެ ަމޞްލަޙަތު ހިމެޭނ މީެހއްގެ  އެއްބަނޑު، ބަނޑުއެއްބަފާއެއް

ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު 
ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ، ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ
 ކު ބައިެވރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.ނިންމުމުގައި އެ މެންބަރަ

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

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަްނތައްތަްއ  )ހ(  .38 ނިންމުންަތއް ހާމަުކރުން 
އެއީ ޞައްޙަ  ،ިމގޮތަށް އާންމު ނުކުރާނަމަ ވާނެއެވެ.ކޮށް ހާމަކުރަންއާންމު

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެއްކަމުގަ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަްނތައްތަްއ  ށ()  
 ކައުންސިލުގެ ،ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ސިއްކަ ޖެހުމަށްފަހު ކޮށް ހާމަކުރުމަށްއާންމު

މީ ކޮމިޓީގެ ރަސް ޓާއި،އި، ކައުްނސިލުގެ ވެބްސައިއިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑާ
 ކުރަންވާނެއެވެ.އާންމުތަކުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް

ކޮމިޓީގެ  ގޮތުގެ މަީތންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( (ނ)  
މުކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާން

 ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރިކޯޑުއިދާރާއިން އެކަން 

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ަޔއުިމއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު   .39

ްނ ބެލެހެއްޓުމަކީ ހަމަޖައްސައި ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންނަށް ފަސޭހައިން ެފންނާޭނހެ
 ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ސެކްރެޓަރީއިދާރާގެ  ކައުންސިލުގެ

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  )ހ(  .40 ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ަޔއުިމއްޔާ 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުން ފާސްކޮށް އެ ޔައުމިއްޔާގައި 
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ން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީން ނިންމި މެންބަރު
ކަންކަމާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންނާއި، ބައްަދުލވުމުގައި 
ބައިވެރިނުވި މެންބަރުން ބައިެވރިނުވި ސަބަބާއި، ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވި 

ބައްދަލުވުމުގައި  ،އާއިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ،އިތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތާ
ރުންގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފަިއވާނަމަ މެންބަކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި  ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ގެ ފަދައިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމު ކޮްށފައިވާގައި ބަޔާން މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ

ޔައުމިއްޔާ ރަނގަޅުކަމަށް  ،ބެލެވޭނީ ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުާވނަމަ 
 ރުހޭކަމަށެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ކޮމިޓީގެ މާލީ ކަންކަން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު ގައި  ( )ކވަނަ މާއްދާގެ  42މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .41 ލުން އިއެކުަލވަ 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

 ޅަންވާނެއެވެ.ހަކައުންސިލަށް ހުށަ އިފައިވައިލައެކުލަ

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

 އެވެ.ގައުނިކުރުމަށްފަހު

ފާސްކޮށްފައިވާ  އިކަމަށް ކަނޑައަޅަލިބޭނެއަށް ކޮމިޓީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  
      ،ގައި ހިމެނޭ ފައިސާއިން އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވޭނަމަޓުބަޖެ

 ދަނީގެ ގޮތުގައި މްގެ އާކޮމިޓީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ޤީއަންހެނުންގެ ތަރައް
ވަނަ  31ޑިސެންބަރުމަހުގެ  ،ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސްފައިސާ  އެ

ގަންނަްނ  ،ފައިވާ ޚިދުމަތާއިދައިހޯ ،ތަކެއްޗާއި ގަނެފައިވާ ދުވަހުގެ ކުރިން
ޚިދުމަތްތަކުގެ  ހޯދަން އެއްބަސްވެފައިވާ ،އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި

ގެ ކުރިން  31 މަހުގެރީޖަނަވައަންނަ އަހަރުގެ  ޖެހިގެން ،ވާ ފައިސާށްއަގަ
 ނިންމަންވާނެއެވެ. ކައިދައް
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 ފައިސާ  އާމްދަނީ އެންމެހައި ގެކޮމިޓީ އިވާބަޔާންކޮށްފަ މާއްދާގައި މި )ރ(  
 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ 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  ،އިނު( އާޤާނޫ
އެހެނިހެްނ  ،އިނު( އާދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުމުގެ ާޤނޫ

 ންނެވެ.ތީގެ މައްވާއިދުތަކާ ޚިލާފުުނވާ ގޮތެޤާނޫނުތަކާއި ގަ

ނަމުގައި ހުންނަ ފަންޑުގެ ގެ ކޮމިޓީ ،އެކައުންޓުގައި ކައުންސިލުގެ )ށ(  
ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ވަކި އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައިސާގެ  ފައިސާއާއި

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

 އެވެ.ކުރަންވާނެރިކޯޑު

ތްތަކަށް ޚިދުމަތާއި ރަކާގެ ހަކޮމިޓީ ،ގެ ފަންޑުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއިކޮމިޓީ )ނ(  
ގެ ފަންޑުން ކޮމިޓީ ،އާއިމުދާ ހޯދުމުގެ ހުއްދަ )ޕީ.އޯ. ޮއތަރައިޒްކުރުން( 

 ،ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ )ޕީ.ވީ. އޮތަރައިޒް ކުރުން( ދޭނީ
 ވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.ފައިޅައި ކަނޑައަމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ އެ

ގެ ކޮމިޓީއެ  ،ގެ ފަންޑުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ހުއްދަ ދޭންވާނީކޮމިޓީ )ރ(  
ކައުންސިލަށް  ފައިން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު ސޮއިކޮށްކޮމިޓީރައީސް ނުވަތަ 

 ފޮނުވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމަކަށެވެ.

ފޯމުގައި  ،ފޯމު ލިބުމުން ކޮށްފައިވާިއ ބަާޔންއްދާގެ )ރ( ގަމާމި  )ބ(  
ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަންނަން އެދޭ މުދާ ކޮށްފައިވާބަޔާން

2017/R-20  ެއެއްގޮތަށް ދު( އާގަވާއި ގެމާލިއްޔަތު)ދައުލަތުގ، 
 ލަސްނުކޮށް ކައުންސިލުން ހޯދަިއދޭންވާނެއެވެ.

   ،ގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށްމުޓަވިޔަ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސެޕް ސިސް )ޅ(  
 ދު( އާ ވާއި ގަ ގެމާލިއްޔަތު)ދައުލަތުގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ތަކަްށ ލުބި  ،އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި
         ކައުންސިލުން  ،ހިސާބުތައް އަދާހަމަކުރުމަކީ ،ފައިސާދެއްކުމާއި

 ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. މަސައްކަތް އެ
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ކުރުމަށް ސިލުސަދުތައް ހާގުކޮމިޓީގެ މަ ،ކުރަންވާނީކޮމިޓީގެ ފަންޑުން ޚަރަދު )ކ(  
 ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންޓުލާ މަސައްކަތު ާތވަލާއި ބަޖެވައިއެކުލަ

 ރަކާތްތަކަށެވެ.ހަ

 ،ކޮންމެ މަހަކު ،ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ،ރިޕޯޓު ފަންޑުގެ ބަޖެޓު  ގެކޮމިޓީ )އ(  
 .އަށް ހަާވލުުކރަންވާނެއެވެކޮމިޓީއަންހެނުންގެ 

ގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ކޮމިޓީ )ހ(  .43 ކޮމިޓީގެ ފަިއސާއަށް ިޒންާމވުން 
ލުވެފައިވާ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކަްށ ހަވާމުވައްޒަފަކު އޭނާއާ 

ފަަދ މުވައްޒަފަކަށް ކައުންސިލުގެ ވަޒީފާއިން ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެ
ލުވެހުރި ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް ކައުންސިލުން ހަވާއޭނާ  ،ވަކިވެވޭނީ

 ލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ހަވާކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ 

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

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ 
ގޮތުންނާއި އަންހެުނންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ 

 ތްތައް ހިންގިާދނެއެވެ. ހަރަކާފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުން ހިންގޭ 

ން ޮކމިޓީތްތައް ހިންގުމަށާިއ، ހަރަކާ ބަޔާންކޮށްަފއިވާގައި  (ށ)މާއްދާގެ މި  (ނ)  
      ތްތައް ހުއްުޓނަނުދީ ހަރަކާކުރިން ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ 

 ތްތެރިހަރަކާޓަކައި، މާލީ ަމންާފއެއް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް މީހުން  ދެމެހެއްޓުމަށް
 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ކުރުން ޕޯޓު ރި ފޮނުވުމާއި  ރިޕޯޓު 

 ކަނޑައަޅާ  ލުކުރަންހާސި ކޮމިޓީން ،ވެސް އަހަރަކު ކޮންމެ )ހ(  .44 ކުުރން ރިޕޯޓުފޮނުވުާމއި  ރިޕޯޓު
 އެކަަށއަޅައި  މަހު ފުރަތަމަ އަަހރެއްގެ ކޮންމެ ،ލަނޑުދަނޑިތައް

 ކަނަޑއެޅުނު  އަހަރަށް ފާއިތުވެދިޔަ އަދި. ކުރަންވާނެއެވެއާންމު
 ރިޕޯޓު ގުޅޭ މިންވަރާ ކުރެވުނުލުާހސި ތެރެއިން ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ފައިލައިވައިއެކުލަ

ކައުންސިލުން  ވައިލައި،އެކުލަ ޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓުކޮމި )ށ(  
 ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ  ރަށު ،ހިސާބު އޯޑިޓް ތަކެތީގެ ތުގައިވާމާލިއްޔަ ކޮމިޓީގެ )ނ(  
 ކައުންސިލުން ،ހިމެނުމަށް ރިޕޯޓުގައި އޯޑިޓް ކައުންސިލުގެ ސިޓީނުވަތަ 

 ކަުއންސިލަށް ސިޓީކައުންސިލަށް ނުވަަތ  ރަށު ،ތާރީޚަކަށް ކަނޑައަޅާ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ހަވަނަ ބާބު 
 މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ 

     ގަވާއިދު ނަންބަރު ،ރުންގެ ހާޒިީރއާ ގުޅޭގޮތުންމެންބަކޮމިޓީގެ  )ހ(  .45  ހާޒިރީ ރުްނގެމެންބަ ކޮމިޓީ 
2021/R-143  ްގައި( ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު)ލޯކަލ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުުކރަން ވާނެއެވެ.

 ސޮއިކުރުމަށް ތާއަކު ހާޒިރީގައިފުއެއްވެސް މަގުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ އެ ހަ )ށ(  
އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑި  ،ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ

ވަގުތަކު  ކޮމިޓީގެ ރަީއސަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުމާ އެ  ،ނިމުމުގެ ކުރިން
ށް ިލޔުމުން ޖެނެރަލަ ސެކްރެޓަރީކައުްނސިލުގެ  ށާއި ރަކަމެންބަހަވާލުވެހުރި 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

އެވަނީ،  މަގުބޫުލ އުޒުރެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިމާއްދާގެ )ށ( ގައި މި  )ނ(  
ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ފިރިމީހާ، ނުވަތަ  ،ރަކުކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަ

، މީހަކު ޑުއެއްބަފާނއެްއބަނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ  ،މަންމަނުވަތަ ، އަކުދަރި

ވަަތ ޝަުރޢީގޮތުން ނު ،ހަކުނުވަަތ އެއްބަފާ މީ، މީހަކު އެއްބަނޑުނުވަތަ 
ފައިވާ މީހަކު ބަލިވުުމން ނުވަތަ ރަސްމީ ބޭނުމަކަށް ވީއްލުމުގެ ރައިބަލަދުއަ

ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކު  މަށްސަބަބުން ހާޒިރު ނުވެވު
 މަށެވެ.ހުރު ން ނިންމައިގެން ރަުށން ޭބރުގައި ހުންނަކޮމިޓީ

ރަކަށް މެންބަގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް މަޤުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ އެއްވެސް ކޮމިޓީ  .46 ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ހާޒިރީ 
ކައުންސިލުގެ  ށާއިކޮމިޓީގެ ރައީސަ ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،ބައިވެރިނުވެވޭނަމަ

 ށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   ޖެނެރަލަ ސެކްރެޓަރީ

ތިމާ މަށް ބެލެވޭނީ، ތިމާ ނުަވތަ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މަޤުބޫލު ުއޒުރެއްކަ )ހ(  
ވެސް  ނޫން  ލުކުރާ އެގަބޫބަލަންޖެހޭ މީހަކު ބަލިވެގެން ނުަވތަ ކޮމިޓީން 

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް މަޤުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ  )ށ(  
ކޮމިޓީގެ   ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިނުވެޭވނަމަ
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ށް ލިޔުމުން އެކަން ޖެނެރަލަ ސެކްރެޓަރީކައުންސިލުގެ  ށާއިރައީސަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.   

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

ުލކުރަން ހަވާއާއެކު ލިޔުމަކުން އެހެން މެްނބަރަކާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ
 ވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ކަންކަން ެބލެހެއްޓުމަްށ ބޭނުންވާ  ހައި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ އެންމެ )ހ(  .47 ކޮމިޓީގެ ިއދާރީ ހިްނގުން 
ވަސީލަތްތަކާއި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިދާރީ 

 ،ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަމަޖައްސައިކައުންސިލުގެ ރައީސް ،ތިޒާމުއިން
 ޅައި،މާލީ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަ މަސައްކަތްތަކާއިކޮމިޓީގެ އިދާރީ 

ޒިންމާ ،  ހިމަނައިކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި
 ލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާ

މާލީ އެންމެހައި ކާއި ންތަލިޔެކިޔު އެންމެހައި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ )ށ(  
 ،ލުންސޫކައުންސިލުގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކެކޭ އެއް އު  ،ލިޔެކިޔުންތައް

ތެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކައުންސިލުން  ބަލަހައްަޓންާވނެއެވެ. ކައުރައް
އެ ކޮމިޓީގެ  ،އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ

 ކުރެވިފައެވެ.މުހެން އިންތިޒާނޭކަމާއެކު ލިބޭ ބޭނުންތަަކށް ފަސޭހަ

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި )ނ(  
ުލވެހުރި ހަވާވަގުތަކު  ނުވަތަ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާ އެ

ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު 
ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. އްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު ބެލެހެ

 ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަމުގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަރާތަކަށް

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް  ،ާއމްދަނީ އިތުރުވެ ،ތައް ގިނަވެތްހަރަކާކޮމިޓީގެ  )ރ(  
ކޮމިޓީގެ  ،ސްކަން ހުރިނަމަކޮމިޓީގެ މާލީ ތަނަވަ ،އިތުރުވެއްޖެނަމަ

 ،ންތީކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަ ،ތްތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށްހަރަކާ
 ދާނެއެވެ.ހޯދި މުވައްޒަފުން
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ށާއިގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަކޮމިޓީ  .48 ޖަާވބުާދރީުވން 
 ން ޖަވާބުދާރީާވންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީއޮތޯރިޓީއަށް 

އެހެނިހެން ރަސްމީ  ޓާއި،ރިޕޯ ،ކޮމިޓީން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮުނވާ ސިޓީއާއި  .49 ކޮމިޓީގެ ނަުމަގއި ސޮއިުކރުން 
މަތްތަކަށް ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުކޮމިޓީ ކާއި،ލިޔުންތަ

 ރައީސް ނެތް ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ  ،ސޮއިކުރާނީ އެދޭ ލިޔުންތަކުގައި
ނައިބު ރައީސެވެ. ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުާމ ކޮމިޓީގެ  ،ސޮއިކުރާނީ  ހިނދެއްގައި

 ވެ.ކެލުވެހުރި މެންބަރެ ހަވާވަގުތަކު  އެ

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

 ކައުންސިލުގެ ސިއްކައެވެ.  ،ކޮމިޓީގެ ސިއްކައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ )ށ(  

  ގައެވެ. އިދާރާ ކައުންސިލުގެކުރާނީ،  ތައްމަސައްކަތް ގެކޮމިޓީ  .51 ކޮމިޓީ މަސައްަކތްކުރާ ތަން 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ބާރު ކޮމިޓީއަށްމި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ   .52 ކުރުން އިޞްާލޙުގަާވިއދު 

ާވިއދުަގއި ނުހިެމނޭ ކަމެއް ގަ
 ދިާމވެްއޖެަނމަ ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތް 

         މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ަކމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަެމއް ނިންމާނީ،   .53
ސިީޓ ކައުންސިލާ ކައުންސިލާ ނުވަތަ  އެ ކޮމިޓީއަކާއި، ރަށު

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ. ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ރާއީ ގަާވއިދާ އެްއވެސް އިޖު 

 ެއރުން ށުމާްއދާެއއް ފު
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.)

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ،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
އަންހެނުންގެ  ހއ. ބާރަށު ފައިވާކޮށްގެ ދަށުން އިންތިޚާބު  ޤާނޫނު(

 އަށެވެ.ކޮމިޓީތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 
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_______________________  

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

 ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ.

ކުގެ މާލީ ަކންކަން "ވިޔަ މޮޑިއުލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކައުންސިލުތަ )ނ(  
 ށެވެ. ފައިވާ ޕޯޓަލަވައިލައި އްޓުމަށް އެކުލަލެހެބެ
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  1 ލު ޖަދުވަ 
c 

 
 

 
 ހއ. ބާރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ، ހއ. ބާރަށް
 ދިވެހިރާއްޖެ.
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