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 ވާއިދު ގެ ހިންގާ ގަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ  

 ފުރަތަމަ ބާބު 
 އާންމު މާއްދާތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރ  ދާއިރާތައް  2010/7މި ގަވާއިދަކ ، ޤާޫނނު ނަްނބަުރ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރައ ސު ލާމަރުކަޒ 

ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓ  ހިންގުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ،އުފައްދައިފައިވާ
 ގަވާއިދެވެ.  

 "ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ހިންގާ ގަާވއިދު" އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނ  )ށ(  

 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ދުގެ މަގުސަދަކ ،މި ގަވާއި  .2 މަުގސަދު 
    ،)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

       ، ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ންދައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ
އި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ  ހިންގުމަށާ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުން  ތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި،މަސްއޫލިއްޔަ
ނިންމަންޖެހޭ ނިންުމންތައް ނިްނމުމަށް ޓަކައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުްނ 

         ވުންތައް ހިންގުމާިއ، ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަްއ ބޭއްވުމާއި، އެ ބައްދަލު 
އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުާރނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް 

 ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ދު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުން މި ގަވާއި  .3
ފާސްކޮށްފައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑު 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓ ގެ ބޯުޑގެ 

 މެންަބރުން 

 2010/7ރު ާޤޫނނު ނަންބަ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނ   .4
     )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ މަްއޗަށެވެ.  59

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓ ގެ ބޯުޑގެ 

 ރައ ސާއި ާނއިބު ރައ ސް 

ވަނަ  140ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ،ޑުގެ ރައ ސަކ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯ )ހ(  .5
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުަމށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ަހށް ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓ އާ ގުޅޭގޮތުން ޖަާވބުދާރ ވުމަށް ޓަކައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކަނޑައަޅާ 

 މިނިސްޓަރެވެ.
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ބޯޑުގެ ރައ ސާއި  ،ރައ ސަކ  އިބުނާލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑުގެ  )ށ(  
އޮތޯރިޓ ގެ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފިޔަވައި ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 ބޯޑުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެކެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓ ގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް  )ނ(  
 ވެ.ބޯޑުގެ ރައ ސްގެ ޒިންމާއެކެ  ،ޖަވާބުދާރ ވުމަކ 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓ ެގ ބޯޑުގެ ރައ ސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  )ރ(  
އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ 
ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާުމ ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުގެ 

 ރައ ސެވެ. ނާއިބުބޯޑުގެ  ،ދާކުރާނ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތ ގޮތުން އަ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓ ގެ ބޯުޑގެ ނާިއބު 

ރައ ސް 

އިންިތޚާބުުކރުުމގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ބުކުރާނ ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައ ސް އިންތިޚާ )ހ(  .6
ބަރުންގެ ޑުެގ މެންބޯ ،ފައިވާ ޯބޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައިއެކަމަށް އެޖެންޑާކޮށް

 ގައެވެ.ހާޒިރު

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައ ސްގެ މަޤާަމށް މެންބަރަކު  )ށ(  
 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތ ްނނެވެ. ،އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ 

        ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައ ސަކ   (1)   
 ،އި، އޮތޯރިޓ ގެ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފިޔަވައިބޯޑުގެ ރައ ސާ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޯޑުްނ  ގެލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑު
 އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެކެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައ ސްކަމަްށ   (2)   
ގައި އެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެޖެންޑާކޮށްަފއިވާ ބައްދަލުވުމު

ބޭނުންވާ މެްނބަރުްނ  ،ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވައިލުމުން
އެހެން  ،ކުރިމަތިލާންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ުކރިމަތިލާ މެންބަރުންެގ ނަމަށް 

މެންބަރެއްގެ ތާއ ދު ލިބެންާވނެެއވެ. ކޮންމެ މެްނބަރަކަށް ވެސް ތާއ ދު 
 )އެކެއް( މެންބަރަށެވެ. 1ގިނަވެގެން  ،ކުރެވޭނ 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައ ސްކަމަށް މެންބަރަކު   (3)   
( ވަނަ 2މި އަކުރުގެ ) ،އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓުގަިއ ވާދަކުރެވޭނ 

ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ްނ އެހެން މެންބަރެއްގެ ތާއ ުދ ލިބުުނ 
 މެންބަރުންަނށް އެކަންޏެވެ.
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ރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައ ސް ހޮވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯ )ނ(  
އުޒުރުވެރިވާ  ބޯޑުގެ ރައ ސް ބައިވެރިވުމަށްއެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމުަގއި 

ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް  ،އެ ބައްދަލުވުމުެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނ  ،ހާލަތުގައި
 އޮފިސަރެވެ.

ންޓް ޮއތޯރިޓ ގެ ބޯޑުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ލޯކަލް ގަވަރމަ )ރ(  
ާނއިބު ރައ ސްގެ  ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ

މަޤާމަށް މެންބަރަކު ިއންތިޚާބުާވނ ، ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮޯތރިޓ ގެ ބޯޑުގެ 
 ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތު އެ މެންބަރަކަށް ލިބިގެްނނެވެ.

ރައ ސް އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި  ނާއިބުއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޑުގެ މި މައްދާގަ )ބ(  
 ސިއްރު ވޯޓެކެވެ.  ،ނަގާނ 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓ ގެ ނާިއބު 

ރައ ސް މަާޤމުން 
 ދުރުުކރުން 

ގެ މައްޗަށް އިތުާބރު ނެތްކަމަށް        ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ނާއިބު ރައ ސް )ހ(  .7
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ  އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގައި، ބޯޑުގެއޮތޯރިޓ ގެ އެ 

ބޯޑުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފިނަމަ، އެ މ ހަކު 
 މަޤާމުން ވަކިވާނެއެވެ.

ރައ ސްގެ މަޤާމުގައި  ނާއިބު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓުގައި )ށ(  
 ވެރިއެއް ނުވެޭވނެއެވެ.ހުރި ފަރާތަށް ބައި

ރައ ސްގެ އިތުބާރު  ނާއިބުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  )ނ(  
ރެއްގެ މެންބަރުކަން އެ މެންބަ ،ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގިކަމުގައި ވިޔަސް

 ނެއެވެ.ދެމިއޮންނާ

މަޤާމުން  ރައ ސްކަމުގެ ނާއިބުމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން  )ރ(  
( ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 6ދުރުކުރެވޭ މެންބަރަކަށް، މި ގަވާއިދުގެ 

 ނާއިބުނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަތ ން ދެވަނަ ފަހަރަށް 
 ރައ ސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

އޮތޯރިޓ ގެ ަމޤާމުތަކުން 
 ން އިސްތިޢުފާ ިދނު

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު، ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން  )ހ(  .8
ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ސިޓ އަކުން  ،އިސްތިޢުފާދޭން ބޭުނންވެއްޖެނަމަ

އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާ ދިންކަމުގެ ސިޓ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
 އޭނާ ަވކިވ އެވެ. މެންބަރުކަމުން ޓ ގެންޓް ޮއތޯރިލޯަކލް ގަވަރމަ ،ލިބުމުން

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައ ސް، އޭނާގެ މަޤާމުން  )ށ(  
އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އެކަން ބަޔާންކޮށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
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ވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ރައ ސަށް، ނުވަތަ ރައ ސަކު ނެތްނަމަ ލޯކަލް ގަ
އޮތޯރިޓ އަށް ސިޓ އަކުން އެކަްނ ހުށަހަޅައި، ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓ ގެ 
ބޯޑުގެ ރައ ސަށް، ނުވަަތ ރައ ސަކު ނެތް ހާލަތުގައި ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް 

އެ މެންބަރަކު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ  ،އޮތޯރިޓ އަށް އެ ސިޓ  ލިބުމުން
. މިގޮތުގެ މަތ ން ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓ ގެ ނާއިބު ރައ ސްކަމުން ވަކިވ އެވެ

ނާއިބު ރައ ސްކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު އިސްތިުޢާފ ދިންކަމުގައި  ބޯޑުގެ
 މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ. އެ މެންބަރެއްގެ ،ވިޔަސް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

އޮތޯރިޓ ގެ ބޯުޑގެ 
 ޒިންމާަތއް 

ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  ،ޑުގެ ޒިންމާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯ  .9
  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުުމެގ  7/2010

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދައިން
ޒ  އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ ޤާނޫނުއަސާސ އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ،އެހެިނހެން ޤާނޫުނަތކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ން ،ޤާނޫނާއި
 އޮތޯރިޓ  ހިންގުމެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

އޮތޯރިޓ ގެ ބޯުޑގެ 

 ރައ ސްގެ ވާިޖބުތައް 

ށްފައި ިތރ ގައި ބަޔާންކޮ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ރައ ސްގެ ވާޖިބުތައް  .10
 މިވަނ އެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓ އާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް  )ހ(  
 ޖަވާބުދާރ ވުން. 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ  ހިންގުމަށް ބޯޑުގެ ފަރާތުން ދޭން ބޭނުންވާ  )ށ(  
 ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ދިނުން. ،ލަފަޔާއި އިރުޝާދު

 ވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޯބޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.ލޯކަލް ގަ )ނ(  

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެޖެންޑާކުރާނޭ  )ރ(  
 ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ތަރުތ ބުކުރުން. 

އެއްވެސް ކައުންސިލަރެއްގެ ނުވަތަ ރައ ސެއްގެ ނުވަތަ މޭޔަރެއްގެ  )ބ(  
ނުވަތަ  ،ނުކުރެޭވނަމަވާޖިބު އެކަށ ގެންވާ ގޮތަށް އަދާސްއޫލިއްޔަތާއި މަ

ނުަވތަ ކައުްނސިލުގެ ބާރުތަކާއި ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި  ،އިހުމާލުވާނަމަ
ުނވަތަ ކައުންިސލަރުންގެ ސުލޫކ  މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް  ،ހިފާނަމަ

އެކަމުގެ  ،ެޖނަމަކައުންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއް
ޙަޤ ޤަތްތަކާއި ސަބަބުތައް ދެެނގަތުމަށް ޓަކައި ކަން އޮތްގޮތް ދިރާސާކޮށް 

 ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް އެންގުން. ،ބެލުމަށް "އިންކުއަރ " އެއް ހެދުމަށް
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

އޮތޯރިޓ ގެ ބޯުޑގެ ނާިއބު 
 ރައ ސްގެ ވާިޖބުތައް 

ތިރ ގަިއ  ،ޓ ގެ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައ ސްގެ ވާޖިބުތައްލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި  .11
 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނ އެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް  )ހ(  
 ބޯޑުގެ ރައ ސަށް އެހ ތެރިވެދިނުން. އޮތޯރިޓ ގެ

މު ހުސްވެއްޖެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ރައ ސްގެ މަޤާ )ށ(  
ހާލަތެއްގައި، ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ރައ ސްގެ މަޤާމުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތ ގޮތުން އަދާކުރުން.

 އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން. )ނ(  

މެންަބރުްނގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 
ތިރ ގަިއ  ، މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑުގެ   .12

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނ އެވެ.

 ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަަކށް ހާޒިރުވުްނ.  )ހ(  

 ބޯޑުގެ ބޭނުމަށް ބޯޑުން ހަާވލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.  )ށ(  

ބޯޑުގެ  ،ތް ބަލަހައްޓާނ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ އިދާރ  މަސައްކަ )ހ(  .13 ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރ  
ސެކްރެޓަރ އެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބޯޑުގެ 

    ،ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތ ން  ،ސެކްރެޓަރ ގެ ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނ 
 ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.

 ،ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓ ެގ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރ  )ށ(  
 ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނ އެެވ. 

   

 

ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ  ،މަޝްވަރާގެ މަތ ންގެ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު )1)
ކަނޑައެޅޭ  ،އޮތޯރިޓ  )އެލް.ޖ .އޭ( ގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުންތައް

 ؛ންތައް ހަމަޖެއްސުބޭއްވުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތާރ ޚުތަކުގައި 

އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއާއި ހާޒިރ އާއި ޔައުމިއްޔާއާއި  (2)   
 ؛އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ވަކި ތަރުތ ބަކުން ބެެލހެއްޓުން

ބޯޑު ބައްދަލުވުމަށް މާލެއަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ދަތުރުެގ  (3)   
 ؛ޖެއްސުންން އިންތިޒާމުޮކށް ހަމައެންމެހައި ކަންކަ
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ބޯޑު ބައްދަލުވުމަށް މާލެއަށް ަދތުރުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ުހރުމާއި  (4)   
 ؛ސްގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރުންކެއުމުގެ އެލަވަން

ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ  ،މަޝްވަރާގެ މަތ ންގެ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (5)   
ންޖެހޭ ޔަނުކުރުމަށް ކުރައޮތޯރިޓ  )އެލް.ޖ .އޭ( ގެ  ބޯޑު މެންބަރުން އައް

 ؛ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުން

ޗ ފް އެްގޒެކެޓިވް ބޯޑުން ނިންާމ ނިންުމންތަްއ ތަންފ ޛުކުރުމަްށ  (6)   
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތ ން ސެކްޝަންތަކާ ހިްއސާކޮށް، ގެ އޮފިސަރު

ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް އެއްތަނަކުން ބެޭލނެ ނިޒާމެއް ޤާިއމްކޮްށ 
 ން.ބެލެހެއްޓު

ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ައސްލު ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓައި، ނިންާމ  (7)   
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ނިންމުންތަކުގެ ތަުރތ ބު ަބލަަހއްޓައި 
 ޝާއިޢުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް، ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކޮށް ފައިލުކުރުން.

ކުރަންޖެޭހ  ކެޓިވް އޮފިސަރު ޗ ފް އެގްޒެބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި  (8)   
 ؛ންމެހައި ކަންކަން ހަމަޖައްސުންދަތުރުތަކުގެ އެ

 ،ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެްއޓުމާއިގެ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (9)   
އި ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާއޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑު މެންބަރުްނާނއި 

ްޓ އޮތޯރިޓ ގެ ޑިވިޜަންތަކުގެ އިސްވެރ ންގެ  އެޕޮއިންޓްމަން
އިސްވެރ ން ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ،ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި

 ؛ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން ،އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖަްއސައި

ޝަރަފުވެރި  ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި  (10)   
ލިޔެކިޔުންތަްއ  މެހެމާނެއްގެ ގޮތުްނ ބައިވެރިވާ ޖަލްސާތަކަށް ބޭުނންވާ

ތައްޔާރުކޮށް، އެކި މުނާސަބަތުަތކާ ގުޅިގެން އޮތޯރިޓ ން ފޮނުަވންޖެހޭ 
 ؛ޑު، ލިޔުންފަދަ ތަކެިތ ފޮނުވުންތަހުނިޔާ، ކާ

ސ ނިއަރ މެނޭޖްމަންްޓ  ،ޓަޖިކް ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓ އާއިއޮތޯރިޓ ގެ ސްޓްރެ (11)   
އެޓް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރި ޓ މާއި،

ބައްދަލުވުމުގައި  މި ،ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓައި ،ބެލެހެއްޓުމާއި
ކޮށް އް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާިއމުކަންތައްތަ މަޝްވަރާކުރާ
 ބެލެހެއްޓުން.
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      ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓ ެގ ބޯޑުގެ މެްނބަރުން ބައްދަލުުވމަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު   .14 ހާޒިރ  ރިކޯޑު 
 ވަހެއްގެ ހާޒިރ ގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.އެ ދު

ދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާހުެރ އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުުވމަކަށް ނުވަތަ  )ހ(  .15 ބުުނން  ސަލާމް
     ކޮމިޓ އެއްގެ ބައްދަލުވުމަކަްށ މެންބަރަކު ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ، 

ޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ވ  އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ލޯކަލް ގަވަރމަން
ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރ އަށް ލިޔުމުން އެކަން  ،ރައ ސަށް އެކަން އެންގުމާއެކު

އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެ ެމންބަރެއްގެ ރަސްމ  އ މެއިލް އެޑްރެހުން ނުވަަތ 
މެންބަރުގެ ރަސްމ  މޯބައިލް ފޯނު ނަްނބަރުން އެސް.އެމް.އެސް. ކުރުމުން 

  ލިޔުމުްނ ފޮނުވުނ  ކަމުގައެވެ.ބެލެވޭނ ، އެ މަޢުލޫާމތު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތ ން އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް  )ށ(  
          ނުވަތަ ކޮމިޓ އެއްގެ ބައްަދލުވުމަކަށް ސަލާމް ުބާނ މެންބަރަކު، 
އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ނުވަތަ އެ ކޮމިޓ  ބައްދަލުވުމުގެ 

 ޔާއާއި ހާޒިރ ގައި ފާހަގަކުރާނ  ސަލާމުގައި ހުރި މެންބަރުންގެ ގޮތުގައެވެ.ޔައުމިއް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތ ން އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރ އަށް  )ނ(  
ނާންގައި، ނުވަތަ މި  ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން އޮތޯރިޓ ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް 

          ،ވުމަކަށް މެންބަރަކު ހާޒިރުނުވާނަމަނުވަތަ ކޮމިޓ އެއްގެ ބައްދަލު
އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރ ގައި އެ މެންބަރަކު ފާހަގަކުރާނ  

 ހާޒިރުނުވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެެވ.

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން 

 )ދޭްއ( ބާވަުތގެ މައްޗަށެވެ. 2އަންނަނިވި  ،ވުންތައް ބެހިގެންަވނ ބޯޑުގެ ބައްދަލު  .16 ބޯޑުގެ ބަްއދަލުުވން 

 ބޯޑުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން. )ހ(  

 ބޯޑުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން. )ށ(  

ބޯޑުގެ އާްނމު 

 ބަްއދަލުވުން 
ކޮންމެ މ ލާދ  މަހަކު، ބޯޑުގެ ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން )ހ(  .17

 )އެކެއް( އާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްަވންވާނެެއވެ. 1ވިފައިވާ ތާވަލުކުރެ

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން ޮއތްަކމުގައި ވިޔަސް، އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
ބޯޑުގެ  އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް، ބޯޑުގެ ާއންމު ބައްދަލުވުން ބާއްަވން އޮޯތރިޓ ގެ

( އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ )އެކެއް 1ރައ ސަށް ފެނިއްޖަނަމަ، މަހަކު 
 އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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ބޯޑުގެ އާްނމު 

ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ 
ތަނާއި، ވަގުާތއި، 

 އެޖެްނޑާ 

ބާއްވާ އާންމު ބައްދަލުވުން ާބއްވާނެ ތަނާއި، ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން )ހ(  .18
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއޯތރިޓ ގެ ބޯޑުގެ  ،ންޑާ ކަނޑައަޅާނ ވަގުތާއި، އެޖެ

 ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ. ،ރައ ސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތ ން

ބޯޑުގެ އާންމު ބައްދަލުުވން ބޭއްވުމަށް ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން )ށ(  
ުވމުގެ މަދުވެގެން ކަނޑައަޅާ ތަނާއި، ގަޑިއާއި، އެޖެންޑާ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއް

ިލޔުމުން ބޯޑުގެ ، )އެކެއް( ދުވަހުެގ ކުރިން، ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 1
 މެންބަރުންަނށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.

ެއ ބައްދަލުވުމަކ   ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެެހން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ނ(  
    ،މެއް ަކމުގައި ވާނަމަހުރިހާ މެންބަރުން ހާޒިރުވެގެްނ ބާއްވާންޖެހޭ ބައްދަލު

އެ ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރުްނނަށް ހާޒިރުވެވޭފަދަ ވަގުތެއްގައި ޖަލްސާގެ 
 އެޖެންޑާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ބޯޑުގެ މެްނަބރުންގެ ރަސްމ   )ރ(  
އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އ މެއިލް އެޑްރެހަށް އ މެއިލް ކުރުމުން ބެލެވޭނ ،

 އެ މަޢުލޫމާތު ިލޔުމުން ފޮނުވުނ  ކަމުގައެވެ.، ގޮތުގެ މަތ ން

ބޯޑުގެ އާްނމު 
ބަްއދަލުުވމުގެ އެޖެްނޑާ 

 އެކުލަަވއިލުން 

ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް  ،ބޯޑުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އެކުލަވައިލާނ  )ހ(  .19
ރާގެ މަތ ން ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ. އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ރައ ސްގެ މަޝްވަ

      މިގޮތުން އެޖެންޑާ އެކުލަވައިުލމުގައި، ބޯޑަށް ުހށަހެޅޭ ުހރިހާ ކަމެއް، 
އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތ ުބން އެޖެންޑާަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި، ބޯުޑގެ ވަކި އާންމު 

    އިފިނަމަ، ބައްދަލުވުމަކަށް ވަކި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޯޑުން ނިންމަ
އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ން އެ މައްސަލައެއް ވެސް އެޖެންޑާގައި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، ބޯޑަށް ހުށެހެޅޭ  )ށ(  
މައްސަލަތަކުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި މުހިންމުކަމަށް ަބލައި، ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ަލފާ 
ހޯދުމަށްފަހު، ބޯޑަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތައް އިސްފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޯޑުގެ 

 ރައ ސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ވަކި ކަމެއް ހިމަނަން ބޯޑުގެ މެންބަރަކު  )ނ(  
އްކަތު ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އެ ކަމެއް ހިަމނަން ބޭުނންވާ ދުވަހުގެ މަދުވެެގން މަސަ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން، އެ ކަމެއްގެ ތަފުސ ލާއެކު 3
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ  ،އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރ  މެދުވެރިކޮށް
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މިގޮތުގެ މަތ ން އެއްވެސް  ބޯޑުގެ ރައ ސަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މެންަބރަކު އެދިފައިވާ މެންބަރަކު ރައ ސަށް ހުށަހެޅުމެއް

ގޮތެއްގެ މަތ ން ބޯޑުގެ އާްނމު ބައްދަލުވުމަކަށް ެއ ކަެމއް އެޖެންޑާ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ވަކި ކަމެއް ހިމަނަން ކައުންސިލަކުން  )ރ(  
ހުގެ މަދުވެެގން މަސައްކަތު ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އެ ކަމެއް ހިަމނަން ބޭުނންވާ ދުވަ

    )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން، އެޖެންޑާގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަމެއް،  5
  ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. އަދި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ  މެދުވެރިކޮށް، ލިޔުމުން

         މި ގޮތުގެ މަތ ްނ ކައުންސިލަކުން ހުށަހެޅުމެއް ުހށަހަޅައިފިނަމަ، 
، ބޯޑުެގ ންސިލަކުން އެދިފައިވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެ ކައު

ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ބޯޑުގެ އާންމު  ރައ ސްގެ ހުއްދަޔާއެކު 
ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ބޯޑުން ނިންމާ 

 ނިންމުން ކައުންސިލަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.

ދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ބޯޑުގެ އާންމު މި މައް )ބ(  
ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މަްއސަލައަކ  ވެސް، 

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރ   2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޤާނޫނުއަސާސ އާއި
ނުތަކުގެ އެ ޤާނޫ ،ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

ދަށުން ހެދިފައިާވ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ބޯޑަްށ ބެލުމުެގ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް 
 މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އާންމު ބަްއދަލުުވމުގެ 
 ޤާނޫނ  ައަދދު 

ބޯޑުގެ ޖުމުަލ މެންބަރުންގެ  ،ބޯޑުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވޭނ  )ހ(  .20
 މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެްނނެވެ.ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ  އަދަދު ހަމަނުވާަނމަ، އެ އަދަދު  )ށ(  
ހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެްއ މެދުކަނޑައިލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ވަގުތަކަށް 

ޔާސަތަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯުޑގެ ރި ،ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ބޯޑުގެ ުކއްލި 
 ބަްއދަލުވުން 

އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުންކުރެ ހާަލތެއްގައި، އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަެމއް ކުރުމަށް ޓަކައި،   .21
 ބޯޑުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވިދާނެއެވެ.

    ، ބޯޑުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ސަަބބު ބަޔާންކޮށް )ހ(  
އެއްބައި އިދިނުމަށް، ބޯޑުގެ ތިްނބައިކުޅަބޯޑުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަ

ބޯުޑގެ ސެކްރެޓަރ  ، މެންބަރުންަނށް ވުރެ މަދުނޫްނ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން 
 ނުވަތަ،  .މެދުވެރިކޮށް، ލިޔުމުން އެދުން
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        ، މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް، އެކަށ ގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ )ށ(  
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޯބޑުގެ ރައ ސަށް ފެނުން.

ބޯޑުގެ ުކއްލި 
ބަްއދަލުުވމެއް ބާްއވަން 

 ހުށަހެޅުން 

ބޯޑުެގ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން 21މި ގަވާއިދުގެ   .22
ުދމުގައި، އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އެ

ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރ  މެދުވެރިކޮށް ލިޔުމުން ލޯކަްލ  ،ބާއްވަން ޭބނުންވާ ސަަބބާއި ާތރ ޚު
 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ރައ ސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ ުކއްލި 

ބަްއދަލުވުން ބާްއވާ 
ތަނާއި، ވަގުާތއި، 

 އެޖެްނޑާ 

ލި ބައްދަުލވުން ބާއްވާެނ ބޯޑުން ބާއްާވ ކުއް، މަތ ން މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .23
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ  ،އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނ  ތަނާއި ވަގުތާއި

 ރައ ސެވެ.

ބޯޑުގެ ކުއްލި ބައްދަުލވުން ބޭއްވުމަްށ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތ ން )ށ(  
       ޖެންޑާ، ބައްދަލުުވން ފެށުމުގެރައ ސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި، ގަޑިއާއި، އެ

)ދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ޯލކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓ ގެ ޯބޑުގެ ރައ ސް،  2
 ލިޔުމުން ބޯޑުގެ މެންބަރުންަނށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ބޯޑުގެ މެްނަބރުންގެ ރަސްމ   )ނ(  
ހަށް އ މެއިލްކޮްށ އެ އ މެއިލް ކުރިކަން މެްނަބރުންގެ ރަސްމ  އ މެއިލް އެޑްރެ

އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،މޯބައިލް ފޯނަށް އެސް.އެމް.އެސް. ކުރުމުން
 އެ މަޢުލޫމާތު ިލޔުމުން ފޮނުވުނ  ކަމުގައި ބެލެޭވނެއެވެ.، ގޮތުގެ މަތ ން

ކުއްލި ބަްއދަލުުވގެ 
 ޤާނޫނ  ައަދދު 

   ބޯޑުގެ ޖުމުަލ މެންބަރުންެގ  ،ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވޭނ  ބޯޑުގެ ކުއްލި )ހ(  .24
 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެްނނެވެ.ދެބައިކުޅަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ  އަދަދު ހަމަނުވާަނމަ، އެ އަދަދު  )ށ(  
ތަ އެހެން ވަގުތަކަށް ހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެްއ މެދުކަނޑައިލުމުގެ ނުވަ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯުޑގެ ރިޔާސަތަށް  ،ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ބޯޑުގެ ބަްއދަލުުވންތަކުގެ 
 ރިޔާސަތު ބެލެެހއްޓުން 

 ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޯބޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނ   )ހ(  .25
 މަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޯބޑުގެ ރައ ސެވެ.ލޯކަލް ގަވަރ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑުގެ ރައ ސް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެނެތް  )ށ(  
ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް  ،ހާލަތުގައި ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނ  

 ރައ ސެވެ. ނާއިބުއޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ 
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 ނާއިބުބޯޑުގެ ޖަލްސާއަކަށް ބޯޑުގެ ރައ ސާއި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ )ނ(  
ރައ ސް ހާޒިރުވެވެންނެތް ހާލަތުަގއި، ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަްއޓާނޭ ފަރާތެއް 

 ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އެ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 
ފިޔަވައި ބޯޑު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުން އެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

 ބަލަހައްޓާނޭ ފަާރތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 

ބޯޑުގެ ބަްއދަލުުވންތައް 
 ފެށުމާއި ނިްނމުން 

އްާވ ކޮންމެ ބައްދަުލވުމެއްގެ ފެށުމާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ްނ ބޯޑުން ބާ )ހ(  .26
ނިންމުން ބައްދަލުވުމުގެ ިރޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެެއވެ. މިގޮތުން 
ބައްދަލުވުން ަފށަމުން "ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯުޑގެ ބައްދަލުވުްނ 
ފެށުނ " މިގޮތަްށ އަދި ބައްދަލުުވން ނިންމަމުްނ "ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓ ެގ 
ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނ " މިގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތ ން ބައްދަލުވުމުގެ ެފށުން އިޢުލާނުކުރުމުގެ  )ށ(  
     ކުރިން، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުން، 

ވުމުގެ ޤާނޫނ  އަދަދު ހަމަވޭތޯ، ބައްދަލުވުުމގެ ރިޔާސަތުން އެ ބައްދަލު
، ބެލުމަށްފަުހ، ބައްދަލުވުމަށް ާހޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ އަދަުދ އިޢުލާނުކޮށް

ޤާނޫނ  އަދަދު ހަމަވާކަން ނުވަަތ ނޫންކަން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާުނ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

އެޖެްނޑާ އިްއުވމާއި 
 ބަދަލުކުުރން ތަރުތ ބު 

ބައްދަލުވުން ފެށުަމށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން   .27
އިއްވަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިްއޔަތުން ނިންމާ ގޮތެއްެގ 

 އެވެ.އެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާގައި ހުރި ކަންކަން އިސްފަސްކުރެވިދާނެ، މަތ ން

އެޖެްނޑާއާ ެއްއގޮތަށް 
ކުރިޔަށް ގެްނގޮސް 

 ލުން ަވއިބަހުސަށް ުހޅު

އެޖެންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތ ބުން، އެޖެންޑާގައި ހިމަނަިއފައިވާ ކަންކަން،  )ހ(  .28
 ،ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި، ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތ ން

ސްުކރުމުގެ ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުުމގެ ރިޔާސަތުން އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބަހު
 ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމުގައި، )ށ(  
މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލައި، މުޅި ބަހުސަްށ ދެވޭނެ ޖުމުލަ ވަގުތާއި، 

ތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ެދވޭނެ ުފރުޞަ
 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
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 ،ފުރުޞަތު ވާ ފަދައިން މެްނބަރުންަންށ ދޭމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ނ(  
 ރިޔާސަތުން ދޭންވާނެއެވެ.ހަމަހަމަކަމާއެކު މެްނބަރުން އެދޭ ތަރުތ ބުން ފުޞަތަށް 

އި ބަްއދަލުުވމުގަ 
ވާހަކަެދއްކުމަށް 

 ފުރުޞަތަށް ެއދުން 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ ަމތ ން ަބހުސަްށ  28މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .29
ހުޅުވައިލުމުން، އެ ބައްދަލުވުަމކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއގެ ބަހުސުގައި 
 ބައިވެރިވާން ބޭުނންވާ މެންބަރުްނ، އަތުގެ އިޝާރާތުން، ރިޔާސަތުގައި އެކަމަށް 

 އެދޭނ އެވެ.

ބަހުސްގައި ބައިވެރިުވމަށް ފުރުޞަތަްށ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުެގ މަތ ން )ށ(  
އެދޭ މެންބަރުންަނށް، ެއ ބަުހސަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެްނ، 
ނުވަތަ ަބހުސް އެއްކޮށް ނިެމންެދން، ފުރުަޞތަށް މެްނބަރުން އެުދނު ތަރުތ ބުން، 

 ވާނެއެވެ.ފުރުޞަތު ދޭން

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތ ން ެމންބަރުންަނށް ޭދ ފުރުޞަތުގަިއ  )ނ(  
ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންަނށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް،  ،މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަންވާނ  

ސާފު ޢިބާރާތުްނ، އެ މެްނަބރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮނޑ ގައި އިށ ނެދ 
 ތިބެގެންނެވެ.

 ބަހުްސަގއި
 ވާހަކަެދއްކުުމގެ ައދަބު 

ކޮންެމ  ،ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ާވހަކަދެއްކުމުގައި، އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް  .30
 ތަބާވާންވާނެއެެވ.މެންބަރަކު ވެސް 

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާ ަވގުތު އޭނާއާއި ބައްދަލުވުމުގެ ިރޔާސަތާ ދެމެދު  )ހ(  
 ދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން. ންބަރަކު ވެސް އެއެއްވެސް ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި، މެ

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިނާކުުރން. )ށ(  

އިސްލާމްދ ނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަސްމޮށެ އުޅުމުގެ  )ނ(  
ބަރެއްގެ ނުވަތަ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެން 

އޮތޯރިޓ ގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތެއްެގ 
 ބައްަދލުވުމުގެ ރިޔާސަތާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން.، މަތ ން

ނުވަތަ އެ މައްސަލައާމެދު ބަހުސްކުރުމަށް  ،ހުރިހާ މެންބަރުން ބަހުސްކޮށް ނިމުމާއެކު  .31 ބަހުސް ނިްނމުން 
ޔާސަތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުްނ، އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ރި

 ނިމުނ އެވެ.

ވާހަކަިއގެ ެމދުތެެރއިން 
 ލަްނޖެހުން ޓައިހުއް

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ދަިނކޮށް އަންނަނިވި ކަންކަުމންކުރެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،   .32
 އިލަންވާނެއެވެ.އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓަ
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މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކ  ިއސްލާމްދ ނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ  )ހ(  
 ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންުގން.

        ބޯޑުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައްކަމަްށ  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނ  )ށ(  
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރިޔާސަތަށް މި 

 ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް ެއންގުން.

އެ ވަގުތު ، މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކ  އެޖެންޑާގައި ހިމެނި )ނ(  
މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅުމެއްނެތް ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް 

 ގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް ެއންގުން.ފެނި

  އެހެން މެންބަރަކު ނިޒާމާބެހޭ މަްއސަލައެއް ނެގުން. )ރ(  

 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މ ހަކު ރިޔާސަތު ދޫކޮށް ދިޔުން. )ބ(  

ލަން ަޓއިވާހަކަ ހުއް
އެްނގި ސަަބބު 
 ބަޔާންކުުރން 

)ށ( ނުަވަތ )ނ( ެގ ދަށުްނ،  ،އާއި  ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 35މި ގަވާއިދުގެ   .33
މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓައިުލމަށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިަނމަ، އެ ވާހަކައެއް 

 ހުއްޓައިލުމަށް އަންގާ ސަބަުބ، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް މި ގަވާއި )ހ(  .34 ނިޒާމ  ަމއްސަލަ 
     ނުވަަތ  ،ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ކޮށްފިނަމަ، ކަމެއް

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެކަން އެ މެންބަރަކަްށ ރިޔާސަތުން 
  މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ،އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ރިޔާސަތުން އެންގުމާއެކު

 ކުރަމުން ދިޔަކަމެއް ވަގުތުން ހުއްޓައިލަންާވނެއެވެ.އެ މެންބަރަކު 

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ އެއްވެސް  )ށ(  
މެންބަރަކު މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް 

ލުކަމަށް އެ މެންބަރަކު އެ ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ބައްަދލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގެ ސަމާ
ގެންނަވާނެއެވެ. މިޮގތުން ެއ މެންބަރެއްގެ އަްތ އުފުަލއިލައި "ނިޒާމ  
މައްސަލައެއް" މިހެން ބުނެ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ކަމެއް 

 ގެންނަންވާނެއެވެ.

ލުކަމަށް ނިޒާމ  މައްސަލައެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގެ ސަމާ )ނ(  
        މެންބަރަކު ގެނެސްފިނަމަ، އެ ކަމެއް ބަޔާންކޮށްދިނުުމގެ ފުރުޞަތު 
     އެ މެންބަރަކަށް ރިޔާސަތުން ވަގުތުން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ މެންބަރަކު 

އެކަމާމެދު ަވގުތުން ގޮތެްއ  ،އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި ނިމުމުން
 ނިންމަންވާނެއެވެ.
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ލުވުމެއްގައި، އަްނަނނިވި ކަމުންކުރެ ކަމަކަށް ނިޒާމ  މައްސަލައެއް ބޯޑުގެ ބައްދަ )ރ(  
ނުނެގޭނެއެވެ. އަދި ބައްދަލުވުމެްއގައި ތަކުރާރުކޮށް މެންބަރުން ިނޒާމ  މައްސަލަ 
ނަގަނ  އެފަދަ ކަމަކަށް ކަަމށް ރިޔާސަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަަމށް ސަމާލުކަން 

 ނުިދނުމުގެ އިޚްިތޔާރު ރިޔާސަތަށް ނުދިނުމާއި، އެ ެމންބަރުްނނަްށ ފުރުޞަތު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ؛ސުވާލުކުރުމަށް  (1)   

 ؛މެންބަރަކު ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކަށް ރައްދުދިނުމަށް  (2)   

 ؛ބައްދަލުވުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްުޓވުމުކަށް ގެނައުމަށް  (3)   

 ؛މަށްބައްދަލުވުމުން ބޭރުގައި ހިނގައިަފއިވާ ކަމެއް ސަމާލުކަމަށް ގެނައު  (4)   

 ؛އިދާރ  މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް  (5)   

؛ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިމިފައިވާ ނިޒާމ  މައްސަލައެއް ތަކުރާރުކުރުމަށް  (6)   
 ނުވަތަ،

 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑައިލުމަށް.  (7)   

ބޯޑުގެ ބަްއދަލުުވމެްއަގއި 
ކުރުން ހުްއދަނޫން 

 ކަންތައް 

އްދަލުވުމެއްގައި، ބޯޑުގެ މެންބަރަކު، އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުެރ ބޯޑުގެ އެއްވެސް ބަ  .35
 ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދައްކަމުން ގެންދާއިރު އޭނާއަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މެންބަރަކު ވާހަކަ )ހ(  
 ކުރުން.

ދެމެދަށް  މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ )ށ(  
 ހުރަސްއެޅުން.

މެންަބރުްނގެ މަޞްަލޙަތު 
ފުށުއަރާަފދަ 

މަްއސަލަެއއްގެ 
މަޝްަވާރގައި ުނވަތަ 
 ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިުނވުން 

ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މައްސަަލއަކާ ގުޅޭގޮތުން  )ހ(  .36
      ވޯޓެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމުގައްޔާއި އެފަދަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނެގޭ 

 އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުާވނެއެވެ.

ކަމަްށ ވާ ފަދައިން މަޞްލަޙަުތ ފުށުއަރާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
ޯބޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް މެދުވެރިކޮށް ރިޔާސަތަށް  ،މެންބަރަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ 
 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ެއ މެންބަރެއްގެ  ،ރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރައިފިކަމަށް ބަލާނ ބޯޑުގެ މެންބަ )ނ(  
ނުވަތަ ބައްޕަގެ  ،ނުވަތަ މަންމަ ،ުނވަތަ ދަރިއެއް ،ނުަވތަ ފިރިމ ހާ ،އަނބިމ ހާ

ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަާފ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްަބފާ މ ހެްއގެ މަޞްލަޙަތު 
އިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާ ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފަ

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައްޔާއި އެ މެންބަރަކު ނިސްބަތްވާ 
 ކައުންސިލަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައެވެ.

ޒަމާނ  ުމއާޞަލާތ  
ވަސ ލަތްަތއް 

ބޭނުންކޮްށގެން ޯބޑުގެ 
 ބަްއދަލުވުްނތައް ޭބްއވުން 

ވުމުގެ ރުން އެއްތަނަކަްށ ހާޒިރުކޮށްގެން ބައްދަލުވުންަތއް ބޭއްބޯޑުގެ މެންބަ )ހ(  .37
ޒަމާނ  މުއާަޞާލތ  ވަސ ލަތްތައް ބޭނުންޮކްށގެން ބޯޑުގެ  ބަދަލުގައި

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓ ގެ ރައ ސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތ  )ށ(  
އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ބާވަތަށް ބަލައި، ެއ ބައްދަލުވުމެއް  ،ބޭއްވިކަމުގައި ވިޔަސް

ބޭއްވުމަށް ޓަކައި މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެްނމެހައި ކަންކަން 
 ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ގޮތުގެ މަތ ން ޒަމާނ  ވަސ ލަތްތައް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
 ،ވޯޓު ދިނުމުގައްޔާއި ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގައިމެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ 

ބައްދަލުުވން ކުރިޔަށް  ،ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން ބައިވެރިވުމުގައްޔާއި
 އަންނަނިވި ކަންަކން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. ،ގެންދިއުމުގައި

        މެ މެންބަރަކު ވެސް ބައިވެރިވާންވާނ ، ބައްދަލުވުމުގައި ކޮން  (1)   
ރެވޭ ޒަމަނ  ުމއާޞަލާތ  އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަްށ ބޭނުންކު

ނުވަތަ ެއޕްލިކޭޝަނެއްގައި އެ މެންބަރަކަްށ  އްގައިވަސ ލަތެ
ޚާއްޞަކޮށްގެން އޮތޯރިޓ ގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ލޮގިންއެއް 

 ނުަވތަ ައއިޑ އެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. ނުވަތަ ލިންކެއް ނުވަތަ

އެ ފަދަ ވަސ ލަތެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލޮގިްނ   (2)   
      ،މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަނ  ކޮން މެންބަރެއްކަމާއި

އެ މެންބަރެއްގެ "ޑިޖިޓަލް ސިގްނެޗަރ" ނުވަތަ ވޯޓު ދޭ ގޮތުެގ 
އެހެނިހެން މަުޢލޫާމތު އެ ލޮގިންއަކުން ެފންނަްނ ހުންަނ  ތަފުސ ލާއި

 ގޮތަށް އިންތިޒާމު ކުރެވިދާނެއެވެ.

އްވާ ޒަމާނ  މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގްނ ބާ  (3)   
ޓަށް އަހާ މައްސަލަތަކުގަިއ ބަހުސްކޮށް ވޯ ،ދޭއިރުބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު

އަނގަބަުހްނ  ،އެކުއަތް މައްޗަށް އުފުލުމާ ،ދޭންވާނ  ވޯޓު
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      އޯޑިއޯ/ވ ޑިއޯއިން ވެސް ސާފުވާނެ ގޮތަށް އެ މައްސަލައެއްގައި 
ދޭ ގޮތް ހާމަކުރުމާއެކުގައެވެ. ނުވަތަ ބައްދަލުވުން އެ މެންބަރަކު ވޯޓު

ބޭއްވުމަށް ޭބނުންކުރާ ޒަމާނ  މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަތުގަިއ ނުވަަތ 
އިވާ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަނުގައި އެ މެންބަރަކަށް ކަނޑައެޅިފަ

     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަަމ 
 އެގޮތަށް ވެސް ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ.

ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުަމށް ޮއންލައިންކޮށް ނުަވތަ ޒަމާނ  މުއާޞަލާތ    (4)   
 ވަސ ލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން މެންބަރުން ސޮއިކުރަންޖެހޭ ެއއްވެސް

      އެ މެންބަރެއްގެ "ޑިޖިޓަލް ސިގްނޭޗަރ"  ،ލިޔެކިއުމެއް އޮތްނަމަ
 އެ ލިޔެކިއުމެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ބޯޑުން ކަންކަން ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވހައި ހިނދަކު،  )ހ(  .38 ބޯޑުން ކަެމއް ނިންުމން 
ޑުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނ ، ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، ބޯ

 އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޯޓުގައި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަުތންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ  )ށ(  
 ޅި ބޯޑުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްަޔތުންނެވެ.މު ،ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނ 

ނާއިބު ރައ ސް މަޤާމުން ބޯޑުގެ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ   (1)   
 ؛ދުރުކުރުން

 ؛ކައުންސިލަރަކު ސަސްޕެންޑުކުރުމާމެދު ނިންމާ ނިންމުްނތައް  (2)   

 ؛ސިޓ ގެ ދަރަޖަ ދިނުމާބެހޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުްނތައް  (3)   

ން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮުތގައި ބަލާނެ ެއންމެ ކުޑަ ާއބާދ އެއް މިހު  (4)   
 ؛ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް 

 ؛އަހަރ  ބަޖެޓު ފާސްކުރުން  (5)   

 ؛ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޯލގޯ ފާސްކުރުން  (6)   

 މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.  (7)   
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ   2010/7 ކަނޑައެޅުމުގައްޔާއި، ޤާނޫނު ަނންބަރު ބަޖެޓް  .39 މާލ  ކަންކަން ނިންމުން 
ވަނަ މާއްދާއިްނ  58ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ 

އޮތޯރިޓ އަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ތެރެއިން މާލ  އެންމެހައި ަކންކަން ނިންމުމުގައި، 
)ދަުއލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ( އާިއ  3/2006ޤާނޫނުއަސާސ އަށާއި، ޤާޫނނު ަނންބަރު 

)ދައުލަތުގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ފައިވާއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިަލއި
 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާއި އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތް ުކރަންވާނެއެވެ.

ކޮށްފައި ނުާވހައި ިހނދަކު، ބޯޑުްނ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން )ހ(  .40 ވޯޓު ދިނުން 
 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވޯޓު ދޭނ  

 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1ބޯޑުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނ ، ވޯޓުނަގާ ކޮންމެ ކަމަކަށް  )ށ(  

ވޯޓު ގުަނއި ތަފުސ ލު 
ރިކޯޑުކުުރމާއި ނަތ ޖާ 

 އިޢުލާނުކުރުން 

ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރ އެވެ. ވޯޓުގެ ނަތ ޖާ  ،ފުސ ލު ރިކޯޑުކުރާނ ވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަ  .41
 ބައްަދލުވުމުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ. ،އިޢުލާނުކުރާނ 

ރިޔާސަތުން ވޯޓުަގއި 
 ބަިއވެިރވުން 

ބަހުސްކުރެވޭ  ،ބޯޑުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނ  )ހ(  .42
 މަވާ ހާލަތުގައެވެ. މައްސަލައެއްގައި ދެކޮޅަށް ވޯޓު ހަމަހަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެފަދަިއން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަެވސް، އޮތޯރިޓ ގެ  )ށ(  
ރައ ސްކަމަްށ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުުކރުމުގައި ވޯޓު ނާއިބުބޯޑުގެ 

 ހަމަހަމަނުވިޔަސް، އެ ވޯޓުގައި ރިޔާސަތަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ޑުން ސިއްރުކުރުމަށް ކަނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު، ބޯޑުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި ބޯ )ހ(  .43 ނިންމުންަތއް ހާމަުކރުން 
 އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަްނތައްތައް އާންމުކޮށް ހާމަކުރަންާވނެއެވެ.

ެއ ނިމުނު ޮގތް  ،އެޖެންޑާގައިވާ ކޮންމެ ކަމެްއ މަޝްވަރާކޮށް ނިމުމުން  )ށ(  
ގޮތުން، ބޯޑުްނ ނިންމި ގޮތް ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. މި

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތޯރިޓ ގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު، ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 
      މި މާއްދާގެ ،ސޮއިކޮށްފައި އޮތޯރިޓ ގެ ވެްބސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުން

)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ބޯޑުގެ ނިންމުން އާންމުކޮށް ހާމަކުރެވުނ ކަމުގައި 
 އެވެ. ބެލެވޭނެ

ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ތަންފ ޛުުކރުމަށް ލަސްނުކޮށް ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ  )ނ(  
 ލިޔުމުން ކަމާ ގުޅޭ ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 
ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ންމާ ކަންކަމުގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބޯޑުން ނި  .44
، ދަފުތަރާއި ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ބެެލހެއްޓުމަކ 
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ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ ލަފާގެ މަތ ން، ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 
ދެްނ )ފަންސަވ ސް( އަހަރު ވަން 25މަދުވެގެން  ،މިގޮތުން ެބލެހެއްޓޭ ރިކޯޑުތައް

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 
 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުުރން 

ޖެހިގެން އަންނަ ބޯޑުެގ  ،ބޯޑުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ )ހ(  .45
ކުރ ގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ  ،ބައްދަލުވުމުގައި

 .ފާސްކޮށް ޔައުމިއްޔާގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔައުމިއްޔާއަށް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް  )ށ(  
 އެވެ.ގަހުށަހަޅައިފިނަމަ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރަންވާނ  އިޞްލާޙާ އެކު

 ބާބު  ހަވަނަ 
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ  ހިންގުން 

ރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  ދިވެހި) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .46 އޮތޯރިޓ ގެ ހިންުގން 
އޮތޯރިޓ   ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ،އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

 ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ އެްނމެ އިސްވެރިޔަކ  ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.

ގަވާއިދާއި  އޮތޯރިޓ ެގ ިހންގާ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓ  ހިންގާނ   )ށ(  
ފައި މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާއި އަދި މިނޫންވެސް އޮތޯރިޓ  ހިންގުަމށް ެއކުލަވައިލައި
 ހުންނަ އެހެނިެހން ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ންނެވެ.

ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި  )ނ(  
ސަތެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އެކުލަވައިލައިފައި ނެތް ހާލަތެއްގައި އެ ކަމެއް ސިޔާ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ރައ ސްގެ ލަފާގެ މަތ ންނެވެ.  ،ނިންމާނ 
މިގޮތުން ނިންމި ނިންމުމަކ  މުސްތަޤްބަލުގައި ސިޔާސަތެއް އެކުލަވައިލަންޖެހޭ 

އެކުލަވައިލުމަށް ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އެ ސިޔާސަތެއް  ،ބާވަތުގެ ކަމެއްނަމަ
 އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންާވނެެއވެ.

ޗ ފް އެގްޒެކެިޓވް 
ގެ އޮފިަސރު

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ތިރ ގައި  ،އޮތޯރިޓ ގެ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  .47
 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނ އެވެ.

ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހަިއ   އެންމެހަިއ މަސައްކަތްތަކާއި،ރ އޮތޯރިޓ ގެ އިދާ )ހ(  
 މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.

 2010/7ޤާނޫނު ަނންަބރު  ،އޮތޯރިޓ ގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނ  )ށ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި، 

 ވާ ގޮތުގެ މަތ ންކަން ކަށަވަރުކުރުން.އެއްގޮތް މި ގަވާއިދާ
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ޖަާވބުާދރ ވުން ފިޔަވައި، އޮތޯރިޓ  ތަމްސ ލުކުރަންޖެހޭ )ނ(  
 ކަންކަމުގައި އޮތޯރިޓ  ތަމްސ ލުކުރުން.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ރައ ސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތ ން  )ރ(  
 ޑާކުރާނޭ ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ތަރުތ ބުކުރުން.ބައްދަލުވުންތަަކށް އެޖެން

ލާމަރުކަޒ  ނިޒާމް ތަރައްޤ ކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންާވ ވަސ ލަތްތަްއ  )ބ(  
 ހޯދައިދިނުމަށް ޤައުމ  ފެންވަރުގަިއ ވިލަރެސްކުރުން.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑުން ނިންމާ ކަންަކން ތަންފ ޛުވަމުންާދ  )ޅ(  
އެ ަކންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ވަސ ލަތްތައް  ،ރު ބަލައިމިންވަ

 ފުރިހަމަކޮށްދިނުން.

      ،ން ބޯޑުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ )ކ(  
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ުދވަހުން ދުވަހުގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.

 ވުްނތަކުގައި ބައިވެރިވުން.އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑު ބައްދަލު )އ(  

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އެނޫންވެސް )ވ(  

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
 އޮތޯރިޓ ގެ ިއދާރާ 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް  )ހ(  .48
ޓަކަިއ  ކަންކަން ެބލެހެްއޓުމަށްއޮތޯިރޓ ގެ ޯބޑުގެ އިދާރ   ،އެހ ތެރިވުމަށާއި

އެ އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުްނ އައްޔަނުކުރުމާއި  ،އޮތޯރިޓ ގެ އިދާރާ އުފައްދައި
 .ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ސަރުކާރުން ރަސްމ  ދުވަސްތައްކަމުގައި  ،އޮތޯރިޓ ގެ މަސައްކަތް ކުރާނ   )ށ(  
ކުގައެވެ. ނަމަވެސް މުހިންމު މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދުވަސްތަ

)ވަޒ ފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ( އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ  2/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮިފސަރ ހަމަޖައްސާ ދުވަސްތަކެއްގައި މުވައްޒަފުން  ،މަތ ން

 އޮތޯރިޓ ގެ މަސައްކަތަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.

        ންޓް އޮތޯިރޓ ގެ މަސައްކަތުގެ ރަސްމ  ގަޑިއަކ ، ލޯކަލް ގަވަރމަ )ނ(  
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޯބޑުން ކަނޑައަޅާ ރަސްމ  ގަޑިއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓ ގެ ިއދާރ  

 މުަވއްޒަފުން 

އޮތޯރިޓ  ހިންގާނޭ  ،އޮތޯރިޓ އަށް ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޓަކައި )ހ(  .49
  ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އެކުލަވައިލައިފައި،  ބޯޑުން  ،ރ  އޮނިގަނޑުއިދާ

 އެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމްތަކަށް  )ށ(  
ޭހ ބެ)ވަޒ ފާއާ 2/2008މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކޮށް ވަކިކުރާނ ، ާޤނޫނު ަނންބަރު  

  އޮތޯރިޓ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ން  ޤާނޫނު( އާއި
ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ރައ ސްގެ ލަފާގެ މަތ ން

އޮފިސަރެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނ ، ާޤނޫނު ނަްނބަރު  
މުވައްޒަފުންެގ ކަްނކަމާ ބެހޭގޮތުްނ  )ވަޒ ފާއާ ބެހޭ ޤާޫނނު( އާއި، 2/2008

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޯބޑުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓ ެގ މަޤާމުތަކަށް މ ުހން ހޮވުަމށް އިންޓަވިުއ  )ނ(  
 ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ. ،ޕެނަލްތައް އެކުލަވައިލާނ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ފާސްކުރާ އިދާރ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ރ(  
، މަގުސަދާއި، އޮތޯރިޓ ގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި، މަސައްކަތާއި ،އޮނިގަނޑުގައި

 ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓ ގެ ިއދާާރގެ 

މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާަރއާއި 
 ނާޔަތްތައް ޢި

 ،އޮތޯރިޓ ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލ  ޢިާނޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނ   .50
ގަވާއިދު ނަްނބަުރ  ،)ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާޫނނު( ާއއި 3/2006 ޤާނޫނު ަނންބަރު
2017/R-20 ްއޮތޯރިޓ ގެ ބޯުޑންނެވެ.  ،)ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތު ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮަތށ

އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒ ފާ ދޭ  ،ވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުާސރައާއި މާލ  ޢިނާޔަތްތައްއަދި މު
 ޗިޓުގައި ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.

 ބާބު  ހަތްވަނަ 
 ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ ބައި 

ފައިާސގެ ހިާސބުތައް 
ބެލެހެއްޓުާމއި ަޚރަދު 

 ކުރުން 

އި އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އޮތޯރިޓ އަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުްނ ލިބޭ ފައިސާއާ )ހ(  .51
)ދައުލަތުެގ  2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު ، ފައިސާއާއި އޭގެ ހިސާބުތައް

ގަވާއިދު ނަންބަރު ، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ،މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި
2017/R-20  ިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު( އާއި އުސޫލުތަކާއ(

 ާވނެއެވެ.އޮތޯރިޓ ން ބަލަހައްަޓން ،ގޮތުގެ މަތ ންސަރކިއުލާތަކާ އެއްގޮތްވާ 

      އޮތޯރިޓ ގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުެވފައިާވ މުވައްޒަފުން  )ށ(  
ވާނެއެވެ. އެ މ ހެއްގެ ހަވާުލގައިހުރި ފައިސާ ވާން އެ ތަކެއްޗަށް ރައްކައުތެރި

ގެ )ހ( ގައި ހަވާލާދ ފައިވާ މި މާއްދާ ،ނުވަތަ ތަކެތި ގެންގުޅެ ބަލަހަްއޓަންވާނ 
ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ  ،މަތ ން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 އެކުގައެވެ.
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އޮތޯރިޓ ގެ  ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އޮތޯރިޓ ައްށ ދޫކުރާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނ  )ނ(  
ސިޔާސަތުތަކާއި ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަްނކަމަށް އޮތޯރިޓ ން ކަނޑައަޅާ 

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ންެނވެ.

އޮތޯރިޓ އަށް ހޯާދ ތަކެތ ގެ އިންވެންޓްރ އާއި ސްޓޮކް ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ.  )ރ(  
އިންވެންޓްރ ގައި ލިޔެފައިވާ ޮއތޯރިޓ ގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ިހމެނޭ އެއްޗެއް 

)ދައުލަތުގެ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިންވެންޓްރ ން އުނިކުރަންވާނ  
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ަގވާއިދު ނަންބަރު  ،މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި

2017/R-20 .ެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ންނެވ( 

ޤާނޫނުްނ  ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ބަޖެޓް އެކުލަވައިލައި ތައްޔާރުކުރަންވާނ  )ހ(  .52 ލުން ވައިބަޖެޓް އެކުލަ 
ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެުކލަވައިލައިފައިވާ އޮތޯރިޓ އަށް ލާޒިމު

އޮތޯރިޓ ގެ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލުކުރަން 
 ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް )ޕްރޮގްރާްމތަކަށް( ބިނާޮކށެވެ.

ކުރުމުގައި ފަންނ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ހަރުދަނާ އެަކން  ،ބަޖެޓް އެކުލަވައިލަންވާނ  )ށ(  
އުސޫލުތައް )ބެސްޓް ޕްރެކްިޓސަސް( ބިންގަލަކަށް ބަލައިެގންނެވެ. މިގޮތުްނ 

 ވެ.ށެސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަ  ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަލަންވާނ  

 ބާބު  އަށްވަނަ 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

މެންަބރުްނގެ ސުލޫކ  
 ޑު ނމިންގަ 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން، އެ ެމންބަުރންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިުބ  ލޯކަލް  .53
ގައި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އަދާކުރުމުގައްޔާއި، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް

 ހިމަނައިފައިވާ ސުލޫކ  މިންގަނޑަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާާވން ވާނެއެެވ.

މެންަބރުން ރަުށން ބޭަރށް 
 ދިއުން 

ލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ލޯކަ  .54
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ރައ ސަށާއި ބޯޑުގެ  ،ހާލަތުގައި ހުރިނަމަ

.އެސް އަކުން ސެކްރެޓަރ އަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެސް.އެމް
 ވެސް ލިޔުމުން އެންގުނ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ކުން އެންގުމުންނުވަތަ އ މެއިލަ

މި ަގވާިއދަށް އިޞްާލޙު 
 ގެަނއުން 

މި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނ ، އެ އިޞްލާޙެއް  )ހ(  .55
   ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން 

ވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުން ނިންމުމުްނނެވެ. މި ގަާވއިދަށް އެއްވެސް ލޯކަލް ގަ
އެ އިްޞލާޙެއް ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އިޞްލާޙެއް  ،އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނ 

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.
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ސް އިޞްލާޙެއް މި ގަވާއިދަށް އެއްވެ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން )ށ(  
      ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ބޭނުންވާނަމަ، 

އެ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ސަބަުބ ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،އެ އިޞްލާޙަކާއި
 ލިޔުމުން ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ގަާވިއދުަގއި ނެތްކަެމއް 
 ދިާމވުން 

އެ ކަމެއްގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް  ،ނަމަމި ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެ  .56
 ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުންނެވެ.  ،ކަނޑައަޅާނ 

ލަފުޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތަކުގެ 
 މާނަ 

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިާވ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން   .57
ނިވި ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަްށ އަންނަ ،އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

ތިރ ގައި ދ ފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. އަދި  ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ަލފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ،ދ ފައިވަނ 
މި ގަވާއިދުގައި މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮްށފައިާވ މާނައިގައި ޖަމްޢުކޮށް 

 ބޭނުންކުރާ މާނަވެސް ހިމެނިގެްނވެއެވެ.

ގައި  2008އޮގަސްޓު  7ސާސ " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، "ޤާނޫނުއަ )ހ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ޤާނޫނުއަސާސ އާއި، އެ ޤާނޫނުއަސާސ އަށް ގެންނަ އެންމެހައި އިޞްލާޙުތައް 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، "ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ " ނުވަތަ "އެލް.ޖ  )ށ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ   2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދައިފައިވާ 
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށެެވ.

.އޯ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ ، "ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ" ނުވަތަ "ސ .އ  )ނ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ   2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް 
 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުރާ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ށް ބުނެފައި އެވަނ ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު "ބޯޑު" ކަމަ )ރ(  
ވަނަ  59އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފަިއވާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑަށެވެ.

ނުވަތަ ރައ ސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ  "ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ރައ ސް )ބ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒ   2010/7ޤާޫނނު ަނންބަރު  ،އެވަނ 

 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ ވަނަ 59އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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    ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް  140އަސާސ ގެ ޤާނޫނު
ޓް އޮތޯރިޓ އާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރ ވުމަށް ޓަކައި ލޯކަލް ގަވަރމަން

 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ވަޒ ރަށެވެ. 

 ،"ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައ ސް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ  )ޅ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ   2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މި ގަވާއިދުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި 60ންގުމުގެ ާޤނޫނު( ެގ އުޞޫލުން ހި
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން އިްނތިޚާބުކުރާ ޯލކަލް ގަވަރމަންޓް  6

 އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައ ސަށެވެ.

"ރަސްމ  އ މެއިލް އެޑްރެސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ  )ކ(  
ޓ ގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަްށ އެ މެންބަރުންގެ ރަސްމ  އ މެއިލްގެ ގޮތުގައި އޮތޯރި

 މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.-އ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޑޮމެއިންގައި ހަދައިދޭ

         ،"މެންބަރުންގެ ރަސްމ  މޯަބއިލް ފޯނު" ކަމަށް ުބެނފައި އެވަނ  )އ(  
      މެންބަރުން އެ މެންބަރެއްގެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑު 

އަސާސ  މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު ކަމުގައި އޮތޯރިޓ އަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފައިާވ 
 މޯބައިލް ފޯނު ނަްނބަރަށެވެ.

___________________ 
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 ޖަދުވަލު  

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ ސުލޫކ  މިންގަނޑު 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އާިއ އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ  ، ޢަމަލުތަްއ އަބަދުވެސް ބަހައްޓަންވާނ  ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ .1
 ޤަދަރާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތާއި އަބުރު ދެމެހެއްޓޭ ގޮތެއްގެ މަތ ްނެނވެ. 

، ނުވަތަ ނުވަަތ އުޖޫރައެއް ،ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނުޙައްޤު ފައިދާއެއް ނުވަަތ މާލ  މަޞްލަޙަތެއް .2
 ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހޯދައިގެން ނުވަތަ ލިބިަގނެގެން ނުާވނެއެވެ.  ،ހަދިޔާއެއް

ނިޝާނެއް ވެސް  ން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަބޯޑުގެ ރަސްމ  ލިޔުމެއްކަން ދޭހަވާގޮތަށް އެއްޗެއްގައި ސޮއިކޮށްގެ .3
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ފަރުދ ގޮތުން އެއްވެސް މެންބަރަކު ބޭނުން

ބޯޑުގައި ބަހުސްކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން "ސިއްރު" މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް  .4
 މެންބަރަކު ހާމަކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ. 

މާއި ގުޅުން ހެދުން ހުންނަންާވނ ، އަިދ އުޅު އިރު ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެޑުގެ ރަސްމ  މަސައްކަތުގައި އުޅޭބޯ .5
އްޒަތާއި ޝަރަފާއި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓޭނޭ ޢިއި އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ އަބުރާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އާ ،ހުންނަންވާނ  
 .ގޮތަކަށެވެ

  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓ ެގ ވަސ ލަތެއް މެންބަރެއްގެ އަިމއްލަ ކަންކަމަށާއި އަމިއްލަ ަމސައްކަތް ކުރުމަށް  .6
 .ން ނުވާނެއެވެކޮށްގެ ބޭނުން

ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ  ،ނުވަތަ މަންމަ ،ނުަވތަ ދަރިއެއް ،ނުވަތަ ފިރިމ ހާ ،ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމ ހާ .7
ނުވަތަ އެއްަބފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު މ ހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ

އުރެއް އޮތް ކަމެއްގައި ގޮތް ނިންމުމުގައްޔާއި ބަހުސްގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި އެ މެންބަރަކު ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދަ
 ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާއިން އެ މެންބަރަކު ނުކުންނަވަންވާނެއެވެ.

މުޢާމަާލތު  ،މުޢާމަާލތު ކުރަންވާނ އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފާއި،  އަދި އެއް މެންބަރަކު ައނެއް މެންބަރަކާ  .8
 ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އާންމު މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތ ންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ޤާނޫނުތަާކ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ން ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ  .9
 ލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސްއޫ

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ގަވާއިދުން އަދި ވަގުތަށް ހާޒިރުވެ، ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެ މެންބަރެއްގެ ފުރިހަމަ  .10
 ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން ދޭންާވނެއެވެ.

_______________________ 

 


