
` 

 

 

 
   
 

 R-1/2023: ނަންބަރު ގަވާއިދު

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ލިއުމް:ވޮ 52 އަދަދު:     1 ތާރީޚު: 1444 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 10  – 2023 ޖަނަވަރީ 2  ހޯމަ

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  ތ. ބުރުނީ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-1/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު:              1އަދަދު:        52 ވޮލިއުމް:

3 
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 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  ތ.ބުރުނީ 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ    

 ތ. ބުރުނި،      

 ދިވެހިރާއްޖެ.    

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  ތ. ބުރުނީ

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ)  .1 އި ނަން ތަޢާރުފާ

ވަނަ މާއްދާގެ       56.8ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު) ގެ 

ކައުްނސިލުގެ ކޮޅުަމޑުލު ބުރުީނ  ،(ހ) ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން

ސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަ  ތ. ބުރުނީ ،މަޝްވަރާޔާއެކު

 ތ. ބުރުނީ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ޓަކައި 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީން އެކުލަވައިލަިއފައިވާ 

 ގަވާއިދެކެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް  ތ. ބުރުނީ" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ (ށ)  

 ޓީގެ ހިންާގ ގަވާއިދު" އެވެ.މަސައްކަތްކުރާ ކޮމި

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް  ތ. ބުރުނީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،މި   .2 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

   ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ، މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

   މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތައް  .3 މަގުސަދު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ،އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި

 ން ކޮމިޓީ ހިންގުން.އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ،އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި

އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޮކމިޓީން 

ން ބާއްވަންެޖހޭ ބައްދަލުވުންތައް ނިންމަންެޖހޭ ކަންކަން ިނންުމމަށް ކޮމިޓީ

 ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެުޅން.

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންާމ ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމާއި (ނ)  

 ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރާނެ އުޫސލުތައް ކަނޑައެޅުން.

 ދެވަނަ ބާބު 

 އީސާއި، މެންބަރުން ނައިބު ރަ  ،ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި

(ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކުެގ ާއންމު ިއޖުރާީއ  2021އާރ/-143ގަވާއިދު ނަންބަރު   .4 ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް

ކޮމިޓީެގ  ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ،ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

 ތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ. ނައިބު ރައީސާއި، ޮކމިޓީގެ ެމންބަރުން އިން ،ރައީސާއި

ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް 

 އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތް 

ކޮމިޓީގެ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ފަދައިން 4މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .5

ޮކމިޓީގެ އާންުމ  ،ރައީސާއި ނައިުބ ރައީްސ އިންތިޚާބު ކުރާނީ

 .އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ ،ބައްދަލުވުމެއްގައި

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ ރަީއސްކަމަށް ނުވަަތ   )1(   

 ،ނައިބު ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދޭ މެންބަރެއްގެ ނަން

  ؛ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެުޅން

ނަން ހުށަހެިޅ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ކޮމިޓީގެ ރައީސާިއ ނައިުބ   )2(   

ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިިވ  ،ޚާބު ކުރެވޭނީރައީސް އިންތި

 ؛މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަާގ ސިއްރު ވޯޓަކުން

ކޮންމެ މަާޤމެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނަާގ ސިއްރު ވޯޓުގަިއ   )3(   

  ؛(އެކެއް) ވޯޓު 1ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ެމންބަރަކަށް ދެވޭނީ 

(ދޭއް)  2 ،ވޯޓަށް އަހާނީ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް   )4(   

 މަޤާމަށް ވަކިވަކިން.

 ބާއްވާ ފުރަތަމަ އެންމެ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ރައީސަކު ކޮމިޓީގެ (ށ)  

 ރިޔާސަތު ކުރެވެންދެން އިންތިޚާބު ރައީސަކު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި

 .ރައީސެވެ ކައުންސިލުގެ އްޓާނީލަހަބަ
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ެގން ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެ (ނ) 

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރަީއސެވެ.     ،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

ކޮމިޓީެގ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ ަވގުތަކު  ،ނައިބު ރައީސަުކ ނެތްނަމަ

 ހަވާލުވެ ހުރި ެމންބަރެކެވެ.

ސަތު ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސަުކ އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ިރޔާ (ރ)  

 ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ،ބަލަހައްޓާނީ

އެންމެ ގިނަ  ،ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަށާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވާނީ (ބ)  

 ވޯޓު ލިބޭ މެންބަރެކެވެ.

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ 

 އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން 

އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .6

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި 

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެްނ ކޮމިޓީގެ ރައީްސ ނުވަތަ ނައިބު 

އަްނނަނިވި  ،ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން

 .މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )1(   

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު) ެގ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް 

ކޮމިޓީ ހިންގުމުގަިއ އިހުމާލުަވމުންދިއުން ތަކުރާރުވާކަްނ 

ފާހަގަކުރެވިގެން ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު 

މަށް ކޮމިޓީގެ ާއންމު ބައްދަލުވުމަްށ ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގު

 ؛އެޖެންޑާކުރުން

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )2(   

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު) ެގ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް 

    ،ކޮމިޓީ ހިންގުމުގަިއ އިހުމާލުަވމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޓީން އެ ކަންކަން އިޞް

 ފުރުޞަތު ދިނުން. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސްގެ ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  (ށ)  

ވޯޓު ނެގުމަށް ނުވަތަ ެއ ވޯޓުގެ ކުރިްނ ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ އިުޖރާއަތު 

ންބަރަކު ުހށަހަޅާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ އާްނމު ބައްދަލުވުމަށް މެ

ހުށަހެޅުން، އާްނމު ބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން ެއޖެންޑާކުާރ ުއސޫލުގެ 

ތެރެއިން އެޖެންޑާ ކޮށްދިނުމަކީ ޮކމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް 

ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޓީ ިހންގުާމ ހަވާލުވެ ހުިރ މެންަބރެއްގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ.
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)  

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި 

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް 

ޓީގެ އެ މައްސަލަ އެޖެްނޑާކުރުމަށް ފޮނުވަންވާނީ، ޮކމި ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން ެއޖެންޑާކުާރ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެްނޑާކުރުމަށްފަހު، ޮކމިޓީ ިހންުގމުގައި  (ރ)  

 ،ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ިއހުމާލުވިަކމަށް ފެންނަ ކަްނކަން

 .ލިޔުމުން، ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ،ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ެނގޭނީ (ބ)  

 ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމުންނެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމުެގ މަޤާމުްނ ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސްކަމުެގ ަމޤާމުން  (ޅ)  

 މެންަބރުކަން ެއ މެންބަރެއްގެ  ،މެންބަރަކު ވަކިކުިރ ކަމުގަިއ ވިޔަސް

 ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސްެގ މައްޗަްށ ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސްެގ މައްޗަްށ ޮކމިޓީން  (ކ)  

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން ކޮމިޓީން 

ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ 

މަށް ޓަކައި، ކޮމިޓީން އެކަން ފާސްކުރާތާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރު

މި މާއްދާގެ (މ) ގައި  ،(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ރަސްމީ 

ކޮމިޓީން ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއެކު

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު  10ރަސްމީ އަދި 

، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ނަގައިފައިވަނީ

ޮކިމޓީއަށް  ،އެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީން ނިްނމާ ނިންުމން ކަށަވަރުުކރުމަށް  (އ)  

  ލިޔެކިޔުމާއެކުގައެވެ.އަންނަނިވި  ،ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނީ

އިތުބާރުނެތްކަމުެގ  ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާއި  )1(   

ވޯޓުނެގުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް މަްއސަލަ ެއޖެންޑާކޮށްދިނުމަްށ 

 ؛އެދި ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް

އިތުބާރުނެތްކަމުެގ  ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާއި  )2(   

 ؛ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާތައްވޯޓުނެގުމަށް 
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އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާއި  )3(   

(އެކެއް) ދުވަހުގެ  1ވޯޓުނެގުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 

 ؛ކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ ފޮނުވިކަން އެނޭގ ލިޔެކިޔުން

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ، ބައްދަލުވުމާއިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި  )4(   

 ؛ވޯޓުނެގުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް

އިހުމާލުވި ކަންަކން ބަޔާންކޮށް ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަެހޅުުނ   )5(   

 ؛ލިޔުންތައް

އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެޭވ  ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި  )6(   

ގައި ޮކމިޓީގެ ރައީސަްށ ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސަްށ މުއްދަތު އަން

 ؛  ހަވާލުކުރި ލިޔުން

 ކަމާ ގުޭޅ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން.  )7(   

އެހެން  ،މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް (ވ)  

       ،ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އެދިއްެޖނަމަ

ީވ އެންެމ އަވަހަކަށް ޮކމިޓީން  ،އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީްސ ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްެގ މައްޗަްށ ކޮމިޓީްނ ިއތުބާރު  (މ)  

ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި 

ރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކައުންސިލުްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފު

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ރައީސް ނުވަތަ ، ކަށަވަރުކުރުމާ ހަމަޔަށް

ނައިބު ރައީސް، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންާމތަކުން 

 ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ.

ތުން ދުރުވާ މުއްދަތުގައި ކޮމިޓީގެ ރައީސްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީގޮ (ފ)  

ކޮމިޓީެގ ނައިބު ރައީސެވެ. އަދި  ،ކޮމިޓީގެ ހިންގުާމ ހަވާލުެވ ހުންނާނީ

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ޮކމިޓީގެ ހިންގުާމ ަހވާލުވެ 

 އެ ވަގުތަކު ޮކމިޓީން ކަނޑަައޅާ މެންބަރެކެވެ.  ،ހުންނާނީ

ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ ނުވަތަ ނައިބު  (ދ)  

ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި މާއްދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި         

މި ގަވާއިދުގައިވާ ިއޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 

 ސިލަށް ފޮނުވައި، ކައުންސިލުްނ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުްނނެވެ.ކައުން
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(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،  30މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ތ)  

 ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވޭ ުމއްދަތު

ގި ތާރީޚުން ފެށިގެން، ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އެން

 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ވެްސ ހިމެޭނ ގޮތަށެވެ. 

ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި ޮކމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް  (ލ)  

އިހުމާލުވިކަމަށް ފާސްކުރި ބައްދަލުވުމުގައި ޮކމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު 

ގުމަށް ބައްދަލުވުމުްނ ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެން

ނިންމިކަން، ކޮމިޓީެގ ރައީސަްށ ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސަްށ އެންގުުނކަމަށް 

ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެްއ 

ނޫނެވެ. ނަމަެވސް، ެއ ބައްދަލުވުމުގަިއ ރައީްސ ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސް 

ޓީގެ ނިްނމުން ރައީސަށް ނުވަތަ ނައިބު ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، ކޮމި

ކޮމިޓީން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ،ރައީސަށް ލިޔުމުން އެންގުނުކަން

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ކޮމިޓީގެ ނިންމުްނ  30އެ ހާލަތުގައި 

 ލިޔުމުން އެންގުުނ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ސަްށ ނުވަތަ ނައިބު ރަީއސަށް އަންގާ މި މާއްދާގެ (ލ) ގެ ދަށުން ރައީ (ގ)  

އެންގުމާ ހަވާލުުވމަށް ރައީްސ ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސް އިންކާރުކުާރނަމަ، 

ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ަމސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުާމ ހަވާުލވުމަށް 

(ދޭއް) ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.  2އިންކާރުކުރިކަމަށް 

ވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން ހަވާލުކުިރކަމަށް ރައީސަށް ނު ،މި ާހލަތުގައި

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ. 30ބަލައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެކަން ިއޞްލާޙު  ،ހިންގުމުގައި އިޞްލާޙުކުރަން ކޮމިޓީން އަންގާ ކަމެއް (ޏ)  

 ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ، ކުރުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި އިޞްލާޙު ނުކުރުމާއި

ފުރިހަމަކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ  ޤާނޫނު ަނންބަރު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން  7/2010

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ެގ ރޫޙާ ޚިލާފު އެހެން ަކމެއް ކުރުމަީކ، މި ާމއްދާގެ 

ރާތައް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއި 7/2010ބޭނުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީ 

 ހިންގުމުގައި އިުހމާލުވަމުންދިއުން ތަކުރާރުކުރުން ަކމުގައި ބެލެވޭެނއެވެ.

ރައީސް، ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު 

 ހުސްވުން 

 ،ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާުމ ހުސްވެއްެޖނަމަ (ހ)  .7

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ލުގައި އެއިން މަޤާމަކަށް މެންބަރަކު ބަދަ

 އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން (ށ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއ ަމޤާމަށް  30ރައީސްގެ މަޤާުމ ުހސްވާތާ 

ންތިޚާބުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު މެންބަރަކު އި

އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން، އެ ނޫންކަމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ޮކމިޓީގެ 

 ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7ރަސްމީ  ،ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް (ނ)  

ބަތްވާ ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ކޮމިޓީ ނިސް ،ތެރޭގައި

 އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މެންބަރަކު ވަކިވެްއޖެނަމަ، ރަށު ކައުންސިލް ނުވަތަ ސިީޓ    .8 މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން 

ތިނެއް) ( 3ރަސްމީ  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ،ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް

ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެެއވެ. މެންބަރަުކ  ،ސަބަބު އެނގޭ ގޮތަށް ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ،މެންބަރުކަމުން ވަކިވިަކމަށް ބެލެވޭނީ

އެ މީހަކު މެންބަރުކަމުްނ ވަކިވާން އެދި ޮކމިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮްށ ސިޓީ  (ހ)  

 ފޮނުވުން.

(ފަހެއް) ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރނުވުން.  5ވިދިވިދިގެން  ،އުޒުރެއް ނެތި މަޤްބޫލު (ށ)  

ތިާމ ނުވަތަ ިތމާ ބަލަްނޖެހޭ މީހަުކ  ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއްކަމަްށ ބެލެވޭނީ

 ބަލިވެގެން ނުވަތަ ކޮމިޓީން ގަބޫލުކުރާ އެެހން ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުން.

 2010/7 ރުޤާނޫނު ނަންބަ ،މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން (ނ)  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ   

ވަަނ މާއްދާގެ (ދ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  6-56ޤާނޫނު) ގެ 

(ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ  2010/10 ޤާނޫނު ނަންބަރު

ފައެއް ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  ލާިޒމުކުރާ ސި  12ޤާނޫނު) ގެ 

 .މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުން

މަރުވުން ނުވަތަ ކޮމިޓީެގ ވާޖިުބ އަދާނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ާދއިމަށް  (ރ)  

 .ނުކުޅެދުން

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

މަށް ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންުމންތައް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރު (ހ) 

 ތަންފީޛުކުރުން.

 ކޮމިޓީގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންުގްނ. (ށ)  
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ކޮމިޓީގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަްށ ކޮމިޓީްނ އެކަށައަާޅ މަަސއްކަތު  (ނ)  

މިޓީގެ ތާވަލާއި ބަޖެޓުގެ މަުގސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭެނ ގޮތަށް ކޮ 

 މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއި (ރ)  

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.

ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކޮމިޓީގެ މަގުސަދާ އެއްޮގތަށްތޯ  (ބ)  

 ބެލުން.

ރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ ކޮމިޓީން އެކުލަވައިލަން ލާޒިމުކު (ޅ)  

ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާްނމުކުރަންޖެޭހ ނިްނމުންތައް ާއންމުުކރާކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން.

 ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރަްނޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކޮމިީޓ ތަމްސީލުކުރުން. (ކ)  

ތްވާ ގޮތުގެ ކޮމިޓީ ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮ  (އ)  

 މަތީންކަން ކަށަވަރުކުރުން.

(ދައުލަތުގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ކޮމިޓީގެ މާީލ ޒިންމާތައް (ވ)  

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަދާކުރަމުްނދާކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން.

ޔިތުންނަށާއި ަމސްއޫލު ރައް ،ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ިޒންމާތަކާ ގުޅިގެން (މ)  

 އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

 ،ކޮމިޓީގެ ާމލިއްޔާއިން ކުރަްނޖެޭހ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި (ފ)  

 ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުން ހިންގާތޯ ބެލުން.

 ކޮމިޓީން ކަނޑައަާޅ އެހެނިހެްނ ކަންކަން ކުރުން. (ދ)  

 2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމަށްކޮ (ތ)  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ   

 ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު

ސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްެގ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ  .10

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

ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުެޅދިއްޖެ  (ށ)  

ޒުރުވެރިވެއްެޖ ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާުމ ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އު

ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން 

 ،ކޮމިޓީގެ ަރއީސް، އަދާކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސެވެ. މީެގ އިތުރުން

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސާ ހަާވލުކުރާ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ވެސް އޭާނ 

 ރަންވާނެއެވެ.އަދާކު

 ކޮމިޓީން ކަނޑައަާޅ އެހެނިހެްނ ކަންކަން ކުރުން. (ނ)  

 2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް (ރ)  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ 

 ން.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރު ޤާނޫނު)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީގެ މެންބަރުްނެގ   .11 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް ދަތި އުނދަގޫކޮށް ދިމާވާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ނުވަތަ  (ހ)  

އެ ަކންކަން  ،މަޢުޫލމާތު، ކޮމިޓީގެ ަސމާލުކަމަށް ގެނަުއމާއިއެ ކަންކަމުގެ  

 ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން. (ށ)  

 ކޮމިޓީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުުރމަށް ޓަކައި ަމސައްކަތްކުރުން. (ނ)  

އްކަުތ ތާވަލާއި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން އެކުލަވައިލަްނޖެހޭ ޕްލޭންތަކާިއ މަސަ (ރ)  

 އެކުލަވައިލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން. 

ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ޮކމިޓީގެ ރައީްސ ހަާވލުކުރާ  (ބ)  

 އެހެނިހެން ަމސައްކަތްތައް ކުރުން.

 2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް (ޅ)  

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ   (ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

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

 . މައްޗަށެވެ

 ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުން. (ހ)  

 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން. (ށ)  

 ކޮމިޓީން ކައުންސިލާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް. (ނ)  

ކޮމިޓީގެ ޖުމުަލ މެންަބރުންގެ  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ (ހ)  .13 ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު 

 ގިނަ މެންބަރުން ާހޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.  ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫީނ އަދަދު ހަމަނުާވނަމަ،      (ށ)  

އެ އަދަދު ހަމަވަންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިުލމުގެ ނުވަތަ އެހެން 

 އެވެ.ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެ ،ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ދުވަސް 

 ،ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން (ހ)  .14

ކޮމިޓީގެ ތާވަލުކޮށްފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

 ދުވަހުއެވެ.ތައާދިއް ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ  ،އާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ

ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް  (ށ)  

(އެކެއް) އާްނމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ިގނަ އާންުމ  1ފެނިއްޖަނަމަ، މަހަކު 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.

ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ވަގުތާއި، އެޖެންޑާ ، ތަނާއި

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

 ރައީސެވެ. 

ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ަގޑިއާއި  (ށ) 

(އެކެއް) ދުވަހުގެ  1އެޖެންޑާ، އެ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

ކޮމިޓީގެ ރައީސް، ލިޔުމުްނ ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންނަށް  ކުރިން،

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ކޮމިޓީގެ އާންުމ  (ނ)  

(އެކެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވި  1ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑ، ބައްދަލުވުމުގެ 

ންކަމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ކައުްނސިލުގެ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަ ،ގޮތުގެ ރިކޯޑުތައް

 މުވައްޒަފު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ 

 އެޖެންޑާ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިާހ ކަމެއް، އެ ހުށަހެޭޅ ތަރުތީބުން، ޮކމިޓީގެ  (ހ)  .16

 ރައީސް އެޖެންާޑ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ންޑާގައި ަކމެއް ިހެމނުމަށް ަޖލްސާގެ ެއޖެ ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު (ށ)  

(ދޭއް)  2އާންުމ ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ  ،ބޭނުންވާނަމަ

 ދުވަހުގެ ކުރިން، ލިޔުމަކުްނ ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް އަންަގންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ ކުންފުނިން  (ނ)  

 ،ކުން ކޮމިޓީއަށް ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަ

އެ ކަމެއް ޮކިމޓީއަށް  ،ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

     ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަާޅ ކަންތައްތައް ހުށަަހޅާނީ (ރ)  

 ޤައުމީ އިދާރާތަކުންނެވެ. 

މިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ިހމެުނމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންެމ ކޮ (ބ)  

 7/2010ޤާނޫނުައސާސީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މައްސަލައަކީ ެވސް

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ   

ގެ ދަށުން ެއ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކު ،ޤާނޫނު) އާއި

 ކޮމިޓީއަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާެނއެވެ.

އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި، އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް ުކރުމަށް ޓަކައި،   .17 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ޮކމިޓީގެ  ، ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެންކޮމިޓީގެ (ހ)  

 ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން  (ށ)  

 އެދުން.

އް އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކޮމިޓީގެ ރަީއސަށް މިފަދަ ބައްދަުލވުމެ (ނ)  

 ބާއްވަން ފެނުން.

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް 

 ބާއްވަން ހުށަހެޅުން 

ކޮމިޓީގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނ އެދުމުގައި، ެއ ޖަލްާސއެއް ބާއްވަްނ   .18

 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިޔުމުްނ ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. ،ބޭނުންވާ ސަބަބާއި ތާރީޚު
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 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ

 ތަނާއި، ވަގުތާއި، އެޖެންޑާ 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޮކމިޓީން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްަދލުވުން  (ހ)  .19

ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަގުތާިއ އެޖެްނާޑ ކަނޑައަޅާީނ، ެއ ބައްދަުލވުމެއް 

ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުަށހެޅުާމ 

 ތީން، ކޮމިޓީގެ ރަީއސެވެ. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ރަީއސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި  (ށ)  

ޮކމިޓީގެ ރައީސް، ޮކމިޓީގެ  ،ގަޑިއާއި އެޖެންޑާ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް

 މެންބަރުންނަށް ލިޔުމުްނ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 ނުނިންމޭނެ  ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުއްލި

 ންތައްތައްކަ

ކޮމިޓީގެ ކުއްިލ ބައްދަލުވުމެއްގަިއ  ،އަންނަނިވި ކަންކަމުްނ ކުރެ ަކމެއް  .20

 ނިންމައިގެން ނުާވނެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްެގ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުން.   (ހ) 

 ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްެގ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެުގން. (ށ)  

 ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން. ނ)(  

 ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓު ކަނޑަެއޅުމާއި، ބަޖެޓު ފާސްކުރުން. (ރ)  

 ކޮމިޓީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމާއި ފާސްކުރުން. (ބ)  

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ރައީްސ  ،ނީކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ  .21

 . ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީެސވެ ،ނެތް ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެ މަތީން ޮކމިޓީން ބާއްާވ ކޮންެމ ބައްދަލުުވމެއްގެ  (ހ)  .22

 ޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާެނއެވެ. ބައްދަލުވުމުެގ ރި ،ފެށުމާއި ނިންމުން

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިޖެހުުމން، އެ ބައްދަލުވުމުެގ  (ށ)  

ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނޫީނ އަދަދު 

 ،ެމންބަރުންގެ އަދަދު ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނު ކުުރަމށްފަހު ،ހަމަވާނަމަ

ން ފަށާނީއެވެ. ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ަގޑިެޖހޭއިރު ބައްދަލުވު

(ފަނަރަ) މިނިޓު  15ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ އަދަދު ހަމަވޭތޯ 

ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުތު ފަހަނަޅައިދިއުމުން ވެްސ ޤާނޫނީ އަދަދު 

 ހަމަނުވާނަަމ، އެކަން ރިޔާސަތުްނ އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

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

 ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. 
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އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުްނ  (ށ)  

 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

(އެކެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވި ެއޖެްނޑާގައި  1 އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ (ނ)  

ނުހިމެނޭ ަކމެއް، އާންުމ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާއަށް އިތުރެއް 

ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ަކމެއް އެެޖްނޑާއިން  

 އުނިކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ.

އެޖެންޑާއާއި ބައްދަލުވުން އެއްގޮތަށް 

 ބަހުސަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް 

 ހުޅުވައިލުން 

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެޖެްނޑާގައި ކަނޑައެިޅފައިވާ  (ހ)  .24

ތަރުތީބުން، އެޖެންޑާގައި ހިަމނައިފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ކަނޑައަާޅ 

ގޮތެއްގެ މަތީން ބައްދަލުވުމަށް ހުށަަހޅައި، ެއ ކަމަކާބެޭހގޮތުން 

 ޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވައިލަންާވނެއެވެ. ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަހުސްގެ ފުުރޞަތު  (ށ)  

ހުޅުވައިލުމުގައި، މައްަސލައިގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި، ުމޅި ަބހުސަށް 

ދެވޭނެ ޖުމުލަ ވަގުތާއި، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިްނ 

ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.  ،ޑައެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރުކަނ

މިގޮތުގެ މަތީްނ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަަޅން ރިާޔސަތުން 

ނިންމައިފިނަމަ، ބަހުސްގެ ޖުމުލަ ދިގުމިނާއި، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބޭނެ 

ނު ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ބަހުްސ ފެށުމުެގ ކުރިން ރިޔާސަތުްނ ިއޢުލާ

ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް މެންބަރުންނަްށ ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ަހމަހަަމ 

 އުސޫލަކުންނެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 ފުރުޞަތަށް އެދުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަހުސަށް  24މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .25

ވާ މައްސަލައިގެ ބަުހސްގައި ހުޅުވައިލުމުން، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައި

ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް 

 އެދޭނީއެވެ.

ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް،            (ށ)  

އެ ބަހުސަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުުތ ހަމަަވންދެން، ނުވަަތ ބަހުސް 

ކޮށް ނިމެންދެން، މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދުނު ތަރުތީބުކަމަށް އެއް

 ރިޔާސަތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ބަހުސްގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

 އަދަބުތައް 

 ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި، ކޮްނމެ މެންަބރަކު ވެސް  .26

 ކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި އުސޫލުތަ
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އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެސް  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާ ވަގުތު (ހ)  

 ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި، މެންބަރަކު ެވސް އެ ދެމެދަށް ހުރަްސ ނޭޅުން.

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ާވހަކަ ބިނާުކރުން. (ށ)  

ސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަސްމޮށެ ުއޅުމުެގ އި (ނ)  

އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންސިލާއި ޮކމިޓީގެ ެއއްވެސް 

މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ މަތީން 

 ވާހަކަދެއްކުން.

 ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މަްއސަލައިގެ ބަހުސް ކޮމިޓީގެ (ހ)  .27 ބަހުސް ނިންމުން 

ނުވަތަ ބަހުސަްށ ކަނޑައެޅިފައިާވ ުޖމުލަ ވަގުުތ ހަމަުވމުން،    ،ނިމުމުން

އެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މެންބަރަކަށް، ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި 

 މިނިޓު ދޭންވާެނއެވެ.(ތިނެއް)  3ފަހުބަސް ބުނުމަށް ޓަކައި، މަދުވެގެން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މައްސަލަ ުހށަހެޅި  (ށ)  

މެންބަރަށް ފަހުބަސް ބުުނމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުްނ ދިނުމާއެކު،       

 އެ މައްސަލައެއްެގ ބަހުސް ިނމުނީއެވެ.

މެންބަރަކު ކުރިޔަށްގެންދާ ވާހަކައެއް 

 އެންގުން ހުއްޓައިލުމަށް 

އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެްއ  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް  .28

 ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލަންާވނެއެވެ.

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ ިއސްލާމްދީނުެގ އަސްލަާކ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް  (ހ) 

ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަަކ ހުއްޓަިއލުމަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް 

 އެންގުން.

ކަމަށް       މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަީނ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެއްކުމުެގ އަދަބުތައް (ށ)  

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ކަމަށް 

 ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން.

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެެޖންޑާގައި ިހމެނިގެންާވ ކަމަކާ       (ނ)  

ގުޅުމެއް ނެތް ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ވާހަކަ ހުއްޓައިލުމަށް 

 އެންގުން.

ވާހަކަ ހުއްޓައިލަން އެންގި ސަބަބު 

 ބަޔާންކުރުން 

ފިނަަމ، އެ ވާހަކައެްއ މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓައިުލމަށް ރިޔާސަތުން އަންގައި  .29

 ހުއްޓައިލުމަށް އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކުރުން 

 ނޫން ކަންކަން  ހުއްދަ

ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު، އަންނަނިިވ   .30

 ވާނެއެވެ.ކަންކަމުންކުރެ ކަމެްއ ކޮށްގެން ނު

އޭނާއަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ ެއއްވެސް  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރު (ހ)  

 ކަމެއް ކުރުން.

ކޮމިޓީގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ގޮތަށް ނޫްސ  ،ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާއިރު (ށ)  

މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި، އެހެނިހެްނ މެންބަރުންާނ ވާހަކަދައްކައި 

މާއި، ބައްދަލުވުމުެގ އަޑުއެުހމަށް އައިްސ ތިބޭ މީުހންނަށް ހެދު

 އިޝާރާތްކޮށް މުޢާމަލާތްކޮށް ހެދުން.

ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި، ކެސެޓް  ،ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން (ނ)  

ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެރާ، ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ 

ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ،ދާނެ އެނޫންެވސް އެއްޗެހިއަޑު ރިކޯޑުކުރެވި

 ބޭނުންކުރުން.

އެ މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް (ރ)  

 ހުރަސްއެޅުން.

މޯބައިލް ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި، ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ  ،ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި (ބ)  

 ރިކޯޑުކުރުން. ނެގުމާއި، އަޑު 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ  (ހ)  .31

 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ކޮމިޓީގެ  (ށ) 

ގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހުސްގައި އެއްވެސް ބައްދަލުވުމު

 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންަނ އެއްވެްސ ފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުން  (ނ)  

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަާނ 

ކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަުކ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

މާލަމުްނ ވަގުތުން ބޭރުކުރުމާއި، އޭެގ ފަހުގެ އެއްވެްސ ބައްދަލުވުމަކަށް 

ނުވެއްދުމަށް، ނުވަތަ ވަިކ މުއްދަތަކަށް އެއްވެްސ ބައްދަލުވުމަކަށް 

 ސަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ކޮމިޓީގެ ރައީ ،ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުެގ އިޚްތިޔާރު
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ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ެއޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިެގން ޮކިމޓީއަށް  (ރ)  

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާިއ މަޝްވަރާ ދެވިދާނެ އެިކ ފަރާތްތަކަށް، ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ބާރު، ޮކމިޓީގެ 

 ންވެއެވެ.ރައީސަށް ލިބިގެ

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑަެއޅިގެން އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި  (ހ)  .32 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުން 

ޮކމިޓީގެ  ،ހިނދަކު، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޭޅ ކަންކަން ނިންމޭނީ

ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެްއ ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް ާހޒިރުވެ ޯވޓުގައި 

 އިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.ބަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހން އޮތް ނަމަެވސް، އަްނނަނިވި ަކންކަުމންކުރެ  (ށ)  

މުިޅ ކޮމިޓީެގ ުޖމުަލ މެންަބރުންގެ  ،ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 ރުން؛ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކު )1(   

 ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން. )2(   

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ކޮމިޓީން ކަމެްއ ނިްނމުމުގަިއ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދޭްނ   .33

ވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަ ،ވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީްނ ކަންކަްނ ނިްނމަންވާނީ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭާނ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ފިޔަވައި، ކޮމިޓީން  (ހ)  .34 ވޯޓު ދިނުން 

 ނެވެ.އަތް އުފުލައިގެން ،ކަންކަން ނިންުމމުގައި ވޯޓު ދޭނީ

     ،ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް، ވޯޓަށް އެހޭ ކަމެއްގައި ެދވޭނީ (ށ)  

 (އެކެއް) ވޯޓެވެ. 1

ތަފުސީލު  ،ވޯޓު ގުނައި

ނަތީޖާ އިޢުލާނު  ،ރިކޯޑުކުރުމާއި

 ކުރުން 

ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ ކައުންސިްލ  ،ވޯޓު ގުނައި، އޭގެ ތަފުސީލު ރިކޯޑު ކުރާނީ  .35

ބައްދަލުވުމުގެ  ،ޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުެގ ނަތީާޖ އިޢުލާުނ ކުރާނީއިދާރާގެ މުވައް

 ރިޔާސަތުންނެވެ.

ބައްޕަ، ، ކޮމިޓީގެ އެއްވެްސ ެމންބަރެއްގެ އަނބިމީާހ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، ަމންމަ  .36 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ހާލަތު 

ނުވަަތ  އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ

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

 ނިންމުމުގަިއ އެ ެމންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 މެއް ނިންުމމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނެެއވެ.ކޮމިޓީން ކަ  .37 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން 

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  (ހ)  .38 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން 

އެީއ ޞައްޙަ  ،އާންމުކޮށް ާހމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އާންުމ ނުކުރާނަމަ

 ނިންމުންތައް ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް  (ށ)  

ކައުްނސިލުގެ  ،އާންމުކޮށް ހާމަކުުރމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ސިއްކަ ޖެުހމަށްފަހު

ސްީމ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑާއި، ކައުްނސިލުގެ ވެބްސައިޓާއި، ކޮމިޓީގެ ރަ

 ސޯޝަލް މީޑިާއ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޮކމިޓީގެ  (ނ)  

ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަްއ އާންމުކުުރމަށްފަހު، ޮކމިޓީގެ 

 އިދާރާއިން އެކަން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްާޔ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުެގ އިންތިޒާުމ   .39

ހަމަޖައްސަިއ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިްނ ފެންނާނޭހެން ބެލެހެއްޓުމަީކ 

 ކެވެ.ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ ަމސްއޫލިއްޔަތެ

ކޮމިޓީގެ ކޮންެމ ބައްދަލުވުމެއްެގ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުެމއްގައި  (ހ)  .40 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް އެ ޔައުމިއްޔާގައި 

މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީން ނިންިމ 

އްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިިވ މެންބަރުންނާއި، ބައްދަލުުވމުގައި ކަންކަމާއި، ބަ

ބައިވެރިނުވި މެންބަރުން ބައިވެރިނުވި ސަބަބާއި، ބައްދަލުވުން ބޭއްވި 

ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތާއި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއާއި ބައްދަލުުވމުގައި 

 ،ފައިވާނަމަކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ އިތުރުން އެެހން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި  ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުެގ  (ށ)  

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ 

ޔައުމިއްޔާ ަރނގަުޅކަމަށް  ،ތެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ބެލެވޭނީގޮ

 ރުހޭކަމަށެވެ.
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކޮމިޓީގެ މާލީ ކަންކަން 

ވަަނ މާއްދާެގ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތު  42މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .41 ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުން 

 ލިބޭ ހިޭލ އެހީގެ ެތރެއިން ތާވަލަށް ބިނާކޮށް، ދައުލަތުން ކައުންސިލަށް

ކޮމިޓީއަްށ ލިބޭ  ،(ފަހެއް އިންސައްތަ) އާއި %5ކޮމިޓީއަށް ހަވާލުކުރާ 

ޮކމިޓީގެ ބަޖެޓު  ،އެހެނިހެން ާއމްދަނީއާއި އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީއަށް ބަލައި

 އެކުލަވައިލައިފައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސާއިން ކޮމިޓީގެ ަބޖެޓުން ހަރަާކތްތައް ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައި (ށ)  

މެންބަރުންގެ އުޖޫރައަށްވާ ފައިސާ  ،ހިންގުމަށް ފާސްކޮށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ

 އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކޮމިޓީއަށް ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ  (ނ)  

      ،ޚަރަދު ނުކުރެވޭނަމަ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއިްނ އަހަރު ިނމޭއިރު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  

ވަނަ  31ޑިސެންބަރުމަހުެގ  ،އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. ަނމަވެސް

ގަންނަން  ،ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތާއި ،ދުވަހުގެ ކުރިން ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި

ހޯދަން އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ  ،އްޗާއިއެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެ

ގެ ކުރިން  31ޖެހިގެން ައންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަީރމަހުގެ  ،އަގަށްވާ ފައިސާ

 ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ފައިސާ އާމްދަނީގެ އެންމެހައި ކޮމިޓީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި (ރ)  

 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ގައިއެކައުންޓު ކައުންސިލުގެ، ޖަމާކުރާނީ

 . ކޯޑުގައެވެ

ކޮމިޓީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި 

 ޚަރަދުކުރުން 

ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ަކންކަން  (ހ)  .42

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ     3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރަންވާނީ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  7/2010ބަރު ޤާނޫނު ނަން ،ޤާނޫނު) އާއި

އެެހނިހެން  ،ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި

 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

ކޮމިޓީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ހުންނަ ، ކައުންސިލުގެ އެކައުންޓުގައި (ށ)  

ގައި ވަިކ އެކައުންޓެއްގައި ހުންަނ ަފއިސާގެ ކޮމިޓީގެ ަނމު ،ފައިސާއާއި

އަންހެުނންގެ ތަރަްއޤީއަށް  ،ތަފުސީލު، ވިޔަ މޮޑިއުލް/ސެްޕ ސިސްޓަމުގައި

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފަންޑުގައި ރިކޯޑު ކުރަން 

 ވާނެއެވެ.
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ކަށް ޚިދުމަތާއި ޮކމިޓީގެ ހަރަކާތްތަ ،ކޮމިޓީގެ ފަންޑުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި (ނ)  

ކޮމިޓީގެ ފަންޑުްނ  ،މުދާ ހޯދުމުގެ ހުއްަދ (ޕީ.އޯ. އޮތަރައިޒްކުރުން) އާއި

 ،ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ (ޕީ.ވީ. އޮތަރައިޒް ކުރުން) ދޭނީ

 ކައުންސިލުގެ އެ މަސައްކަތް ކުުރމަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ މުވަްއޒަފުންނެވެ.

އެ ޮކމިޓީގެ  ،ޚަރަދެއް ކުރަން ހުއްދަ ދޭންވާނީކޮމިޓީގެ ފަންޑުން އެއްވެސް  (ރ)  

ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޓީން ކަނޑަައޅާ މެންބަރަކު ސޮއިކޮށްފައި ކައުްނސިލަށް 

 ފޮނުވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމަކަށެވެ.

ފޯމުގައި  ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ލިބުމުން (ބ)  

ގަވާއިދު ަނންބަރު  ،ވަތަ ގަންނަން އެދޭ މުދާބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނު

2017/R-20 ް(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތަށ، 

 ލަސްނުކޮށް ކައުންސިލުްނ ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދު  ،ވިޔަ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސެޕް ިސސްޓަމުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށް (ޅ)  

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތަށް (ދައުލަތުގެ  R-20/2017ނަންބަރު 

ބިލުތަކަށް  ،ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި

ކައުްނސިލުްނ           ،ހިސާބުތައް އަދާހަމަކުރުމަކީ ،ފައިސާދެއްކުމާއި

 އެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުުކރުމަށް  ،ނީކޮމިޓީގެ ފަންޑުން ޚަރަދުކުރަންވާ (ކ)  

ބަޖެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އެކުލަވައިލާ މަސައްކަތު ތާވަލާއި

 ހަރަކާތްތަކަށެވެ.

 ،ކޮންމެ މަހަކު ،ކައުންސިލުެގ ފަރާތުން ،ކޮމިޓީގެ ފަންޑުގެ ބަޖެުޓ ރިޕޯޓު (އ)  

 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ފައިސާއާއި ިހސާބުތަކާ ހަވާލުވެ ުހންނަ ކަުއންސިލުެގ ިއދާރާގެ  (ހ)  .43 އިސާއަށް ޒިންމާވުން ކޮމިޓީގެ ފަ

މުވައްޒަފަކު އޭނާއާ ހަވާލުވެފައިވާ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކަށް ޒިްނމާވާްނ 

 ،ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ކައުންސިލުގެ ަވޒީފާއިން ވަކިެވވޭނީ

ރި ފައިސާއާިއ ހިސާބުތައް ކައުންިސލުން ކަނޑައަާޅ އޭނާ ހަވާލުވެހު

 ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ބޭނުމަށް،  6-56އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް
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އަންހެނުންނަްށ ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ  ،ގޮތުންނާއި

 ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި، ޮކމިޓީން  (ނ)  

ކުރިން ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުނަނުދީ       

ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، މާލީ މަންފާއެއް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް މީހުން ހަރަާކތްތެރި 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ރިޕޯޓު ފޮނުވުމާއި ރިޕޯޓުކުރުން 

މިޓީން ހާސިލުކުރަން ކަނޑައަާޅ ކޮ ،ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް (ހ)  .44 ރިޕޯޓު ފޮނުވުމާއި ރިޕޯޓުކުރުން 

ކޮްނމެ އަހަރެއްެގ ފުރަތަމަ މަުހ އެކަށައަޅައި އާންުމ  ،ލަނޑުދަނޑިތައް

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ 

ތެރެއިން ހާސިލުކުރެވުނު ިމންވަރާ ގުޭޅ ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލައިފައި 

  ތާރީޚަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު އެކުލަވައިލައި، ކައުްނސިލުްނ  (ށ)  

 ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަްނ ވާނެއެވެ.

ރަުށ ކައުްނސިލުގެ  ،ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިާވ ތަކެތީގެ އޯޑިޓް ިހސާބު (ނ)  

ކައުްނސިލުްނ  ،ލުގެ ޯއޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށްނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސި

ރަށު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް  ،ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ 

ރު     ގަވާއިދު ނަންބަ ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީއާ ގުޅޭގޮތުން (ހ)  .45 ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ 

2021/R-143  (ލޯކަލް ކައުްނސިލުތަކުގެ އާްނމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު) ގަިއ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

އެއްވެސް މަގުބޫުލ އުޒުރަކާހުެރ ެއ ހަފުތާއަކު ހާޒިރީގަިއ ސޮއިުކރުމަށް  (ށ)  

ގެ ރަސްީމ ގަިޑ އެަކމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހެއް ،ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ

ޮކމިޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުމާ އެ ަވގުތަކު  ،ނިމުމުގެ ކުރިން

ިލޔުމުން  ،ހަވާލުވެހުރި މެންބަރަކަށާއި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި މަގުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ،  (ނ)  

ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ފިރިމީހާ، ނުވަތަ ، ގެ އެއްވެްސ މެންބަރަކުކޮމިޓީ

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

ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން  ،ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކު، ނުވަތަ އެއްބަނޑު މީހަކު

ނުމަކަށް ވީްއލުމުެގ ބަލަދުއަރައިފައިވާ މީހަކު ބަލިވުމުން ނުވަތަ ރަްސމީ ބޭ

ސަބަބުން ހާޒިރު ނުވެުވމަށް ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ އަމިއްަލ ބޭނުމަުކ 

 ކޮމިޓީން ނިންމައިެގން ރަށުން ބޭރުގައި ހުންަނ ހުރުމަށެވެ.

ކަްށ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް މަޤުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ އެއްވެސް މެންބަރަ  .46 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ 

ކޮމިޓީގެ ރައީސަށާއި ކައުންސިލުެގ   ،ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް ،ބައިވެރިނުވެވޭނަމަ

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ލިޔުމުްނ އެކަން އަންގަންާވނެއެވެ.   

މި މާއްދާގެ ބޭުނމަށް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްަކމަށް ބެލެވޭނީ، ތިާމ ނުވަތަ      (ހ)  

ތަ ޮކމިޓީން ގަބޫލުކުރާ ެއޫނންވެސް ތިމާ ބަލަންޖެހޭ މީހަކު ބަލިވެގެން ނުވަ

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް މަޤުބޫލު އުޒުަރކާހުރެ  (ށ)  

ޮކމިޓީގެ   ،ވީ އެްނމެ އަވަހަކަށް ،ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭނަމަ

އެކަން  ލިޔުމުން ،ރައީސަށާއި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.   

(އެކެއް) ަމސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަށުން  1ކޮމިޓީގެ ެމންބަރަކު  (ނ)  

ެއ މެންބަރެއްެގ މަސްއޫލިްއޔަތު،  ،ބޭރަށް ދާން ޖެހިްއޖެ ިހނދެއްގައި

ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ލިޔުމަުކން އެހެްނ ެމންބަރަކާ ހަވާުލކުރަން 

 ވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު ހަތް 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ އެންމެހަިއ ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުމަށް ޭބނުންވާ  (ހ)  .47 ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިދާރީ  ،ވަސީލަތްތަކާއި

 ،ކައުންސިލުެގ ރައީސް ަހމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. މިޮގތުން ،އިންތިޒާމު

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި މާލީ ަމސައްކަތްތައް ކަނަޑއަޅައި، 

ޒިންާމ ، ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ަވޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނައި

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
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އެްނމެހަިއ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާީލ އެްނމެހަިއ  ކޮމިޓީގެ އިދާރީ (ށ)  

 ، ލިޔުންތަކެކޭ އެއް އުސޫލުންކައުންސިލުގެ އެހެނިހެން ،ލިޔެކިޔުންތައް

ރައްކައުތެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކައުންސިލުން  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

އެ ޮކމިޓީގެ  ،އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުން ހުންނަންާވނީ

 ބޭނުންތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނޭހެން އިންތިާޒމުކުރެވިފައެވެ.

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ،ދަލުވުންތަކުގައިކޮމިޓީގެ ބައް (ނ)  

ނުވަތަ އެ މަޤާމުެގ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ ވަގުތަކު ހަވާުލވެހުރި 

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު ނުވަތަ ކޮމިޓީެގ އިދާރީ ަކންކަން 

. ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ މުވަްއޒަފަކު ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ

 ނަމަވެސް އެ ފަރާތަކަށް ކޮމިޓީން ނިްނމާ ކަންަކމުގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އިދާރީ ަމސައްަކތްތައް  ،އާމްދަނީ އިތުރުވެ ،ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް ގިނަވެ (ރ)  

ޮކމިޓީގެ  ،ޮކމިޓީގެ މާީލ ތަނަވަސްކަްނ ހުރިނަމަ ،އިތުރުވެއްޖެނަމަ

 ،ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ ަމތީން ،ހަރަކާތްތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް

 މުވައްޒަފުން ހޯދިދާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށާއި ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ   .48 ޖަވާބުދާރީވުން 

 އޮތޯރިޓީއަށް ކޮމިޓީން ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓާއި، ަރްސމީ އެހެިނހެްނ  ، ސިޓީއާއިކޮމިޓީން އެިކ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ  .49 ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ސޮއިކުރުން 

ލިޔުންތަކާއި، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް 

ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނެްތ  ،އެދޭ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ

އެ ވަގުތަކު ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސެވެ. ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުާމ  ،ހިނދެއްގައި

 ހަވާލުވެހުރި މެންބަރެކެވެ.

މި ގަާވއިދުގެ       ،ކޮމިޓީން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ (ހ)  .50 ކޮމިޓީގެ ލެޓަރހެޑާއި ސިއްކަ 

 ގައިވާ ަނމޫނާ ލެޓަރހެޑެވެ.  1ޖަދުވަލު 

 ކަުއންސިލުގެ ސިއްކައެވެ.  ،ކޮމިޓީގެ ސިއްކައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ (ށ)  

 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ، ކަުއންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.    .51 ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރާ ތަން 

 މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  .52 ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުން 
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_______________________  

ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް 

 ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތް 

 ނުހިމެނޭ ކަމެއް ިދމާވެއްޖެަނމަ، އެ ކަމެްއ ނިންމާނީ،          މި ގަވާއިދުގައި  .53

އެ ކޮމިޓީއަކާއި، ރަށު ކައުްނސިލާ ނުވަަތ ސިޓީ ކައުންިސާލ 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ. ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ އެއްވެސް 

 މާއްދާއެއް ފުށުއެރުން 

ގަވާއިދު ނަންބަރު    ، ވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއްމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .54

2021/R-143  ާ(ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު ިއޖުރާއީ ގަވާއިދު) އ

(ލޯކަލް  R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ފުށުއަރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީ

 ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު ިއޖުރާއީ ގަވާއިދު) އަށެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަމި ގަވާ .55 މާނަ ކުރުން 

އިބާރާތްތަކަށާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، ތިރީގައިވާ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މާނައެވެ.

"އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ" ނުވަތަ        (ހ)  

 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބުނެފައި އެވަނީ "ކޮމިޓީ" ކަމަށް

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ    ދާއިރާތައް  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

އަންެހނުންގެ  ތ. ބުރުނީޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 

 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށެވެ.

، ައންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް "ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ށ)  

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިޓީ 

 ކައުންސިލަށެވެ.

"ވިޔަ މޮޑިއުލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކައުންސިލުތަކުގެ މާލީ ަކންކަން  (ނ)  

 ބެލެހެއްޓުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޕޯޓަލަށެވެ. 
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 c  1 ލު ޖަދުވަ 
 
 

 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  ތ. ބުރުނީ 

 ކައުންސިލުެގ އިދާރާ ޮކޅުމަޑުުލ ބުރުނީ   

 .ދިވެހިރާއްޖެ ، ތ. ބުރުނީ
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