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 މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 

 އިދު ގަވާ ގާ ހިން  ގެ ލު ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2021/16 ަނންބަރު ޤާނޫނު ،އިދަކީގަވާ މި (ހ)  .1 ނަން  ފާއިތަޢާރަ

ވަނަ  66އާއި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  30 ގެތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު) 

ކައުންސިލް  ކަލްފައިވާ ސްޓެޓިސްޓިވައިލައިދަށުން އެކުލަ ގެމާއްދާގެ (ހ) 

 އިދެވެ. ގަވާ ގޮތުގެ ކުރާނެޢަމަލުހިންގުމުގައި 

   ގާ ހިން ގެލުްސޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި" ،ކިޔާނީ އިދަށްގަވާމި  (ށ)  

 އެވެ.އިދު" ގަވާ

ގެ މަސައްކަތްތައް ލުސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި ،ސަދަކީގުމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ގަާވިއދުގެ ަމުގސަދު 

ގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، ލުހިންގުމަށާއި، ކައުންސި

ން ލުޓަކަިއ ކައުންސި ން ނިންމަޖެހޭ ިނންމުންތައް ނިންމުަމށްލުކައުންސި

ކުގައި ނިންާމ ެއ ބައްދަލުުވްނތަ ނެ ގޮތާއި،ވޭބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަްއ ޭބއް

ށް ޔައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިކަ އި،ތާނިންމުންތަކަށް ޢަަމލުކުރާނެ ގޮ

 އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.   ގޮތުގެ ގެންދާނެ

ގެ ލު ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ަނންބަރު ޤާނޫނު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބާބެޭހ ސިޔާސަތާއި (ހ)  .3

     ަތންފީޛު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު) 2021/16

ޓަކައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ސިޔާސަތުތައް   ކުރުމަށް

   .ކަނޑައެޅުމުގައި ބިއުރޯއަށް ލަފާދިނުން

ތަފާސްހިސާބުގެ އަސާސްތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބަލައި، ިއތުރަށް  (ށ)  

 .ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބިއުރޯއަށް ލަފާިދނުންފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
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ގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުެގ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ (ނ)  

 ،ންމުންނަށް އެންމެ ބޭުނންތެރި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދިާރސާކޮށްއާ

 .ލްތައް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުންޒަގުޅޭ ޕްރޮޕޯ ކަމާ

 ،ގޮތުން ތަފާސްހިސާބުެގ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ރ)  

ލްތައް ޒަ ގުޅޭ ޕްރޮޕޯ ދާއިރާތަކާ އައުތަފާސްހިސާބު އެއްކުރަންޖެހޭ 

 .ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުން

ލެވޭ މިންގަނޑުތައް ވައިތަފާސްހިސާބާ ގުޅޭގޮތުން އަލަށް އެކުލަ (ބ)  

ޗީފް  ،ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ މިންގަނޑުތަކާ ،ދިރާސާކޮށް

 .ސްޓެޓިސްޓީޝަނަށް ދިުނން

ގެ މަސައްކަތް ލުކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު، ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި (ޅ)  

 .ގޮތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ފާސްކުރުން ރޭވިފައިވާ

 ،ންމުކުރާއާލައި ވައި(ފަހެއް) އަހަރަކުން އެއްފަހަރު އެކުލަ 5ކޮންމެ  (ކ)  

ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ލުކުރަންޖެހޭ ހާސިބިއުރޯއިން 

 .ލަފާދިނުން

 އެ އަހަރެއްގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޛު ،ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން (އ)  

      ނުކުރެވޭ ކަންކަން ހުރިނަމަ  ކުރެވުނު މިންވަރު ބަލައި، ތަންފީޛު

ކަންކަްނ  ނުކުރެވުުނ ސަބަބުތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަން ތަންފީޛު އެ

 .ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބިއުރޯއަށް ލަފާިދނުން

  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު) 2021/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ވ)  

ޓަކައި  ޙައްލުކުރުމަށް ކަންކަންިދމާވާ ަދތިކޮށް ކުރުމުގައި  ތަންފީޛު

 .އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބިއުރޯއަށް ލަފާދިނުން

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު) 2021/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  (މ)  

ލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ަވކިވަކި ހާސިކުރުމަށް ބޭނުންާވ ކަްނކަން  ތަންފީޛު

 ަތފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި ،ބަލައިއިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް 

ކުަރންޖެހޭ  ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރުޮކށްދިނުމުގައި އެ އިދާރާތަކުން އިޞްލާޙު

 .ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ އިދާރާތަކަށް ލަފާ ދިނުން
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    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްިހސާބުގެ 2021/16ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ފ)  

ކަމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު ގެލުގައި ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި ޤާނޫނު)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެނޫންވެސް ކަްނކަން ކުރުން.

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިުލގެ 

 ޖަލްސާ ޭބއްުވން 

(އެކެއް) ފަހަރު  1ކޮންމެ މަހަކު މަދުވެގެން   ،ގެ ޖަލްސާއެއްލުކައުންސި  .4

 ނެއެވެ.ބާއްވަންވާ

ގެ ލު ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި

 ޖަލްާސގެ ކޯރަމް 

 (ފަހެއް) 5ކީ މަދުވެގެން މަގެ ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަލުކައުންސި )ހ(  .5

ކޯރަމް ހަމަކުރުުމގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއާއި ސިވިލް . މެންބަރުންނެވެ

ަބރުންގެ ންމެ(ހަތަރެއް)  4ފައިވާ  ނުކޮށްއްޔަޢަސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން 

ެތރޭގައި  މީގެ ރުބަންމެ(އެކެއް)  1ން މަދުވެގެން ރެއިތެ

 އެވެ. ހޭނެހިމެނެންޖެ

ލުން ނުަވތަ އެހެން ޑައިކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްާސ މެދުކަނ )ށ(  

ިފނަމަ ނުވަތަ ުނބޭއްވުނުނަމަ އެކަން ށްވަގުތަކަށް/ދުވަހަކަށް ފަސްކޮ

  އެވެ. ކުރަންވާނެގައި ބަޔާންޔައުމިއްޔާ

ގެ ލު ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި

 ކުއްލި ޖަލްސާތަާކއިއާންމު 

 އިންިތޒާމްކުުރން ޖަލްސާަތއް 

ރޭވިގެން ކަނޑައެޅޭ  ލައިަވންވާނީ ދުރާބާއްގެ ޖަލްސާތައް ލުކައުންސި )ހ(    .6

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަލަކަށް ބިނާކޮށްގެްނނެވެ. ތާ

 އް ބާއްވާނެ ުދވަހާއި ޓަކައި، ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަ އަދާކުރުމަށް

ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ  ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތު ތަން ކަނޑައަޅާނީ،  ވަގުތާއި

ބިއުރޯއިން އެ ޖަލްސާއެއް އަދި  ން، ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނެވެ.ލަފާގެ މަތީ

ުކރިން  ހުގެދުވަ(ފަހެްއ)  5މަދުވެގެން  ގެޚުތާރީ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ

ޖެންޑާއާއި ހުށަހަޅާ ކަރުދާސްތައް، އެޖަލްސާގެ  އި،ބަރުންަނށް އަންގަންމެ

 ބަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. ންގެ މެލު މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިމެއިލް -އީ

ރުވުމަށް ދަތިވާ ހާޒިއަތޮޅު ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، ޖަލްސާއަށް  (ށ)  

ބަރުންަނށް ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ންމެ

އަދި . ފަހިކުރެވިދާނެއެވެއޮންލައިންކޮށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަގު 

) ަހތެއް( 7 ކޮންމެހެން ވަކިތަނަަކށް  ހާޒިރުވާންޖެހޭ ޖަލްސާތަކަށް 

ދޭންވާނެއެވެ.  އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމަށް ނިންާމ  ނޯޓިސްދުވަހުގެ 

ބަރުްނނަށް ންބިއުރޯއިން މެ ވަކި ލިްނކެއް ،ޖަލްސާއެއްނަމަ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ފޮނުުވމަށާއި ލިޔެކިއުންތައް ބަރުންނަށް ފޮނުވާ ންގެ މެލުކައުންސި (ނ)  

ބަރުްނނަށް ން އް ބިއުރޯއިން މެލެރަސްމީ އީމެއި ކައިޓަ ކުރުމަށް މަލާތުޢާމު



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-122/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           261 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

4 
 

       ގެ ަރސްމީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުަރންވާނީލުކައުންސި ،ޤާއިމްކޮށް

   ވެ.ލެމެއި-މި އީ

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ެވއްޖެ ހާލަތެއްގައި ންގެ މެންބަރުން ބޭނުލުކައުންސި (ރ)  

ގެ ލުުތ އޮންނާނެެއވެ. މިގޮތުން މަދުވެެގން ކައުްނސިޞަބޭއްވުމުގެ ފުރު

ބަރުންގެ ތާއީާދއެކު ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ން މެ(ތިނެއް)  3

މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް  ތުންރިޔާސަ ،ޅުމުންހެރިޔާސަތަށް ހުށަ

އްަދލުވުްނތަކަށް ކުއްިލގޮތަކަށް ބާއްވާ ބައަދި  ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ނަކާއި، ދުަވހާއި، ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުްނ، ަބއްދަލުވުން ބާއްވާ ތަ

ގަޑިއިރުގެ ކުރިން މެންބަރުންނަްށ (އެކެއް)  1ހެން ވަގުތު އެނގޭނޭ

 ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އަންގަންވާނެެއވެ.

ގުޅިގެން ބިއުރޯގެ ފަރާތުން ކޮންމެހެން ނިްނމުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތަކާ  )ބ(  

ޮގތަކަްށ  ފަދަ ާހލަތެއްގައި ރިޔާސަތުން ނިންމާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންެޖހޭ

 މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެއެެވ. 

     ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީގެލުސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި )ޅ(  

ނެވެ. ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ފަރާތުން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންަތކުގައި ބިއުރޯއިން

 ުނވެއެވެ. ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެނެއް

ގެ ޖަލްސާތަކުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ލުސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި )ކ(  

ޓް ގެ ސެކްރެޓޭރިއެލުކައުންސިގެ މެންަބރުންނާއި ކައުންސިލު ،ބައިވެރިވާނީ

     ރާ ގައި މަޝްވަރާކުލުނަަމވެސް ކައުންސި ފަރާުތންނެވެ. ބަލަހައްޓާ

ގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ލުތަކަށް ކައުންސިބައްދަލުވުން ވަކި ކަމަކާ ގުޅިގެން 

އެފަދަ  ތު ދެވޭނެއެވެ.ޞަފަރާތަކަށް/ފަރާތްތަކަކަށް ބައިވެިރވުމުގެ ފުރު

ތު ދޭނީ ޞަގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުކައުންސިލު ތަކަށްފަރާ

 ގެ ރިޔާސަތުންނެވެ. ލުކައުންސި

ގެ ލު ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި

ޖަލްސާތަުކގެ ރިޔާސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޗީފް ލުސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި (ހ)  .7

 ސްޓެޓިސްޓީޝަނެވެ. 

ގެ ލުކައުންސިން ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ތީމަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

     ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަްއޓާ ފަރާތުގެ ޒިންާމތަކުގެ ތެޭރގައި، 

 ގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. ލުއެ ކައުންސި
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ގެ ަޖލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ލުސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސި (ނ)  

ގެ މެންބަރުންގެ ލުއެ ކައުންސި ،އެކަން ކުރުމަށް ،ލަތެއްގައިހާނެތް 

 ވާލުކުރަްނވާނެއެވެ.ހަތެރެއިން މީހަކާ އޭނާ 

ބަްއދަލުުވމަށް ހާިޒރުުވމަށް 

 އުޒުުރެވރިުވން 

 ގެގެ މެންބަރަކު ކައުންސިލުލުމު ސަބަބަކާހުެރ ކައުންސިންދިމާވާ މުހި  .8

 ރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ، ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިންޒިށް ހާކަބައްދަލުވުމަ

  އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ޓަށް ގެ ސެކްރެޓޭރިއެލުކައުންސި

ގެ ލުއެ ކައުންސި ގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުންލުކައުންސި  .9 މެންަބރުންނަށް ދޭ އެަލވަންސް 

ފަރާތްތަކުްނ  މެންބަރުންަނށް، އެ މެންބަރުކަން އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެނޫން

ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުމުެގ  ޖަލްސާތަކަށް ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެހާޒިރުވާ 

އެލަވަންސެއް  ވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާހަމަސްއޫލިއްޔަތު 

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ޔައުމިއްޔާލުކައުންސި (ހ)  .10 ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ަޔއުިމއްޔާ 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާ ަފރާތުން ގެލުކައުންސި ،އިންތިޒާމު

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ދަލުވުމެއްގެ ބައް އެ ،ގެ ކޮންމެ ބައްދަލުުވމެއްގެ ޔައުމިއްޔާލުކައުންސި (ށ)  

ޖެހިގެން ބާއްވާ  ،ންއަޣްލަބިއްޔަތުބަރުންގެ ންމެ ބައިވެރިވި

 ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ރުވާ ހުރިހާ ޒިގެ ނިންމުންތައް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ޖަލްސާއަށް ހާލުކައުންސި  .11 ކައުންސިުލގެ ނިްނމުންތައް 

ކަމެއް ފާސްކުރަން ވޯޓަށް ނިންމޭ ކަންކަމެވެ. އަޣްލަބިއްޔަތުން ބަރުންގެ ންމެ

ދަދާއި އެކަން އަ ރުމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އެހުމުން، އެ ކަމެއް ފާސްކު

         ވޯޓު ނުދީ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، ފާސްކުރުމަށް 

މުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓ ޓަކައި، އެ ބައްދަލުވު އެ ކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް

 ވޯޓުދޭންާވނެއެވެ. ންފަރާތު

އިދު މި ގަވާދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި  .12 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 އިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ. ޝާ

އް ގެނައުމަށް ޙެ ލާޞްއެ އި ،ލާޙެއް ގެނެވޭނީޞްގަވާއިދަށް އެއްވެސް އި މި  .13 ގަާވިއދަށް އިޞްާލޙު ގެަނއުން 

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ   ،ގެ ފަރާތުން ނިންމުމުންލުކައުންސި

 ފަރާތުންނެވެ. 
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ގެން ގޮތުން ކަނޑައެޅި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި   .14 މާނަކުރުން 

ިހނދަކު، އަންނަނިވި ިޢބާރާތްތަާކއި ލަފުޒުތަކަްށ  އިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާާރތްތަކާއި ލަުފޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 2021/16"ބިއުރޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު)(

 "މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް" އަށެވެ.

 2021/16"ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ށ)  

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން  22 ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ށެވެ.ވާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލަފައިއިލައިއެކުލަވަ

______________________ 


