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އަދަދު290 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު
އެއްވަނ ަ ބާ ބު
އާންމ ު މާއްދާތ ައ ް
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

)ހ(

މިއީ ،ކައުން ސިލްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާއި މަ ސައްކަތްތައް އެއްގޮތްކުރުމާއި
ކައުން ސިލްތައް

ހިންގުމުގައި

މިންގަނޑުތައް

ހިފެހެއްޓުމަށް

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

އަ ސާ ސީ

ހަދަންޖެހޭ

ގަވާއިދުތައް

މަ ސްއޫލިއްޔަތު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010

ސިފަތަކާއި
ހެދުމުގެ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  58ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( އާއި )ފ( އިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް މަތިކޮށްފައިވާތ ީ،
އެ މާއްދާގެ )ފ( އިން ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ
ގަވާއިދެކެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު"
އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ ހިންގުމާއި ހަރަކާތްތަކާއި
މަ ސައްކަތްތަކުގައި އެއް ހަމަތަކާއި ގަވާއިދުތަކެއް ހިފެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރުކޮށ ް،
ކައުން ސިލްތަކުގެ ހިންގުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަ ސާ ސީ ސިފަތަކާއި މިންގަނޑުތައް
ބަޔާންކުރުމެވެ.

ދެ ވަނ ަ ބާ ބު
ކަ އުންސ ިލުގ ެ ރަ އީސ ާއ ި  /މޭ ޔަރ ު ،ނަ އިބ ު ރަ އީސ ް  /ޑެ ޕިއުޓ ީ މޭ ޔަރ ު އަ ދި މެ ންބަރ ުނ ް
ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ

.3

)ހ(

މޭޔަރު

ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް

ނުވަތަ މޭޔަރު

އިންތިޚާބުކުރާނީ ،ކައުންސިލު

ނި ސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އު ސޫލުތަކުގެ
މަތިން ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް

.4

)ހ(

ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބުކުރާނީ
ކައުން ސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ކައުން ސިލުގައި ހިމެނޭ ރައ ީސް
ނުވަތަ މޭޔަރާއި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެ ސް ،ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައ ީސް
ނުވަތަ

ޑެޕިއުޓީ
9

މޭޔަރު

މަޤާމުން

އި ސްތިޢުފާ

ދީފިނަމަ

ނުވަތަ

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައިފިނަމަ ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމ ަ،
އެ މަޤާމެއް ހު ސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެ ހުސްވާ
މަޤާމަކަށް ކައުން ސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު
ކުރަންވާނެއެވެ .އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި
ނުވާނަމަ ،އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން ،ކައުން ސިލުގައި
އެ ނޫން މައް ސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް

.5

)ހ(

ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބުކުރާނީ
ކައުން ސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގައި ،އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

)( 1

ކައުން ސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައ ީސް
ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވުމަށް އެދޭ މެންބަރަކު،
މެންބަރެއްގެ

ނަން

ކައުން ސިލުގެ

އާންމު

އެ

ބައްދަލުވުމަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)( 2

ނައިބު

ރައީ ސް

ނުވަތަ

ޑެޕިއުޓީ

އިންތިޚާބުކުރާނީ ،ކައުން ސިލުގެ

އެ

މޭޔަރުކަމަށް
އާންމު

މެންބަރަކު

ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
)( 3

ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހޮވުމަށް ނަގާ ސިއްރުގައި
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ ) 1އެކެއް( ވޯޓެވެ.

)ށ(

ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް
ޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ،ކައުން ސިލުގެ
ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ

.6

)ހ(

މޭޔަރު މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ

ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް ނުވަތަ މޭޔަރުގެ މަޤާމުން

އި ސްތިޢުފާ ދޭން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ލިޔުމަކުން ކައުން ސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ ެ.

ދިނުން

ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއަށް އި ސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން
ވަކިވީއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއަށް
ލިބުމުން ،އެ ސިޓީއަކީ ރައީ ސް ނުވަތަ މޭޔަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއެއްކަން
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ކައުން ސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މަ ސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެހުރި
ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް

.7

)ހ(

ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މަޤާމުން އި ސްތިޢުފާ
ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ލިޔުމަކުން ކައުން ސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ ެ.

މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން

ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއަށް އި ސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ލިބުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން
ވަކިވީއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ ،ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއަށް
ލިބުމުން ،އެ ސިޓީއަކީ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހުށަހަޅާފައ ިވާ
ސިޓީއެއްކަން ކައުން ސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މަ ސްއޫލިއްޔަތު
ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކައުން ސިލުގެ ނައިބު
ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު އި ސްތިޢުފާ
ދިނަ ސް ،އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން

.8

)ހ(

ކައުން ސިލުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)( 1

އެ

މީހަކު

މެންބަރުކަމުން

އެދި

ވަކިވާން

ކައުންސިލަށް

އެޑްރެ ސްކޮށް ސިޓީ ފޮނުވުން .އެ ސިޓީއަކީ މެންބަރު ހުށަހަޅާފައ ިވާ
ސިޓީއެއްކަން

ކައުން ސިލުގެ

ސެކްރެޓަރީ

ނުވަތަ

ޖެނެރަލް

މަ ސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
)( 2

މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ވިދިވިދިގެން ) 7ހަތެއް(

ޖަލް ސާއަށް

ހާޒިރުނުވުން .މަޤްބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ ،ތިމާ ނުވަތަ ތިމާ
ބަލަންޖެހޭ މީހަކު ބަލިވެގެން ނުވަތަ ކައުން ސިލުން ގަބޫލުކުރާ އެހެން
ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ.
)( 3

މެންބަރެއްގެ

ކިބައިގައި

ހުރުން

ލާޒިމުކުރާ

ސިފައެއް

އެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުން.
)( 4

މަރުވުން ނުވަތަ ކައުން ސިލުގެ ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ މިންވަރަށް
ދާއިމަށް ނުކުޅެދުން.
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އަދަދު290 :

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް
މެދުވެރިވެގެން ކައުން ސިލުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމް ހު ސްވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީން އެ މަޢުލޫމާތު އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ދިމާވިކަން ކައުން ސިލަށް
އެނގޭތާ ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން
ކައުން ސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމުގައި

.9

)ހ(

ވޯޓު ދިނުން

ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމަށް އަހަންވާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ
ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކި ވަކިންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވޯޓަށް އަހަންވާނ ީ،
ފެންނަކަމަށް ،ނުފެންނަކަމަށް ،އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ބޭނުން
ނުވާކަމަށް ވޯޓަށް އަހައިގެންނެވެ .އަދި ސިއްރު ވޯޓަކުން ނިންމާ ކަންކަން
ފިޔަވައި އެނޫން ކަންކަމުގައި މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ގޮތުގެ ތަފުސީލު
އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މައްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވޯޓަށް އަހަނީ ބައްދަލުވުމަށް
މައް ސަލައަކާ

ހުށަހެޅިފައިވާ

ގުޅިގެން

ހުށަހަޅައިފައ ިވާ

ހުށަހެޅުން

ތަރުތީބުންނެވެ.

ތިންވަނ ަ ބާ ބު
ކަ އުންސ ިލުގ ެ ނަ އިބ ު ރަ އީސ ް ނުވަތ ަ ޑެ ޕިއުޓ ީ މޭ ޔަރ ު މަ ޤާމ ުނ ް ދު ރުކުރުނ ް
ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް

. 10

ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު،

ނަގައި މަޤާމުން ދުރުކުރަންވާނީ މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މަޤާމުން ދުރުކުރުން
ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް
ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު
ނެގުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
މަރުޙަލާތައް

ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު

. 11

)ހ(

ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ
ކުރިން އަންނަނިވި މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.
)( 1

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުން ސިލް ހިންގުމުގައި
ކައުން ސިލުގެ

12

ނައިބު

ރައީ ސް

ނުވަތަ

ޑެޕިއުޓީ

މޭޔަރު

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ފާހަގަކުރެވިގެން

އެކަންކަން

އިޞްލާޙު

ކުރުމަށް ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.
)( 2

ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު
ނެގުމަށް ކައުން ސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސ ް،
ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ
ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކޮށްފިހާލަހާލަތުގައި މި މާއްދާގެ
)ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަ ކުރުމަކާ
ނުލައި ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ
ވޯޓު ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުން ސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުބާރު
ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ނުވަތަ އެ ވޯޓުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކައުން ސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ކައުން ސިލުގެ
މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ،އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ
އު ސޫލުގެ

ތެރެއިން

ކައުން ސިލުގެ

ރައީ ސް/މޭޔަރު

ނުވަތަ

ނައިބު

ރައީ ސް/ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކައުން ސިލު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ
ހުރި ކައުން ސިލަރެއް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ

. 12

)ހ(

އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކައުން ސިލް ހިންގުމުގައި ކައުން ސިލުގެ
ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ކައުން ސިލުގެ

ހިންގުމުގައި

މެންބަރަކަށް

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،

އެ

މައް ސަލަ

އެޖެންޑާކުރުމަށް

ފާހަގަކުރެވިގެން އެ ކަންކަން

ފޮނުވަންވާނީ ،ކައުން ސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  30ދުވަހުގެ

އު ސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

ފުރުޞަތު ދިނުން

)ށ(

ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައް ސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު ،ކައުންސިލް
ހިންގުމުގައި ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިހުމާލުވިކަމަށް ފެންނަ
ކަންކަން ލިޔުމުން ،ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ކައުން ސިލް ހިންގުމުގައި ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު
އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުން ސިލަށް ފެންނަނަމަ ،ކައުން ސިލުގެ ޖަލް ސާއަށް
ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާ ސްކޮށ ް،

13

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް
ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ

. 13

)ހ(

މޭޔަރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ

ހިންގުމުގައި

ކައުން ސިލް

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް

ވޯޓު ނެގުން

ރައީ ސް

ނައިބު

ކައުން ސިލުން ދެކޭ

ނުވަތަ
ކަންކަން

ޑެޕިއުޓީ

މޭޔަރު

އިޞްލާޙުކުރުމަށް

މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު،
އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ މުއްދަތު
ހަމަވާ ފަހުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުން ސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި،
ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ނުވަތަ
ނެތްކަމަށް ކައުން ސިލުން ކަނޑައަޅައި ވޯޓެއް ނަގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ހިންގުމުގައި

ކައުން ސިލް

ރައީ ސް

ނައިބު

ނުވަތަ

ޑެޕިއުޓީ

މޭޔަރު

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކައުން ސިލުން ދެކޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދެވޭ
) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްފަހު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ މަރުޙަލާ
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ،ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ނޫން
ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ނ(

ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ
ވޯޓު

ނެގޭނީ،

މުޅި

ކައުން ސިލުގެ ޖުމުލަ

އަޣުލަބިއްޔަތުން

އެކަން

ފާ ސްވުމުންނެވެ.
)ރ(

ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރި
ކަމުގައި ވިޔަ ސް ،އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު
ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް
ހުށަހެޅުން
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)ހ(

ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މައްޗަށް ކައުންސިލުން
އިތުބާރު

ނެތްކަމުގެ

ފާ ސްކޮށްފައިވަނީ

މި

ވޯޓު

ނެގުމަށްފަހު،

ގަވާއިދުގައި

އެފަދައިން

ކައުންސިލުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އިޖުރާއަތުތަކާ

އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ،ކައުން ސިލުން އެކަން ފާ ސްކުރާތާ
ރަ ސްމީ

3

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކު

ކައުން ސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)( 1

އިޞްލާޙު

ކުރުމަށް

ފުރުޞަތުދެވުނު

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ؛
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ބައްދަލުވުމާއި

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)( 2

އިޞްލާޙު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ފުރުޞަތުދެވުނު

ކުރުމަށް

ބައްދަލުވުމާއ ި،

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ) 2ދޭއ ް(
ދުވަހުގެ

އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަން އެނގޭ

ކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ

ލިޔެކިޔުން؛
)( 3

އިޞްލާޙު

ފުރުޞަތުދެވުނު

ކުރުމަށް

ބައްދަލުވުމާއ ި،

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ؛
)( 4

އިޞްލާޙު

ކުރުމަށް

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ

ފުރުޞަތުދެވުނު
ނެގި

ވޯޓް

ބައްދަލުވުމާއ ި،

ބައްދަލުވުމުގެ

ނިންމުން

އާންމުކުރިކަމުގެ ހެކި؛
)( 5

އިހުމާލުވި

ކަންކަން

ބަޔާންކޮށް

ކައުން ސިލުގެ

ބައްދަލުވުމަށް

ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތައް؛
)( 6

އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި ،އެ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދެވޭ
މުއްދަތު އަންގައި ކައުން ސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނުވަތަ ނައިބު
ރައީ ސަށް ހަވާލުކުރި ލިޔުމާއި ލިޔުން ހަވާލުކުރި ތާރީޚު އެނގޭނެ
ލިޔެކިޔުން؛

)( 7
)ށ(

ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން
ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން
އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ރަ ސްމީ ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ކައުން ސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

ލާމަރުކަޒީ

ޤާނޫނުގެ

ރޫޙާ

އެއްގޮތަށް

ކައުން ސިލް

ހިންގުމުގައި

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނުވަތަ ނައިބު
ރައީ ސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާ ސްކުރުމަށްފަހު ،އެފަދައިން ކައުންސިލުން
ފާ ސްކޮށްފައިވަނީ

މި

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އިޖުރާއަތުތަކާ

އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ،ކައުން ސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ރަ ސްމީ  ) 14ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
އެ ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުން ސިލަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ރ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކަށަވަރުކުރުމާ
ހަމައަށް ،އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ
މޭޔަރު ،އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން
ދުރުވާންވާނެއެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓާ

. 15

)ހ(

ގުޅިގެން ހުސްވި މަޤާމަށް

ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ
ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ

މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން

 14ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ،އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު
ނެގުމުގައި

މި

ގަވާއިދުގައިވާ

އިޖުރާއަތުތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން

ކަށަވަރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި ،އޮތޯރިޓީން
ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.
)ށ(

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކަމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި ކައުން ސިލަށް އެކަން
އަންގާތާ ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހު ސްވެފައިވާ ކައުން ސިލުގެ ނައިބު
ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މަޤާމަށް ކައުން ސިލުގެ މެންބަރުންގެ
ތެރެއިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަން ވާނެއެވެ .އެ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަށް
މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު
އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން ،ކައުން ސިލުގައި އެ ނޫން މައް ސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން
މަޝަވަރާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުއްދަތު ގުނުން

. 16

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ
މުއްދަތު ގުނާނީ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ ކަންކަން އިޞްލާޙު
ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް
އެންގުނު ތާރީޚުން ފަށައިގެން ،ރަ ސްމީ ބަންދު ދުވަ ސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

)ށ(

ކައުން ސިލް ހިންގުމުގައި ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު
އިހުމާލުވިކަމަށް ފާ ސްކުރި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައ ީސް
ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް
ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަން ،ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ
މޭޔަރަށް އެންގުނުކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން
އެންގުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެ ސް ،އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައ ީސް
ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ ،ކައުން ސިލުގެ ނިންމުން
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ލިޔުމުން ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް އެންގުނުކަން ކައުންސިލުން
ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެހާލަތުގައި ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު
ގުނާނީ ،ކައުން ސިލުގެ ނިންމުން ލިޔުމުން އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް އަންގާ
އެންގުމާ

ހަވާލުވުމަށް

އިންކާރުކުރާނަމަ،

ނައިބު

ލިޔުން

ރައީ ސް

ހަވާލުކުރަން

ޑެޕިއުޓީ

މޭޔަރ

ނުވަތަ

މަ ސައްކަތްކުރުމުން

ލިޔުމާ

ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް ) 2ދޭއް( ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރުވަން
ވާނެއެވެ .އަދި މިހާލަތުގައި ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ލިޔުމުން
ހަވާލުކުރިކަމަށް ބަލައި ،އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ
މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ.

ހަ ތަރ ުވަނ ަ ބާ ބު
ކަ އުންސ ިލ ް މެ ންބަރ ުންގ ެ ހާ ޒިރ ީއ ާއ ި ޗު އްޓ ީ ،އަ ދި މު ސާރ ައިނ ް އުނިކުރުނ ް
މަސައްކަތު ހަފުތާ

. 17

މަސައްކަތު ގަޑި

. 18

އާންމު ގޮތެއްގައި ކައުން ސިލަރުންގެ މަ ސައްކަތު ހަފުތާއަކީ ،އާދީއްތަ ދުވަހުން
ފެށިގެން ބުރާ ސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ،ހަފުތާއަކު ) 5ފަހެއް( ދުވަހެވެ.
)ހ(

ކައުން ސިލަރުންގެ ރަ ސްމީ މަ ސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  8:00އިން
 14:00އަށެވެ.

)ށ(

ރަމަޟާން މަ ސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަ ސްމަހުގައި ،ކައުން ސިލުން ކަނޑައަޅާ
އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން ) 1އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ހު ސްވަގުތުކޮޅެއް ،ކޮންމެ
ކައުން ސިލަރަކަށް ވެ ސް ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ
ކައުން ސިލަރުންގެ

ރަ ސްމީ

ގަޑިއަކީ،

ފުރަތަމަ 7
ރަމަޟާން

)ހަތެއް( ދުވަހު
މަހު

ސަރުކާރުގެ

އޮފީ ސްތަކުގެ ރަ ސްމީ ގަޑިކަމަށް ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ގަޑިއެކެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސ ް،
ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކުގެ މޭޔަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުން ސިލްތަކުގެ ރައީ ސުންގެ
މަ ސައްކަތު ގަޑިއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު،
އަތޮޅު ކައުން ސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ބ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކޮންމެ ކައުން ސިލަރަކު ވެ ސް ،އެ ކައުން ސިލަރަކު މަ ސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
ހުރިހާ ދުވަހަކު ގަޑިއަށް މަ ސައްކަތަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .މަ ސައްކަތަށް
ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ދިމާވި
ހާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ

. 19

ޑްރެސްކޯޑް
ހާޒިރީ

ކައުން ސިލުގެ

ގަޑިއާއި

ރަ ސްމީ

ކައުން ސިލުގެ

އާންމު

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ކައުން ސިލުގެ މެންބަރުން ތިބެންވާނީ ރަ ސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.
. 20

)ހ(

ރަ ސްމީ މަ ސައްކަތު ދުވަހެއްގައި ކައުން ސިލަރުން މަ ސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަ ސްމީ ގަޑީގައި ،ކައުން ސިލަރުން މަ ސައްކަތް ކުރަންވާނީ
އެ ކައުން ސިލަރެއް ނި ސްބަތްވާ ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

)ށ(

ކައުން ސިލުގެ މެންބަރަކު ރަށުން ބޭރަށް ދާންވާނީ އެކަން ކައުން ސިލުގެ
ކައުން ސިލުގެ

ރައީ ސަށާއި

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލްއަށް

ލިޔުމަކުން

އެންގުމަށްފަހުގައެވެ .ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ ދާންވާނީ
ކައުން ސިލުގެ މެންބަރުންނަށާއި ކައުން ސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް
އެކަން އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ ،ހުއްދަ
ދެވޭ ކައުން ސިލް މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ހުއްދަ ދެވޭ ބޭނުމާއި ،ރަށުން
ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތު ފަދަ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރީއާއެކު
ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއިން ރެކޯޑުކޮށްފައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ކޮންމެ ކައުން ސިލަރަކު ވެ ސް މަ ސައްކަތަށް ނުކުމެ ،އެ ކައުން ސިލަރަކު
ކައުން ސިލަށް ހާޒިރުވިކަމާއި ،ހާޒިރުވި ގަޑި ރެކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ.

)ބ(

ކައުން ސިލު މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން
އިދާރާއިން

ކައުން ސިލުގެ

މުވައްޒަފަކު

ކަނޑައަޅައި،

އެ

މުވައްޒަފު

ކައުން ސިލަރުންގެ ހާޒިރީގެ އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ކައުން ސިލަރުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަންވާނީ ،އެ ކައުން ސިލެއްގެ
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑުކުރާ ސި ސްޓަމްގައެވެ .މި ގޮތުނ ް،
ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލުމަށް އޮޓޮމޭޓެޑް ސި ސްޓަމް
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ކައުން ސިލްތަކުގައި،

ކައުން ސިލަރުންގެ

ބަލަހައްޓަންވާނީ އެ އޮޓޮމޭޓެޑް ސި ސްޓަމް މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ހާޒިރީ

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ކ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

އެއްވެ ސް ސަބަބަކާ ހުރެ ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ގޮތް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް  /މޭޔަރު ނުވަތަ ކައުން ސިލް ހިންގުމާ
ހަވާލުވެހުރި ކައުން ސިލަރަކަށް އަދި ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ
ފަރާތަކަށް ،އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ) 1އެއް( ގަޑިއިރު
ވުމުގެ ކުރިން އެކަން ލިއުމުން ނުވަތަ މެ ސެޖަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ގަޑިޖެހުން

. 21

)ހ(

ކޮންމެ ކައުން ސިލަރަކުވެ ސް ،އެ ކައުން ސިލަރަކު ކައުން ސިލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ
ގަޑިއަށްވުރެ ) 30ތިރީ ސް( މިނެޓު ލަހުން ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.

)ށ(

ކައުން ސިލަރަކު ހާޒިރުވި ދުވަހަކު ހާޒިރީގައި ގަޑި ރެކޯޑު ކުރެވިފައި
ނުވާނަމަ ،އެ ދުވަ ސް ބެލެވޭނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިފަދައިން
ހާޒިރުވުން ރެކޯޑު ކުރެވިފައިނުވާ ދުވަ ސްތަކުގެ މައް ސަލަތައް ބަލައި ،އެފަދަ
މައް ސަލަތައް ޙައްލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކައުން ސިލުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ކައުން ސިލަށް ހާޒިރުވިޔަ ސް ،ހާޒިރުވި
ގަޑި

ގަވާއިދުން ރެކޯޑުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ

ކައުން ސިލަރަކު ގަޑި

ޖެހިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި ހާޒިރުވި ގަޑި ބަލާނީ ،ހާޒިރުވި ގަޑި
ރެކޯޑުކުރި ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.
)ރ(

ކައުން ސިލަރުން ގަޑި ޖެހޭނީ) 8:30 ،އަށްގަޑި ތިރީ ސް( ހިނގުމަށްފަހު
ކައުން ސިލަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ .ނުވަތަ ސަރުކާރު އޮފީ ސްތައް ހުޅުވާ ގަޑިއަށް
ސަރުކާރުން ބަދަލެއް ގެނެ ސްފިނަމަ ،އެ ގަޑީގެ ) 30ތިރީ ސް( މިނެޓުގެ
ފަހުން ކައުން ސިލަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

)ބ(

ކައުން ސިލުން އަންގައިގެން ކައުން ސިލުގެ މަ ސައްކަތެއްގައި ކައުންސިލުން
ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ،ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން ހާޒިރުވި ގަޑި ލިއުމުން
ރެކޯޑު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ މަ ސައްކަތެއް ނިމިގެން ކައުން ސިލަށް ހާޒިރުވެ،
ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ކައުން ސިލް ހިންގުމާ އެ ވަގުތު ހަވާލުވެ ހުރި
ކައުން ސިލަރަކަށް އެކަން އަންގައި ،ހާޒިރުވި ގަޑި ލިއުމުން ރެކޯޑުކުރަން
ވާނެއެވެ .އަދި ސަބަބު ލިއުމުން ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން
ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސަށް މި ގޮތަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ކައުން ސިލުގެ ނައިބު
ރައީ ސަށް

ނުވަތަ ކައުން ސިލް ހިންގުމާ

ކައުން ސިލަރަކަށް

އެކަން

އަންގައި

އެ

ލިއުމުން

ވަގުތު

ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވ ެ.

މި ޙާލަތުގައި ކައުން ސިލަރު ގަޑިޖެހިފައިވާކަމަށް ނުބެލޭނެއެވެ.
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ހަވާލުވެ

ހުރި

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ޅ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކައުން ސިލް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުނުވެގެން ،ނުވަތަ އެހެންވ ެސް
ސަބަބަކާހުރެ،

ގަޑިޖެހުނުއިރު

ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ،

އޮފީ ސް

އޮފީހުގެ

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެހުރި އި ސް މުވައްޒަފަކު ،އެހެން
މުވައްޒަފުންނާއި

ކައުން ސިލަރުން

ހާޒިރުވި

ގަޑި

ބަލާނީއެވެ.

އަދި

ކައުން ސިލުގެ އިދާރާ ހުޅުވުމުން ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ނިޒާމުގައި ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
)ކ(

ގަޑީލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ މިނެޓުންނެވެ .މިނިޓަކަށްޖެހޭ އަދަދު
ބަލާނީ ،މަހު މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ) 30ތިރީ ސް( އިން ގެއްލައި ،ގެއްލީމާ
އަންނަ އަދަދު ،ކައުން ސިލަރުންގެ އާންމު ރަ ސްމީ ގަޑިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައ ިވާ
ގަޑީގެ އަދަދުން ގެއްލައި ،ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު ) 60ފަ ސްދޮޅަ ސް( އިން
ގެއްލައިގެންނެވެ .އެއީ ރަމަޟާން މަ ސް ފިޔަވައި އެހެން މަ ސްމަހު ،މަހު
މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ) 30ތިރީ ސް( އިން ގެއްލައި ،ގެއްލީމާ އަންނަ
އަދަދު) 5.5 ،ފަހެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު
) 60ފަ ސްދޮޅަ ސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ .ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލްމަހުގެ
ފުރަތަމަ ) 7ހަތެއް( ދުވަހު ،މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ) 30ތިރީ ސް( އިން
ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު ) 4ހަތަރެއް( އިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު
) 60ފަ ސްދޮޅަ ސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ.

)އ(

ކައުން ސިލަރަކު ގަޑި ޖެހިގެން ،ދުވަހަކަށް ނެގޭ ގަޑީލާރި ނެގޭނެ އެންމެ ގިނަ
އަދަދަކީ އެ ކައުން ސިލަރެއްގެ މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ
މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ އަދަދެވެ.

)ވ(

ކައުން ސިލަރަކު އާދަވެ ގަޑި ޖެހޭނަމަ ،އެ ކައުން ސިލަރަކާމެދު އިޞްލާޙީ
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ،އެ ކައުން ސިލަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން
އުނިކުރުން

. 22

)ހ(

ކައުން ސިލަރަކު ކައުން ސިލަށް ނުނިކުމެއްޖެނަމަ ،ނުނިކުތް މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ
ވަގުތަކަށް ،އެ ކައުން ސިލަރެއްގެ މު ސާރައާއި އެލަވަން ސްތަކުން ކެނޑޭނެއެވ ެ.
ނަމަވެ ސް ކައުން ސިލަރަކު ކައުން ސިލަށް ނުނިކުތުމާ ގުޅިގެން ،ކައުން ސިލަށް
ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ

މިންވަރު،

އެ

ކައުން ސިލަރެއްގެ މު ސާރައާއި

އެލަވަން ސުން ކެނޑުން ފިޔަވައި ،އިތުރު ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

20

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުން ސިލަރަކު ކައުން ސިލަށް
ނުނިކުތުމުންނާއި ކައުން ސިލަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ގަޑީގައި ކައުން ސިލަށް
ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު އޭނާގެ މު ސާރައިން ކަނޑާނީ ތިރީގައި މިވާ
ގޮތަށެވެ.
)( 1

ކައުން ސިލަރު ،ކައުން ސިލަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަކަށް މު ސާރައާއި
އެލަވަން ސުން

ކަނޑާނީ،

އެ

ކައުން ސިލަރެއްގެ

މު ސާރައާއި

އެލަވަން ސްތަކުން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދެވެ.
)( 2

ކައުން ސިލަރު

ކައުން ސިލުގައި

މަ ސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ގަޑީގައި

ކައުން ސިލަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު ،ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި
ކައުން ސިލަރުގެ މު ސާރައާއި އެލަވަން ސުން ކެނޑޭނެއެވެ.
)( 3

ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ ކައުން ސިލަރުގެ މު ސާރައާއި އެލަވަން ސްތަކުން
ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދު (5.5x60=330) 330 ،އިން ގެއްލީމާ
އަންނަ އަދަދަކީ މިނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ކަމަށް ބަލައި ،އެ އަދަދު
ކައުން ސިލަރު

ކައުން ސިލަށް

ނުނިކުމެ

ހުރި

ޖުމުލަ

ވަގުތާ

ގުނަކޮށްގެންނެވެ.
ކައުންސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ
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)ހ(

އެކިއެކި ޗުއްޓީތަކުގައި ހުންނަ

ފިޔަވައި ކައުން ސިލުގެ މަ ސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ތިބޭ ދުވަ ސްތަކަށް މު ސާރައާއި

ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބޭނުމަށް

އެލަވަން ސުން އުނިކުރާއިރު ،އެ ދުވަ ސްތަކުގެ މެދަށް އަންނަ ހަފުތާ ބަންދާއި

ވީއްލާފައި ހުންނަ ދުވަސްތައް

ރަ ސްމީ

ފިޔަވައި ކައުންސިލަށް

އެލަވަންސުން ބަންދު

ބަންދު ދުވަ ސްތަކަށް ޖެހޭ މު ސާރައާއި

އެލަވަން ސް ވެ ސް

އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ހާޒިރުނުވެ ތިބޭ
ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗުއްޓީގައި ކައުން ސިލަރުން ތިބޭ ދުވަ ސްތައް

)ށ(

މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަދަ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރުމަށްފަހު

ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު

ކައުން ސިލަށް ނުކުންނައިރު މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ

އުނިކުރުން

އެ ދުވަ ސްތައް ބެލެވޭނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަ ސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި
އެ ދުވަ ސްތަކަށާއި އެ ދުވަ ސްތަކުގެ މެދަށް އަންނަ ހަފުތާ ބަންދާއި ރަ ސްމީ
ބަންދު ދުވަ ސްތަކަށް ޖެހޭ މު ސާރައާއި އެލަވަން ސް ވެ ސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
)ނ(

ކައުން ސިލުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާއެއްގެ ރަ ސްމީ ބޭނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުން ސިލަރަކު ވީއްލާފައި ހުންނަ
ހާލަތާއި ކައުން ސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި

21

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

އަތޮޅު ކައުން ސިލް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެނޫންވެ ސް މުއައް ސަ ސާއަކުން ހިންގާ
ވޯކްޝޮޕެއް ނުވަތަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ބޭނުމަށް ކައުން ސިލަރުން
ވީއްލާފައި ތިބޭ ދުވަ ސްތައް މި މާއްދާގެ )ހ( އިން އި ސްތި ސްނާވާނެއެވެ.
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ

. 24

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ

ކައުން ސިލަރަކު އެއްވެ ސް ސަބަބަކާހުރެ ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ބަންދެއްގައި
ހުރެއްޖެނަމަ ،ހައްޔަރުކުރުމާއި ދޫކޮށްލުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަ ސްތަކުގެ މު ސާރައާމެދު
ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.
)ހ(

އެ ކައުން ސިލަރެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،ބަންދުގައި ހުރި
ދުވަ ސްތަކުގެ މު ސާރައާއި އެލަވަން ސް ނުދިނުން.

)ށ(

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކައުން ސިލަރެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވެ
މައް ސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އެ މައް ސަލައެއް
ޝަރީޢަތަށް ހުށަނާޅައި މައް ސަލަ ނިންމައިފިނަމަ ،އެ މީހަކު ބަންދުގައި ހުރި
ދުވަ ސްތަކުގެ މު ސާރައާއި އެލަވަން ސް ދިނުން.

)ނ(

ދަށުކޯޓުން ނިންމާ މައް ސަލައެއް އި ސްތިއުނާފު މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކޮށް
މައް ސަލަ ސާބިތުނުވެއްޖެނަމަ ،މު ސާރައާއި އެލަވަން ސް ދިނުން.

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ

. 25

ކައުން ސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި،

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެ ކައުން ސިލަރެއް ނި ސްބަތްވާ ކައުން ސިލެއްގެ
އިދާރާއިންނެވެ.
ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ

. 26

)ހ(

ތާވަލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  119މާއްދާއާއި މި ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ،ކައުން ސިލުގެ މަ ސައްކަތްތަކަށް
ދަތިނުވާނޭހެން ދިނުމަށް ޓަކައި ކައުން ސިލަރުން ޗުއްޓީ ނަގާނެ ގޮތް
އަންގައިދޭ ތާވަލެއް ،ކޮންމެ އަހަރަކަށް ކައުން ސިލުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ކައުން ސިލަރުން ޗުއްޓީ ނަގާނެ ގޮތް ރާވައި ނިންމަންވާނީ ކައުން ސިލުގެ
މަ ސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭހެން ،ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަ ސްތައް ނުހިމެނޭ
ގޮތަށް ،އަދި ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް
ނުގެއްލޭ ގޮތަށެވެ.

22

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އަދަދު290 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ކައުން ސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން
ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި
ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޗުއްޓީ ތާވަލު ފާ ސްކުރަންވާނެއެވެ.

ބަންދު ދުވަސްތައް

. 27

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ

. 28

އަންނަނިވި ދުވަ ސްތަކަކީ ބަންދު ދުވަ ސް ދުވަހެވެ.
)ހ(

ޤައުމީ ދުވަ ސް

)ށ(

މިނިވަން ދުވަ ސް

)ނ(

ޖުމްހޫރީ ދުވަ ސް

)ރ(

ހިޖުރީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަ ސް

)ބ(

މީލާދީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަ ސް

)ޅ(

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަ ސް

)ކ(

ފިޠުރު ޢީދު ދުވަ ސް

)އ(

ޙައްޖު ދުވަ ސް

)ވ(

އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަ ސް

)މ(

ނަޞްރުގެ ދުވަ ސް

)ފ(

ކީރިތި ރަ ސޫލާގެ ޢީދު މީލާދު ދުވަ ސް

)ދ(

ރާއްޖެ އި ސްލާމްވި ދުވަ ސް

)ތ(

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަ ސް

)ލ(

ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ އި ސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ދުވަ ސްތައް

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ކައުން ސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ

އަހަރު ފަށާ ތާރީޚު

އަހަރު ފަށާ ތާރީޚުކަމަށް ބަލާނީ ކައުން ސިލުގެ ދައުރު ފެށޭ ދުވަހެވެ.
)ށ(

ދައުރު ފެށުމަށްފަހު އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުން ސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އަހަރު ފަށާ
ތާރީޚުކަމަށް ބަލާނީވެ ސް ކައުން ސިލުގެ ދައުރު ފެށޭ ތާރީޚެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
ކައުންސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީ

އަދަދު290 :

. 29

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ހ(

ދިނުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ކައުން ސިލަރުންނަށް
ޗުއްޓީ

ދޭނީ،

ކައުން ސިލުގެ

ރައީ ސް/މޭޔަރު

ނުވަތަ

ކައުން ސިލުގެ

ރައީ ސް/މޭޔަރުގެ ޒިންމާތަކާ އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެ ،ކައުން ސިލް ހިންގުމާ
އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެ ހުރި ކައުން ސިލަރެކެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ކައުން ސިލުގެ
ރައީ ސް/މޭޔަރު ނުވަތަ ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް/މޭޔަރުގެ ޒިންމާތަކާ އެ ވަގުތަކު
ހަވާލުވެ ،ކައުން ސިލް ހިންގުމާ އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ކައުން ސިލަރަށް
ޗުއްޓީ ދޭނީ ކައުން ސިލުންނެވެ.

އަހަރީ ޗުއްޓީ

. 30

)ހ(

ކައުން ސިލުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެ ސް ،ކައުން ސިލުގެ މަ ސައްކަތަށް ދަތިނުވާ
ގޮތުގެ މަތީން ،ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަ ސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް) 30 ،ތިރީސ ް(
ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނޭހެން ،އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ޗުއްޓީއެއް
ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

ކައުން ސިލަރުންނަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
ބަޔަކަށް ވާތީ ،މަޤާމާ ހަވާލުވާތާ އަހަރެއް ހަމަނުވަނީ ސް އަހަރީ ޗުއްޓީ
ޙައްޤުވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ،ޗުއްޓީގެ އަހަރު ތެރޭގައި
ނަގައި ހަމަކުރުމަކީ އެ ކައުން ސިލަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ނ(

ކައުން ސިލަރަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް ،އެ ކައުން ސިލަރަކު އާދައިގެ
ގޮތުން މަ ސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަ ސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެ ކައުން ސިލަރެއްގެ
އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)ރ(

ކައުން ސިލަރަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ،ޗުއްޓީގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ނުނަގައިފިނަމަ އެ ޗުއްޓީ ކެން ސަލް ވާނެއެވެ .އަދި މިފަދައިން ކެން ސަލްވާ
ޗުއްޓީގެ ދުވަ ސްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައި ސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

)ބ(

އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދޭނީ ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް،
އެ ކައުން ސިލަކުން ކަނޑައަޅާ އު ސޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

)ޅ(

މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުން ސިލަރަކު އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ
އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން އެ ޗުއްޓީ އޭނާއަށް ހަމަޖައް ސައިދީ އެކަން
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައް ސައިދެވެން ނެތްނަމަ
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ޖަވާބުދޭން ވާނެއެވެ.
)ކ(

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޗުއްޓީ ހަމަޖައް ސައިދެވެން
ނެތްކަމަށް ބުނެ ކައުން ސިލުން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ ވަކި
ޖަވާބެއް ނުދީ ޗުއްޓީ ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ،ރަށު ކައުން ސިލަރުން އެ އިދާރީ
ދާއިރާއެއްގެ އަތޮޅު ކައުން ސިލަށް އަދި ސިޓީ ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުން ސިލަރުން
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

)އ(

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އަތޮޅު ކައުން ސިލަށް ނުވަތަ
ލޯކަލް

ގަވަރމަންޓް

ދިރާ ސާކުރުމަށްފަހު،

އޮތޯރިޓީއަށް
ޗުއްޓީ

ހުށަހަޅާ

މައް ސަލަތައް

ބަލައި

ބާރު،

އަތޮޅު

ހަމަޖައް ސައިދިނުމުގެ

ކައުން ސިލަށާއި ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ޗުއްޓީ

. 31

)ހ(

ކައުން ސިލުގެ މަ ސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ދައުރުގެ ތެރޭގައި
ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށް ކޮންމެ ކައުން ސިލަރަކަށް ވެ ސް ބަންދު
ދުވަ ސްތައް ހިމަނައިގެން  ) 45ސާޅީ ސް ފަހެއް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނޭ
ގޮތުގެ މަތީން ) 1އެކެއް( ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން ދޭ
ފުރުޞަތުގައި ދެވޭނީ ) 1އެކެއް( ޙައްޖަށް ނުވަތަ ) 1އެކެއް( ޢުމްރާއަށެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެ ސް ،ޙައްޖު ޗުއްޓީ
ނުވަތަ ޢުމްރާ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ރާއްޖެއިން ފުރާ
ދުވަހުގެ ކުރިޔަށް އެއްދުވަހުން ފަށައިގެން ޙައްޖަށްފަހު ނުވަތަ ޢުމްރާއަށްފަހު
ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ ފަހަށް އެއް ދުވަ ސް ލިބޭ ގޮތަށް،
އެ ދެމެދުގައިވާ މުއްދަތަށެވެ .އަދި އެ މުއްދަތު  ) 45ސާޅީ ސް ފަހެއް(
ދުވަހަށްވުރެ ދިގުވާނަމަ ،އިތުރުވާ ދުވަ ސްތަކަށް ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވ ެ.
އަދި ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެތްނަމަ ،މު ސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ.

)ނ(

ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކައުން ސިލަރަކު އިތުރަށް ޙައްޖަކަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަކަށް
ދާން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ދާންޖެހޭނީ އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ޙައްޤުވާ
އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގައިގެންނެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ރ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އެ ކައުން ސިލަރަކަށް
ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެތްނަމަ ،މު ސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ޙައްޖަށް
ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދެވިދާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ
ޗުއްޓީ ނުވަތަ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުވަތަ މު ސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގޭނީ ،ޙައްޖު
ނުވަތަ ޢުމްރާ ދަތުރާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުމާއެކު ކައުން ސިލަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައެވ ެ.

ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާ
ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ

. 32

ކައުން ސިލަރަކު ބަލިވެއިނދެ ) 27ހަތާވީ ސް( ހަފުތާގެ ފަހުން ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ
)ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުއްޓަ ސް ،ނެތަ ސް( ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެނ ް،
ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗުއްޓީއާއި ޢިނާޔަތް ދޭންވާނެއެވެ.
)ހ(

ކައުން ސިލަރަކު

ވިހާނެކަމަށް

ލަފާކުރާ

ދުވަ ސް

ބަޔާންކޮށް

ރަޖި ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަ ސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ލިޔުން
ހުށަހެޅުމުން ،އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ،އެ ލިޔުމުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެނ ް،
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ) 6ހައެއް( މަ ސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،ބަންދު ދުވަ ސްތައް
ހިމަނައިގެން ހަމަ މު ސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލަރަކު ބަލިވެއިނދެ ) 27ހަތާވީ ސް( ހަފުތާގެ ފަހުން ވިހޭއިރު
ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ނެތްނަމަ ،ކައުން ސިލަރު ވިހެއި ދުވަހުން ފެށިގެން
) 60ފަ ސްދޮޅަ ސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަ ސްތައް ނުހިމަނައި
ހަމަ މު ސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

މާބަނޑު މީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަ ސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ބައްޔެއް
ވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރިވާނަމަ ،ރަޖި ސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ޞިއްޙީ މަ ސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ މެޑިކަލް ލިޔުމެއް
ހުށަހެޅުމުން ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ ) 6ހައެއް( މަ ސްދުވަހުން
ނުކެނޑޭ ގޮތަށް ،ބަންދު ދުވަ ސްތައް ހިމަނައިގެން ގިނަވެގެން ) 30ތިރީސ ް(
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މު ސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ(

ކައުން ސިލަރަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ކައުން ސިލަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ
ޞިއްޙީ

ހާލަތު

ތަންނުދޭކަމަށް،

ރަޖި ސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ޞިއްޙީ

މަ ސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް މެޑިކަލް ލިޔުމެއް ދީފިނަމަ ،ވިހެއުމުގެ
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ކުރިން ބަންދު ދުވަ ސް ހިމަނައިގެން ) 28އަށާވީ ސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް
މު ސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކައުން ސިލަރަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި
ވަނިކޮށް އެ ކައުން ސިލަރެއް އާދައިގެގޮތުން މަ ސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް
އެއީ ރަ ސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ ،އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް
އެ ކައުން ސިލަރެއްގެ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

)ޅ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުން ސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި
އެ

ކައުން ސިލަރަކު އެދޭނަމަ،

މަ ސައްކަތްތަކާއި

ކައުން ސިލަށް

ހަރަކާތްތަކުގައި

ހާޒިރުވެ

ކައުން ސިލުގެ

ބައިވެރިވުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ގޭގައި ހުރެގެން މަ ސައްކަތްކުރަން
އެދޭނަމަ ،ގޭގައި ހުރެގެން ކުރެވޭނެ ބާވަތްތަކުގެ މަ ސައްކަތްތައް ގޭގައި
ހުރެގެން ކުރުމަށް ކައުން ސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ކ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުން ސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި
އެ ކައުން ސިލަރަކު އެދޭނަމަ ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ކައުން ސިލަރަށް

އިޚްތިޔާރު

ލިބިގެންވެއެވެ.

ނަމަވެ ސް

ކައުން ސިލުގެ

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާ ހާލަތުގައި ،ބައްދަލުވުމުގެ
ކޯރަމް ހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން
އެގޮތުން

ވާނެއެވެ.

ކައުން ސިލުގެ

ބައްދަލުވުންތަކަށް

ހާޒިރުވުމަށް

އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ދަތިވާނަމަ ،ފޯނު ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެން ސް ނުވަތަ
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެނޫންވެ ސް ވަ ސީލަތެއް
މެދުވެރިކޮށް

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމު

ކައުންސިލުން

ހަމަޖައް ސައިދޭންވާނެއެވެ.
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ

. 33

ކައުން ސިލަރަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިވާ ޢިނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ.

ޢިނާޔަތްތައް

)ހ(

ކައުން ސިލަރަކު ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ކައުން ސިލަށް
ނުކުންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން ) 12ބާރަ( މަ ސްދުވ ަސް
ވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މު ސާރައިން
ނުކެނޑޭގޮތަށް ،ކޮންމެ ދުވަހަކުވެ ސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް ) 30ތިރީސ ް(
މިނިޓުގެ

ހު ސްވަގުތުކޮޅެއް ،މަ ސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ

ތެރެއިން

ކޮންމެ

) 6ހައެއް( ގަޑިއިރާއި ) 30ތިރީ ސް( މިނިޓަކުން ދެފަހަރު ދޭންވާނެއެވ ެ.
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އަދަދު290 :
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އަދި އެ ކައުން ސިލަރަކު ބޭނުންވާނަމަ ،މި ހު ސްވަގުތުކޮޅު އެއްކޮށްލައ ި،
) 1އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ހު ސްވަގުތުކޮޅެއް ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ
ހު ސްވަގުތުކޮޅު މަ ސައްކަތު ވަގުތު ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭގަޑީގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
)ށ(

އުމުރުން ) 12ބާރަ( މަ ސްދުވަ ސް ނުވާ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ އަންހެން
ކައުން ސިލަރުންނަށް،

މަ ސައްކަތަށް

ކައުން ސިލުގެ

ނުވާގޮތުނ ް،

ދަތި

ވީވަރަކުން ،ލުއިކޮށްދެވޭތޯ ކައުން ސިލުން ބަލަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ކައުން ސިލަރަކު ބަލިވެއިންތާ  ) 16ސޯޅަ( ހަފުތާއަށްވުރެ މަދު ދުވަ ސްކޮޅެއްގެ
ތެރޭގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަން
ބަޔާންކޮށްދޭ

ޑޮކްޓަރުގެ

ހުށަހެޅުމުން،

ލިޔުމެއް

ބަންދު ދުވަ ސްތައް

ހިމަނައިގެން ،މު ސާރަ ލިބޭގޮތަށް) 10 ،ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް
ދެވިދާނެއެވެ .އެ ފަދަ ހާލަތަކީ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިހެއުން
ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
)ރ(

ކައުން ސިލަރަކު ބަލިވެއިންތާ  ) 16ސޯޅަ( ހަފުތާއާ ) 27ހަތާވީ ސް( ހަފުތާއާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ފުރާނަހުރި ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ ،ޢަމަލުކުރާނީ
މި

ގަވާއިދުގައި،

ގުޅިގެން

ވިހެއުމާ

ޢަމަލުކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައ ިވާ

ފަދައިންނެވެ .އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިހޭއިރު ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާނަމ ަ،
އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ،ރަޖި ސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަ ސައްކަތްތެރިއަކު
ދޫކުރާ މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ،މު ސާރަލިބޭ ގޮތަށް ،ބަންދު ދުވަ ސް
ނުހިމަނައި) 60 ،ފަ ސްދޮޅަ ސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުން ސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި
އެ

ކައުން ސިލަރަކު އެދޭނަމަ،

މަ ސައްކަތްތަކާއި

ކައުން ސިލަށް

ހަރަކާތްތަކުގައި

ހާޒިރުވެ

ކައުން ސިލުގެ

ބައިވެރިވުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ގޭގައި ހުރެގެން މަ ސައްކަތްކުރަން
އެދޭނަމަ ،ގޭގައި ހުރެގެން ކުރެވޭނެ ބާވަތްތަކުގެ މަ ސައްކަތްތައް ގޭގައި
ހުރެގެން ކުރުމަށް ކައުން ސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ޅ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުން ސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި
އެ

ކައުން ސިލަރަކު

ބައިވެރިވުމުގެ

އެދޭނަމަ،

އިޚްތިޔާރު

ކައުން ސިލުގެ

ކައުން ސިލަރަށް

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ލިބިގެންވެއެވެ.

ނަމަވ ެސް

ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާހާލަތުގައި،
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް ހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ .އެގޮތުން ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް
އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ދަތިވާނަމަ ،ފޯނު ކޮންފަރެން ސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެން ސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން
ޓެކްނޮލޮޖީގެ

އެނޫންވެ ސް

ވަ ސީލަތެއް

މެދުވެރިކޮށް

ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމު ކައުން ސިލުން ހަމަޖައް ސައިދޭންވާނެއެވެ.
އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ދޭ
ޗުއްޓީ

. 34

ފިރިހެން ކައުން ސިލަރަކަށް ދަރިއަކު ލިބުމާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީން ޗުއްޓީ
ދޭންވާނެއެވެ.
)ހ(

ފިރިހެން ކައުން ސިލަރަށް ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މު ސާރަ ލިބޭގޮތަށް
ބަންދު ދުވަ ސް ހިމަނައިގެން ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

ފިރިހެން ކައުން ސިލަރަށް ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މި މާއްދާގެ
)ހ( ގައިވާ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު ،ދަރިފުޅަށް ) 7ހަތެއް( މަ ސްދުވަ ސް ވުމާ
ދެމެދު) 27 ،ހަތާވީ ސް( ދުވަހުގެ މު ސާރަލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަ ސް
ހިމަނައިގެން ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ އެކީ އެއްފަހަރާއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުން ސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި
އެ

ކައުން ސިލަރަކު އެދޭނަމަ ،ކައުން ސިލަށް ހާޒިރުވެ ،ކައުން ސިލުގެ

މަ ސައްކަތްތަކާއި

ހަރަކާތްތަކުގައި

ބައިވެރިވުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ގޭގައި ހުރެގެން މަ ސައްކަތްކުރަން
އެދޭނަމަ ،ގޭގައި ހުރެގެން ކުރެވޭނެ ބާވަތްތަކުގެ މަ ސައްކަތްތައް ގޭގައި
ހުރެގެން ކުރުމަށް ކައުން ސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކައުން ސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި
އެ ކައުން ސިލަރަކު އެދޭނަމަ ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
އިޚްތިޔާރު

ކައުން ސިލަރަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

ނަމަވެ ސް

ކައުން ސިލުގެ

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާހާލަތުގައި ،ބައްދަލުވުމުގެ
ކޯރަމް ހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން
ވާނެއެވެ.

އެގޮތުން

ކައުން ސިލުގެ

ބައްދަލުވުންތަކަށް

ހާޒިރުވުމަށް

އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ދަތިވާނަމަ ،ފޯނު ކޮންފަރެން ސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެން ސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން
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ޓެކްނޮލޮޖީގެ

އެނޫންވެ ސް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ވަ ސީލަތެއް

މެދުވެރިކޮށް

ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމު ކައުން ސިލުން ހަމަޖައް ސައިދޭންވާނެއެވެ.
ފިރިހެން ދަރިފުޅު

. 35

ޚިތާނުކުރުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ

ކައުން ސިލަރެއްގެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މު ސާރަ ލިބޭގޮތަށ ް،
) 5ފަހެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،ބަންދުދުވަ ސް ނުހިމަނައި ،އެ ކައުން ސިލަރަކަށް
ދޭންވާނެއެވެ.

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

. 36

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ

. 37

)ހ(

އާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން ނުވަތަ ކައުން ސިލަރަކަށް ދިމާވާ މުހިންމު
ޢާއިލީ ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެން ،މު ސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަންދު ދުވަ ސްތައް
ނުހިމަނައި) 10 ،ދިހައެއް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނޭހެން ،ޢާއިލީ ޒިންމާގެ
ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ .ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ކަމުގައި ބަލާނީ އަނބިމީހާއާއ ި،
ފިރިމީހާއާއި ،ދަރީންނާއި ،މަންމައާއި،

ބައްޕައާއި ،ޝަރުޢީގޮތުންނާއި

ޤާނޫނީގޮތުން އެ މީހެއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
)ށ(

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ،މި ގަވާއިދުގައި
ކައުން ސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އަހަރު ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އު ސޫލުންނެވެ.

ކައުން ސިލަރަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މު ސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން
) 30ތިރީ ސް( ދުވަހެވެ .ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް ކައުން ސިލަރު އެދެންވާނީ ،އަދި
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ހ(

ކައުން ސިލަރަކު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ،އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ރަ ސްމީ

މަ ސައްކަތު

ގަޑިއަށް

ނުކުތުމަށް

އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމ ަ،

އެ ކައުން ސިލަރެއްގެ ރަ ސްމީ މަ ސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަ ސްވެގެން ) 1އެކެއ ް(
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް
ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސަށް މިފަދަހާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ކައުން ސިލުގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ކައުންސިލު
ހިންގުމަށް އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ކައުން ސިލަރަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ) 1އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކައުން ސިލަށް
ލިއުމުން ނާންގައިފިނަމަ ،އެ ދުވަހެއް ބެލެވޭނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ
ގޮތުގައެވެ.
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)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މިގޮތަށް ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުނުވެވޭކަން އެންގުމުން ،އެކަން އެންގި
ގޮތާއި ވަގުތާއި އެހެނިހެން ތަފު ސީލު ކައުން ސިލު އިދާރާގައި ރެކޯޑުކޮށް
ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ،ވަގުތު އޮއްވައި ނޭންގޭފަދ ަ،
ޞިއްޙީގޮތުން ޖި ސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވުން ކަހަލަ ކުއްލި
ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެންގޭފަދަ ހާލަތަކަށް އެ ކައުން ސިލަރަކު އައިހާ
އަވަހަކަށް ،ސަލާމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއް ސުމަށް ޓަކައި ،އެ މީހަކު އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ.

ސަލާމާއި އާޢިލީ ޒިންމާގެ
ޗުއްޓީއަށް މެޑިކަލް ލިޔުން
ހުށަހެޅުމާއި ފޯމު ހުށަހެޅުން

. 38

)ހ(

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ
މަތީންނެވެ.
)( 1

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ހުންނަ މަ ސައްކަތު ) 2ދޭއ ް(
ދުވަހަށްވުރެ

ހުރުމަށްފަހު

އިތުރުވާ ދުވަ ސްތަކަށް ،ޗުއްޓީގައި

އެ ކައުން ސިލަރަކު ކައުން ސިލަށް ނިކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު މެޑިކަލް
ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ވިދިވިދިގެން މަ ސައްކަތު ) 2ދޭއ ް(
ދުވަ ސް ބަލާނީ ބަންދު ދުވަ ސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
)( 2

ކައުން ސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ
ދުވަހެއްގައި

ސަލާމުގެ

ޗުއްޓީ

ނަގައިފިނަމަ،

ޗުއްޓީއަށްފަހު

އެ ކައުން ސިލަރަކު ކައުން ސިލަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ،ސަލާމުގެ
ޗުއްޓީގައި ހުރި ދުވަހުގެ މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)( 3

މި އަކުރުގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރާއި ) (2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން
ހުށަހަޅާ މެޑިކަލް ލިޔުމުގައި އެ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާއި
އެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކައުން ސިލަރަށް ނުނިކުމެވުނު މުއްދަތު
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

)( 4

މި އަކުރުގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރާއި ) (2ވަނަ ނަންބަރުގެ ގެ ދަށުން
ހުށަހަޅާ މެޑިކަލް ލިޔުމަކީ ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖި ސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ޞިއްޙީ މަ ސައްކަތްތެރިޔަކު ނުވަތަ ލިޔުން ދޫކުރި ޤައުމެއްގައި
ރަޖި ސްޓަރީ

ކޮށްފައިވާ

ޞިއްޙީ

މަރުކަޒެއްގެ

ޞިއްޙީ

މަ ސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ލިޔުމަކަށް ނުވަތަ ޞިއްޙީ
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ވުޒާރާއިން ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހަކު
ނުވަތަ މީހުން ތިބި ރަށެއްގައި ނަމަ އެފަދަ މީހެއްގެ ލިޔުމަކަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
)( 5

މި މާއްދާގެ ) (4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް
ސެޓުފިކެޓުގައި އެ ލިޔުން ދޫކުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ނަމާއ ި،
އެ ތަން ހުރި ޤައުމާއި ،ލިޔުން ދޫކުރި ޞިއްޙީ މަ ސައްކަތްތެރިޔާގެ
އެ

ނަމާއި،

ފަރާތުގެ

ސިއްކައާއި ،މަޤާމާއި،

ބައްޔާ

ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތާއި ،ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު ހިމެނިފައިވާން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލަރަކު މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ
ނުވަތަ އާޢިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު ،މަ ސައްކަތަށް ނުކުމެ
އެ ކައުން ސިލަރު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްި ،މ ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ " ސަލާމުގެ/އާޢިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު
ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ކައުން ސިލަރުންގެ މު ސާރަ
ހި ސާބުކުރާ މުއްދަތާ ހަމައަށް ސަލާމުގެ/އާޢިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި
ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އެ ދުވަހަކީ ހާޒިރުނުވާ
ދުވަހެއް ކަމަށް ބަލައި ،މު ސާރަ ހި ސާބުކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ކައުން ސިލަށް ހާޒިރުނުވީ

ކައުން ސިލަރު

ބަލިވެގެންކަން ކައުން ސިލަށް

އަންގައިފައި އޮތް ނަމަވެ ސް ،ކައުން ސިލަރުންގެ މު ސާރަ ހި ސާބުކުރާ ދުވަހާ
ހަމައަށް ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓު
ހުށަނާޅައިފިނަމަ

ސެޓުފިކެޓު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ދުވަ ސްތައް

ބެލެވޭނީ

ކައުން ސިލަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަ ސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މުސާރައިގެ ½ ލިބޭގޮތަށް

. 39

)ހ(

ދެވޭ ޗުއްޓީ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުން ސިލަރަކަށް ޙައްޤުވާކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީތައް ހަމަވެއްޖެހާލަތެއްގައި ،ކައުން ސިލަރު ނުވަތަ
ކައުން ސިލަރުގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުންފަދަ މުހިންމު ޒިންމާއަކާ
ގުޅިގެން ޗުއްޓީއެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އަ ސާ ސީ މު ސާރައިގެ ½
)ދެބައިކުޅަ އެއްބައި( ކަނޑައި ،އެހެނިހެން އެލަވަން ސްތައް ލިބޭގޮތަށ ް،

ބަންދު ދުވަ ސްތައް ހިމަނައިގެން ،ގިނަވެގެން ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ
ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މު ސާރައިގެ ½ )ދެބައިކުޅަ
އެއްބައި( ލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ އެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި
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ކޮށްފައިވާ

ބަޔާން

ކައުން ސިލަކަށް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ލިޔެކިޔުމާއެކު،

އެ

ހުށަހެޅުމުން،

ކައުން ސިލުގެ

ނި ސްބަތްވާ

ކައުން ސިލަރަކު

ޖަލް ސާއެއްގައި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކައުން ސިލުގެ
ރައީ ސް/މޭޔަރު

ނުވަތަ

ކައުން ސިލަރަކެވެ .އަދި

ކައުން ސިލް ހިންގުމާ

އެވަގުތަކު

ހަވާލުވެހުރި

ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް/މޭޔަރަށް މި

މާއްދާގެ

)ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން މު ސާރައިގެ ½ )ދެބައިކުޅަ އެއްބައި(

ލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ އެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއެކު ،އެ ކައުން ސިލަރަކު ނި ސްބަތްވާ ކައުން ސިލަކަށް
ހުށަހެޅުމުން ،ކައުން ސިލުގެ ޖަލް ސާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާ
ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފި ސަރެވެ.
)ނ(

ކައުން ސިލަރަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުން ނުވަތަ ކައުން ސިލަރަކު
ބަލަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފަރުވާ ބޭނުންވާ
ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ،މު ސާރައިގެ ½ )ދެބައިކުޅަ އެއްބައި(

ލިބޭގޮތަށް

ޗުއްޓީއަށް

އެދި

ހުށަހަޅާއިރު

އަންނަނިވި

ލިޔެކިޔުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)( 1

ބަލިވީ ކައުން ސިލަރަކު ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ބައްޔެއްގެ ބާވަތާއި
ބައްޔަށް

ފަރުވާކުރުމަށް

ބޭނުންވާނެ

މުއްދަތު

ބަޔާންކޮށް

ރަޖި ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގެ ސެޓުފިކެޓު؛
)( 2

ބަލިވީ

ކައުން ސިލަރަކު

ބަލަހައްޓަން

ޖެހިފައިވާ

ނުވަތަ

ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހެއް )މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ އަނބިމީހ ާ/
ފިރިމީހާ ނުވަތަ ދަރިއަކު ނުވަތަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން
އެ ކައުން ސިލަރެއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތެއް( ނަމ ަ،
އެ މީހެއްގެ ބަލީގެ ބާވަތާއި ،އެ މީހަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ
މުއްދަތު

ބަޔާންކޮށް ،ރަޖި ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ

ފަރުވާދޭ

މަރުކަޒެއްގެ ސެޓުފިކެޓު؛ އަދި އެ މީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމާ ކޮންމެހެން
ހުންނަންޖެހޭކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުން.
މުސާރައިގެ ½ ލިބޭގޮތަށް

ދެވޭ ޗުއްޓީ ނަހަމަގޮތުގައި
ބޭނުންކުރުން

. 40

މު ސާރައިގެ ½ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތު ބޭނުންކުރަންވާނ ީ،

ޗުއްޓީ ނެގި ބޭނުމަކަށެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ނެގި ބޭނުން ނުހިފައި އެހެން
ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މި ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،މު ސާރައިގެ
ދެބައިކުޅައެއްބައި ލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ވީއްލުން ކެން ސަލްކުރުމާއެކު ،މަ ސައްކަތަށް
33

ވޮލިއުމް50 :
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ނުކުތުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މަ ސައްކަތަށް
ނުކުތުމަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަ ސައްކަތަށް ހާޒިރުނުވާނަމަ އެ ދުވަ ސްތައް
ބަލަންވާނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ.
މުސާރައިގެ ½ ލިބޭގޮތަށް

. 41

)ހ(

ދެވޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުން ސިލަރަކު މު ސާރައިގެ ½ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ

ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމ ަ،

އިތުރުކުރުން

އެ ކައުން ސިލަރަކު ނި ސްބަތްވާ ކައުން ސިލުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފި ސަރަށް ،ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު
) 30ތިރީ ސް( ދުވަހަށް އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުން ސިލަރަކު ދެވަނަ ފަހަރަށް މު ސާރައިގެ ½
ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ ކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުންނެވެ.
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގައި
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)ހ(

އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް

ކައުން ސިލުގެ ރަ ސްމީ މަ ސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ކައުން ސިލަރަކަށް ލިބޭ
ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން ކައުން ސިލުގެ މަ ސައްކަތަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ

ރިޢާޔަތްކޮށް ކައުންސިލަރު

ޚާއްޞަހާލަތެއް މެދުވެރިވުމާ ގުޅިގެން މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް

ވީއްލުން

30

)ތިރީ ސް(

ދުވަހަށްވުރެ

ދިގުނޫން

މުއްދަތަކަށް

ކައުން ސިލަރ ު،

ކައުން ސިލުގެ މަ ސައްކަތުން ވީއްލިދާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ،މު ސާރައާއި
ޢިނާޔަތްތައް

ލިބޭގޮތަށް

ކައުން ސިލަރަކު

ކައުން ސިލުގެ

މަ ސައްކަތުން

ވީއްލައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި ،އެފަދައިން ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ރަ ސްމީ ) 2ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތައް ،އެ ކައުން ސިލަރަކު ނި ސްބަތްވާ ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)( 1

މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ކައުން ސިލަރަކު ކައުންސިލުގެ
މަ ސައްކަތުން ވީއްލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

)( 2

ބަލީގެ ބާވަތާއި ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ބާވަތާއި އެކަމަށް ފަރުވާކުރުމަށް
ބޭނުންވާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ،ރަޖި ސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގެ ސެޓުފިކެޓު.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަހާލަތަކާ ގުޅިގެން ،މު ސާރައާއި
ޢިނާޔަތްތައް

ލިބޭގޮތަށް
އެދި

ވީއްލައިދިނުމަށް

ކައުން ސިލަރަކު
އެ

ކައުން ސިލުގެ

މަ ސައްކަތުން

ކައުން ސިލަރަކު ނި ސްބަތްވާ ކައުން ސިލުގެ

އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ކައުން ސިލަރަށް އެ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ
ކައުން ސިލުގެ ރަ ސްމީ މަ ސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ބަޔާންކޮށް ،އެ ކައުން ސިލަރަކު ނި ސްބަތްވާ ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް ނުވަތަ
ކައުން ސިލު ހިންގުމާ އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހެޅުން
ކައުން ސިލަށް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ރަ ސްމީ ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ކައުން ސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓިއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށ ް،
މު ސާރައާއި
ދުވަހަށްވުރެ

ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް
ދިގުނޫން

ކައުން ސިލަރަކު 30
ކައުން ސިލުގެ

މުއްދަތަކަށް

)ތިރީސ ް(

މަ ސައްކަތުން

ވީއްލައިދިނުމަށް ނިންމާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފި ސަރެވެ.
ބައި-އިލެކްޝަނުން
އިންތިޚާބުކުރެވޭ
ކައުންސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީގެ
ފުރަތަމަ އަހަރަށް ޙައްޤުވާ
ޗުއްޓީ

. 43

)ހ(

ބައި-އިލެކްޝަނުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުން ސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ
ޗުއްޓީއާއި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހި ސާބުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)( 1

އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ އަދަދު :ތިރީ ސްދުވަ ސް ބާރަ
މަ ސްދުވަހަށް

ބަހައިލުމުން

މަހަކަށްޖެހޭ

ދުވަހުގެ

އަދަދު،

ކައުން ސިލަރު އިންތިޚާބުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ
ޗުއްޓީގެ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚާ ދެމެދު އޮންނަ މަހުގެ އަދަދާ
ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު ރައުންޑު އަޕް ކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު
)( 2

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެ އަދަދު :ދިހަ ދުވަ ސް ބާރަ މަ ސްދުވަހ ަށް
ބަހައިލުމުން

މަހަކަށްޖެހޭ

ދުވަހުގެ

އަދަދު،

ކައުންސިލަރު

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައުން ސިލުގެ ޗުއްޓީގެ އަހަރު
ނިމޭ ތާރީޚާ ދެމެދު އޮންނަ މަހުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު
ރައުންޑް އަޕް ކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޗުއްޓީގެ ފުރަތަމަ އަހަރަށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީ ،ޗުއްޓީގެ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚ ުގެ
ކުރިން ނެގުމަކީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ކައުން ސިލަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ނ(

އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ފިޔަވައި
ކައުން ސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ އެހެނިހެން ޗުއްޓީ ،އެހެން ކައުން ސިލަރުންނެކޭ
އެއްފަދައިން ބައި-އިލެކްޝަނުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުން ސިލަރުންނަށް ވެ ސް
ޙައްޤުވާނެއެވެ.

)ރ(

ފުރަތަމަ

އަހަރަށްފަހު ކައުން ސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ
އެއްފަދައިން

ކައުން ސިލަރުންނެކޭ

ޗުއްޓީ،

ބައި-އިލެކްޝަނުން

އެހެން

އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ކައުން ސިލަރުންނަށް ވެ ސް ޙައްޤުވާނެއެވެ.
ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

. 44

ދައުރު ނިމުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ވަނިކޮށް ކައުން ސިލަރުންގެ ދައުރު
ނިމިއްޖެނަމަ ،ކައުން ސިލަރު އެ ވަގުތެއްގައި ހުރި ޗުއްޓީ ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވ ެ.
މި ހާލަތުގައި އެ ދުވަ ސްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައި ސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ކޯރަމް ނުގެއްލޭނޭހެން ޗުއްޓީ
ދިނުން

. 45

ކައުން ސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޯރަމް
ނުގެއްލޭނޭހެން ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
)ހ(

ކައުން ސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުން ސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކައުން ސިލަރުންގެ
ޗުއްޓީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއް ސުމަށް ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް /މޭޔަރު ނުވަތަ
ކައުން ސިލު

ހިންގުމަށް

އެ

ވަގުތަކު

ހަވާލުވެހުރި

ކައުން ސިލަރަކު

އި ސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ކައުން ސިލުގެ ކޯރަމް ނުގެއްލޭ ގޮތަށެވެ.
ޗުއްޓީގައި ކައުން ސިލަރު ހުންނަ މުއްދަތުގައި ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާ ހާލަތުގައި ،ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް
ހަމަކުރުމަށް

ޓަކައި

ކައުން ސިލުގެ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ކައުން ސިލަރު

ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް
އެ ކައުން ސިލަރަކަށް ދަތިވާނަމަ ،ފޯނު ކޮންފަރެން ސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެން ސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން
ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެ

ނޫންވެ ސް ވަ ސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމު ކައުން ސިލުން ހަމަޖައް ސައިދޭންވާނެއެވެ.
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އަދަދު290 :

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކައުން ސިލަރުން ޗުއްޓީގައި ތިބޭ މުއްދަތުގައި ވެ ސް ކައުން ސިލުގެ އާންމު
ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވެ ،ބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ .އަދި ޗުއްޓީގައި ތިބޭ ކައުން ސިލަރުންނަށް ،ބައްދަލުވުމުގެ
އެޖެންޑާ ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައް ސަންވާނެއެވ ެ.

)ރ(

އެއްވެ ސް ހާލަތެއްގައި ހުރިހާ ކައުން ސިލަރުން އެއް ވަގުތެއްގައި ޗުއްޓީގައި
ތިބެގެން ނުވާނެއެވެ.

ފަ ސްވ ަނ ަ ބާ ބު:
ކަ އުންސ ިލަރ ުނ ް ރަ ސް މީ ދަތުރުތަކ ުގައ ި ބަ އިވ ެރިވ ުމާއ ި ރަ ސްމ ީ ކަ ންކަމުގ ައ ި ވީ އްލ ުނ ް
ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާ

. 46

)ހ(

ރަސްމީ ދަތުރުތައް

ކައުން ސިލުގެ ފަރާތުން ރަ ސްމީ ދަތުރެއް ކުރުމަށް ނިންމަންވާނީ ދަތުރަށް
ހިނގާ ޚަރަދު ކައުން ސިލުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހ ު،
ކައުން ސިލުގެ ރަ ސްމީ ބައްދަލުވުމަކުން ފާ ސްކޮށްގެންނެވެ .އަދި ކައުން ސިލުގެ
ފަރާތުން ރަ ސްމީ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ކައުން ސިލަރުން ކަނޑައަޅާނީވ ެސް
ކައުން ސިލުގެ ރަ ސްމީ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސ ް،
ކައުން ސިލުގެ ރަ ސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ވަގުތު ނެތި ކުއްލިގޮތަކަށް
މިފަދަ ކަމެއް ނިންމަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކަން ނިންމާނީ ކައުން ސިލުގެ
ރައީ ސެވެ.

އަދި

ކައުން ސިލުގެ

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލްއަށް

އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި މައްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް ކުރަންވާނ ީ،
ކައުން ސިލުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2017/R-20
)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދައުލަތުގެ އެކި
މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަށް
ކައުންސިލަރުން ވީއްލުން

. 47

)ހ(

ދައުލަތުގެ އެކި މުއައް ސަ ސާތަކުގެ ބޭނުމަށް ކައުން ސިލަރުން ވީއްލުމަށް
އެ މުއައް ސަ ސާއަކުން އެދުމުން އެކަން ނިންމާނީ ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސެވ ެ.
އަދި ކައުން ސިލުގެ ޖެހިގެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކައުން ސިލުގެ
މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެކަން ހިއް ސާކުރަން ވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ދައުލަތުގެ އެކި މުއައް ސަ ސާތަކުގެ ބޭނުމަށް ކައުން ސިލަރުން ވީއްލުމަށް
ނިންމާނަމަ ،ވީއްލި ކައުން ސިލަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އެ ވީއްލުމުގެ ބޭނުމާއ ި،
ވީއްލީ ކޮން އިދާރާއެއްގެ ބޭނުމަކަށް ކަމާއި ،ވީއްލި މުއްދަތު ،އެކަން
ހިއް ސާކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާ

. 48

)ހ(

ދަތުރުތަކާއި އެކިއެކި

ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ ރަ ސްމީ ދަތުރެއްގައި ކައުން ސިލަރަކު ބައިވެރިވާނަމަ
ނުވަތަ މުއައް ސަ ސާއެއްގެ ބޭނުމަށް ކައުން ސިލަރަކު ވީއްލައިފިނަމަ ،އެކަން

މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަށް

ކައުން ސިލާ ހިއް ސާކުރި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ގަވާއިދު ނަންބަރ ު:

ކައުންސިލަރަކު ވީއްލުމާބެހޭ

2017/R-20

ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން

މާލިއްޔަތުގެ

)ދައުލަތުގެ

ގެ

ގަވާއިދު(

ދަށުން

އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ދަތުރު ރިޕޯޓާއި އެ ދަތުރާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން
ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓައި ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލުގެ ރަ ސްމީ ދަތުރެއްގައި ކައުން ސިލަރަކު ބައިވެރިވިނަމަ ނުވަތަ
މުއައް ސަ ސާއެއްގެ ބޭނުމަށް ކައުން ސިލަރަކު ވީއްލިނަމަ ،އެކަން އެނގޭނެ
ފަދައިން ކައުން ސިލަރުންގެ ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެ ސް ،ހާޒިރީގައި އެފަދައިން
ފާހަގަކުރަންވާނީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ހަމަކޮށް ފައިލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް

. 49

ދަތިނުވާނެ ފަދައިން

ކައުން ސިލުގެ ރަ ސްމީ ދަތުރެއްގައި
މުއައް ސަ ސާއެއްގެ

ދަތުރުތަކާއި ވީއްލުން

ބޭނުމަށް

ބައިވެރިވާ ކައުން ސިލަރުން ކަނޑައަޅައ ި،

ކައުން ސިލަރަކު

ވީއްލަންވާނީ،

ކައުން ސިލުގެ

ބައްދަލުވުންތަކަށާއި މަ ސައްކަތްތަކަށް ދަތި ނުވާނޭހެން ވީހާވެ ސް ކުރު މުއްދަތަކަށެވެ.

އިންތިޒާމުކުރުން

އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރަންވާނީ ރަ ސްމީ ބޭނުމަށް އެދޭ
ފަރާތުންނެވެ.

ހަ ވަނ ަ ބާ ބު:
ކަ އުންސ ިލްތަކ ުގ ެ މާ ލިއްޔ ަތ ުނ ް ޚަ ރަދުކ ުރުނ ް
ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން
ޚަރަދުކުރުން

. 50

ކައުން ސިލުގެ މާލިއްޔަތުން

ޚަރަދު

ކުރުމަކީ

ރައްޔިތުންގެ

މާލިއްޔާއިންނާއ ި،

ސަރުކާރުންނާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުން ކައުން ސިލަށް ލިބޭ
އެހީއާއި ،ލޯނާއި ،އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ކައުން ސިލަށް ވަންނަ އާމްދަނީއާއި
އެހެނިހެން ފައި ސާއަކާއި ،އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިންބިމާއި ތަކެތި
ބޭނުންކުރުމެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކައުން ސިލުގެ މާލިއްޔަތުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ފައި ސާއިން އެއްވ ެސް
ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ،ގަވާއިދު
މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދު(

އާއި

ނަންބަރު 2017/R-20
އެގަވާއިދުގެ

ދަށުން

)ދައުލަތުގެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އު ސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޓްރަ ސްޓް ފަންޑެއް ހުޅުވައ ި،
ޓްރަ ސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އު ސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތީންނެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލުގެ މާލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ފައި ސާ ފިޔަވައި އެހެނިހެން
ފައި ސާއިން ޚަރަދުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިދާރީ ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

އާއި،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި،
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ 2017/R-20

)ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އު ސޫލުތަކުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސ ް،
ކައުން ސިލުގެ މާލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ފައި ސާއާއި އެހެނިހެން
ފައި ސާއިން ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަމަށް އެ ފައި ސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

ކައުން ސިލުތަކުން ފައި ސާއާއި "އިން-ކައިންޑް" ޚަރަދު ކުރެވޭނީ ފިނޭނ ްސް
މިނި ސްޓްރީން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އު ސޫލުތަކުގެ މަތީން ޚަރަދު
ކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން
ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން

. 51

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކައުން ސިލުގެ މާލިއްޔަތުން އެއްވެ ސްހާލަތެއްގައި ޚަރަދުކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
)ހ(

ވަކި

ރައްޔިތެއްގެ

ނުވަތަ

ރައްޔިތުންތަކެއްގެ

ފަރުދީ

މަޞްލަޙަތު

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުން؛
)ށ(

ކައުން ސިލުގެ މާލިއްޔަތުން
ރައްޔިތުންނަށް ބެހުން؛

39

ނަގުދު

ފައި ސާއާއި "އިންކައިންޑް" އެހީ

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކައުން ސިލުން ފާ ސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަމަށް ކައުން ސިލުގެ
މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުން؛

)ރ(

ދިވެހި ދައުލަތާއި ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާ ސަތުތަކާ އިދިކޮޅު
ކަންކަން ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި ޚަރަދުކުރުން؛

)ބ(

ރައްޔިތުންނަށް

އެކަމުގެ

ކައުން ސިލަށް

ނުވަތަ

ލިބިދާނެކަމަށް

ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ކަމާބެހޭ

ސަބަބުން ގެއްލުމެއް

ފަރާތްތަކުން

ލަފާދީފައިވާ

ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުން؛
)ޅ(

އި ސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި
ހަމަނުޖެހުމާއި ބައިބައިވުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ފަދަ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުން.

ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން

. 52

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުންކުރެ ހާލަތެއްގައި ކައުން ސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ،ކައުންސިލު

ޚަރަދުކުރުމަށް ނުނިންމޭނެ

ހިންގުމަށް ނުވަތަ ކައުން ސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ކައުން ސިލުން އާދަވެ

ހާލަހާލަތްތައް

ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
)ހ(

އައު ދައުރަކަށް ކައުން ސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ގޮތުން
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވުނ ް.

)ށ(

ކައުން ސިލްތަކުގެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތު.

)ނ(

ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ އު ސޫލެއްގައި ވަކި ޚަރަދެއް ކުރުން ކައުން ސިލްތަކަށް
މަނާކޮށްފައިވުން.

)ރ(

އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް ކައުން ސިލުގެ ރިޒާވްގެ
 ) 40%ސާޅީ ސް( އިން ސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ޚަރަދުކުރަން އެދޭ ހާލަތް.

ކައުންސިލުން ޚަރަދު
ނުކުރުމަށް އެންގުން

. 53

މި ގަވާއިދުގެ  52ވަނަ މާއްދާގައި އެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސ ް،
ކައުން ސިލުން ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދު ނުކުރުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ލޯކަލް
ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ މިނި ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ސްއިން ނުވަތަ އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނުވަތަ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިނަމަ ،އެފަދަ
ޚަރަދެއް ކައުން ސިލުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން

އަދަދު290 :

. 54

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ހ(

ޚަރަދުކުރަން ނިންމުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކައުން ސިލުގެ މާލިއްޔަތުން އެއްވެ ސް މިންވަރެއް ޚަރަދުކުރަން ނިންމަންވާނ ީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުޞޫލުން

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

ގެ

މަގު ސަދު

އަދި

ނުގެއްލޭގޮތަށް،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ 2017/R-20

)ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު ސޫލުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން
ފާ ސްކުރާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި ،އެ ބަޖެޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

)ނ(

ކައުން ސިލުން ބަޖެޓު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ،
އެ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ ،އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުން ސިލުން ފާ ސްކޮށް އެ ބަޖެޓާ
އެއްގޮތަށެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް
ޚަރަދުކުރަންވާނީ

ދައުލަތުގެ

މާލީ

ވުޒާރާއިން

ކަނޑައަޅައިފައ ިވާ

"ކައުން ސިލުތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި ،ކައުން ސިލުތަކުގެ ބަޖެޓް
ތައްޔާރުކުރުމާއި،

ބަޖެޓް

ތަންފީޛު

ކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތުގެ

އު ސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މާލީ ވުޒާރާގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސ ް،
ކައުން ސިލުގެ ޓްރަ ސްޓް ފަންޑަކުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ،އެ ޚަރަދުކުރުމަށް
ކައުން ސިލުން ޤަރާރެއް ފާ ސްކުރަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ރައްޔިތުންގެ ފައި ސާއާއި ކައުން ސިލްތަކުގެ އާމްދަނީއަށް ލިބޭ ފައި ސާއިން
ކުރާ ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން ކައުން ސިލުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ ކަންކަން
ކައުން ސިލުން ރައްޔިތުންނާ ހިއް ސާކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ ލަފައާއި މަޝްވަރާ
ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ކ(

އެއްވެ ސް ކަމަކަށް ނުވަތަ ބޭނުމަކަށް ކައުން ސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހޭދައެއް
ކުރުމަށް ކައުން ސިލުން ނިންމައިފިނަމަ ،އޭގެ ތަފު ސީލު އެނގޭނެގޮތަށް
އެ ނިންމުމެއް އާންމުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ އެ ނިންމުމެއް ތަންފީޛު ކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ކުރި
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ހ(

ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކައުން ސިލްތަކުން ފާއިތުވެދިޔަ މަހު ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފު ސީލު ،ހިނގަމުންދާ
މަ ސް ނިމުމުގެ ކުރިން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔުމުގައި ،އަންނަނިވި
މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)( 1

މުވައްޒަފުންގެ މު ސާރައާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ޚަރަދާއި ،އެހެނިހެން
އެލަވަން ސްތަކުގެ ޖުމުލަ ޚަރަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް؛

)( 2

ދަތުރު

ކައުން ސިލްތަކުގެ

ޚަރަދާއި،

ދަތުރުތަކުގެ

ތަފުސީލު

)ކޮންމެ ދަތުރެއް ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް(؛
)( 3
)ށ(

ކައުން ސިލްތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އާންމުކުރާ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރަންވާނީ
އެ ކައުން ސިލް ނި ސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަ ސޭހަކަމާއެކު
ފެންނާނެ އަދި ކިޔޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

ކައުންސިލުތަކުން

. 56

ވިޔަފާރިކުރުން

ކައުން ސިލުން ވިޔަފާރި ކުރަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  11ވަނަ ބާބުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މިނި ސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އު ސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

ހަ ތްވ ަނ ަ ބާ ބު:
ކަ އުންސ ިލުގ ެ މު ދަލ ާއ ި ވަ ސީލަތ ްތ ައ ް ބެ ލެހެއ ްޓުނ ް
ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި

. 57

)ހ(

ވަސީލަތްތައް

ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއާއި،

ކައުން ސިލުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ،ކައުން ސިލުގެ

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެންމެހައި މުދަލާއި ،ފައި ސާއާއި ،ވިޔަފާރިއާއި،
ވަ ސީލަތްތަކާއި ،ކައުން ސިލު އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި
ތަކެއްޗާއި

ކަންކަން

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު

ކައުން ސިލުގެ

އިދާރާއިން

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކައުން ސިލުގެ
ރައީ ސްގެ

މަޝްވަރާގެ

މަތީން

އިދާރީގޮތުން

އިންތިޒާމުކޮށް

ޖަވާބުދާރީކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުން ސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ
ޖެނެރަލްގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ހުޅުވައި

އަދަދު290 :

. 58

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ހ(

ލެއްޕުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ކައުން ސިލު އިދާރާ ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގެ އެންމެހައި
ކަންކަން

ސެކްރެޓަރީ

ކައުން ސިލުގެ

ޖެނެރަލް

އިމްތިޒާމްކޮށް

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލު އިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ފިޔަވައި
އެހެން އިތުރު އެއްވެ ސް ފަރާތަކަށް އިދާރާގެ ތަޅުދަނޑިއެއް ހަވާލުކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ކައުން ސިލު އިދާރާ ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތު
މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ކައުން ސިލަކުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލު އިދާރާގެ

. 59

)ހ(

މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް

ކައުން ސިލު އިދާރާގެ މުދަލާއި ވަ ސީލަތްތައް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006
)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2017/R-20
)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދު(

އާއި،

ކަމާ ގުޅޭ

އު ސޫލުތަކާއ ި،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާ އެއްގޮތަށް ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން
އިންތިޒާމުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކައުން ސިލުތަކުން ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ.

އަށްވަނ ަ ބާ ބު:
ކަ އުންސ ިލުގ ެ ކޮ މެޓީތ ައ ް
ކައުންސިލުގެ ކޮމެޓީތަކަކީ

. 60

)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި ،އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުން
ދައުލަތުގެ

އިދާރާތަކުގެ

އެ ޤާނޫނުތަކާއި

މައްޗަށް

ގަވާއިދުތަކުގައިވާ

ލާޒިމުކުރާ

އެންމެހައި

ގޮތުގެ މަތީން

ކޮމެޓީތައް

ކައުން ސިލުތަކުން

އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލު ހިންގުމުގައި ފަންނީ މީހުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޝްވާރާއާއި
ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ދާއިރާތަކުން ލަފާދޭ ކޮމެޓީތައް
ކައުން ސިލުތަކުން އުފެއްދިދާނެއެވެ.

)ނ(

މި

)ހ(

މާއްދާގެ

އާއި

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޮމެޓީތައް

އެކުލަވައިލައިގެން އެ ކޮމެޓީތައް ހިންގާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތްތައް ކައުން ސިލުގެ
ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ނުވަވަނ ަ ބާ ބު:
ކަ އުންސ ިލުގ ެ އި ދާރ ާގ ެ މު ވައ ްޒަފުނ ް
ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން

. 61

މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު

. 62

)ހ(

މުވައްޒަފުން

ކައުން ސިލުގެ

ބެހިގެންވަނީ

ކައުން ސިލުގެ

އިދާރީ

މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިއުނިޓީ ކައުން ސިލް އޮފި ސަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލުގެ

އިދާރީ

މުވައްޒަފުން

ކައުން ސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ

ކަމުގައި

ޚިދުމަތްތައް

ބަޔާންކޮށްފައި

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އެވަނީ

ކައުން ސިލަށް

ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައި ސާއިން މު ސާރަދޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
)ނ(

ކޮމިއުނިޓީ ކައުން ސިލް އޮފި ސަރުން ކަމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ،

ކައުން ސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްވެހި ޚިދުމަތާއި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ
މަ ސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކައުންސިލުން
އުފައްދާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ،ކައުން ސިލުގެ އާމްދަނީން ނުވަތަ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އާމްދަނީން މު ސާރަދޭ
އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުން ސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި
ކޮމިއުނިޓީ ކައުން ސިލް އޮފި ސަރުންނަކީ ކައުން ސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ޤާނޫނުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކުން

ލާޒިމުކުރާ

އެންމެހައި

މަ ސައްކަތްތަކާއި

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
)ހ(

ކައުން ސިލުތަކުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ކައުން ސިލުގެ
އިދާރާގެ އޮނިގަނޑެއް ސިވިލް ސާރވި ސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އު ސޫލާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުން ސިލުން ފާ ސްކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުން ސިލުން އެކުލަވައިލާ ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ
އޮނިގަނޑުގައި ،ކައުން ސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ
ކޮމެޓީގެ އިދާރީ މަ ސައްކަތްތަކާއި ،ކައުން ސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް
ދިނުމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ
މަޤާމުތަކަށް މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ޚަރަދުކުރާނީ ކައުން ސިލަށް
ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭއެހީގެ ފައި ސާއިންކަން ،ނުވަތަ ކައުން ސިލުގެ ނުވަތަ
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ތަރައްޤީއަށް

އަންހެނުންގެ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކޮމެޓީގެ

މަ ސައްކަތްކުރާ

އާމްދަނީންކަން

ކަނޑައަޅައި ،އެކަން އެނގޭނޭހެން ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި
ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.
އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި

. 63

)ހ(

ވަކިކުރުން

ކައުން ސިލުން އެއްވެ ސް ބޭނުމަކު މުވައްޒަފަކު ހޮވަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ
 62ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުން ސިލުން ފާ ސްކޮށް ،ސިވިލް
ސަރވި ސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ،ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

)ށ(

ކައުން ސިލުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކައުން ސިލުގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް ދާއިމީ
މުވައްޒަފުންނާއި
މުވައްޒަފުންނާ

ވަގުތީގޮތުން
ގުޅޭ

މުވައްޒަފުން

އެހެނިހެން

ޢައްޔަނުކޮށް

ކަންކަމުގައި

ވަކިކުރުމާއި

ޢަމަލުކުރާނީ

ސިވިލް

ސަރވި ސްގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވި ސް ކޮމިޝަނުން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އު ސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ނ(

ކައުން ސިލުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކައުން ސިލުގެ މުނި ސިޕަލް މަޤާމުތަކަށް
ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކޮށް ވަކިކުރުމާއި
މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ،އެ ކަންކަމާ
ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވައިލާ އު ސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

)ރ(

ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ އެއްވެ ސް މަޤާމަކަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ވަގުތީ
މުވައްޒަފަކު ވެ ސް ހޮވުމުގެ ކުރިން ،އެ މުވައްޒަފަށް ދޭންޖެހޭ މު ސާރައާއި
ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގައި މަ ސައްކަތްކުރުމުން ދޭ އެލަވަން ސް ދިނުމަށް
ބޭނުންވާ

ފައި ސާ

ކައުން ސިލުގެ

ބަޖެޓުގައި

ހިމެނޭކަން

ކަށަވަރު

ކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގެ
ފައި ސާއަށް

ޚަރަދުކުރުމުގައި،

މިނި ސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސްއިން

އެކުލަވައިލައިފައިވާ "ކައުން ސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއ ި،
ކައުން ސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބަޖެޓު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އު ސޫލު" ގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މިންގަނޑުތައް
ކައުން ސިލުން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
ކައުންސިލު އިދާރާގެ

އަދަދު290 :

. 64

މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީވުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ކައުން ސިލު އިދާރާގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަ ސައްކަތްތަކާއި
ޒިންމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ.

ދި ހަވަނ ަ ބާ ބު:
އަ ންހ ެނުނ ްގ ެ ތަ ރައ ްޤީއ ަށ ް މަ ސައްކަތ ް ކު ރާ ކޮ މެޓ ީ
ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު

. 65

ރައީސް
ކޮމޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ
ރައީ ސާއި ނައިބު ރައީ ސް ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

. 66

)ހ(

ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތް

މި ގަވާއިދުގެ  65ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި
ނައިބު ރައީ ސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގައި
އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)( 1

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ ރައީ ސްކަމަށް ނުވަތަ ނައިބު
ރައީ ސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދޭ މެންބަރެއްގެ ނަން ކޮމިޓީގެ
އާންމު ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅުން.

)( 2

ނަން ހުށަހެޅި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ ރައީ ސްއާއި ނައިބު
ރައީ ސް އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުން.

)( 3

ކޮންމެ މަޤާމެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގައި
ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ ) 1އެކެއް( ވޯޓު.

)( 4

ކޮމިޓީގެ ރައީ ސާއި ނައިބު ރައީ ސްކަމަށް ވޯޓަށް އަހާނީ ކޮންމެ
މަޤާމަކަށް ވަކިވަކިން.

)ށ(

ކޮމިޓީގެ ރައީ ސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި
ކޮމިޓީގެ

ރައީ ސަކު

އިންތިޚާބު

ކުރެވެންދެން ރިޔާ ސަތު

ބަހަލައްޓާނީ

ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސެވެ.
)ނ(

ކޮމިޓީގެ ރައީ ސްގެ މަޤާމު ހު ސްވެގެން ރައީ ސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ
ރިޔާ ސަތު ބަލަހައްޓާނީ ،ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ ސެވެ .އަދި ނައިބު ރައީސަކު
ނެތްނަމަ ކޮމިޓީގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެ ހުރި މެންބަރެކެވ ެ.

46

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ރ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ ސަކު އިންތިޚާބު ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާ ސަތު
ބަލަހައްޓާނީ ،ކޮމިޓީގެ ރައީ ސެވެ.

)ބ(

ކޮމިޓީގެ ރައީ ސްކަމަށާއި ނައިބު ރައީ ސްކަމަށް އިންތިޚާބުވާނީ އެންމެ ގިނަ
ވޯޓު ލިބޭ މެންބަރެކެވެ.

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު

. 67

)ހ(

ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީ ހިންގުމުގައި

ވޯޓު ނެގުން

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ކޮމެޓީގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު
ރައީ ސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި މަރުޙަލާތައް
ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.
)( 1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީ
ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދިއުން ތަކުރާރުވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން
ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް
ކޮމެޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުން؛

)( 2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީ
ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ ކަނ ްކަން
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު
ދިނުން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ
ވޯޓު ނެގުމަށް ނުވަތަ އެ ވޯޓުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު
ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޮމެޓީގެ

އާންމު

ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުން ،އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ އު ސޫލުގެ ތެރެއިން
އެޖެންޑާ ކުރުމަކީ ކޮމެޓީގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު
ކޮމެޓީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މެންބަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
)ނ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީ ހިންގުމުގައި ރައ ީސް
ނުވަތަ

ނައިބު ރައީ ސް

47

އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް

ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކަށް

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ މައް ސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށް ފޮނުވަންވާނީ ،ކޮމެޓީގެ
އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ އު ސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
)ރ(

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މައް ސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު ،ކޮމެޓީ ހިންގުމުގައި
ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސް އިހުމާލުވިކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން ލިޔުމުން،
ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ކޮމެޓީގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭނީ
ކޮމެޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާ ސްވުމުންނެވެ.

)ޅ(

ކޮމެޓީގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސްކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު ވަކިކުރި
ކަމުގައި ވީނަމަވެ ސް ،އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

)ކ(

ކޮމެޓީގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސްގެ މައްޗަށް ކޮމެޓީން އިތުބާރު
ނެތްކަމުގެ ވޯޓު

ނެގުމަށްފަހު ،އެފަދައިން ކޮމެޓީން ފާ ސްކޮށްފައިވަނީ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް
ޓަކައި ،ކޮމެޓީން އެކަން ފާ ސްކުރާތާ ރަ ސްމީ ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާ ލިޔެކިޔުމާއެކު ކޮމެޓީން ކައުން ސިލަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި ރަ ސްމީ ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އިތުބާރު
ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ
އެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކައުން ސިލުން ކަނޑައަޅައި ،ކޮމެޓީއަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
)އ(

މި މާއްދާގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުން ކަށަވަރުކުރުމަށް
ކައުން ސިލަށް ފޮނުވަންވާނީ އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކުގައެވެ.
)( 1

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު
ނެގުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަށް މައް ސަލަ އެޖެންޑާކޮށްދިނުމަށް އެދި
ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް؛

)( 2

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމާއި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު
ނެގުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާތައް؛
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާއި ،އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ

)( 3

ވޯޓު

ނެގުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ) 1އެކެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން
ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން؛
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާއި ،އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ

)( 4

ވޯޓު

ނެގުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް؛
އިހުމާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހ ެޅި

)( 5

ލިޔުންތައް؛
އިޞްލާޙު ކުރަންވީ ކަންކަމާއި ،އެ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް

)( 6

ދެވޭ މުއްދަތު އަންގައި ކޮމެޓީގެ ރައީ ސަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް
ހަވާލުކުރި ލިޔުން؛
)( 7
)ވ(

ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން.

މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް އެހެން
ލިޔުމެއް
އެ

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް

ލިޔުމެއް

ހޯދުމަށް

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް،

ވީ

ކައުން ސިލުން

އެދިއްޖެނަމަ،

އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީން

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)މ(

ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސްގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ
ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު ،އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކައުން ސިލުން ކަށަވަރުކުރުމާ ހަމައަށް،
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސް ،އޭނާގެ
މަޤާމުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާންވާނެއެވެ.

)ފ(

ކޮމިޓީގެ ރައީ ސްގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާ މުއްދަތުގައި
ކޮމިޓީގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނާނީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ ސެވެ .އަދި ކޮމިޓީގެ
ރައީ ސާއި ނައިބު ރައީ ސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ
ހުންނާނީ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެކެވެ.

)ދ(

ކޮމެޓީގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު
ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ ،މި މާއްދާގައި
ބުނެފައިވާ ފަދައިން ،އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއިދުގައިވާ
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކައުން ސިލަށް ފޮނުވައ ި،
ކައުން ސިލުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުންނެވެ.
)ތ(

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ،އިޞްލާޙު
ކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ،ކޮމެޓީގެ
ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސަށް އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ރަ ސްމީ ބަންދު
ދުވަ ސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

)ލ(

ކޮމެޓީ ހިންގުމުގައި ކޮމެޓީގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސް އިހުމާލުވިކަމަށް
ފާ ސްކުރި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައ ީސް
ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ،

އިޞްލާޙުކުރުމަށް

އެންގުމަށް

ބައްދަލުވުމުން

ނިންމިކަން ،ކޮމެޓީގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސަށް އެންގުނުކަމަށް
ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެއް
ނޫނެވެ .ނަމަވެ ސް ،އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައ ީސް
ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ ،ކޮމެޓީގެ ނިންމުން ލިޔުމުން ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު
ރައީ ސަށް އެންގުނުކަން ކޮމެޓީން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ހާލަތުގައި
) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ،ކޮމެޓީގެ ނިންމުން ލިޔުމުން
އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
)ގ(

މި މާއްދާގެ )ލ( ގެ ދަށުން ރައީ ސަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސަށް އަންގާ
އެންގުމާ ހަވާލުވުމަށް ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސް އިންކާރުކުރާނަމ ަ،
ލިޔުން

ހަވާލުކުރަން

ލިޔުމާ

މަ ސައްކަތްކުރުމުން

ހަވާލުވުމަށް

އިންކާރުކުރިކަމަށް ) 2ދޭއް( ފަރާތަކުން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.
އަދި މި

ހާލަތުގައި ރައީ ސަށް

ނުވަތަ ނައިބު

ރައީ ސަށް ލިޔުމުން

ހަވާލުކުރިކަމަށް ބަލައި ،އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ
މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ.
)ޏ(

ކޮމެޓީން

ހިންގުމުގައި

އިޞްލާޙުކުރަން

އަންގާ

ކަމެއް

އެކަން

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި އިޞްލާޙު ނުކުރުމާއި ،ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނިކޮށް އެފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ އެ ނޫންވެ ސް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ ޚިލާފު އެހެން ކަމެއް ކުރުމަކީ ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށ ް،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީ ހިންގުމުގައި
އިހުމާލުވަމުންދިއުން ތަކުރާރުކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
50
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ވަކިވުން
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

އެއްވެ ސް ސަބަބަކާހުރެ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ރަށެއްނަމަ ރަށު ކައުންސިލް
މެދުވެރިކޮށް ،ސިޓީއެއް ނަމަ ސިޓީ ކައުން ސިލް މެދުވެރިކޮށް ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީއަށް ރަ ސްމީ ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ސަބަބު އެނގޭ ގޮތަށް ލިޔުމަކުން
އަންގަންވާނެއެވެ .މެންބަރަކު މެންބަރު ކަމުން ވަކިވިކަމަށް ބެލެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީންނެވެ.
)ހ(

އެ މީހަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދި ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެ ސްކޮށް ސިޓީ
ފޮނުވުން.

)ށ(

މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ،ވިދިވިދިގެން ) 5ފަހެއް( ޖަލް ސާއަށް ހާޒިރުނުވުނ ް.
މަޤުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ ،ތިމާ ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހޭ މީހަކު
ބަލިވެގެން ނުވަތަ ކޮމިޓީން ގަބޫލުކުރާ އެނޫން ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުން.

)ނ(

މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  56-6ވަނަ
މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 10 /2010
)ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައި ލާޒިމުކުރާ ސިފައެއް މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުން.

)ރ(
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

. 69

ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު

. 70

މަރުވުން ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ދާއިމަށް ނުކުޅެދުން.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިވި ) 3ތިނެއް( ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ.
)ހ(

ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުން؛

)ށ(

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން؛

)ނ(

ކޮމިޓީން ކައުން ސިލާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް.

)ހ(

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ
އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމ ަ،
އެ އަދަދު ހަމަވަންދެން ،އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނޑައިލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން
ވަގުތަކަށް ފަ ސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީގެ ރައީ ސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

51
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ހ(

ބާއްވާ ދުވަސް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު
ކޮމިޓީގެ ތާވަލުކޮށްފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ
މަހަކު

ވެ ސް

އާންމުކޮށް

ބާއްވާނެ ދުވަ ސް

ބައްދަލުވުން

ކޮމިޓީން

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކޮމިޓީގެ

ރައީ ސަށް

ނުވަތަ

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތަށް

ފެނިއްޖަނަމަ ،މަހަކު ) 1އެކެއް( އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ އާންމު
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުން

. 72

)ހ(

ބާއްވާ ތަނާއި ،ވަގުތާއި،

ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތަނާއި ،ވަގުތާއި ،އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގެ
ރައީ ސެވެ.

އެޖެންޑާ

)ށ(

ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ،ގަޑިއާއި،
އެޖެންޑާ ،އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ދުވަހުގެ
ކުރިން،

ކޮމިޓީގެ

ރައީ ސް،

ލިޔުމުން

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންނަށް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީގެ އާންމު
ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ،ބައްދަލުވުމުގެ ) 1އެކެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވި
ގޮތުގެ ރެކޯޑުތައް ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ކައުން ސިލުގެ
މުވައްޒަފު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ޖަލް ސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާނަމ ަ،
އާންމު ބައްދަލުވުން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ދުވަހުގެ ) 2ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިނ ް،
ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ރައީ ސަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ،އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން ،ކޮމިޓީގެ ރައ ީސް
އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުން

. 73

)ހ(

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި
ހިނދަކު ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީ ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި ،އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

52

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެ ސް ،އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ
ކަމެއް ފާ ސްކުރެވޭނީ މުޅި ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި

. 74

ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ

)( 2

ވިޔަވާރިކުރުން އަދި ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން.

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އި ސްކަންދޭން ވާނެއެވެ.
އަދި

ކަންތައްތައް

)( 1

ކޮމިޓީގެ ރައީ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީ ސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން؛

ކޮމިޓީން

ކަންކަން

ނިންމަންވާނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއާ

ގުޅޭގޮތުން

އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާ ސަތުތަކާއި ރަށުގެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ވޯޓު ދިނުން

. 75

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާހާލަތު

. 76

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި

. 77

)ހ(

ކޮމެޓީގެ އެއްވެ ސްކަމެއް ނިންމޭނީ ،ޖަލް ސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ.

)ށ(

ކޮމިޓީގެ

ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެ ސް ،ވޯޓަށް

އެހޭ ކަމެއްގައި ދެވޭނީ

) 1އެކެއް( ވޯޓެވެ.
ކޮމިޓީގެ އެއްވެ ސް މެންބަރެއްގެ ފިރިމީހާ ،ނުވަތަ ދަރިއެއް ،ނުވަތަ މަންމަ ،ނުވަތަ
ބައްޕަ ،ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ،ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއްގެ
މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް
ކަމަކާމެދު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ ،ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް
ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރިޔާ ސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

ބައިވެރިވުން
ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން

. 78

)ހ(

ކޮމިޓީން ފާ ސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް
އާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް އާންމު ނުކުރާނަމަ ،އެއީ ޞައްޙަ
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކެއް ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

)ށ(

ކޮމިޓީން ފާ ސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް
އާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށް ޓަކައި ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓި ސް ބޯޑާއ ި،
ވެބް ސައިޓާއި

ކައުން ސިލުގެ

ކޮމިޓީގެ

ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

53

ރަ ސްމީ

ސޯޝަލް

މީޑިއާ

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީގެ
ޤަރާރުތަކާއި

އަމުރުތަކާއި

އާންމުކުރުމަށްފަހު،

ނިންމުންތައް

ކޮމިޓީގެ

އިދާރާއިން އެކަން ރެކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލު

. 79

)ހ(

އެކުލަވައިލުމާއި ފާސްކުރުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ކޮންމެ ) 5ފަހެއ ް(
ހާ ސިލުކުރަން

އަހަރަކު

ކަނޑައަޅާ

ކައުންސިލުން

ލަނޑުދަނޑިތައް

ތައްޔާރުކުރާ ރަށުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ،ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ކޮމެޓީގެ މަ ސައްކަތު
ތާވަލު ،ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުން ސިލުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގެ ނިޔަލަށް
ކައުން ސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުން

. 80

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  79ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަ ސައްކަތު ތާވަލަށް
ބިނާކޮށް ،ދައުލަތުން ކައުން ސިލަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީއަށް
ހަވާލުކުރާ ) 5%ފަހެއް އިން ސައްތަ( އާއި ،ކޮމެޓީއަށް ލިބޭ އެހެނިހެން
އާމްދަނީއާއި

އެހެނިހެން

ހިލޭއެހީއަށް

ބަލައި،

ކޮމެޓީގެ

ބަޖެޓް

އެކުލަވައިލައިފައި ކައުން ސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައި ސާއިން ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުން ހަރަކާތްތައް
ހިންގުމަށް ފާ ސްކޮށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ މެންބަރުންގެ އުޖޫރައަށް ވާ ފައ ިސާ
އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކޮމެޓީއަށް ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފާ ސްކޮށްފައިވާ
ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފައި ސާއިން އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވޭނަމ ަ،
އެ ފައި ސާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އާމްދަނީގެ
ގޮތުގައި ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ .ނަމަވެ ސް ޑި ސެންބަރުމަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހުގެ
ކުރިން

ގަނެފައިވާ

ތަކެއްޗާއި

ހޯދައިފައިވާ

ޚިދުމަތާއި

ގަންނަން

އެއްބަ ސްވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ހޯދަން އެއްބަ ސްވެފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަށްވާ
ފައި ސާ ،ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ  31ގެ ކުރިން ދައްކައި
ނިންމަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީގެ އެންމެހައި އާމްދަނީ ފައ ިސާ
ޖަމާކުރާނީ

ކައުން ސިލުގެ

އެކައުންޓުގައި

ކޮމެޓީއަށް

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

ކޯޑުގައެވެ .އަދި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރީގައި ކޮމެޓީގެ އެކައުންޓ ުގެ

54

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ނަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ އެކައުންޓްތައް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ
ތާރީޚުން ފެށިގެން 6

)ހައެއް( މަ ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އުވައިލައި،

އެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ކޮމެޓީގެ ފައި ސާ ކައުން ސިލުގެ އެކައުންޓުގައިވާ
ކޮމެޓީގެ ކޯޑަށް ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
ކޮމެޓީގެ ފިކްސްޑް

. 81

)ހ(

އެލަވަންސާއި ސިޓިންގ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އުޖޫރަ
ކަނޑައަޅާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

އެލަވަންސް

ލާމަރުކަޒީ

އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

އާ

އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ

މާލީ ވުޒާރާއިންނެވެ.
)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އުޖޫރަ

ފިޔަވައި

އިތުރު

މާލީ މަންފާއެއް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހޯދޭނީ ދައުލަތުގެ މާލީ ވުޒާރާއިން
ކަނޑައަޅާ އު ސޫލަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ކޮމެޓީ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ

. 82

ކޮމިޓީގެ ހިސާބުތައް

. 83

)ހ(

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށާއި ހަރަކާތްތަކަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ،
ކައުން ސިލުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .ކޮމެޓީގެ ހަރަކާތެއް ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގައި
ނުހިނގި ނަމަވެ ސް ،ކައުން ސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ހަފުތާއަކު
އެއްފަހަރު ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްވެ ސް މަޤުބޫލު
އުޒުރެއްނެތި އެ މަހެއްގެ އެއްވެ ސް ހަފުތާއެއްގައި ސޮއިނުކުރާ މެންބަރުންނަށް
އެ މަހަކަށްވާ ފިކް ސްޑް އެލަވަން ސް އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި މަގުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ ީ،
ކޮމިޓީގެ އެއްވެ ސް މެންބަރަކު ،ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ފިރިމީހާ ،ނުވަތަ
ދަރިއަކު ،ނުވަތަ މަންމަ ،ނުވަތަ ބައްޕަ ،ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ،ނުވަތަ
އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކު ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރައިފައިވާ
މީހަކު ބަލިވުމުން ނުވަތަ ރަ ސްމީ ބޭނުމަކަށް ވީއްލުމުގެ ސަބަބުން ހާޒިރު
ނުވެވުމަށް ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ކޮމެޓީން ނިންމައިގެން
ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނަ ހުރުމަށެވެ .މިގޮތަށް ރަށުން ބޭރުގައި ހުރެވޭނީ
ގިނަވެގެން  ) 45ސާޅީ ސްފަހެއް( ފަ ސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދުކުރުން

)ހ(

ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަން
ކުރަންވާނީ،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

3/2006

)ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ޤާނޫނު( އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
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ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލުގެ އެކައުންޓުގައި ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ
ކޮމެޓީގެ

ފަންޑުގެ

ނަމުގައި

ހުންނަ ފައި ސާއާއި

ކޮމިޓީގެ

ނަމުގައި

ވަކި އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައި ސާގެ ތަފު ސީލު ،ވިޔަ މޮޑިއުލްގެ ނުވަތަ
ސެޕް ސި ސްޓަމުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފަންޑުގައި ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ކޮމެޓީގެ ފަންޑުގެ ހި ސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޮމެޓީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޚިދުމަތާއި
މުދާ ހޯދުމުގެ ހުއްދަ )ޕީ.އޯ .އޮތަރައިޒްކުރުން( އާއި ކޮމެޓީގެ ފަންޑުން
ފައި ސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ )ޕީ.ވީ .އޮތަރައިޒް ކުރުން( ދޭނީ ،ކައުން ސިލުގެ
އެ މަ ސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

)ރ(

ކޮމެޓީގެ ފަންޑުން އެއްވެ ސް ޚަރަދެއް ކުރަން ހުއްދަ ދޭންވާނީ ،އެ ކޮމެޓީގެ
ރައީ ސް ނުވަތަ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު ސޮއިކޮށްފައި ކައުން ސިލަށް
ފޮނުވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމަކަށެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ

)ރ(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު

ލިބުމުން ،ފޯމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަންނަން އެދޭ މުދާ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު
) 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތަށް ،ލަ ސްނުކޮށް
ކައުން ސިލުން ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ވިޔަ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސެޕް ސި ސްޓަމުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށް ގަވާއިދު
ނަންބަރު ) 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތަށް
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބިލުތަކަށް ފައ ިސާ
ދެއްކުމާއި ،ހި ސާބުތައް އަދާހަމަކުރުމަކީ ،ކައުން ސިލުން އެ މަ ސައްކަތް ކުރާ
މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ކ(

ކޮމިޓީގެ ފަންޑުން ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ،ކޮމިޓީގެ މަގު ސަދުތައް ހާ ސިލުކުރުމަށް
އެކުލަވައިލާ މަ ސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށެވ ެ.

)އ(

ކޮމެޓީގެ ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް ،ކައުން ސިލުގެ ފަރާތުން ،ކޮންމެ މަހަކު،
އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ކޮމެޓީތަކުން ވިޔަފާރިކުރުން

. 85

މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ

. 86

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކޮމެޓީގެ މުދަލާއި ފައި ސާ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2017/R-20ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތަށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުން ސިލުގެ
މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ށ(

ކޮމެޓީގެ ފައި ސާއާއި ހި ސާބުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ
އޭނާއާ

މުވައްޒަފަކު

ހަވާލުވެފައިވާ

ފައި ސާއާއި

ހި ސާބުތަކަށް

ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ކައުން ސިލުގެ ވަޒީފާއިން
ވަކިވެވޭނީ އޭނާ ހަވާލުވެހުރި ފައި ސާއާއި ހި ސާބުތައް ކައުން ސިލުން ކަނޑައަޅާ
ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
)ހ(

ކޮމެޓީގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަގު ސަދުތައް ހާ ސިލުކުރުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް
އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް ،ކޮމެޓީތަކުން ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންނަމ ަ،
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަގު ސަދުތަކަށް ނުވަތަ
ކޮމެޓީގެ މަގު ސަދުތައް ހިމަނައިގެން ކައުން ސިލުން "ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ
ކުންފުނި"

އުފައްދައި

ކޮމެޓީއަށް

ވިޔަފާރި

ފުރުޞަތު

ކުރުމުގެ

ފަހިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
)ހ(

ކުރިން ހުރި އަންހެނުންގެ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންއައި ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި ،މި ގަވާއިދަށް

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ކޮމެޓީގެ

އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައި ސާއާއި ވިޔަފާރިއާއި މުދަލާއި ވަ ސީލަތްތައ ް،

ކޮމެޓީގެ ވިޔަފާރިއާއި

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ

މުދަލާއި ފައިސާ

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ
ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވީއެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ،ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން
އެއްވެ ސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުންގެންދާނަމަ) 6 ،ހައެއް( މަ ސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު ސޫލާ އެއްގޮތަށް
ވިޔަފާރިތައް ރަޖި ސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން

. 87

)ހ(

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ވަ ސީލަތްތަކާއި
ކޮމިޓީގެ

މަ ސައްކަތްތައް

ކުރުމަށް

ބޭނުންވާނެ

އިދާރީ

އިންތިޒާމު،

ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް ހަމަޖައް ސައި ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކޮމިޓީގެ އިދާރީ
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މަ ސައްކަތްތަކާއި

މާލީ

މަ ސައްކަތްތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކައުން ސިލުގެ

ކަނޑައަޅައި،

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި އެ މަ ސައްކަތްތައް ހިމަނައި ،ޒިންމާ
ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ކައުން ސިލުގެ
އެހެނިހެން ލިޔުންތަކެކޭ އެއް އު ސޫލުން ރައްކައުތެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު
ކައުން ސިލުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ

އެންމެހައި

ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ އެ ކޮމިޓީގެ ބޭނުންތަކަށް ފަ ސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނޭހެން
އިންތިޒާމުކުރެވިފައެވެ.
)ނ(

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ނުވަތަ އެ މަޤާމުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި ކައުން ސިލުގެ
އިދާރާގެ މުވައްޒަފު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް
ކައުން ސިލުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .ނަމަވ ެސް
އެ ފަރާތަކަށް ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަމުގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

)ރ(

ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތައް ގިނަވެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ އިދާރީ މަ ސައްކަތްތައް
އިތުރުވެއްޖެނަމަ،

ކައުން ސިލުގެ މަޝްވަރާގެ

މަތީން

ކޮމިޓީގެ

މާލީ

ތަނަވަ ސްކަން ހުރިނަމަ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ އިދާރީ މަ ސައްކަތްތަކަށް
މުވައްޒަފުން ހޮވިދާނެއެވެ .މިފަދައިން ހޮވާ މުވައްޒަފަކީ ކައުން ސިލުގެ
އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމަކަށް ހޮވާ މުވައްޒަފަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ޖަވާބުދާރީވުން

. 88

ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ސޮއިކުރުން

. 89

ކޮމެޓީގެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ

. 90

ކޮމެޓީގެ މަ ސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުން ސިލަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް
ކޮމެޓީން ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ.
ކޮމިޓީން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ،ރިޕޯޓާއި ،ކޮމެޓީގެ މަ ސައްކަތްތަކާ
ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭ ލިޔުންތަކާއި މި ނޫންވެ ސް ރަ ސްމީ
ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ރައީ ސެވެ .ކޮމިޓީގެ ރައީ ސް ނެތް ހިނދެއްގައި
ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ ސް ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުމާ އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި މެންބަރެވެ.
)ހ(

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތަކީ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމެޓީން
އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތެވެ.
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކޮމެޓީގެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ
މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އެގާރަވ ަނ ަ ބާ ބު:
ކަ އުންސ ިލްތަކ ުގ ެ ދަ އުރ ު ބަ ދަލުވ ުމުގ ެ މަ ރުޙަލ ާ
އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތު

. 91

އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީ

. 92

އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީގެ

. 93

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތަކީ ،އެ ކައުން ސިލެއްގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައުން ސިލަރުން ހުވާކުރާ
ދުވަހާ ހަމަޔަށް ހިނގާ މުއްދަތެވެ.
)ހ(

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ ކަންކަން ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި ކައުން ސިލުގެ
ރައީ ސާއި ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ،ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ ) 3ތިނެއ ް(
މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ) 5ފަހެއް( މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ
ކޮމިޓީއެއް

އިންތިޤާލީ

ކައުން ސިލުގެ

އުފައްދަންވާނެއެވެ.

އިދާރާގެ

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ) 3ތިނެއް( އަށްވުރެ މަދުނަމަ ،ކައުން ސިލުގެ
އިދާރާގައި އެ ވަގުތު މަ ސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ހިމަނައިގެން އިންތިޤާލީ
ކޮމިޓީ އުފައްދަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޤާލީ ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ،
ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސް /މޭޔަރު ނުވަތަ އެ މަ ސްއޫލިއްޔަތާ އެ ވަގުތު
ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކުންނެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ
މުވައްޒަފުން ހަމަޖައް ސާނީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން
ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސެވެ.

)ރ(

މި

މާއްދާގެ

ގައި

)ހ(

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޮމިޓީގެ

އިންތިޤާލީ

މަ ސްއޫލިއްޔަތުތައް ފެށޭނީ ،އިންތިޤާލީ މުއްދަތު ފަށާ ތާރީޚުންނެވެ.
)ބ(

އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާނީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ
ބެލުމުގެ ދަށުން ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު

)ހ(

އިންތިޤާލީ

މަރުޙަލާގެ

ކައުން ސިލަރުންނަށް،

59

މުއްދަތުގައި،

އަންނަނިވި

ކައުން ސިލަށް

ކަންތައްތައް،

އެ

އިންތިޚާބުވި
ކައުން ސިލަރަކު

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ނި ސްބަތްވާ ކައުން ސިލެއްގެ އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީއިން ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓު
އޮތޯރިޓީން

ނަމޫނާއަކާ

ކަނޑައަޅާ

އެއްގޮތަށް

ތައްޔާރުކޮށް

ރިޕޯޓް

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)( 1

ހިންގައިފައިވާ

ކައުން ސިލުން

އެންމެހައި

މަޝްރޫޢުތަކާއި،

ހިންގަމުންގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ،ކުރަމުންދާ މަ ސައްކަތްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި،
ގުޅޭގޮތުން

ކައުން ސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ

މަޝްވަރާކުރުމަށް

ޚާއްޞަ

ޚިދުމަތްތަކާ
ބައްދަލުވުމެއް

ހަމަޖައް ސައިދިނުން.
)( 2

ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑާއި ،އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ހުންނަ
އެންމެހައި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި ،އެ ޑިޕާޓުމަންޓުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ
މަ ސައްކަތްތަކުގެ ތަފު ސީލު ދިނުން.

)( 3

ކައުން ސިލުން ،ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ކޮށްފައިވާ
ކުރަމުންގެންދާ

އަދި

އެންމެހައި

މުޢާމަލާތެއްގެ

މަޢުލޫމާތު،

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުން ސިލަރުންނަށް ދިނުން؛
)( 4

ކައުން ސިލުން

ބަލަމުންދާ

އެންމެހައި

މައް ސަލަތަކާއ ި،

އެ މައް ސަލަތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ތަފު ސީލު ،ލިޔުމުން ދިނުން؛
)( 5

ކައުން ސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ގޮތާއި ،ކައުން ސިލުގެ ހިންގާ
ގަވާއިދާއި ،ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުން ސިލަރުންނަށް
ދިނުން؛

)( 6

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ރަށު  /އަތޮޅު /
ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކުން ދިނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ދިނުން

)( 7

ކައުން ސިލުން

ކުރަމުންދާ

ވިޔަފާރިއާއި،

ކޮށްފައިވާ

އިންވެ ސްޓްމަންޓްތަކާއި ،ނަގަމުންދާ ފީއާއި ކުއްޔާއި ،ކައުން ސިލަށް
އާމްދަނީ

ލިބޭ

ވަ ސީލަތްތަކާއި،

ކައުން ސިލުން

ނަގައިފައިވާ

ލޯނުތަކާއި ،ކައުން ސިލުން ދީފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު
ދިނުން؛
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

)( 8

ކައުން ސިލުން ފައި ސާގެ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކަންކަން ހިންގާ

ބަލަހައްޓާ ގޮތުގެ

މަޢުލޫމާތާއި ،އަހަރީ މަ ސައްކަތު ތާވަލާއި ،އަހަރީ ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތު
ދިނުން؛
)( 9

ކައުން ސިލުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އު ސޫލުތަކާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން؛

) ( 10ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ކައުން ސިލްތަކުން
ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން؛
) ( 11ކައުން ސިލުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި،

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި،

ބިނާވެށި ޕްލޭނުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި އެހެން

ޚަރަދުކުރުން

. 94

)ހ(

ވިލަރެސްކުރާނެ ފަރާތް

. 95

އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުން ސިލަރުން މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

މުޚާޠަބުކުރާނެ ގޮތް

. 96

ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)( 1

ކައުން ސިލާއި ،އިންތިޤާލީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ
ޚަރަދު؛

)( 2

މު ސާރައާއި އެލަވަން ސްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު؛

)( 3

މަރާމާތުކުރުން ފިޔަވައި ،އިދާރީ ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު؛

)( 4

ކައުން ސިލުން

އިންތިޤާލީ

މުއްދަތުގެ

ކުރިން

ހޯދައިފައިހުރި

ޚިދުމަތަށާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު.

މައުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އިންތިޤާލީ
ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ކައުން ސިލެއްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
ކައުން ސިލްތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ފަރާތްތައް މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން
އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި ކައުން ސިލުން ކުރާ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި
އެ ކައުން ސިލަރުންނާ މުޚާޠަބުކުރަންވާނީ "އިންތިޚާބީ މޭޔަރު" ،ނުވަތަ "އިންތިޚާބީ
ރައީ ސް" ނުވަތަ "އިންތިޚާބީ ކައުން ސިލަރު" ،މިފަދައިންނެވެ.

61

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނާއި

. 97

މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އިންތިޚާބީ ކައުން ސިލަރުން މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ،ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ
މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތުކުރަން ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި އެފަދަ އެންމެހާ މުޢާމަލާތެއް
ކުރަންވާނީ ކައުން ސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި ކައުން ސިލުގެ
އިދާރާގެ އެހެން އެއްވެ ސް މުވައްޒަފަކު ،އިންތިޚާބީ ކައުން ސިލަރުން މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެ
ކުރިން އެއްވެ ސް މުޢާމަލާތެއް ސީދާ އެ ފަރާތްތަކާ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މަޤާމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން

. 98

މަޤާމު ހަވާލުކުރުން

. 99

އިންތިޚާބީ ކައުން ސިލަރުން މަޤާމުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވާތާ ) 1އެކެއް( ހަފުތ ާގެ
ތެރޭގައި ކައުން ސިލުގެ މަ ސައްކަތްތަކަށް އެ ކައުން ސިލަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އު ސޫލަކުން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ބާއްވަންވާނެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ މުޤައްރަރު ކަނޑައަޅާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީންނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކައުން ސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި ކައުން ސިލުގެ
ކޮމެޓީތަކާއި ކައުން ސިލުން ފާ ސްކޮށްފައިވާ މުހިންމު ގަވާއިދުތަކާއި އު ސޫލުތަކުގެ
އިތުރުން ،ކައުން ސިލް ހިންގާ ގޮތާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
3/2006

)ދައުލަތުގެ

އެކުލަލައިފައިފައިވާ

މާލިއްޔަތުގެ

2017/R-20

ޤާނޫނު(
)ދައުލަތުގެ

އާއި

އެ

މާލިއްޔަތުގެ

ޤާނޫނުގެ
ގަވާއިދު(

ދަށުން
އަށް

އަހުލުވެރިކުރުވުން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

އިންތިޚާބީ ކައުން ސިލަރުން މަޤާމާ ހަވާލުވެ ހުވާކުރުމުގެ ރަ ސްމިއްޔާތު
ބޭއްވުމުގެ އެންމެހައި ތައްޔާރީތަކެއް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން

ކަނޑައަޅާ އު ސޫލާ އެއްގޮތަށް ކައުން ސިލްތަކުން ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކައުން ސިލަރުން ހުވާކުރާ ރަ ސްމިއްޔާތަށް ،ދައުރު ހަމަވާ ކައުން ސިލަރުންނަށް
ދަޢުވަތު ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުން ސިލަރުންނާއި ދައުރު ހަމަވާ ކައުން ސިލަރުން
ހުވާކުރުމުގެ ރަ ސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރުވުމުން މަރުޙަބާ ކިޔާނީ ކައުން ސިލުގެ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ބާ ރަވ ަނ ަ ބާ ބު:
އެ ހެނިހ ެނ ް ކަ ންކަނ ް
ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން

 . 100މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް
ދިމާވުން

 . 101މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ އެއްވ ެސް
އިބާރާތެއް ،ނުވަތަ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އެއްޗެއް މާނަކުރުމުގައި
ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ
ބޯޑުންނެވެ .އަދި އެފަދަ ހާލަތުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ނިންމާ
ނިންމުންތަކަކީ މި ގަވާއިދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

 . 102މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން މި ގަވާއިދު
ފާ ސްކޮށް ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތައް

 . 103މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ކުރިން ކައުން ސިލުތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފާ ސްކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އު ސޫލުތައް ބާޠިލުވީއެވެ.

މާނަކުރުން

 . 104މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން
އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް
ދީފައިވާނީ ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ،ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވ ެ.
އަދި މި ގަވާއިދުގައި މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުކޮށް
ބޭނުންކުރާ މާނަވެ ސް ހިމެނިގެންވެއެވެ.
)ހ(

"ކައުން ސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނު(

ގެ

އިދާރީ
ދަށުން

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

ހިންގުމުގެ

ކައުން ސިލްތަކަށާއ ި،

އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަތޮޅު

ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކަށާއި ،ނުވަތަ ރަށު ކައުން ސިލްތަކަށެވެ.
)ށ(

"ކައުން ސިލަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނު(

ގެ
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ލާމަރުކަޒީ

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ދަށުން

އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

އުޞޫލުން

އަތޮޅު

ހިންގުމުގެ

ކައުން ސިލްތަކުގެ

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

އަދަދު290 :

މެންބަރުންނަށާއި،

ސިޓީ

ކައުން ސިލްތަކުގެ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މެންބަރުންނަށާއި،

ރަށު

ކައުން ސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނަށެވެ.
)ނ(

"ރައްޔިތުންގެ ފައި ސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ
ފައި ސާ ފިޔަވައި ކައުން ސިލަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައި ސާއާއި
އާމްދަނީއާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފައި ސާއަށެވެ.

)ރ(

" ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ) 7/2010 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  126ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުން ސިލުގެ އިދާރާގެ އެންމެ އި ސް އިދާރީ
މުވައްޒަފުކަމަށް ސިވިލް ސަރވި ސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެވެ .ނުވަތަ
އެ މަޤާމުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެވެ.

)ބ(

" ސުލޫކީ މިންގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(
ގެ

ސޯޅަވަނަ

ބާބުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކައުން ސިލަރުންގެ

ސުލޫކީ

މިންގަނޑަށެވެ.
)ޅ(

"ވިޔަ މޮޑިއުލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކައުން ސިލްތަކުގެ ފައި ސާއާއި
ބަޖެޓާއި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީން އެކުލަލައިފައިފައިވާ ނިޒާމަށެވެ.

)ކ(

" ސެޕް ސި ސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ
ފައި ސާއާއި ބަޖެޓާއި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މާލީ ވުޒާރާއިން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ ނިޒާމަށެވެ.

_____________________________
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

`
ޖަދުވަލު 1

 ........ކައުންސިލުގެ ނަން........
ރަށް،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ސަ ލާ މުގ ެ /ޢާ އި ލީ ޒި ންމާގ ެ ޗު އް ޓީގައ ި ހު ރި ސަބަބ ު ބަ ޔާންކުރ ާ ފޯ މު
ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި
ދުވަސް) 1 :އެކެއް(
ތާރީޚު:

ދުވަސް) 2 :ދޭއް(
އެންގި ގަ ޑި:

ތާރީޚު:

ސަބަބު:

ސަބަބު:

 2ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ތަފުސީލު ލިޔަން:

ތާރީޚު:

އެންގި ގަ ޑި:

އެންގި ގަ ޑި:

ސަބަބު:

ކައުންސިލަރުގެ އިޤްރާރު:

ކައުންސިލަރުގެ ނަން:

މަތީގައި

އެ ޑްރެސް:

އެވަނީ

އަހުރެންނާބެހޭ

ތެދު

މަޢުލޫ މާތެވެ.

އެ މަޢުލޫ މާތަކީ އެއްވެސް މަ ޖުބޫރުކަ މެއް ނެތި އަހުރެން ދީފައިވާ

މަޤާމު:

މަޢުލޫމާތެވެ .ސަލާ މުގެ ޗުއްޓީގައި އަހުރެން ހުރީ ،އަހުރެން

ސޮއި:

ބަލިވެގެން ނޫންކަ މަށް ވެއް ޖެނަ މަ ،އަހުރެންގެ މައްޗަށް އިޞްލާޙީ
ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަހުރެން ގަބޫލުކުރަ މެވެ.

ރައީސް ،ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި
ދުވަސް 1 -
އެންގި ތާރީޚު:

އަދި

ދުވަސް 2-
އެންގި ގަ ޑި:

ކައުންސިލަރުގެ ނަން:
މަޤާމު:
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އެންގި ތާރީޚު:

އެންގި ގަ ޑި:

ކައުންސިލަރުގެ ސޮއި

ތާރީޚު:

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު290 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-143 :

ހާ ޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައް ޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި
އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް:
މުވައް ޒަފުގެ ނަން:
މަޤާމު:

ގަ ޑި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:
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