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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ    2ގެ  6ފްޙާ: ސަ

` 
 

 ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލު  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ތަކުން 

 

ހިންގާނެ ގޮތުގެ އާއްމު އުސޫލުތަކެއް  އްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ އަންހެނުންގެ ތަރަ )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ބޭނުން 
ނޑު މަޤްސަދަކ ، ހުރިހާ ރަށެއް އެއް  ސް މިކޮމިޓ ތައް/ސިޓ އެއްގައިވެއެކުލަވާލުމުގެ މައިގަ

އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން ިހންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްިދނުމެވެ. މި އުސޫލުތައް 
އެކުލަވާލެވިފައިވަނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

، އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް R-14/2012އަދި އަްނހެުނންގެ ކޮމިޓ ގެ ގަވާއިދު  2010/7ޤާނޫނު 

މިޓ ން ދުވަހުން ދުވަަހށް ހިންގާ މަސައްކަތްަތއް ރަނގަޅުގޮތުގައި ކޮ
 ތަންފ ޒުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ަނންބަރު އެކުލަވާލެވިފައި ވަނ  މިއުސޫލު  )ށ(  

ގެ )ރ( ނަ މާއްދާވަ 35އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ އަ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 57އާއި 

 ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ އަންހެުނންގެ ކޮމިޓ ގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުންެނވެ.

ފާސްކުރާ ދުވަހުން  ބޯުޑން މިއުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަާށނ  މިއުސޫލު އެލް.ޖ .އޭ )ނ(  

 .ފެށިގެންނެވެ

އަށް ޤ ގާނ  އަންހެނުންގެ ތަރައްއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ތައް ހިންޤ އަންހެނުންގެ ތަރައް )ހ(  .2 ކޮމިޓ  ހިންގުން 
ވާއިދާއި މިއުސޫލާއި، އަދި ކޮމެޓ ން ނިންމާ ނިންމުތަކާއި ޤަ މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމެޓ ތަކުގެ 

 ޓ ގެ ރައ ސާއެވެ.އެއްގޮތަށް ކޮމި

 ސިލުކުރުމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޙާދު ޤްޞަކޮމިޓ ގެ މަ )ށ(  
ޓ އަށް ކުންފުނިތަކާއި އެކު ިމިނވަންކަމާއި އެކު މުއާމަލާތް ުކރުމުގެ ބާރު ކޮމިއަދި 

ލިބިގެން ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކައުންސިލަށް ކޮޕ  
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކާރު މުއައްސަސާތަކާއި، އެހ ދޭ ފަރާތްތަކާއި މަދަނ  ޖަމާއަތްތައް އަދި އަމިއްލަ ސަރު )ނ(  
ަވންކަމާއި އެކު އެއްވެސް ސަދު ހާސިލުކުރުމަށް މިނިޤްފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޓ ގެ މަ

 ހުރަހެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ    3ގެ  6ފްޙާ: ސަ

 ދެފަރާތުންެމ  ކައުންސިލާއި ކޮމިޓ އާއި ށްހޯދުމަމަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް  އަށްކޮމިޓ  )ރ(  
ކޮމެޓ ގެ ާވނެއެވެ. އަދި ކޮށް ރަނގަޅު މަސައްކަތު މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރަންމަޝްވަރާ

ނޑައަޅާތަނެއްގައި ކޮމެޓ ގެ އިދާރާ ގާއިމް ކައުންސިލުން މަޝްވަރާއާއިއެކު  ކަ
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

އިދާރ   ކޮމިޓ ގެ
 ކަންކަން ބެލެހެއްުޓން 

 )ހ(  .3
 

 މިޓ ގެ އެންމެހައި އިދާރ  މަސައްކަތްތަކާއި ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްާޓނ  ކައުންސިލުންނެވެ. ކޮ
 

ކައުންސިލްގެ އެހެނިހެްނ ކޮމިޓ ތަކުގެ އިދާރ  އިންިތޒާމްތައް ކައުންސިލުން  )ށ(  
ހަމަޖައްސާފަދައިން އަންހެނުްނގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ އިދާރ  

ކައުންސިލުން ަހމަޖައްސަންވާނެވެ. މިގޮތުން ައންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް  އިންތިޒާމްތައް
ނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ އިދާރ  އަދި މާލ  މަސައްކަތްތައް ކަ

 މުވައްޒަފުންގެ ވަޒ ފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނާ، ޒިންމާ ޙަވާލުކުރަންވާނެެއވެ.
ކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ޙަރަކާތައް ގިނަވެ އާމްދަނ  އިތުރުވެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަަސއް )ނ(  

އިދާރ  މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާެގ މަތިން ކޮމިޓ ގެ މާލ  
ތަނަވަސްކަން ހުރިނަމަ ކޮމިޓ ގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ އިދާރ  މަސައްކަތްތަކަށް 

 މުވައްޒަފުންނެގިދާނެއެވެ.
ރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ އަކ  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އަންހެނުންގެ ތަ )ރ(  

އޮންނަ ކޮމިޓ އަކަށް ވުމާއެކު ކޮމިޓ ގެ އިދާރ  އަދި މާލ  އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް 
ކައުންސިލްގެ އެހެނިހެން ލިޔުްނަތކެކޭ އެއް އުޞޫލުން ރައްކާތެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 

ްއޓަންާވނެއެވެ.އަންހެނުންގެ ކޮިމޓ ގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުން ކައުންސިލުން  ބަލަހަ
 ހުންނަންވާނ  އެ ކޮމިޓ ގެ ބޭނުްނތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެހެްނ އިންތިޒާމްކުރެވިފައެވެ.

ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އެ މަޤާމުގެ  )ބ(  
ނުވަތަ ތަކާ އެވަގުތަކު ޙަވާލުވެހުރި ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު މަސްއޫލިއްޔަތު

ނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު  ކޮމިޓ ގެ އިދާރ  ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަ
ކޮމިޓ ން ނިންމާ ކަންކަމުގައި ވޯޓެއް  ނަމަވެްސ އެ ފަރާތަކަށްބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. 

 ނުދެވޭނެއެވެ.
ލުވުން ކޮމިޓ ގެ ބައްދަ

 ބޭއްވުން 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ އިދާރ  އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ަބލަހައްޓާނ  ކައުންސިލުގެ  )ހ(  .4

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުގެ ކަމާގުޅޭ  އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަ
 މުވައްޒަފެކެވެ.

( 5.5ވަނަ މާއްދާގެ ) 5ކޮމިޓ ގެ ޤަވާޢިދު  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަަސއްކަތް ކުރާ )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކޮމިޓ ގެ  15ވަނަ މާއްދާއާއި  9އާއި 

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވާނެއެެވ. މިގޮތުން ބާއްަވންޖެހޭ ބަްއދަލުވުންތަކުގެ ަތފްސ ލު 
 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.
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ތަރައްޤ އަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓ ގެ ޤަވާޢިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓ ްނ  އަންހެނުންގެ )ހ(  .5 ރިޕޯޓުކުރުން
ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވަންޖެޭހ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަން ވާެނއެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޓ ްނ 
ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންެޖހޭކަމަްށ ޤަވާއިދުގާ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ރިޕޯޓުތަކާއި ފޮނުވަންޖެޭހ 

 އިއެވަނ އެވެ.މުއްދަތު ތިރ ގަ

 

ކޮމިޓ ތަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ޔައުމިއްޔާ/ ރިޕޯޓު ތަކުގައި ކޮމިޓ އަށް  )ށ(  
ކައުންސިލްތަކުން އެހ ތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާެނއެވެ. އަދި ކައުންސިލަށް 

މެދު އޮންަނ ދެ އަވަހަްށ ކައުންސިލާއި ކޮމިޓ އާހުށަހަޅާ ކަންތަްއތަކާއި ބެހޭޮގތުްނ އެންމެ 
 ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.
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ކޮމިޓ ގެ ޓްރަސްޓް  
ފަންޑާއި ޓްރަސްޓް 

 އެކައުންޓް

ކޮމިޓ ގެ މާލ  ކަންތައްތައް ހިންާގ ބެލެހެއްޓުމަށް އަްނހެނުންގެ ތަަރއްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ  )ހ(  .6

 ކޮމިޓ ގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް ފަްނޑެއް ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓ ގެއެންމެހާ ފައިސާއެއް ބަހައްޓަންާވނ  މިނިސްޓްރ  ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް  )ށ(  
ނޑަޓްރަސްޓް ފަންޑް ހުޅުވުމަށް ޓެރެޜަރ ން  އަޅާ އުސޫލަކުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަްށ ކަ

ޓްރަސްޓް ފަންޑެއްގައެވެ.  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލްގައި ހުޅުވާ
ފަންޑްގެ އެންމެހައި ފައިސާ ހުންނަންވާނ  އެ ކޮމިޓ އެއްގެ ނަމުގައި ބޭންުކ ޓްރަސްޓް 

 އެކައުންޓެއްގައެވެ.

އަންހެނުންެގ ކޮމިޓ ގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނ ،  )ނ(  
ނޑަ R-14/2012ކޮމިޓ ގެ ގަވާއިދު  އަޅާ ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުން ކަ

ނޑައަޅާ މިންވަރަކަށެވެ.  ބަޔަކަށް ކަ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ބުނާ އެކައުންްޓ ހިންގައި ބަލަހައްާޓނ  ކައުންސިލުންނެވެ. )ރ(  

ކޮމިޓ ގެ މާލ  އުޞޫލުތަކާއި ެއކަންކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ުއޞޫލުތައް ހިންަގންވާނ ،  )ހ(  .7 ކޮމިޓ ގެ މާލިއްޔަތު
ށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަަމ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ޮގަތކަ

 ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންެނވެ.

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާގެ  ޓ އަށްކޮމެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ  )ށ(  
 ވާނެއެވެ. ހިއްސާކުރަން  ކައުންސިލާ ލިޔުމުންހ އެއްގެ މައުލޫމާތު އެހ އެއް ވެދޭނަމަ އެ އެ

އަދި އެފަދަ އެއްވެސް އެހ އެއް ހޭދަކުރަންވާނ  ކޮމިޓ ގެ ފަންޑަށާއި އެކައުންަޓްށ 
 ވެއްދުމަށްފަހު މާލ  އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަކޮށްގެނެވެ.

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރަންވާނ  ކޮމިޓ ގެ މަޤްޞަދުތައް  )ނ(  
 ކަތު ތާވަލުގައި ބަޔާންކުރާ ހަރަކާތްތަކަށެވެ.ޙާޞިލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާއި މަސައް

އިންސައްތަ ޚަރަދު ކުރަންވާނ  އެކޮމިޓ ގެ  50އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ އާމްދަނ ގެ  )ރ(  
 5މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކަށެވެ. އަދި ކޮމިޓ ގެ ސާފު ފައިދާގެ 

 ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ. އިންސައްތައަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއް ފަހަށް

މާލ  ކޮމިޓ ގެ 
 ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ 

ބެލެެހއްޓުމުގައި ތިރ ގައިމިވާ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ކޮމިޓ ގެ މާލ  ކަންތައްތައް    .8
ބަލައި އެކަންކަން ޤަވާޢިދުން ހިނގަމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަކ  ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

 ޓ ގެ މާލ  ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ހުށަހަޅާންޖެހޭ ފަރާތްަތކަށް ގަވާއިދުން ފޮނުވުން ކޮމި (ހ)  

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ތައާރުޒުނުވާ ގޮތަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިްނ  (ށ)  
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 ކޮމިޓ އަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އެންެމހައި ކަންތައް އިދާރާއިން ހިންުގން.

 ގެ އާމްދަނ އާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޭޓނެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖެއްސުން.ކޮމިޓ  (ނ)  

މުދަލާއި ހަވާލުގައި ުހންނަ މުާދ ހޯދުމާއި، ވިއްކުމާއި، ދޫކުރުުމގެ އިންތިޒާމް މާލިއްޔަުތ  (ރ)  
 ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްުޓްނ.

ފައިސާއާއި ޓ  ކޮމި
ހިސަބުތަކާއި ޙަވާލުވެ 

 އްޒަފު ހުންނަ މުވަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ޙަވާލުވެ  )ހ(  .9
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފު އޭނާއާއި  ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ކައުންސިލުން ކަ

އްޒަފަކު ޙަވާލުވެފައިވާ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި ފަދަ މުވަ
ކައުންސިލްގެ ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރެވޭނ  އޭނާ ޙަވާލުވެހުރި ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ކައުންސިލުން ކަ

ކޮމިޓ އަށް ލިބޭ ފައިސާ، ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޓ ެގ ބޭންކް އެކައުންޓަްށ  )ށ(  
 ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.

މްބަރުންގެ މިޓ  މެކޮ
 އެލަވަންސް

އެލަވަންސް ޮކންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް  ތްތަކުންކުރެތިރ ގައިވާ ގޮ މެމްބަުރްނނަށްއަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ   .10
 ދެވިދާނެއެވެ.

 ދިނުން  އެލަވަންސް  މެމްބަރުންނަށް  ކޮމިޓ ގެ  )ހ(  

ނުވާނޭހެްނ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރުއެ ތާވަލުގައި ވާ  އެއްގޮތަށްތިރ ގައިވާ ތާވަލުގައި 
އަންހެނުްނގެ ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޓ ން ފާސްކޮށްގެން  ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު

މަުހ އެލަވަންސް ދެވޭނ  އެ ދެވޭ ދެިވދާނެއެވެ. މި ގޮތުން  އެލަވަންސްކޮންމެ މަހަކު 
 މާލިއްޔަތުންއަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ ކޮމިޓ ގެ މާލ  ފުދުންތެރިކަން ހުރިނަމައެވެ. 

 50މެމްބަރުންގެ އެލަވަންސަށް ޚަރަދު ކުރެވޭނ  އެ ކޮމިޓ އަށް ލިބޭ އާމްދަނ ގެ 
 އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަަދދެކެވެ.

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ 

 އަދަދު މަޤާމު

 ރުފިޔާ  -/5800މަހަކު  ރައ ސް 

 ފިޔާ ރު -/5400މަހަކު  ނައިބު ރައ ސް

 ރުފިޔާ  -/5000މަހަކު  މެމްބަރުން 

 

 

 ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ 
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 އަދަދު މަޤާމު

 ރުފިޔާ  -/6800މަހަކު  ރައ ސް 

 ރުފިޔާ  -/6400މަހަކު  ނައިބު ރައ ސް

 ރުފިޔާ  -/6000މަހަކު  މެމްބަރުން 
 

    

 ކަށް އެލަވަންސް ދިނުން ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުންތަ  )ށ(  

މާލ  ފުދުންތެރިކަން ކޮމިޓ ެގ  ދެވޭނެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ އެލަވަންސް 
މާލިއްޔަތުގައި ނެތްނަމަ ކޮމިޓ ގެ މާލ  ފުދުންތެރިކަން ހުރިނަމަ ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުންތަކަްށ 

ނޑައެޅޭ އެލަވަންސެއް ދެވިދާނެއެވެ. މި ގޮތުން ބައްދަލުވުަމށް އެ ލަވަންސް ދެވޭނ  ކަ
ބައްދަލުވުމަށެވެ. ބައްދަލުވުމަށް އެލަަވންސް ދެވޭނ  ތިރ ގައިވާ ތާވަލުގައިާވ  4ގިނަވެގެން 

 ގޮތުގެ މަތިން އެ ތާވަލުގައިވާ ިމންވަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނޭހެނެވެ.

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ 

 އަދަދު މަޤާމު

 ރުފިޔާ  -/500ބައްދަލުވުމަކަށް  ރައ ސް 

 ރުފިޔާ  -/400ބައްދަލުވުމަކަށް  ނައިބު ރައ ސް

 ރުފިޔާއާއި  -/300ރުފިޔާ އާއި  -/100ބައްދަލުވުމަކަށް  މެމްބަރުން 
 ދެމެދުގެ އަދަދެއް 

 

 ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ 

 އަދަދު މަޤާމު

 ރުފިޔާ  -/700ބައްދަލުވުމަކަށް  ރައ ސް 

 ރުފިޔާ  -/600ބައްދަލުވުމަކަށް  ނައިބު ރައ ސް

 ރުފިޔާއާއި  -/500ރުފިޔާ އާއި  -/300ބައްދަލުވުމަކަށް  މެމްބަރުން 
 ދެމެދުގެ އަދަދެއް 
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ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ން ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް  )ނ(  
 ދިނުން  އެލަވަންސް 

ކޮމިޓ ގެ މާލިއްޔަތުގައި ފުދުްނތެރިކަން ނެްތނަމަ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުގައި ހިަމނައިގެްނ 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ހުއްދައާއެކު ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުންތަަކށް 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އެލަވަންސް ދެވިދާނެއެވެ. މި ޮގތުންވެސް އެލަވަންސް ދެވޭނ  
ދައުަލތުގެ ބަޖެުޓން ކޮމިޓ ެގ  ބައްދަލުވުަމށެވެ. 4ގިނަެވގެްނ  ށް މަހަކުމިންވަރަ

ބައްދަލުވުމަށް ދޫކުރާ މިންވަރަކ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަ 
އެލަވަންސެއްނަމަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާ މިންވަރު ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ އަދަުދ 

ތުން ނުަވތަ ަކއުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވެ. ދައުލަތުެގ ކޮމިޓ ގެ މާލިއްޔަ
ގައި ށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަދަދު ތިރ ބަޖެޓުން ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުްނތަަކށް އެލަވަންސް ދިނުމަ

 އެވަނ އެވެ.

 ރަށް އަދި ސިޓ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްަކތްކުރާ ކޮމިޓ 

ގެ ބަޖެޓުން ރަށް ައދި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަްށ ދައުލަތު
 4މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެލަވަންސް ދެވޭނ  ގިނަވެގެން 
 500ބައްދަލުވުމަށެވެ. މި ގޮތުން ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ގިނަވެގެން ދެވޭނ  މަހަކު 

 ން ދިނުމަށް ހުއްދަދޭ ިމންަވރެކެވެ.ނުވަތަ ދައުލަތު )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ

 އަދަދު މަޤާމު

 ރުފިޔާ  -/125ބައްދަލުވުމަކަށް  ރައ ސް 

 ރުފިޔާ  -/125ބައްދަލުވުމަކަށް  ނައިބު ރައ ސް

 ރުފިޔާ  -/125ބައްދަލުވުމަކަށް  މެމްބަރުން 
 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ 
ކޮމިޓ ގެ އެލަވަންސަށް 
 ދޫކުރާ ފައިސާހޯދުން

ރައްޤ ައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ތަކުގެ ބައްދަލުުވްނތަކަށް ދައުލަތުްނ ދޭ އެލަވަންސް އަންހެނުންގެ ތަ  .11
ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ ، ކައުްނސިލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސާއި އެހެނިހެން 

ގެ ބަޖެޓުގައި އިނާޔަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ުއޞޫލުގެ މަތ ންެނވެ. އަންހެުނންެގ ކޮމިޓ އަށް ދައުލަތު
ހިމަނައިގެން ދެވޭ އެލަވަންސަްށ ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކައުންސިލަްށ ދައުލަތުން ދޭ ބަޖެޓް ސ ލިްނގ 

ކޯޑު )އެކިއެކި ކޮމިޓ ތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް ދޭ   212011ން އެކައުންސިލެއްގެ ބަޖެޓްގެ އިތެރެ
ންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެލަވަންސް( ގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ކައު 

ތައްޔާރުކުރާއިރު ބަޖެޓްކުރެވުނު ކޯޑުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ 
ވަންސްގެ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ މުސާރަ ޝ ޓުގައި މެމްބަރުންގެ ހާޟިރ  ރިޕޯޓަށް ބަލައިގެން އެލަ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ 

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ ހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ އިންތިޚާުބގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނ  "އަން )ހ(  .12 ކޮމިޓ ގެ އިންތިޚާބު 
ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަްށ އެ ޮކމިޓ އެއް ނިސްބަތްާވ ރަށު  7" ގެ R-14/2012ގަވާއިދު 

 ނުވަތަ ސިޓ  ކައުންސިލުންނެވެ.
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ކިވާ މެމްބަރުންނާއި  އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ އަށް ިއންތިޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރުންނާިއ ވަ   
މަޤާމުތަކާއި މަޤާމުތަކަށް އަންަނ ބަދަލު އެނގޭ  ދަފްތަރެއް، އެ ކޮމިޓ އެއް ނިސްބަތްާވ 
ރަށު ނުވަތަ ސިޓ  ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި މި މައުލޫމާތު އަތޮޅު 

 ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް  ފޮނުވަންާވނެެއވެ.

އިދާރާތަކާއި  ޤައުމ 
 އޮންނަ ގުޅުން

ތަކަކ  ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓ  ޓ ކޮމެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް ަމސައްކަތް ކުރާ  )ހ(  .13
ކޮމިޓ ތަކުން ޤައުމ  ކައުންސިލެއްގެ ބަޔަކަށް ވ ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ދައުރެއްނެތި 

ތްތަކުެގ ވޭ މަސައްކައެކު މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަްށ ކުރެ އިދާރާތަކާ
 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ކައުންސިލާ

ތަކުން ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ޓ ކޮމެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަަސއްކަތް ކުރާ  )ށ(  
 އެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ.މަޝްރޫއުތަކުގެ ރިޕޯޓު އެކޮމެޓ 

ރާތަކުން އަންހެނުްނގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓ ތަކާއި ގުޅިގެން ޤައުމ  އިދާ )ނ(  
އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ހިންގާނަމަ އެ މަޝްރޫއަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެ ކޮމިޓ އެއް 

 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޤައުމ  ފެންވަރުގައި 
ވިލަރެސްކުރާނެ 

 ފަރާތް

ގުޅޭގޮތުން އެންމެހާ  ޓ ތަކުގެ ހިންގުމާކޮމެތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުންގެ  )ހ(  .14
ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކޮށް ބަލަަހއްޓާނ  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށުން ލޯކަލް ގަވަރމަްންޓ 

 އޮތޯރިޓ  އިންނެވެ.

ގުޅިގެން ހިންގާ  ޓ ތަކާއި ޤައުމ  އިދާރާތަކާކޮމެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ  )ށ(  
ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލަހައްޓާނ  ކަުއންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށން އެޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ޤައުމ  

 އިދާރާއަކުންނެވެ.

ކައުންސިލާއި އޮންނަ 
 ގުޅުން

ޓ ތަކަކ  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ލަަފއާއި ކޮމެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤ ައށް ަމސައްކަތް ކުރާ    .15
ހޯދުމަށް އުފައްދާ އެހެނިހެން ކޮމިޓ ތައް ފަދަިއްނ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  އެހ ތެރިކަން

އޮންނަ ކޮމިޓ އެކެވެ. މި ކޮމިޓ ގެ މަޤްޞަދުތަކަކ  ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
ދަނ  ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމިޓ ގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ބަޖެޓާއި އާމް

ކައުންސިލްގެ އަހަރ  މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓާއި އާމްދަނ ެގ ތެރޭގައި ހިމަނައި ކޮންސޮލިޑޭޓް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަށް 
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

 އެހ ތެރިކަން

ތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާއިން ޓ ކޮމެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤ ައށް ަމސައްކަތް ކުރާ  )ހ(  .16
ނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން  ކައުންސިލަށް އެހ ތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުމަށް އެދެިފނަމަ ކޮމެޓ ން ކަ

އެހ ތެރިކަމެއް ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ނަަމވެސް މިކަމުގައި މާލ  
 އެހ ތެރިކަމެއް ނުހިމެނެއެވެ.



 2017 – ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލު ތްުކރާ ކޮމިޓ ތަކުންއަންހެުނންގެ ަތރަްއޤ އަށް މަަސއްކަ
 

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ    10ގެ  6ފްޙާ: ސަ

ލަވާލުމާއި އެކު ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓ ގެ ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން )ށ( 
އެކުލަވާލުމަށް ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ މަޝްވަރާއަްށ  މަސައްކަތު ތާވަލުކައުންސިލްގެ 

ކޮމިޓ ން ފުރިހަމައަށް އެއްބާުރލުން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަްށ 
މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓ އަށް ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު ކަންތައްތަްއ ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭންގައި 

 ހިމެނުމަށް ކައުންސިލަށް ބާރު ައޅަން ވާނެއެވެ.

ޓ ތަކުގެ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކޮމެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސަްއކަތް ކުރާ  )ނ( 
 ބަެޖޓުގާ ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އެ ކައުންސިލެއްގެ

ރައްޔިތުންނާއި އޮންނަ 
 ންގުޅު

ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭނާއި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލަންވާނ  ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓ ގެ  ގެކޮމިޓ  )ހ(  .17
ތަރއްޤ ގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށޤ  ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން

ނޑިތައް  ނޑުދަ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ލަ
  ލުކުރުމަށެވެ.ޙާޞި

ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓ ގެ އަންހެން ބޭފުޅުންނާ މަުދވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު  )ށ( 
މިގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރ  މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ބައްދަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ތުންނަށް މައުލޫމާުތ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮމިޓ ހިނގާދިޔަގޮތާއި ބެހޭގޮތުން އާންމު ރައްޔި

 ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ. 

ިހނގަމުންދާގޮތާއި ބެހޭޮގތުންނާިއ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު  ހިނގަމުންދާ އަހަރު ކޮމިޓ  (ނ) 
ހިންގުމަށް ރާވާ ކަންކަމާބެހޭގޮުތން ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކޮށް  

ކޮންމެ އަހަރަކު ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓ ގެ  ޚިޔާލުހޯދުމަށްޓަކައި
 އަންހެން ބޭފުޅުްނނާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ. 

ލާމަރުކަޒ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފެބުރުވަރ  އަދި ޖުލައި މަހު ބާއްވާ  (ރ)  
ފެބުރުވަރ  އަދި ުޖލައި މަހު ބޭއްވުމަްށ މި  ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ހިަމނައިެގން، ކޮމެޓ ން 

މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ ބައްަދލުވުންތައް ބޭއްވުމުެގ އިޚުތިޔާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ ތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ނޑު ގެ މިޓ އާއި ކައުންސިލްާވނ  ކޮމެންބަރުންގެ ޢަމަުލތަްއ އަބަދުވެސް ބަހައްޓަން މިޓ ކޮ )ހ(  .18 އަޚުލާގ  މިންގަ
 ޤަދަރާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތާއި އަބުރު ދެމެހެއްޓޭ ގޮތެއްގެ މަތިްނެނވެ

ގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންޮކށްގެން ައމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަަތ މިޓ ކޮ )ށ( 
ހޯދައިގެން  އަމިއްލަ މާލ  މަސްލަޙަތެއް ނުވަތަ އުޖޫރައެއް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން

 ނުވާނެއެވެ

ކޮމެޓ އާއި ގެ ރަސްމ  ލިޔުންތަކާއި ސިއްކައާއި ނިޝާން ބޭނުންކުރަންވާނ  މިޓ ކޮ )ނ( 
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ    11ގެ  6ފްޙާ: ސަ

 ކައުންސިލްގެ ރަސްމ  ބޭނުންތަކަށެވެ

ކުރ ގެ އުޞޫލު 
 އުވާލުން

އަންހެނުންގެ މި އުޞޫލު ފާސްވެ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި "  .19
މޭ  14 /އ("04/2014) އަށް މަސަްއކަތްކުރާ ޮކމިޓ ތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަރައްޤ 
 ުއވުނ ެއވެ. 2014
 

އުޞޫލު 
 އިސްލާހުކުރުން

 މި އުޞޫލު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓ އަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.  .20

މިއުޞޫލުގައި 
ނުހިމެނޭ ކަމެއް 
ދިމާވެއްޖެނަމަ 
 ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް 

ންޓް ނިންމާނ ، ލޯކަލް ގަވަރމަ މަށް ގޮެތއްމިއުސޫލުަގއި ނުހިމެނޭކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ، ެއކަ  .21
 އެ ޮކމިޓ އެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންިސލަކުންނެވެ. ލަާފގެ މަތިންއޮތޯރިޓ ގެ 

ނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭއުޞޫލުމި   .22 މާނަކުރުން ހަނުވާާހ ގައި އެ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަ
 ހިނދަކު؛

" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  ޓ ކޮމެ ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ަތރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ  "ކޮމިޓ  )ހ( 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން  2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ޚާކުރެވިފައިވާ ސިޓ  އަދި ރަށު ކައުންސިްލތަކަށް އިންތި ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ ަދށުން 
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓ ތަކަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ  "ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ ،  )ށ( 
 ނިސްބަތްވާ ސިޓ  ނުވަތަ ރަށު ަކއުންސިލަށެވެ.

 

 


