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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

 

    )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ(
ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އެކުލަވައިލަްނޖެހޭ ދާއިީމ ސަބް ކޮމިޓީތަްއ  6

ގޮތުގެ އިޖުރާއަުތތައް ބަޔާންކުރާ  ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތައް ހިންގާނެ ، އެކުލަވައިލައި
 ގަވާއިދެވެ.

 ކިޔާނީ، "ދާއިީމ ސަބް ޮކމިޓީތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު" އެވެ.މި ގަވާއިދަށް  )ށ(  

ސަބް ކޮމިޓީތައް 
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

2. 2
. 

ޮކމިޓީތަކަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މެންބަރުންގެ  އެ ،ބާ ކައުންސިލުގެ ދާއިީމ ސަްބ ކޮމިޓީތަކާއި
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،އަދަދުތައް

 )ތިނެއް( މެންބަރުން؛ 3ޮކމިޓީއަށް ލައިސެންސިންގ  )ހ(  

 )ނުވައެއް( މެންބަރުން؛ 9އެތިކްސް ކޮމިޓީއަށް  )ށ( 

 )ތިނެއް( މެންބަރުން؛ 3އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް  )ނ( 

 )ފަހެއް( މެންބަރުން؛  5ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީއަށް  )ރ( 

 މެންބަރުން، ިމއެވެ.)ފަހެއް(  5ލޯ ރިފޯމް އެންްޑ ރިސަރޗް ޮކމިޓީއަށް  )ބ( 

ވަަނ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމަށްފަހު، ިމ ގަވާއިދުގެ   .3 މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރުން 
   ،ދާއިމީ ސަބް ޮކމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރާނީ، ިމ ގަވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

 މިޓީންނެވެ.ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮ 
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ކަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަ 2މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .4 މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠުތައް 
 ވާންވާނެއެވެ. ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ

ަމސައްކަތްކުރުމުެގ ހުއްދަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ ގޮތުގައި  (1)   
 ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުގަިއ ވުން؛

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  5ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަދުވެގެން  (2)  
 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛

ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ެއ މީހެއްެގ  (3)  
 ،ސުވާުލ އުފެދޭ ފަދަ މައްސަލައެްއ ޝަރުޢީ ޯކޓަކަށްނަޒާޙަތްތެރިކަމާމެދު 

 ަކމުގައި ނުުވން. ކުއުންސިލަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަނުވަތަ ބާ ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން، ކޮމިޓީެގ  )ށ( 
ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމުަކމަށް އެގްޒެކެޓިވް 

 ޝަރުޠެއް ހިމެނުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 ވެ.ދުވަހެ)ތިނެއް( އަހަރު 3ންގެ ދައުރަކީ ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރު ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކަށް  .5 މެންބަރުންގެ ދައުރު

އެގްޒެކެޓިވް ކުރާ މެންބަރުންނަށް، ބާ ކައުންސިލުގެ ނުދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކަށް ޢައްޔަ  .6 އުޖޫރަ
 ެއލަވަންސް" އެއް ެދވޭނެއެވެ.  ޓިންގކޮމިޓީން ނިންާމ ގޮތެއްގެ މަތިްނ "ސި

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާ 
ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅުން 

7.  

 

އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ  ،ދާއިމީ ސަބް ޮކމިޓީއެއްގެ މެންބަރަކާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް )ހ(
ބާ ކައުްނސިލުގެ އެްކޒެކެޓިވް ކޮމިޓީެގ  ،ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

       ،ސަމާލުކަމަށް އަތުވެއްޖެަނމަ، އެ މަްއސަލައެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު
 ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  ްއސަލައެއް ބަަލން ފަށައިފިނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މަ )ށ(  
އެ މަްއސަލައެއް ބަލަިއ ވަކިގޮތަކަށް ިނމެންދެން، ެއ މެްނބަރަކު ކޮމިޓީެގ 

ބާ ކައުްނސިލުގެ އެްގެޒކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ދުރުކުރުމުގެ ބާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޝަކުވާއެއް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ނ( 
ބަލައި ގޮތެއް ނިންަމންވާނީ، ޑިއު ޕްރޮެސސްގެ ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވާެނ ގޮތުެގ 

 މަތިން، އެކަށީގެންވާ އަވަްސ މުއްދަތެއްގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަެވސް، ދާއިމީ ަސބް ކޮމިޓީއެއްގެ  )ރ( 
ކުރުމަށް  ތުހުމަތެއް ކުރެވިއްޖެަނމަ، އެ ަކމެއް ތަޙުޤީޤުމެންބަރަކާމެދު ޖިނާއީ 

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ،ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެުޅނު މަްއަސލައަކީ، ސުލޫީކ  )ބ( 
ްށ ޔަބެލުމުެގ ަކންކަން ކުރިވާނަަމ، އެ މައްސަލައެްއ  މައްސަލައެްއ ކަމުގައި 

 ގެންދާނީ، ބާ ކައުންސިލުްނ ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

މެންބަރުން ވަކިވުމާއި 
 އިސްތިޢުފާދިނުން 

8.  

 

ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކަށް ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ މަޤާމު ނިމުމަަކްށ  )ހ(
 އަންނަނިިވ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ. ،އަންނާނީ

 މެންބަރުކަމުން ިއސްތިޢުފާ ދިނުން؛ (1)   

 ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އުނިވުން؛ މެންބަރަކަށް (2)  

 ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުން؛ (3)  

މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެޭހ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގަިއ  (4)  
    ،ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށްފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް 

ބާ ކައުންސިލުގެ އެކްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ފެނިގެން ނުވަތަ މެންބަރަކާ 
         ،ގުޅިގެން މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު، އެ މެންބަރަކު ވަކިުކރުމަށް

 ބާ ކައުންސިލުގެ އެކްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީން ނިްނމުން؛

  ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ފަދަ ދާއިމީ ހާލަތެއް މެދުވެިރވުން؛މަޤާމުގެ (5)   

 މަޤާމުގެ ދައުރު ހަމަވުން. (6)  

         ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދާއިީމ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ( 
 ބޭނުންވެއްޖެނަަމ،ސަބް ކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން 

             ހުށަހަޅައި،ލުގެ ރަީއސަށް ސިޓީެއއް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ބާ ކައުންސި
 ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ެއ ސިޓީ ލިބުމުން ެއ މީހަކު މެންބަރުަކމުން ވަކިވީއެވެ.

( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގަިއ، 4މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ނ( 
އެކްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިްނމުމުެގ ކުރިން ެއ މެންބަރަކަށް އެ މެންބަރެއްެގ 
ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި 
އެކްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންުމމެއް ނިްނމާއިރު، އެ މެންބަރަކު ިދފާޢުގައި ދައްކާ 

 އިވާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ވާހަކައާއި ހުށަހަޅައިފަ

  .9 މަޤާމު ހުސްވުން 

 

ވަނަ މާއްދާގައި  3މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެަނމަ، މި ގަވާިއދުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއްގެ 
ެއ ހުސްވާ މަޤާމަށް މީހަުކ  ،)ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 20ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

 ވާނެއެވެ. ޢައްޔަނު ކުރަން

ލައިސެންސިންގ ކޮމިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސެންސިންގ ޮކމިޓީގެ  2މި ގަވާއިދުގެ   .10
 ންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާ ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
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ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ  )ހ(  
 ،ހުއްދަ ބާޠިލުުކރުމާ ގުޭޅ ލަފާ ،ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި ،މަތިން ހުއްދަ ދިނުމާއި

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ދިނުން؛

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެޭހ  )ށ( 
 ކޮމިޓީއަށް ދިނުން؛އެގްޒެކެޓިވް  ،އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭ ލަފާ

          ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުެގ ހުއްދަާއ ގުޭޅ ފަންީނ މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުމާއި )ނ( 
އެގްޒެކެޓިވް  ،އެ މިންގަނޑުތައް މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންެޖހޭ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭ ަލފާ

 ކޮމިޓީއަށް ދިނުން؛

ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތަކީ )ރ(  
ޚިދުމަތެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮުތްނ 

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނުން؛

ތަފާތު ދަރަޖަތަކުގެ ކޯޓުތަކަށް ހާޒިރުވެ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ފަރާތްތައް )ބ( 
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަރަޖަތަކުގެ ފެންވަރާއި  ،ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި

އެގްޒެކެޓިްވ  ،ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމުގަިއ ބަލަންވީ މިންގަނޑުތަކާ ުގޅޭ ަލފާ
 ކޮމިޓީއަށް ދިނުން؛

       ަމސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ލައިސެންސިންގ ކޮމިޓީްނ އަދާކުރަންޖެޭހ  )ޅ( 
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް  ައދާކުރުން.

އެތިކްސް ކޮމިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެތިކްސް ޮކމިޓީގެ  2މި ގަވާއިދުެގ   .11
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

  

 

ސުލޫކީ މިންގަނުޑ  ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި )ހ(
ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުަމށްޓަކައި އެކަމުެގ 

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ދިނުން؛ ،ލަފާ

ޫސލުތަކާއި ސުލޫީކ އު ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާޤާނޫނީ  )ށ( 
 ލަފާދިނުން؛ މިންގަނޑުތައް ހަރުދަނާ ކުުރމާ ގުޅޭގޮތުްނ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް

އުޫސލުތަކާއި ސުލޫީކ  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ )ނ( 
މެދު އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތަާކ ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކާ މައްސަލަތައްމިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ 

 އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީއަށް ދިނުން؛ ،ގުޅޭ ލަފާ

އެތިކްސް ކޮމިޓީން އަދާކުރަންޖެހޭ ަމސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީްނ  )ރ( 
 ކަނޑައަޅާ އެހެނިެހން ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.
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އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޓީގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފު ކޮމި 2މި ގަވާއިދުގެ   .12
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

     ބާ ކައުންސިލުްނ ޤާނޫނީ ވަކީލަާކމެދު އަާޅ ފިޔަވަޅަކާމެދު ިހތްހަމަނުޖެހިގެން،  )ހ(  
 ެއ މައްސަަލ ބަލައި، ގޮެތއް ނިންމުން؛ ،ނަމަ ކޮށްފި އެ ނިންމުްނ އިސްތިއުނާފު

ކުރެވޭ މައްަސލަތައް ބެލުމުގަިއ ޢަމަލުކުާރނެ އުސޫލުތަްއ  އިސްތިއުނާފު )ށ( 
ޖެހޭަކމަށް ފާހަގަވާނަމަ، އެކަާމ  އުސޫލަށް އިޞްލާޙު ގެންނަންއެކުލަވައިލުމާއި، އެ 

 އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީއަށް ދިނުން؛ ،ގުޅޭ ލަފާ

       އިންތިއުނާފު ކޮމިޓީން އަދާކުރަންޖެޭހ ަމސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގަިއ   )ނ( 
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީގެ  2މި ގަވާއިދުގެ   .13
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ގެންދާ ޤާނޫނީ ށް ޔަދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރި )ހ(  
އެ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުްނ  ،ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި
 އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީއަށް ދިނުން؛ ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ުގޅޭ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަީތ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންާގ ޤާނޫނު ކިޔަވައިޭދ  )ށ( 
އެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުެގ  ،ކޯހުގެ މުއްދަތާއި ،ކޯސްތަކުގެ މުޤައްރަރާއި

ުގޭޅ  ޝަރުޠުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި، އެ ކަމާ 
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ދިނުން؛ ،ލަފާ

ހިންާގ ޤާނޫނު ކިޔަވައިޭދ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަީތ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން  )ނ( 
 ،އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭ ލަފާ، ކޯސްތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުން ބަލައި
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ދިނުން؛ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަީތ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންާގ ޤާނޫނު ކިޔަވައިޭދ  )ރ(  
އިމްތިޙާނުތަކުެގ  ،ނުތަކުގެ އެސެްސމަންޓް ހަދައިކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިމްތިޙާ

އެގްޒެކެޓިވް  ،ފެންވަރު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޭޅ ަލފާ
 ކޮމިޓީއަށް ދިނުން؛

ބާ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާނެ މަތީ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ތަމްީރނުދޭ މަރުކަޒުތަްއ  )ބ(  
 ގޮތުްނ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާ ދިނުން؛ކަނޑައެޅުާމ ގުޅޭ 

       ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި  )ޅ( 
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.
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ލޯ ރިފޯމް އެންޑް 
ރިސަރޗް ކޮމިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ސަރްޗ ރިވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލޯ ރިފޯމް އެންޑް  2ގަވާއިދުގެ މި   .14
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކަންތައްތަކުގައި ކުރަްނެޖހޭ ދިރާސާތައް  )ހ(  
 އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީއާ ހިއްސާކުރުން؛ ،ދިރާސާތަކުގެ ރިޕޯޓުކުރުމާއި، އެގޮތުން ކުރެވޭ 

އާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫީނ ނުވަތަ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކާއި،  )ށ( 
 ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

ބާ ކައުންސިލުގެ ރަޢުޔާއި މަޢުލޫމާތު ހާަމކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ  ،އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނުން؛

 ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވައިލުމާއި އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން )ނ( 
އެކަމަށް އެއްބާރުލުްނ ، ބާ ކައުންސިލުގެ ލަފާ ބޭނުންވެްއޖެ ހިނދެއްގައި

އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިޓީާއ  ،ބާ ކައުންސިލުްނ ދޭންޖެޭހ ލަފާ ތައްޔާރުކޮށް ،ދިނުމަށްޓަކައި
 ހިއްސާކުރުން؛

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައަކީ، އާންުމ  )ރ( 
މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ ުމޖުތަމަޢުގެ ބޮުޑ ބައެއްގެ ަމޞްލަޙަތާ ގުޭޅ 

ދުސްތޫރީގޮތުން މުހިންމު ނިްނމުމެްއ ނިންުމމުެގ އިހްތިމާލު އޮްތ  ގޮތުންނާއިޤާނޫނީ
މައްސަލައެއް ނަަމ، އެ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެގްޒެކެޓިްވ 

 ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނުން؛

ލޯ ރިފޯމް އެންްޑ ރިސަރޗް ޮކމިޓީން އަދާކުރަންޖެޭހ މަސްއޫލިްއޔަތުގެ  ގޮތުގަިއ  )ބ(  
 ޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.އެގް

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
 ހާލަތްތައް 

ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންެގ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހިެމނޭ އެއްވެސް ނިްނމުމެްއ   .15
އެއްވެްސ މިންވަރަކަށް ެއ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަިދ  ،ނިންމުމުގައި

އެ ބައްދަލުވުމަކުން އެ މެންބަރަުކ  ،މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ނަމަ
 ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ.

  .16 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

 

މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް، ކޮމިޓީއެއްގެ  މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ދާއިމީ ސަބް
މެންބަރުކަމުގެ ާވޖިބުތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ މެނުީވ ބޭނުންކޮށްގެްނ 

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންެޖހޭ  ،ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް
 ގެން ނުވާނެއެވެ.ފަރާތެއް ފިޔަވައި، އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށް

ކޮމިޓީގެ ޖުމުަލ  ،ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ )ހ(  .17 ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް 
 މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެކެވެ.
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 ،ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައިކޮށްގެން ބާއްވާ  ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު )ށ(  
އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން، އެ ކޮމިޓީއެއްެގ 

  ޗެއަރޕަރސަނާއި ވައިސް ޗެއަރޕަރސަނެއް އިންތިޚާބު ކުރަން ވާެނއެވެ.

ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، އެ ކޮމިޓީއެއްެގ  )ނ( 
ޗެއަރޕަރސަނެވެ. އަދި އެ ޮކމިޓީއެއްގެ ޗެއަރޕަރސަްނ ނެްތ ހާލަތްތަކުގައި، 
      ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ެއ ކޮމިޓީއެއްެގ ވައިްސ ޗެއަރޕަރސަނެވެ. އަިދ 

 ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުެވ ވައިސް ޗެއަރޕަރސަން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، އެ
 ތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާ މެންބަރެކެވެ.

ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހާއި، ަގޑި ކަނޑައަާޅީނ  )ރ( 
 ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަނެވެ. 

އޮތް ނަމަވެސް، އެ ކޮމިޓީއެއްެގ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  )ބ( 
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެދިއްެޖނަމަ، އެ ޮކމިޓީއެއްެގ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތަްއ  )ޅ(  
         ބަލަހައްޓައި، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ އިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުމަކީ، 

 ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޝަކުވާ ބެލުމުގެ 
ޕެނަލްތަކުން ޚާއްޞަ 

 ޢަމަލުކުރުން އުސޫލުން 

މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެެހން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެތިކްްސ   .18
ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިީޓން އެކުލަވައިލާ ޝަކުވާ 

މައްސަލަ ބެލުމާބެޭހ  ބެލުމުގެ ޕެނަލްތަކުން ޢަމަލުކުރާނީ، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުޫލކީ
 ގަވާއިދުގައި އެ ޕެނަލްތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ އުޫސލުގެ ދަށުންނެވެ.

ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުން އެއްވެސް ަކމެއް ނިްނމޭނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގަިއ  )ހ(  .19 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

ބާ ކައުންސިލުެގ ދާއިީމ ސަބް ޮކމިޓީތަކުން ނިްނާމ ނިްނމުންތަކާއި، ތައްޔާރުކުާރ  )ށ(  
ބާ ކައުންސިލުެގ  ،ވީ އެންެމ އަވަްސ ފުރުޞަތެއްގައި ،ލަފަޔާއި ރިޕޯޓުތައް

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ 
 ކަމެއް މެދުވެރިވުން 

ނަަމ، އެ ކަމެްއގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް  މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ  .20
 ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިޓީންނެވެ.ބާ ، ކަނޑައަޅާނީ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ   .21
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

_______________________ 
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