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 ބާ ކައުންސިލު  ވެހިރާއްޖޭގެދި
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 ދު އިވާގަ ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުެގ  5/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ދަކީއިވާގަމި  )ހ( .1 ފު ތަޢާރަ
 ލުކައުންސިބާ  ،ަދށުން ބާރުލިބިގެން  ( ގެހ) ވަނަ މާއްދާގެ 75ޤާނޫނު( ގެ 

   ވާއިދެވެ.ގަގެ ހިންގާ ލުާބ ކައުންސި ،ފައިވާ ދައިހިންގުމަށްޓަކައި ހަ

ދު" އިވާގަގެ ހިންގާ ލުބާ ކައުންސިދިވެހިރާއްޖޭގެ " ،ދަށް ކިޔާނީއިވާގަ މި )ށ(  
 އެވެ.

ގެ ލުބާ ކަުއންސި ،ދަށް އުނިއިތުރު ގެނަުއމުގެ ބާރު ލިބިގެްނވަނީއިވާގަމި  )ނ(  
  ،ވާއިަދށް ބަަދލު ގެނެވޭނީގަ އަށެވެ. މިޮގތުން މިއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ

މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ  ލަމުގެ ޖުގެ އެގެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީލުބާ ކައުންސި
 ފާސްކުރުމުންނެވެ.

ކޮމިޓީން ގެންަނ  ގެ އެގްޒެކެޓިވްލުދަށް ބާ ކައުންސިއިވާގަމި  ،ދާއިއިވާގަމި  )ރ(  
   ކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ކޮށް ގެޒެޓްފާސްކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ލާޙަށް ޞްއި

 އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިީޓގެ

 ޖަލްސާަތއް 
ބަޔަކަށެވެ. )ަހތަރެއް(  4ޖަލްސާތައް ބެހިގެންަވނީ  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކައުންސިލުގެ .2

 އެއީ:
 .ރަސްމީ ޖަލްސާ )ހ( 

 .ނުރަސްމީ ޖަލްސާ )ށ(  
 .މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން )ނ(  
 .ކުއްލި ޖަލްސާ )ރ(  
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ވުރެ ގިނަ މެންބަރުްނ  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް )ހ( .3 ރަްސމީ ޖަލްސާ 
ޤާނޫނީގޮތުން އެއަްށ ޢަމަލުކުރެވޭނެ ނިންމުންތައް ނިންމުމަްށ  ބައިވެރިވެ

 ބާއްވާ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކީ ރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެ. 

ރަސްމީ ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ިނންމަންވާީނ އެގްޒެކެޓިވް  )ށ(  
ރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ެމންބަރުންެގ ހާޒިށް އަޖަލްސާޖަލްސާއެއްގައި އެ 
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ގައި ިނންމާ ރަްސމީ ޖަލްސާ 
 ކަންކަން

ކަންތައްތައް  ރަސްމީ ޖަލްސާއިން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި .4
 ހިމެނެއެވެ.

އެނޫން ބާ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  ،ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި )ހ(  
ދަކަށް ެގންނަންޖެޭހ އިވާގަ އެއިން، އިދުތައް ފާސްކުރުމާއިވާގައެކިއެކި 
 އް ގެނައުން.ޙެލާޞްއި އެ ،ނަމަ ވާ އިޞްލާޙެއް

ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ިނންމަންޖެހޭ ވަކީލުންނާބެޭހ ގޮތުން އުުފާލ  )ށ(  
ފަރާްތތަާކމެދު އަޅާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި،  ނިންމުންތަކާއި، އެ

 ލައިސަންސް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވަީކލުންގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން.

އެގްޒެކެޓިްވ ކޮމިޓީގެ  ،ކައުންސިލުން ހިންގަން ބޭުނންވާ މަޝްރޫޢުތައްބާ  )ނ(  
 މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ފާސްކުރުން.

އެގްޒެކެޓިވް  ،ނޫސްބަޔާންތައްކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި ބާ  )ރ(  
 ަމޝްވަރާކޮށްގެން ފާސްކުރުން. މެންބަރުންގެ މެދުގައިކޮމިޓީގެ 

ހިންގުމަްށ ބޭނުންާވ  ލުބާ ކައުންސި ،ދުަތކާއިއިވާގަޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ  )ބ(  
 .ންދު ހެދުއިވާގަ އެހެނިހެން

 ލުން.ވައިލަންޖެހޭ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިކައުންސިލުން އެކުލަ (ޅ)  

ފަހަުރ )ދޭއް(  2ޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަކު އެގް )ހ( .5 ޖަލްސާ ޭބއްުވން 
 ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
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ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން  ،ޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެގް )ށ(  
 ގޮތަކަށް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

 ލުން.ވައިކަށް ގޮރައީސް ޖަލްސާއަ ގެލުބާ ކައުންސި .1   

 ކޮމިޓީން ނިންމުން.އެގްޒެެކޓިވް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް  .2   

ބައިކުޅައެއްބައި ތިންއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  .3   
 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު މެންބަަރކު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން އެދުން.

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ަތނެއްގައި ކޮމިޓީގެ ޖަލްާސ  .6 ޖަލްސާ ާބއްވާ ތަން 
 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

)ފަހެއް(  5ދަދަކީ އަޤާޫނނީ  ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެލުބާ ކައުންސި .7 ަދދު އަ ޤާނޫނީ 
 ބަރުންނެވެ. މެން

ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީޮގތުން ކުރަންޖެހޭ  ލުނުރަސްމީ ޖަލްސާއަކީ، ކައުންސި )ހ( .8 ނުރަްސމީ ޖަލްސާ 
ކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގަިއ  އެންމެހައި ކަންކަމާއި، އެ

ލުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި، ސޫހިންގުމަށްޓަކައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ހަމަތަކާއި އު
އްލުކުރުމަްށ ޙަ ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް  ލުކައުންސި

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ބާއްވާ ޖަްލސާއެވެ.

  ،އެކަމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައިނުރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނީ،  )ށ(  
މަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަކުން މުރައީސްގެ ނިން ގެލުބާ ކައުންސި

 ފައިވާ ނިންމުމެއްގެ މަްއޗަށެވެ.މައިނިން

ލަތްތައް ބޭނުްނކޮށްގެްނ ސީޞަލާތީ ވަވާއިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މު )ނ(  
ގެ ވަތަ "ވަރޗުއަލް މީޓިންގ" ނު " ގެ އުސޫލުންޓެލެކޮންފަރެންސިންގ"

ލުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ސޫމީޓިންގ" ގެ އު -ނުވަތަ "އީއުސޫލުން 
ރުވުމެއް ނެތި ބައިވެރިވާގޮތަށް އިްނތިޒާމުކުރާ ހާޒި މެންބަރުން އެއް

ފަދަ ބައްދަލުުވންތަކުަގއި ރަސްމީ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށާއި، އެ
ދު އިވާގަމި  މަށްހެން ނިންމުްނތައް ނިންމުނިންމުމަކަށް ނުވާނޭ ެއންމެހައި އެ

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ތަްނ ކަމުގައި  )ރ(  
ގެ އިދާރީ ހިންގުން އެ ވަގުތެއްގައި ހަަމޖެހިފައިވާ ލުބާ ކައުންސި ،ނީލޭބެ

 ތަނެއް ކަމުގައެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަކީ،  )ހ(   .9 ަބއްދަުލވުން މަޝްަވރާ 
އެގްޒެކެޓިވް  ޓަކައި ހޯދުމަށްއަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޚިޔާލު 

ެއގްޒެކެޓިވް  ،މެންބަރުންގެ މެދުގައި ެއހެން ފަރާތެއް ޝާމިލުކޮށްގެން ކޮމިޓީގެ 
 ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެވެ.މެންބަރުންނާއެކު ކޮމިޓީގެ 

  ،ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށްހާމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންޖެހޭ  )ށ(    
ފެނިއްެޖ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަްށ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ބާ 
 ލަތެއްގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުުވމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.ހާ

ޖަލްސާއެއް ރަސްމީ  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ، ލައިލަތުގައި ނޯޓިހަކާ ނުހާކުއްލި  .10 ކުއްލި ޖަލްސާ 
ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެގްޒެކެޓިވް  ،ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކުއްލި ަޖލްސާއެއް ބާއްވަްނ ، ކުމެްނބަރަ)ތިނެއް(  3 ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ 

ނަަމ، ބާ ކައުންސިލުގެ  ބާ ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި ،އެދި އެ ކަން
 ފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ރައީސް އެ

މެންބަރަުކ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރާނީ،  )ހ( .11 އެޖެްނޑާާއއި އެހެިނހެން ލިޔުން 
  އެކަމެއް ހިެމނޭގޮތަށް  ،ނަމަ ވާ އެދިފައިމައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް 

 ވެ.ސެކައުންސިލުގެ ރައީބާ 

ޖަލްސާގެ  ށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން، އެ ޔަރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައި، ޖަލްސާ ކުރި (ށ)  
 ވާނެއެވެ. އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަން

ބައްަދލުވުމަކަށް ޖަލްސާައކުން، ވަކިކަމެއް، ވަިކ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  (ނ)  
ބައްދަލުވުމަކަށް  ކަމެއް، އެ  ނަމަ އެ އެޖެންޑާކުރަން ނިންމައިފި

 އެޖެންޑާކުރަން ވާނެއެވެ.
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)ބާރަ(  12ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ، ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ  (ރ)  
ކުރިން، އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ނަމަވެސް، މެންބަރުްނނަށް ފޮނުވަްނ ގެ ގަޑިއިރު

 ނެއެވެ.ވާ

 ކުރިން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، ޖަލްސާ ފެށުމުގެހާކުއްލި  .12 ނޯޓިސް ދިނުން 
 މެންބަރުންނަށް އަންަގްނވާނެއެވެ.  ވައިއޮއް

ޔައުިމއްޔާާއއި ރެކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 
އަދި  ވާނެއެވެ. ލިޔެ ބަލަހައްޓަންޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  .13

މެންބަރުްނނަްށ އިން ޢާޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔުމަށްފަހު އީމެއިލްގެ ޒަރީ
 ވާނެއެވެ.  ފޮނުވަން

އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިީޓގެ 

 ނިންމުންަތއް 
ރުވެ ޒިޖަލްސާއަށް ހާ ،ކަމެއް ނިންމޭނީ އެއްވެސް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  )ހ( .14

ލަބިއްޔަތު އެކަމަށް ިލބިގެންނެވެ. ޣުވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަުރްނގެ އަ
މައްސަލަތައް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ލެއްގެގޮތުން ސޫނަމަވެސް އާންމު އު

ރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ޒިޖަލްސާއަށް ހާ ،ނިންމޭތޯ ބަލާނީ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤންނެވެ.

މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެއްވެސް  )ށ(  
މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.  ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ

ށިގެން މެންބަރަކަށް އެނގޭ ހިނދުން ފެ ފަދަ މައްސަލައެއްކަން އެ އަދި މި
ން ެމްނބަރުންނަްށ  އެހެގެގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީލުންސިރިޔާސަތަށާއި، ކައު

މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުްނ  އެ އެންގުމާއެކު،
 ވާނެއެވެ. އެއްކިބާވާން

ގެ ކޮންމެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ނެގޭ ކޮންމެ ވޯޓެއްގައި ކައުންސިލު )ނ(  
ގޮތާމެދު  ވޯޓެވެ. އަދި ވޯޓު ނަގާ )ެއކެއް(  1މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ 

 ނަގާެނ ގޮތެއް ވޯޓު ،ނަމަ ތަފާތު ވެއްޖެ ންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުމެ
 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.ޣުކަނޑައަޅާނީ ޖަލްސާގެ އަ

މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީއިވާގަމި  .15 ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން އި ވާ ގަ
 ފެށިގެންނެެވ.ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 
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