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  2021  ންބާ ކައުންސިލު  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  24ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެމި ރިޯޕޓަކީ  
އި، އާމްދަނީއާއި، ޚަރަދާ  ވަނަ އަހަރުގެ  2021  ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ވަނަ އަހަރު  

 ބަޔާންކުރާ ރޯިޕޓެވެ.  ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި އަދި ކުރަން ރޭވިފައިހުރި ކަންތައްތައް   ށްވަނަ އަހަރަ  2022

    

 

 

 

 

 

 
 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލް   ޝާއިޢުކުރީ: 

 ަވނަ ފަްނިގފިލާ، ނޫރީ ގޯޅި، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ  4މ. ީވނަސް،    

 009603333990ފޯނު:    
 secretariat@maldivesbarcouncil.orgމެއިލް: -އީ   

 www.maldivesbarcouncil.orgވެބްސައިޓް:     

 

 

 2022ފެބުރުވަރީ  9 ރިޕޯޓު ފާސްކުރި ތާރީޚް: 

 ރިޕޯޓު ފާސްކުރި ބައްދަލުވުން: 
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 ފިހުރިސްތު 
I  ް4 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލ 

II   ް6 ރައީސްގެ ބަސ 

III  ް9 ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގުނ 

IV   ް17 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މުހިންމު ނިންމުންތައް 2021ން ކޮމިޓީއެގްޒެކެޓިވ 

V   ް21 އްވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަ 2021ބާ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށ 

VI 2021  ް43 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާނ 

VII ާ46 މަސައްކަތްތައް  ހުރިފައިރޭވި ށް އަހަރަ ވަނަ 2022  ކުރުމަށްޤީ އްރަތަ  އިރާދާ  ނީނޫޤ 

VIII 2022   ު48 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދ 

IX ް50 އެެޕންޑިކްސ 

 52 މެންބަރުން ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ : 1 ޑޮކިއުމަންޓް 
 53 މެންބަރުން  ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ދާއިމީ ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ : 2 ޑޮކިއުމަންޓް 
 54 މެންބަރުން  އެކްސްޕަރޓްސްގެ އޮފް ކޮމިޓީ  އެގްޒާމް ބާ ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ : 3 ޑޮކިއުމަންޓް 
 55 އޮނިގަނޑު  އިދާރީ ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ : 4 ޑޮކިއުމަންޓް 
 56 މުވައްޒަފުން  ތިބި ރަޖިސްޓްރީގައި ކައުންސިލުގެ  ބާ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ   2021 :  5 ޑޮކިއުމަންޓް 
 56 މުވައްޒަފުން ނެގިފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން އެކި ކައުންސިލަށް  ބާ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ   2021 :  6 ޑޮކިއުމަންޓް 
 57 ހާޒިރީ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލުގެ ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  : 7 ޑޮކިއުމަންޓް 
 58 ބައްދަލުވުންތައް  ބައިވެރިވެފައިވާ ކައުންސިލުން  ބާ  އަހަރު ވަނަ   2021 : 8 ޑޮކިއުމަންޓް 
 67 ލިސްޓު ކޮންފަރަންސްތަކުގެ /ވަރކްޝޮޕް/ ސެމިނާ  ބައިވެރިވެފައިވާ ކައުންސިލުން  ބާ  އަހަރު ވަނަ   2021 : 9 ޑޮކިއުމަންޓް 
 68 ލިސްޓު   ކައުންސިލުތަކުގެ/ކޮމިޝަން/ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލު  ބާ  އަހަރު ވަނަ   2021 : 10 ޑޮކިއުމަންޓް 
 69 2022 ޕްލޭން ވަރކް  އެނުއަލް ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ : 11 ޑޮކިއުމަންޓް 
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 ރަމްޒީ އަކުރު 
 

 އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން    އޭ.ބީ.އޭ

 ރޫލް އޮފް ލޯ އިނީޝިއަޓިވް  އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން  އާރް.އޯ.އެލް.އައި އޭ.ބީ.އޭ

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާ އެސޯސިއޭޝަން   އައި.ބީ.އޭ 

 ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން    އީ.ޔޫ

 މޯލްޑިވްސް ބާ ކައުންސިލް    ބީ.ސީ.އެމް

 އިޝޫސް ކޮމިޝަން ބާ    ބީ.އައި.ސީ

 ކޮމަންވެލްތް ލޯޔަރސް އެސޯސިއޭޝަން   ސީ.އެލް.އޭ

  ކެިޕޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ 

 ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން    ޑީ.ޖޭ.އޭ

 ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ    އެފް.ޖޭޑީ.

 ކޮންފަރަންސް އޮފް ބާ އެގްޒެމިނަރސް ނޭޝަނަލް   އެން.ސީ.ބީ.އީ

 ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް    ޔޫ.އެން

 ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕރޮގްރާމް  ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕ

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޭޖެންސީ ފޮރ ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް   ޔޫ.އެސް.އެއިޑް

 ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް   ޔޫ.އެސް ޑީ.އޯ.ޖޭ
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް  
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ފަންނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޤާނޫޤާނޫނީ  އުފެދިފައިވާ    ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގައި  1ނު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ބާ ކައުންސިލަކީދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުސްތަޤިއްލު    1755    މިނިވަން،  އަމިއްލަ،  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  އެކުލެވިގެންވާ،  މައްޗަށް  މެންބަރުންގެ 
 މަޤްޞަދުތަކަކީ: ވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ދި  .ވެމުއައްސަސާއެކެ

މަސައްކަ .1 ކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވަކީލުކަން  ޤާނޫނީ  ޙިމާޔަތްކުރުމާއި،  އިމްތިޔާޒުތައް  ޙައްޤުތަކާއި  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ތްކުރާ 
މާއި، ހުއްދަދީ، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ފަންނީ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓުކޮށް، ފިޔަވަޅު އަޅައި ބެލެހެއްޓު

ޚިދުމަތުގެ   ވަކީލުންގެ  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  އުސޫލުޤާނޫނީ  ތެދުވެރިކަމާއި  މަސައްކަތް  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ކަނޑައެޅުމާއި،  ތައް 
 ؛ކުރިއަށްދާކަން ކަށަވަރުކުރުން

އެފަރާތްތަކުގެ    އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނީ  އެ  ކިބައިން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ،  ފަރާތްތަކުން  އެދޭ  އެހީތެރިކަމަށް  ޤާނޫނީ .2 ލިބިގަތުމުގައި 
 ؛މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން

 ؛އެޅުން  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ގޮތުން  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  މިންގަނޑުތައް  އެ  އެކަށައަޅައި  މިންގަނޑުތައް  ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ .3

ދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  ޚި  އެ،  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  އިތުބާރު  ކުރާ  ޢާންމުން  ޚިދުމަތަށް  ޤާނޫނީ .4
 ؛ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ފާރަވެރިވެ، މުރާޖަޢާކޮށް، އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ލަފާ ދިނުން

އެކައުސޫލު  ގަވާއިދުތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  ފަރާތްތަކުން   މަސައްކަތްކުރާ   ދާއިރާގައި  ޚިދުމަތުގެ   ޤާނޫނީ  .5 އެ ތައް  ށައެޅުމާއި، 
 ؛ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 ؛މަސައްކަތްކުރުން ނެގެހެއްޓުމަށް މުސްތަޤިއްލުކަން މިނިވަންކަމާއި ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނީ .6

 ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި، އެ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު  ދޭ  މަރުކަޒުތަކުން  ތަޢުލީމުގެ  މަތީ  ހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި .7
 އަދި ؛ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

  ޤާނޫނީ   ންދައުލަތު  މީހުންނަށް  ތަނަވަސްކަމެއްނެތް   މާލީ  ހޯދޭފަދަ   އެހީތެރިކަން   ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  މައްސަލަތަކުގައި  ބޮޑެތި  ޖިނާއީ .8
 ލަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ވަކީ 
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ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 6   90 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރައީސްގެ ބަސް  

  



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 7   90 

  

h 

 

  أجمعين وصحبه آله   وعلى والمرسلين األنبياء  أشرف على والسالم  والصالة العالمين  رب هلل الحمد

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި   2022ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރު  
މަތިކުރެވިފައިވާ މަހު   ކައުންސިލާ  ބާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  އަންނައިރު،  ހަމައަށް  ނިމުމަކާ 

ފައި ވުމަކީ މިދައުރުގެ ކޮންމެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ޙާޞިލުވެ 
މި ޤާނޫނުން   ،އިރުއަހަރަށް ބަލާ  3މެންބަރެއްގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު އެއް އުއްމީދާއި ޢަޒުމަށްވީއިރު، ވޭތުވެދިޔަ  

އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު  ކަން  ވާޢަމާޒުކުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައި
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ބާ ކައުންސިލުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް   ވަނަ އަހަރު ޙާޞިލުކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރޭގައި   2021
ދިއުމާއި،  ދެ އަހަރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް   ދިގު މުއްދަކަށް ޢިމާރާތެއް ލިބިގެން  ކުރިއަށް އޮތް  ކައުންސިލުގެ  ބާ 

އާ ސުލޫކީ    އަދި  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި، އެގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި، އެކުލަވާލުމާއި،  ން  އެކްޝަން ްޕލޭ 
އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށާއި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު  މިންގަނޑުތަކަށް ވަކީލުން ތަމްރީނުކުރަން ފެށުން ހިމެނެއެވެ.  

ފަރާތެއް ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާކަމީ، ޤާނޫނީ ފަންނުގެ    797ރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު ތަފާތު ްޕރޮގްރާމްތަކުން،  ޙާޞިލުކު
މަށްފަހު،  ހެޔޮ ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު  އެޅިފައިވާޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް  

  91ލޯ ފަރމް،    33ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި    2021ޤާނޫނީ ޚިދުތަމެއް ރާއްޖޭގައި ދެވޭނީ ބާ ކައުންސިލުގައި ދަފްތަރުވެގެން ކަމުގައިވާތީ،  
ސައްކަތްކުރުމުގެ  ފަރާތަކަށްވަނީ ަޕބްލިކް ނޯޓަރީންގެ ގޮތުގައި މަ  109ލީގަލް ްޕރެކްޓިސް ވަނީ ބާ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައެވެ. އަދި  

ޤާނޫނީ   61 ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން މަތީ މަރުޙަލާތަކުގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
   ޖަކުރެވިފައެވެ.ދަރަ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވަނީ ސުްޕރީމް ކޯޓު ލެވެލްގައި   30 ދަރަޖަކުރެވި، ވަކީލުން ވަނީ ހައި ކޯޓު ލެވެލްގައި  

އަހަރަކީ ބާ ކައުންސިލުން   މިނިމަމް ސްޓެންޑަޑަށް  ލޯ  ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ކޮލިފައިންގ  ވަނަ އަހަރު    2020ވޭތުވެދިޔަ  ޤާނޫނީ  ޑިގްރީގެ 
ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި،  މި މަސައްކަތް ބާ ކައުންސިލު  ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ޢަމަލުކުރަން ފަށަންޖެހޭ އަހަރަށްވުމާއެމު، 

ލޯ  އަދި ކޮލިފައިންގ    ކޮށްފައެވެ.ކަރިކިއުލާ ވަނީ އެްޕރޫވް   ްޕރޮގްރާމެއްގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ހިންގާ ދެ  
ގެ މަސައްކަތްވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  ލޯ ްޕރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ މިނިމަމް ސްޓްންޑަޑު އެކުލަވާލުމު  އެހެނިހެންޑިގްރީ ފިޔަވައި ދެން ހިންގާ  

  2022. މި ހިނގާ  ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ރެގިޔުލޭޓުކުރާ މައި ގަވާއިދު ޑްރާފްޓުކުރުންވެސް ވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ
އި ރެގިޔުލޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޢަމަލީ ސިފަ  ވަނަ އަހަރު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ

 ލިބިގެންދާނެއެވެ.   

ބާ    ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް  ތައް ރިވިއުކުރެވިފައިވާއިރު، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެތިކްސް ެޕނަލްތަކުގެ މަސައްކަތްވަނަ އަހަރު    2021
އެކުލަވާލާފައިވާ ކަހަލަ    ނިޒާމަށް  ކައުންސިލުން  އަދި   ވަނީ   ގެންނަންޖެހޭކަން   އް ތަބަދަލުބައެއް  މައްސަލަތައް    ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

ވަނަ އަހަރުވެސް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް    2022  ހަމައެއާއެކު، ގެނެވިފައެވެ.    ވަނީ   އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު
 ށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ.  ގާތުން ބަލައި، މައްސަލަތައް ބަލާ ނިންމާ ދުވެލި ހަލުއިކުރުމަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކުރަންޖެހުމުގެ    2021ފަރާތެއް ހޯދުމަށް    ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ބަދަލާއި އިމްތިޙާނު    ގެނެވުނު   ށްއިމްތިޙާނުގެ ފޯމެޓަ ބާ  
އިންތިޒާމު  2021ސަބަބުން،   އިމްތިޙާނެއް  ބާ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ނުވެއެ   ވަނަ  ނަމަވެސް  ކުރެވިފައެއް    އެކުލަވާލުމުގެ   އިމްތިޙާނުވެ. 
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އިމްތިޙާނުގެ  އާ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަދި  ްޕލާންކެ ފަރާތްކަމުގައިވާ ލާ ސޮލިސިޓަރސް އިމްތިޙާނު އެކުލަވާ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެމަސައްކަތްވަނީ 
ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.  އަހަރު ނިމުނު އިރު  ފުރަތަމަ ބުރު ވަނީ  ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ    ތައް ސުވާލު  އެކުލަވާލައި، ސިލަބަސް  

 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައެވެ.    2022މި އިމްތިޙާނު ބޭއްވުމަށް ްޕލޭންކުރެވިފައިވަނީ  

ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވާ އަހަރެކެވެ.    2021 ކަންތައްތަކެއް  ނިންމާފައިވާ ގިނަ  ކައުންސިލުން އަހަރު ފެށުނު އިރު ކުރަން  ވަނަ އަހަރަކީ ބާ 
ލިބިފައިވާއިރުއާއެގޮތުން   ްޕރޮގްރާމްތަކަށް  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ  ންމު މެންބަރުންގެ ތާޢީދާއި ބައިވެރިވުން ތަމްރީނު  ކައުންސިލުން ވަނީ  ، ބާ 

ލޯ    3ބައިނަލްއަޤްވާމީ   އަދި  އެސޯސިއޭޝަން  ލޯޔަރސް  ކޮމަންވެލްތު  އެސޯސިއޭޝަން،  ބާ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކަމަށްވާ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް 
ންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު  އޭޝިއާގެ މެންބަރުކަންވެސް ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ. އަދި މި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މުހިންމު ކޮމިޓީ އަދި ކޮމިޝަ 

 މިހާރު އަންނަނީ ތަމްޘީލުކުރެވެމުންކަން ފާހަގަކުރެވެނީ ނުހަނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

ބަ  ކަންކަމަށް  ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ  ނަތީޖާ  ކައުންސިލުން  ބާ   2022،  ލާއިރުބާ  މަސައްކަތަކީ  މުހިންމު  އެންމެ  ޢަމާޒުކުރާ  އަހަރަށް    ވަނަ 
މެއި އެގޮތުން  ބޭއްވުމެވެ.  ޤާނޫނީ  -އިމްތިޙާނު  އަދި  ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ކައުންސިލުން  މި  ބޭއްވުމަށް  އިމްތިޙާނު  މި  ޖޫންގައި 

ރުމަށްވެސް  ކު ވަކީލުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ތަރުތީބު ގޮތެއްގައި އިންތިޒާމްކުރުމަށް 'ކޮންޓިނުއިންގ ްޕރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް' ތަޢާރަފް
ގައި ހިންގާ ލޯ ްޕރޮގްރާމްތަކާއި  މަރުކަޒުތަކުއަދި ހަމަ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ  މި ކައުންސިލުން ވަނީ ްޕލޭންކޮށްފައެވެ.  

  2019ތައް ތަޢާރަފްކުރުމާއި،  ލޯ ސްކޫލްތައް އެކްރެޑިޓްކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ މިހާރު ފުރިހަމަ ނުކުރެވިވާ މިންގަނޑު 
  ގައި ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ރިވިޔުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ، އެފަދަ ބަދަލުތަކާއެކު ގަވާއިދުތަކާ  2020އަދި  

ން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން  އުސޫލުތައް އަލުން މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. އަދި މާލީ ފުދުންތެރިކަ
ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާއިރު،    2021ކްލިއަރިންގ ހައުސްގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް    ތަޢާރަފްކުރަން ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  
   ންމެ ބޮޑު އެއް އުއްމީދެވެ.އަހަރު ފެށުމަކީވެސް މި ކައުންސިލުގެ އެވަނަ   2022ގެ ޚިދުމަތް  މި ކްލިއަރިންގ ހައުސް

ލުކުރުމަށްޓަކައި މި ކައުންސިލުގެ ޢާންމު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރަށް ހޯދައި،  ޙާޞި ބާ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތައް  މީގެ އިތުރުން،  
، ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން  ހަމައެއާއެކު ބާ ކައުންސިލަށާއި  އިތުރު ސްެޕޝަލިސްޓު ކޮމިޓީތަކާއި ވަރކިނގް ގްރޫްޕތައް އެކުލަވާލައި، 

ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ގިނަ އެވޯޑުތަކެއްވެސް    2022ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތް ބަލައިގަތުމަށްޓަކައި  
   ތަޢާރަފްކުރުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ. 

ވުން ބިނާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ ސެކްރެޓޭރިއަޓާއި ކޮމިޓީތައް ހަރުދަނާކުރުން  މި ކައުންސިލުގެ ކުރިއެރުމާއި ްޕރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒު 
 ވަނަ އަހަރަކީ މުވައްޒަފުންނާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ތަމްރީނަށްވެސް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެވިގެންދާނެ އަހަރެކެވެ.  2022ކަމުގައިވާތީ، 

ބަރަކާތް ލައްވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނަށް އަދަށްވުރެ  هللا ންމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތްއަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ، އަޅުގަނޑުމެން އެ
 .ފާގަތި މާދަމާއެއް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ

 !نی ام
 

 1443ރަޖަބު   8

 2022ފެބުރުވަރީ   9
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 ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގުން   
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  އިދާރީ   އެންމެހައި   ކައުންސިލުގެ  ބާ .  އާއެވެކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ   ބާ   ގެ ހިންގުން ޙަވާލުވެފައިވަނީ ކައުންސިލު   ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ހިންގައި،   ކަންތައްތައް  ހިންގަންޖެހޭ  ދުވަހަށް   ދުވަހުން  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  އުފުލައި،   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ނީތަންފީޒުކުރަ  ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ބަލަހައްޓައި،   ކަންކަން  އިދާރީ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ޓީގެކޮމި
   .ޖެނެރަލްއެވެ ސެކްރެޓަރީ

 ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ  .1

މެންބަރުން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ    9މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މި    9އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ  ބާ ކައުންސިލުގެ  
ސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް  ތެރެއިން ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ބާ ކައުން 

 2021ޖޫން    1  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މައްޗަށެވެ.  6ބުކުރެވޭ މީހަކާއި، ބަންޑާރަނައިބު އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ  އިންތިޚާ

  ޤާނޫނު  ނަމަވެސް   ފައެވެ. މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  ވަނީ  ސްތާޛު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު  ގައި މެންބަރު އަލްއު
  ކުއްލި   ޞިއްޙަތުގެ ޢާންމު  ކޮށްފައިވާއިޢުލާނު ދަށުން ގެ  )2020 ޤާނޫނު  ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ   ޢާންމު)  20/2021: ނަންބަރު

  ހަމައަށް  ނިމުމާ  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި   ޞިއްޙަތުގެ   ޢާންމު  ކަންކަން  ލާޒިމް  ކުރުން  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  ޙާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ
  ނިމުނު   އަހަރު  ވަނަ  2021  ، އެހެންކަމުން   . ވެއެފަސްކުރެވިފަ  ވަނީ  ބޭއްވުން  ންއިލެކްޝަ   ބައި  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ، ލާޒިމުކުރާތީ  ފަސްކުރަން 

   .ނެވެވަކީލުން   ޤާނޫނީ 8  އަންނަނިވި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ގޮތުގައި ގެ ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ ބާ އިރު

 

 ރައީސް 

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 

 

 ނައިބު ރައީސް 

  މުޢިއްޒު هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
 މެންބަރު / ބަންޑާރަނައިބު 

 އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު 

 މެންބަރު 

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު 

 މެންބަރު  

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޞީލް ޙަސަން

 މެންބަރު 

 އަނާރާ ނަޢީމް ޑރ. 

 މެންބަރު  

 އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ 

 މެންބަރު 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 

  

 

  ގޮތުގައި   ގެ   1  ޓު ޑޮކިއުމަން  އެެޕންޑިކްސްގެ  ރިޕޯޓުގެ   މި  ތަފްޞީލު   މެންބަރުންނާގުޅޭ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 12   90 

  

 ތައް ސަބް ކޮމިޓީ ބާ ކައުންސިލުގެ ދާއިމީ   .2

 

ސިންގ  ލައިސެންއެއީ،    އެއް ބާ ކައުންސިލުގައިވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.ސަބް ކޮމިޓީދާއިމީ  ގައި ބަޔާންކުރާ ފަސް  ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު 
 ކޮމިޓީއާއި، އެތިކްސް ކޮމިޓީއާއި، އިސްތިޢުނާފު ކޮމިޓީއާއި، ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ އަދި ލޯ ރިފޯރމް އެންޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީއެވެ.  

 

ކޮމިޓީ   ލައިސެންސިންގ  

  މައިގަނޑު   ކޮމިޓީގެ  ލައިސެންސިންގ  .ކޮމިޓީއެކެވެ   އެކުލަވާލެވިފައިވާ   މައްޗަށް  މެންބަރުންގެ  3  އަކީ  ކޮމިޓީ  ލައިސެންސިންގ  ކައުންސިލުގެ  ބާ
  ބާ  ލަފާ  ގުޅޭ  ބާޠިލުކުރުމާ  ހުއްދަ،  ހިފެހެއްޓުމާއި  ހުއްދަ،  ދިނުމާއި  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ   ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  ތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު
  އިޞްލާޙުތަކާ  ގެންނަންޖެހޭ  ގަވާއިދަށް  ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުތައް  ދެވޭނެ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ،  ދިނުމާއި  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ

  މިންގަނޑުތައް  އެ  ، އެކަށައެޅުމާއި  މިންގަނޑުތައް   ފަންނީ   ގުޅޭ  ހުއްދައާ  ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ  ، ދިނުމާއި  ކޮމިޓީއަށް   އެގްޒެކެޓިވް   ލަފާ   ގުޅޭ
  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  ހަމައެކަނި  ޚިދުމަތަކީ  ޤާނޫނީ،  ދިނުމާއި  ކޮމިޓީއަށް   އެގްޒެކެޓިވް  ލަފާ  ގުޅޭ  އިޞްލާޙުތަކާ  ގެންނަންޖެހޭ  މުރާޖަޢާކޮށް

  ލަފާދިނުމާއި  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ގުޅޭގޮތުން  ކުރުމާ   ހަރުދަނާ  އިންތިޒާމުތައް  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ޚިދުމަތެއްކަން  ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތަކުން   އޮތް
  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ،  ބޭނުމަށްޓަކައި  ކުރުމުގެ  ވަކާލާތު  ހާޒިރުވެ   ކޯޓުތަކަށް  ދަރަޖަތަކުގެ  ތަފާތު،  ފަރާތްތައް  ދޫކުރާ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ

   .ކަނޑައެޅުމެވެ  ޝަރުޠުތައް  ފެންވަރާއި ދަރަޖަތަކުގެ 

 މެންބަރުންނެވެ.  3ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ   2021

ކޮމިޓީ   އެތިކްސް   

އަކީ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި   މި ކޮމިޓީ. ކޮމިޓީއެކެވެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ 9 އަކީ ކޮމިޓީ  އެތިކްސް ކައުންސިލުގެ ބާ
އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި  

ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކާ މެދު އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތަކާ    އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ މައްސަލަތައް  ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
 ގުޅޭ ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.  

މި ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު   . ވަނީ ޢައްޔަނުކުރެވިފައެވެ މެންބަރުން  3  ކޮމިޓީއަށް އެތިކްސް ކައުންސިލުގެ  ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރު ވަނަ  2021
  2021ގައި މި ކޮމިޓީން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވާތީ،    2021ޖޫން  27ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަލްއުސްތާޛު ޝަމީމް ފައިޞަލް އަޙްމަދު  

   މެންބަރުންނެވެ. 8މުނުއިރު ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ ވަނަ އަހަރު ނި

 

ކޮމިޓީ   އިސްތިޢުނާފު   

އަކީ   ކޮމިޓީ  އިސްތިއުނާފު  ކައުންސިލުގެ  ކޮމިޓީއެކެވެ  3ބާ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  މައްޗަށް  ބާ    .މެންބަރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮމިޓީއަކީ  މި 
ލައި  ކައުންސިލުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި ނަމަ، އެ މައްސަލަ ބަ

ކުލަވައިލުމާއި، އެ އުސޫލަށް އިޞްލާޙު  ގޮތެއް ނިންމުމާއި، އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް އެ 
 ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަވާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެވެ.  



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 13   90 

  

 މެންބަރުންނެވެ.  3ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ   2021

 

ކޮމިޓީ   ތަޢުލީމު   ޤާނޫނީ   

  ހިންގާ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކޮމިޓީއަކީ  މި  .މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ  5ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ އަކީ  ބާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނީ  
  ބައިވެރިވުމުގެ  ކޯސްތަކުގައި   އެ  މުއްދަތާއި  ކޯހުގެ   މުޤައްރަރާއި  ކޯސްތަކުގެ  ކިޔަވައިދޭ   ޤާނޫނު   ހިންގާ  މަރުކަޒުތަކުން  ތަޢުލީމުދޭ   މަތީ

  ކިޔަވައިދޭ   ޤާނޫނު،  ފާހަގަކޮށް  ކަންކަން  ގެންނަންޖެހޭ  އިޞްލާޙު،  ބަލައި  ކިޔަވައިދިނުން  ކޯސްތަކުގެ  ކިޔަވައިދޭ  ޤާނޫނު،  ޝަރުޠުތަކާއި
  ޤާނޫނީ   އަދި  ދީ  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ލަފާ  ގުޅޭ  ފިޔަވަޅުތަކާ  އަޅަންޖެހޭ  ،ހަދައި  އެސެސްމަންޓް  އިމްތިޙާނުތަކުގެ  ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ  ކޯސްތަކާއި
  ބާ   ދާއިރާގައި  ޚިދުމަތުގެ  ޤާނޫނީ  ،ބޭނުމަށް  ދިނުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  އެކިއެކި   ހުއްދަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ

  ދޭ  ލަފާ   ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް   ން ގޮތު  ގުޅޭ   ކަނޑައެޅުމާ  މަރުކަޒުތައް  ތަމްރީނުދޭ   މަރުކަޒުތަކާއި   ތަޢުލީމީ   ޤަބޫލުކުރާނެ   ކައުންސިލުން 
   . ކޮމިޓީއެވެ

ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީއަށް  ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އަހަރު   ވަނަ   2021 ޢައްޔަނުކުރެވިފައެވެ  މެންބަރަކު  1  ކައުންސިލުގެ  ވަނަ    2021އަދި    .ވަނީ 
   މެންބަރުންނެވެ. 4އަހަރު ނިމުނުއިރު މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ 

 

ކޮމިޓީ   ރިސަރޗް   އެންޑް   ރިފޯރމް   ލޯ   

ލޯ ރިފޯރމް އެންޑް   .މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ 5ކޮމިޓީ އަކީ    ލޯ ރިފޯރމް އެންޑް ރިސަރޗްބާ ކައުންސިލުގެ  
ސާތައް  ރިސަރޗް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކަންތައްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ދިރާ

ނުމާއި، ޢާންމު މަޞްލަޙަތު  ކުރުމާއި، އެގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ލަފާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ދި
އެގްޒެކެ  ލަފާ  ގުޅޭ  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ  ބިލްތަކަށް  ޤާނޫނުތަކަށާއި  ބައެއްގެ މަޞްލަޙަތާގުޅޭ  ބޮޑު  މުޖުތަމަޢުގެ  ނުވަތަ  ޓިވް  ހިމެނޭ 

މައްސަލަތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް  ންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ ނުވަތަ ދުސްތޫރީ  ޢާކޮމިޓީއަށްދިނުމާއި  
މިޓީއަށް  ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން، ބާ ކައުންސިލުގެ ރަޢުޔާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮ

އެކުލަވައިލުމާއި   ގަވާއިދުތައް  ޤާނޫނާއި  ބޭނުންވެއްޖެ  ލަފާދިނުމާއި،  ލަފާ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އިދާރާތަކުން،  ދައުލަތުގެ  އިޞްލާޙުކުރުމުގައި 
ރުމާއި، ހިނދެއްގައި، އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށްޓަކައި، ބާ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ލަފާ ތައްޔާރުކޮށް، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކު

ންމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ބޮޑު ބައެއްގެ  ޢާ  ކުރިއަށްދާ މައްސަލައަކީ،   ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި
އަށް މަޞްލަޙަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނީގޮތުންނާއި ދުސްތޫރީގޮތުން މުހިންމު ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތް މައްސަލައެއް ނަމަ، އެ މައްސަލަ

 މިޓީއަށް ލަފާދިނުމެވެ.  ތަދައްޚުލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮ

އަދި    . ވަނީ ޢައްޔަނުކުރެވިފައެވެ  މެންބަރުން   3  ކައުންސިލުގެ ލޯ ރިފޯރމް އެންޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީއަށް  ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރު   ވަނަ   2021
   މެންބަރުންނެވެ. 5ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ   2021

 

  ގެ   2  ޓުޑޮކިއުމަން  އެެޕންޑިކްސްގެ   ރިޯޕޓުގެ  މި  ތަފްޞީލު  މެންބަރުންނާގުޅޭ  ކޮމިޓީތަކުގެ  ދާއިމީ ސަބް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ ގޮތުގައި

  



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 14   90 

  

 ތައް ސަބް ކޮމިޓީ   އެހެނިހެން ސްޕެޝަލިސްޓް ބާ ކައުންސިލުގެ   .3

އެކްސްޕަރޓްސް   އޮފް   ކޮމިޓީ   އެގްޒާމް   ބާ   

  ފަންނީ   އެހެނިހެން   ގުޅޭ  އިމްތިޙާނާ  ފޯމެޓާއި   ނުގެ ޙާއިމްތި  ބާ   މުޤައްރަރާއި  ކޮންޓެންޓާއި   އޭރިއާތަކުގެ   ސަބްޖެކްޓް   އިމްތިޙާނުގެ   ބާ   ކޮމިޓީއަކީ   މި
  ރޓުންގެ އެކްސްަޕ  ޚާއްޞަ   އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ޓަކައިމަށްނުލަފާދި   ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ، ނިންމައި  ގޮތް  ކަންކަމުގައި
   .ކޮމިޓީއެކެވެ

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.   15އަކީ  ފް އެކްސްަޕރޓްސްކޮމިޓީ އޮ

  ގޮތުގައި   ގެ  3  ޓުޑޮކިއުމަން  އެެޕންޑިކްސްގެ  ރިޯޕޓުގެ  މި  ތަފްޞީލު  މެންބަރުންނާގުޅޭ  ސްގައި ހިމެނޭކޮމިޓީ އޮފް އެކްސްަޕރޓްބާ އެގްޒާމް  
 . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 
 ތައް ވަސީލަތް   އިންސާނީ  ހިންގުމާއި   އިދާރީ   ކައުންސިލުގެ   ބާ .4

މަސައްކަތްތަ ކައުންސިލުގެ  ބާ  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަތިކުރެވިފައިވާ  ކައުންސިލާ  ބާ  ޤާނޫނުން  ފަންނުގެ  އް  ޤާނޫނީ 
ކޮލިފިކޭޝަންސް،    ، ްޕރެކްޓިޝަނަރސް އެފެއާޒް  ، ބައިތަކަކީ މެމްބަރޝިްޕ އެންޑް އެޑްމިޝަންސްކަށެވެ. އެ  އަބަ  6ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު  

ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން    ، ަޕބްލިކް އިންޓްރެސްޓް، ޮޕލިސީ އެންޑް ރެްޕރެޒެންޓޭޝަން  ، އެސެސްމަންޓްސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ
ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު    2021އި އެވަނީ ބާ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެކި ޚިދުމަތްތަކާއި  ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައަދި ކޮމިޔުނިކޭޝަންސްއެވެ.  

 އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތެވެ.  

 

 
 



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 15   90 

  

 

   ޚިދުމަތް   ދޭ   ވަކީލުންނަށް   ޤާނޫނީ   އޮފީހާއި  ކައުންސިލުގެ   ބާ
ފުރަތަމަ    ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހ. އޯކިޑްމާގޭ  2020ކުރެވިގެން ދިޔައީ    ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އޮފީސް ޤާއިމް

ވަނަ އަހަރު   2019ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ހޯދުމަށް   ނަމަވެސް ބާ ކައުންސިލުން  ގައެވެ. ފަންގިފިލާ 
ހޯދުމުގެ  ފެށުނު މަސައްކަތަށް މެދުކެނޑުމެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން، ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއްގައި ލިބޭނެ ތަނެއް  

ވަނަ    2021ވަނީ  ން  ކޮމިޓީވަނަ ފަންގިފިލާ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެގްޒެކެޓިވް    5ވަނަ އަދި    4ވީނަސްގެ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި، މ.  
ގެ އެކި ރެސްޓްރިކްޝަންތަކުގެ ސަބަބުންނާއި މުދާ  19-އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމަވާފައެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަހުން، ކޮވިޑް 

 ބޮޑެތި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ގޮސް، މ. ވީނަސްއި  ޢިމާރާތް ފުރިހަމަކުރުމުގަ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް މުގެ ސަބަބުން  ހޯދުމަށް ދަތިވު

 16ވަނަ އަހަރުގެ ސެްޕޓެމްބަރު މަހުގެ   2021ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ  އެ ޢިމާރާތަށް ބާ ކައުންސިލުގެ އޮފީސް  މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވި ގެ
   ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލު އުފެދުނީއްސުރެ މި ކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތަކީ އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.    2019
ގެ  ގެ ެޕންޑަމިކ19ް-އެގޮތުން ބާ ކައުންސިލުގެ އޮފީހުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްކުރާ ްޕލެޓްފޯމަކީ ޓީމްސްއެވެ. އަދި ކޮވިޑް

އިދާރީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ޓީމްސް، ޒޫމް އަދި ސްކައިްޕ މެދުވެރިކޮށެވެ. އަ ބާ    ދިޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޮފީހުގެ ގިނަ 
އޮންލައިން  ތު  ތަފާ   ނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރަނީއެދުމަށާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދި  ށްކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކަ

 ކެވެ.  ްޕލެޓްފޯމްތަ 

 

އައިޑެންޓިޓީ   ކޯޕަރޭޓް   ކައުންސިލުގެ   ބާ  
ކައުންސިލުގެ   ޤާއިމުކުރެވިގެންދިޔައީވެސް  ބާ  އައިޑެންޓިޓީއެއް  ކޯަޕރޭޓް  އެކްސްޓަރނަލް    2021ވަކި  ތެރޭގައެވެ.  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން ސެްޕޓެމްބަރު މަހާހަމައަށް ކުރިއަށް    2021ކޮންސަލްޓަންސީ ފަރމްއަކާ ޙަވާލުކުރެވުނު މި މަސައްކަތަކީ  
ވަކީލުންގެ ހުއްދައާއި، ގެންދެވިފައިވާ މަސައްކަ ޤާނޫނީ  ލޯގޯއާއި، ސިއްކައާއި،  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ތެރޭގައި  މި މަސައްކަތުގެ  އަދި  ތެކެވެ. 

ޑިޒައިންތަ ލިޔުންތަކުގެ  އެހެނިހެން  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އެކިބާވަތުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި  ދޫކުރާ  ގުޅިގެން  ޚިދުމަތްތަކާ  ދޭ  އްވަނީ  ވަކީލުންނަށް 
 ފައިނަލްކުރެވިފައެވެ.  

 ތިރީގައި އެވަނީ ބާ ކައުންސިލުގެ އާ ލޯގޯއާއި ބާ ކައުންސިލުގެ ސިއްކައެވެ. 

 

 ލޯގޯ 

 
 

 ސިއްކަ 
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ވަރކްޕްލޭން   އެނުއަލް   ޕްލޭންއާއި   އެކްޝަން   ސްޓްރެޓީޖިކް   ކައުންސިލުގެ   ބާ  
ފުރަތަމަ ސްޓްރެޓީޖިކް ްޕލޭން    ބާ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށާއި އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، މި ކައުންސިލުގެ

މި މަސައްކަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ބާ ކައުންސިލުގެ    އެކުލަވާލެވިފައެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި    2021ވަނީ  (  2022-2023)
  ބާ ކައުންސިލުގެ   އަދި  އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ.  ކަމާބެހޭ މާހިރެއްގެާޕޓްނަރ އޭޖެންސީއެއްކަމުގައިވާ އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން )އޭ.ބީ.އޭ(ގެ  

  އެކުލަވާލެވިފައިވާނީ، މި ސްޓްރެޓަޖީތަކަށް ރިޢާޔަތް   މިހާރު   އެނުއަލް ވަރކްްޕލޭންގެ ޙަރަކާތްތައް   މަސައްކަތްތައް ހިމަނާ  ހަރުގެ ވަނަ އަ  2022
   ކުރެވިގެންނެވެ. 

 

ތައް ވަސީލަތް   އިންސާނީ  ކައުންސިލުގެ   ބާ  

ވަނަ އަހަރު ބާ    2021އަދި  މުވައްޒަފުންނެވެ.    11ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ބާ ކައުންސިލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ    2021
ގެ  އިދާރީ އަދި ފައިސާ ބޭފުޅަކާއި،  1ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ  މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 6 މުޅިން އަލަށް ގުޅިފައިވަނީ ކައުންސިލާ

ނެގުނު   ކުރި  އަދި  މުވައްޒަފުންނެވެ.    5މަސައްކަތަށް  ކައުންސިލުން  ޢާންމު  ބާ 
ކައުންސިލުގަ ބާ  ކުރިމަތިލައިގެން،  އަދާކުރާ އިޢުލާނުތަކަށް  ވަޒީފާ    2  އި 

ކައުންސިލުގެ ބާ  މަ  މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފަކުވަނީ  މަޤާމުތަކަށް  އޮނިގަނޑުގެ  ތީ 
   ހޮވިފައެވެ.

ވަނީ    2021 ކައުންސިލުން  ބާ  އަހަރު  ވަޒީފާއިން    5ވަނަ  މުވައްޒަފަކު 
ހިމެނެނީ   ތެރޭގައި  މީގެ  ސަބަބުން  ވަކިކޮށްދީފައެވެ.  ހާލަތުގެ  އަމިއްލައަށް ބަލި 

އެހެން    ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭމުވައްޒަފަކާއި،    2   އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިން
  ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުންހިފުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިން 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ ކައުންސިލުގެ    2021މި ޢަދަދުތަކާއެކު  އްޒަފެވެ.  މުވަ  3
 މުވައްޒަފުންނެވެ.  12ވަޒީފާގައި ތިބީ 

ކައުންސިލަށް   ބާ  އިތުރުން،  ގޮތުގައި  މީގެ  ވަނަ    2021ްޕރޮޖެކްޓު ސްޓާފުންގެ 
    މުވައްޒަފުންވަނީ ނެގިފައެވެ. 2އަހަރު 
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އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  ކައުންސިލުގެ  ރިޯޕޓުގެ    ބާ  ޑޮކިއުމަންޓްމި  އަދި    4  އެެޕންޑިކްސްގެ  ބާ    2021ގައި،  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ 
ގެ ގޮތުގައި    6އަދި    5ޓް  ޑޮކިއުމަން  އެެޕންޑިކްސްގެ  ތަފްޞީލުތައް މި ރިޯޕޓުގެ    ގޮތުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުގެ  މުވައްޒަފުންގެކައުންސިލުގެ  

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 
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ވަނަ އަހަރު    2021 ން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ    
 ނިންމާފައިވާ މުހިންމު ނިންމުންތައް  
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މި  ން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  ކުއްލި ބައްދަލުވު  6  އާއި  ޖަލްސާ  21ކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  ގެ އެގްޒެ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ ކައުންސިލު   2021
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންހުރި ކަންކަމާބެހޭ    ގައިއި މާނަބައްދަލުވުންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  

މަޝްވަރާތަ ނިންމިފައެވެ.  ، ކުރެވި  އްމުހިންމު  އިތުރު    ނިންމުންތަކެއްވަނީ  ބޭނުންވާ  ނިންމުމަށް  ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް 
އެގޮތުން    2021ބައްދަލުވުންތައް   ގޮތުގައެވެ.  ވަރކިންގ ސެޝަންތަކެއްގެ  އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވަނީ  އަހަރު  އަހަރު    2021ވަނަ  ވަނަ 

 ވެ. ވަނީ ބޭއްވިފައެ އެއްވަރކިންގ ސެޝަން 12 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ނިމުނުއިރު، 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މުހިންމު ނިންމުންތަކެވެ.    2021ވަނީ އެ  އަންނަނިވި ތާވަލުގައި ހިމެނިފައި

 

 ނިންމުން   މުހިންމު  މަސް 

  ޤާނޫނީ   ދައުލަުތން  މީހުންނަްށ   ނެްތ  ަތނަވަސްކަމެއް  މާލީ  ހޯދޭފަދަ   އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ   މައްސަލަތަކުގައި  ބޮޑެިތ   އީ ނާޖި' • ޖަނަވަރީ
  'ގެ ގަވާއިދު  ފޯރުކޮްށދިނުމާބެހޭ  އެހީތެރިކަން  ކައުންސިލުން  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާްތަތކަްށ  ކަމާބެހޭ  ދައުލަުތގެ  ހަމަޖެއްސުމުގައި  ވަކީލަކު

ލެއް ހެދުމުގެ ސޫމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، މި މަސައްކަަތްށ ވަކި ގަވާއިދެއް ނުވަަތ އު  ވަރކިންގ ސެޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މި ގަވާއިދު
 ގެ ގޮުތގައި ހިންގުމަްށ ނިންމުން.  ފްތަރެއް ބަލަހައްޓަވައި، ރިފަރަލް ޕްރޮގްރާމެއްބަދަލުގައި، ބާ ކައުންސިލުން ދަ

 ވީނަސް .  މ  ހިންގުމަްށ  އޮފީސް  ،ވާީތ  އުނިކޮށްފައި  70%   ބަޖެޓުން   ހުަށހެޅި  މަޖިލީހަްށ  ލަފާކޮްށ  އަހަރަްށ  ވަނަ   2021  ންކައުންސިލު  ބާ •
 އަގަކަްށވާީތ  ރަނގަޅު  ްށވަރަ  އަގުތަކަްށބަލާއިރު  މާކެޓް   އަގަކީ  ލިބިފައިވާ  ހިފުމަްށ  ކުއްޔަްށ  ޢިމާރާްތ  މި،  މަޝްވަރާކޮްށ  ދާނެޯތހިފި  ކުއްޔަްށ

 އޮފީސް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ،ކުރެވިފައިވާތީ   ކަަށވަރު  އެކަން،  ބަލައި  އޮްތޯތ  ފީސިބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ްށއަހަރަ  2  އޮްތ  ކުރިއަްށ،  އާއި
 . ނިންމުން ހިފުމަްށ ކުއްޔަްށ ވީނަސް. މ ހިންގުމަްށ

ކޮްށ އަޮތޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ޢާންމުންނަްށ އިންިތހާއަށް ޚާއްޞަކައުންސިލްތަކަާށއި ވަކިން  ގައި  އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ަތއްގަނޑު ޖެހުމު •
މިކަމާ ގުޅޭ މާއްދާތަކަްށ    ޤާނޫނުގެ   ކައުންސިލަްށ ތަކުރާރުކޮްށ ލިބެމުންދާީތ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ދަިތވަމުން އަންނަ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބާ  

    . މަޖިލީހަްށ ހުަށހެޅުމަްށ ނިންމުންރައްޔިުތންގެ ކުރާ ކަރުދާހަކާއެކު ސަބަބުަތއް ތަފްޞީލުއެކަމާގުޅޭ  އިޞްލާޙުގެންނަން ބޭނުންވާ 

 ރުން.  ފާސްކު  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ގްޒެކެޓިވްއެ  ހިސާބު  މާލީ  އަހަރީ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020  ކައުންސިލުގެ  ބާ • ފެބުރުވަރީ 

ގޮުތގައި   2021 • މޮޑެލްއެއްގެ  ޓެސްޓިންގ  ހިމެނޭ(  ބައި  )ޢަމަލީ  ބޭސްޑް  ޕަރފޮރމަންސް  ފޯމެޓަކީ  އިމްިތޙާނުގެ  ބާ  އަހަރުގެ  ވަނަ 
  ޓޯބިން   އެންަތނީ   ކޮންސަލްޓަންޓް  ސްޓަޑީއަށްފަހު  އެސެސްމަންޓް  އެގްޒާމް  ބާ  ނަކީތަޢާރަފްކުރާ އިމްިތޙާ  ކަނޑައަޅައި، ބާ ކައުންސިލުން

   ފާސްކުރުން.  އްގެ ގޮުތގައި ބޭއްވުމަްށ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އެއްގޮަތްށ ފަރުމާކުރާ އިމްިތޙާނެފޯމެޓާ ހުަށހެޅި

 ކައުންސިލު  ބާ   ގައި'  ކޮމިޓީ  އެޑްވައިޒަރީ   ފެކަލްޓީ'  ގެ  ލޯ   އެންޑް  ޝަރީޢާ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނެޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް •
 ރުން. ހަމަޖެއްސުމަްށ ފާސްކު  ކުރުމަްށ ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީންަތމްސީލު

  ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ )  ޝަމީލް  މްހީއިބްރާ  އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރުކަމަްށ  ކޮމިޓީގެ  ރިސަރޗް  އެންޑް  ރިފޯރމް  ލޯ   ކައުންސިލުގެ  ބާ •
     .ރުންފާސްކު ޢައްޔަނުކުރުމަްށ( 05/2012: ނަންބަރު

އަލްއުސްތާޛު   ކުރުމަްށ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްަތމްސީލުޑީ.ޖޭ.އޭގެ ޖޮއިންޓް ވަރކިންގ ގްރޫޕުގައި ބާ ކައުންސިލު    –  ބާ ކައުންސިލް • މާރިޗު 
 ރުން.  ފާސްކު ޞަލްގެ ނަން ހިމެނުމަްށފައިމުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  އަދި  މައުމޫން ޙަމީދު

 ހަމަޖެއްސުމަްށ(  2011/ 33:  ނަންބަރު  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ)  ނަޞީރު  ޒިހުނާ  އަލްއުސްތާޛާ  ކޮމިޓީއަްށ  އެތިކްސް  ކައުންސިލުގެ  ބާ •
 . ފާސްކުރުން

މައްސަލަަތއް ލަސްވާ މަސައްކަްތަތއް އެކަީށގެންވާ ބާރު މިނެއްގައި ކުރިއަްށ ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާީތ،  ޕެނަލްތަކުގެ  އެތިކްސް   •
   ނިންމުން. ޅުމަްށ ތަކަްށ ލިބޭ ޖަވާބެއްގެ އަލީގައި އިތުރު ފިޔަވަޅުަތއް އެމެއިލް-ފޮނުވިފައިވާ އީމެންބަރުންނަްށ ސަބަބުަތއް ދެނެގަުތމަްށ 

ހުރި  • ގުޅުން  އިޤްތިޞާދާއި  އާއި  ވިޔަފާރި  ބަދަހިކްޮށ  އިތުރަްށ  ގުޅުން  އޮންނަ  ދެމެދު  ސަރުކާރާ  ވިޔަފާރިވެރިންނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކަނޑައެޅު ސިޔާސަުތަތއް  ޕްލެޓްފޯމެސަރުކާރުގެ  ރަސްމީ  މަޝްވަރާކުރާނެ  އުފެއްދެވުމަށް މުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮުތގައި  އްގެ 

ބާ ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅަކު ހިމެނުމަްށ ނިންމަވާފައިވާތީ، ބިޒްނަސް ކައުންސިލުގައި ބާ ކައުންސިލް ގައި  ވާ ބިޒްނަސް ކައުންސިލްނިންމަވާފައި
 ނަން ހުަށހެޅުމަްށ ނިންމުން.    އަޙްމަދު މުޢިއްޒުގެމެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  ްށކުރުމަަތމްސީލު



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 20   90 

  

 އެއް ވެހިކަލް  އެއްވެސް  ގެ ފަހުން  6ހަވީރު  ގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަާތ ގުޅިގެން އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން  19-ކޮވިޑް •
ދަިތވާ  މުވައްކިލުންނާނުދުއްވޭީތ   ވަކީލުންނަްށ  ޙާލަުތގައި    ބައްދަލުކުރުމަްށ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  މަޝްވަރާކުރެވި،  ހޯދޭނެ  މައްސަލަ 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އަދި    (އެޗް.ޕީ.އޭމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އެމް.އީ.ޑީ(، ހެލްުތ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ )ލުޔަކާމެދު  

 ނިންމުން.  ްށ ކޯޑިނޭޓްކުރުމަސަރވިސްއާ 

ކުގެ ތަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދަްށ ހުަށހަޅާފައިވާ    އިޞްލާޙުވަނަ    1ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގަވާއިދަްށ   • އޭޕްރީލް 
  ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުން   މިފަދަ ޚިދުމަްތތަކުން ފީއެއް ނެގުމަކީ  މަޝްވަރާކޮށް،  ތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމުމަްށ އޮްތ ފީ ނެގުމާބެހޭ ބައި

 ފާސްކުރުން.  ން އުނިކުރުމަްށ އިޞްލާޙުކަމަްށ ނުފެންނާތީ، އެ ބައި   ކަމެއް ަތންދޭ

 ފާސްކުރުން.  ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  އިޞްލާޙުވަނަ  1ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގަވާއިދަްށ  •

:  ނަންބަރު   ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ)  ޙުޞައިން  އަރީޖު  އަލްއުސްތާޛާ  ކޮމިޓީއަްށ  ރިސަރޗް  އެންޑް  ރިފޯރމް  ލޯ  ކައުންސިލުގެ  ބާ •
 . ފާސްކުރުން ހަމަޖެއްސުމަްށ(  2014/ 57

އާ އެކަންކަމަްށ ހޯދޭނެ  ކުރިއަްށ ނުދާ މައްސަލަ  ބާރުމިނެއްގައިކަީށގެންވާ  ތަކުގެ މަސައްކަްތަތއް އެސަބް ކޮމިޓީބާ ކައުންސިލުގެ ދާއިމީ   •
  ރުން. މަޝްވަރާކު ގުޅޭގޮުތންޙައްލުތަކާ 

 ނުގެންދެވޭީތ  ކުރިއަްށ  ބާރުމިނެއްގައި  އެކަީށގެންވާ  މަސައްކަްތ  އެޕްރޫވަލްގެ  ޕްރޮގްރާމް  ލޯ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ   ކޮމިޓީއާ  ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު • ޖޫން 
 ،ީތމުހިންމުވާ  ދޫކުރުން  ހުއްދަަތއްލޯ ޕްރޮގްރާމުގެ    ކުރިއަްށ  ނިމުމުގެ  ސެމެސްޓަރު  ފުރަަތމަ  އަހަރުގެ   ދިރާސީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021،  އާއި

 ކޮމިޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް  ޓަކައިކުރުމަްށފުރިހަމަ  މަސައްކަްތ  ޕްރޮގްރާމުގެ   ޑިގްރީ  ލޯ  ކޮލެޖުގެ  ވިލާ  އަދި   މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ
  މުޙައްމަދު ،  މުޢިއްޒު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އެކޮމިޓީގައި،  އެކުލަވާލައި  އެއްސަބް ކޮމިޓީ  ޚާއްޞަ

 .  ނިންމުން  ހަމަޖެއްސުމަްށ ޖަބީން މަރިޔަމް.  ޑރ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަދި ފައިޞަލް

ތަޢުލީމު • އިތުރު    އަލުން އެކުލަވާލުމާއި،  ކޮމިޓީ  ޤާނޫނީ  ބޭނުންވާ  މެމްބަރޝިޕަްށ   މަސައްކްަތ  ހޯދުމުގެ   މެންބަރުން  2ކޮމިޓީގެ ފުލް 
 ފާސްކުރުން.  ގެންދިއުމަްށ ކުރިއަްށ

 :ނަންބަރު  ގަވާއިދު  ޙައްލުކުރުމަްށ  ދަިތަތއް  ދިމާވަމުންދާ   ހޯދުމުގައި   ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ވަކާލާުތ  ކޯޓުގައި   ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ •
2019/R-1089  (ީގަވާއިދު  ގުޅޭ  ދަރަޖަކުރުމާ  ވަކީލުން  ޤާނޫނ  )ކޮމިޓީން   ލައިސެންސިންގ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ގެނައުމަްށ  އަްށ  

 އެގްޒެކެޓިވް ސިންގ ކޮމިޓީއަްށ  ލައިސެން  އަދިފާސްކުރުން.    ކަމަްށ  ކުރެވޭނު  ާތއީދު  ކޮމިޓީއަްށ  އެގްޒެކެޓިވް  ްށއިޞްލާޙަ  ފައިވާހުަށހަޅާ
 .  ޑައިރެކްޝަންއެއް ދިނުމަްށ ނިންމުން ކޮމިޓީގެ

  މެންބަރުކަމުން   ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް   ގައި   2021  ޖޫން  1  އަބްދުއްސައްތާރު  އަނަސް   އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް •
  ޢާންމު )  2021/ 20:  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  އިލެކްޝަން-ބައި  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ބާއްވަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އިސްިތއުފާދިނުމާ

 ވަކި  ޙާލަުތގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަުތގެ ޢާންމު   އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ދަުށން  ގެ (  2020  ޤާނޫނު   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަުތގެ
 ،ލާޒިމުކުރާީތ ފަސްކުރަން ހަމައަްށ ނިމުމާ ލަުތޙާ  ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ޞިއްޙަުތގެ ޢާންމު ކަންކަން ލާޒިމް ކުރުން ތެރޭގައި މުއްދަެތއްގެ
 . ނިންމުން ފަސްކުރަން ބޭއްވުން އިންތިޚާބު

، އިމްިތޙާނު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަްތ  ވަނަ ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިގަނެ  3އިން ހުަށހަޅާފައިވާ  ކަޕްލާންބާ އިމްިތޙާނު އެކުލަވާލުމަްށ ޔޫ.ކޭގެ   •
 އާ ޙަވާލުކުރުމަްށ ނިންމުން.  ކަޕްލާން

   ރުން. ފާސްކު ގަވާއިދު ސުލޫކީ ވަކީލުންގެ ޤާނޫނީ • އޮގަސްޓް 
  ތެރެއިން   މެންބަރުންގެ  ޢާންމު  ކައުންސިލުގެ  ބާ ފައިވާ ކުރިމަިތލާ  އަްށ'ކޮމިޓީ  ލޯޔަރސް  ޔަންގް'  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ލޯޔަރސް  ކޮމަންވެލްުތ •

: ނަންބަރު  ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ)  ޙަޞަން  ރީނާ  ޙައްވާ  އަލްއުސްތާޛާ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ  މާކްސް  މަިތން   އެންމެ  ގައިއިވެލުއޭޝަން
 .ފާސްކުރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް  ކޮމިޓީއަްށ މި(  8201/ 53

 ގަވާއިދުގައި   ބެލުމާބެހޭ   މައްސަލަ  ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ކުރުމަްށޓަކައި  އަވަސް  ލުންބެ  މައްސަލަ   ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ • ސެޕްޓެމްބަރު 
  ވަނަ  17  އަދި   16  ،(ކ)  13  ގަވާއިދުގެ  ބެލުމާބެހޭ  މައްސަލަ  ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  މުރާޖަޢާކޮްށ  މުއްދަުތަތއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 . ފާސްކުރުން މަްށއިޞްލާޙުކުރު މާއްދާ

 ދިނުމްަށ  އެޕްރޫވަލް  ްށޕްރޮގްރާމްތަކަ  ޑިގްރީ  ލޯ  ކޮލިފައިންގ  ހުަށހަޅާފައިވާ  ކޮލެޖުން  ވިލާ  އާއި  ޔުނިވަރސިޓީ  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް •
 . ފާސްކުރުން

( 92/2013:  ނަންބަރު  ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ)  ޝަރީފް  އަލީ  އަލްއުސްތާޛު  ކުރިމަިތލައްވާފައިވާ  ކޮމިޓީއަްށ   އެތިކްސް  ކައުންސިލުގެ  ބާ •
 . ފާސްކުރުން ޢައްޔަނުކުރުމަްށ ކޮމިޓީއަްށ އެ
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: ނަންބަރު  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ)  ޘްވާރި هللاޢަބްދު   އަލްއުސްތާޛު  ކުރިމަިތލައްވާފައިވާ  ކޮމިޓީއަްށ  އެތިކްސް  ކައުންސިލުގެ  ބާ •
 . ފާސްކުރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް  ކޮމިޓީއަްށ އެ ( 2013/ 13

 ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ)  އިސްމާޢީލް هللاފަުތޙު   އުސްާތޛުއަލް  އްވާފައިވާކުރިމަިތލަ  ކޮމިޓީއަްށ  ރިސަރޗް  އެންޑް  ރިފޯރމް  ލޯ  ކައުންސިލުގެ  ބާ •
 . ފާސްކުރުން ޢައްޔަނުކުރުމަްށ ކޮމިޓީއްަށ އެ (36/2014: ނަންބަރު ހުއްދަ

: ނަންބަރު  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ )  ރަޝީދު  މްހީއިބްރާ  އުސްތާޛުއަލް  އްވާފައިވާކުރިމަިތލަ  ކޮމިޓީއަްށ  ތަޢުލީމު  ޤާނޫނީ   ކައުންސިލުގެ  ބާ •
 . ފާސްކުރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް  ކޮމިޓީއަްށ އެ  (2013/ 12

 ފާސްކުރުން.( ސްޓޭމްޕް) އާ ސިއްކަ ކޯޕަރޭޓް އައިޑެންޓިޓީގެ މަސައްކަްތ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާީތ، ބާ ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލުގެ ބާ •

 ފާސްކުރުން.އިސްތިޢުނާފީ ކޮމިޓީއަްށ ހުަށހެޅޭ މައްސަލަަތއް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮުތގެ ގަވާއިދު ބާ ކައުންސިލުގެ  • ނޮވެންބަރު 

މި މައްސަލައަްށ ޙައްލެއް ސުލޫކީ މައްސަލަބަލާ ޕެނަލްތަކުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ރިޕޯޓުަތއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަުތތަކުގައި ލިބެމުން ނުދާީތ   •
އިތުރު ކޮމެންޓެއް ކޮމިޓީގެ  ރިޕޯޓަްށ  މި    ،ރުމަްށފަހުަތއްޔާރުކު ސެކްރެޓޭރިއަޓުން  ފައިނަލް ރިޕޯޓުގެ އިނީޝަލް ޑްރާފްޓު    ހޯދުމުގެ ގޮުތން

 ފާސްކުރުން. އެ ރިޕޯޓު އެއީ ފައިނަލް ރިޕޯޓުގެ ގޮުތގައި ބަލާގޮަތްށ ، ނުލިބޭނަމަ

 ފާސްކުރުން.ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރުގެ  2022ގެ ބާ ކައުންސިލު • ޑިސެންބަރު 

 ރުން. ކުރިވިއު ނަީތޖާަތއް ށްފައިވާކޮހާޞިލުވަނަ އަހަރު   2021 ންތަކުސަބް ކޮމިޓީބާ ކައުންސިލުގެ ދާއިމީ  •

ތެރެއިން • މެންބަރުންގެ  ޢާންމު  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ކޮމިޝަނަްށ  އިޝޫސް  ބާ  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ބާ  މެންބަރުކަމަށް   އިންޓަރނޭޝަނަލް 
އަލްއުސްތާޛާ އަލްހާ ޢަލީ ކްސް ލިބިފައިވާ  ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަިތން މާ  ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ

 ފާސްކުރުން. ޢައްޔަނުކުރުމަްށ ( 2015/ 47)ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ނަންބަރު: ރަޝީދު 

 އެވޯޑަުތއް  ޚާއްޞަ  މަްށ ޤަސްދުކުރާވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ތަޢާރަފްކުރު  2022ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަްތަތއް ފާހަގަކުރުމަްށޓަކައި   •
 ފާސްކުރުން. 

 އް ފާސްކުރުން.  ކޮމިޓީަތ ސްޕެޝަލިސްޓްވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ތަޢާރަފްކުރާ  2022 •

 

މި ޖަލްސާތަކަކީ    ޖަލްސާއެއް ވަނީ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ.  4  ވަނަ އަހަރުގެ  2021  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ
 ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކެވެ. 2021އޮގަސްޓު  18އި އަދި ޖުލަ 22، ޖުލައި 8، ޖޫން 24

 

   ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   7ޑޮކިއުމަންޓު    އެެޕންޑިކްސްގެ  ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ މި ރިޕޯޓުގެ  
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  ބާ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް       
 އް ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަ  2021

 



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 23   90 

  

  ޤާނޫނީ ، ކަނޑައެޅުމާއި   އުސޫލުތައް   ޚިދުމަތުގެ   ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ  .1
 ލޭޓްކުރުން އު ރެގި  ކަންކަން   ފަންނީ  އެންމެހައި  ގުޅޭ   މަސައްކަތްތަކާ   ވަކީލުންގެ 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން 

 ސަރުކާރުގެ   އަހަރު ދިވެހި ވަނަ   2021 އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި،  ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއިނުޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  
ވަނަ   2021 މި ގޮތުން 2ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. ހިމެނޭގޮތަށް  ޚުއިޢުކޮށްފައިވާ ތާރީގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް، ޝާ

އެކުލަވާ  2 އަހަރު ގެންދިޔަ  ގަވާއިދެއް  ޢަމަލުކުރަމުން  އި  3ލާ  ދިވެހި   ގެނައުމަށްލާޙު  ޞް ގަވާއިދަކަށް  ފާސްކޮށް  ކޮމިޓީން  އެގްޒެކެޓިވް 
   ކޮށްފައެވެ.އިޢު ޝާވަނީ   ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި

 ގަވާއިދު  ޚް ގެޒެޓު ކުރެވުނު ތާރީ 

 1)ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އަްށ    R-20/2020)ގަވާއިދު ނަންބަރު:    R-1/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:   2021ޖަނަވަރީ   3
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( 

)ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮުތގައި މަސައްކަްތ ކުރުމުގެ   R-1066/2019)ގަވާއިދު ނަންބަރު:    R-56/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:   2021އެޕްރީލް  20
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު(  1ގަވާއިދު( އަްށ 

 )ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު(  R-118/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:   2021ސެޕްޓެންބަރު  02

  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު( )  R-47/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:  ) R-121/2021 ގަވާއިދު ނަންބަރު:  2021ސެޕްޓެންބަރު  12
 ގަވާއިދު(  ގެނައުމުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު 1 އަްށ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮުތގެ ގަވާއިދު(އިސިްތއުނާފު ކޮމިޓީއަްށ ހުަށހެޅޭ މައްސަލަަތއް ބެލުމުގައި ) R-156/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:   2021ނޮވެންބަރު   24

 

ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ  ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ    2021އިތުރުން   ގަވާއިދުތަކުގެ ފައިވާ  ކޮށް  އިޢު ޝާ   ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
 މަސައްކަތްތައް 

ދާއިރާ  ދި ޤާނޫނީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  އުސޫލުތައް  ވެހިރާއްޖޭގެ  ގަވާއިދުތަކާއި  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ގޮތުން  ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްތަކެއް   ގިނަ  ކުރެވިފަ ވަނަ 2021އެކުލަވާލުމުގެ  ތެރޭގައި  އެކުލަވާލުމުގައި .  އިވެއެވެއަހަރުގެ  އުސޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި   މި 

   ރާއާއި ލަފާ ހޯދިފައިވެއެވެ.ވައި މަޝްވައްތަކުގައި ބައްދަލުވުންތައް ބާކަމާބެހޭ މާހިރުންނާއެކު އެކި މަރުހަލާ  ރުންނާއިސްޓޭކްހޯލްޑަ

 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްކުރެވުނު ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.  2021އެގޮތުން 

 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް 

 ތަޢުލީމާބެހޭ ގަވާއިދު ޤާނޫނީ 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2ކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަްށ ޤާނޫނީ ވަކީލު

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1ތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަްށ  ސަބް ކޮމިޓީދާއިމީ 

 
 އުސޫލުތައް:  ެގ ދަށުން އެކުލަާވލެިވފައިާވ ަގާވއިދުތަކާއިދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާޫނނީ ފަންނުެގ ޤާޫނނު  2

https://bit.ly/33RWXEZ 



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 24   90 

  

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  2ގަވާއިދަްށ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮުތގައި މަސައްކަްތ ކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުއްދަ އައުކުރުމުގެ ގަވާއިދު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަްށ ފީ ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު

 އެސް.އޯ.ޕީ   ބެހޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އިސްނެގުމުގެމަިތން ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާ

 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ލޯ ފަރމް އަދި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް 

 

 ލޯ ފަރމް ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

މީހަކު، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު    2ން  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއި
ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދޭން އެދޭނަމަ، އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދޭންވާނީ  

)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެ    2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
ޤާނޫނީ ވަކީލުން އުފައްދާ ޕާޓްނަރޝަިޕކުން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ  

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.    62 ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ބާ ކައުންސިލުގައި   އްވަނީލޯ ފަރމެ  33  ވަނަ އަހަރު  2021އެގޮތުން،  
 3ދަފްތަރު ކޮށްދީފައެވެ. 

 

 ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައްކަތްކުރަން އެދެނީ ފަރުދީގޮތުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ  
ނަންބަރު:   ޤާނޫނު  ޚިދުމަތްދޭންވާނީ،  ޤާނޫނީ   2014/19ފަރާތަކުން 

އަމިއްލައަށް   ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ  )އަމިއްލަ 
ން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.    61ޤާނޫނު 

 4 ދަފްތަރު ކޮށްދީފައިވެއެވެ. ލީގަލް ްޕރެކްޓިސް ބާ ކައުންސިލުގައި 91 ވަނަ އަހަރު   2021އެގޮތުން، 

 

 ގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ 

، އެފަދަ ލިޔެކިޔުމުގައި  މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑެންޓިޓީ ބަލައި، ކަށަވަރުކޮށްދީަޕބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ  
ދީ،  ން ހެކިކޮށް ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޭގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް އެނގޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށް، އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އެފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރިކަ

ގެ ގޮތުގައި  އެނޫންވެސް އެފަދަ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން ކަމުގައި ަޕބްލިކް ނޯޓަރީއެއް 

 
 https://bit.ly/3tXZdVTއް: ތަލޯފަރމް ދަފްތަރުކުރެިވފައިާވޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލުަގއި ދިެވހިރާއް  3
 3qYiSTJ/https://bit.ly: އްތަ ލީަގލް ޕްރެކްޓިސް ބާ ކައުްނސިލުަގއި ދަފްތަރުކުރެިވފައިާވ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ 4
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ގެ   ގަވާއިދު  ޚިދު  4މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  ނޯޓަރީގެ  ަޕބްލިކް  މި ގަވާއިދުގައި  ދެވޭނީ މި  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  މަތް 
ކައުންސިލުން    ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން، ަޕބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ބާ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   3އެކަނި ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގެ  ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށްހުއްދަ ދޭ 

އަހަރު   2021ން،  އެގޮތު ވަނީ    109  ވަނަ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ހައިސިއްޔަތުން  ނޯޓަރީއެއްގެ  ަޕބްލިކް  ވަކީލަކަށް  ޤާނޫނީ 
 5އެވެ. ދޫކުރެވިފަ

 

 ދިނުން   ހުއްދަ   ކުރުމުގެ   ވަކީލުކަން   ޤާނޫނީ  .2

 ޒިންމާއެވެ. ބާ ކައުންސިލާ މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަކީ 
 ،ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފުރަތަމަ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ،  ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން  

 ވެގެންނެވެ.  ބާ އިމްތިޙާނުން ފާސް ބާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ރުމާއެކުފުރިހަމަކު  ްޕރޮގްރާމެއްތަމްރީނު އަހަރު ދުވަހުގެ  1
 

މަށް  ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދު  2021
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ    2021ޠުތައް ފުރިހަމަކޮށް، ބާ އިމްތިޙާނެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާތީ،  ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޝަރު
   ފަރާތަށެވެ. 3ހުވައި ލައިދެވިފައި ނުވަނީ 

 

 ޕްރޮގްރާމް   ތަމްރީނު   ދުވަހުގެ   އަހަރު   1

  ދަށުން،   ޤާނޫނުގެ  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  ފަރާތްތަކުން   އެދޭ  ހުވާކުރުމަށް   ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ

  އަހަރުދުވަހުގެ   1  ލާޒިމްކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަކުރުމަށް
  2021  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީނު

  މީގެ .  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ  ފަރާތަކުން  54  އަހަރު  ވަނަ
ފެ  ފަރާތަކަށް   49  ތެރެއިން   ހުއްދަ   ށުމުގެ ތަމްރީނު 

ނިމުނުއިރު  ވަނަ އަހަރު    2021އިރު،  ވާދޫކުރެވިފައި
ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ  މި   ްޕރޮގްރާމް    3ތަމްރީނު 

 ފަރާތަކުންނެވެ.  

ލޯ ގްރެޖުއޭޓުންނަށް ބޮޑެތި    އަތޮޅުތެރޭގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރި  މާލެއާއި  ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް  އަހަރު ދުވަހުގެ  1ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ  
ލިބެމުންނެވެ.  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2019ފަރާތުން ބާ ކައުންސިލަށް އަންނަނީ  ގްރެޖުއޭޓުންގެ  ގެ މަޢުލޫމާތު  ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމު
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މި ޚާއްޞަވަކިން   ފުރިހަމަކުރާނެ    ކޮށް  ޕްރޮގްރާމް  ދައުލަތުގެތަމްރީނު  އަދި  ްޕރެކްޓިސް  ލީގަލް  ފަރމް،  ބައެއް  ލޯ  ރާއްޖޭގެ  އިދާރާތައް   
އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމުގެ ގޮތުގައި    ލޯ ގްރެޖުއޭޓުންގެމަކީ،  ސުަޕވައިޒަރުން ނުލިބު  ތަމްރީނުފޯރުކޮށްދޭނެ  ، އިނެތުމާ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި

   ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.ވަނީ  

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި   2019 ގުޅޭ ގޮތުން ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާމި ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  
ންވާ  ވަނީ ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ބޭނު

ކައުޞްއި ބާ  މަސައްކަތްތައް  ގުޅޭ  ގެންދެވި،   ންސިލުގެލާޙުތަކާ  ކުރިއަށް  ލެވެލްގައި  ކޮމިޓީ  ޖުޑީޝަރީ    އެގްޒެކެޓިވް  ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހުގެ 
ކުރެވިފައެވެ.  ހި  ވަނީ   ބައްދަލުވުންތަކުގައިވެސް ޤާނޫނުގައިވާ  އްސާ  މާއްދާތައް    1އަދި  ގުޅޭ  ތަމްރީނާ  ދުވަހުގެ  ކުރުމުގެ  ލާޙު ޞްއިއަހަރު 

ލޯ    ބާ ކައުންސިލުގެތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ލާޙުޞް އިވަނީ، ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން  މަސައްކަތް
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2022މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ    ވެ.ރިފޯރމް އެންޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރެވިފައެ

 ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.  

ތަމްރީނު    ބާ ކައުންސިލުންވަނީނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން  ގްރެޖުއޭޓުން   ލޯ  އަހަރު ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް  1
އެވެ. އަދި މި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ  މަޝްވަރާކޮށްފަ  ކުރާނެ ގޮތްތައްޙައްލު   މި މައްސަލަބައްދަލުކޮށް  ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ  ފޯރުކޮށްދޭ 

   އަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ްޕލޭންކުރެވިފައެވެ.ވަނަ އަހަރު ކުރި  2022އިތުރު މަޝްވަރާތަކެއް 

 އިމްތިޙާނު   ބާ 

ނަމަވެސް  ނު  ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2019  މަށްބާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރަންޖެހޭ ބާ އިމްތިޙާނު އެކުލަވާލު
 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ އިމްތިޙާނެއް ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.    2021  ކުގެ ސަބަބުންތަފާތު ގޮންޖެހުންތަ

 
ފޯމެޓް   ގެބާ އިމްތިޙާނުޙާޞިލުކުރެވުނު މައިގަނޑު ނަތީޖާތަކުގެ ތެރޭގައި    ވަނަ އަހަރު 2021ބާ އިމްތިޙާނު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި  

ފަރުމާކޮށްދޭނެ   ކަނޑައެޅުމާއި،  އިމްތިޙާނު  ފަރާތެއް  އިމްތިޙާނު  ކަމުގައިވާ  ފަރާތް   އެކުލަވާލާގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސޮލިސިޓަރސް 
  އޭ.ބީ.އޭއަދި    ، ކަްޕލާންދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ އިމްތިޙާނު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ބާ ކައުންސިލާ،    އާއި  ކަްޕލާން

މަސްދުވަހުގެ ްޕލޭނެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. އަދި މި ޓައިމްލައިންއާ    10، މި އިމްތިޙާނު އެކުލަވާލުމަށް  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކު ކުރެވުނު  އާއެ
މަތިން ގޮތުގެ  އިމްތިޙާނުގެ  2022  އެއްގޮތްވާ  އަހަރުގެ  ކައުންސިލުން    2020  ކަނޑައަޅައި، ކޮމިްޕޓަންސީ    ވަނަ  ބާ  އަހަރު  ވަނަ 

ތައްޔާރުކުރާނޭ    ކުރެވިފައިވާ ސިލަބަސްތަކަށް ސުވާލު  ވަނީ ފައިނަލް ކުރެވިފައެވެ. އަދި ފައިނަލް   ސިލަބަސްފުލް  ވާ މާއްދާތަކުގެ  އިޢުލާނުކޮށްފައި 
އެގޮތުން،    ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.   2021ފުރަތަމަ ބުރު ވަނީ    ތަމްރީނުގެ  އައިޓަމް ރައިޓަރުންގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބާ އިމްތިޙާނު ފަރުމާކުރުމަށްޓަކައި    މިހާރު ްޕލޭންކުރެވިފައިވާޖޫން ގައި ބޭއްވުމަށް  -ވަނަ އަހަރުގެ މެއި  2022
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓައިމްލައިންގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.   މަސައްކަތްތައް ވަނީންޖެހޭ ވަނަ އަހަރު ކުރަ  2021

 
އަހަރުގެ ބާ އިމްތިޙާނު  2022 ބާ    ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ބާ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެން ވަނަ  އެމެރިކަން 

  ކުއެވެ.  )އޭ.ބީ.އޭ( އަދި ޔޫ.އެސް.އެއިޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެ  އެސޯސިއޭޝަން
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 ގިންތިކުރުން   ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ބެލެހެއްޓުމާއި  ދަފްތަރު   ވަކީލުންގެ  .3

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، އެ    66ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ  
ނަލްތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި  ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މީހުންނަކީ، އިތުރު ހުއްދައެއް ނެގުމަކާއި ނުލައި ދަށު ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއު

 281ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައިކޮށްފައިވާ    2020މި ދަފްތަރަށް  ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނެވެ.  
 ޢައްޔަނުކުރާ  ފަރާތެއްވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. އެއާއެކު، ބާ ކައުންސިލުން ރެގިޔުލޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާ ދަފްތަރުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމަށް 

  ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލުން ފިޔަވައި، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރެވުނު ޤާނޫނީ ވަކީލުން މި ދަފްތަރުން    4ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިޔާވި  އެގޮތުން،  
   ޤާނޫނީ ވަކީލުންނެވެ.  1755ނީ ފްތަރުގައި ހިމެނެވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަ   2021އުނިކުރުމުން، 

 

ދަރަޖަކުރުން   ޤާނޫނީ ވަކީލުން   

ފަންނުގެ ޤާނޫދިވެހިރާއްޖޭގެ   ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  ވަނަ އަހަރު މަތީ މަރުޙަ  2021ގެ ދަށުން  ނުޤާނޫނީ  ލާތަކުގެ ކޯޓުތަކުގައި 
  22ވެ. މި އެްޕލިކޭޝަންތައް ދިރާސާކުރުމަށް ބާ ކައުންސިލުގެ ލައިސެންސިންގ ކޮމިޓީގެ  އިވެއެ އެްޕލިކޭޝަން ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިފަ  103

ދަ   61ޖަލްސާއެއް ބޭއްވި،   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ލެވެލްގައި  ވަކީލަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ    30ރަޖަކުރުމަށް، އަދި  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ 
 އެވެ.  އިވެލެވެލްގައި ދަރަޖަކުރުމަށް ނިންމަވާފަ  ކޯޓު ސުްޕރީމް

އަދި ސުްޕރީމް ކޯޓު ލެވެލްގައި    6ފަރާތެއް   327ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައިކޯޓު ލެވެލްގައި    2021މި ޢަދަދުތަކާއެކު،  
   .އެވެވަނީ ދަރަޖަކުރެވިފަ  7ފަރާތެއް  211

 

  ސުލޫކު   ޚިދުމަތުގެ  ކަނޑައަޅައި   މިންގަނޑުތައް   ސުލޫކީ   ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ  .4
 ހިފެހެއްޓުން 

   ގަވާއިދު   ސުލޫކީ   ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ 

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ވަނަ އަހަރު ފެށިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވަނީ    2020
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށާއި، އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ  ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު،   2020ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން  

 
 https://bit.ly/3G0W3Dk :ޤާޫނނީ ަވކީލުންދަރަޖަކުރެިވފައިާވ ލެެވލްަގއި  ހައިކޯޓު ދިެވހިރާއްޖޭެގ 6
 https://bit.ly/349GHzbލެެވލްަގއި ދަރަޖަކުރެިވފައިާވ ޤާޫނނީ ަވކީލުން: ސުޕްރީމް ކޯޓު  ދިެވހިރާއްޖޭގެ  7
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  ހުށަހެޅުންތަކުގެ ލިބިފައިވާ  ،  ފުރުޞަތު ދެވިގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމަށް  ޢާންމު މެންބަރުންނަށް މި ގަވާއިދަށް   ކައުންސިލުގެ
ބާ ކައުންސިލުގެ  ވެ. އެއަށްފަހު،  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅެ   2021ނިންމާލެވިފައިވަނީ    އިބައެއް މާއްދާތައް އަލުން އެކުލަވާލަ  ގެއަލީގައި މި ގަވާއިދު 
ވެލިޑޭޝަން  ގައި    2021އެޕްރީލް    06  ކުރުމަށާއި، ގަވާއިދާ ގުޅޭ ފައިނަލް ކޮމެންޓުތައް ހޯދުމަށްހިއްސާ މި ގަވާއިދު  ޢާންމު މެންބަރުންނާ

ކައުންސިލުގެ   ޢާންމު މެންބަރުންނާއިވަރކްޝޮޕެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.   ކޮމިޓީ   ބާ  މި ގަވާއިދު  ން ހުށަހަޅުއްއެތިކްސް  ވާފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު 
  2021ސެްޕޓެންބަރު    02ފައިވަނީ  ގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިރު ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާކޮށް،  އިޞްލާޙު އަލުން  
 ގައެވެ.    2021ޑިސެންބަރު    02 ށާފައިވަނީއަދި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަގައެވެ. 

 
ށްގެން  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، ބާ ކައުންސިލުގެ ޢާންމު މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮ

  އެތިކްސް   ގެ ތެރޭގައެވެ.ވަނަ އަހަރު  2021  ޔައީވެސްފެށިގެން ދިއެތިކްސް ޓްރެއިނިންގގެ ނަމުގައި ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމު ސިލްސިލާއެއް  
ގަވާއިދަށް މަޤްޞަދަކީ، ސުލޫކީ  ްޕރޮގްރާމުގެ  ވަކީލުން    ޓްރެއިނިންގ  ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ  ވުކުރުއަހުލުވެރިޤާނޫނީ  ޤާނޫނީ  އިތުރުން،  މުގެ 

ގަވާއިދަށްމައްސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދަށާ ވަކީލު އި،   ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކަށާއި، އެ  ންގެ  ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ 
ތަށް  ތަކަސުލޫކީ މިންގަނޑު  އަހަރުގެތެރޭގައި މި ތަމްރީނުގެ    2021އެގޮތުން    މެވެ.ރުކުރީނު މްޤާނޫނީ ވަކީލުން  ބުރެއް ކުރިއަށް    2ވަނަ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވަނީ ތަމްރީނުކުރެވިފައެވެ.  80ގެންދެވި، 

 

 ގަވާއިދު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ   1 ށް ގަވާއިދަ   ބެލުމާބެހޭ   މައްސަލަ   ސުލޫކީ   ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާރު 75 ގެ ނު ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދަކީ،  ޤާނޫނީ  
ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ  އުސޫލުތަކާއި  ލިބިގެން،  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އެޅުމުގެ  މިންގަނޑާ   ސުލޫކީ   ، ދިނުމުގައި  ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފުވާ 
ސުލޫކީ ޝަކުވާތައް    ހުށަހެޅޭގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރެވުމާއެކު، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާމެދު    2020އަދި  ގަވާއިދެވެ.   އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ

   ބާ ކައުންސިލުންވަނީ ބަލަން ފަށާފައެވެ. 

ކީ، ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމަށް  ގަވާއިދަ   ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  1  ގަވާއިދަށް  ބެލުމާބެހޭ  މައްސަލަ   ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ
އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށްޓަކައި  ހިނގާ މުއްދަތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުތަކެއް ކަމަށް ބެލެވި،  

ކެވެ.  ލާޙެ ޞްއިމާއްދާތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެނެވުނު  ގައި ބަޔާންކުރާ ބައެއް އިޖުރާއީ މާއްދާތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު  ގަވާއިދު
 ވެއެވެ. ކުރެވިފަ ގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު 2021ސެްޕޓެންބަރު  12 ވަނީ  ލާޙުޞްއިމި 

 

 މައްސަލަތައް   ސުލޫކީ   ހުށަހެޅިފައިވާ   އަހަރު   ވަނަ  2021

މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މިންވަރަށް  ،  އް ހުށަހެޅިފައިވާއިރުމައްސަލައެ  25ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލަށް    2021
ކުގެ  އަދި މި މައްސަލަތަމައްސަލައެވެ.    21ގެން ސުލޫކީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރުކުރެވިފައިވަނީ  އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި 

  ބުތަކެއް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަޝަކުވާ 
  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމަވައި، އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް   ސުލޫކީ މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް  ، މައްސަލައެއް  9  ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ 

 ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.    ވަނީ  ެޕނަލްތައް ކީލޫސު
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ނުނިމި   ވަނަ އަހަރު  2020 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީސުލޫކީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި  އަހަރު ބާ ކައުންސިލުގައި ވަނަ 2021 އެގޮތުން، 
މި މައްސަލަތަކުގެ  މައްސަލައެވެ.    20އެކު، ޖުމްލަ  މައްސަލައާ  9  ބެލުމަށް ނިންމުނު  ވަނަ އަހަރު  2021،  އިއާ  މައްސަލަ  11  އޮތް

 މައްސަލައެވެ.   4ބަލައި ނިންމިފައިވަނީ ވެ. އަދި އެގަތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ  ވަނީ  މައްސަލައެއް 16 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2021 ތެރެއިން

 

 

 

މައްސަލަ އާއި،   1ދޮގު ބަޔާން ދިނުމުގެ   ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ބެލުމަށް ނިންމުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތަށް ބަލައިލާއިރު،   2021
މައްސަލަ އާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭފަދަ ޢަމަލެއް   1އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ  

ކުޑަގޮ  1ހިންގުމުގެ   ޒިންމާދާރުކަން  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  އާއި،  ޓުވީޓުކުރުމުގެ  މައްސަލަ  އާއި،    2ތެއްގައި  މައްސަލަ 
ަޕބްލިކް ނޯޓަރީގެ އުސޫލާ ޚިލާފުވުމުގެ  މައްސަލަ އާއި،    1ހެކިވެރިއަކަށް ވާންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  

   ހެޅިފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަ 1ލިއްޔަތާ ޚިލާފުވުމުގެ އޫސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ މަސް މައްސަލަ އާ،  2



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 30   90 

  

 

  ތަޢުލީމު   ޤާނޫނީ   ދޭ  މަރުކަޒުތަކުން   ތަޢުލީމުގެ   މަތީ   ހިންގާ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .5
 ހިފެހެއްޓުން   ފެންވަރު   ތަޢުލީމުގެ   ޤާނޫނީ  ކުރިއެރުވުމާއި 

 
 ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ކޮލިފައިންގ ލޯ ޑިގްރީގެ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުން 

ދާއިރާގެ   ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނީ  މިންގަނޑު  ދަށް  އެންމެ  ހުންނަންވާ  ޑިގްރީ(ގައި  ލޯ  )ކޮލިފައިންގ  ްޕރޮގްރާމު  ޑިގްރީ  ބެޗެލަރސް 
ޑިގްރީސް' ލޯ  ކޮލިފައިންގ  ފޮރ  ނޮލެޖް  ްޕރިސްކްރައިބްޑް  އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓް  އެންޑް  އައުޓްކަމްސް  ލަރނިންގ   8، 'ްޕރިސްކްރައިބްޑް 

ވެހިރާއްޖޭގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެޗެލަރސް ފެންވަރުގެ ލޯ ޑިގްރީގެ ކޯސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއެކު ދި
މަ ޑިގްރީ  ކޮށްފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ފުރަތަހިއްސާވަނަ އަހަރު    2020ބާ ކައުންސިލުން ވަނީ  

އިން ފެށިގެން ހިންގަންޖެހޭނީ މި މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ    2021ޖަނަވަރީ    1ކޯސްތައް  
ންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ  މަރުކަޒުތަކަށް މި މިންގަޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ލޯ ކަރިކިއުލަމްތައް މުރާޖަޢާކޮށް، އެްޕރޫވަލް ހޯދުމަށް ބާ ކައު

 އެންގިފައެވެ.  

 

ޕްރިސްކްރައިބްޑް ލަރނިްނގ އައުޓްކަމްސް އެންޑް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް  ކިޔަަވއިދޭ ކޮލިފައިްނގ ލޯ ޑިގްރީެގ މިިނމަމް ސްޓެންޑަޑް ) ދިެވހިރާއްޖޭަގއި    8

 https://bit.ly/3tXZw2Z :(ޕްރިސްކްރައިބްޑް ނޮލެޖް ފޮރ ކޮލިފައިްނގ ލޯ ޑިގްރީސް

 



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 31   90 

  

ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި، ކަރިކިއުލާ އެޕްރޫވަލް ހޯދާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް    2021އެގޮތުން،  
ްޕރޮގްރާމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން    ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ވިލާ ކޮލެޖުން ހިންގާ ބެޗެލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، މި ދެ ޑިގްރީ 

 .  އެވިޑް އަދި އެމް.އައި ކޮލެޖުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ދެ މަރުކަޒުގެ ކޮލިފައިންގ ލޯ ޑިގްރީ ްޕރޮގްރާމްތައް ވަނީ ރިވިޔު މަރުޙަލާގައެވެ

އް  ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ްޕރޮގްރާމެ  2021އެހެންކަމުން،  
   އެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ ހަމައެކަނި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ވިލާ ކޮލެޖުގަ

އެހެނިހެން ކޯސްތަކުގެ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު    ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ   ކިޔަވައިދެވޭ  ކޮލިފައިންގ ލޯ ޑިގްރީ ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
  ކަނޑައެޅުން

ގްރާމްތަކުގެ  ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ްޕރޮގްރާމް ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން ލެވެލްތަކުގެ ްޕރޮ
ކަނޑައެޅުމު މިންގަނޑު  ދަށް  ފެށިފައިވަނީ    ގެއެންމެ  މި  2021މަސައްކަތް  މެދުތެރޭގައެވެ.  މަހުގެ  މޭ  އަހަރުގެ  ްޕރޮޖެކްޓުގެ   ވަނަ 

މި   ވެ. ފައެބޭއްވި ވަނީ  މައަށް  ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ މެދުތެރެއާ ހަ ފަހުކޮޅުން މަހުގެ  ޖޫން  އަހަރުގެ ވަނަ 2021 ކޮންސަލްޓޭޝަން ބައްދަލުވުންތައް
ްޕރޮގްރާމުތައް    ލޯ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ްޕރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް އިތުރަށް ދެނެގަނެ،   ގެންދާމިހާރު ކުރިއަށް   ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޤުޞަދަކީ، 

އެކި ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމެވެ. އެގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހުންނަންވާނެ ޝަރުޠުތަކާމެދު    އި މަޤްޞަދާއި ްޕރޮގްރާމްތަކުގަފަރުމާކުރުމުގެ
އި ތަޢުލީމުދޭ  މުއައްސަސާތަކާ   ދާރާތަކާއި، ޤާނޫނީ  މިނިވަން  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  އިދާރާތަކާއި،  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  އާއި، ސަރުކާރުގެ  ޖުޑީޝަރީ 

ދެކޭގޮތް ފަރާތްތަކުން  އެ  އިތުރުން،  ބައްދަލުކޮށް  މީގެ  ކައުންސިލުގެ   ދެނެގަނެވުނެވެ.  ޤާނޫނީ    ޢާންމު ބާ  މެންބަރުންނާއި، 
އި، ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  އުނގަންނައިދޭ ފަރާތްތަކާ  ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ންނާއި، ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރު ތަޢުލީމު

 ހުށަހަޅާފައެވެ.   ޚިޔާލު  ކުންވަނީފަރާތަ   93 ށް ސަރވޭ ފޯމަ ތައްޔާރުކުރެވުނު ކޮންސަލްޓޭޝަން މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ފޭސްއަންކޮ އެކުލަވާލެވުނު  ށް ސަލްޓޭޝަން  ފަރާތްތަކާ  މިންގަނޑު ފަހު  ކަމާބެހޭ  ވެލިޑޭޝަން  ހިވަނީ  ރކްޝޮްޕތަކުގައި  ވަ އްސާކުރެވި، 
ކޮމިޓީތަކާއި،   ކުރެވިފައެވެ.ރާ ވަމަޝް ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދާއިރާއިން   އެގޮތުން  ޤާނޫނީ  މަރުކަޒުތަކާއި،  ތަޢުލީމުދޭ  ޤާނޫނީ 

މި މިންގަނޑަށް ކޮމެންޓު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިގެން    ޢާންމު މެންބަރުންނަށްބާ ކައުންސިލުގެ   ،ފަރާތްތަކާ ހާސިލުކުރަމުންދާ  ތަޢުލީމު
މިންގަނޑު އިތުރުން،  މީގެ  އިތުރު  ދިޔައެވެ.  ފާޅުކުރުމަށް  ޚިޔާލު  ސުވާލުކުރުމަށާއި  ސާފުކޮށްދިނުމާށާއި،  ކަންކަން  ،  ބައްދަލުވުމެއްގައިވާ 

   ސެްޕޓެންބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ގ2021ެ

  ދަށް  އެންމެ  ކޯސްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ  ކިޔަވައިދެވޭ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފިޔަވައި  ޑިގްރީ  ލޯ  ކޮލިފައިންގއެގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ' 
ށް ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.  ޒުތަކަ ކަމަރު  ތަޢުލީމުދޭ ޤާނޫނީ'ގެ ރިވައިސްޑް ޑްރާފްޓަށްވެސް އިތުރަށް ކޮމެންޓު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ މިންގަނޑު

ރެވިގެން  ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ޢަމާޒުކު   މަހު  ނޮވެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ    2021އަދި ލިޔުމުން ކޮމެންޓު ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން،  
 .  ބޭއްވިފައެވެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއްވެސް ވަނީ 

 ވަނަ އަހަރުއެވެ.    2022ފާސްކޮށް، މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ   މިންގަނޑު މިބައިގައި ބަޔާންކުރެވުނު 

  ޤާނޫނީ ތަޢުލީމާބެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު: ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނު(  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )    5/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަންނުގެ 
ލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  އިން ބާ ކައުންސިލަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދު އެކު 
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ފަހު ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު  ޑެސްކް ރިވިއު ހެދުމަށް   ޓުގެ ްޕރޮޖެކް މި  މޭ މަހުގެ މެދުތެރޭގައެވެ. އަހަރުގެ  2021އާއެކު ފެށިފައިވަނީ  
ފެށިގެން ޖޫން މޭ ވަނަ އަހަރުގެ   2021  އް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީކޮންސަލްޓޭޝަން ބައްދަލުވުންތަ ފަހުކޮޅުން  މެދުތެރެއާ   މަހުގެ  މަހުގެ 

 ވެ.  ހަމައަށެ

  ބެސްޓް   އިންޓަނޭޝަނަލް  ށް ދެނެގަތުމާއެކުރައިތު    ކަންކަންގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މަޤުޞަދަކީ،   ބައްދަލުވުންތަކުގެ  މި
ގެންދެވޭނެްޕރެކްޓިސް ކުރިއަށް  މި މަސައްކަތް  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭ  އެގޮތުން، .  ދެނެގަތުމެވެ  ގޮތްތަކެއް  އަށް ފައްތައިގެން ރާއްޖޭގައި  ގައި 

އިދާރާތަކާއި،    މި  އިތުރުން،   މީގެ.  ދެނެގަނެވުނެވެ  ދެކޭގޮތް  ފަރާތްތަކުން  އެ  ބައްދަލުކޮށް އޮތޯރިޓީއާ  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ތަޢުލީމުދޭ 
ސަރވޭ މަރުކަޒުތަކަށް  ތަޢުލީމުދޭ  ޤާނޫނީ ހޯދުމަށްޓަކައި  މަޢުލޫމާތު  ބޭސްލައިން  ގުޅޭ  ްޕރޮޖެކްޓާ   މެދުވެރިކޮށް  އްފޯމެ  އަމާޒުކޮށްގެން 
ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި، ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުދޭ   ޢާންމު މެންބަރުންނާއި،   ކައުންސިލުގެ   ބާ  އަދި،  . ހޯދިފައިވެއެވެ މަޢުލޫމާތު

 އްންއެކޮންސަލްޓޭޝަ ަޕބްލިކް  ޓަކައި  ހޯދުމަށް   ޚިޔާލު  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން   އިދާރާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ގުޅުންހުރި  ކަމާ މަރުކަޒުތަކާއި، 
   ވިފައެވެ. ގެންދެވަނީ ކުރިއަށް  

ސެްޕޓެމްބަރުގައި ވަނީ އޮންލައިންކޮށް    1އޮގަސްޓު އަދި    31ޤާނޫނީ ތަޢުލީމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓުގެ ވެލިޑޭޝަން ބައްދަލުވުންތަކެއް  
ކޮމިޓީތަކާއި،  ބާ ކައުންސިލުގެ  މާ ގުޅުންހުރި  ކަގައި ބައިވެރިވުމަށް  ބައްދަލުވުންތަކު މި ބޭއްވުނު  ބަހާލައިގެން  ދުވަހަކަށް ދެކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.  

  ކަމާ އި، ޢާންމު މެންބަރުންނާ  ކައުންސިލުގެ  ބާ ދަރިވަރުންނާއި،  ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ
ގެ ޑްރާފްޓަށް ލިބިފައިވާ ކޮމެންޓުތަކަށް  ގަވާއިދު   .ދިޔައެވެ  އެރުވިގެން  ދައުވަތު  މުއައްސަސާތަކަށް  މިނިވަން  އިދާރާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ގުޅުންހުރި

ވަނަ އަހަރު    2021  އަދި   .ފަހުކޮޅުއެވެ  މަހުގެ   އޮކްޓޫބަރު  ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ފައިނަލް ޑްރާފްޓު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވަނީ 
 ވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެވިފައެވެ.  ނިމުނު އިރު މި ގަވާއިދު 

ވިފައިވަނީ މި  މި ގަވާއިދަކީ ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ މާހިރަކު ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ޑްރާފްޓަކަށްވާތީ، ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރޭ 
 ތުރު ވެލިޑޭޝަންއެއް ބޭއްވުމަށްފަހުއެވެ.  ގަވާއިދުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ފައިނަލްކޮށް، މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓު ހޯދުމަށް އި

 

 ޙިމާޔަތްކުރުން  އިމްތިޔާޒުތައް   ޙައްޤުތަކާއި  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ  .6

 ން އިދިނު އްސަ ހަމަޖަ   ޒާމް ތި އިން  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ   ފަސޭހައިން   ވަކީލުންނަށް   ގައި 19-ކޮވިޑް 

ގެ ޙާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގެ    19-ކޮވިޑްދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަހުގެ ތެރޭގައި    ވަނަ އަހަރުގެ މޭ  2021
ގުޅިގެން ޤާނޫނީ  ކުރުމާއި    އިޢުލާނުވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން ވަނީ ހަރުކަށި ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން، ކާފިއު ގަޑިތައް    2020ފިޔަވަޅުތައް  

ހޯދަ  ށްތަ ކަގެ މަސައްވަކީލުން  ލުއިތައް  ގޮންޖެހުންތަކަށް  ދިޔަ  ޮޕލިސްއި ކުރިމަތިވަމުން  މޯލްޑިވްސް  ވަނީ  ކައުންސިލުން  ބާ  އާއި    ދިނުމަށް 
މިނިސްޓްރީއާއެކު  ފަސޭހައިން  އިކޮނޮމިކް  ވަކީލުންނަށް  ޤާނޫނީ  ަޕރމިޓް'  މަސައްކަތްކޮށް،  މަގު   ' މޫވްމަންޓް  އިދީފައެވެ.  ހަމަޖައްސަ  ލިބޭނޭ 

އެކުލަވާލެވި، މި ކޮމިޓީން ވަގުތުން ވަގުތަށް    ވަރކިންގ ޓީމެއްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ކުޑަ    އިލާއެގޮތުން ބާ ކައުންސި 
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ބޭނުންވާ މޫވްމަންޓް ަޕރމިޓްތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ    ލޮކްޑައުންގެ މީގެ ސަބަބުން    ވަކީލުންނަށް 

   ފައެވެ. ގެން ގޮސްތަނަވަސްވެ   ވަނީމަގު   ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ  ޤާނޫނީވެސް  ޙާލަތުގައި  
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 ގްރޫޕް   ވަރކިންގ   ގެ ( އޭ . ޖޭ . ޑީ   –   އެމް . ސީ . ބީ )   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   ޖުޑީޝަލް   އޮފް   ޑިޕާޓްމަންޓް   –   ކައުންސިލް   ބާ 

  ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ޑީ.ޖޭ.އޭގެ ޖޮއިންޓް ވަރކިންގ ގްރޫޕަކީ    –ބީ.ސީ.އެމް  
ާޕޓްމަންޓް  ކައުންސިލާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ްޕލެޓްފޯމެއް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލާއި ޑި

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ޤާއިމުކުރެވުނު ވަރކިންގ ގްރޫޕެކެވެ. މިގޮތުން  އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް  
ކޮމިޓީތެރޭގައި   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  މެންބަރުންއާއިބާ  ޢާންމު  ސެކްރެޓޭރިއަޓާ  ނާއި،  ޖުޑީޝަލް  އަދި  އޮފް  ޑިާޕޓްމަންޓް  އި، 
، އަދި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯކަލް  ޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސްުޕރީމް ކޯޓް، ހައި ކޯޓްއެޑްމިނިސް

އަދި    2  ންޓުންނާއެކުޕޮއި ބޭއްވިފައެވެ.  ވަނީ  ބައްދަލުވުންތަކުގައިބައްދަލުވުމެއް  ޤާނޫނީ    2020  މި  ކައުންސިލުން  ބާ  އަހަރު  ވަނަ 
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ދިމާވާ  ބޭއްވި އެކި ބައްދަލުވުންތަކުގައި    ވަކީލުންނާއެކު ޝަރީޢަތްތަކުގެ އިދާރީ 

  ، ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ދަތިތަކާއި
އިންޞާފަށް ވާޞިލުވުމަށް    ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާއި،   ހިއްސާކޮށް، 

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންވަނީ  ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ގެނެވިދާނެ ބައެއް ނިޒާމީ ބަދަލުތަކާބެހޭގޮތުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި  
  ޤާނޫނީ   މެދު   ދަތިތަކާއި  ދިމާވަމުންދިޔަ   ފެށުމުން  ބާއްވަން  ޝަރީޢަތްތައް  އޮންލައިންކޮށް  ޚާއްސަކޮށް   ވަކިން   އެގޮތުން  މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައެވެ.

  މި  ކަންކަންވަނީ   ހިމެނޭ  ކަރުދާހުގައި  އެ  ،އެކުލަވާލެވި  ކަރުދާހެއް  ކަންކަމަށް   ކޮށްފައިވާހިއްސާ  ގައި   5  ފޯރަމް  ކައުންސިލް   ބާ  ވަކީލުން 
  އިދާރީޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ    މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި  ންނާއިޟީ ޤާ   ވިބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެ   ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ގްރޫޕުގެ  ވަރކިންގ

 . ކުރެވިފައެވެހިއްސާ  މުވައްޒަފުންނާ

ވަރކިންގ  –ބީ.ސީ.އެމް   ޖޮއިންޓް  އަލީގައި    ޑީ.ޖޭ.އޭގެ  މަޝްވަރާގެ  ކުރެވިފައިވާ  ކުރިން  ބައްދަލުވުންތަކުގައި،  ހުރި  ކުރިއަށް  ގްރޫޕްގެ 
ހިންގުމުގައި އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ އެކެންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އަ ޅާނެ  ވަކީލުންގެ ފަރާތުން އަދި ކޯޓުގެ އިދާރީ 

އި އެކަން ހާސިލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ޓައިމްލައިނެއް ކަނޑައަޅައި، މި ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް  ފިޔަވަޅުތަކާ
 ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

 

 ގްރޫޕް   ވަރކިންގ   ގެ ( ޖޭ . އެފް . ޑީ )   އްޔާ ޢި ޖަމް   ފަނޑިޔާރުންގެ   ދިވެހި   –   ކައުންސިލް   ބާ 

ފަނޑިޔާރުންނާ ބާ    އި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގަ  އާއެކު ތެރޭގައި ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާވަނަ އަހަރުގެ    2021
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި އެގޮތުން ބާ ކައުންސިލާއި ދިވެހި    ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައިއްމު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ގުޅުން  ޢާކައުންސިލުގެ  

ވަނީ    ވަނަ އަހަރުގެ ސެްޕޓެންބަރު މަހުގައި އެ މަސައްކަތް  2021ކިންގް ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމައި  ރ ރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ވަފަނޑިޔާ
 . ފެށިފައެވެ
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  ކުރަންޖެހޭ   މަތިކުރުމަށް   ފެންވަރު  ބެލުމާއި   ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ޤާނޫނީ  .7
 ކުރުން   ކަންކަން 

ވަނަ   2021މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ ތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަ
އެކި ބާވަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތަކަށް  ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ    2021އެގޮތުން،    އަހަރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ތަރުޙީބެއް   ބޮޑު  މެންބަރުންގެ  ޢާންމު 
ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެވްރެޖް  

އާ   80ގޮތެއްގައި ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތަކަށް  
ޢަދަދަކަށް   100 ދެމެދުގެ  ވަކީލުން    އާ 

ބާ  ހަގަކުރެވިފައެވެ.  ވެފައިވާކަން ފާރަޖިސްޓަރީ
ވަ  ޤާނޫނީ    2021ކީލުންނަށް  ކައުންސިލުން 

ހިންގާފައިވާ   ފަރުމާކޮށް  އަހަރު  ވަނަ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ    ހިންގާފައިވަނީ ތަމްރީނުތައް  

ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މެކްސް ްޕލޭންކް  
، ސްރީލަންކަން  ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން  ، އެސޯސިއޭޝަންން ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ީޕސް އެންޑް ރޫލް އޮފް ލޯ، އެމެރިކަން ބާ  ފައުންޑޭޝަ

 އާއެކުގައެވެ. ސީ އެލް.އެލް. ބާ އެސޯސިއޭޝަން، އަދި ޑްރޫ އެންޑް ނޭޕިއާ

ތަކާއި  ވެބިނާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ރީޖަނަލް ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ   މަސައްކަތްތަކުގެ  މި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން  އެގޮތުން،    ފަހިކޮށްދެވިފައެވެ.  ސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ވަނީކޮންފަރަން  ވަރކްޝޮްޕ، އަދި 

   17ޖުމްލަ  ރެވުނު  ވަނަ އަހަރު އިންތިޒާމްކު 2021  އިގެންނާއި އެހެނިހެން ބާ ތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ާޕޓްނަރުންނާ ގުޅިގެންއިސްނަގަ
  ކުރަމުންދާ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު   ދާއިރާއިން  ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ޤާނޫނީފަރާތެއް )  797   އަދި ފޯރަމްތަކުން ޖުމްލަވަރކްޝޮްޕ، ލެކްޗަރ،  ސެމިނާ

  ކޮށްލެވެއެވެ.   ފާހަގަ  ކުރެވިފައިވާކަން  ތަމްރީނު ހިމެނޭގޮތަށް(   ދަރިވަރުން
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ކުރެވިފައިވަނީ އޮންލައިން ްޕލެޓްފޯމްތައް    ގޮތުން ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ެޕންޑެމިކްގެ ސަބަބުން  19-ކޮވިޑް   އަދި
ގެ ޙާލަތު  19-ކޮވިޑް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ    މެދުވެރިކޮށް

ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ  ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ވުމާ ގުޅިގެން  
ކުރިއަށް  ބާ ކައުންސިލުން    ވަނަ އަހަރު   2021  ބޭނުންކޮށް، 

ްޕރޮގްރާމްތައް  ޔަގެންދި ގެންގޮސްފައިވަނީ   ގިނަ    ކުރިއަށް 
އަދި އޮންލައިން   ބައިވެރިވެވޭ   ރސަންކޮށް ަޕ-އިން  ކޮށް 
 ށެވެ. އަހައިބްރިޑް މޮޑެލް ގޮތަށް، 

ވަނަ އަހަރު އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ    2021ބާ ކައުންސިލުން  
މަޢުލޫމާތު    ސެމިނާ ވަރކްޝޮްޕ،   ވެބިނާތަކާގުޅޭ  އަދި 

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. 

 

ބައިވެރިންގެ   އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތް  ތާރީޚް  ނަން  #
 ޢަދަދު 

    ންފަރަންސް އަދި ކޮ   ވެބިނާ  

ދަ ޗެލެންޖަސް ފޯ ގަވަރމަންޓްސް،   -ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ ރެގިއުލޭޝަން  1
 ސެންޓްރަލް ބޭންކްސް، އެންޑް ލޯޔަރސް

 ބާ ކައުންސިލް، ސްރީލަންކަން ބާ ޖެނުއަރީ   25
 އެސޯސިއޭޝަން

197 

ޕްރޮވައިޑިންގ ޕްރޯ  ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ކޮންސަލްޓޭޝަން ވިުތ ސީނިއަރ 2
 ބޯނޯ ލީގަލް އެސިސްޓެންސް 

 މެކްސް ޕްލޭންކް-ބީ.ސީ.އެމް  ޖޫން   17-15
 ފައުންޑޭޝަން

31 

 12-11 ވަނަ ޕްރޯ ބޯނޯ ކޮންފަރަންސް  4 3
 އޮގަސްޓް

 49 ބާ ކައުންސިލް

 ވެބިނާ އޮން ޑްރޫ އެންޑް ނެޕިއާ އެލް.އެލް.ސީ، ސިންގަޕޯ، - ބީ.ސީ.އެމް 4
އާބިޓްރޭޝަން އެންޑް ސިންގަޕޯ އޭސް އަ ސީޓް   އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު"

 " ޓު ރިސޯލްވް ޑިސްޕިއުޓްސް 

ޑްރިއު އެންޑް ނެޕިއާ   -ކައުންސިލް  ބާ އޮކްޓޫބަރު 26
  އެލް.އެލް.ސީ

56 

    ލެކްޗަރ އަދި އިންފޮމޭޝަން ސެޝަން  

އިނިްތޒާމުކޮްށގެން ބޭއްވި ލީގަލް އެޑިއުޝަން ސަޕޯޓް ނެޓްވޯކުން  5
 ލެކްޗަރ: ރީސަންޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓްސް އިން އެމްޕްލޯއީމަންޓް ލޯ އެންޑް 

 ޓާރމިނޭޝަން

 55 ކައުންސިލް ބާ ފެބްރުއަރީ 20

އެޑިއުޝަން ސަޕޯޓް ނެޓްވޯކުން އިނިްތޒާމުކޮްށގެން ބޭއްވި  ލީގަލް 6
އިމަރޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންޑް  ލެކްޗަރ: ޕްރޮޓެކްޝަން އޯޑަރސް

 އޯޑަރސް

 65 ބާ ކައުންސިލް މާރޗް  11

ކޮމްޕަރޭޓިވް ވިއުސް އޮން  ލެކްޗަރ: މޫޓް ކޯޓް އެޑްވޮކަސީ ޕްރޮގްރާމްގެ  7
 ސިސްޓަމް  މޯލްޑިވްސް އެންޑް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޖުޑީޝަލް

 ޔޫ.އެސް. ޑިޕާޓްމަންޓް   -ކައުންސިލް  ބާ ސެޕްޓެމްބަރު 15
 ޖަސްޓިސްއޮފް 

100 

މަނީ ލޯންޑަރިންގ އެންޑް  - ލޯޔަރސް އިން ޓު އެންޓި އޮންބޯޑިންގ 8
 ދަ ފައިނޭންސިންގ އޮފް ޓެރަރިޒަމް  ކޮމްބެޓިންގ

ފައިނޭންޝަލް   -ކައުންސިލް  ބާ ޑިސެމްބަރު   13
 އިންޓެލިޖަންސް ޔުނިޓް )އެމް.އެމް.އޭ( 

24 
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    ތަމްރީނު އަދި ވޯކްޝޮޕް  

 15 ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  -ބާ ކައުންސިލް  ޖުލައި  8 އިންޑަކްޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ  : ކްލިއަރިންގ ހައުސްޕްރޯބޯނޯ   9

 14 އީ.ޔޫ  -ކައުންސިލް  ބާ އޮގަސްޓް  9-8 ބާ ޓްރެއިނިންގ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލުން  10

ޕްރޮވައިޑިނގް ލީގަލް   :ބިލްޑިންގ ވޯކްޝޮޕް ފޯ ލޯޔަރސް ކެޕޭސިޓީ 11
 އެންޑް ޗިލްޑްރަން  މެންއެސިސްޓެންސް ޓު ވި

މެކްސް ޕްލޭންކް   - ބީ.ސީ.އެމް އޮކްޓޫބަރު  2-4
 ފައުންޑޭޝަން

37 

 އެމެރިކަން ބާ -ބާ ކައުންސިލް  އޮކްޓޫބަރު 13 (ބުރު ވަނަ 1)އެތިކްސް ޓްރެއިނިންގ ފޯ ލޯޔަރސް  12
 އެސޯސިއޭޝަން

33 

 އެމެރިކަން ބާ -ބާ ކައުންސިލް  ނޮވެމްބަރު  14 ބުރު( ވަނަ 2)އެތިކްސް ޓްރެއިނިންގ ފޯ ލޯޔަރސް  13
 އެސޯސިއޭޝަން

47 

 18-17 ބިޒްނަސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފޯ ލޯޔަރސް ވޯކްޝޮޕް: 14
 ނޮވެމްބަރު

 44 އީ.ޔޫ  -ބާ ކައުންސިލް 

 24-23  ޕްރޮގްރާމް މޫޓް ކޯޓް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ 15
 ނޮވެމްބަރު

 ޔޫ.އެސް. ޑިޕާޓްމަންޓް   -ކައުންސިލް  ބާ
 އޮފް ޖަސްޓިސް

22 

 22-21 1ފޭސް   -ޓްރެއިނިންގ  ބާ އިމްިތޙާނުގެ އައިޓަމް ރައިޓާރސް 16
 ޑިސެމްބަރު

 ކަޕްލާން، އެމެރިކަން ބާ -ބާ ކައުންސިލް 
 އެސޯސިއޭޝަން

8 

 

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި  ދާއިރާ   ޚިދުމަތުގެ   ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .8
 ކުރުން ތަމްސީލު 

 

   ބައްދަލުވުން   ކައުންސިލް   އަހަރީ   އޭޝިއާގެ   ލޯ   އަހަރުގެ   ވަނަ   2021

  ގައި  2021ނޮވެމްބަރު    11ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެގޮތުން،    2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް ލޯ އޭޝިއާގެ މެންބަރަކަށް ވެގެންދިޔައީ  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޯގަނައިޒޭޝަނަލް މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި  ގެ  ލޯ އޭޝިއާ  ބައްދަލުވުމުގައިލޯ އޭޝިއާގެ އަހަރީ  އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު  

ކޮށްފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން، ބާ ކައުންސިލުގެ  ވަނީ އިޢުލާނުކަން  ބާ ކައުންސިލް ހިމެނިފައިވާ 
   ގެންނެވިއެވެ.ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު، އަދި ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު ބައިވެރިވެވަޑައި

މުޚާޠިބުކުރައްވައި، ބައިވެރިވެވަޑައިގެންއި  ބައްދަލުވުމުގަ  މި މެންބަރުންނާ  އޭޝިއާގެ  ލޯ  ޒިންމާ  ބާ  ނެވި  ޤާނޫނީ    އާއިކައުންސިލުގެ 
ކުރެވިފައިވާ  ޤާއިމްން  މިހާތަނަށް ބާ ކައުންސިލަށް ގުޅު  އަދި  ފައެވެ. ވާ ކައް ދަ  ޅު ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވަނީ ވާހަކަފުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ މައްޗަށް  

ކައުންސިލުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެކި ފެންވަރުގެ އެހީތެރިކަން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ    ، ޢިއްޔާތަކާއިޖަމް  އަދި ސަރަޙައްދީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ތެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ  ފާހަގަކުރައްވައި،  ކައުންސިލުން  ފަރާތްތައް  ބާ  އޭޝިއާގެ   ލުކޮށްފައިވާޞިޙާ ރޭގައި  ލޯ    ކައުންސިލް   ލަނޑުދަނޑިތައް 

 ފައެވެ.  ރައްވާ ކުހިއްސާ ވަނީ   މެންބަރުންނާ

  

 ކޮންފަރަންސް   އޭޝިއާ   ލޯ   ، ވަރލްޑް   ޕެންޑަމިކް  ޕޮސްޓް   އަ  އިން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ރީޝޭޕިންގ   އެންޑް  ރީޑިސްކަވަރިނގ 
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"ރީޑިސްކަވަރިނގ އެންޑް ރީޝޭިޕންގ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން އަ ޕޮސްޓް    ންތިޒާމުކޮށްގެން އި  ލޯ އޭޝިއާ އިން ގައި  2021 އޮކްޓޫބަރު  9
މެންބަރެއްގެ    ގެ، ލޯ އޭޝިއާވަނަ ލޯ އޭޝިއާ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮންފަރަންސްގައި  2  ކުރިއަށް ގެންދިއަ  ގެ ނަމުގައި  ވަރލްޑް'ެޕންޑަމިކް  

ކައުންސިލުންވަނީދިވެހިރާއްޖޭގެ  އްޔަތުން  ޘިޙައި ްޕރެޒެ  އަދި  ބައިވެރިވެފައެވެ.  ބާ  ސެޝަންގައި  ްޕލީނަރީ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޓުކުރުމަށް  ންމި 
އި  ކާކޮވިޑް ސިސްޓަމްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަ-ސްޓްޯޕ  ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައި،   ތުދަޢުވަ   ޚާއްޞަގެން   ލިބިވަޑައި 
މަރިޔަމް  ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ.    ގެ މައްޗަށްކޮށް ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކު ޚާއްޞަ ވަކިން  
ފަރާތަކުންވަނީ އެޓެންޑީސް    184  ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުންއަށް  މި ކޮންފަރަންސްގެ ްޕލީނަރީ ެޕނަލް ވާފައެވެ.  ދައްކަ  ޅުވާހަކަފު  ވަނީ  ޖަބީން

 އަދި ާޕޓިސިަޕންޓުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.  

 

   ކޮންފަރެންސް   ލޯ   ކޮމަންވެލްތު ،  ލޯ   ދަ   އޮފް   ރޯލް   ފިއުޗަރ   ދަ :  ޖަސްޓިސް   ސަސްޓެއިނަބަލް 

  : ލް ޖަސްޓިސް ބަސަސްޓެއިނަ"ކުރިއަށް ގެންދެވުނު     ނަސާއުގައިބަހާމާސްގެއަށް    9އިން    5 މަހުގެ  ބަރު ންވަނަ އަހަރުގެ ސެްޕޓެ  2021
: ޑޫ ވީ ނީޑް އިޓް އެޓް  19-ކޯޓް އެޑްވޮކަސީ އާފްޓަރ ކޮވިޑް-އިން"   ލޯ ކޮންފަރަންސް ގެ  ، ކޮމަންވެލްތު"ދަ ފިއުޗަރ ރޯލް އޮފް ދަ ލޯ

ޙައިޘިއްޔަތުން ސެޝަންގައި  އޯލް"   ކައުންސިލުގެ    ެޕނަލިސްޓެއްގެ  ޖަބީންސެކްރެޓަރީ  ބާ  މަރިޔަމް  ޑރ.  ވަރޗުއަލްކޮށް  ނީ  ވަ  ޖެނެރަލް 
ްޕއިނަވަންބައިވެރިވެވަޑަގަ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްއްއެޒެންޓޭޝަންރެ،  އެގޮތުން، ވެފައެވާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލަތަ ޙާގެ    19-ކޮވިޑް   .  ރިޢާޔަތްކޮށް  ށް 
ގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް ލިބިފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ  19- ކޮވިޑްއަދި    ތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި، ދާއިރާގެ މަސައްކަތްޤާނޫނީ    ޝަރުޢީ އަދި
، މި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާފަށް ވާޞިލުވުމަށާއި މުޖުތަމަޢުގައި  ކުރައްވައިހިއްސާ ން  ށް ލިބުނު ލުއި ފަސޭހަކަ އި މަސައްކަތަކުރިއެރުންތަކާ

 ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހިއްސާށް ކުރަމުންދާ އަސަރުތައް، ކޮންފަރަންސްގެ ބައިވެރިންނާ  ޙާލަތްތަކުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަ  ޚާއްޞަ

 

 ކޮންފަރަންސް " އޭޝިއާ ސައުތު  އިން ތްރެޓްސް ލޯންޑަރިންގ  މަނީ އެމާރޖިންގ ކޮމްބެޓިންގ : ލޯންޑަރިންގ   މަނީ ސްޓޮްޕ"

ރޖިންގ މަނީ  އިމަރިންގ: ކޮމްބެޓިންގ  ޑަ އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު "ސްޓޮްޕ މަނީ ލޯން  27އިން    25ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  2021
އެންޑް    ސް ނަސަފައިނޭންޝަލް ބިޒް- ންޑް ނޮކޮންފަރަންސް ގައި "ޑެޒިގްނޭޓަ  ރީޖަނަލްރިންގ ތްރެޓްސް އިން ސައުތު އޭޝިއާ" ގެ  ލޯންޑަ

  ޠު މުޙައްމަދު ނިޝާ   ޙައިޘިއްޔަތުން ބާ ކައުންސިލުގެ ޖެނެރަލް ކައުންސިލް އަލްއުސްތާޛުސް" އާއި ގުޅޭގޮތުން ެޕނެލިސްޓެއްގެ  ްޕރޮފެޝަން
ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ.   ްޕރެޒެންޓޭޝަންއެއް  ބައިވެރިވެވަޑަގަންނަވައި،  ވަރޗުއަލްކޮށް  ނަންބަރުވަނީ  ޤާނޫނު   10/2014:  މިގޮތުން، 

ޑް  ޑެޒިގްނޭޓަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ަޕބްލިކް ނޯޓަރީން  )މަނީ ލޯންޑަ
ކުރަންޖެހޭ    ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ސަސްިޕޝަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޯޕޓު ސް އެންޑް ްޕރޮފެޝަން  ސްނަސަފައިނޭންޝަލް ބިޒް -ންނޮ

ރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި  މަނީ ލޯންޑަ ، އެކަމުގެ މުހިންމު ކަމާއި،  ޙާލަތްތަކާއި
ހުއްޓުވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށާއި ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅިފައިވާއަދި ރިޯޕޓު  ބޭނުންކުރާ ކުރުން  ފަރާތްތަކަށް  އަދަބުތަކުގެ މައްޗަށް    ނުކުރާ 

 ލައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ.  އަލިއަޅުވާ

 

 މާޔަތްކުރުން ޙި   މަސްލަޙަތު   ޢާންމު   ޙައްޤުތަކާއި   އިންސާނީ   .9

 ހައުސް   ކްލިއަރިންގ   ބޯނޯ   ޕްރޯ 
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ރިންގ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޢާންމު މަސްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބާ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ްޕރޮޖެކްޓަކީ ކްލިއަ
އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ މާލީ  )ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ    ނަންބަރު  ވަނަ  10ސެކްޝަންގެ  މި ްޕރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ތަފްޞީލުތައް މި  ހައުސް ްޕރޮޖެކްޓެވެ.  

   ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގައިތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން(

 
 މަސައްކަތްތައް   ކުރެވިފައިވާ   ދާއިރާއިން   ރިފޯމްގެ   ލޯ 

ވަނަ    2021އެގޮތުން،    ޅާފައިވެއެވެ.ގަވާއިދެއް ހުށަހަ  2ބިލާއި    2  ކޮމެންޓަށް އެދިގެ  ކައުންސިލު ވަނަ އަހަރު އެކި އިދާރާތަކުން މި  2021
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ "ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު"އަށް  ދައުވަތަކީ  އަހަރު ލިބިފައިވާ ފުރަތަމަ  

އި  އެގޮތުން ޝަރީއަތްކުރުމާ ބެހޭ ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުމާ  ފުރުޞަތެވެ. ލިބިފައިވާ  މެންޓުކުރުމަށްކޮ
ކޮމެންޓުތައް    ފޮނުވާފައިވާބާ ކައުންސިލަށް  އި، ޢާންމު މެންބަރުން  ބާ ކައުންސިލުގެ ޢާއްމު މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލަ  ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(    36ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި    30އެގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ    ވިފައެވެ.ކުރެ ހިއްސާވަނީ    އިކޯޓާޖުވެނައިލް  
ހުށަހަޅާފައިވާނެ   ގަވާއިދާ  މި  ކޯޓުގައި  ޖުވެނައިލް  ސަބަބުތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިމަނަން  އިޞްލާޙެއް  ކޮންމެ  މިއިން  .އެވެއިޞްލާޙުކުރުމަށް 

   .ވޯކްޝޮްޕގައި ތަފްޞީލުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ ވެލިޑޭޝަން  ބޭއްވުނު ގުޅިގެން 

ރައްޔިތުންގެ  އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯަޕރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި،   )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ(ކެިޕޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީމީގެ އިތުރުން،  
)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(    32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު:  އި،  ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލާމަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން  
ވަނަ    2021އި، ފުލުހުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ޢިޖުރާއަތްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ

ލުހުންގެ ބޯޑުން މި ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ދަޢުވަތާ ގުޅިގެން، މި ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކުގައިވާ މައްސަލަތައް  ފު   މަހު   އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު
 ހުޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.  ބާ ކައުންސިލުގެ ޢާއްމު މެންބަރުންނަށް  ގެ ފުރުޞަތުދިރާސާކޮށް ކޮމުންޓުކުރުމު

ޖިނާއީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު  ފުލުހުން  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި،  އަދި  މައްސަލަތައް  ހުރި  ޢިޖުރާއަތްތަކުގައި  މިވަގުތު    ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
  ގެބާ ކައުންސިލު   އިޖުރާޢަތުތަކަށް ލިޔުމުން ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި، މި މަޢުޟޫގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް މި  ދާމުން މަސައްކަތްކުރަ
އްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި،  ބަ  ގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްމަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންމި ދާއިރާގައި  

ނެ  ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާޞްލާޙުނެ، އެ ކަންކަން އި ދެނެގަ  މައްސަލަތައްރި  ފުލުހުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ޢިޖުރާއަތްތަކުގައި ހު 
 އެވެ.  މަޝްވަރާކުރެވިފަވަނީ ރުންގެ މެދުގައި  ކަންކަމާމެދު ޢާއްމު މެންބަ

ވަނަ މާއްދާގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ    72މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ  
ލާޙުކޮށް  ވަކީލުންނަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަން އިޞް

)ޤާނޫނު    9/2020ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގައި އެދުމުން، އެކަމަށް ހައްލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު:    2020ދިނުމަށް  
  ވަނަ މާއްދާއަށް   72ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އިން    1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު( އަށް    5/2019ނަންބަރު:  

ގޮތްކަމުގެ  ގެނައި އިޞްލާޙުން، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އިތުރުން، ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިްޕލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުން އަސްލާ އެއް 
ސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ  ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭގައި އަ
ވަނަ އިޞްލާޙުގެ    2ތައްގަނޑު ޖެހުމަށް އޮތް ހުރަސް ހައްލުވެފައިނުވާތީއާއި، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު  

ޔަ ގިނަ ދަތިތައް ބާ ކައުންސިލާ  ގައި އެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުން، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވަމުން ދި   2021ޖަނަވަރީ    1ދަށުން  
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  2021ޖަނަވަރީ    28ފައިވާތީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް އެދި  ށް ހިއްސާ ކޮ
މުގެ ތައްގަނޑު ޖެހޭނެ ގޮތް ހެދުމަށާއި،  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން  

އިޞްލާޙުގަ މި  ހެދުމަށް  ޖެހޭނެގޮތް  ތައްގަނޑު  އެއްގޮތްކަމުގެ  އަސްލާ  ލިޔުމެއްގެ  އެ  މަރުކަޒަކުން  ތައުލީމީ  ލިޔުމެއްދޫކުރި  އި  ތައުލީމީ 
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  

 

  ނެތް   ތަނަވަސްކަމެއް   މާލީ   ހޯދޭފަދަ  އެހީތެރިކަން   ވަކީލެއްގެ   ޤާނޫނީ  .10
 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން   ހަމަޖެއްސުމުގައި  ވަކީލަކު   ޤާނޫނީ   ރާތްތަކަށް ފަ

 ޕްރޯ ބޯނޯ ކްލިއަރިންގ ހައުސް 

މާ ހޯދޭފަދަ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ޖަސްޓިސް  ޓު  އެކްސެސް  ކަށަވަރުކުރުމަށާއި  ޙައްޤުތައް  ލީ  އިންސާނީ 
ކައުންސިލުން  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން  ހަމަޖެއްސުމުގައި  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ފަރާތްތަކަށް  ނެތް    ތަނަވަސްކަމެއް 

މަސައްކަތް  ޤާ ހައުސްގެ  ކްލިއަރިންގ  ބޯނޯ  ޕްރޯ  މަސައްކަތްކުރާ  އިމުކުރުމަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި    2021ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ  

ފަށައިގަތުމަށް   މަސައްކަތް  ހައުސްގެ  ކްލިއަރިންގ  އެގޮތުން،  ޙާޞިލުކުރެވިފައެވެ. 
ތައްޔާރުކުރުބޭނުންވާ   ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕގެމަށްލިޔެކިޔުން  ްޕރޮޖެކްޓެއް  ކު އެހީތެރިކަމާއެ     

އެކުލަވާލެވި، އެ ްޕރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކްލިއަރިންގ ހައުސްގެ ފޯމެޓާއި އެްޕލިކަންޓުން  
ލިޔެކި އިޖުރާޢަތުތަކާއި  މަސައްކަތްވަނީ  ޔު ްޕރޮސެސްކުރާނެ  ކުރުމުގެ  ތައްޔާރު  ން 

 ވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވިފައެ  2021

 
 2021ކްލިއަރިންގ ހައުސްގެ މަސައްކަތަކީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި،  

ވަނަ އަހަރުގެ އޭްޕރީލް މަހު ބޭއްވުނު ކޮންސަލްޓޭޝަން ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެޓަރނީ  
ވަކީލެއްގެ   ޤާނޫނީ  އޮފީހާއި،  ޖެނެރަލުގެ  ްޕރޮސިކިއުޓަރ  އޮފީހާއި،  ޖެނެރަލުގެ 

ހޯދޭ ޚިދުމަތް  އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނީ  މީހުންނަށް  ނެތް  ތަނަވަސްކަމެއް  މާލީ  ފަދަ 
ތެރެއިން   މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި،  މަދަނީ  ވަކީލުންނާއި،  ޤާނޫނީ  ގެންދަވާ  ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން  މިހާރުވެސް 

ފަރާތްތަކާ ހުރި  ޝައުޤުވެރިކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  މި  ތަޢުލީމު  މުސްތަޤުބަލުގައި  ޤާނޫނީ  މަރުކަޒުތަކާ،  ތަޢުލީމުދޭ  ޤާނޫނީ  އި، 
ނީ ފުޅާ  ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް، މި މަސައްކަތުކައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެހީތެރިކަމާ، ޝާމިލުވެވޭނެ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ވަ

ންތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ކުރިއަށްގެންދެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ  ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ކޮންސަލްޓޭޝަން ބައްދަލުވު 
ގުޅުންހުރި  އެހެނިހެން  ފަދަ  ފޯމުތައް  އެގްރިމެންޓުތަކާއި  އަދި  މެނުއަލް،  ނޯޓު،  ކޮންސެްޕޓް  ހައުސްގެ  ކްލިއަރިންގ  ބިނާކޮށް    މައްޗަށް 

އުސްގެ މަސައްކަތަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ކޮމެންޓު ހޯދުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް  ލިޔެކިޔުންތައް ވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ. އަދި ކްލިއަރިންގ ހަ
ންސިލުގެ  ވެލިޑޭޓްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިތުރުން ްޕރޯ ބޯނޯ ކްލިއަރިންގ ހައުސްގެ މަސައްކަތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ބާ ކައު

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.     2021އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުންވެސް ވަނީ  
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ލުގެ ޢާންމު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން  ބާ ކައުންސި  ކްލިއަރިންގ ހައުސްގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

 ފާޅުކުރެއްވި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ 'ްޕރޯ ބޯނޯ ކްލިއަރިންގ ހައުސް' ކޯ ގްރުޫޕންނެވެ.  
 
 . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ  2022މަށް ރޭވިފައިވަނީ ށުލިއަރިންގ ހައުސްގެ މަސައްކަތްތައް ފެކް

 

  އޮންނަ   ޖަމާޢަތްތަކާ   ޖަމްޢިއްޔާ   އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ބާ   ބޭރުގެ   ރާއްޖޭން  .11
 ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން 

ތަކެއް ބާ  ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެފަރާތްތަކާއެކު ތަފާތު މަސައްކަތް
ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު، އިންޓަރނޭޝަނަލް    2021އަދި    ކޮށްފައިވެއެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި    2021  ކައުންސިލުން

މެންބަރު އޭޝިއާގެ  ލޯ  އަދި  )ސީ.އެލް.އޭ(  އެސޯސިއޭޝަން  ލޯޔަރސް  ކޮމަންވެލްތު  )އައި.ބީ.އޭ(،  އެސޯސިއޭޝަން  ލިބިގެންދިބާ    ޔަކަން 
 ވެ.  އަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެ

 އިޒޭޝަންތައް އޯގަނަ   މެންބަރޝިޕް 

 އިންޓަނޭޝަނަލް ބާ އެސޯސިއޭޝަން 

)އައި.ބީ.އޭ( އެސޯސިއޭޝަން  ބާ  ކައުންސިލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  މެންބަރެއްގެ  އޯގަނައިޒޭޝަނަލް    ގެ 
މި ޖަމްޢިއްޔާގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން    . ވެވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުއެ  2021ގެންދިޔައީ  ކަނޑައެޅި

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތެކެވެ.    2020
 

މެންބަރަކަށްވުމާއެކު،  ފުރިހަމަ  އެސޯސިއޭޝަންގެ    އައި.ބީ.އޭގެ  ބައިނަލްއަޤުވާމި  މަސައްކަތްކުރާ،  މަޞްލަޙަތުގައި  ބާ  މެންބަރުންގެ  މީ 
)ބީ.އައި.ސީ( 'ބާ އިޝޫސް ކޮމިޝަން'  ލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ  ސީގައި ތަމް   އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދޭ 

ަޕބްލިކް    މީބައިނަލްއަޤްވާބާ ކައުންސިލުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުކަން ލިބުމާއެކު.  ކައުންސިލަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ލިބިފައެވެ
ދުނިޔޭގެ އެހެން ބާ އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި    ބަދަހިކޮށް، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ގުޅުން    ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އި،  ްޕރޮފައިލެއް އުފައްދަ

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.    މި ތައްލޯ ސޮސައިޓީތަކާއެކު މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
 

)ބީ.އައި.ސީ( ކައުންސިލު  ގައި    'ބާ އިޝޫސް ކޮމިޝަން'  ބާ  ކައުންސިލުގެ ރައީސްއްވަ ކުރަތަމްސީލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބާ  އަލްއުސްތާޛު    ނީ 
 ރަޝީދެވެ.   އަދި ޢާންމު މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ އަލްޙާ  ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން، ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މައުމޫން ޙަމީދު

 
 ލޯޔަރސް އެސޯސިއޭޝަން   ކޮމަންވެލްތު 

  2021ޖުލައި    2ފައިވަނީ  ހަމަޖެހިގެން ގޮސްސީ.އެލް.އޭ( ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބާ ކައުންސިލް  )  ލޯޔަރސް އެސޯސިއޭޝަން  ންވެލްތުކޮމަ
މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ    ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެޤާނޫނީ  ލްތުގެ ހުރިހައި މެންބަރު ޤައުމުތަކެއްގެ  މަންވެ ކޮއަކީ  ގައެވެ. މި ޖަމްޢިއްޔާ
   ކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ. ތް ޤާނޫނީ ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް،  
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ކައުންސިލް ވުމުން، މި   މެންބަރަކަށް ބާ  ކުރިއަށްގެންދާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވެބިނާސީ.އެލް.އޭ ގެ  ްޕރޮގްރާމް    ނުތަކާއި ތަމްރީޖަމްޢިއްޔާއިން 
ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި ސްެޕޝަލިސްޓު ކޮމިޓީތަކުގައި  އަދި ހަމައެއާއެކު،    އެވެ.ބިގެންދާނެތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް މި ކައުންސިލަށް ލި

ކައުންސިލަ މި  އެގޮތުން،  ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު  ލިބިގެންދާނެއެވެ.  ތެރޭގައި  2021ށް  އަހަރުގެ  ކައުންސިލުގެ    ވަނަ  ފަރާތުން  މި 
ޢާންމު މެންބަރު  ކުރުމަށް މި ކައުންސިލުގެ ތަމްސީލު ކައުންސިލް ޓީގައި ބާ ގެ ޔަންގް ލޯޔަރސް ކޮމި ކޮމަންވެލްތް ލޯޔަރސް އެސޯސިއޭޝަން

     .ވެފައެވާ ވަނީ ހަމަޖައްސަ  ޙަސަން  ރީނާހައްވާ  އަލްއުސްތާޛާ 
  

 
 އޭޝިއާ  ލޯ

  އޭޝިއާގެ މެންބަރެއް ގޮތުގައި  ކަމަށްވާ ލޯ   އެއްޖަމްޢިއްޔާ  ރާ ކުތަމްސީލުއ.ދ ގެ އޭޝިއާ ޤައުމުތަކުގެ އިގްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންތައް  
   ރޭގައެވެ.ތެއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެވަނަ  2021 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު ކަނޑައެޅިގެން ގޮސްފައިވަނީވެސް

 
މަކީ އޭޝިއާ ބައްރުގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބާ އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި  އުވެގެން ދި ދިވެހިރާއްޖެ  މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކަށް
ފުރުޞަތެކެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް    އަގުހުރި   ދިޔަ ލިބިގެންކަންތައްތަކެއް ދަސްކުރުމަށް   ގުޅޭ ގިނަ ބައްދަލުވެ، ޤާނޫނީ ފަންނާ 

ތަމްރީނު މުހިންމު  ބޭނުންވާނެ  ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް  ގޮންޖެހުންތަކާއި  ކުރަހޯދު  އްތަދިމާވާ  ކުރުމުގައި،  ންޖެހޭ  މަށާއި،  މި  ދިރާސާތައް 
 . އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ  ޖަމްޢިއްޔާގެ

 

 އޯގަނައިޒޭޝަންތައް ޕާޓްނަރ  

 އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން )އޭ.ބީ.އޭ( 

  ތަފާތު   ކުރިއެރުވުގެ  ފަންނު  ޤާނޫނީ  ވަނީ   އަހަރުވެސް  ވަނަ   2021  އެއްބާރުލުމާއެކު،   ފުރިހަމަ(  އޭ.ބީ. އޭ)  އެސޯސިއޭޝަން   ބާ   އެމެރިކަން
  ކަންތައް   އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ބޭއްވުމަށް  އިމްތިޙާނު  ބާ  މިގޮތުން، .  ބާއްވާފައެވެ  ގުޅިގެން  ކައުންސިލާއި  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްތައް  އެކި

  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  އިތުރު  ކުރެވިފައިވާ  އާއެކު   އޭ.ބީ.އޭ  އަދި  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  އެއްބާރުލުން  ދިޔަ  ލިބިގެން  ކުރުމަށް
ޓަކައި އިންތިޒާމުކުރެވުނު އެތިކްސް ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމާއި، ބާ ކައުންސިލުގެ  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް   ވަކީލުން   ޤާނޫނީ   ގަވާއިދުތަކަށް  ގުޅޭ  ސުލޫކާ

ފާހަގަކުރެވެއެ  އެސިސްޓަންސް  އޮަޕރޭޝަނަލް  ދެއްވާ  އެފަރާތުން  އެހީތެރިވެދިނުމަށް  އިންތިޒާމުކުރުމުގައި  މަސައްކަތް  ވެ.  ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.    ކަންމުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވާ  2ކައުންސިލަށް    ވަނަ އަހަރު ބާ   2021މި ާޕޓްނަރޝިްޕގެ ތެރެއިން    އެގޮތުން، 

 

 ވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ( ޔުނައިޓް ނޭޝަންސް ޑި 

ވަނަ އަހަރު ވެސް ބާ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހިންގި ތަފާތު ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި ވަނީ    2021ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން    2020
އަހަރުގެ ތެރޭގައި   2021  ގޮތުން، އެޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފައެވެ.   ލިބިގެން  ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕ  ވަނަ  ގެ އެހީތެރިކަން 

ޤާނޫކު ބަޔާއި،  ދެވަނަ  ްޕރޮޖެކްޓުގެ  އެކުލަވާލުމުގެ  މިންގަނޑުތައް  ތަޢުލީމާގުޅޭ  ޤާނޫނީ  މަސައްކަތަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ގެންދެވުނު  ނީ  ރިއަށް 
ކައުންސިލުގެ ްޕރޯ ބޯނޯ ކްލިއަރިންގ ހައުސްއަކީ ޔޫ.އެން.ޑީ ގެ  .ީޕތަޢުލީމާބެހޭ ގަވާއިދު ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ބާ 

 އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.    
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   ްޕރޮގްރާމުގެ ތަފްޞީލުތައް މަތީގައިވާ ސެކްޝަންތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 3މި 

 

 ( ޔޫ . އީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ) 

ވަރކްޝޮޕެއްވަނީ    2ވަނަ އަހަރު    2021  ން ދަށުްޕރޮޖެކްޓުގެ     ކުރިއަށްގެންދާޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން )އީޔޫ( އާއި ބާ ކައުންސިލް ގުޅިގެން 
ޤާނޫނީ    ވަނަ އަހަރު   2022ބާ ކައުންސިލުން    ފުރަތަމަ ވަރކްޝޮޕެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ   އެގޮތުން،   ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 
ގެ މަސައްކަތެވެ. މި ވަރކްޝޮަޕށް ތައްޔާރުވުމުގެ  ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލުމު  ޓްރެއިނިންގ  ވަރކްޝޮްޕތަކުގެހިންގާނެ    ވަކީލުން ތަމްރީނުކުރުމަށް

ޓްރެއިނިން ބޭނުކަލަންޑަރު   ގ ގޮތުން  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ހިމެނުމަށް  މަޝްވަރާކުރުމަށްގައި  ތަމްރީނުތައް  މަޝްވަރާ  ންވާ    ވަކީލުންނާއެކު 
ހިންގައި،  '  ފޮރ ލޯޔަރސް  'ބިޒްނަސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޢަމާޒުކޮށްގެން  ވަކީލުންނަށް   މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނީ  ބައްދަލުވުމެއްވެސް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 

  އެއްގެ ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސް  އެއްޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ މަސައްކަތަށް އަލަށް ނުކުންނަ ފަރާތްތަކުން މުވައްކިލުން ހޯދާނެގޮތްތަކާއި، ލޯ ފަރމް
 ށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ.  ބައިވެރިންނަ ކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަފާރިއެއް ފަށައި  ވިޔަ

ދަށުން   ްޕރޮޖެކްޓުގެ  އަހަރު    2022މި  ޓްރެއިނިންގތަކުން    3ވަނަ  އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާއިރު،  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޓްރެއިނިންގއެއް 
ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެފައިވާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ،    ގެބާ ކައުންސިލު  ގެ އިތުރުން، ޢާންމު މެންބަރުން  ބާ ކައުންސިލުގެ  ޢަމާޒުކުރަނީ
 ތަކާއި އަދި ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމެވެ.  ސަބް ކޮމިޓީ

 

 މެކްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަން 

މެކްސް ްޕލޭންކް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ީޕސް އެންޑް ރޫލް  ވަނަ އަހަރުވެސް    2021ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން    2020
އެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން    ދެއްވާފައެވެ.ފޯރުކޮށްން  އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަވަނީ ބާ ކައުންސިލަށް ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން  އޮފް ލޯ އިން  

ޓު ވަލްނަރެބުލް ގްރޫޕްސް' ގެ  ' ކޮންސަލްޓޭޝަން ވިތް ސީނިއަރ ލީގަލް ްޕރޮފެޝަނަލްސް އޮފަރިންގ ްޕރޯ ބޯނޯ ލީގަލް އެސިސްޓެންސް 
ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.    2ދަށުން   އަންހެނުނާއި    ްޕލޭންކް   މެކްސް  އަދިވޯކްޝޮޕެއްވަނީ  ހިންގި  ގުޅިގެން  ކައުންސިލާ  ބާ  ފައުންޑޭޝަނުން 

ށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ވަރކްޝޮްޕ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގެ ޒަރިއްޔާއިން ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނާއި  ކުޑަކުދިންނަ 
ޖުމްލަ    . އަދިއަންހެނުން ތަމްސީލުކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބައިވެރިންނަށް ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ

   ޤާނޫނީ ވަކީލުންވަނީ މި ވޯކްޝޮްޕތަކުން ތަމްރީނުކުރެވިފައެވެ. 68

 

   )ޔޫ.އެސް ޑީ.އޯ.ޖޭ( ޔުނައިޓެޑް ސެޓޭޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސް  



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 43   90 

  

ވަނަ އަހަރު   2021ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ްޕރޮގްރާމްތަކަކީ  ވަނަ އަހަރު  2021ޔޫ.އެސް ޑީ.އޯ.ޖޭ ގުޅިގެން  އިންސިލާދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައު
ްޕރޮގްރާމެކެވެ.    ޚާއްޞަ ހު ލިބުނު ފުރުޞަތެއްގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއަ  ށްފަމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކަ  ކުރިއަށް ގެންދެވުނު

ޝޮަޕކީ ބާ ކައުންސިލުގެ 'މޫޓް ކޯޓް އެޑްވޮކަސީ ްޕރޮގްރާމް'ގެ ދަށުން  އިންތިޒާމުކުރެވުނު ލެކްޗަރ އަދި އެޑްވޮކަސީ ސްކިލްސް ވަރކް އެގޮތުން  
ލޯ ސްޓޫޑަންޓްސް    ހިންގިފައިވާ ދެ ޙަރަކާތެވެ.

ޢާންމުކޮށް ދާއިރާއިން    ލެކްޗަރއަކީ  ޤާނޫނީ 
ދަރިވަރުންނަށް   ޙާޞިލުކުރާ  ތަޢުލީމު 
އެއާ   ލެކްޗަރއެކެވެ.  ބޭއްވުނު  ޢަމާޒުކޮށްގެން 

ޤާނޫނީ  ރާމަކީ  ްޕރޮގްއެޑްވޮކަސީ    ޚިލާފަށް 
ގުޅޭ   ކޮށްދިނުމަށް  ސް ދަ  ހުނަރުތައްދާއިރާއާއި 

ކުރިއަށް   ހޮވާލެވިގެން  ދަރިވަރުންތަކެއް  މަދު 
ދުވަހުގެ   ދެ  ްޕރޮގްރާމެކެވެ.  ގެންދެވުނު 
  މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި 

ލާތުކުރުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ލިޔުންތައް  ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ވާން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ވަކާ 
 ވެ.  އެވެއި ވިފަފަރުމާކޮށް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދެ 

 

 ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން   ހޯދައި  ބައިވެރިވުން  މެންބަރުންގެ   ކައުންސިލުގެ   ބާ .12

  ބައިވެރިވުން  މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދުތައް   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ކުރިއެރުވުމަށާއި  ދާއިރާ   ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ
  ތިން   ކައުންސިލުގެ  ބާ   ތެރޭގައި  މަހުގެ  ނޮވެންބަރު  އަދި   ޖޫން  ،މާރިޗު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021  ހޯދުމަށްޓަކައި  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވީހާވެސް

  ފޯރަމްއަކީ   ކައުންސިލު  ބާ.  ބޭއްވިފައެވެ  ފޯރަމެއްވަނީ 
  މުހިންމު   ގުޅޭ  ވަކީލުންނާ  ޤާނޫނީ  ވަކީލުންނާއި  ޤާނޫނީ

  ކައުންސިލުން   ބާ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  މަޢުޟޫތަކަށް
   ވަނަ  2021 އެގޮތުން .ބައްދަލުވުމެކެވެ އިންތިޒާމުކުރާ

  ެޕނަލް   ގެންދެވިފައިވަނީ   ކުރިއަށް  ފޯރަމެއް  ދެ  އަހަރުގެ
  ކުރިއަށް   ފޯރަމް   ވަނަ  3  އަދި.  ފޯމެޓަށެވެ  ޑިސްކަޝަން 

   . ފޯމެޓުގައެވެ  އެޖެންޑާ -އޯަޕން  ގެންދެވިފައިވަނީ 
ކާމިޔާބުކަމާއެކު   ފޯރަމްތައް  ކައުންސިލް  ބާ  ނަމަވެސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބު ޢާންމު މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންނުދާކަން 
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ހޯދުމަށާއި،   ބައިވެރިވުން  މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލުގެ  އެކުލަވާ ބާ  ކައުންސިލުން  ބާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ފަންނުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނީ  ލާ 
ވަނަ އަހަރުގެ    2021ވެލިޑޭޝަން ވަރކްޝޮޕެއް    3ވަނީ  މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ހޯދުމަށް ބާ ކައުންސިލުންއެހެނިހެން ނިޒާމުތަކަށް ބޭނުންވާ  

   ވެއެވެ. ވަކީލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި  81ތެރޭގައި ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން 

  ގޮންޖެހުންތަކަށް  މި  ދެނެގަނެ   ގޮންޖެހުންތައް  ހުރި   ދާއިރާގައި  ވަކީލުންނަށް ޤާނޫނީ  ރާ މަސައްކަތްކު  އިދާރާތަކުގައި  ލަތުގެއު ދަމީގެ އިތުރުން،  
ލަށް  ކައުންސި  ބާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  ދާއިރާ  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  ، މަޝްވަރާކުރުމަށާއި  ކުރެވިދާނެ ކަންކަން  ށްކައުންސިލަ  ބާ  މަށްހޯދު  ހައްލު

  ޓަކައި ދައުލަތުގެ ލޯ އިންސްޓިޓިޔުޝަންތަކަށް ބާ ކައުންސިލުން ދަޢުވަތު ފޮނުވައި، މަށްހޯދު  ޔާލުޚި  ގޮތުން  ގުޅޭ  މަސައްކަތްތަކާ  ކުރެވިދާނެ
ޖެނެރަލް  މަސައްކަތްކުރާ- އެންޓި  އި އޮފީހާ  ގެ ްޕރޮސިކިއުޓަރ  ކޮމިޝަނުގައި  ވަނީ    ކޮރަޕްޝަން  ވަކީލުންނާ  އަހަރުގެ    2021ޤާނޫނީ  ވަނަ 

 ވިފައެވެ.  ލުކުރެ ދަބައް ތެރޭގައި 

ޙާޞިލުކުރާ   ތަޢުލީމު  ދާއިރާއިން  ޤާނޫނީ  އަންނަ  ތައްޔާރުވަމުން  ގުޅެން  އަލަށް  ދާއިރާއާ  ބަދަހިކުރުމަށާއި، ޤާނޫނީ  ގުޅުން  ދަރިވަރުންނާ 
ސަޯޕޓްބާ   މާޒުކޮށްގެންއަދަރިވަރުންނަށް   އެޑިއުކޭޝަން  ލީގަލް  ގެންދިއު ކައުންސިލުގެ  ކުރިއަށް  ްޕރޮގްރާމްތަކެއް  ދަށުން  މަށް  ނެޓްވޯކްގެ 

 އެވެ.  ވެކުރެވިފައިސްޓޫޑޭންޑް އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ބައްދަލު މަޝްވަރާކުރުމަށް، 

 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅޭ ތަފްޞީލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.    2021ބާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު  

 # ނަން  ތަން  ބޭއްވުނު  ބައްދަލުވުން  ތާރީޚް 

23.03.2021 

 ގެ ޙާލަާތ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮްށ19-ކޮވިޑް 
އޮންލައިން  " ޑިސްކަޝަން: ޕެނަލް 4ބާ ކައުންސިލް ފޯރަމް 

 1 "ހިއަރިންގްސް

 2 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕް:  ގެ ޙާލަާތ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮްށ19-ކޮވިޑް 06.04.2021

 3 ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަންތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   ލަާތ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮްށޙާގެ 19-ކޮވިޑް 06.05.2021

 ގެ ޙާލަާތ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮްށ19-ކޮވިޑް 09.05.2021
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއެކު ބޭއްވުނު  

 ބައްދަލުވުން  
4 

 ގެ ޙާލަާތ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮްށ19-ކޮވިޑް 12.05.2021
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއެކު ބޭއްވުނު  -އެންޓި

 5 ބައްދަލުވުން  

03.06.2021 
 

 ގެ ޙާލަާތ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮްށ19-ކޮވިޑް
އޮންލައިން  " ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން: 5ކައުންސިލް ފޯރަމް  ބާ

 "މޯލްޑިވްސް އެކްސްޕީރިއެންސް ދި  -ހިއަރިންގްސް 
6 

 7 ލޯ ސްކޫލްތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   ގެ ޙާލަާތ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮްށ19-ކޮވިޑް 21.06.2021

ޖުލައި   13-12 
2021 

 8 ހައުސް  ކްލިއަރިންގވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕް:  ގެ ޙާލަާތ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮްށ19-ކޮވިޑް

 9  ގަވާއިދުޤާނޫނީ ތަޢުލީމާގުޅޭ ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕް:  އޮންލައިންކޮްށގެ ޙާލަާތ ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑް 30.08.2021

30.11.2021 
 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައި 
 ހައިބްރިޑްކޮށް 

 10 6ބާ ކައުންސިލް ފޯރަމް 



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 45   90 

  

 

 ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް   2021 .13

ދިވެހިރާއްޖެ  2021 ސެކްރެޓޭރިއަޓުން،  އަދި  ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ބޭރުގެ    އާއިވަނަ  ރާއްޖޭން  އަދި 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސަބަބުން ބާ ކައުންސިލާ އެހެނިހެން މުއައްސަސާ،   ބައްދަލުވުމެއްގައިވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި  100ފަރާތްތަކާއެކު، ޖުމްލަ  

 ތަކެއްކުރެވި ާޕޓްނަރޝިްޕތަކެއް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ.  އަދި ޖަމާއަތްތަކާއެކު ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާ ޖަމްޢިއްޔާ

،  ގައި 8ޓް ޑޮކިއުމަން އެެޕންޑިކްސްގެމި ރިޯޕޓުގެ  ތަފްޞީލުތައްއަހަރު މި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ވަނަ  2021
ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލު ބައިވެރިވެފައިވާ/ ހިމެނިފައިވާ ކޮމިޓީތައް    2021  އަދި   9ކިއުމަންޓް  ޑޮ   އެެޕންޑިކްސްގެ  ސެމިނާ/ ވަރކްޝޮްޕތައް

   ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ގެ ގޮތުގައި 10ޑޮކިއުމަންޓް  އެެޕންޑިކްސްގެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 46   90 

  

 

 ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ    2021 
  



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 47   90 

  

 ފައިސާ އަދި ޚަރަދުވި  މްދަނީ  އާ   ، ބަޖެޓުވަނަ އަހަރުގެ   2021

ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ    ދައުލަތުންގެންވަނީ ބާ ކައުންސިލަށް  ބާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު އެކުލެވި
އެކުލަވާލައި،  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު    2021އެގޮތުން، ބާ ކައުންސިލުން    ވެ. މައްޗަށެ  ގެއަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

ލުތަކާ  ސޫގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުރުފިޔާ ވިހި ލާރި(  ހަތްސަތޭކަ ދެ   ، އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް  މިލިއަން، )ދިހަ    10,182,702.20
 2021  ހިންގުމަށް  ކައުންސިލް  ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގޭއެއްގޮތަށް ހުށަހެޅުމުން،  

 ނީވަ ފާސްކޮށްފައި   ހުންމަޖިލީ   ރައްޔިތުންގެ  ދިނުމަށް  އަހަރަށް  ވަނަ
 . ގްރާންޓެކެވެ  ގެ (ރުފިޔާ މިލިއަން ތިން )  3,000,000

 
ނަމަވެސް ބާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ބަޖެޓަކީ 

ޚަރަދަށްވާތީ،   ލަފާކުރި  ކައުންސިލުން  ވަނަ   2020އަދި    2019ބާ 
ރިޢާޔަތްކޮށް،   ބާކީކުރެވުނު ފައިސާއަށް  ބަޖެޓުން  ވަނަ   2021އަހަރުގެ 

ހިންގުމަށް    މިލިއަން،  ދިހަ )   10,182,702.20އަހަރު ބާ ކައުންސިލު 
 ބަޖެޓެއް  ގެ( ލާރި  ވިހިރުފިޔާ  ދެސަތޭކަ  ހަތް  ،ދެހާސް  އަށްޑިހަ  އެއްލައްކަ

  އެވެ. ވަނީ ފާސްކޮށްފަ  ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން  ކަނޑައެޅުމަށް
ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ބާ ކައުންސިލަށް ބޭރުގެ އެހީގެ    2021އަދި  

)ތިރީސް އަށްހާސް، ސޯޅަ   38,016  ން ޑުއޭ ސަބްއެވޯޑް ފަން.ބީ.އޭގޮތުގައި  
ފަސް ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް   -586,207 ދިވެހި ރުފިޔާއިން  }   ޑޮލަރު

   ވަނީ ލިބިފައެވެ.(  { ދުއިސައްތަ ހަތް ރުފިޔާ
 

އެއްވެސް   2021 ގޮތުގައި  ޢާމްދަނީގެ  ކައުންސިލަށް  ބާ  އަހަރު  ވަނަ 
ހަތަރު    މިލިއަން، )ފަސް    5,461,524ފައިސާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވެފައިވަނީ  

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބާކީކުރެވުނު    2021ވެ. އެހެންކަމުން،  ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް، ފަސްސަތޭކަ ސައްވީސް ރުފިޔާ( ދިވެހި ރުފިޔާއެ
ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާ    2021  އެކު، (އާރުފިޔާ )ފަސް މިލިއަން ތިން ލައްކަ ހަތް ހާސް ތިން ސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަ    5,307,386
 އެވެ. (އްޑިހަ ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ ރަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ އަ)ބާ  12,589,509ހުރީ    ބެންކް އެކައުންޓުގައިކައުންސިލުގެ

 

އޭ.ބީ.އޭ ސަބްއެވޯޑް  
 2021 ގްރާންޓް 

  ދައުލަތުން ދޭ ގްރާންޓް 
2021 

ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ   2021
 ޚުލާސާ 

 ޖަމާކުރި ފައިސާ ބާ ކައުންސިލުެގ އެކައުންޓަށް  ދައުލަތުން ގްރާންޓުެގ ޮގތުަގއި 3,000,000.00 - 
 ( ފެށުުނއިރު ހުރި ެގ ބަޖެޓުން ލިބުނު )އަހަރު(2020ޭވތުެވދިޔަ އަހަރު ) 14,466,106.54 -
 ބާ ކައުްނސިލަށް އާމްދަނީ ޮގތުަގއި ބަލައިަގތް ފައިސާ  (1,000.00) -

 އެހީެގޮގތުގައި ލިބުނު ފައިސާ  - 586,206.72
   ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ - -

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  17,465,106.54 586,206.72
 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނިގ ޚަރަދު  2,627,831.70 147,878

 ޕެންޝަނާއި ަވކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޮގތުން ދޭފައިސާ  93,712.36 3,238



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 48   90 

  

 ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުެގ ޚަރަދު  25.00 -
 އޮފީސް ހިްނގުމުެގ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީެގ އަގު  106,932.19 -

 އޮފީސް ހިްނުގމަށް ބޭނުްނާވ ޚިދުމަތުެގ ޚަރަދު  1,166,696.08 34.54
 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެޭވ ޚަރަދު  23,744.50 9,774.89

 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުެގ ޚަރަދު  1,864.50 -
   ލޯނުެގ ޚިދުމަތުެގ އަުގ - -
 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  21,557.16 -
 ލިބިފައިާވ ެގއްލުމެއް ނުަވތަ ލިބިދާނެ ެގއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ  - -
 ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިްނުގމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު  - -
 ޕްރޮްގރާމް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިްނެވސްޓްމަންޓް  - -
 އޮފީސް ހިްނުގމަށް ބޭނުްނާވ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު  1,258,234.21 -
   ޓްރަސްޓްފަންޑް އިން ކުރެުވނު ޚަރަދު - -
 ބާ ކައުްނސިލްެގ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިާވ )ޓްރާންސްފަރ(  - -

 ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  5,300,597.70 160,925.43
 މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި/އުނިވި ފައިސާ  (2,300,597.70) 425,281

 އަހަރުފެށުނު އިރު ހުރި ފައިސާ  14,465,106.54 -
 މާލީ އަހަރު ތެރޭަގއި އިތުރުިވ/އުިނިވ ފައިސާ  (2,300,597.70) 425,281
 އަހަރު ނިމުނު ހުރި ފައިސާ  12,164,508.84 425,281
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ވަނަ އަހަރަށް   2022ޤާނޫނީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް     
 ރޭވިފައިހުރި މަސައްކަތްތައް 
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 މަ ސައްކަތް  ރާވާ  މައިގަނޑު ދާއިރާތައް 

 
 .  ދާއިރާތަކެވެ  މައިގަނޑު ރާވާ މަސައްކަތް އަހަރުގެ ވަނަ  2022  ކައުންސިލުގެ  ބާ ނީހިމެނިފައިވަ   ތިރީގައި

ރެގިއުލޭޓުކުރުން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ  )ހ(    

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓުން (  ށ)  

ން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން އަދި ފެންވަރު މަތިކުރު)ނ(    

ޤާނޫނީ ތަޢުލީމާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުން ( ރ)  

ޙިމާޔަތްކުރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޢާންމު މަސްލަޙަތު ( ބ)  

ތަމްސީލުކުރުން  ކައުންސިލު ބާ( ޅ)  

ބައިވެރިވުން ހޯދައި، ގުޅުން ބަދަހިކުރުން  )ކ( ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ   

   )އ( ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން 

 

  2022ހިމެނިފައިވާނީ މި ކައުންސިލުގެ    ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރާވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ މަސައްކަތްތައް  2022މި ކައުންސިލުން  
   . ގައެވެ( 11 ޑޮކިއުމަންޓް އެެޕންޑިކްސްގެ)ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް ވަރކްޕްލޭން 
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 ޚަރަދު   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ  2022 
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ވިހި މިލިއަން  )   20,482,019.99ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮ  2022ބާ ކައުންސިލުން  
ބަޖެޓެކެވެ.ހަތަރު ލައްކަ އައްޑިހަ ދެހާސް ނަވާރަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ނުވަ ލާރި(  ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ބާ ކައުންސިލް ހިންގުމަށް    ، ނަމަވެސް  ގެ 

(ގެ  ރުފިޔާ   )ތިން މިލިއަން  3,000,000ފާސްކޮށްފައިވަނީ    ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް  ލީހުންވަނަ އަހަރަށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖި  2022
   ގްރާންޓެކެވެ.

 
އެކައުންޓުގައި    2021 ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ނުވަހާސް  )  12,589,509 ވަނަ  އައްޑިހަ  ލައްކަ  ފަސް  މިލިއަން  ބާރަ 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަސާސީ ބަޖެޓެއް   10ބާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން  ، ބާކީކުރެވިފައިވާތީ އާއި  ގެ( ފަސްސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ
ފަސް ލައްކަ ތިރީސް އައްހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއް ރުފިޔާ  )ނުވަ މިލިއަން    9,538,771.73ވަނަ އަހަރަށް   2022، ބޭނުންވާނެތީ

ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ޢާމްދަނީއެއް    2022ނަމަވެސް  ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.  ން   އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓެއްހަތްދިހަ ތިން ލާރި( 
ގެ ގްރާންޓު ފައިސާއިން ބާ ކައުންސިލުގެ އޮަޕރޭޝަނަލް ޚަރަދުތައް )ކުލި،  ( ރުފިޔާ)ތިން މިލިއަން    3,000,000ނުހޯދާނަމަ، ދައުލަތުން ދޭ  

 ނުބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.  ބިލުތައް އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ( އެކަނިވެސް 

 

   ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު  2022 

                  
4,813,110.00 

 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

  128,683.80 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 

 ފައިސާ

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   100,000.00 

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  277,791.00 

 
2,816,922.80  

 މަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދު 

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ނުތަމްރީ  692,000.00 

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު   91,000.00 

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަްބސިޑީޒް   60,000.00 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   559,264.13

 ޖުމްލަ  9,538,771.73
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 އެޕެންޑިކްސް  
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 މެންބަރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ : 1މަންޓް އު ޑޮކި 

 ތަކުގެ މެންބަރުން ސަބް ކޮމިޓީދާއިމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ   : 2މަންޓް  އު ޑޮކި 

 އެކްސްަޕރޓްސްގެ މެންބަރުން ބާ އެގްޒާމް ކޮމިޓީ އޮފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ  : 3މަންޓް އު ޑޮކި 

 ބާ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ވެހިރާއްޖޭގެ ދި : 4މަންޓް އު ޑޮކި 

 ނިމުނުއިރު ބާ ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި މުވައްޒަފުން  ވަނަ އަހަރު  2021 :  5މަންޓް އު ޑޮކި 

 މުވައްޒަފުން  ްޕރޮޖެކްޓުތަކުން ނެގިފައިވާށް އެކި ނިމުނުއިރު ބާ ކައުންސިލަ ވަނަ އަހަރު  2021 :  6މަންޓް އު ޑޮކި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ވަނަ އަހަރުގެ    2021    : 7މަންޓް އު ޑޮކި 

 ބައްދަލުވުންތައް ބައިވެރިވެފައިވާ ލުން ބާ ކައުންސިވަނަ އަހަރު   2021 : 8މަންޓް އު ޑޮކި 

  ތަކުގެ ލިސްޓު/ވަރކްޝޮްޕ/ކޮންފަރަންސްބާ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވާ ސެމިނާވަނަ އަހަރު   2021 : 9މަންޓް އު ޑޮކި 

 ކޮމިޓީ/ކޮމިޝަން/ކައުންސިލުތަކުގެ ލިސްޓު ކޮށްފައިވާ ތަމްސީލުބާ ކައުންސިލު ވަނަ އަހަރު   2021 : 10މަންޓް އު ޑޮކި 

 2022އެނުއަލް ވަރކް ްޕލޭން ބާ ކައުންސިލުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  : 11މަންޓް އު ޑޮކި 
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 : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރުން 1ޓް ކިއުމަން ޑޮ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ   އެޑްރެސް  ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު ހުއްދަ  

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި  
 ތާރީޚް 

 2019ޖުލައި   14 04/ 2003 ހ. މީނާޒް، މާލެ  އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު  ރައީސް  

 2019ޖުލައި   14 08/ 2000 މއ. ޑޯންޝައިން، މާލެ  މުޢިއްޒު هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ނައިބު ރައީސް 

 2019ޖުލައި   14 15/ 94 ޑޯންޝައިން، މާލެ މއ.  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  މެންބަރު 
 2019ޖުލައި   14 34/ 2004 ވ. ނަޖުހިޔާ، މާލެ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު  މެންބަރު 
 2019ޖުލައި   14 12/2005 ހ. ގުރުސް، މާލެ  އަނާރާ ނަޢީމް  ޑރ. މެންބަރު 
 2019ޖުލައި   14 15/ 2006 މުލައްސިާތރާވާދީ، މ.  މުޙައްމަދު ފައިޞަލްއަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު 
 2019ސެޕްޓެންބަރު  29 2011/36 ވަނަ ބައި(، މާލެ  2މ. ފިނިވާގެ )  އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ މެންބަރު 
 2019ޖުލައި   14 2013/93 މ. އަރީކާ، މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޞީލް ޙަސަން  މެންބަރު 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 56   90 

  

 ތަކުގެ މެންބަރުން ސަބް ކޮމިޓީ : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ދާއިމީ  2ޓް ޑޮކިއުމަން 

 ލައިސެންސިންގ ކޮމިޓީ 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި   ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ނަންބަރު  ނަން  މަޤާމް 
 ތާރީޚް 

 2020އޭޕްރީލް  07 2011/37 އަލްއުސްތާޛު ނާޡިމް ޙަބީބް ރައީސް  

 2020އޭޕްރީލް  07 2011/ 25 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު  ނައިބު ރައީސް 

 2020އޭޕްރީލް  07 24/ 2005 އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ އަބްދުލް މުޙްސިން  މެންބަރު 

 އެތިކްސް ކޮމިޓީ 

 ތާރީޚް  ޙަވާލުވި  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ނަންބަރު   ނަން   މަޤާމް 

 2020އޭޕްރީލް  07 2007/ 12  ހައިފާ ޢާއިޝަުތ އަލްއުސްތާޛާ ރައީސް 
 2020ޖޫން    23 2009/ 68  އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އަލްއުސްތާޛު ނައިބު ރައީސް 

 2020އޭޕްރީލް  07 2010/11  މުބާރިކް ޙުސްނީ އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު
 2020ޖޫން    23 29/ 2005  އިބްރާހީމް ރުކްޝާނާ އާމިނަުތ އަލްއުސްތާޛާ  މެންބަރު
 2020ޖޫން    23 01/2002  ސިރާޖް ޙުސައިން އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު
 2021ޗު ރިމާ  07 2011/33 އަލްއުސްތާޛާ ޒިހުނާ ނަޞީރު މެންބަރު 
 2021ސެޕްޓެންބަރު  06 2013/13 ވާރިޘް هللا ޢަބްދު  އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު
 2021ސެޕްޓެންބަރު  06 2013/92 އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް  މެންބަރު  

 އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީ 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ނަންބަރު  ނަން  މަޤާމް 

 2020ޖުލައި   12 25/1999 އަލްއުސްތާޛާ ދީނާ ޙުސައިން  ރައީސް 

 2020އޭޕްރީލް  07 08/2003 މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު އަލްއުސްތާޛު  ނައިބު ރައީސް 

 2020ޖޫން    23 07/ 1990 އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު މެންބަރު  

 ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2020ޖޫން    23 2007/22 ޑރ. ފާޠިމަުތ ޝިއުނީ   ރައީސް  

 2020އެޕްރީލް  07 2009/61  ޞަފާ ޝަރީފް އަލްއުސްތާޛާ ނައިބު ރައީސް 

 2020އެޕްރީލް  07 2006/04  ފާޠިމަުތ ޙަލީމް އަލްއުސްތާޛާ މެންބަރު 
 2021ސެޕްޓެންބަރު  06 2013/12  އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މެންބަރު 

 ކޮމިޓީ ލޯ ރިފޯރމް އެންޑް ރިސަރޗް  

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 

 ނަންބަރު 
 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2021ފެބުރުވަރީ  07 2012/ 05 އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަމީލް މެންބަރު 

 2020އޭޕްރީލް  07 06/2003 އަލްއުސްތާޛާ މިޒްނާ އަޙްމަދު  މެންބަރު 

 2020އޭޕްރީލް  07 2007/26 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަުތ ވަހީދާ  މެންބަރު 
 2021އެޕްރީލް  05 2014/ 56 އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަުތ އަރީޖް ޙުސައިން  މެންބަރު 
 2021ސެޕްޓެންބަރު  06 2014/36 އިސްމާޢީލް هللا އަލްއުސްތާޛު ފަުތޙު މެންބަރު 
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ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 58   90 

  

 އެކްސްޕަރޓްސް ކޮމިޓީ އޮފް  ބާ އެގްޒާމް  :  3ޓް ޑޮކިއުމަން 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2021މޭ   26 07/1990 އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު ރައީސް 

 2021މޭ   26 25/1999 އަލްއުސްތާޛާ ދީނާ ޙުސައިން   ނައިބު ރައީސް

 2021މޭ   26 15/1994 މުޢިއްޒު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު  މެންބަރު
 2021މޭ   26 2006/15 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް މެންބަރު
 2021މޭ   26 2009/66 އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ވިޝާމް މެންބަރު
 2021މޭ   26 08/2004 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން  މެންބަރު
 2021މޭ   26 2007/26 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަުތ ވަޙީދާ  މެންބަރު
 2021މޭ   26 08/2003 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު  މެންބަރު
 2021މޭ   26 01/2002 އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ސިރާޖު މެންބަރު
 2021މޭ   26 2012/42 އަލްއުސްތާޛާ އަސްނާ އަޙްމަދު  މެންބަރު
 2021މޭ   26 2007/22 ޑރ. ފާޠިމަުތ ޝިއުނީ މެންބަރު
 2021މޭ   26 03/2001 އަލްއުސްތާޛު މަޒްލާން ރަޝީދު މެންބަރު
 2021މޭ   26 2015/131 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝުޖާއު މެންބަރު
 2021މާރިޗު   25 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ލްދާ ޒާހިރު ޑރ. އަޒްމިރާ މެންބަރު
 2021މާރިޗު   16 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ނާޒް ފަހުމީ އަލްއުސްތާޛާ ދީބާ މެންބަރު

 

 



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 59   90 

  

 ބާ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  :  4ޓް ޑޮކިއުމަން 

 

 

 

  



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 60   90 

  

 ނިމުނުއިރު ބާ ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި މުވައްޒަފުން  ވަނަ އަހަރު  2021:  5 ޓް ޑޮކިއުމަން 

 ޑިޕާޓްމަންޓް/ ސެކްޝަން  މަޤާމު  މުވައްޒަފުގެ ނަން  #
 އިދާރީ ހިންގުން  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ ޖަބީން  ޑރ. މަރިޔަމް 1
 ލީގަލް އެފެއާޒް ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު 2
 މެންބަރ ރިލޭޝަންސް/ މީޑިއާ  މެމްބަރ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް މަޢީޝާ ހަލީމް 3
 ލީގަލް އެފެއާޒް އެސޯސިއޭޓް ކައުންސެލް   އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް  4
 ލީގަލް އެފެއާޒް އެސޯސިއޭޓް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް 5
 ތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް/ ހިއުމަން ރިޒޯސަސް ސަބް ކޮމިޓީދާއިމީ  އެސޯސިއޭޓް  ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އަލްފާޟިލާ ފާިތމަުތ ލަތުފާ އަހުމަދު 6
 ތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ސަބް ކޮމިޓީދާއިމީ  އެސޯސިއޭޓް  ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒް 7
 ފައިނޭންސް ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާިތމަުތ ޝިރުހާން  8
 ޕްރޮގްރާމްސް  ސެކްރެޓަރީ  ޕްރޮގްރާމް މްހީއަލްފާޟިލާ އާމިނަުތ އިބްރާ 9

 ޕްރޮގްރާމްސް ސެކްރެޓަރީ  ޕްރޮގްރާމް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަުތ ޝީމާ ޒާހިރު  10
 ސްޓްރޭޓިވް އެފެއާޒް އެޑްމިނި އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ މުނާ 11
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެފެއާޒް  އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މްހީލީ ރަޝީދު އިބްރާޢައަލްފާޟިލް  12

 

 

 ނިމުނުއިރު ބާ ކައުންސިލަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގިފައިވާ މުވައްޒަފުން  ވަނަ އަހަރު  2021:  6ޓް ޑޮކިއުމަން 

 ޑިޕާޓްމަންޓް/ ސެކްޝަން  މަޤާމު  މުވައްޒަފުގެ ނަން  #
 ޕްރޮގްރާމްސް  ޕްރޮގްރާމްސް -ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ 1
 ފައިނޭންސް ފައިނޭންސް-ޑިރެކްޓަރ މް ޝަރީފް ހީއަލްފާޟިލް އިބްރާ 2

 

 

  



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 61   90 

  

 ކުގެ ހާޒިރީ ބައްދަލުވުންތަ ރަސްމީ    ކޮމިޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް ވަނަ އަހަރުގެ    2021:   7 ޓް ޑޮކިއުމަން 
ހުމީ

 ފަ
ބާން

ނޫރު
ާޛާ 

ސްތ
ލްއު

އަ
 

ރ.
ޑ

 
ަޢީމް 

 ނ
ނާރާ

އަ
 

ތާރު 
ސައް

ދުއް
ޢަބް

ސް 
އަނަ

ާޛު 
ސްތ

ލްއު
އަ

 

ާޛު 
ސްތ

ލްއު
އަ

ަޞަން 
 ހ

ަޞީލް
 އ

މަދު
ޙައް

މު
 

ިޞަލް
ފައ

ދު 
އްމަ

މުޙަ
ާޛު 

ސްތ
ލްއު

އަ
 

އްޒު 
މުޢި

ދު 
ޙްމަ

 އަ
ތާޛު

ސް
ލްއު

އަ
 

ާޛު 
ސްތ

ލްއު
އަ

ޢަތު 
ރިފް

މް 
ްރާހީ

ޢިބ
 

ބްދު
 ޢަ

ތާޛު
ސް
ލްއު

އަ
هللا 

އްޒު 
މުޢި

 

މީދު 
 ޙަ

މޫން
މައު

ާޛު 
ސްތ

ލްއު
އަ

 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަންބަރު

 ތާރީޚް  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 

 07.01.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  1 ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓

 19.01.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  2 - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓

 03.02.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 18.02.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ -
 29.02.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  1 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓ ✓

 04.03.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  5 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

M ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6  ާ18.03.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސ 
M ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7  ާ01.04.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސ 

 29.04.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

 05.05.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  2 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ -

 16.05.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 23.05.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ -

 27.05.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  10 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - - -

 29.05.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  4 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓
✓ ✓ 

 

 06.06.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 10.06.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

 20.06.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  6 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 05.08.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  12 ✓ - - ✓ ✓ ✓ - ✓

 02.09.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  13 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓

 16.09.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  14 ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓

 30.09.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  15 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 14.10.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  16 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ OT ✓ ✓ 17  ާ28.10.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސ 

 18.11.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 25.11.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  19 ✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓

 09.12.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  20 ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓

 23.12.2021 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  21 ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓

 

 : އޮފިޝަލް ޓްރެވަލް OT  މެޓަރނިޓީ ލީވް  :M ކޯޑް: 



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 62   90 

  

 ބައްދަލުވުންތައް  ބައިވެރިވެފައިވާ  ކައުންސިލުން  ބާ  އަހަރު  ވަނަ   2021 : 8ޓް ޑޮކިއުމަން 

 ބައިވެރިވީ ފަރާތް)ތައް(  ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދު  ތާރީޚް     #
 ޓްރާންސްނޭޝަނަލް  އޭޝިއާ ދެކުނު ދެކޮޅަްށ ލޯންޑަރިންއާ  މަނީ 2021ޖަނަވަރީ   11  .1

އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން  ޕާޓްނަޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަުށން 
 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން )އޭ.ބީ.އޭ( އާއެކު 

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
ބެހޭގުޮތން ހއ، ހދ، ށ، ދ   އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ަތއްގަނޑުޖެހުމާ  2021ޖަނަވަރީ   17  .2

އެލް.ޖީ.އޭ އެކު ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާުތ އަޮތޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި 
 ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން. 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 އަލްއުސްތާޛާ ޚަލްދާ މުޙައްމަދު
 އަލްއުސްތާޛާ ޙާޒިޖާ ޙުސައިން 
 އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒު

އަދި   ބެހޭގުޮތން ރ، ބ، ޅ، ޚ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ަތއްގަނޑުޖެހުމާ  2021ޖަނަވަރީ   19  .3
ފ އަޮތޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއެކު ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާުތ ދިނުމުގެ  

 ބައްދަލުވުން. 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 އަލްއުސްތާޛާ ޚަލްދާ މުޙައްމަދު
 އަލްއުސްތާޛާ ޙާޒިޖާ ޙުސައިން 
 އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒު

ހަރުދަނާކުރާކުރުމަްށޓަކައި  ރެގިއުލޭޓުކޮްށ ޤާނޫނީ ޚިދުމަުތގެ ދާއިރާ 2021ޖަނަވަރީ   24  .4
ބާކައުންސިލާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަްތ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކުރުމާބެހޭ ގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޙަމީދު 
 ޠުއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާ

 މް  އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް މަޢީޝާ ޙަލީ

ބެހޭގުޮތން ނ، އއ، އދ، ވ،   އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ަތއްގަނޑުޖެހުމާ  2021ޖަނަވަރީ   24  .5
އަދި މ އަޮތޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއެކު ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާުތ ދިނުމުގެ  

 ބައްދަލުވުން. 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 އަލްއުސްތާޛާ ޚަލްދާ މުޙައްމަދު

 ޙުސައިން އަލްއުސްތާޛާ ޙާޒިޖާ 
 އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒު

ބެހޭގުޮތން ތ، ލ، ގއ، ގދ  އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ަތއްގަނޑުޖެހުމާ  2021ޖަނަވަރީ   26  .6
އަޮތޅު ކައުންސިލް އިދާރާތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއެކު ބޭއްވުނު 

 މަޢުލޫމާުތ ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން. 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 އަލްއުސްތާޛާ ޚަލްދާ މުޙައްމަދު
 އަލްއުސްތާޛާ ޙާޒިޖާ ޙުސައިން 
 އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒު

 ބާ ކައުންސިލުން ހިންގުމަްށ ގަސްދުކުރާ ޕްރޯ ބޯނޯ ކްލިއަރިންގހައުސް 2021ޖަނަވަރީ   26  .7
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  މޮޑެލްއާއި ބެހޭ ގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ 

 ބައްދަލުވުން މޯލްޑިވްސްއާއެކު ބޭއްވުނު 

 މުޙައްމަދު އަސީލް ޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛު
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހިމް 
ބާ އިމްިތހާނަްށ ަތއްޔާރުވުމާ ގުޅޭގޮުތން އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން   2021ފެބުރުވަރީ  25  .8

 )އޭ.ބީ.އޭ( އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 
 މިސް. ޖެސީ ޓެނަންބަމް 
 މިސް. ޑަޔާނާ ޮތމްސަން 
 މިސް. އެއިލީން ފްރައި
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒް

އެސޯސިއޭޝަން  އިމްިތހާނަްށ ަތއްޔާރުވުމާގުޅޭގޮުތން އެމެރިކަން ބާ  ބާ 2021މާރިޗު  3  .9
)އޭ.ބީ.އޭ( އަދި ނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮފް ބާ އެގްޒަމިނާސް  

 )އެން.ސީ.ބީ.އީ( އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 މިސް. ޖެސީ ޓެނަންބަމް 
 މިސް. ޑަޔާނާ ޮތމްސަން 

 މރ. މާކް ރޭމަންޑް 
 މިސް. ޖުޑިްތ ގަންޑަސެން 

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 ބަލްޤީސް ރަމީޒް އަލްފާޟިލާ



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 63   90 

  

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު  ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  އެސް.އެލް.ޓީ.ޕީ ކެންޑިޑޭޓް ޙަސަން ޙަމޫދާއެކު 2021މާރިޗު  4  .10
 ޑރ މަރިޔަމް ޖަބީން 

 އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒް
ލޯ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އިން  2021މާރިޗު  9  .11

ގުޅޭގޮުތން  އެޕްލިކޭޝަންއާ ޕްރޮގްރާމް ޑިގްރީ ލޯ އިން ހުަށހަޅާފައިވާ
 މަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން މަޝްވަރާކުރު

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒް

 އެޕްލިކޭޝަންއާ ޕްރޮގްރާމް ޑިގްރީ ލޯ ހުަށހަޅާފައިވާއިން ވިލާ ކޮލެޖު 2021މާރިޗު  9  .12
 މަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންމަޝްވަރާކުރު ގުޅޭގޮުތން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ލޯ ޕްރޮގްރާމްގެ   2021މާރިޗު   11  .13
ކަރިކިއުލަމް އެޕްލިކޭޝަން ހުަށހެޅުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަްށދާގޮްތ  

 ބެލުމަްށޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒް

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ލޯ ޕްރޮގްރާމްގެ ކަރިކިއުލަމް އެޕްލިކޭޝަން ހުަށހެޅުމުގެ   2021މާރިޗު   11  .14
 މަސައްކަްތ ކުރިއަްށދާގޮްތ ބެލުމަްށޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ޖަބީން ޑރ. މަރިޔަމް 
 އަލްފާޟިލާ ބަލްޤީސް ރަމީޒް

ބާ ކައުންސިލުގެ ކްލިއަރިންގ ހައުސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކޮންސަލްޓަންޓްއާ  2021މާރިޗު   21  .15
ޙަވާލުކުރުމަްށ ގަސްދުކުރާ މަސައްކަްތަތކާ ގުޅޭގޮުތން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  

 އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. 

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހިމް އަލްއުސްތާޛާ 

ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަަތމަ ބާ އިމްިތޙާނު ޑެވެލޮޕް ކުރުމަްށ ކަޕްލާންގެ  2021މާރިޗު   21  .16
ފަރާުތން ހުަށހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ  

 އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން )އޭ.ބީ.އޭ( އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

ވަނަ އަހަރުގެ   2021މެކްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަންއާ ގުޅިގެން   2021މާރިޗު   22  .17
ގުޅޭގޮުތން  ތެރޭގައި ކުރިއަްށ ގެންދަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަްތަތކާ

 މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 މައުމޫން ޙަމީދު އަލްއުސްތާޛު 
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
ޔޫ.އެސް.އެއިޑް ގެ މިޝަން ޑިރެކްޓަރ މރ. ރީޑް އެޝްލިމަންއާއެކު   2021މާރިޗު   30  .18

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
ޑިރެކްޓަރ މރ. ރީޑް އެޝްލިމަންއާއި  ޔޫ.އެސް.އެއިޑް ގެ މިޝަން   2021މާރިޗު   30  .19

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 
 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު މުޢިއްޒު 

 ފައިޞަލްއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު 
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 ކޮްށގެން ކުރިއަްށ ގެންދެވުނުގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އިންިތޒާމު ލޯކަލް  2021މާރިޗު   30-31  .20
  ކޮންފަރެންސްޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން  ނޭޝަނަލް

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހިމް 

 މަޝްވަރާކުރުމަްށ ގުޅޭގޮުތން  ކްލިއަރިންގހައުސްއާއި ބޯނޯ ޕްރޯ 2021އެޕްރީލް  17  .21
 ބައްދަލުވުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއެކު ބޭއްވުނު 

 
 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާިތމަުތ ޝަފްނީޒް
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޒްމީ 
 އަލްއުސްތާޛާ ޖުނައިނާ އަޙުމަދު 
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނައުފާ

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހިމް 
 މަޝްވަރާކުރުމަްށ ގުޅޭގޮުތން  ކްލިއަރިންގހައުސްއާއި ބޯނޯ ޕްރޯ 2021އެޕްރީލް  17  .22

 ބައްދަލުވުން އާއެކު ބޭއްވުނު ޕީ.އައި.އެލް.ސީ
 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާިތމަުތ ޝަފްނީޒް
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޒްމީ 
 އަލްއުސްތާޛާ ޖުނައިނާ އަޙުމަދު 
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނައުފާ

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހިމް 
ފެމިލީ   މަޝްވަރާކުރުމަްށ ގުޅޭގޮުތން  ކްލިއަރިންގހައުސްއާއި ބޯނޯ ޕްރޯ 2021އެޕްރީލް  18  .23

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންއާއެކު ލީގަލް ކްލިނިކް
 
 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާިތމަުތ ޝަފްނީޒް
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޒްމީ 
 އަލްއުސްތާޛާ ޖުނައިނާ އަޙުމަދު 
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނައުފާ



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 64   90 

  

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހިމް 
ލޯ  މަޝްވަރާކުރުމަްށ ގުޅޭގުޮތން ކްލިއަރިންގހައުސްއާއި  ބޯނޯ ޕްރޯ 2021އެޕްރީލް  19  .24

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންއެކު ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖުތަކާ
 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާިތމަުތ ޝަފްނީޒް
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޒްމީ 
 އަލްއުސްތާޛާ ޖުނައިނާ އަޙުމަދު 
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނައުފާ

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހިމް 
އެސޯސިއޭޝަން  ބާ އިމްިތޙާނު ޑެވެލޮޕްކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން އެމެރިކަން ބާ  2021އެޕްރީލް  19  .25

 )އޭ.ބީ.އޭ( އަދި ކަޕްލާންއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބާ   ގުޅޭގޮުތން  ކްލިއަރިންގހައުސްއާއި ބޯނޯ ޕްރޯ 2021އެޕްރީލް  21  .26
 މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ކައުންސިލުގެ އާންމު 

 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާިތމަުތ ޝަފްނީޒް
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޒްމީ 
 އަލްއުސްތާޛާ ޖުނައިނާ އަޙުމަދު 
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނައުފާ

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހިމް 
 މަޝްވަރާކުރުމަްށ ގުޅޭގޮުތން  ކްލިއަރިންގހައުސްއާއި ބޯނޯ ޕްރޯ 2021އެޕްރީލް  21  .27

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  އޮފީހާއެކު ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ
 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާިތމަުތ ޝަފްނީޒް
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޒްމީ 
 އަލްއުސްތާޛާ ޖުނައިނާ އަޙުމަދު 
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނައުފާ
 ން އިބްރާހިމް އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައި

 އެޓަރނީ މަޝްވަރާކުރުމަްށ ގުޅޭގޮުތން  ކްލިއަރިންގހައުސްއާއި ބޯނޯ ޕްރޯ 2021އެޕްރީލް  25  .28
 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  އޮފީހާއެކު ޖެނެރަލްގެ

 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާިތމަުތ ޝަފްނީޒް
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޒްމީ 
 އަލްއުސްތާޛާ ޖުނައިނާ އަޙުމަދު 

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހިމް 
ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ފަސޭހަވުމާއި ބެހޭގޮުތން މޯލްޑިވްސް   2021އެޕްރީލް  26  .29

 އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓުން އިންިތޒާމުކުރި ބައްދަލުވުން
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާބެހޭ  ބާ ކައުންސިލުގެ  2021އެޕްރީލް  27  .30

ގޮުތން އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން )އޭ.ބީ.އޭ( އާއެކު ބޭއްވުނު  
 ބައްދަލުވުން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

ޕްރޯ ބޯނޯ ލީގަލް އެއިޑް ފޯރުކޮްށދިނުމާބެހޭ ގޮުތން ބޭއްވުމަްށ  2021އެޕްރީލް  28  .31
ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ސެޝަންތަކާބެހޭ ގޮުތން މެކްސް  
 ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަންއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

ރިންގއާއި ގުޅޭގޮުތން ވޯކްޝޮޕް / ަތމްރީނު އެންޓި މަނީ ލޯންޑަ 2021މެއި  3  .32
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަްށ މަޝްވަރާ ކުރުމަްށ އެމެރިކަން ބާ 

 އެސޯސިއޭޝަންއާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާުތން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  2021މެއި  3  .33

ޑެވެލޮޕްކުރާ 'އިންޓެގްރޭޓެޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް' އާބެހޭގޮުތން  
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސޮފްޓްވެއަރ 

ޑިވެލޮޕިންގ ޓީމާއިއެކު ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާުތ ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރަަތމަ 
 ބައްދަލުވުން

 ން ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީ
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

ވޯކިންގ ގްރޫޕް ފުރަަތމަ  ޑީ.ޖޭ.އޭ ޖޮއިންޓް -ބާ ކައުންސިލް 2021މެއި  4  .34
ަތންފީޒުކުރުމަްށޓަކައި   ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންަތއްަތއް

މަޝްވަރާކުރުމަްށ   ގުޅޭގޮުތންބާ ކައުންސިލުން ކުރެވިދާނެ ކަންަތއްތަކާ 
 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 ފައިޞަލްއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު 

 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަޢީޝާ ޙަލީމް 



 

 

 

ނަ ޞަފްޙާަވ ެގ ތެރެއިންޞަފްޙާ 65   90 

  

ބޯނޯގެ ޚިދުމަްތަތއް ފޯރުކޮްށދެއްވާ ޤާނޫނީ ފަރާްތަތކަްށ   ޕްރޯ 2021މެއި  5  .35
 ޙާއްޞަކޮްށގެން ހިންގާ ވޯކްޝޮޕްއާ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކޮްށ އަދި 
ކްލިއަރިންގހައުސްގެ ވޯކިންގ ގްރޫޕް ތަޢާރަފް ކުރުމަްށ މެކްސް 

 ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަނާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 ލާ އަނީާތ މޫސާއަލްފާޟި

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 
 

ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ފަސޭހަވުމާއި ބެހޭގޮުތން ބާ   2021މެއި  6  .36
ކައުންސިލާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  

ޑެވެލޮޕްމަންޓުން  ވޯކިންގ ގުރޫޕް އާއެކު މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް 
 އިންިތޒާމުކުރި ބައްދަލުވުން

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
ތަޢުލީމު   ފެންވަރުގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިންޑިގްރީ އަދި އެއަްށވުރެ މަީތ  2021މެއި  6  .37

ބާ ކައުންސިލުގެ    ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަްށ އަމާޒުކޮްށގެން
ނެޓްވޯކްގެ ދަުށން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ލީގަލް އެޑިއުކޭޝަން ސަޕޯޓް

ކުރިއަްށ ގެންދިއުމާގުޅޭ ގޮުތން ދަރިވަރުންގެ ޖަމްއިއްޔާތަކާއެކު ބޭއްވުނު 
 ބައްދަލުވުން

 ސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު އަލްއު
  ޙަލީމް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަޢީޝާ

އިދާރާަތކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަްށ   ދަޢުލަުތގެ 2021މެއި  9  .38
ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންަތއް ދެނެގަނެ މި   މަސައްކަތްކުރައްވާ

ކައުންސިލުން ކޮއްދެވޭނީ ކޮން  ހޯދާދިނުމަްށ ބާ  ގޮންޖެހުންތަކަްށ ހައްލު
މަޝްވަރާކުރުމާއި، އަދި ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ދާއިރާ އަދި   ކަންަތއްަތކެއްޯތ

ހަރުދަނާކުރުމަްށޓަކައި ބާ ކައުންސިލުން   ބީ.ސީ.އެމް ގެ މެންޑޭޓް 
ޚިޔާލު ހޯދުމަްށ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ގޮުތން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަްތތަކާ ގުޅޭ
 ބައްދަލުވުން ޖެނެރެލަ އޮފީހާއެކު ބޭއްވުނު 

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަޢީޝާ ޙަލީމް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާުތން  2021މެއި   10  .39
ޑެވެލޮޕްކުރާ 'އިންޓެގްރޭޓެޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް' އާބެހޭގޮުތން  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
ޑިވެލޮޕިންގ ޓީމާއިއެކު ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާުތ ހިއްސާކުރުމުގެ ދެވަނަ  

 ބައްދަލުވުން

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 މުޙައްމަދު ނިޝާޠުއަލްއުސްތާޛު 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

ވަކީލުންނަްށ   ދަޢުލަުތގެ އިދާރާަތކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޤާނޫނީ 2021މެއި   12  .40
 މަސައްކަތްކުރައްވާ ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންަތއް ދެނެގަނެ މި

 ގޮންޖެހުންތަކަްށ ހައްލު ހޯދާދިނުމަްށ ބާ ކައުންސިލުން ކޮއްދެވޭނީ ކޮން
 ކަންަތއްަތކެއްޯތ މަޝްވަރާކުރުމާއި، އަދި ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ދާއިރާ އަދި

ބީ.ސީ.އެމް ގެ މެންޑޭޓް ހަރުދަނާކުރުމަްށޓަކައި ބާ ކައުންސިލުން  
ހޯދުމާ ގުޅޭގޮުތން އެންޓި   ހިޔާލު މަސައްކަްތތަކާ ގުޅޭ ގޮުތން ކުރެވިދާނެ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 ޛު މައުމޫން ޙަމީދު އަލްއުސްާތ
 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަޢީޝާ ޙަލީމް 

ބާ ކައުންސިލާއި ނެޝަނަލް ޑިމޮކްރެޓިކް އިންސްޓިޓިއުޓް   2021މެއި   12  .41
)އެން.ޑީ.އައި(އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސޮސައިޓީ  

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އަދި  އޯގަނައިޒޭޝަންސްަތއް ބާރުވެރިކުރުމަްށ ހިންގޭނެ 
ޕޮލިޓިކަލް ޕްރޮސެސް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅޭގޮުތން 

 މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 

 
 

ކޮމަންވެލްްތ ލޯޔަސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކަްށވުމަްށ ހުންނަންޖެހޭ   2021މެއި   13  .42
ޝަރުުތތަކާއި އަދި މެންބަރަކަްށވުމަްށ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތަކާ 

ގުޅޭގޮުތން ކޮމަންވެލްުތގެ ލޯޔާރސް އެސޯސިއޭޝަންއާއެކު ބޭއްވުނު  
 ބައްދަލުވުން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 މޫސާއަލްފާޟިލާ އަނީާތ 
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އީ.ޔޫ އާގުޅިގެން ކުރިއަްށ ގެންދަން ރާވާފައިވާ ޙަރަކާްތތަކުގެ   2021މެއި   17  .43
އިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓް އާގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ކޮންސަލްޓަންޓް  

 ޑރ. ރައިނާ ޑެވިލްއާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

ޕްރޯ ބޯނޯ ގެ ޚިދުމަްތ ދެއްވާ ޤާނޫނީ ފަރާްތތަކަްށ އަމާޒުކޮްށގެން ބާއްވާ  2021މެއި   17  .44
ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ަތއްޔާރީތަކާއި ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ މެކްސް  

 ޕްލޭންކް އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

އޭ.ބީ.އޭ( ގެ ސަބްގްރާންޓް ބަޖެޓްއާއި  (އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން 2021މެއި   20  .45
 ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފު 
)ޖީ.އީ.އޭ.ޕީ( ގެ ޑްރާފްޓާއި ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން  2021މެއި   24  .46

ބެހޭގޮުތން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އާއެކު  
 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަްށ   2021ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާގުޅިގެން  2021މެއި   31  .47
ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ   މަސައްކަްތތަކާގެންދަން ރާވާފައިވާ 
 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 

ކައުންސިލުގެ  އީޔޫ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ. ރައިނާ ޑެވިލް، ބާ  2021މެއި   31  .48
ކްލިއަރިންގ ހައުސް ކޮންސަލްޓަންޓް އަލްއުސްތާޛާ ފާިތމަުތ ޝަފްނީޒް 

 އާއި މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 

 
ރައިނާ ޑެވިލްއާއި  އީޔޫ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި، ޑރ.  2021މެއި   31  .49

ވޯކިންގ ގްރޫޕް މެންބަރުންނާއި  -އަދި ބާ ކައުންސިލުގެ ޕްރޯ ބޯނޯ ކޯ
 މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 

 
ބާ އިމްިތޙާނާ ޑެވެލޮޕްކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ އެމެރިކަން ބާ  2021ޖޫން  2  .50

އެސޯސިއޭޝަންގެ މިސް. ޖެސީ ޓެނަންބަމް އާއިއެކު ބޭއްވުނު  
 ބައްދަލުވުން  

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 

ކުރިއަްށ ގެންދަން ރާވާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އީ.ޔޫ އާގުޅިގެން  2021ޖޫން  7  .51
ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ.   އެކްޓިވިޓީސްތަކާ

 ރައިނާ ޑެވިލްއާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

އެމެރިކަން ބާ  ގްރޫޕާއި -ބާ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ ކޯ  2021ޖޫން  9  .52
އެސޯސިއޭޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ ކޮންސަލްޓެންޓް 

 މިސް.ޖެނިފާ ލުވިން އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފު 
 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް
 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ މުނާ

 ހަލީމްއަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަޢީޝާ 
 ބަލްޤީސް ރަމީޒްއަލްފާޟިލާ 

 
ޤާނޫނީ ަތއުލީމާގުޅޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަުތގައި އެވިޑް   2021ޖޫން   17  .53

ކޮލެޖް އާއި އެކު ބޭއްވުނު ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ކޮންސަލްޓޭޝަން 
 ބައްދަލުވުން

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 
 

ޤާނޫނީ ަތއުލީމާގުޅޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަުތގައި އިސްލާމިކް  2021ޖޫން    17  .54
ޔުނިވާސިޓީ އާއިއެކު ބޭއްވުނު ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ކޮންސަލްޓޭޝަން 

 ބައްދަލުވުން  

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 
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އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަުތގައި ޤާނޫނީ ަތއުލީމާގުޅޭ ގަވާއިދު  2021ޖޫން    17  .55
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީ  އާއިއެކު ބޭއްވުނު ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް  

 ކޮންސަލްޓޭޝަން ބައްދަލުވުން

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 
 

އިލެކްޝަން އިންިތޒާމްކުރުމަްށ އެހީތެރިކަން -ބާ ކައުންސިލުގެ ބައި 2021ޖޫން    21  .56
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހޯދުމާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާ ކުރުމަްށ 

 އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފު 

ސެޕްސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަުށން ކުރުމަްށ -ބާ އިމްިތޙާނާއި އަދި އޭ.ބީ.އޭ 2021ޖޫން    21  .57
ރޭވިފައިހުރި އިތުރު ޙަރަކާްތތަކާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ  

އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިސް. ޖެސީ ޓެނަންބަމް އާއިއެކު  
 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 

ބާ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަްތ  2021ޖޫން    22  .58
ކުރިއަްށ ގެންދަން ރާވާފައިވާ ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ އެމެރިކަން 

ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިސް. ޖެނިފަރ ލުވިން އާއިއެކު ބޭއްވުނު  
 ބައްދަލުވުން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ކަންޓްރީ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމެންޓް )ސީ.ޕީ.ޑީ( އާއި ގުޅޭ   2021ޖޫން    27  .59
 ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ގޮުތން ދައުލަުތގެ 

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފު 
 

ސދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓޯ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް   2021ޖުލައި   1  .60
 ލޯ ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 

ގުޅޭގޮުތން  އީ.ޔޫ އާގުޅިގެން ކުރިއަްށ ގެންދަން ރާވާފައިވާ ޙަރަކާްތތަކާއި 2021ޖުލައި   11  .61
މަޝްވަރާކުރުމަްށ ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ. ރައިނާ ޑެވިލްއާއި އެކު  

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 
 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު  އޮފީސް ފޯ ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  2021ޖުލައި   13  .62

 މުޢިއްޒު هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 
 އަނާރާ ނައީމް  ޑރ.

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު  ސިވިލް ކޯޓާއި އެކު ބާ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  2021ޖުލައި   15  .63

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 
 މުޢިއްޒު هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް
 އަލްއުސްތާޛު ހަމްޒާ ލަތީފު

ޔޫ.އެސް.ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއާއި ގުޅިގެން އިންިތޒާމް   2021ޖުލައި   28  .64
ވޫ  -ޓިންގ-ކުރެވިގެންދާނެ މަސައްކަްތަތއް ތަޢާރަފްކުރުމަްށ މިސް ޔީ

 އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 'ޕްރޯ ބޯނޯ ވޯކްޝޮޕް ފޯ ޖޫނިއަރ ލޯޔަރސް' އާއި ގުޅޭގޮުތން 2021އޯގަސްޓް   2  .65

 މަޝްވަރާކުރުމަްށ މެކްސް ޕްލޭންކް އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 

މަޝްވަރާކުރުމަްށ  ސަބްއެވޯޑް ރިޕޯޓިން މެޝާރސްއާއި ބެހޭގޮުތން  2021އޯގަސްޓް   3  .66
އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން )އޭ.ބީ.އޭ( އާއިއެކު ބޭއްވުނު  

 ބައްދަލުވުން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފު 
 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު  ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  2021އޯގަސްޓް   3  .67

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
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 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް
ހަރުދަނާކުރާކުރުމަްށޓަކައި  ޤާނޫނީ ޚިދުމަުތގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓުކޮްށ 2021އޯގަސްޓް   8  .68

ގުޅިގެން މަސައްކަްތ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާކައުންސިލާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާ
ކުރުމާބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވޯކިންގ ގްރޫޕްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޙަމީދު 
 ފައިޞަލްއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު 

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސެއިން އިބްރާހީމް  
   ޝާ ޙަލީމްލާ މަރިޔަމް މަޢީއަލްފާޟި

 
ބާ ކައުންސިލުގެ ކްލިއަރިންގ ހައުސް ކޮންސަލްޓަންސީގެ   2021އޯގަސްޓް  10  .69

މަސައްކަްތަތއް ހިނގަމުންދާ ގޮުތގެ މަޢުލޫމުާތ ދިނުމަްށ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  
 އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 ޙުސައިން އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ 

 
  މުހިން މު ންގެލޭޕް ކް އެކްޝަންބާ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓެޖި 2021އޯގަސްޓް  10  .70

  ޖެނިފަރ ލުވިންމަްށ މިސް. ޝްވަރާކުރުމަ ުތންގޮޅޭގު އެކްޓިވިޓީސްތަކާ
 އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

ޔޫ.އެސް.އެއިޑްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރުމަްށ ރޭވިފައިހުރި ޙަރަކާްތަތއް   2021އޯގަސްޓް  15  .71
ކުރިއަްށ ދާ މިންވަރާއި އަދި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮުތން 

 މަޝްވަރާކުރުމަްށ ޔޫ.އެސް.އެއިޑްއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް އާއި ގުޅޭގޮުތން ކުރިއަްށ ރޭވިފައި ހުރި  2021އޯގަސްޓް  15  .72
ކަންތަކާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ކޮންސަލްޓަންޓް ޕްރޮފެސަރ 

 މެޖާދްއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 ހީމް އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާ
ބާ ކައުންސިލާއި ޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއާ ގުޅިގެން   2021އޯގަސްޓް  16  .73

ކުރިއަްށ ގެންދަން ރާވާފައިވާ ޙަރަކާްތތަކާ ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ  
 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 
ސިންގ ަތމްރީން ޕްރޮގްރާމު ލައިސެންއެއް އަހަރުގެ  2021އޯގަސްޓް  17  .74

ސުޕަވައިޒްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮުތން ޖުޑީޝަލް  
 ސާރވިސް ކޮމިޝަނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް

 ބަލްޤީސް ރަމީޒްއަލްފާޟިލާ 
ސެޕްސް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮުތން -އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން 2021އޯގަސްޓް  19  .75

 އެމްރޯލީގެ ޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން -އޭ.ބީ.އޭ
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 

މަޝްވަރާކުރުމަްށ  ޤާނޫނީ ަތއުލީމާގުޅޭ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓާއި ގުޅޭގޮުތން  2021އޯގަސްޓް  25  .76
ޕްރޮޖެކްްތ ކޮންސަލްޓަންޓްއާއި އެކްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއާއި އެކު ބޭއްވުނު  

 ބައްދަލުވުން

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 

 އަނާރާ ނައީމް ޑރ. 
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު  

 އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން  
 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް

 ބަލްޤީސް ރަމީޒްއަލްފާޟިލާ 
ޕްރޮޖެކްޓް' ގެ ދުަށން އެންޓި މަނީ   ގރިން'ސްޓޮޕް މަނީ ލޯންޑަ 2021އޯގަސްޓް  25  .77

އަދި ކައުންޓަރ ފައިނޭންސިންގ ޓެރަރިޒަމްއާއި ބެހޭގޮުތން   ގރިންލޯންޑަ
މރ.ލިންޑްސޭ ޗަން އާއި އެކު ބޭއްވުނު  ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވައިޒަރ 

 ބައްދަލުވުން

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 

މިނިމަމް ސްޓޭންޑަޑު އެކުލަވާލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮުތން ޕްރޮޖެކްޓްގެ   2021އޯގަސްޓް  26  .78
އެކްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއާއި އެކު  ކޮންސަލްޓަންޓް، ބާ ކައުންސިލުގެ 

 މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 
 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް

 ޤީސް ރަމީޒްބަލްއަލްފާޟިލާ 
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ބާ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހުރި ފާހަގަ ކުރެވޭ   2021ސެޕްޓެމްބަރު   2  .79
މުހިންމު އެކްޓިވިޓީސްތަކާ ބެހޭ ގޮުތން ބޭއްވުނު ޕްލޭނިންގ ގުރޫޕްގެ  

 ބައްދަލުވުން  

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަޢީޝާ ހަލީމް

 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް
 ބަލްޤީސް ރަމީޒްއަލްފާޟިލާ 

 އަލްއުސްތާޛާ ހުމަދާ އަޙުމަދު 
 އަލްއުސްތާޛާ ޔާސްމީން ޝަމާލް

ބާ ކައުންސިލުގެ މޫޓް ކޯޓް އެޑްވޮކަސީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަުށން ހިންގާނެ   2021ސެޕްޓެމްބަރު   7  .80
ޙަރަކާްތތަކާއި ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ، ޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  

 ވޫ އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  -ޓިންގ-ޖަސްޓިސްގެ މިސް ޔީ

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 ސް ރަމީޒްބަލްޤީއަލްފާޟިލާ 
 ފުރުޞަތު  ވާޞިލުވުމުގެ އިންޞާފަށް  ޢަދުލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި 2021ސެޕްޓެމްބަރު   7  .81

މެކްސް   ބެހޭގޮުތން އެކުލަވައިލުމާ ފްރޭމްވަރކެއް މިނެކިރުމަްށޓަކައި
ފައުންޑޭޝަންގެ  ފަޒްލާ  އަލްއުސްތާޛާ ކޮންސަލްޓަންޓް ޕްލޭންކް 

 ބައްދަލުވުން. ބޭއްވުނު  ޢަބްދުއްޞަމަދުއާއެކު

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 

ޔޫ.އެސް.އެއިޑްގެ މިޝަން ޑައިރެކްޓަރ މރ. ރީޑް އެޝްލިމަންއާއިއެކު   2021ސެޕްޓެމްބަރު  19  .82
 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 މުޢިއްޒު هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
ބާ އިމްިތޙާނު ޑެވެލޮޕްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓް، ކަޕްލާން އާއިއެކު  2021ސެޕްޓެމްބަރު  22  .83

މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާވަންޖެހޭ ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ  
އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން )އޭ.ބީ.އޭ( އާއިއެކު ބޭއްވުނު  

 ބައްދަލުވުން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 ބަލްޤީސް ރަމީޒްއަލްފާޟިލާ 
 ފާިތމަުތ ލަތުފާ އަޙުމަދު އަލްފާޟިލާ 

 އަލްފާޟިލާ ފާިތމަުތ ޝިރުހާން 
ބާ އިމްިތޙާން އެކުލަވާލުމަްށ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތަތކާއި ގުޅޭގޮުތން  2021ސެޕްޓެމްބަރު  23  .84

މަޝްވަރާކުރުމަްށ ކަޕްލަންއާއި އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން)އޭ.ބީ.އޭ(  
 އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް
 ބަލްޤީސް ރަމީޒްއަލްފާޟިލާ 

ބާ އިމްިތޙާނުގެ ޓައިމްލައިން އެކުލަވާލާ ކުރިއަްށ ރާވަންޖެހޭ ކަންތަކާއި  2021ސެޕްޓެމްބަރު  29  .85
 ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ކަޕްލަންއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް
 ބަލްޤީސް ރަމީޒްއަލްފާޟިލާ 

އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން )އޭ.ބީ.އޭ( ގެ ޑެލިގޭޓުންނާއެކު ބޭއްވުނު   2021އޮކްޓޯބަރު  11  .86
 ބައްދަލުވުން

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފު 
ގްރާންޓް ސަޕޯޓު  -އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާުތން ސަބް 2021އޮކްޓޯބަރު  12  .87

ފޯރުކޮްށދޭ ފަރާްތތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެކްޓިވިޓީސްަތއް ރިވިއު ކުރުމަށް،  
ސްޓްރޯންގ އެންޑް އިންކްލޫސިވް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ  އޭ.ބީ.އޭ އަދި 

 ޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. ()އެސް.އައި.އެމް.ޑީ

 ލާ އަނީާތ މޫސާއަލްފާޟި

އީ.ޔޫ އާގުޅިގެން ކުރިއަްށ ގެންދަން ރާވާފައިވާ ޙަރަކާްތތަކާއި ގުޅޭގޮުތން  2021އޮކްޓޯބަރު  25  .88
މަޝްވަރާކުރުމަްށ ކޮންސަލްޓަންޓް، ޑރ. ރައިނާ ޑެވިލްއާއިއެކު  

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
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ބާ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގެ ޑްރާފްޓް ރިވިއު   2021ނޮވެމްބަރު   2  .89
 ކުރުމަްށ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފު 

 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަޢީޝާ ހަލީމް
 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް

 ބަލްޤީސް ރަމީޒްއަލްފާޟިލާ 
 އަލްއުސްތާޛާ ހުމަދާ އަޙުމަދު 

'ގެވެިށ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު' ރިވިއު ކުރުމާ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާ  2021ނޮވެމްބަރު   15  .90
 ކުރުމަްށ ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 

 
ބާ އިމްިތޙާނު އެކުލަވާލުމުގައި ކުރިއަްށ ރޭވިފައި ހުރި ކަންތަކާއި  2021ނޮވެމްބަރު   22  .91

ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ކަޕްލަންއާއި އޭ.ބީ.އޭ އާއެކު ބޭއްވި  
 ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 
 ޒާހިރުއަލްފާޟިލާ ފާިތމަުތ ޝީމާ 

ސެޕްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަުށން ބާ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ  -އޭ.ބީ.އޭ 2021ނޮވެމްބަރު   23  .92
މަސައްކަްތަތކުގެ ކުރިއެރުންަތކާ ބެހޭގޮުތން ޔޫ.އެސް.އެއިޑްގެ ފަރާުތން  

ސްރީލަންކާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ 'އެގްރިމެންޓް  
އޭ  އޮފިސަރސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް، މިސް. ޝިރާނީ ނަރަޔަނާ އަދި އޭ.ބީ.

 އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 

ޤާނޫނީ ދާއިރާއަްށ އަލަްށ ވަންނަ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަްށ އަމާޒުކޮްށގެން  2021ނޮވެމްބަރު   24  .93
ގައި ބޭއްވުނު ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ވޯކްޝޮޕް   2021އޮކްޓޯބަރ 

ކުރިއަްށ ގެންދެވުނު ގޮާތއި، ހާސިލު ކުރެވުނު ނަީތޖާތަކާއި، ވޯކްޝޮޕްގެ 
ބްރީފިންގ  -ކުރުމަްށ ބޭއްވުނު ޑިހިއްސާބައިވެރިންގެ ފީޑްބެކް 

 ދަލުވުން.  ބައް

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 

ބާ ކައުންސިލުގެ ފަރާުތން އިންިތޒާމުކުރާ ފުރަަތމަ ބާ އިމްިތޙާނު  2021ނޮވެމްބަރު   29  .94
ބޭއްވުމުގެ ަތއްޔާރީތަކުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންަތއްތަކާއި، ބާ  

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ މުހިންމު  އިމްިތޙާނެއް ބޭއްވުމުގައި އިދާރީ ގޮުތން  
ކަންަތއްަތކާ ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް 

 އެގްޒަމިނޭޝަންއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 އަލްފާޟިލާ ފާިތމަުތ މަލާހާ ޝުޖާއު
 

އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން އާއި ގުޅޭގޮުތން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންގެ ވޯކިންގ   2021ޑިސެމްބަރު  1  .95
ގުރޫޕްއާއި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި މަސައްކަްތ ކުރާ ވަކީލުންނާއެކު  

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 

 އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަމީލް
 ތާޛު އިސްމާޢީލް ވިޝާމްއަލްއުސް

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު
 ފާިތމަުތ ލަތުފާ އަޙުމަދު އަލްފާޟިލާ 

މިންގަނޑު   ދަްށ އެންމެ  ގެ ލޯ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް އަދި އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް 2021ޑިސެމްބަރު  1  .96
ޤާނޫނީ ތަޢުލީމްދޭ މަރުކަޒުތަކުން  ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަަތްށ

ހުަށހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކާއި ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ޕްރޮފެސަރ  
 މެޖާދް އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

ޝުޖާއު މަލާހާ  ފާިތމަުތ   އަލްފާޟިލާ 
 އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް 

ބާ އިމްތޙާން ޑެވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަުތގައި ދިމާވާ ލަސްވުންތަކާއި   2021ޑިސެމްބަރު  3  .97
އަދި ކުރިއަްށ ރޭވިފައި ހުރި ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ  

 ކަޕްލަންއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 

ބާ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ އެންމެ ފަހުގެ   2021ޑިސެމްބަރު  8  .98
ކޮމެންޓުަތއް މިސް ޖެނިފާ ލުވިން އާއި ހިއްސާކުރުމަްށ ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން  

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ
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މަޝްވަރާކުރުމަްށ  ބާ އިމްތޙާންގެ އިދާރީ ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮުތން  2021ޑިސެމްބަރު   17  .99
 ކަޕްލަންއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން 
 އަލްފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް
 އަލްފާޟިލާ ފާިތމަުތ ޝިރުހާން 

ވަކީލުން ކޯޓަްށ ހާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން، ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންަތއް   2021ޑިސެމްބަރު   28  .100
ކެންސަލްވަމުންދާކަން ބާ ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަްށ އައިސްފައިވާތީ،  
މިކަމުގައި ބާ ކައުންސިލުގެ ފަރާުތން ފޯރުކޮްށދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާ 

ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ކްރިމިނަލް ކޯޓްއާއިއެކު ބޭއްވުނު  
 ބައްދަލުވުން  

 އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު 
 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 
 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް
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 ވަރކްޝޮޕްތައް   / ސެމިނާ ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ    2021:  9ޑޮކިއުމަންޓު  

 

 

  

 # ނަން  ރީޚް 

2021ނޮވެމްބަރ   25 . 1 ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީ ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕް-ނޭޝަނަލް އެންޓި   
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 ހިމެނިފައިވާ ކޮމިޓީތައް ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލު ބައިވެރިވެފައިވާ/    2021:  10ޑޮކިއުމަންޓު  

ޢައްޔަނުކުރެވުނު  ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް  ޢައްޔަނުކުރެވުނު ކޮމިޓީ/ މަޤާމް 
 ތާރީޚު 

 ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު  އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ބާ އިޝޫސް ކޮމިޝަން . 1
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ

އަލްއުސްތާޛާ އަލްހާ ޢަލީ  އާންމު މެންބަރު 
 ރަޝީދު 

ޑިސެމްބަރު    09
2021 

އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ  އާންމު މެންބަރު  ކޮމަންވެލްުތ ލޯޔަރސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޔަންގް ލޯޔަރސް ކޮމިޓީ . 2
 ރީނާ ޙަސަން

އޮގަސްޓް   05
2021 

ގުޅުން އިތުރަްށ ބަދަހިކޮްށ ވެރިންނާއި ސަރުކާރާ އޮންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި .3
ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދާއި ގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަުތަތއް  
ކަނޑައެޅުމުގައި، މަޝްވަރާކުރާނެ ރަސްމީ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮުތގައި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާ 'ބިޒްނަސް ކައުންސިލް'

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު  
 ދު މުޢިއްޒު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަ

 2021މާރޗް   21

މަރިޔަމް   ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ ފެކަލްޓީ . 4
  ޖަބީން

ފެބުރުވަރީ  07
2021 

ޓެކުހާބެހޭ ސިޔާސަުތަތއް މުރާޖަޢާކުރުމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  . 5
ދިރާސާތަކަްށ ފަންނީ ލަފާ ދިނުމަްށޓަކައި،  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ކުރަމުންދާ 

 އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކްސް ޕޮލިސީ ރިވިއު ކޮމިޓީއަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރު

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު  
 އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ

ނޮވެންބަރު   9
2020 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާރޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ   13/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު:  .6
ޤާނޫނު(ގެ ދަުށން އުފެދިފައިވާ 'އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް ޗާރޓަރޑް 

އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް'ގެ އިންިތޤާލީ ކައުންސިލުން ޙަވާލުކުރާ 
މަސްއޫލިއްޔަުތަތއް އަދާކުރުމަްށޓަކައި އެކުލަވާލާ އެޕީލް ކޮމިޓީއަްށ  

 އިވާ މެންބަރުކަނޑައަޅާފަ

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު  
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 

އޮކްޓޫބަރު   11
2020 

އަދި ޓެރެރިޒަމަްށ ފައިނޭންސްކުރުމާ ގުޅޭ  ގ ރިންލޯންޑަދިވެހިރާއްޖޭގައި މަނީ  .7
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނެޝެނަލް ރިސްކް އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަުތގައި، 

ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާަތއް ހިމެނޭގޮަތްށ ވޯކިންގ ގުރޫޕްަތއް އެކުލަވާލުމުގެ 
ފައިނޭންޝިއަލް ބިޒްނަސް އެންޑް  - މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން، 'ޑެޒިގްނޭޓެޑް ނޮން

 ޕްރޮފެޝަނަލް ޓީމް'ގެ މެންބަރު 

ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު 
 މުޙައްމަދު ނިޝާޠު 

 2020ޖޫން    26

ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަުށގައި ހިމެނޭ ބާ ކައުންސިލާ   . 8
 ބެހޭ ބައިަތއް ކޯޑިނޭޓްކުރުމަްށ ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ 'ސެޕް މެނޭޖަރ' 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
 ޑރ މަރިޔަމް ޖަބީން 

ނޮވެންބަރު    19
2019 

ޓެކްނިކަލް ހުރަސްަތއް ނައްާތލުމަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލުގައި ހުރި  . 9
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް، މި  

ކަންަތއްަތކުގެ އަލީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލު ވިޔަފާރިއަްށ  
ފަހިވެގެންދާނެ ގޮތަކާގުޅޭ ގޮުތން ލަފާދިނުމަްށ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޓްރޭޑް 

 ޝަން ކޮމިޓީފެސިލިޓޭ

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު  
 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު 

އޮކްޓޫބަރު   22
2019 
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 2022: އެނުއަލް ވަރކް ޕްލޭން  11ޓް  ޑޮކިއުމަން 

2022 STRATEGIC ACTIONS & ANNUAL WORK PLAN 

MISSION 
The Bar Council of the Maldives regulates the legal profession, fosters high standards of professional and ethical 

conduct for lawyers, enables its members to better serve their clients and the public, and increases access to 

justice in the Maldives. 

2022-2023 

VISION 

The Bar Council of the Maldives is a trusted and independent organization that has created a solid structural 

foundation, and is steadily evolving and strengthening its core functions that serve lawyers and the public.  

O
R

G
A
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 Integrity & Independence 

We strive to earn and maintain your trust through a commitment to truth, transparency, and accountability for what we say 

and do as individuals, as professionals, and as an organization.  

Member Driven 

We will work to ensure general members are invested and engaged in the work of the BCM. 

Innovation 

We will continually explore and advance new ways to efficiently carry our mission, always seeking to make the BCM as 

accessible as possible to members and the public.  

Inclusion 

We recognize we are more effective when we bring different perspectives, experiences and backgrounds to our collective 

activities and decision making. 
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Responsiveness 

We will seek out and listen to the needs of members and the public and be flexible as we adjust to the changing 

environment. 

 

2022 STRATEGIC ACTIONS & ANNUAL WORK PLAN 

STRATEGIES 

NSAP Activities 
Timeline for the 

Activity  

SAP 

STRATEGY 
KEY ACTIONS  Q1 Q2 Q3 Q4 

GOAL 1: THE BAR COUNCIL OF THE MALDIVES EFFICIENTLY AND EFFECTIVELY REGULATES THE LEGAL PROFESSION 

(1) Establish 

and Implement 

Licensing & 

  

Issue 

practicing 

license, 

(a) Process applications, issue permits, and 

maintain registry of lawyers with higher rights of 

audience at the High Court 

x x x x 
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Registration 

Standards 

permits for 

lawyers and 

register legal 

services 

(b) Process applications, issue permits, and 

maintain registry of lawyers with higher rights of 

audience at the Supreme Court 

x x x x 

(c) Process applications, issue permits, register and 

maintain registry of Public Notaries 
x x x x 

(d) Process applications, register and maintain 

registry of law firms  
x x x x 

(e) Process applications, register and maintain 

registry of legal practices 
x x x x 

(f) Process new applications for practicing license, 

register and maintain registry of practicing lawyers 
  x x   

(g) Conduct bar admission ceremony     x   

  
Formulate 

procedures for 

issuance, 

renewal and 

review of 

licensing for 

(a) Prepare Initial Draft Regulation on Lawyer 

Relicensing  
        

  
(b) Conduct 2nd review of regulation on law firm 

and legal practices  
  x     
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lawyers and 

legal practices 

including a 

uniform 

written bar 

examination 

(c) Conduct 2nd review of regulation on public 

notaries  
  x     

  (d) Conduct 3rd review of licensing regulation   x     

  
(e) Conduct 1st review of the Statutory 

Subcommittee regulation 
    x   

  

Develop Bar 

Exam that 

evaluates law 

graduates' 

preparedness 

to practice 

(a) Work with local SMEs and item writers to 

develop and test bar exam questions 
x       

  
(b)Work with international experts to develop 

BCM staff capacity to implement the bar exam 
x x     

  
(c) Provide international best practice training to 

BCM staff on the administration of the Bar Exam 
x       

  (d) Conduct Bar Exam Feasibility Study x       
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(e) Formulate Guidelines for Bar Exam 

Administration 
  x     

  (f) Develop bar exam paper and marking criteria   x     

  (g) Conduct bar exam   x     

  

Build the 

capacity and 

efficiency of 

the 1 year 

licensing 

training 

program 

(a) Review the 1-Yr Licensing Training Guidelines   x     

  

(b) Conduct quarterly meetings with the 

supervisors and trainees to enhance program 

effectiveness 

x x x x 

  

(c) Conduct awareness sessions on the 1-Yr 

Licensing Training Guidelines for law graduates 

and students 

  x   x 

(2) Establish 

and Implement 

Ethical and 

Strategy 5.1: 

Regulate the 

legal profession 

Action 5.1c: 

Formulate and 

implement 

(a) Conduct 2nd review of rules governing 

disciplinary proceedings against lawyers 
  x     
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Professional 

Standards 

through Bar 

Council[M179] 

ethical and 

professional 

standards of 

conduct for 

legal 

practitioners 

in Maldives 

including 

procedures to 

implement 

disciplinary 

sanctions 

(b) Conduct process monitoring exercise on 

disciplinary complaints received at the BCM, and 

submit report to Executive Committee (Internal 

Performance Review) 

x x x x 

(c) Review performance of individual Ethics Panels, 

and submit report to Executive Committee 
x x x x 

Action 5.1d: 

Establish an 

accessible 

complaints 

mechanism 

with regards 

to lawyers and 

legal practices 

(a) Process complaints received at the Bar Council 

and assign accapted cases to the ethics panels 
x x x x 

(b) Implement Exco decisions on violations of 

ethical and professional standards 
x x x x 

  

(c) Organise consultation meetings with interested 

parties to identify challenges and develop 

strategies to address issues related to the current 

complaint’s mechanism 

  x x   

(3) Enhance 

professional 

competence of 

Strategy 5.2: 

Strengthen and 

improve quality 

Action 5.2a: 

Formulate and 

conduct 

(a) Draft CPD regulations and subsequently 

support the development and administration of a 

CPD system 

  x x   
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legal 

professionals 

of legal 

education and 

improve the 

capacity of 

legal 

professionals 

continuous 

professional 

development 

programs for 

legal 

professionals 

(b) Conduct desk review of professional 

development needs for legal professionals 
  x x   

(c) Establish ToR and hire consultants   x x   

(d) Develop CPD programs   x x   

(e)Training in core legal subjects and practice skills 

as well as modules focused on representation of 

vulnerable groups 

  x x   

(f) Design, establish and implement specialized 

training curriculum for legal practitioners on 

technical areas - Conduct CPD program on 

Advocacy skills.  

  x x   

(g) Design, establish and implement specialized 

training curriculum for legal practitioners on 

technical areas - Conduct CPD program on legal 

writing, research and analysis 

  x x   

(h) Design, establish and implement specialised 

training curriculum for legal practitioners on 

technical areas - Conduct CPD program on 

conducting due diligence 

  x x   
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(i) Conduct CPD program - ethics and disciplinary 

training for lawyers 
x x x x 

(4) Enhance 

and Maintain 

Standards in 

Legal 

Education  

Strategy 5.2: 

Strengthen and 

improve quality 

of legal 

education and 

improve the 

capacity of 

legal 

professionals 

Formulate and 

implement 

legal 

education 

standards 

(a) Conduct workshop to validate Draft Legal 

Education Rules (Establish standards for curricula, 

program and institution approval, accreditation 

and monitoring, law teaching and all related 

functions of legal education) 

x       

(b) Adopt Legal Education Rules   x     

Action 5.2b: 

Review and 

amend 

curricula in all 

Maldivian Law 

Schools 

(a) Process and approve revised and new law 

school curricula for Law Degree programs at first 

degree level 

x x x x 

(b) Adopt and implement new curricula standards 

for ALL OTHER law programs except the law 

degree program at first level 

x x     

(c) Oversight of compliance - Communicate with 

law schools and ensure amendment of law school 

curricula to align with minimum standards 

  x x x 

Formulate and 

implement 

clinical and 

(a) Support clinical initiatives and programs at law 

schools  
x x x x 
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legal 

education 

support 

initiatives for 

law students 

(b) Organize and facilitate national mooting 

competition 
  x x x 

(c) Organize and facilitate workshops public 

lecture series on various topics for law students 
x x x x 

(d) Facilitate and support short term internships 

for law students 
x x x x 

Action 5.2c: 

Strengthen 

recruitment 

process of law 

teachers in all 

Maldivian Law 

Schools 

(a) Conduct stakeholder consultations with law 

schools to identify ways to strengthen the 

recruitment process of law teachers 

  x     

(b) create minimum standards / baseline criteria 

for law teacher recruitment in all Maldivian law 

schools (covered within the Legal Education 

Regulation) 

  x     

(c) communicate minimum standards / baseline 

criteria for law teacher recruitment in all Maldivian 

law schools (covered within the Legal Education 

Regulation), with all law schools 

  x     

Action 5.2d: 

Review and 

implement 

(a) Conduct stakeholder consultations with law 

schools to establish a TQA framework for law 

teachers in the Maldives 

  x     
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Teacher 

Quality 

Assessments 

in all 

Maldivian Law 

Schools 

(b) create TQA framework   x     

(c) provide training for assessors   x     

GOAL 2: THE BAR COUNCIL OF THE MALDIVES EXPANDS COMMUNITY ACCESS TO LEGAL INFORMATION AND SERVICES 

(5) Enhance 

Access to 

Justice, Human 

Rights & Public 

Confidence in 

the Legal 

Prfofession/ 

System 

Strategy 5.1: 

Regulate the 

legal profession 

through Bar 

Council [M179] 

Action 5.1e: 

Design and 

undertake 

awareness 

campaigns 

and public 

relations 

events to 

increase 

confidence in 

the legal 

profession 

(a) participate in media programs to disseminate 

information and enhance awareness of the legal 

profession and the legal system 

x x x x 

(b) develop and conduct programs on awareness 

campaigns and public relations events to increase 

confidence in the legal profession 

x x x x 

(c) Establish BCM legal aid fund x       

(d) Establish BCM client protection fund x       

(e) Create and maintain BCM Facebook Account, 

Club House Account, Viber Group 
x x x x 
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(f) Develop small media clips to enhance 

knowledge of the law and the legal profession 
  x     

(g) Translation of all BCM rules and procedures x x     

(h) Publish (Quarterly) policy briefs on law reform x x x x 

(i) Support civil society groups, NGOs and 

individuals working for the advancement of 

human rights and access to justice 

x x x x 

(j) Engage in high-level dialogue on various legal 

subjects 
x x x x 

(k) Support civil society groups, NGOs and 

individuals engaging in diverse public interest 

litigation cases 

x x x x 

(l) Engage on various social media platforms x x x x 

  

5.1f: Conduct 

trial 

monitoring in 

(a) Provide technical expertise to conduct trial 

monitoring in the MDV courts (ABA-CEPPS) 
x x x x 
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MDV courts to 

gather 

information 

on the quality 

of justice and 

assess court 

accessibility 

(b) Provide support to design and pilot a Trial 

Monitoring Initiative, led by civil society actors. 

(This activity is meant to develop and pilot a 

monitoring system to track selected court cases 

and document judicial responses.)  (ABA-CEPPS) 

x x x x 

  

5.1g: 

Increased 

access to legal 

assistance 

(a) Establish BCM Pro Bono Clearing House   x     

  

(b) Design a legal aid program, complementing 

the work of the AGO, and what will be foreseen in 

the future with the legal aid bill once adopted by 

the Parliament 

        

  
(c) Establish Legal Aid Assistance Network for 

Migrant Workers 
  x     

  
(d) Establish and maintain a register of Pro Bono 

Lawyers  
  x x x 

  (e) Support Annual National Pro Bono Conference     x   

GOAL 3: THE BAR COUNCIL OF THE MALDIVES PROMOTES MEMBER ENGAGEMENT TO CONNECT MEMBERS WITH EACH 

OTHER, THE BAR AND ITS RESOURCES, AND OTHER LEGAL SYSTEM PARTNERS 
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(6) Promote 

the Legal 

Profession 

  

Action 6.1: 

Improve the 

public 

perception of 

lawyers 

(a) Establish a BCM Quarterly Bulletin x x x x 

(b) PR firm / consultant engaged and begins work 

on developing marketing material to promote the 

BCM and the legal profession 

x       

(c) PR firm / consultant develops BCM 

communication plan (Comms Plan) 
  x     

(d) Conduct baseline assessments to identify ways 

to strengthen lawyer's reputation 
    x   

Action 6.2: 

Increase the 

number of 

specialised 

law firms and 

legal practices 

(a) Establish a mechanism for ranking lawyers and 

law firms including giving a mark of excellence 
    x x 

(7) Increase 

Member 

Engagement 

and 

Satisfaction 

  

Action 7.1: 

Increase 

member 

engagement 

and voluntary 

subscription 

(a) Survey members and develop innovative 

solutions to enhance member engagement  
x x x x 

(b) Conduct BCM Forum to provide networking 

opportunities for members of the BCM 
x x x x 
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to BCM 

activities 
(c) Conduct AGM to share annual achievements 

and next steps with Members of the BCM 
x       

(d) Increase touchpoints through regular 

information sharing and cause-related marketing 
x x x x 

Action 7.2: 

Increase the 

percentage of 

members 

using the 

database and 

online social 

platforms 

(a) Conduct baseline assessments on developing a 

database for members 
x       

(b) Conduct baseline assessments on developing 

user-friendly APPS for members 
x       

(c) Develop mentorship programs for young 

lawyers 
    x   

(d) Develop technology platforms for collaborative 

projects and social networking (slack and trello) 
x x x x 

GOAL 4: THE BAR COUNCIL HAS THE ORGANISATIONAL CAPACITY TO EFFECTIVELY CARRY OUT ITS FUNCTIONS 

(8) Build a Self 

-Sustaining 

Institution/ 

  

Action 8.1: 

Improve 

corporate 

(a) Conduct 1st review of BCM Exco Election 

Regulation 
x       
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Strong, 

Independent 

and Effective 

Bar 

governance - 

Exco, SSC and 

secretariat 

capacity 

(b) Establish human resources and financial e-

management systems for the BCM 
x       

(c) Build the capacity of the BCM staff and 

leadership through mentoring from staff and 

leadership of sister bar associations (Technical 

expertise) 

x x x x 

(d) Provide specialised training for the BCM staff - 

consultant to be placed at the BCM - on legislative 

drafting, legal writing, litigation, human rights, 

project writing, management, office 

administration, finance, etc. 

  x x x 

(e) Seek expert technical assistance to the BCM to 

create a system for oversight of law schools, 

ensure compliance with curriculum requirements 

and to take action to improve and maintain the 

quality of legal education provided by higher 

education institutions in the Maldives 

  x x x 

(f) Provide technical trainings needed in handling 

ethics and discipline cases 
x x x x 

(g) Provide technical trainings needed for law 

reform, advocacy and involvement in legislative 

reform 

x x x x 
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(h) Provide technical trainings needed for legal 

education, qualifications, accreditation and 

institution monitoring 

x x x x 

(i) Participate in international bar conferences/ 

meetings  
x x x x 

(j) Develop performance-based management 

instituted with clear job descriptions and SMART 

objectives for staff 

  x x   

(k) Finalize Standard Operating Procedures (SOPs) 

for all functions of BCM 
x x     

Action 8.2: 

Improve 

perception of 

BCM as a 

valued 

organization 

(a) Publish BCM Quarterly Bulletin x x x x 

(b) Develop and implement a strategic plan for the 

leadership transition expected to take place with 

the BCM elections in 2022 

x x x   

(c) Develop a comprehensive online presence 

through a more interactive website, social media 

engagements 

x x x x 
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Action 8.3: 

Establish and 

develop 

international 

and national 

partnerships 

(a) Survey potential partnerships for the BCM 

(local and international leaders in legal practise, 

research and education, donor agencies and 

membership organisations) 

x x x x 

(b) Strengthen BCM engagement and partnership 

with Commonwealth Lawyers Association  
x x x x 

(c) Strengthen BCM engagement and partnership 

with LAWASIA 
x x x x 

(d) Strengthen BCM engagement and partnership 

with IBA 
x x x x 

 

 

 


