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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް 

 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

 .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 

ބާ ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ  ،މި އުސޫލަކީ )ހ(
ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން  ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތްމުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް 

 ،ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްަތކުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި
 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ހާލަތްތަްއ ބަޔާންކޮށް، އެފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުަލވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

"މަޞްަލޙަތު ފުށުއަރާ ހާލަްތތަކުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުެގ  ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 އުސޫލު" އެވެ.

މި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަަތ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮްށފައިވާ ގޮުތން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  .2 މާނަކުރުން 
ަލފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ،  މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަުކ، އަންނަނިވި ޢިބާާރތްތަކަށާއި

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ިތރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.                                        

 ،]ސީދާގޮތުން ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް[ ކަމުގައި ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީ )ހ(  
 އަންނަނިވި ފަރާތްތަަކށެވެ. 

 ؛ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ނުވަތަ  (1)   

 މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ؛ (2)   

 ކާފަ ނުވަތަ މާމަ؛ (3)   

 ދަރިން؛ (4)   

 ނުަވތަ ކޮއްކޮ؛ ،ބޭބެ، ނުަވތަ ދައްތަ (5)   
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ފިރިމީހާއާ ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ޢާއިލީ ގުޅުން  ނުވަތަ އާއަނބިމީހާ (6)   
 އޮންނަ ފަރާތްތައް؛

ބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ( ވަަނ ނަނ5ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (7)   
 ؛އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ 

   (8)  ؛ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިކަން އަދި ޤާޫނނީ ބަލަދުވެރިކަން އޮތް ކޮންމެ ީމހެއް 

   (9)  ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އޮތް ފަރާތެއް؛ 

 ން؛  އެ މީހަކާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހު (10)   

       އެ މިހަކާ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކުން  (11)   
 ؛ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކޮންމެ ފަރާތެއް

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ]ދަރިން[ ގެ 4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ދޮންދަރިންނާިއ،  ، ދަިރންނާއިމާމަ ،ދަރިންނާއިކާަފ  ،މާނައިގެ ތެރޭގައި

 ސްޓަރކޮށްފައިވާ ދަރިން ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.ފޯ

 ،( ވަނަ ނަންަބރުގެ ބޭނުމަށ11ް( ވަނަ ނަންބަރާއި )9މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
 ،ކުންފުނިތަކާއި ،]ފަރާތެއް[ ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ފަރުދުންނާއި

 ޖަމްޢިއްޔާތައް ވެސް ހިމެނޭ  ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކާއި ،ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި
 ގޮތުންނެވެ. 

ބާ ކައުންސިުލގެ އެގްޒެކެޓިވް  ،]ކޮމިޓީ[ ކަމުގައި ބަޔާންކޮްށފައި އެވަނީ )ރ(  
އިންޓަރނަްލ  ،އެނޫން ސަބްކޮިމޓީތަކާއި ،ދާއިމީ ސަބްކޮމިީޓަތކާއި ،ކޮމިޓީއާއި

 ކޮމިޓީތައް ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ. 

މަޞްލަޙަތު ފުުށއަރާ 
 ހާމަުކރުން  އްހާލަތްތަ

ސިލުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ވަކި މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ބާ ކައުން )ހ(  .3
މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމަކާމެުދ އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ މުަވއްޒަފަކު ހިމެނޭ 

އެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ކޮމިޓީއެއްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ 
 މަޞްލަޙަތު އޮތްކަން ހާމަކުރަންާވނެއެވެ.

     ކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ،  މަޞްލަޙަތެއް އޮތް )ށ(  
އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއްގައި މަޝްވަރާކުރާ 
  މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން، ސީދާ އެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ 
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ޮގތުން ގުޅުންހުރި ސީދާބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  2މި އުސޫލުގެ 
ފަރާތެއްގެ ސީދާ މަޞްލަޙަތު ނުވަތަ ނުސީދާ މަޞްލަޙަތު އެ ކަމުގައި އޮތްކަމަށް 

 ބެލެވޭ ބެލެވުަމށެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން މަޞްލަޙަތު ުފުށއަރާ ހާލަތުގައި،  )ނ(  
 އެ މެންބަރެއްގެ ނުވަަތ މުވައްޒަފެއްގެ އެފަދަ ބައްދަލުވެއް ެފށުމުގެ ކުރިން

ރިޔާސަތުގެ އެކަން، ކޮމިޓީގެ  ،އިސްނެގުމުގެ މަތިން ނުވަތަ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން
 ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.  

މަޞްލަޙަތު ފުުށއަރާ 

 ހާލަތެއްކަން ކަނަޑއެޅުން 
ށް އެކަން ގެނައުމާއެކު، މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ހާލަތުގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަ . 4

އެ ހާލަތަކީ މަޞްލަޙަތު ފުށުައރާ ހާލަތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

މަޞްލަޙަތު ފުުށއަރާ 

ހާލަތްތަކުގައި 
 ތަނާޒުލްވުން 

އެޓުން މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ނުވަތަ ސެކްރެޓޭރި )ހ( .5
ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާ ހާލަތަކީ މަްޞލަޙަތު ފުށުއަރާ 
ހާލަތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެފަަދ 
ބައްދަލުވުމެއްގެ އެ މަޝްވަރާއަުކންނާއި، އެ މަޝްވަރާއާ ގުޅިގެްނ ނަގާ ވޯޓަކުްނ 

 ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކު ުކްނ އެ މެންބަރަކުނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމަ
 ތަނާޒުލުވުމާއެކު އެ ބައްދަލުވުމުްނ ވަކިވާންވާނެއެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރާ ކޮންމެ ބައްދަލުުވމެއްގެ އެފަދަ  )ށ(  
މަޝްވަރާއަކުންނާއި، އެ މަޝްވަރާއާ ގުޅިގެން ނަގާ ވޯޓަކުން ނުވަތަ ނިންމާ 

 މެންބަރަކު ނުަވތަ މުވައްޒަފަކު ތަނާޒުލުވާންވާނެެއވެ.ނިންމުމަކުން އެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ޮކމިޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ނުވަަތ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ  )ނ(  
    މުވައްޒަފަކު ތަނާޒުލުވާ ހާަލުތގައި، އެ ފަރާތެއް ެއ ަމޝްވަރާއަކުންނާއި، 

ނިންމުމަކުްނ އެ މަޝްވަރާއާ ގުޅިގެން ަނގާ ވޯޓަކުން ނުވަތަ ނިންާމ 
އެ ބައްދަުލވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ލިޔަންވާނެއެވެ.  ،ތަނާޒުލުވެފައިވާކަން

އަދި މި ފަދައިން ަތނާޒުލުވާ ބަްއދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އެ ތަާނޒުލުވި މެންބަާރ 
 އެ ޔައުމިއްޔާއެއް ފާސްވުމަށްފަހުގައެވެ.  ،ނުވަތަ މުވައްޒަފާ ހިއްސާކުރަންވާނީ

ސޫލަށް ޢަމަލުުކރަން އު

 ފެށުން
 ޝާއިޢުކުރާ  އުސޫލު މި ގެޒެޓުގައި  މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  .6

 ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން
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