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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 

  2022ބާ ކައުންސިލުން    ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ  24ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ    މި ރިޯޕޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
، ޚަރަދާއި، އާމްދަނީއާއި  ވަނަ އަހަރުގެ  2022  ، ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި

އަހަރަ  2023 ރިޯޕޓެވެ.  ވަނަ  ބަޔާންކުރާ  ކަންތައްތައް  ރޭވިފައިހުރި  ކުރަން  އަދި  ޚަރަދާއި  އާމްދަނީއާއި  ލަފާކުރާ  ރިޯޕޓުގެ  ށް  މި 
ބައިތައް ބަހާލެވިފައިވާނީ ބާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ގަނޑު  މައި

ކައުންސިލުގެ   ބާ  ކޮމިޓީއަދާކުރަނީ  ކޮމިޓީތަކު އާއި،    އެގްޒެކެޓިވް  އަދި ސްެޕޝަލިސްޓް  ދާއިމީ  ކައުންސިކަމާބެހޭ  ބާ  ލުގެ  ންނާއި 
 ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނެވެ.  

    

 

 
 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލް   ޝާއިޢުކުރީ: 

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

 secretariat@maldivesbarcouncil.org  މެއިލް: -އީ   

 www.maldivesbarcouncil.org  ވެބްސައިޓް:    
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ފިހުރިސްތު 
I  ް4 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލ 

II   ް6 ރައީސްގެ ބަސ 

III  ް9 ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގުނ 

IV   ް18 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މުހިންމު ނިންމުންތައް 2022ކޮމިޓީން އެގްޒެކެޓިވ 

V  ް22 މަސައްކަތްތައްވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ   2022ކުރުމަށް ހާސިލުބާ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތައ 

VI 2022  ް44 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާނ 

VII ާ47 މަސައްކަތްތައް  ހުރިފައިރޭވި ށް ވަނަ އަހަރަ 2023ކުރުމަށް  ޤީ އްރަތައިރާ  ދާނީ  ނޫޤ 

VIII 2023   ު49 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދ 

IX ް51 އެެޕންޑިކްސ 

 53 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރުން : 1ޑޮކިއުމަންޓް  
 54 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުން  : 2ޑޮކިއުމަންޓް  
 56 ލިސްޓް ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުން ސްޕެޝަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ  : 3ޑޮކިއުމަންޓް  
 60 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  : 4ޑޮކިއުމަންޓް  
 61 ގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ރަޖިސްޓަރީވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ ކައުންސިލުގެ  2022 :  5ޑޮކިއުމަންޓް  
 61 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ ކައުންސިލަށް އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ނެގިފައިވާ މުވައްޒަފުން   2022 :  6ޑޮކިއުމަންޓް  
 63-62 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ  : 7ޑޮކިއުމަންޓް  
 64 ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވާ ސެމިނާ/ވަރކްޝޮޕް/ކޮންފަރަންސްތަކުގެ ލިސްޓު 2022 : 8ޑޮކިއުމަންޓް  
 66 ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލު ތަމްސީލުކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީ/ކޮމިޝަން/ކައުންސިލުތަކުގެ ލިސްޓު  2022 : 9ޑޮކިއުމަންޓް  
 67 2023ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެނުއަލް ވަރކް ޕްލޭން  : 10ޑޮކިއުމަންޓް  
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ރަމްޒީ އަކުރު 
 

 އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން    އޭ.ބީ.އޭ

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

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާ އެސޯސިއޭޝަން   އައި.ބީ.އޭ 

 ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން    އީ.ޔޫ

 ބާ ކައުންސިލް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް    ބީ.ސީ.އެމް

 ބާ އިޝޫސް ކޮމިޝަން    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    ޑީ.އެފް.ޖޭ

 އެގްޒެމިނަރސް ނޭޝަނަލް ކޮންފަރަންސް އޮފް ބާ   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

 ޖަސްޓިސްޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް   ޔޫ.އެސް ޑީ.އޯ.ޖޭ

 

 

 

 



 

 

 

 

ޞަފްޙާ ަވނަ ތެރެއިން ޞަފްޙާެގ 4   76 

  

ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް  
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

ޤާނޫދިވެހިރާއްޖޭގެ   ފަންނުގެ  އުފެދިފައިވާ    ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގައި  1ނުޤާނޫނީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ކައުންސިލަކީ ބާ  އެކުލެވިގެންވާ  1749  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްޗަށް  އަމިއްލަ  ، މެންބަރުންގެ  ގޮތުން  މުސްތަޤިއްލު    ، މިނިވަން  ، ޤާނޫނީ 

 މަޤްޞަދުތަކަކީ: ވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ދި  .މުއައްސަސާއެކެވެ

ޙިމާޔަތްކުރުމާއި .1 އިމްތިޔާޒުތައް  ޙައްޤުތަކާއި  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  މަސައްކަތްކުރާ  ކުރުމުގެ  ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވަކީލުކަން  ޤާނޫނީ 
، މާއިފިޔަވަޅު އަޅައި ބެލެހެއްޓު، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ފަންނީ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓުކޮށް، ހުއްދަދީ

ޚިދުމަތުގެ   ވަކީލުންގެ  ކަނޑައެޅުމާއިއުސޫލުޤާނޫނީ  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު    ، ތައް  ތެދުވެރިކަމާއި  މަސައްކަތް  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 
 ؛ކުރިއަށްދާކަން ކަށަވަރުކުރުން

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

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

އެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  ، ޓަކައިޤާނޫނީ ޚިދުމަތަށް ޢާންމުން ކުރާ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް  .4
 ؛އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ލަފާ ދިނުން، މުރާޖަޢާކޮށް، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ފާރަވެރިވެ

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

 ؛ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަން ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .6

އެ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު    ، ކުން ދޭ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުންނާއިދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒުތަ .7
 އަދި ؛ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

  ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއްނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ  .8
 ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

 

  

 

 (https://bit.ly/3oiyoID) )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނުނު( 5/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު:    1
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

h 
 

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

 

  2022އި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކަ
ޓިވް ކޮމިޓީގެ  ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ތާރީޚީ ކާމިޔާބީތައް ބާ ކައުންސިލުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އެގްޒެކެ 

 ފަރާތުން ތިޔަ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު މި ލިބިގަންނަނީ ނުހަނު އުފަލާއެކުއެވެ.  

ފާއިތުވި އަހަރަކީވެސް   ،ފެށުނުއިރު  މަހު   ޖުލައި  އަހަރުގެ   ވަނަ 2022  ދައުރު ދެވަނަ ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  ޢަމާޒުކޮށްފައިވާ   ކޮށް އަދި ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުންހާސިލު   ކާމިޔާބީތަކެއް  ތިޔަ އެންމެހައި މެންބަރުންގެ އުންމީދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން    މުހިންމު  ކުރުމަށް ހާސިލު  ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ ވަނީ    2022ބިންގާތަކެއް އެޅުނު  އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން    ދެވަނަ 
  ، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ބާ އިމްތިޙާނު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބާ ކޮންފަރަންސް ބާއްވައި، މަސައްކަތަކުން

ރަން އަކުރުން ލިޔެވިގެންދާނެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާ ފަޚުރާއެކީ  ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޙަޔާތުގެ ތާރީޚު
 ފާހަގަކުރަމެވެ.  

ހިމެނެއެވެ.  ހާސިލުއެގޮތުން   ބޭއްވުން  އިމްތިޙާނު  ބާ  ފުރަތަމަ  ބޭއްވުނު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތެރޭގައި،  ކާމިޔާބީތަކުގެ  ބޮޑު  އެންމެ  ކުރެވުނު 
  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ފެށިގެން  އަހަރުން   ވަނަ  2020  އެކުލަވާލުމަށް  އިމްތިޙާނު  ބާ  އިންތިޒާމުކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  ބާ  ގެދިވެހިރާއްޖޭ

  ބޭއްވުނު   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދުވަހު  ވަނަ  19  ނޮވެންބަރުމަހުގެ  އަހަރުގެ   ވަނަ   2022  ، ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް  އެންމެހައި  ކުރިމަތިވި   ކުރެވި
 ބޭއްވިފައިވާކަމީ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ދާއިރާއަށް ގެނެވުނު އިންޤިލާބީ ބަދަލެއްކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ.   އިމްތިޙާނު ބާ ފުރަތަމަ

  އަހަރު   ވަނަ   2022  ގުޅިގެން   ާޕޓްނަރުންނާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ތަކާއި  ބާ   އެހެނިހެން  އިސްނަގައިގެންނާއި  ކައުންސިލުން  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ބާ ކޮންފަރަންސް، ބާ ކައުންސިލް    ޤާނޫނީ ވަކީލުން ތަމްރީނުކުރުމަށްވަނީ ގިނަ ްޕރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން އިންތިޒާމު ކުރެވުނު 

  ނީ ޤާނޫ   ތަމްރީނުކުރެވިފަވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތެއް ވަނީ    3189ޖުމްލަ  ފޯރަމް، ލެކްޗަރސް އަދި ވަރކްޝްޮޕތަކުން  
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ވަކީލުންތައް ބައިވެރިވަޑައިގެންފައިވާ  ންސްއެއް ބާއްވާފައިވާއިރު،  ކޮންފަރަ   ފަހަރަށް ބާ  ފުރަތަމަ  ތާރީޚުގައި  ފަންނުގެ

ކޮންފަރަ ލިބިގެން މި  ދާއިރާއަށް  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  ލިބިގެންދިޔުމަކީ،  ތަރުޙީބެއް  ހޫނު  މެންބަރުންގެ  ޢާންމު  އިތުރު  ންސަށް  ދިޔަ 
 ފުރިހަމަކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

 91 ފަރމްއާއި  ލޯ  28ރެގިޔުލޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ބާ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި އަހަރު    ފަންނު  ޤާނޫނީ
  މަސައްކަތްކުރުމުގެ   ގޮތުގައި  ނޯޓަރީންގެ  ަޕބްލިކް  ފަރާތަކަށްވަނީ  116  އަދި.  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައެވެ  ކައުންސިލުގައި  ބާ  ވަނީ   ްޕރެކްޓިސް  ލީގަލް
  ކޯޓު   ސުްޕރީމް  ވަނީ   ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  32 ،ދަރަޖަކުރެވި  ލެވެލްގައި  ކޯޓު   ހައި  ވަނީ  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  67  ދޫކުރެވިފައިވާއިރު،   ހުއްދަ

ތަޢު އަދި    . ދަރަޖަކުރެވިފައެވެ  ލެވެލްގައި  މަތީ  ހިންގާ  ޤާނޫނީ  ދޭ  ލީމުދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކުރިއެރުވުމާއި  ތަޢުލީމު  ޤާނޫނީ  ދޭ  މަރުކަޒުތަކުން 
  ޤާނޫނީ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑުގެ ދަށުން ފާއިތުވި އަހަރުޑަސްޓެން  މިނިމަމް  ޑިގްރީގެ  ލޯ  މުގެ ގޮތުން، ކޮލިފައިންގހިފެހެއްޓު ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު

  ފިޔަވައި  ޑިގްރީ   ލޯ   މީގެ އިތުރުން، ކޮލިފައިންގ .  އެްޕރޫވްކޮށްފައެވެ  ވަނީ   ކަރިކިއުލާ   ްޕރޮގްރާމެއްގެ   4  ހިންގާ   ޑިގްރީ  ބެޗެލަރސް   ދާއިރާގެ 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ ންޑަޑުވެސްސްޓެ މިނިމަމް ބޭނުންވާ ްޕރޮގްރާމްތަކަށް އެހެނިހެން  ހިންގާ  ދެން
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

މުޤާނޫނީ ފަންނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އަމިއްލަ، މިނިވަން އަދި   އްސަސާގެ ޙައިސިއްޔަތުން، ބާ ކައުންސިލުގެ އަމާޒަކީ  އަމުސްތަޤިއްލު 
ރުމެވެ.  ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިތުރަށް ފުރިހަމައަށް ޙާސިލްކު

ބަލާއިރު    2023އެގޮތުން،   އަހަރަށް  ފު ވަނަ  ދާއިރާގެ  ލޯ  ޤާނޫނީ  ލެވެލްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ  ފިޔަވައި  ޑިގްރީ  ރަތަމަ 
ށް  ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ރެގިޔުލޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ތަޢުލީމާބެހޭ ގަވާއިދަ   ތައްޔާރުވުމާއި،   ށް ޢަމަލުކުރަންްޕރޮގްރާމްތަކުގެ މިނިމަމް ސްޓެންޑަޑަ 

  އިންގ ްޕރޮފެޝަންލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންޓިނުން، ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރު
ވަކީލެއްގެ  އި  ްޕރޮގްރާމް ތަޢާރަފްކުރުމާއި،  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ  އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް  ންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށާއި 

 ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް
  އެއް   ބޮޑު  އެންމެ  ކައުންސިލުގެ  ބާ   ފެށުމަކީވެސް  ޚިދުމަތް   ހައުސްގެ  ްޕރޮބޯނޯ ކްލިއަރިންބާ ކައުންސިލުން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  

 . އުއްމީދެވެ

  ހަރުދަނާކުރުން  ކޮމިޓީތައް  ސެކްރެޓޭރިއަޓާއި  އެއްކަމަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ބިނާވެފައިވާ  ތަންފީޒުވުން  ްޕރޮގްރާމްތައް  ރުމާއިކުރިއެ  ކައުންސިލުގެ  ބާ
  .އަހަރެކެވެ  ދެވިގެންދާނެ  އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް  ބޮޑު   ތަމްރީނަށްވެސް  މެންބަރުންގެ   ކޮމިޓީ  މުވައްޒަފުންނާ   އަހަރަކީ   ވަނަ  2023 ،ކަމުގައިވާތީ
  އަދަށްވުރެ   ފަންނަށް  ޤާނޫނީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލައްވައި  ބަރަކާތް هللاމާތް  މަސައްކަތުގައި  މިކުރާ  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން ،އަކީ  ދުޢާ  އަޅުގަނޑުގެ

   މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. މާދަމާއެއް ފާގަތި 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގުން   
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

  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   ޓީގެ ކޮމި
   .ޖެނެރަލްއެވެ ސެކްރެޓަރީ

 

 ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ބާ    (1
 

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

ވަނަ    2019  . މައްޗަށެވެ  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ   6  އިންތިޚާބުކުރާ   ތެރެއިން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  އަދި  ބަންޑާރަނައިބު ،މީހަކާއި  އިންތިޚާބުކުރެވޭ
އިންތިޚާބުކުރެވުނު     ގޮތުގައި   ކޮމިޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނިމުނުއިރު  ރު ދައު  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވްއަހަރު 

 .  ވަކީލުންނެވެ ޤާނޫނީ  8  އަންނަނިވި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ

 

 ރައީސް 
 ޙަމީދު  މައުމޫން އަލްއުސްތާޛު

 ރައީސް   ނައިބު 

  މުޢިއްޒު  هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު
 ބަންޑާރަނައިބު /    މެންބަރު 
 ރިފްޢަތު  އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު

 މެންބަރު 
 މުޢިއްޒު  އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު

 މެންބަރު  
 ޙަސަން އަޞީލް މަދުމުޙައް  އަލްއުސްތާޛު 

 މެންބަރު 
 ނަޢީމް  އަނާރާ. ޑރ

 މެންބަރު  
 ފަހުމީ   ނޫރުބާން އަލްއުސްތާޛާ

 މެންބަރު 

 ފައިޞަލް  މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު
  

 

  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރެވުނު  އިންތިޚާބު  ދަށުން  ގެ(  ޤާނޫނު   ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)   5/ 2019:  ނަންބަރު  ޤާނޫނު
  އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ގުޅިގެން  ހަމަވުމާއި  ނިޔަލަށް  ގެ  2022  ޖުލައި  13  ދައުރު  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ފުރަތަމަ

އިންތިޚާބުކުރުމުގެ    މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް ،ދަށުން(  ނ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  2  ގެ   ގަވާއިދު  ކުރުމުގެ  އިންތިޚާބު  މެންބަރުން   ކޮމިޓީއަށް
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

ޖަލްސާ  ގައި  2022  ޖޫން 11  ގޮތުން  ފުރަތަމަ އާންމު    އެގްޒެކެޓިވް   އިންތިޚާބުގައި   މި  ބޭއްވިފައެވެ. އަދި  ވަނީ  ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ 
  މެންބަރުކަމަށް   ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް  އިންތިޚާބުގައި  އާއި  ކުރިމަތިލާފައިވާތީ  ކެންޑިޑޭޓުން   މަދުން   ޢަދަދަށްވުރެ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ  އަށްކޮމިޓީ

  ގައި   2022 ޖުލައި 2 ،އިނުވާތީހޮވިފަ އަޣުލަބިއްޔަތުން ވޯޓުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު(  ދޭއް)  2 ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ(  ފަހެއް)  5 ވާދަކޮށްފައިވާ
 ބާއްވައި، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވެއެވެ.  އަލުން އެއް ންމު ޖަލްސާޢާ ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ވަނީ 

 

  ނިމުނު   އަހަރު  ވަނަ  2022ވަނަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ، އަދި    2އެގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ  
 . ވަކީލުންނެވެ  ޤާނޫނީ 9  އަންނަނިވި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ގޮތުގައި ކޮމިޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ ބާ އިރު

 

 

 ރައީސް 

 ވިޝާމް   އިސްމާޢީލް އަލްއުސްތާޛު

 ރައީސް   ނައިބު 

  އަޙްމަދު  މިޒްނާ އަލްއުސްތާޛާ
 ބަންޑާރަނައިބު /    މެންބަރު 

 ރިފްޢަތު  އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު

 މެންބަރު 

 މުޢިއްޒު  އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު

 މެންބަރު  

 ޝަމީލް   އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު

 މެންބަރު 

 މުނީޒާ  ޢާއިޝަތު. ޑރ

 މެންބަރު  

 ޙުސައިން ދީނާ  އަލްއުސްތާޛާ

 މެންބަރު 

 ނަޞީރު  ސާދިޙު އަލްއުސްތާޛު

 މެންބަރު  

 ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޢަލީ  އަލްއުސްތާޛު

 

  ގޮތުގައި  ގެ  1  ޓު ޑޮކިއުމަން  އެެޕންޑިކްސްގެ  ރިޯޕޓުގެ   މި  ތަފްސީލު   މެންބަރުންނާގުޅޭ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ތައް ސަބް ކޮމިޓީ ބާ ކައުންސިލުގެ ދާއިމީ    (2
 

  ސިންގ ލައިސެން ،އެއީ  .ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ  ކައުންސިލުގައިވަނީ  ބާ  އެއްކޮމިޓީ  ސަބް  ދާއިމީ  5  ބަޔާންކުރާ  ގައިޤާނޫނު  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ 
 .  ކޮމިޓީއެވެ  ރިސަރޗް އެންޑް  ރިފޯރމް ލޯ  އަދި ކޮމިޓީ  ތަޢުލީމު  ޤާނޫނީ ،ކޮމިޓީއާއި ނާފުއުއިސްތި ،ކޮމިޓީއާއި  އެތިކްސް ،ކޮމިޓީއާއި

 

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  ހޭގެންނަންޖެ  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   2022

ކޮމިޓީ   އެތިކްސް   

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

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

ޢައްޔަނުކުރެވިފައި ވެއެވެ. މި ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު   މެންބަރު 1 ކޮމިޓީއަށް އެތިކްސް ކައުންސިލުގެ ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހަރު ވަނަ 2022
ވަނަ    2022ތީ،  މި ކޮމިޓީން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވާ  އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް   އާއި  އަލްއުސްތާޛާ ޒިހުނާ ނަޞީރު  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 މެންބަރުންނެވެ.   7އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ 

ކޮމިޓީ   ނާފު އު އިސްތި   

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

ކުލަވައިލުމާއި، އެ އުސޫލަށް އިޞްލާޙު ގެންނަން  ނިންމުމާއި، އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް އެ 
 ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަވާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެވެ.  
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

އަލްއުސްތާޛާ ދީނާ ޙުސައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒްކެޓިވް ކޮމިޓީގެ    ،މި ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ގުޅިގެން،    2 ޢައްޔަނުވުމާ  ދައުރަށް   މެންބަރު  1 ކޮމިޓީއަށް އިސްތިއުނާފު ކައުންސިލުގެ ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހަރު ވަނަ 2022ވަނަ 

   ވެއެވެ. ޢައްޔަނުކުރެވިފައި

 މެންބަރުންނެވެ.  3ރު ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއި  2022

ކޮމިޓީ   ތަޢުލީމު   ޤާނޫނީ   

  ހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ކޮމިޓީއަކީ  މި  . މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ 5 ބާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ އަކީ
  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   ގޮތުން   ގުޅޭ   ކަނޑައެޅުމާ  މަރުކަޒުތައް  ތަމްރީނުދޭ   މަރުކަޒުތަކާއި   ތަޢުލީމީ   ޤަބޫލުކުރާނެ   ކައުންސިލުން 
 .  ކޮމިޓީއެވެ

 2022ވަނީ ޢައްޔަނުކުރެވިފައެވެ. އަދި   މެންބަރަކު  1 ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީއަށް  ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރު  ވަނަ  2022
 މެންބަރުންނެވެ.   5ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ 

ކޮމިޓީ   ރިސަރޗް   އެންޑް   ރިފޯރމް   ލޯ   

ލޯ ރިފޯރމް އެންޑް   .މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ 5ބާ ކައުންސިލުގެ ލޯ ރިފޯރމް އެންޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީ އަކީ  
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

ކޮމިޓީއަށް އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ރި   ގުޅިގެން  އިންތިޚާބުވުމާ  ބާ  ކޮމިޓީންލޯ  ރިސަރޗް  އެންޑް  ވަނީ  މެންބަރަކު    2  ފޯރމް 
މި ބަދަލުތަކާއެކު އަހަރު    މެންބަރަކު ވަނީ ޢައްޔަނުކުރެވިފައެވެ.  1ކޮމިޓީއަށް    މިވަނަ އަހަރު    2022އަދި  ނަވާފައެވެ.  ންވަކިވެވަޑައިގަ

 . މެންބަރުންނެވެ 4ނުއިރު މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ ނިމު

  ގޮތުގައި   ގެ   2  ޑޮކިއުމަންޓު   އެެޕންޑިކްސްގެ  ރިޯޕޓުގެ   މި   ތަފްސީލު  މެންބަރުންނާގުޅޭ  ކޮމިޓީތަކުގެ   ސަބް  ދާއިމީ  ކައުންސިލުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

  

 ތައް ކޮމިޓީ ބާ ކައުންސިލުގެ އެހެނިހެން ސްޕެޝަލިސްޓް    (3
ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ޢާންމު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ތަޖުރިބާ ބާ ކައުންސިލަށް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި   ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް  ބާ

އުފައްދައި، މި ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފައެވެ.    ތަކެއްސްެޕޝަލިސްޓް ކޮމިޓީ  9އިތުރު  ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުންވަނީ    2022
ސިވިލް ްޕރެކްޓިސް ކޮމިޓީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ،    ވާ ކޮމިޓީތަކަކީ ޔަންގް ލޯޔަރސް ކޮމިޓީ، އެގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައި

ރޝިްޕ އެންޑް ބާ ކެއަރ ކޮމިޓީ، ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ކޮމިޓީ، އޭ.ޑީ.އާރް އެންޑް މީޑިއޭޝަން ކޮމިޓީ، ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް  މެންބަ
ފެމިލީ ލޯ އެންޑް ްޕރެކްޓިސް ކޮމިޓީއެވެ. ބާ އެގްޒާމް ކޮމިޓީ  މިނަލް ލޯ އެންޑް ްޕރެކްޓިސް ކޮމިޓީ،  އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ކޮމިޓީ، ކްރި

އެކްސްަޕރޓުން ޢައްޔަނުކުރާ    2020އޮފް އެކްސްަޕރޓްސްއަކީ ބާ ކައުންސިލުން ބާ އިމްތިޙާނުގެ މަސައްކަތަށް   ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 
 ކޮމިޓީއެކެވެ.  

 ސްެޕޝަލިސްޓް ކޮމިޓީ ވަނީ ޢައްޔަނުކުރެވިފައެވެ.   10ކޮމިޓީތަކާއެކު ބާ ކައުންސިލުގައި މިހާރު އަންނަނިވި އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު 

 

 . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ ގޮތުގައި ގެ  3  ޑޮކިއުމަންޓު އެެޕންޑިކްސްގެ ރިޯޕޓުގެ   މި ތަފްސީލު މެންބަރުންނާގުޅޭ ހިމެނޭ  ކޮމިޓީތަކުގައިމި 

  

އެކްސްޕަރޓްސް   އޮފް   ކޮމިޓީ   އެގްޒާމް   ބާ   

  ފަންނީ   އެހެނިހެން   ގުޅޭ  އިމްތިޙާނާ  ފޯމެޓާއި   ނުގެ ޙާއިމްތި  ބާ   މުޤައްރަރާއި  ކޮންޓެންޓާއި   އޭރިއާތަކުގެ   ސަބްޖެކްޓް   އިމްތިޙާނުގެ   ބާ   ކޮމިޓީއަކީ   މި
 .  ކޮމިޓީއެކެވެ  އެކްސްަޕރޓުންގެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޓަކައިމަށް ނުލަފާދި ކޮމިޓީއަށް އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލުގެ   ބާ ،ނިންމައި ގޮތް ކަންކަމުގައި

   ޔަންގް ލޯޔަރސް ކޮމިޓީ 

ބޮޑުވުންތަކާ  ގެ ކަންއަހަރު ނުވާ ވަކީލުން  7ޤާނޫނީ ފަންނުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ  ޤާނޫނީ ދާއިރާއާ އަލަށް ގުޅޭ ވަކީލުންނަށް އަދި    ކޮމިޓީއަކީ  މި
   އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.  ށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައިކުރިއެރުވުމަ  މަޞްލަޙަތުބޭނުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމާއި،  

 ސިވިލް ޕްރެކްޓިސް ކޮމިޓީ 

  ގެންނަ   ްޕރެކްޓިސްއަށް   ކޯަޕރޭޓް  ސިވިލް އަދި   ދިނުމާއި،   އިރުޝާދު  ކަންކަމުގައި  ގުޅުންހުރި   ްޕރެކްޓިސްއާ  ކޯަޕރޭޓް  ސިވިލް އަދި   ކޮމިޓީއަކީ   މި
  މައްސަލަތަކުގައި  އާ ގުޅުންހުރިްޕރެކްޓިސް   ކޯަޕރޭޓް  ސިވިލް އަދި  މަށާއި ބައިވެރިވު  މަޝްވަރާތަކުގައި  ބެހޭ   ބަދަލުތަކާ  ޢަމަލީ  އަދި  ޤާނޫނީ

 .  ކޮމިޓީއެކެވެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ   މަޝްވަރާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށް މުޢާމަލާތު އިދާރާތަކާ އެހެނިހެން ކޯޓުތަކާއި

ޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ކޮމި   

ށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ބާ  ބާ އެސޯސިއޭޝަންތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަ އެހެނިހެން  ކޮމިޓީއަކީ  މި
 .  ކޮމިޓީއެކެވެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާން ތުގޮ ކުރިއެރުވުގެ  މަޞްލަޙަތު ކައުންސިލު 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 

ރޝިޕް އެންޑް ބާ ކެއަރ ކޮމިޓީ މެންބަ   

އާންމު މެންބަރުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނުމަށާއި، ބާ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް    ކޮމިޓީއަކީ   މި
 .  ކޮމިޓީއެކެވެ ފަންނާ ގުޅޭ އެކި ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަދި ޤާނޫނީ 

 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮމިޓީ 

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް  ީޕ.އާރު އަދި  ބާ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ  ގެ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި،  ކުރުމުބާ ކައުންސިލު ްޕރޮމޯޓުކޮށް މާކެޓް   ކޮމިޓީއަކީ  މި
 .  ކޮމިޓީއެކެވެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސަޯޕޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

ޓީ އޭ.ޑީ.އާރު އެންޑް މީޑިއޭޝަން ކޮމި   

  ޑިސްޕިއުޓް، ކުރުމަށާއި ްޕރޮމޯޓް  މީޑިއޭޝަން އަދި ރބިޓްރޭޝަންއަ ،ދިރާސާކޮށް ބާވަތްތައް އެކި ރިޒޮލިއުޝަންގެ ޑިސްޕިއުޓް ކޮމިޓީއަކީ މި
މެންބަރުން   އާންމު  ގޮތުން  ރިޒޮލިއުޝަންއަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް    އެކްސްަޕރޓުންގެ   އެކުލަވާލެވިފައިވާއަހުލުވެރިކޮށް 

 .  ކޮމިޓީއެކެވެ

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ކޮމިޓީ 

ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ  އި، ހަރަކާތްތެރިވުމަށާ އިސްކޮށް ކުރުމުގައި ްޕރޮމޯޓް ވޮލަންޓިއަރިން ްޕރޮބޯނޯ ކޮމިޓީއަކީ މި
އާންމު މެންބަރުންގެ  މަށާއި، ކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުޢާމަލާތު ޕްރޮބޯނޯ މަސައްކަތްކުރާ އެކި އިދާރާތަކާ ގޮތުން ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައި

 . ކޮމިޓީއެކެވެ   އެކުލަވާލެވިފައިވާ ްޕރެކްޓިސްތައް ްޕރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުންމަދުގައި ސީ.އެސް.އާރ އާ ގުޅުންހުރި 

ޓީ ކްރިމިނަލް ލޯ އެންޑް ޕްރެކްޓިސް ކޮމި   

  ޢަމަލީ އަދި ޤާނޫނީ ގެންނަ ްޕރެކްޓިސްއަށް ކްރިމިނަލްދިނުމާއި،  އިރުޝާދު ކަންކަމުގައި ގުޅުންހުރި ްޕރެކްޓިސްއާ ކްރިމިނަލް ކޮމިޓީއަކީ މި
  އިދާރާތަކާ   އެހެނިހެން  ކޯޓުތަކާއި  މައްސަލަތަކުގައި  ްޕރެކްޓިސްއާ ގުޅުންހުރި  ކްރިމިނަލް  ބައިވެރިވުމަށާއި  ބެހޭ މަޝްވަރާތަކުގައި  ބަދަލުތަކާ
 .  މިޓީއެކެވެކޮ  އެކުލަވާލެވިފައިވާކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ގޮތުން މުޢާމަލާތު

 ފެމިލީ ލޯ އެންޑް ޕްރެކްޓިސް ކޮމިޓީ 

  ޢަމަލީ   އަދި   ޤާނޫނީ  ގެންނަ   ްޕރެކްޓިސްއަށް  ދިނުމާއި، ފެމިލީ ލޯ  އިރުޝާދު  ކަންކަމުގައި  ގުޅުންހުރި   ްޕރެކްޓިސްއާ  ފެމިލީ ލޯ  ކޮމިޓީއަކީ  މި
  އިދާރާތަކާ   އެހެނިހެން  ކޯޓުތަކާއި  މައްސަލަތަކުގައި  ްޕރެކްޓިސްއާ ގުޅުންހުރިފެމިލީ ލޯ    ބައިވެރިވުމަށާއި  ބެހޭ މަޝްވަރާތަކުގައި  ބަދަލުތަކާ
 .  ކޮމިޓީއެކެވެ  ކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާމުޢާމަލާތު

 

 ތައް ވަސީލަތް ހިންގުމާއި އިންސާނީ  އިދާރީ ބާ ކައުންސިލުގެ    (4
  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލުގެ  ބާ   ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަތިކުރެވިފައިވާ  ކައުންސިލާ  ބާ  ޤާނޫނުން  ފަންނުގެ  ނޫނީޤާ

 ،ކޮލިފިކޭޝަންސް ،އެފެއާޒް  ްޕރެކްޓިޝަނަރސް ،އެޑްމިޝަންސް  އެންޑް  ރޝިްޕމެންބަ  ބައިތަކަކީ  އެ.  ބައަކަށެވެ  6  މައިގަނޑު  ބަހާލެވިފައިވަނީ
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އެންޑް  ފައިނޭންސް ،ރެްޕރެޒެންޓޭޝަން  އެންޑް  ޮޕލިސީ ،އިންޓްރެސްޓް  ަޕބްލިކް ،ޓްރެއިނިންގ  އެންޑް  އެސެސްމަންޓްސް
  އިރު   ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ  2022  ޚިދުމަތްތަކާއި  އެކި  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން  ބާ  އެވަނީ  ޗާޓުގައި  ތިރީގައިވާ.  ކޮމިޔުނިކޭޝަންސްއެވެ  އަދި

 .  ގޮތެވެ   ބަހާލެވިފައިވާ އްމަސައްކަތްތަ އޮފީހުގެ

 

 
 

   ޚިދުމަތް   ދޭ   ވަކީލުންނަށް   ޤާނޫނީ   އޮފީހާއި  ކައުންސިލުގެ  ބާ 
  4  ވީނަސްގެ.  މހިންގަމުން އަންނަނީ    އޮފީސް   ކައުންސިލުގެ   ބާ ދުވަހުން ފެށިގެން    ވަނަ   16  މަހުގެ   ސެްޕޓެމްބަރު   އަހަރުގެ   ވަނަ  2021

  އޮންލައިންކޮށް   ޚިދުމަތްތަކީ  އެންމެހާ  ކައުންސިލުގެ  މި  އުފެދުނީއްސުރެ  ކައުންސިލު  ބާ  އަހަރު  ވަނަ  2019ގައެވެ.  ފަންގިފިލާ  ވަނަ  5  އަދި  ވަނަ
  އަދި .  ޓީމްސްއެވެ  މައިކްރޮސޮފްޓް   ްޕލެޓްފޯމަކީ   މަސައްކަތްކުރާ   ރަސްމީ  މުވައްޒަފުންގެ  އެންމެހާ  އޮފީހުގެ   އަދި .  ޚިދުމަތްތަކެކެވެ  ފޯރުކޮށްދެވޭ 

ޒޫމް   ނުވަތަ  އޮފީހުގެ ގިނަ އިދާރީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ޓީމްސްތާ ޚަރަދަށް ބަލައި،  ފަހުން ވަގު  ެޕންޑަމިކްގެ  ގ19ެ-ކޮވިޑް 
  ރަނީ ނުމަށްވެސް ބޭނުންކުބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކަށް އެދުމަށާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދި  މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި

   ން ްޕލެޓްފޯމްތަކެވެ.ތަފާތު އޮންލައި

  2023  ، އިތުރު މަގުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމާއެކު  ހޯދޭނެޢާމްދަނީ    ކައުންސިލަށް  ބާ  ންއިޞްލާޙު   ވަނަ  2  ގެނެވުނު   ޤާނޫނަށް  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ
ޢާންމު  ފީ ޝެޑިޔުލެއްވަނީ ޢާންމުކުރެވިފައެވެ.    ނިންމައި،   ނެގުމަށް   ފީ   ޚިދުމަތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ   ކައުންސިލުން  ބާ   ން ފެށިގެންއަހަރު  ވަނަ

ކޮށްދީފައެވެ.  ފަހި ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ތަފާތު ފުރުސަތުތަކެއްވަނީ ބާ ކައުންސިލުން    މެންބަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.  ވުނު ބާ ކޮންފަރަންސުގައި  އް ބޭގައި    2022ވަނީ އޮކްޓޫބަރު    އެގޮތުން މެންބަރ ސަބްސްކްރިޕްޝަންއާބެހޭ ސެޝަންއެއް

  ޝެޑިއުލްއާ   ފީ،  ހުޅުވާލެވި  ޚިޔާލަށް  މެންބަރުންގެ  އާންމު  ތަކަށް  ފީ   ހުށަހަޅާ  ނެގުމަށް  ޚިދުމަތްތަކަށް  ބާ ކައުންސިލުން ދޭ   ތުރުން، އި  މީގެ
  ންމުޢާ   . ވެބޭއްވިފައެ  ވަނީ   ބައްދަލުވުމެއް  ކައުންސިލުގައި   ބާ   ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ފުރުސަތު  ކަށް ފަރާތްތަ   ބޭނުންވާ   ފާޅުކުރަން   ޚިޔާލު  ގުޅިގެން 

  ފައިވަނީ ށްއާންމުކޮ  ޝެޑިއުލް  ފީ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ބަދަލުގެނެސް  ތަކަށް  ފީ ރިޢާޔަތްކޮށް މަޝްވަރާއަށް  ޚިޔާލާ   ލިބުނު ފަރާތުން  މެންބަރުންގެ
 ވެ. ގައެ  2022  ޑިސެންބަރު 28
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

ވަރކްޕްލޭން   އެނުއަލް   ޕްލޭންއާއި   އެކްޝަން   ސްޓްރެޓީޖިކް  ކައުންސިލުގެ  ބާ   
  އޭޖެންސީއެއްކަމުގައިވާ  ާޕޓްނަރ  ކައުންސިލުގެ ބާ ،ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުން އިދާރީ ކުރުމަށާއިހާސިލު މަޤްޞަދުތައް ކައުންސިލުގެ ބާ

  ސްޓްރެޓީޖިކް   ފުރަތަމަ  ކައުންސިލުގެ  މި  އަހަރު  ވަނަ  2021  އެހީތެރިކަމާއެކު  މާހިރެއްގެ  ކަމާބެހޭ  ގެ(އޭ.ބީ .އޭ)  އެސޯސިއޭޝަން  ބާ  އެމެރިކަން
  ހިމެނޭނެހެން   މަސައްކަތްތައް  އަހަރުގެ   ވަނަ  2023  ކުރެވި  ރިޢާޔަތް  ސްޓްރެޓަޖީތަކަށް  މި.  އެކުލަވާލެވުނެވެ(  2023- 2022)  ްޕލޭން

  2022  ޑިސެމްބަރު  8 ،ނަށް ހުޅުވާލެވިގެންމެންބަރުން  އާންމު  ކައުންސިލުގެ  ބާ ވިފައިވަނީ  ލެ ވާއެކުލަ   ތައް ހަރަކާތް  ލޭންގެ ވަރކްްޕ  އެނުއަލް
 ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮަޕކަށް ފަހުއެވެ.   ޢާންމު މެންބަރުންނާއެކު އޮފީހުގައި ކައުންސިލުގެ  ބާ ގައި

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  10ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް ވަރކްްޕލޭން މި ރިޯޕޓުގެ އެނެކްސް   2023

ތައް ވަސީލަތް   އިންސާނީ  ކައުންސިލުގެ  ބާ   

  1  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މީގެ  .މުވައްޒަފުންނެވެ  11  ފައިވަނީގުޅި  އަލަށް  މުޅިން  ކައުންސިލާ  ބާ  އަހަރު  ވަނަ  2022
  އަދި .  ޒަފުންނެވެމުވައް  3  ނެގުނު  ޑިާޕޓްމަންޓަށް   ްޕރޮގްރާމްސް  ންނާއިމުވައްޒަފު  7  ނެގުނު  މަސައްކަތަށް  ފައިސާގެ   އަދި   އިދާރީ   މުވައްޒަފާއި

  ކައުންސިލުގެ   ބާ  މުވައްޒަފަކުވަނީ  2  މުންދިޔައަދާކުރަ  ވަޒީފާ  އިކައުންސިލުގަ  ބާ  ، ކުރިމަތިލައިގެން  އިޢުލާނުތަކަށް  ޢާންމު  ކުރި  ކައުންސިލުން  ބާ
   މަތިން   ފަހަރެއްގެ  ދެ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް   އިދާރީ  އިމްތިޙާނުގެ  ބާމީގެ އިތުރުން    .ހޮވިފައެވެ  ތަކަށްމަޤާމު  މަތީ  އޮނިގަނޑުގެ  މުވައްޒަފުންގެ

   ނެގިފައެވެ. ވަނީ ކު މުވައްޒަފަ 4 ގުތީވަ

  ސަބަބުން   ހާލަތުގެ   ބަލި  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މީގެ.  ވަކިކޮށްދީފައެވެ  ވަޒީފާއިން   އްފަރާތެ  9  ވަނީ  ކައުންސިލުން  ބާ   އަހަރު  ވަނަ   2022
  މިއްލައަށްއަ  ބޭނުންހިފުމަށްޓަކައި  ތަކުގެ ފުރުސަތު  އެހެން   ލިބޭ  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ، އިމުވައްޒަފާ  1 ވަކިކޮށްދިން  ވަޒީފާއިން  އެދިގެން   އަމިއްލައަށް

  އި، މުވައްޒަފާ  1ވަކިކޮށްދިން    ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން  ، ވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓްންނާއިމުވައްޒަފު  4  ވަކިކޮށްދިން ވަޒީފާއިން އެދިގެން
  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނިމުނުއިރު   އަހަރު  ވަނަ   2022  ޢަދަދުތަކާއެކު   މި   . މުވައްޒަފުންނެވެ  3  ވިވަކި   ވަޒީފާއިންްޕރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި  

 . މުވައްޒަފުންނެވެ  16 ތިބީ ވަޒީފާގައި

  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ  2022  އަދި  ،ގައި  4  ޑޮކިއުމަންޓް  އެެޕންޑިކްސްގެ  ރިޯޕޓުގެ  މި  އޮނިގަނޑު  އިދާރީ   ކައުންސިލުގެ  ބާ
 . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ  ގޮތުގައި  ގެ  6  އަދި  5  ޓްޑޮކިއުމަން  އެެޕންޑިކްސްގެ  ރިޕޯޓުގެ  މި  ތައްތަފްސީލު  ފަރާތްތަކުގެ  ތިއްބެވި  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

 

އައިޑެންޓިޓީ   ކޯޕަރޭޓް  ކައުންސިލުގެ  ބާ   
  އުޅޭކަން   މައްސަލައެއް  ކީޮޕރައިޓް  ލޯގޯގައި  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނުފަރުމާކުރެވު  އިގ2021ަ  އެއްގެ ތެރެއިން ކޮންސަލްޓަންސީ  އެކްސްޓަރނަލް
  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ،އެގޮތުން.  ގެންދެވިފައެވެ  އަލުންވަނީ ކުރިއަށް  ފަހުކޮޅު  އަހަރުގެ  ވަނ2022ަ  މަސައްކަތް  ބަދަލުކުރުމުގެ  ލޯގޯ ،ފާހަގަކުރެވިގެން
އާއި ލޯގޯ    ބާ ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު    2022  އެވަނީ  ތިރީގައި  ފާސްކުރެވިފައެވެ.ގައި  2022  ޑިސެމްބަރު  19  ވަނީ   ސިއްކަ  އައު 
 .ސިއްކައެވެ އާއި ލޯގޯ އުއަ ކައުންސިލުގެ

 ލޯގޯ 

 

 އްކަ ސި
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ    2022 ން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ  
 މުހިންމު ނިންމުންތައް  
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

  މި .  ބޭއްވިފައެވެ  ވަނީ  ންބައްދަލުވު  ކުއްލި   12  އާއި  ޖަލްސާ  24  ކޮމިޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް   ސިލުގެކައުން  ބާ   ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ   2022
  ކަންކަމާބެހޭ  ކުރަންހުރި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  ގައިއި މާނަ  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އޭގެ   ޤާނޫނު  ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 . ނިންމިފައެވެ ނިންމުންތަކެއްވަނީ  ،ކުރެވި  އްމަޝްވަރާތަ މުހިންމު

   .ނިންމުންތަކެވެ މުހިންމު އަހަރުގެ  ވަނަ  2022 ވަނީއެ  ހިމެނިފައި  ތާވަލުގައި  އަންނަނިވި

 

 ނިންމުން   މުހިންމު  މަސް 

 .ފާސްކުރުން ރިޕޯޓު އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2021 ކައުންސިލުގެ ބާ • ޖަނަވަރީ 

  4 އޮފީހުގެ ކައުންސިލުގެ ބާ، ގޮުތގައި މީޓިންގއެއްގެ   ހައިބްރިޑް  ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2022 ކައުންސިލުގެ ބާ •
     ން. ނިންމު ގެންދިއުމަްށ ކުރިއަށް  ރޫމުގައި  މީޓިންގ ފަންގިފިލާގެ ވަނަ

 ޕެނަލްަތކުން  އެތިކްސް  މުރާޖަޢާކުރުމަްށ  ނިންމުން   ނިންމި  ބެލުމާމެދު  މައްސަލަަތއް  ސުލޫކީ  ނިންމާ  ބެލުމަްށ  ކޮމިޓީން  އެގްޒެކެޓިވް • ފެބުރުވަރީ 
    ފާސްކުރުން. ނެ ޑައިރެކްޝަން ޢަމަލުކުރާ ހުަށހެޅުމުގައި

  އަދި ،  އޮންނަންވާނެކަމަާށއި  ޖެނެރޭޝަން  ރެވެނިއު  އަދި  ރިކަވަރީ  ކޮސްޓް  ތެރޭގައި  މަޤްޞަދުތަކުގެ  ނެގުމުގެ  ފީ  އިމްިތޙާނުގެބާ   • މާރިޗު 
ޚަރަދެއްގެ    އިމްިތޙާނުގެ،  އެގޮުތން،  ކަމަާށއިވާނެވާން  އަކަްށ  ފީ  އެކަީށގެންވާ  ބޭއްވުމަްށ  ގޮުތގައި   އިމްިތޙާނެއްގެ  ސަސްޓެއިނަބަލް   މިއީ

  50ބާ ކައުންސިލުން ނެގުމަށްފަހު، އެގްޒެމިނީންގެ އަުތން %   50ހިނގާނެތީ، މި ޚަރަދުގެ % ރުފިޔާ    20،000ގޮުތގައި ބޮލަކަްށ  
     ނިންމުން. ކަމަްށ  ރުފިޔާ 10،000 އަކީ ފީ ވަނަ އަހަރުގެ އިމްިތޙާނުގެ 2022ނަގާގޮަތްށ ނިންމުނު. އަދި 

  މަޤްޞަދު   މި  އަދި،  ބަދަލުކުރުން  އެނގޭގޮަތްށ'  އިންއެކްޓިވް  / އެކްޓިވް'  ސްޓޭޓަސް   ވަކީލުންގެ  ހިމެނޭ   ގައިދަފުތަރު  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ •
ކުރުމުގެ  ދަފުަތރުމި    އިހުޅުވާލުމަާށ  ކުރުމަްށދަފުތަރު   އަލުން  ކައުންސިލުގައި  ބާ  ވަކީލަކުވެސް  ޤާނޫނީ  ކޮންމެ  ކުރުމަްށހާސިލު

ކަމަާށއިހާސިލު  ޖަސްޓިސް   ޓު   އެކްސެސްމަޤްޞަދަކީ    ސްޕެޝަލިޓީ   ވަކީލުގެ  ފޯމުން   ބޭނުންކުރާ  މަށް ކުރުދަފުތަރު  އަދި  ކުރުން 
     ނިންމުން.ކުރުމަްށ  އައިޑެންޓިފައި އޭރިއާަތއްވެސް

،  ޖަވާބުދާރީވެ  ފަރާުތން  ކައުންސިލުގެ  ބާ   މައްސަލަތަކުގައި  ރައްދުވާ  ކައުންސިލަްށ  ބާ   އަދި  އުފުލައި  ދަޢުވާ   ފަރާުތން  ކައުންސިލުގެ  ބާ •
  ކަނޑައަޅާ   ރައީސް  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ަތމްސީލުކުރާނީ  ކައުންސިލު  ބާ  މަރުޙަލާތަކުގައި  ޝަރީޢަުތގެ،  ސޮއިކޮްށ  ލިޔެކިޔުންަތކުގައި

        ނިންމުން. މަްށކަފަރާެތއް 

( ގަވާއިދު  ކުރުމުގެ  އިންތިޚާބު  މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  R-62/ 2022:ނަންބަރު  ގަވާއިދު • އޭޕްރީލް 
ބާ ކައުންސިލުގެ )  ކޮމިޓީއަްށ  އިންިތޚާބާބެހޭ  އެކުލެވޭ  މައްޗަްށ  މެންބަރުންގެ  3  ބޭއްވުމަްށޓަކައި  އިންތިޚާބު  ދަުށން  މާއްދާގެ  ވަނަ  4  ގެ

  ން.ޔަނުކުރުޢައް ނިޝާޠު  މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު އަދި ޙަބީބް ނާޒިމް އަލްއުސްތާޛު (ރައީސްގެ އިތުރުން

  ން ކައުންސިލު  ބާ  އެއްކަން ނުވަަތ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި'  ޑިގްރީ  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ'  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ •
  ލޯ  ބަލައިގަންނަ  މަްށ ގެ ހުއްދަ ހޯދުކުރުމު  ވަކީލުކަން ޤާނޫނީ  ޖުރިސްޑިކްޝަންއެއްގައި  ދޫކުރި ޑިގްރީއެއް  އެ 'މިންގަޑަކީ  ގެންގުޅޭނެ
 ން. ނިންމު ކަމަްށ 'ވުންްށޑިގްރީއަކަ

  އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ"  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގައި  2019  ސެޕްޓެންބަރު  12 •
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ   އަލަްށ،  ބާޠިލުކޮްށ("  R-1055/2019:  ނަންބަރު  ގަވާއިދު)  ގަވާއިދު  ކުރުމުގެ  އިންތިޚާބު  މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަްށ

   ން.ފާސްކުރު ގަވާއިދު ކުރުމުގެ އިންތިޚާބު މެންބަރުން ކޮމިޓީއަްށ އެގްޒެކެޓިވް

      ން.ފާސްކުރު ޕޮލިސީ އެޕީލްސް  އަދި ، މިޓިގޭޓިންގ ސަރކަމްސްޓަންސަސް ޕޮލިސީރޫލްސް އެސެސްމަންޓް ގެއެގްޒާމް ބާ • ޖޫން 

 ން. ފާސްކުރު ބެޗެލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ޕްރޮގްރާމުގެ ކަރިކިއުލާ ގެމޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރިސިޓީ • ޖުލައި 
 ނިންމުން. ކަރިކިއުލާ ފާސްކުރުމަްށ ބެޗެލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ޕްރޮގްރާމުގެ  ގެއެމް.އައި ކޮލެޖު •
 ކޭޝް ގޮތަކަްށ ފަދަ ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ންފަރާުތ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ އަދި އެކްސްކޯ ޚަރަދުކުރުމަްށ ފައިސާ ކައުންސިލުގެ ބާ •

 ނިންމުން.  ރުމަްށޑްރާފްޓުކު ޕޮލިސީއެއް( މެޓްރިކްސް) މެނޭޖްމަންޓް  ކޭޝް އިއެކުލަވާލުމަާށ މެޓްރިކްސްއެއް މެނޭޖްމަންޓް 



 

 

 

 

ޞަފްޙާ ަވނަ ތެރެއިން ޞަފްޙާެގ 20   76 

  

ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ނިންމުން. ޓެބިޔުލޭޓްކުރުމަްށ ފޯރަމެއް ބޭއްވުމަްށ  އަހައި ގުޅޭގޮުތން ހުރި ޝަކުވާަތއް އަޑު ބާ އިމްިތޙާނާ  •
 

 ނިންމުން. އިތުރު ލޮކޭޝަންތަކުގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަުތ ހުޅުވާލުމަްށ  އިމްިތޙާނު ބާ • އޮގަސްޓް 
  ނަން  ކޮމިޓީގެ ސަބް" ފީޗަރސް ލީގަލް އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން  ބާ" ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ސަބްކޮމިޓީތަކުގެ ސްޓެޓިއުޓަރީ-ނޮން •

 ނިންމުން.  ބަދަލުކުރަން ސަބްކޮމިޓީއަްށ" ކޮމިއުނިކޭޝަން"
ކުރުމަްށ އައްޔަނު( 120/2016)  ޒާހިރު  މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު ޢާންމު މެންބަރު ކޮމިޓީއަްށ އެތިކްސްބާ ކައުންސިލުގެ  •

 ނިންމުން. 

 ނިންމުން. ކުރުމަްށ އައްޔަނު( 22/2011) ޝަފްނީޒް ފާޠިމަުތ އަލްއުސްތާޛާ ކޮމިޓީއަްށ އެޑިޔުކޭޝަން ލީގަލް ބާ ކައުންސިލުގެ •

 ނިންމުން. ކުރުމަްށ އައްޔަނު( 22/2009) ސުވައިޒާ އައިމިނަުތ އަލްއުސްތާޛާ ކޮމިޓީއަްށ ސްތިޢުނާފުއި ބާ ކައުންސިލުގެ •

(  125/2016)  މުޙައްމަދު ޝީނާ  އައިޝަުތ އަލްއުސްތާޛާ ކޮމިޓީއަްށ ރިސަރޗް އެންޑް ރިފޮރމް ލޯބާ ކައުންސިލުގެ •
 ނިންމުން. ކުރުމަްށ އައްޔަނު

  ފަރާަތކަްށ ފައިނޭންސްކަހަލަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަދި  ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ޑީޓެއިލް ފައިނޭންޝަލް ތަފްސީލީ ހެއްދެވުމަށްފަހު ރިސަރޗް • ސެޕްޓެމްބަރު 
 ނިންމުން.  ހުަށހެޅުއްވުމަްށ ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް ހިމެނޭހެން  ކަންަތއް އުޓްކުރުންފަދަރީޗްއަ

 ފާސްކުރުން. ކަރިކިއުލާ ޕްރޮގްރާމުގެ' ލޯ އެންޑް ޝަރީޢާ އޮފް ބެޗެލަރ'  ހުަށހަޅާފައިވާ ކޮލެޖުން ކްލިކް އަދި  އެވިޑް •

 ފާސްކުރުން.  އުސޫލު ޢަމަލުކުރާނެގޮުތގެ ކުރުމުގައި ޖޫރިމަނާ މައްސަލަތަކުގައި ސުލޫކީ •

  ވަނަ ...    އަްށ(ޤާނޫނު  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)   2019/5:  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ސަންޙަ  އިކުރާމު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު •
ރައްޔިުތންގެ މަޖްލިސްއާ   ކަންބޮޑުވުންަތއް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ ބާ  ގުޅިގެން ބިލާ  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 ން. ނިންމުހިއްސާކުރުމަްށ 

  ޑިޒައިނެއްކަން   ަތއްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ނަގައިގެން  އިމެޖްއަކުން  ވެކްޓަރ  ފްރީ  ފީޗަރއަކީ  ޑިޒައިން   ގޯލްޑް   ލޯގޯގައިވާ  ކައުންސިލުގެ  ބާ •
 ފާސްކުރުން.  ބޭނުންކުރުމަްށ އެކަނި  ލޯގޯ ޓައިޕްފޭސްޑް ޖެނެރިކް އުނިކޮްށ  ފީޗަރ އެ  ގޮުތންވަގުީތ ،ފާހަގަކުރެވުމާއެކު

  ޑިޒައިން   އާ  ،ކަމަކަްށވާނެީތ  ބޮޑު  ބަދަލުކުރުމަކީ  ސްޓޭމްޕް/ސިއްކަ  ބޭނުންކުރާ  ބެންކިންގގައި  އަދި  ފައިނޭންސް  އުންސިލުގެކަ  ބާ •
 ބަދަލުކުރުމަްށ  ސިއްކަ  ލިބުމުން   ޑިޒައިން   އާ   ،ބޭނުންކުރުމަާށއި  އެކަނި  މަސައްކަަތްށ  މި   ، ސިއްކަ  ބޭނުންކުރާ  މިހާރު   ލިބެންދެން  ފީޗަރ

 ން. ފާސްކުރު
  ރަނގަޅަްށ   މަސައްކަެތއް  ބޭނުންވާ   އެ   ކައުންސިލަްށ  ބާ  ،ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގައި  ހަދާ  ަތނުގައި   އޮްތ  ކުރިއަްށ  ކައުންސިލުން  ބާ •

  ފަރުމާކުރުމަށް   ކޮންޓްރެކްޓްަތއް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ގޮަތްށ  ހޯދޭނެ   ބަދަލު   އަދި  އެޅޭނެ  ފިޔަވަޅު  ،ފާހަގަވުމުން  ޑެލިވަރނުކުރެވޭކަން
   ނިންމުން. 

ކައުންސިލަްށ   • އޮކްޓޫބަރު  ވަޒަންކުރުމަްށ      މަސައްކަްތ  ގޮުތގައި  ވޮލެންޓިއަރުންބާ  އަގު  ޚިދުމަުތގެ  ފަރާްތތަކުގެ  އް  ނައިޓެ  ގާލާކޮްށދެއްވާ 
 ނިންމުން.  ަތއްޔާރުކުރުމަްށ ލިސްޓެއް ފަރާްތަތކުގެ އެ ،އިންިތޒާމުކޮްށ

 

 މިހާރު   ތަޢާރަފްކުރެވެންދެން  ޕްރޮގްރާމް  ަތމްރީނު  ފަރުމާކުރާ  އަލަްށ  ދަުށން  ގެއިޞްލާޙު  ވަނަ  2  ގެނެވުނު  ޤާނޫނަްށ  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ • ނޮވެންބަރު 
   ނިންމުން.  ބޭއްވުމަްށ ފުރުސަުތ ގެގެންދިޔުމު ކުރިއަްށ ޕްރޮގްރާމް ލައިސަންސިންގ އަހަރުގެ 1 ގެންދާ ކުރިއަްށ

ބެޗުން  ސް.އެލް.ޓީ.ޕީ  ، އެޙަފްލާގައި  ޞަޚާއް ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައިލައިދިނުމަްށ ބާއްވާ    ވާ ފަރާްތަތކަްށފާސް  އިމްިތޙާނުން  ބާ •
 ނިންމުން.  އިދިނުމަްށހަމަޖައްސަްށ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަުތ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންނަ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ

ގުޅޭގޮުތން އިތުރަްށ ބައްލަވަން ޖެހޭ އޮސްޓްރެޓީ މެޝާސް ބެއްލެވުމަްށ ވޯކިންގ ޑޭ ފަންޑެއް އެކުލަވާލުމަާށއި މިކަމާއި -ރެއިނީ •
 ނިންމުން.  އެކުލަވާލުމަްށ އްގުރޫޕްއެ
 ނިންމުން.   ނެގުމަްށ ރުފިޔާ -/1,000 ގޮުތގައި ގެ ފީ ޕްރޮގްރާމުގެ ަތމްރީނު ޤާނޫނުގެ  ހެއްކާބެހޭ

 އެ ބެއްލެވުމަްށ އިުތރަްށ ރިކޮމޮންޑޭޝަންތަކަްށ ހުަށހެޅުއްވި މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަްށ ޕެނަލްއަްށ  ސެޓިންގ ސްޓެންޑަޑް  • ޑިސެމްބަރު 
 ފާސްކުރުން. ނަންަތއް ބައްދަލުވުމަކަްށ އަންނަ  ދެން ބައްލަވާފައި އެވެއިލެބިލިޓީ ބޭފުޅުންގެ

 އެލޮކޭޓުކޮްށ މަދުވެގެން ސްލޮޓު 2 ބައިވެރިވުމަްށ މުވައްޒަފުން  ކައުންސިލުގެ ަތމްރީނުތަކުގައިބާ ކައުންސިލުން އިންިތޒާމުކުރާ  •
  ކޯސްޓިންގ އަދި ގޮަތްށ ބައިވެރިވެވޭނެ މުވައްޒަފުންނަްށ  ،އޮތްކަމަްށވާނަމަ ޖާގަ ނިމުމަށްފަހު ރެޖިސްޓްރޭޝަން އިތުރަްށވެސް

 އިތުރަްށ ޕަސަންޓު 20 ކޮސްޓުގެ އެ ދި އަ ސްޓްކޮ ލްއެކްޗުއަ ހިނގާނެ ތަމްރީނަކަްށ އެ ގޮުތގައި ޢަދަދެއް ދައްކަންވީ ގޮުތގައި
 ނިންމުން.  ނެގުމަްށ
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 ނިންމުން.  ފާސްކުރުމަްށ ޑިޒައިން   ލޯގޯ އާ ކައުންސިލުގެ ބާ •

  ޤާނޫނީ  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި ޑިގްރީ ކޮލިފައިންގ ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަީތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ •
 ފާސްކުރުން. ސްޓެންޑަޑު މިނިމަމް  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކެޑަމިކް ދާއިރާގެ

 ހުަށހަޅާ ބަދަލުކުރުމަްށ ސިއްކަ ކައުންސިލުގެ ބާ ކޮްށފައިވާޖިސްޓަރރެ ބޭންކުގައި  އިސްލާމިކްސިއްކައާއި  އާ ކައުންސިލުގެ ބާ •
 ފާސްކުރުން. ރިޒޮލިއުޝަން

  ގުޅޭ ޝެޑިއުލްއާ ފީ ކޮްށހިއްސާ ޝެޑިއުލް މެންބަރުންނާ ހޯދުމަްށ ޚިޔާލު ންގެމެންބަރު ގުޅިގެން ފީ އާ  ނަގާ  އަުތން މެންބަރުންގެ •
 ނިންމުން.  ހިންގުމަްށ ކާެތއްރަޙަ ވެލިޑޭޝަން

  ރުފިޔާ މިލިއަން 1.1 ހުރި ބާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮުތގައި ހުަށހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަްށ ބާ ކައުންސިލުގެ އެކައުންޓުގައި ބާކީ •
 ނިންމުން.  މަްށކުރުއިތުރު ގައިއްގެ ގޮުތބަޖެޓެ ކޮންޓިންޖެންސީ

 ނިންމުން. ބާ ކައުންސިލުގެ ފީ ޝެޑިޔުލް ފާސްކުރުމަްށ  •
 

 

   . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ  ގޮތުގައި  ގެ  7  ޑޮކިއުމަންޓު  އެެޕންޑިކްސްގެ  ރިޕޯޓުގެ  މި  ހާޒިރީ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ
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 2022  ކުރުމަށް ހާސިލު ބާ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތައް   
 އް ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަ 
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ޤާނޫނީ  ، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި   (5
ކަންކަން  ވަކީލުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ފަންނީ  

 ލޭޓްކުރުން އު ރެގި
 

 ކަނޑައެޅުން   އުސޫލުތައް   ގަވާއިދުތަކާއި   ޚިދުމަތާގުޅޭ   ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ 

  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  އަހަރު  ވަނަ 2022  ، އެކުލަވާލައި  އުސޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން   ގެނުޤާނޫ   ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  ޢަމަލުކުރަމުން   ގޮތުން  މި  2. އެވަނީއެވެ  ތާވަލުގައި  ތިރީގައިވާ  ހިމެނޭގޮތަށް  ޚު ތާރީ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ،  ލިޔުންތައް  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ   ގެޒެޓުގައި
  ވަނީ   ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ   ދިވެހި  ފާސްކޮށް  ކޮމިޓީން  އެގްޒެކެޓިވް   އުސޫލެއް  2  އައު  އިގެނައުމަށާ  ލާޙު ޞްއި   ގަވާއިދަކަށް  3  ގެންދިޔަ

 .  ކޮށްފައެވެއިޢުޝާ

 އުސޫލު / ގަވާއިދު  ޚް ތާރީ   ކުރެވުނު   ގެޒެޓު 

 ( ގަވާއިދު  ކުރުމުގެ  އިންތިޚާބު  މެންބަރުން  ކޮމިޓީއްަށ  އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލުގެ  ބާ   ގެދިވެހިރާއްޖޭ)  R-62/2022:  ނަންބަރު  ގަވާއިދު 2022 އޭޕްރިލް   13

  އަްށ ( ގަވާއިދު ދޫކުރުމާބެހޭ ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ ޤާނޫނީ) R-20/2022 ނަންބަރު  ގަވާއިދު) R-118/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު 2022 ޖުލައި   21
 ( ގަވާއިދު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  ވަނަ 2

 2022 އޮކްޓޫބަރު   12

 
 (އުސޫލު ގޮުތގެ ޢަމަލުކުރާނެ ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި މައްސަލަތަކުގައި ސުލޫކީ) G-38/2022: ނަންބަރު އުސޫލު

 (އުސޫލު ގޮުތގެ ޢަމަލުކުރާނެ ހާލަްތތަކުގައި ފުުށއަރާ މަޞްލަޙަުތ) G-41/2022: ނަންބަރު އުސޫލު 2022 ނޮވެންބަރު   23

 ޝެޑިއުލް ފީ ގުޅޭ ޚިދުމަްތަތކާ ފޯރުކޮްށދޭ ކައުންސިލުން ބާ       2022 ޑިސެންބަރު   28

 

  ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ   ކުރެވިފައިވާ   އަހަރު   ވަނަ   2022 އިތުރުން   ގަވާއިދުތަކުގެ   ފައިވާ ކޮށް   އިޢު ޝާ  ގެޒެޓުގައި   ސަރުކާރުގެ   ދިވެހި 
 މަސައްކަތްތައް 

  އުސޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ގޮތުން   ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ  ދާއިރާ  ޤާނޫނީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  އެކުލަވާލުމުގައި   އުސޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  މި.  ކުރެވިފައިވެއެވެ  ތެރޭގައި   އަހަރުގެ  ވަނަ  2022  ތައް މަސައްކަތް  އެކި  އެކުލަވާލުމުގެ

 .  ހޯދިފައިވެއެވެ ލަފާ  ރާއާއިމަޝްވަ އްވައިބާ ބައްދަލުވުންތައް މަރުހަލާތަކުގައި އެކި  މާހިރުންނާއެކު ކަމާބެހޭ ރުންނާއިސްޓޭކްހޯލްޑަ

 .އެވަނީއެވެ  ތާވަލުގައި ތިރީގައިވާ އުސޫލުތައް ގަވާއިދުތަކާއި މަސައްކަތްކުރެވުނު  އަހަރު ވަނަ  2022 އެގޮތުން

 އުސޫލުތައް   ގަވާއިދުތަކާއި   ކުރެވެމުންދާ   މަސައްކަތް 

 ގަވާއިދު   ތަޢުލީމާބެހޭ   ޤާނޫނީ 

 ގަވާއިދު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ   3  ގަވާއިދަށް   ދޫކުރުމާބެހޭ   ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ 

 ގަވާއިދު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ   1  ގަވާއިދަށް   ހިންގާ   ތަކުގެ ކޮމިޓީ   ސަބް   ދާއިމީ 

 

 އުސޫލުތައް:  ެގ ދަށުން އެކުލަާވލެިވފައިާވ ަގާވއިދުތަކާއިދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާޫނނީ ފަންނުެގ ޤާޫނނު  2
https://bit.ly/33RWXEZ 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ގަވާއިދު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ   2  ގަވާއިދަށް   ކުރުމުގެ   މަސައްކަތް   ގޮތުގައި   ނޯޓަރީއެއްގެ   ޕަބްލިކް 

 ގަވާއިދު   އައުކުރުމުގެ   ހުއްދަ   ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ 

   ޕީ . އޯ . އެސް   ބެލުމާބެހޭ   މައްސަލަ   ސުލޫކީ   އިސްނެގުމުގެމަތިން   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ގަވާއިދު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ   1 އަށް  ( ގަވާއިދު   ގުޅޭ   ދަރަޖަކުރުމާ   ވަކީލުން   ޤާނޫނީ )   R-1089/2019 ނަންބަރު   ގަވާއިދު 

 ގަވާއިދު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ   2 އަށް  ( ގަވާއިދު   ކުރުމުގެ   މަސައްކަތް   ގޮތުގައި   ނޯޓަރީއެއްގެ   ޕަބްލިކް )   R-1066/2019 ނަންބަރު   ގަވާއިދު 

 ގަވާއިދު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ   3 އަށް  ( ގަވާއިދު   ދޫކުރުމާބެހޭ   ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ )   R-20/2020 ނަންބަރު   ގަވާއިދު 

   ގަވާއިދު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ   2 އަށް  ( ގަވާއިދު   ކުރުމާބެހޭ   ދަފުތަރު   ޕްރެކްޓިސް   ލީގަލް   ފަރމްއާއި   ލޯ )  R-17/2020 ނަންބަރު   ގަވާއިދު 

 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ޕްރެކްޓިސް   ލީގަލް   އަދި   ފަރމް   ލޯ 

 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ފަރމް   ލޯ 

  ދޭންވާނީ   ޚިދުމަތްތައް  އެފަދަ  ،އެދޭނަމަ  ދޭން  ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ  ގުޅިގެން  ބަޔަކު  ގިނަ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ،މީހަކު  2  ތެރެއިން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކަމަށް   ާޕޓްނަރޝިަޕކުން  އުފައްދާ  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  އެ  ދަށުން  ގެ(  ޤާނޫނު   ާޕޓްނަރޝިްޕގެ)  13/ 2011:  ނަންބަރު   ޤާނޫނު
 .  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ މާއްދާގައި ވަނަ  62 ޤާނޫނުގެ  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ

 3. ކޮށްދީފައެވެ  ދަފުތަރު  ކައުންސިލުގައި  ބާ އްވަނީފަރމެ ލޯ  28 އަހަރު  ވަނަ  2022 ،އެގޮތުން

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ޕްރެކްޓިސް   ލީގަލް 

  2014/19:  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ދޭންވާނީ   ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ  ފަރާތަކުން  އެ  ،ކަމަށްވާނަމަ  ފަރުދީގޮތުން  އެދެނީ  މަސައްކަތްކުރަން  ވަކީލަކު   ޤާނޫނީ
  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކަމަށް   ކޮށްގެންރަޖިސްޓަރީ   ވިޔަފާރިއެއް  އަމިއްލައަށް  ދަށުން  ގެ(  ޤާނޫނު  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ)

 .  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ މާއްދާގައި ވަނަ  61 ޤާނޫނު

 4. ކޮށްދީފައިވެއެވެ  ދަފުތަރު ކައުންސިލުގައި  ބާ ްޕރެކްޓިސް ލީގަލް  91 އަހަރު  ވަނަ  2022 ،އެގޮތުން

 ދޫކުރުން   ހުއްދަ   ގެ ނޯޓަރީ   ޕަބްލިކް 

  ލިޔެކިޔުމުގައި  އެފަދަ   ،ކަށަވަރުކޮށްދީ  ،ބަލައި  އައިޑެންޓިޓީ  ފަރާތްތަކުގެ  ސޮއިކުރާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  ޤާނޫނީ   މަސައްކަތަކީ   ނޯޓަރީއެއްގެ   ަޕބްލިކް
  ، ހެކިކޮށްދީ  ސޮއިކުރިކަން  އެފަރާތްތަކުން  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  އެފަދަ  ،ކަށަވަރުކޮށް  އެނގޭނެކަން   އެއްޗެއް  ބަޔާންކުރާ  އޭގައި  ފަރާތްތަކަށް  ސޮއިކުރާ

  ގޮތުގައި  ނޯޓަރީއެއްގެ  ަޕބްލިކް  ކަމުގައި   ކުރުން  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ   ގޮތުން   ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ  ޞައްޙަކަށް  ލިޔުންތަކުގެ  އެފަދަ  އެނޫންވެސް
 މި  ދެވޭނީ  ޚިދުމަތް  ނޯޓަރީގެ  ަޕބްލިކް   ގަވާއިދުގައި  މި  އަދި.  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ  މާއްދާގައި  ވަނަ  4  ގެ  ގަވާއިދު  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް
  ކައުންސިލުން   ބާ   ހުށަހެޅުމުން  އެދި  ހުއްދައަށް   މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ނޯޓަރީއެއްގެ  ަޕބްލިކް  ،ތެރެއިން  ޝަރުޠުތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި 

 .  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ މާއްދާގައި  ވަނަ  3 ގަވާއިދުގެ  މި ކަމުގައި އެކަނި ވަކީލުންނަށް  ޤާނޫނީ ދޭ  ހުއްދަ

 

 https://bit.ly/3tXZdVTކުރެިވފައިާވ ލޯފަރމްތައް: ދަފުތަރުދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލުަގއި  3
 https://bit.ly/3qYiSTJލީަގލް ޕްރެކްޓިސްތައް:  ކުރެިވފައިާވ ދަފުތަރުދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލުަގއި  4
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

.  ދޫކުރެވިފައެވެ  ވަނީ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ހައިސިއްޔަތުން  ނޯޓަރީއެއްގެ  ަޕބްލިކް   ވަކީލަކަށް  ޤާނޫނީ  116  އަހަރު  ވަނަ 2022 ،އެގޮތުން
 5. ކުރެވިފައެވެ   އާ ވަނީ  ހުއްދަ  ނޯޓަރީ   ަޕބްލިކް ވަކީލެއްގެ  2 ދިއަ

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން    (6
 ޒިންމާއެވެ. ބާ ކައުންސިލާ މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަކީ ޤާ

 ، ކޮށްހާސިލު ޑިގްރީ ފުރަތަމަ  ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ، ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން  
ވަނަ    2022ވެގެންނެވެ.  ބާ އިމްތިޙާނުން ފާސް  ބާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ  ރުމާއެކުފުރިހަމަކު  އްތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމެއަހަރު ދުވަހުގެ    1

 އަހަރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 
 

  ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އަހަރު   1

  1  ލާޒިމްކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަކުރުމަށް   ފަރާތްތަކުން   އެދޭ   ހުވާކުރުމަށް   ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ   ،ދަށުން  ޤާނޫނުގެ   ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  57  ތެރެއިން  މީގެ.  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ  ފަރާތަކުން  59  އަހަރު  ވަނަ   2022  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީނު  އަހަރުދުވަހުގެ

  13  ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ  ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީނު  މި  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ   2022  ،ވާއިރުދޫކުރެވިފައި  ހުއްދަ   ށުމުގެފެ   ތަމްރީނު  ފަރާތަކަށް
 . ފަރާތަކުންނެވެ

  އަށް (ޤާނޫނު  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  5/ 2019:  ނަންބަރު  ޤާނޫނު   ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާ  ފެށިގެން  އިން   2022  އޮކްޓޫބަރު   24
  އަދި  ދާއިރާ  ްޕރޮގްރާމުގެ  ތަމްރީނު  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  އެދޭ  އަށްހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  އިޞްލާޙުން  ވަނަ  2  ގެނެވުނު

  ފަރުމާކުރުމުގެ  ްޕރޮގްރާމު  މި   އަދި.  މަތިކޮށްފައިވެއެވެ  ވަނީ   ކައުންސިލަށް  ބާ   ޒިންމާ  ފަރުމާކުރުމުގެ   ްޕރޮގްރާމު   ،ކަނޑައަޅައި  އޮނިގަނޑު
  އަހަރުގެ  ވަނަ   2023  ލަފާކުރެވިފައިވަނީ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި.  ކުރަމުންނެވެ  މިގެންދަނީ  މިހާރު   މިކައުންސިލުން  މަސައްކަތް

  ތަމްރީނު  އެ  ނިންމައި  މަސައްކަތް  ރުމުގެ ފަރުމާކު  ްޕރޮގްރާމު   ތަމްރީނު  ގޮތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ޤާނޫނުގައި  . ނިޔަލަށެވެ  ކުއާޓަރުގެ   ދެވަނަ
  ވަނީ   ކައުންސިލުން  ބާ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީނު  އަހަރުދުވަހުގެ  1  ހަމައަށް  އާންމުކުރުމާ  އުސޫލުތައް  ްޕރޮގްރާމުގެ 
 . ނިންމާފައެވެ

 ބާ އިމްތިޙާނު 

  އެއްފަދައިން  އަހަރެކޭ  ވަނަ   2021  ގޮތުން  ކުރުމުގެ   ފުރިހަމަ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މި  މަތިކޮށްފައިވާ   އިކައުންސިލާ  ބާ  ޤާނޫނުން   ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ
ކެއް ކުރެވި، އޭގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާއެއްވަނީ ހޯދިފައެވެ. އެގޮތުން،  މަސައްކަތްތަގިނަ    ފެންވަރުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   އަހަރުވެސް   ވަނަ   2022

ބޭއްވިފައެވެ.   2022  ނޮވެމްބަރު   19  އިމްތިޙާނު  ބާ  ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ ވަނީ  ފުރަތަމަ    ގައި  ބޭއްވުމަށް  އިމްތިޙާނު  މި 

 

 https://bit.ly/3F55H4wދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދީފައިާވ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީތައް:  5
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ   90ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ    އަށް ނަމަވެސް،   2022  ޖޫން  25  ތާވަލުކުރެވުނީ
 ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކުރެވުނެވެ.   19ސަބަބުން މި އިމްތިޙާނު 

 ފީ އަކީ ބޮޑު ފީ  ބާ އިމްތިޙާނަށް ކަނޑައަޅާ ކެނޑިޑޭޓް ފީ އަކީ މި އިމްތިޙާނަށް ކުރާ ޚަރަދާ އެއްވަރުގެ ފީ އަކަށް ވާންޖެހޭތީ އިމްތިޙާނުގެ 
ގެ އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެވިފައި ނުވާތީ، ކެންޑިޑޭޓުން އަތުން ނެގުމަށް    2022އެކެވެ. ނަމަވެސް  

% ގެ  ފީ  އެއީ    50ހަމަޖައްސާނީ  އިން ސައްތަ(،  ނިންމެވިއެ   000،10/-)ފަންސާސް  ކޮމިޓީން  އެގްޒެކެޓިވް  އިމްތިޙާނު  ކަމުގައި  ވެ. 
(  ދިހަހާސް)  000،10/ -އިމްތިޙާނުގެ ފީ    ބާ ފެށުމާއެކު،    ގައި  2022  ޖުލައި  14ފަސްވުމާއި، ދެވަނަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  

  އެކިގޮތްގޮތުން   ކައުންސިލަށް  ބާމީގެ އިތުރުން،  ވަނީ އަނެއްކާވެސް ކުޑަކޮށްދީފައެވެ.    އަށް   ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  ހަހާސް)   500،6/- ރުފިޔާއިން  
  2022ކަށް އެދެވޭ ޙައްލުތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި  ކަންބޮޑުވުންތަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅިގެން   އިމްތިޙާނާއި  ބާ  އަހަރު   ވަނަ  2022  އަދި  2021

  ބާ  އެހީތެރިކަމާއެކު  ނޑިޔާރުންގެފަ   ވަކީލުންނާއި  ޤާނޫނީވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާ އެގްޒާމް ލެކްޗަރ ސީރީސްއެއްވަނީ ފެށިފައެވެ.  
  ،އިތުރުން  މީގެ   ވަނީ ނަގައިދެވިފައެވެ. ތައް ލެކްޗަރު   18އިން  މާއްދާ 6  އިމްތިޙާނުގެ ރި މި ލެކްޗަރ ސީރީސްގައި  އިންތިޒާމުކު   ކައުންސިލުން 

ވި  އެކުލަވާލެ   ކެއްވަނީސުވާލުތަ   ްޕރެކްޓިސް   ،ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ފަރާތްތައް  ކަށް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާސުވާލުތަ  ކަރުދާހާއި  އިމްތިޙާނު
   ބާ ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރެވިފައެވެ. 

  އައްޑޫ  މާލެއާއި  މަޤްޞަދުގައި  ހޯދައިދިނުމުގެ  ފުރުސަތު   ބައިވެރިވުމުގެ   އިމްތިޙާނުގައި   މީހުންނަށް   ގިނަ  ވީހާވެސް  އެކިހިސަބާތުތަކުން   ރާއްޖޭގެ
ވަނީ    68އަދި ބައިވެރިވީ ފަރާތްތަކުގެ %  .ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ  ފަރާތަކުން  173  ޖުމްލަ  އިމްތިޙާނުގައި  މި  ގެންދެވުނު   ކުރިއަށް   ސިޓީގައި

 އިމްތިޙާނުން ފާސްވެފައެވެ.  

  މަޤްޞަދުގައި   ހޯދައިދިނުމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ތަމްރީނު  ބޭނުންވާ  އެކުލަވާލުމަށް  އިމްތިޙާނު  ބާ  ފެންވަރުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ
  ޔުނައިޓޭޑް   ގައި   ޖެނުއަރީ   އަހަރުގެ   ވަނަ   2022  ،އެހީތެރިކަމާއެކު  އެއިޑްގެ.އެސް.ޔޫ  އަދި   އޭ.ބީ.އޭ   ،އޯގަނައިޒޭޝަން  ާޕޓްނަރ  ކައުންސިލުގެ   ބާ

  ސުވާލުތައް  އިމްތިޙާނުގެ  ބާ  ،އިތުރުން  މީގެ   . ނެވެކުރެވު   އިންތިޒާމް  ޓުއަރއެއް  ސްޓަޑީ   އަށް (  އޭ.އެސް .ޔޫ)  އެމެރިކާ  އޮފް  ސްޓޭޓުސް
  ޖެނުއަރީ   އަހަރުގެ  ވަނަ  2022 އްބުރެ  ދެވަނަ  ތަމްރީނުގެ  ރައިޓަރުންގެ  އައިޓަމް  ގޮތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ތަމްރީނު  ބޭނުންވާ  އެކުލަވާލުމަށް

 ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.    ތެރޭގައި މަހުގެ

  ށްއަ(  ޤާނޫނު   ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )   2019/5  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ނުރެވުތަޞްދީޤުކު  ގައި  2022  އޮކްޓޫބަރު  24މީގެ އިތުރުން،  
  ބައިވެރިވުން   އިމްތިޙާނުގައި  ބާ ފަރާތްތައް  ރި ހުވައިކު  ދަށުން  ްޕރޮގްރާމުގެ   ތަމްރީނު  ޚާއްޞަ ،ދަށުން ޤާނޫނުގެ ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ   2

ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުވައިކުރި    ތަމްރީނު ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ  މީގެ  އުނިކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ    މާއްދާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލާޒިމުވާނެކަމަށް
 ނަށް ކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އަކީ ދާއިމީ ހުއްދައަކަށް ވަނީ ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައެވެ.  ޤާނޫނީ ވަކީލުން

 

 ބެލެހެއްޓުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ގިންތިކުރުން   ދަފުތަރުލުންގެ  ކީ ވަ    (7
 ޤާނޫނީ   ވަކީލުންގެ   ދަފުތަރު 

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

  މަޤާމަށް   ފަނޑިޔާރުންގެ  ގައިދަފުތަރު  ބަލަހައްޓަމުންދާ  ރެގިޔުލޭޓްކޮށް  ކައުންސިލުން  ބާ.  ވަކީލުންނެވެ  ޤާނޫނީ  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

  ވޭތުވެދިޔަ   ،އެގޮތުން.  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ  ފަރާތްތައް  އެންމެހާ   ދޫކުރެވިފައިވާ   ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ  ،ފިޔަވައި  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ   ޢައްޔަނުކުރާ 
  ވަނަ   2022  ،އުނިކުރުމުން  ންދަފުތަރު  މި  ވަކީލުން   ޤާނޫނީ   ޢައްޔަނުކުރެވުނު  ގޮތުގައި  ފަނޑިޔާރުންގެ  ،ވަކީލުންނާއި  ޤާނޫނީ  4  ނިޔާވި   އަހަރު
 .  ވަކީލުންނެވެ  ޤާނޫނީ  1749 ހިމެނެނީ  ގައިދަފުތަރު  ވަކީލުންގެ ޤާނޫނީ   އިރު ނިމުނު އަހަރު

 

ދަރަޖަކުރުން   ވަކީލުން   ޤާނޫނީ   

  99  އެދި  ހުއްދައަށް  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ކޯޓުތަކުގައި  މަރުޙަލާތަކުގެ  މަތީ  އަހަރު  ވަނަ  2022  ދަށުން   ގެނުޤާނޫ   ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  ވެހިރާއްޖޭގެ ދި
  16  ކޮމިޓީގެ  ލައިސެންސިންގ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިރާސާކުރުމަށް  އެްޕލިކޭޝަންތައް  މި.  ލިބިފައިވެއެވެ  ކައުންސިލަށް  ބާ  އެްޕލިކޭޝަން 
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ   32  އަދި،  ދަރަޖަކުރުމަށް  ލެވެލްގައި  ހައިކޯޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކީލަކު   ޤާނޫނީ  67،  ބޭއްވި  ޖަލްސާއެއް
 .  ނިންމަވާފައިވެއެވެ ދަރަޖަކުރުމަށް  ލެވެލްގައި  ކޯޓު ސުްޕރީމް

  ލެވެލްގައި   ކޯޓު  ސުްޕރީމް  އަދި  6ފަރާތެއް   374  ލެވެލްގައި  ހައިކޯޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022  ،ޢަދަދުތަކާއެކު  މި
 .  ދަރަޖަކުރެވިފައެވެ  ވަނީ 7ފަރާތެއް  235

  ކައުންސިލުންވަނީ   ބާ  އެއްވެސް  ރެޖިސްޓަރ  ްޕރެކްޓިޝަނަރސް  ވަކީލުންގެ   ނޫނީޤާ   އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ  2022،  އިތުރުން  މީގެ
  ހުންނާނޭހެން   ފެންނަން  ޢާންމުކޮށް   މަޢުލޫމާތު  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ  މަސައްކަތްކުރާ   ދާއިރާގައި  ޤާނޫނީ   މަޤްޞަދަކީ  ގެދަފުތަރު   މި.  ޢާންމުކޮށްފައެވެ

   .ބެހެއްޓުމެވެ

 

  ކަނޑައަޅައި ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް     (8
 ސުލޫކު ހިފެހެއްޓުން 

 ނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު  ޤާ

  ވަނީ   ދަށުން  ސިލްސިލާގެ  ްޕރޮގްރާމު  ތަމްރީނު  ޓްރެއިނިންގގެ  އެތިކްސް  އަހަރުވެސް  ވަނަ  2022  އެއްފަދައިން   އަހަރެކޭ  ވަނަ  2021
  ކޮމްަޕނަންޓުގެ   އެއް  ކޮންފަރަންސުގެ  ބާ  ބޭއްވުނު  ނަމުގައި  ގެ"  ބާ  ދަ   ރެއިޒް، " މިގޮތުން.  ގެންދެވިފައެވެ  ކުރިއަށް  ްޕރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު
  ވަކީލުންވަނީ  ޤާނޫނީ  90  ޖުމްލަ  ހުޅުވާލެވި  ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމަށް  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ގައި  ތަމްރީނު  މި  ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  ގޮތުގައި

  އެގްޒާމް   ބާ "  ގޮތުން   ތައްޔާރުކުރުމުގެ  އިތުރަށް   މްތިޙާނަށް އި  ދަރިވަރުން  ބައިވެރިވާ  އިމްތިޙާނުގައި  ބާ   އިތުރުން   މީގެ .  ބައިވެރިވެފައެވެ
  އެތިކްސް .  ބޭއްވިފައެވެ   ސެޝަންއެއް  ލެކްޗަރ  ވަނީ  ނަމުގައި  ގެ"  ްޕރޮފެޝަން  އެންޑް  ކޮންޑަކްޓް  އެތިކްސް"  ދަށުން  ގެ"  ލެކްޗަރ   ްޕރިެޕރޭޓަރީ
  ސުލޫކީ   ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ،  އިތުރުން   އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ގަވާއިދަށް  ސުލޫކީ،  މަޤްޞަދަކީ  ްޕރޮގްރާމުގެ  ޓްރެއިނިންގ

  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ   ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން،  އިޞްލާޙުތަކަށާއި  ގެނެވުނު  ގަވާއިދަށް  އެ،  ގަވާއިދަށާއި  ބެލުމާބެހޭ  މައްސަލަ
  ތަމްރީނުތަކުގައި  މި  ގެންދެވުނު   ކުރިއަށް  އަހަރުގެތެރޭގައި  ވަނަ   2022  ގޮތުންއެ.  ތަމްރީނުކުރުމެވެ  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  މިންގަނޑުތަކަށް  ސުލޫކީ
 . ތަމްރީނުކުރެވިފައެވެ ވަނީ  ވަކީލުން   ޤާނޫނީ  185 ޖުމްލަ

 

 https://bit.ly/3G0W3Dk :ހައިކޯޓު ލެެވލްަގއި ދަރަޖަކުރެިވފައިާވ ޤާޫނނީ ަވކީލުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ  6
 https://bit.ly/349GHzbކީލުން: ސުޕްރީމް ކޯޓު ލެެވލްަގއި ދަރަޖަކުރެިވފައިާވ ޤާޫނނީ ަވ ދިެވހިރާއްޖޭގެ  7
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް  2022

  މިންވަރަށް   ބޭނުންވާ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  މައްސަލަ،  ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  މައްސަލައެއް  21  ކައުންސިލަށް  ބާ  އަހަރު  ވަނަ  2022
  މައްސަލަތަކުގެ  މި  އަދި.  މައްސަލައެވެ  12  ކުރެވިފައިވަނީދަފުތަރު  ގޮތުގައި  މައްސަލަތަކުގެ  ސުލޫކީ  ހުށަހެޅިގެން   މަޢުލޫމާތު  އެކަށީގެންވާ
  ސަބަބުތަކެއް   އެކަށީގެންވާ   ބެލެވޭ   ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  ސުލޫކާ   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ވަކީލުން،  ރުބަލާއި  ކަންތައްތަކަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ޝަކުވާގައި
  ބެލުމަށް   މައްސަލަތައް   އެ،  ނިންމަވައި  ކޮމިޓީން   އެގްޒެކެޓިވް   ބެލުމަށް  ގޮތުގައި  މައްސަލައިގެ  ސުލޫކީ،  މައްސަލައެއް  9  ބެލެވޭ   ހުރިކަމަށް 
 .  ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ   ވަނީ  ެޕނަލްތައް ސުލޫކީ

  ނުނިމި   އަހަރު  ވަނަ  2021  ގެންދެވިފައިވަނީ   ކުރިއަށް   ގޮތުގައި  މައްސަލަތަކުގެ   ސުލޫކީ   ކައުންސިލުގައި  ބާ  އަހަރު  ވަނަ  2022،  އެގޮތުން
  ތެރެއިން   މައްސަލަތަކުގެ  މި.  މައްސަލައެވެ  24  ޖުމްލަ،  މައްސަލައާއެކު  9  ނިންމުނު  ބެލުމަށް  އަހަރު  ވަނަ  2022،  އާއިމައްސަލަ  15  އޮތް

 .  މައްސަލައެވެ 2 ނިންމިފައިވަނީ  ބަލައި އަދި . މަރުޙަލާގައެވެ ތަޙުޤީޤު  ވަނީ މައްސަލައެއް 22  ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ  2022

 ، އާއިމައްސަލަ  1  ދިނުމުގެ   ބަޔާން  ދޮގު   ، ބަލައިލާއިރު  ބާވަތަށް   މައްސަލަތަކުގެ   ނިންމުނު   ބެލުމަށް   ކައުންސިލުން  ބާ   އަހަރު  ވަނަ  2021

  ޢަމަލެއް   އުފެދޭފަދަ  ސުވާލު  ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު  ،އާއިމައްސަލަ  1  ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ   ނުވަތަ  ނުކުރުން  މަސައްކަތް   މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ
  ހެކިވެރިއަކަށް  ،އާއިމައްސަލަ  2  ޓުވީޓުކުރުމުގެ   ކުޑަގޮތެއްގައި  ޒިންމާދާރުކަން  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ،އާއިމައްސަލަ  1  ހިންގުމުގެ

، އާމައްސަލަ  2  ޚިލާފުވުމުގެ   އުސޫލާ  ނޯޓަރީގެ  ަޕބްލިކް  ،އާއިމައްސަލަ  1  ކުރުމުގެ   މަސައްކަތް   ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ޙާލަތެއްގައި   ވާންޖެހިއްޖެ
 .  ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ  މައްސަލަ 1 ޚިލާފުވުމުގެ  ލިއްޔަތާއޫމަސް ހިފެހެއްޓުމުގެ ސިއްރު

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒުތަކުން ދޭ ޤާނޫނީ     (9
 ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމާއި ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން 

 
 ޢަމަލުކުރުން   މިންގަނޑަށް   ދަށް   އެންމެ   ޑިގްރީގެ   ލޯ   ކޮލިފައިންގ   ދާއިރާގެ   ޤާނޫނީ 
، ކަނޑައަޅައި  މިންގަނޑު  ދަށް  އެންމެ  ހުންނަންވާ   ގައި( ޑިގްރީ  ލޯ  ކޮލިފައިންގ)  ްޕރޮގްރާމު  ޑިގްރީ  ބެޗެލަރސް   ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ 

 8، 'ޑިގްރީސް  ލޯ  ކޮލިފައިންގ  ފޮރ   ނޮލެޖް  ްޕރިސްކްރައިބްޑް  އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓް  އެންޑް  އައުޓްކަމްސް  ލަރނިންގ  ްޕރިސްކްރައިބްޑް'
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އޮތޯރިޓީއާއެކު  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  ހިންގާ  ކޯސްތައް  ޑިގްރީގެ  ލޯ  ފެންވަރުގެ  ބެޗެލަރސް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

  ޑިގްރީ   ފުރަތަމަ  ހުރިހާ  ދާއިރާގެ   ޤާނޫނީ   ކިޔަވައިދޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދި.  ކޮށްފައެވެހިއްސާ  އަހަރު  ވަނަ  2020  ވަނީ  ކައުންސިލުން   ބާ
  ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ހިންގާ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި،  ކަމުގައިވާތީ  އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑާ  މި  ހިންގަންޖެހޭނީ   ފެށިގެން   އިން   2021  ޖަނަވަރީ  1  ކޯސްތައް

 

ޕްރިސްކްރައިބްޑް ލަރނިްނގ އައުޓްކަމްސް އެންޑް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކިޔަަވއިދޭ ކޮލިފައިްނގ ލޯ ޑިގްރީެގ މިިނމަމް ސްޓެންޑަޑް )    8
 https://bit.ly/3tXZw2Z: (ޕްރިސްކްރައިބްޑް ނޮލެޖް ފޮރ ކޮލިފައިްނގ ލޯ ޑިގްރީސް
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

  ވަނީ  ހުށަހެޅުމަށް  ކައުންސިލަށް  ބާ  ހޯދުމަށް  އެްޕރޫވަލް،  މުރާޖަޢާކޮށް  ރިކިއުލަމްތައްކަ   ލޯ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ   މިންގަޑާ  މި  މަރުކަޒުތަކަށް
 .  އެންގިފައެވެ 

  މޯލްޑިވްސް   ހޯދާފައިވަނީ  އެޕްރޫވަލް   ކަރިކިއުލާ،  ފައްތައި  މިންގަނޑުތަކަށް   ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ   ކައުންސިލުން  ބާ   އަހަރު  ވަނަ   2022،  އެގޮތުން
  ޑިގްރީ  4  މި،  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީޢާ  އޮފް  ބެޗެލަރ  ހިންގާ  ކޮލެޖުން  އައި.އެމް  އަދި  ކޮލެޖް  ކްލިކް،  ކޮލެޖް  އެވިޑް،  ޔުނިވަރސިޓީ  އިސްލާމިކް

  އަހަރު   ވަނަ  2022  ދެވިފައިވާއިރު  އެްޕރޫވަލް  ކަރިކިއުލަރ  ސްކޫލަކަށް  ލޯ  6  ޖުމްލަ  ކައުންސިލުން  ބާ  ށްމިހާތަނަ.  ްޕރޮގްރާމުންނެވެ
 . ފާހަގަކުރަމެވެ  ނެތްކަން މަރުހަލާގައި ރިވިއު އެްޕލިކޭޝަންއެއް އެއްވެސް މިވަގުތު ނިމުނުއިރު

  ްޕރޮގްރާމެއް   ޑިގްރީ  ފުރަތަމަ   ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ  ހުއްދަކުރާ   ކައުންސިލުން  ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ  2022،  އެހެންކަމުން
  އަދި   ކޮލެޖް  ކްލިކް،  ކޮލެޖް  އެވިޑް،  ޔުނިވަރސިޓީ  އިސްލާމިކް  ،ކޮލެޖު  ވިލާ،  ޔުނިވަރސިޓީ  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް   ހިންގަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 .  ގައެވެ  ކޮލެޖު އައި.އެމް

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

  ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ   ލެވެލްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ  ކިޔަވައިދޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފިޔަވައި  ްޕރޮގްރާމް  ޑިގްރީ  ބެޗެލަރސް  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ
  ނޭޝަންސް  ޓެޑްނައިޔު.  މެދުތެރޭގައެވެ  މަހުގެ  މޭ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021  ފެށިފައިވަނީ   މަސައްކަތް   ގެކަނޑައެޅުމު   މިންގަނޑު   ދަށް  އެންމެ

  އިންޓަރނޭޝަނަލް   ކުރެވިފައިވަނީ  މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުގެ  މިންގަނޑު  މި  އާއެކުއެހީ  ގެ(ީޕ.ޑީ.އެން .ޔޫ )  ްޕރޮގްރާމް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ،އާއި  ޖުޑީޝަރީ  ،އިދާރާތަކާއި  ތަޢުލީމުދޭ  ޤާނޫނީ  ގޮސްފައިވަނީ   ކުރިއަށް   ތް ކަމަސައް  ްޕރޮޖެކްޓުގެ  މި.  ދަށުންނެވެ   ކޮންސަލްޓަންސީއެއްގެ

  ށް ދެކޭގޮތަ  ފަރާތްތަކުން  އެ  ބައްދަލުކޮށް   މުއައްސަސާތަކާ   މިނިވަން  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ،އިދާރާތަކާއި  ގުޅުންހުރި   ކަމާ  ސަރުކާރުގެ
  ޤާނޫނީ ،ދަރިވަރުންނާއި  ހާސިލުކުރަމުންދާ ތަޢުލީމު  ޤާނޫނީ  ،މެންބަރުންނާއި  ޢާންމު  ކައުންސިލުގެ  ބާ ،އިތުރުން   މީގެ.  ނެވެރިޢާޔަތްކޮށްގެން

.  ވެގައެއެކު   ވެސްމަޝްވަރާއާ   ޚިޔާލާއި  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  މަރުކަޒުތަކުގައި  ތަޢުލީމުދޭ   ޤާނޫނީ  ،އިފަރާތްތަކާ  އުނގަންނައިދޭ  ތަޢުލީމު
  ފަރުމާކުރުމުގެ  ްޕރޮގްރާމުތައް  ލޯ   ،ދެނެގަނެ  އިތުރަށް  ގެންދާގޮތް  ކުރިއަށް  ްޕރޮގްރާމުތައް  ތަޢުލީމު  ޤާނޫނީ ގެންދާ  ކުރިއަށް  މިހާރު  ،އެގޮތުން

  މިންގަނޑުގެ   އަދި .  ދެނެގަނެވުނެވެ  މަސައްކަތުން   މި  ދެކޭގޮތް   ފަރާތްތަކުން   އެކި   ޝަރުޠުތަކާމެދު  ހުންނަންވާނެ   އި ްޕރޮގްރާމްތަކުގަ  މަޤްޞަދާއި
 .  ބޭއްވުނެވެ ފަރާތްތަކާއެކު ކަމާބެހޭ ،ބައްދަލުވުމެއް ވެލިޑޭޝަން 2  ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި ޚިޔާލު  ޑްރާފްޓަށް

  އަހަރުގެ   ވަނަ  2022  ކޮމިޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭއްވުނު  ގައި  2022  ޑިސެންބަރު  19  ވަނީ  މިންގަނޑު  މި
 . ތެރޭގައެވެ އަހަރުގެ ވަނަ 2023 ފަށާނީ   ންޢަމަލުކުރަ  އަދި. ފާސްކުރެވިފައެވެ ޖަލްސާގައި ވަނަ 24

 

  އެކުލަވާލުން  ގަވާއިދު   ތަޢުލީމާބެހޭ   ޤާނޫނީ 

(  ޤާނޫނު  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)    5/2019:ނަންބަރު   ޤާނޫނު   ރެގިއުލޭޓުކުރުމަށްޓަކައި   ދާއިރާ  ތަޢުލީމުގެ  ޤާނޫނީ  ވެހިރާއްޖޭގެ ދި
  ީޕ.ޑީ.އެން.ޔޫ  ،މަސައްކަތް  ލަވާލުމުގެއެކު  ގަވާއިދު   އެކުލަވާލަންޖެހޭ   އަދާކުރުމަށްޓަކައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަތިކޮށްފައިވާ   ކައުންސިލަށް  ބާ  އިން
 .  ކުރެވިފައިވެއެވެ ތެރޭގައި އަހަރުގެ ވަނަ  2021 އާއެކު

  ޤާނޫނީ   ގައިދިވެހިރާއްޖޭ   މަސައްކަތުގައި  މި  ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  މުއްދަތެއްގައި   މަސްދުވަހުގެ  5  ކާއެކުކޮންސަލްޓަންޓަ   އިންޓަރނޭޝަނަލް
  ހާސިލުކުރަމުންދާ   ތަޢުލީމު   ޤާނޫނީ ،މެންބަރުންނާއި  ޢާންމު  ކައުންސިލުގެ   ބާ  އޮތޯރިޓީއާ  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް   ،އިދާރާތަކާއި  ތަޢުލީމުދޭ

  ކައުންސިލުގެ  ބާ  މުއައްސަސާތަކާއި  މިނިވަން  އިދާރާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ގުޅުންހުރި  ކަމާ ،މަރުކަޒުތަކާއި  ތަޢުލީމުދޭ   ޤާނޫނީ  ،ދަރިވަރުންނާއި
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  ގަވާއިދުގެ  ،ރިއާޔަތްކޮށް  ްޕރެކްޓިސްއަށް  ބެސްޓް   އިންޓަރނޭޝަނަލް   ކަންކަމަށާއި  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ   ފަރާތްތަކުން  އެ  ބައްދަލުކޮށް   ކޮމިޓީތަކާ
  ދިވެހިބަހަށް  ޑްރާފްޓު   ބޭރުގެ ފަންނީ މާހިރަކު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ގަވާއިދުގެ ފްޓާކީ  މި ޑްރާ.  ކުރެވިފައިވެއެވެ  ރު ތައްޔާ  ޑްރާފްޓު 

  އި ހޯދުމަށްޓަކަ  ޚިޔާލު  ފަރާތްތަކުގެ  ކަމާބެހޭޓަށް  ޑްރާފް  ތަރުޖަމާކުރެވިފައިވާކުރެވި،    ފަހުކޮޅު  ގެއަހަރު   ވަނަ  2021  މަސައްކަތް  ތަރުޖަމާކުރުމުގެ
 ވެ.  ބޭއްވިފައެ ގައި 2022 ރިޗު މާ 23  ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ވެލިޑޭޝަން  ދެވަނަ ގަވާއިދުގެ  މި

ވަނަ އަހަރު މި    2022  ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީހިމެނެންޖެހޭމި ގަވާއިދުގައި    ބައިތަކެއް   އިތުރު   ރެގިޔުލޭޓްކުރުމާ ގުޅޭޤާނޫނީ ތަޢުލީމު
ޑްރާފްޓުކުރެވިފައެވެ.ބައިތައް   އަލުން  ވެލިޑޭޝަނެއް    ވަނީ  އިތުރު  ގަވާއިދުގެ  ކުރިއަށް    2023މި  ކުއާޓަރުގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އިތުރުން  ގެންގޮސް ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި މި ގަވާއިދު ގެޒެޓުކުރުމަށްވަނީ ްޕލޭންކުރެވިފައެވެ.   އިދާރާތަށް  ކަމާގުޅުންހުރި  ގަވާއިދަށް  މި  މީގެ 
      ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ.   އަހަރު ވަނަ  2023  މަސައްކަތްވެސް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް ޙިމާޔަތްކުރުން  (10
 ޑީޝަރީ ފޮރ ޖޫނިއަރސް ޖު 

  ގެ "ޖޫނިއާރސް   ފޮރ  ޖުޑިޝަރީ"  އަށް  2022  ޑިސެމްބަރ  24  އިން  17  ގުޅިގެން  ކޮމިޝަން  ރވިސްސަ  ޖުޑީޝަލް  އާއި  ީޕ.ޑީ.އެން.ޔޫ
ވަނީްޕރޮގްރާމެ  ނަމުގައި   ފަހިކޮށްގެން  ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ   ޒުވާނުންނަށް  40  ދެމެދުގެ  އަހަރާއި  20  އަދި  15.  ހިންގާފައެވެ  އް 

  ޝައުޤުވެރިކަން   ވުމުގެފަނޑިޔާރުންނަށް ،  ހޭލުންތެރިކޮށް  ޒުވާނުން  ބެހޭގޮތުން   އާދާއިރާ  ޤާނޫނީ  ދަކީޞަމަޤް   ްޕރޮގްރާމްގެ  މި  ހިންގާފައިވާ
  އެއްސެޝަން  ކައުންސިލުންވަނީ  ބާ  ންގެޅި ގު  ކޮމިޝަންއާ  ރވިސްސަ  ޖުޑިޝަލް  އާއި  ީޕ.ޑީ.އެން.ޔޫ   ްޕރޮގްރާމްގައި  މި.  އުފެއްދުމެވެ

  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނަންގަވައިދެއްވީ  ސެޝަންކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި    ނަމުގައި  ގެ" ރނީ އެޓަ  ޑިފެންސް  އަ  އޮފް  ރޯލް  ދަ".  ނަގައިދީފައެވެ
  ވެސް ކުރުމުގައި  ތައްޔާރު   ބައިވެރިން   ޓްރަޔަލްއަށް  މޮކް  އަކުރިއަށްދި  ދަށުން   ގެ ްޕރޮގްރާމްމި    ވެ. އެފްޠީ ލަ  މްޒާ ޙަ  އަލްއުސްތާޛު  ރު މެންބަ  ންމުޢާ

   .  ފައެވެފޯރުކޮށްދީ   ތެރިކަންހީއެބާ ކައުންސިލުން ވަނީ 
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   އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިވިލް ޕްރޮސީޖަރ ޓްރެއިނިންގ ޖޭ( އެފް. )ޑީ.   އްޔާ ޢި ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމް   – ބާ ކައުންސިލް  

  މަދަނީ"  ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ސެްޕޓެމްބަރު  17  ގުޅިގެން  ކައުންސިލާ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  އްޔާޢިޖަމް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހި
  ޓްރެއިނިން   މި.  ގެންގޮސްފައެވެ  ކުރިއަށް  ޓްރެއިނިންގއެއް  ނަމުގައި  ގެ" ތަމްރީނު  ބާއްވާ  ކުރުމަށް  އަހުލުވެރި  ޤާނޫނަށް  ގެއިޖުރާއަތު

  ސިވިލް،  އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު.  ޑރ  ފަނޑިޔާރު  ކޯޓުގެ  ރީމްސުްޕ،  ދުސުޢޫއްސްނުޙު  ފަނޑިޔާރު  ކޯޓުގެ  ސުްޕރީްޕ  ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަނީ
  އޮފިސަރު  ލީގަލް   ކޯޓުގެ   ސުްޕރީމް  އަދި ،  މުޙައްމަދު  އިރުޒުބަ  އަލްއުސްތާޛު  ޤާޟީ   ކޯޓުގެ   ސިވިލް  ކުރީގެ ،  ން ޠީމަ ޢަބްދުލް  މަދު ޙްއަ  ޤާޟީ  ކޯޓުގެ
  ޓްރެއިނިންގައި   މި  ބައިވެރިވި  މެދުވެރިކޮށް   ޒޫމް  ފަރާތަކުން  54  އިތުރު   އަދި،  ހާޒިރުވި  ވަކީލުން   ޤާނޫނީ  100.  މްއެވެހީއިބްރާ  ރަޒާނާ
  ޝަރީޢަތް ،  ހުށަހެޅުން  ޙުކުމްކުރުމަށް  ހާޟިރުގައި  އިރުޢަ،  ހުށަހެޅުން  ދަޢުވާ  އިތުރު  އަދި  ދަޢުވާ  ރައްދު،  މަރްޙަލާ  ކުރީގެ  ތުގެޝަރީޢަ 

  ދަޢުވާތައް  ބާވަތުގެ   އިޚްތިލާފެއްނުވާ،  ހުށަހެޅުން  އެދި  އަމުރަށް  ގުތީ ވަ   އަދި  އަމުރު،  ހުށަހެޅުން  ނިންމުމަށް  މައްސަލަ  ނުލާ   ހިންގުމަކާ
  މައްސަލަ ،  ހަމަތައް  ޢާންމު  ޝަރީޢަތުގެ  ، އިޖުރާއަތުތައް  މަރްޙަލާގެ   ޙައްލުކުރުމުގެ   މައްސަލަ،  އަޑުއެހުން  އިބްތިދާޢީ،  އިޖުރާއަތު  ހިންގުމުގެ
 . އަޅުވާލައިފައިވެއެވެ  އަލި ކުރުމަށް  ތަންފީޛު   ޙުކުމް އަދި ޚަރަދު  އަދި  ނިންމުން  މައްސަލަ، ހިންގުން
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ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ   (11
 ކަންކަން ކުރުން 

ވަނަ    2022މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ތައް ފަހިކުރުމުގެ  ފުރުސަތުކުރުމަށް  ތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ތަމްރީނު ޤާނޫނީ ޚިދުމަ
އެކި ބާވަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތަކަށް  ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ    2022އެގޮތުން،    އަހަރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

އާ   100އާ    80ތަކަށް  ފުރުސަތުޢާންމު މެންބަރުންގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ތަމްރީނު  
ވަނަ އަހަރު ފަރުމާކޮށް    2022ކީލުންނަށް  ބާ ކައުންސިލުން ޤާނޫނީ ވަހަގަކުރެވިފައެވެ.  ވެފައިވާކަން ފާވަކީލުން ރަޖިސްޓަރީ  ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މެކްސް ްޕލޭންކް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް    ހިންގާފައިވަނީތަމްރީނުތައް  ހިންގާފައިވާ  
 އާއެކުގައެވެ.  ( އީ.ޔޫ ) ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން .ބީ.އޭ، ީޕސް އެންޑް ރޫލް އޮފް ލޯ، އޭ

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މި މަސައްކަތްތަކުގެ  
ދިވެހިރާއްޖެއާއި   ވަކީލުންނަށް  ޤާނޫނީ 

ބޭރުގެ   އަދި  ރާއްޖޭން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
އަދި ވެބިނާ   ރީޖަނަލް ވަރކްޝޮްޕ،    ތަކާއި 

ބައިވެރިވުމުގެ  ކޮންފަރަން ސްތަކުގައި 
  ފަހިކޮށްދެވިފައެވެ.  ތައް ވަނީފުރުސަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން  އެގޮތުން،  
ތަކާއި   އެހެނިހެން ބާ  އިސްނަގައިގެންނާއި 
ގުޅިގެން  ާޕޓްނަރުންނާ    ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އިންތިޒާމްކު   2022 އަހަރު    ރެވުނު  ވަނަ 
އަދި     ސް ފޯރަމް، ލެކްޗަރ  ކޮންފަރަންސް،  

ޤާނޫނީ  )   3189  ޖުމްލަ  ތަކުން ވަރކްޝޮްޕ
ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު    ދާއިރާއިން  ވަކީލުންނާއި 

  ހިމެނޭގޮތަށް(   ދަރިވަރުން  ކުރަމުންދާހާސިލު
   ކުރެވިފައެވެ. ތަމްރީނު ފަރާތެއްވަނީ 

  ންޑިކްސްގެ އެެޕ  މަޢުލޫމާތުތައް  ވެބިނާތަކާގުޅޭ  އަދި   ސެމިނާ،  ވަރކްޝޮްޕ  އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ   އަހަރު  ވަނަ   2022  ކައުންސިލުން  ބާ
   .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ ގޮތުގައި  ގެ  9 ޑޮކިއުމަންޓް

 

 ކޮންފަރަންސް   ބާ 

  ވަނަ   2022  ވެސް  ބޭއްވިގެންދިޔައީ  ކޮންފަރަންސް  ބާ  ރަތަމަފު  ކުރިއިންތިޒާމު  ކައުންސިލުން  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަމުގައި  ގެ" ބާ  ދަ   ރެއިޒް"

  އޭރިއާއެއްގެ  ތެމަޓިކް   ހަތަރު  މައިގަނޑު  ލެވުނީއެކުލަވާ   ކޮންފަރަންސު  މި  ބޭއްވުނު  މާލޭގައި  އަށް  11  އިން   10  މަހުގެ  އޮކްޓޫބަރު  .އަހަރުގައެވެ 
،  ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި  ްޕރޮފެޝަނަލް  ކޮންޓިނުއިންގ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ،  ސްޓެންޑަޑުތަކާއި  ހޯދުމާގުޅޭ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ  އެއީ.  މައްޗަށެވެ
  މި ،  އިތުރުން  މީގެ  އަދި.  ސެޝަނެވެ  ހަތަރު  ގުޅޭ އިޞްލާޙުތަކާ  ފެންނަ  ގެންނަން   ށް ޤާނޫނަ  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  އަދި   މިންގަނޑުތަކާއި   ސުލޫކީ 
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  އިތުރަށް   ފަންނު  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ،  ޒިންމާތަކާއި  މަތިކުރެވިފައިވާ  ކައުންސިލާ  މި  ޤާނޫނުން   ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ   ކޮންފަރަންސުގައި
  ގިނަ  ގެންދަވާ   ކުރައްވަމުން  މަސައްކަތް  ފަންނުގައި  ޤާނޫނީ  ގުޅޭގޮތުން  ހުރަސްތަކާއި  ހުރި  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރެވިދާނެ   ކުރިއެރުވުމަށް
 .  ބަދަލުކޮށްފައެވެ ޚިޔާލު މަޝްވަރާކޮށް ވަނީ ބައްދަލުވެ  ފަރާތްތަކެއް

 
  ންސިލުންކައު  ބާ  އިތުރުން   މީގެ

  އެތިކްސް  ކުރިއަށްގެންދާ  އިންތިޒާމްކޮށް
  ވެސް  ބުރު   ވަނަ   ތިން   ގެ  ޓްރެއިނިންގ
  ކޮންފަރަންސުގެ  މި  ދިޔައީ  ބޭއްވިގެން 
  ދެވަނަ  ކޮންފަރަންސުގެ.  ތެރޭގައެވެ

 މި  ގެންދެވުނު   ކުރިއަށް  ސެޝަންގައި
  އޮންލައިންކޮށް   ްޕރޮގްރާމުގައި  ތަމްރީނު

.  ހުޅުވާލެވުނެވެ  ފުރުސަތު   ބައިވެރިވުމުގެ
 އެކު  ބައިވެރިންނާއި  185  ޖުމްލަ  އަދި

  ތަމްރީނުގައި  މި  ގެންދެވުނު   ކުރިއަށް
  ވަކީލުން   ޤާނޫނީ   ގަވާއިދަށް  ސުލޫކީ

  ޤާނޫނީ ،  އިތުރުން  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ
 ބެލުމާބެހޭ  މައްސަލަ  ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ

  މިންގަނޑުތަކަށް  ސުލޫކީ ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ، އިޞްލާޙުތަކަށާއި ގެނެވުނު   ގަވާއިދަށް   އެ، ގަވާއިދަށާއި
 .  ތަމްރީނުކުރުމެވެ  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ
 

 އިޑިވެލޮޕްމަންޓާ  ްޕރޮފެޝަނަލް  ކޮންޓިނުއިންގ  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ   ގެންދެވުނީ   ކުރިއަށް   ގޮތުގައި  ސެޝަންގެ  ތިންވަނަ   ކޮންފަރަންސުގެ 
  އެހީތެރިކަމާއިއެކު  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ބާ  އެމެރިކަން  ސެޝަނުގައި  މި.  ސެޝަނެކެވެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   މަޢުލޫމާތު  ވަކީލުންނަށް  ޤާނޫނީ  ގުޅޭގޮތުން

  ރާއްޖޭގައި   ސަބަބުން  ސެޝަންގެ  މި .  ހިއްސާކުރެވިފައެވެ  ބައިވެރިންނާއި  ކޮންފަރަންސުގެ  އައުޓްލައިންވަނީ  ޑީ.ީޕ.ސީ  ްޕރޮޕޯޒްޑް  އެކުލަވާލެވުނު
  އެ  އަދި   ހޯދުމަށާއި  ޚިޔާލު   މަޝްވަރާކޮށް   މެންބަރުންނާ   އާންމު   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮބައިކަން  ފީއަކީ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ   ނެގުން

 . މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ  އާންމުކުރުމަށް  ދުރާލާ ކަނޑައަޅައި  ފީއެއް ކައުންސިލުން  ބާ އަލީގައި މަޝްވަރާތަކުގެ
 
  ސެޝަނެއްވަނީ  ހޯދުމަށްވެސް ޚިޔާލު  މެންބަރުންގެ ގުޅޭގޮތުންވެސް ތަކާއި އިޞްލާޙު ފެންނަ ގެންނަން ޤާނޫނަށް  ފަންނުގެ ޤާނޫނީ އިތުން މީގެ

  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު   ފަރާތްތަކަށް  ގުޅުންހުރި   ކަމާ   ގުޅޭގޮތުން   އިމްތިޙާނާއި  ބާ   ބޭއްވުނު   ފުރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި.  ހިންގިފައެވެ
  ބާ   އެކަމުގައި  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރެވުނު  އެކުލަވާލަން   އިމްތިޙާނު  ބާ   ސެޝަންގައި  މި.  ގެންދެވިފައެވެ  ކުރިއަށް  ވަނީ  ސެޝަންވެސް
  . މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ ވަނީ މެންބަރުންނާއި ހިއްސާކޮށް  މަޢުލޫމާތު މެދުގޮންޖެހުންތަކާ  ކުރިމަތިވި  ކައުންސިލަށް

 
  ދާއިރާގައި  ޝަރުޢީ  އަދި  ޤާނޫނީ  ، ވަކީލުންނާއި  ޤާނޫނީ  ކޮންފަރަންސުގައި  މި  ބޭއްވުނު   ގުޅިގެން   އެއިޑް.އެސް.ޔޫ  އަދިއޭ.ބީ.އޭ    ކައުންސިލާއި  ބާ

  ނުކުތުމަށް   ދާއިރާއަށް  ޤާނޫނީ  ާޕޓްނަރުންނާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އެހީތެރިވަމުންދާ  ރާއްޖެއަށް  ހަރުދަނާކުރުމަށް  މިދާއިރާ   ، ފަރާތްތަކާއި  މަސައްކަތްކުރާ

   .ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ ދަރިވަރުން   ތައްޔާރުވަމުންދާ
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  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ  (12
 އެހެނިހެން ބާ ތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން މާއި ކުރު ތަމްސީލު 

 އެނުއަލް ޖެނެރަލް މީޓިންގ، ޝިކާގޯ، އިލިނޯއި، އެމެރިކާ   ގެ   އޭ . ބީ . އޭ ވަނަ އަހަރުގެ   2022

ބާ ކައުންސިލުގެ  ރަލް މީޓިންގގައި  އެނުއަލް ޖެނެގެ    އޭ.ބީ.އޭއަށް އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި ކުރިއަށްދިޔަ    9އިން    3ގެ އޮގަސްޓު  2022
  ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ވިޝާމް އަދި  

ކޮންފަރަންސެކެވެ.   އިންތިޒާމުކުރެވޭ  މީޓިންގއާއެކު  ޖެނެރަލް  އެނުއަލް  ްޕރޮގްރާމަކީ  މި  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  މުއްދަތަށް  މި  ހަފްތާއެއްގެ 
ންނާއި  ލުކޮންފަރަންސަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މި ްޕރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ބާ އާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ ވަކީ 

ތަންފީޒުކުރުމާއި، ޝަރީޢަތްކުރުމާއި،   ޤާނޫނު  ނިޒާމުތަކާއި،  ސެޝަންތަކެއްވަނީ  ވެރިކަމުގެ  ގުޅޭ ގިނަ  ނެގެހެއްޓުމާ  ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ 
ން އިންތިޒާމުކުރެވޭ  ންސެއްގެ ގޮތުން، ގިނަ ބަޔަކު ތަމްރީނުވުމަށާއި ކުރުވުމަށް އަމާޒުކުރެވިގެކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި މިއީ ޢިލްމީ ކޮންފަރަ

 ންސެކެވެ.  ރަކޮންފަ 

ރޫލް އޮފް ލޯ އިނީޝިއަޓިވް   އޭ.ބީ.އޭބާ ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މި ތަމްރީނު ފުރުސަތުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވަނީ 
   އަދި ޔޫ.އެސް.އެއިޑް އިންނެވެ. 

 

 ޝިކާގޯ، އިލިނޯއި، އެމެރިކާ ނެޝަނަލް ކޮންފަރަންސް އޮފް ބާ ޕްރެސިޑެންޓްސް،  ވަނަ އަހަރުގެ   2022

ބައްދަލުވުމުގައި  ކޮންފަރަންސް އޮފް ބާ ްޕރެސިޑެންޓްސް އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ނެޝަނަލް  6އިން  4އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި އޮގަސްޓު 
ބާ އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކައުންސިލްތައް ހިންގާ    ނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ވަ  ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ވިޝާމްބާ ކައުންސިލުގެ  

ޕިއަރ  ބޭއްވޭ  މެދުގައި  ގޮތުގައި  -ޓު-ފަރާތްތަކުގެ  މަޢުޟޫތަކުގެ  މައިގަނޑު  ްޕރޮގްރާމުގެ  މި  ްޕރޮގްރާމެކެވެ.  އެކްސްޗޭންޖް  ނޮލެޖް  ޕިއަރ 
ދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމާއި ދިމިޤްރާތީ ނިޒާމުތައް  އެމެރިކާއާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ބާ ތަކުގެ މެ 
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ގޮތްތަކާއި،  ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާ ތަކުން އަދާކުރެވިދާނެ ދައުރާއި، ެޕންޑެމިކްއަށްފަހު ބާ ތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ބަލަހައްޓިދާނެ ސަސްޓެއިނަބަލް  
ރުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، މި ނޫންވެސް ބާ ތަކަށް މުހިއްމު މަޢުޟޫތަކުގައި ވަނީ  ބާ ކައުންސިލް/އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި މެންބަ

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.   ކެއް ބައްދަލުވުންތަ މުހިއްމު މަޝްވަރާ 

  އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ރައީސުންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމެރިކާ އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ބާ ކައުންސިލް/  
ރޫލް އޮފް ލޯ އިނީޝިއަޓިވް   އޭ.ބީ.އޭގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވަނީ ފުރުސަތު   ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މި ތަމްރީނު ށްބާ ކައުންސިލަ 

   އަދި ޔޫ.އެސް.އެއިޑް އިންނެވެ. 

 

 ޝިކާގޯ، އިލިނޯއި، އެމެރިކާ   ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ބާ އެގްޒެކެޓިވްސްގެ ބައްދަލުވުން، ވަނަ އަހަރުގެ   2022

އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ބާ އެގްޒެކެޓިވްސް ބައްދަލުވުމުގައި    4އިން    2އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި އޮގަސްޓު  
  މި ބައްދަލުވުމުގައި ބާ އެސޯސިއޭޝަން އަދި ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޕިއަރ ބޭއްވޭ  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހިންގާ  ްޕރޮގްރާމެކެވެ.  -ޓު -ކައުންސިލްތައް  އެކްސްޗޭންޖް  ނޮލެޖް  މައިގަނޑު  ޕިއަރ  ްޕރޮގްރާމުގެ  މި 
ވަކީލުންގެ   ގޮތުގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި،  މެންބަމަޢުޟޫތަކުގެ  ްޕރޮފެޝަނަލް  ވަކީލުންގެ  ނެގުމާއި،  ފީ  އަތުން  ވަކީލުން  އަދި  ރޝިްޕ 

ރކިންގ، އިންސްޓިޓިޔުޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާ މެނޭޖްކުރުމާއި ޢާމްދަނީ ހޯދުން، އަދި މީގެ އިތުރުން ބާ  ނެޓްވަ 
 ތަކުގެ މެދުގައި ާޕޓްނަރޝިްޕތައް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންވަނީ ވަރކްޝޮްޕ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.  

ރޫލް އޮފް ލޯ އިނީޝިއަޓިވް   އޭ.ބީ.އޭއިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވަނީ މި ތަމްރީނު ފުރުސަތުގެ ކޮށްދީފައިވާ ބާ ކައުންސިލަށް ފޯރު
   އަދި ޔޫ.އެސް.އެއިޑް އިންނެވެ. 

 

 އެންޖެލިސް، އެމެރިކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލީގަލް އެތިކްސް ކޮންފަރަންސް، ލޮސް  ވަނަ އަހަރުގެ   2022

އޮފް  އެމެރިކާގެ   އެންޖެލިސް ޔުނިވަރސިޓީ  ލޮސް  އޮގަސްޓް  ކެލިފޯނިއާ  އޮފް  އަށް    15އިން    13ގައި  ވަރލްޑް  އަ  އިން  "ލޯޔަރސް 
ލުކުރުމަށް  ކުރިއަށް ދިޔަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލީގަލް އެތިކްސް ކޮންފަރަންސުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް ތަމްސީކްރައިސިސް'ގެ ނަމުގައި  

ޔަމް  ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޞީލް ޙަޞަން އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ މަރި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.   ވަނީ  ކޮންފަރަންސަކީ  ޖަބީން  ތާވަލުކުރެވި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް  2020މި  ތަޢާރަފްކުރެވޭ    ވަނަ އަހަރަށް 

- ގެ ކޮވިޑް  2020ނަމަވެސް    ސުލޫކީ ނިޒާމާބެހޭ ެޕނަލް ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައިގެން މި ދެ ބޭފުޅުން ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ ކޮންފަރަންސެކެވެ.
ޑައިގަންނަވަނީ  މި ެޕނަލްގައި ދެން ހިމެނިވަ  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައެވެ.  2022ެޕންޑަކްއާ ގުޅިގެން މި ކޮންފަރަންސްވަނީ ފަސްކުރެވި    19

 ސީނިއަރ ްޕރޮގްރާމް ސްެޕޝަލިސްޓް މސ. ޖެސީ ޓެނަންބަމް އެވެ. ގެ ލީގަލް އެތިކްސް އެކްސަްޕރޓް މސ. އެލަން ރޮޒެން އަދި    އޭ.ބީ.އޭ

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވަނީ ކޮންފަ  ބައިވެރިވުމުގެ  ފަރާތާއި އެމެރިކަން  ރަމި ކޮންފަރަންސުގައި  ކޮށްދެއްވި  ންސް އިންތިޒާމު 
   ރޫލް އޮފް ލޯ އިނީޝިއަޓިވް އަދި ޔޫ.އެސް.އެއިޑް އިންނެވެ.  އޭ.ބީ.އޭ

 

   ، ސިޑްނީ، އޮސްޓްރޭލިއާ ކޮންފަރަންސް   ލޯ އޭޝިއާ   ވަނަ   35އަދި    ބައްދަލުވުން ވަނަ އަހަރުގެ ލޯ އޭޝިއާގެ އަހަރީ ކައުންސިލް   2022

ވަނަ ކޮންފަރަންސުގައި ބާ ކައުންސިލުގެ    35ސިޑްނީގައި ބޭއްވުނު ލޯ އޭޝިއާގެ  ، އަށް އޮސްޓްރޭލިޔާ  2022ނޮވެމްބަރު    21އިން    18
ކޮންފަރަންސުގެ   މި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ނިޝާޠު  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  ކައުންސެލް  ޖެނެރަލް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ފަރާތުން 

ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް    މި ސަރަޙައްދުގައި ޤާނޫނީ ، ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުވެޒަރިއްޔާއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހެނިހެން ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ  
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

ތައް  ފުރުސަތުކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމަށް އިތުރު  
ބާ ކައުންސިލުގެ  ލެޓްރަލް ބައްދަލުވުމުގައި  -ގައި ބޭއްވުނު ބައި 2022ނޮވެމްބަރު    20  މީގެ އިތުރުން ބާ ކައުންސިލަށް ހުޅުވިގެންދިޔައެވެ.  

އެހީތެރިކަން  ހަރަކާތް ފެންވަރުގެ  އެކި  ހިންގުމަށް  އެޑްވޮކޮސީ   ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ތައް  އެންޑް  ރައިޓްސް  ޤާނޫނީ    ގެހިއުމަން  ދާއިރާއިން 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.   ތަމްރީނުވަކީލުންނަށް 

 

 މާޔަތްކުރުން ޙި   މަޞްލަޙަތު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޢާންމު    (13
 ކްލިއަރިންގ ހައުސް ރޯ ބޯނޯ  ޕް 

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބާ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ްޕރޮޖެކްޓަކީ ކްލިއަރިންގ   މަޞްލަޙަތު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޢާންމު  
  ހީތެރިކަން އެ   ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ   ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި   ޖަސްޓިސް   ޓު  އެކްސެސް  ކަށަވަރުކުރުމަށާއި   ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ  ހައުސް ްޕރޮޖެކްޓެވެ.  

  ކައުންސިލުން   ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން  ހަމަޖެއްސުމުގައި  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ   ފަރާތްތަކަށް  ނެތް   ތަނަވަސްކަމެއް  މާލީ  ހޯދޭފަދަ
  ވަނަ  2022  ވަނީ   ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  ބޭނުންވާ   ފަށައިގަތުމަށް  މަސައްކަތް  ހައުސްގެ  ކްލިއަރިންގ  ބޯނޯ  ްޕރޯ   މަސައްކަތްކުރާ  ޤާއިމުކުރުމަށް 

  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ބޭނުންވާ  ފަށައިގަތުމަށް   މަސައްކަތް  ހައުސްގެ  ކްލިއަރިންގ ،  އެގޮތުން.  ކުރެވިފައެވެހާސިލު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ
  ޚިދުމަތްތައް   މެދުވެރިކޮށް  ހައުސް  ކްލިއަރިންގ،  ނަގައި  މުވައްޒަފަކު  އެހީތެރިކަމާއެކު  ީޕގެ .ޑީ.އެން.ޔޫ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ލިޔެކިޔުން،  ގެންދިޔުމަށާއި
 .  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ ތެރޭގައި އަހަރުގެ  ވަނަ  2022  މަސައްކަތްވަނީ އެކުލަވާލުމުގެ ދަފުތަރު ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ ފޯރުކޮށްދޭނެ 

 

  ގޮތަށް   އަންދާޒާކުރި   ސަބަބުތަކާހުރެ   އެތަކެއް،  ރޭވިފައިވީނަމަވެސް  އަހަރު   ވަނަ  2022  ފެށުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ހައުސްގެ   ކްލިއަރިންގ
  ކައުންސިލުން  ބާ.  ދަތިކަމެވެ  ވަސީލަތްތަކުގެ  އިންސާނީ   ފާހަގަވެފައިވަނީ   ކަމަކަށް  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ،  އެގޮތުން.  ފެށިފައެއްނުވެއެވެ  މަސައްކަތް

  ގޮތެއް  ނޭގޭނެ   މުވައްޒަފުން  ބޭނުންވާ   ހިންގުމަށް  ހައުސް  އަރިންގކްލި  ބޯނޯ   ްޕރޯ  ކުރުމުންވެސް  އިޢުލާނު  މަތިން  ފަހަރު  އެތައް
  ފާހަގަކުރުމަށް   ޝައުޤުވެރިކަން  ކުރުމަށްދަފުތަރު  ވަކީލުން  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް  ބޯނޯ  ްޕރޯ،  އިތުރުން  މީގެ.  މެދުވެރިވެފައެއްނުވެއެވެ

  ކައުންސިލުންދަނީ  ބާ  ކުރުމަށް އިޞްލާޙު  ކަންކަން މިފަދަ.  ނުވެއެވެ  ކުރެވިފައެއް ދަފުތަރު   ވަކީލުން  މިންވަރަށް   އެކަޝީގެންވާ   ހުޅުވާލުމުންވެސް 
  އަހަރުގެ   ވަނަ  2023  ރޭވިފައިވަނީ  ފެށުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ހައުސްގެ  ކްލިއަރިންގ  ކަމުން  އެހެން،  އަދި .  ކުރަމުންނެވެ  މަސައްކަތް  އެކި

 . ތެރޭގައެވެ
 

  ޝައުޤުވެރިކަން   މަސައްކަތަށް  މި  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ޢާންމު  ލުގެކައުންސި  ބާ  ތެރިވަނީހަރަކާތް   މަސައްކަތުގައި  ހައުސްގެ  ކްލިއަރިންގ
 .  ގްރުޫޕންނެވެ  ކޯ' ހައުސް ކްލިއަރިންގ ބޯނޯ ްޕރޯ ' ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ ފާޅުކުރެއްވި

 
 ލޯ ރިފޯމްގެ ދާއިރާއިން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

 ގެނައުން   އިޞްލާޙު   ގަވާއިދަށް   އިންތިޚާބުކުރުމުގެ   މެންބަރުން   ޓީއަށް ކޮމި   އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލްގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކޮމިޓީން    އިޞްލާޙުތައް   ފެންނަ  ގެންނަން  ގަވާއިދަށް   އިންތިޚާބުކުރުމުގެ  މެންބަރުން   ޓީއަށް ކޮމި  އެގްޒެކެޓިވް  ލޯ ރިފޯރް އެނޑް ރިސަރޗް 
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް    ބާ   މެދުވެރިކޮށް   ނިޒާމެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު   އިޞްލާޙުތަކަށް   އެ  ތައްޔާރުކޮށް، 

  އެކުލަވާލައި   އަލުން   ގަވާއިދު  އިންތިޚާބުކުރުމުގެ  މެންބަރުން  ޓީއަށްކޮމި  އެގްޒެކެޓިވް  ބާއްވާގޮތަށް   ޚާބުއިންތި  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ
 . ފަށާފައިވެއެވެ  ޢަމަލުކުރަން  ގެޒެޓްކޮށް  ގައި  2022 އޭްޕރީލް 13
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ގެނައުން   އިޞްލާޙު   ޤާނޫނަށް   ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނު   ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  އިޞްލާދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފެންނަ  ގެންނަން  ޤާނޫނަށް  ރިފޯރްޙުދިރާސާކޮށް  ލޯ  ކޮމިޓީން  ތައް  ރިސަރޗް  އެނޑް   
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޓީއަށް  ، ޤާނޫނީ  ހޯދުމަށްފަހުމަޝްވަރާ    ޚިޔާލާމި އިޞްލާޙުތަކަށް އާންމު މެންބަރުންގެ    ، އެގްޒެކެޓިވް 

ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެ އެގްޒެކެޓިވް  އެންމެ މުހިންމުކަމަށް  ގައި    2022ސެްޕޓެންބަރު    5  ވުނު އިޞްލާޙުތައްފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައުމަށް 
ހުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ  އަދި މި އިޞްލާޙުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ. ގައި   2022އޮކްޓޫބަރު  24ށް ފާސްކޮޙު  މަޖްލިސްއަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާ

ސީލުކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު މައިގަނޑު އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުންސިލުގެ މާލީ ކަންކަން އިތުރަށް ތަފު
 އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ބާ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ އިތުރުގޮތްތަށް ބަޔާން ކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދައަށް

ބަދަލުކުރުމާއި  01 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭގޮތަށް  ްޕރޮގްރާމެއް  ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ބާ  ބަދަލުގައި  ތަމްރީނުގެ  ދުވަހުގެ  ޤާނޫނީ    ،އަހަރު 
ލުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާއި، ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް ބާ ކައުންސި

ލްގެ  ވަކީލުން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބޭރުން ހިންގާ ސުލޫލީ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ގޮތާއި، ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީސް އަދި ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ 
މައްސަ ލަތައް އެ ވަކީލުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކުން ބަލާގޮތަށް  އޮފީހުގެ ވަކީލުން އެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދިމާވާ ސުލޫކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އުނިކޮށް، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ    31- 1ބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ  
  ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްފައިވެއެވެ. ޚާއްޞަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ދާއިމީވެގެންދާގޮތަށް 

 

  އުފެދިފައިވާ   ގުޅިގެން   ހެދުމާ   ގަވާއިދުތައް   ހަދަންޖެހޭ   ކޯޓުތަކުން   ދަށުން   ގެ (  ޤާނޫނު   ގެ އިޖުރާއަތު   މަދަނީ )   32/2021:  ބަރު ނަން   ޤާނޫނު 
 ގުޅޭ   މައްސަލައާ 

  މަދަނީ   ހަދާނީ  ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ނޫނުގެޤާ  އެ،  ގޮތުން  އޮތް  އިބާރާތް  މާއްދާގެ  ވަނަ  425  ގެޤާނޫނު   އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ
އާއިދޭހަ   ކަމުގައި  ވަކިވަކިން   ކޯޓަކުން   ކޮންމެ  ލިބިގެންވާ  އިހްތިސާސް   ބެލުމުގެ   މައްސަލަތައް   ކޯޓަކުން   ކޮންމެ ،  ނަމަވެސް އެހެން  ވާތީ 
ތްކަމަށް ފެންނާތީ  އޮ  ފުރުސަތު ނުވުމުގެ   ހާސިލު  ވެސް  މަގުސަދުތައް  އަސާސީ  އެންމެ  ގާނޫނުގެ،  ހަދައިފިނަމަ  ގަވާއިދުތައް  މި  ވަކިވަކިން

  އަށް  180،  ހަދައިފިނަމަ ގަވާއިދުތައް  ކޯޓުތަކުން  އިސްތިއުނާފީ  ނާއި ންކޯޓުތަކު   ީޕރިއަރސުތަކުންނާއި  ކޯޓު   މެޖިސްޓްރޭޓް  އެގޮތުން  އާއި، 
  އޮންނަ  ޅަންހަހުށަ މައްސަލަ  ދަށުން  ގަވާއިދެއްގެ  ކޮންމެ  މީގެން  ކަމަށް ފާހަގަވާތީ،   އޮންނާނެ   ގަވާއިދު  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ގިނަ  އަށްވުރެ
  އަހުލުވެރި   އުސޫލުތަކަށް  ތަފާތު  މި ތަތީ،  އޮ  އިހްތިމާލު   ތަފާތުވުމުގެ   އިޖުރާއަތުތައް  ހިންގުމުގެ  މައްސަލަ،  ފޯމާއި  ހުށައަޅާ  މައްސަލަ،  އުސޫލާއި
  ލޯ ރިފޯރް އެނޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީން   ހުށަހެޅުމަށް  އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ފެންނަ ކަމަށް  ،ތީނުވާނެ  ކަމުގައި  ކަމެއް  ފަސޭހަ  ވުމަކީ

 . ވެއެވެލަފާދީފައި

 

  އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް ( ޤާނޫނު   ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ )   5/ 2019:  ނަންބަރު   ޤާނޫނު   ސަން  ޙަ އިކުރާމު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   ދިއްގަރު 
 ބިލު   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ށް ގެނައުމަ 

  އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް(ޤާނޫނު  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )   5/ 2019:  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ސަން ޙައިކުރާމު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ   ދިއްގަރު 
ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ލޯ ރިފޯރް އެނޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކޮށް، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް  ށް  ބިލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ގެނައުމަށް

ކޮންބޮޑުވާކަން ފާހަގަކުރުމަށް  ސިލުން  ންކައުށް ބާ  މަވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުއި ހުށަހެޅިފަ  އެ ބިލުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ އިޞްލާޙުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  
 ނިންމައި ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ.  



 

 

 

 

ޞަފްޙާ ަވނަ ތެރެއިން ޞަފްޙާެގ 38   76 

  

ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ، މިންގަޑަކީ  ސުލޫކީ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަނޑިޔާރުންއެގޮތުން ބާ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި  
  މަތީ   އެފަދަ   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ފަނޑިޔާރުން ،  މިންގަނޑަކަށްވާއިރު  މަތީ   އަދި  ފުޅާ  މިންގަނޑަށްވުރެ   ސުލޫކީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ޢަމަލުކުރުމަށް

  ދެކޭ   ކައުންސިލުން   ބާ   ކަމުގައި  ޙާލަތެއް   ނުޖެހިދާނެ   ހިފަހައްޓަން   ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ  ޚާލަތަކީ   ކޮންމެ  ޚިލާފުވާ   މިންގަނޑަކާ   ސުލޫކީ 
  ވަކިވުމަށްފަހު  ފަނޑިޔާރުކަމުން   ކުރުމަށްފަހު   ޢަމަލެއް   އެފަދަ   މިންގަނޑުތަކަކީ   ސުލޫކީ   ބައެއް  ޚިލާފުވާ   ފަނޑިޔާރުން ،  ނަމަވެސް،  ކަމަށާއި

  ޤަބޫލުކުރާ   ކައުންސިލުން  ބާ  މައްސަލައެއްކަމުގައިވެސް  ނިންމަންޖެހޭ  ނިންމުންތަކެއް  އިތުރު  އިޔާދަކުރުމާމެދު  އަލުން  ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ
"  ވަކީލެއް   ޤާނޫނީ   ނުކުރާ   މަސައްކަތް  ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ"  ވަކީލަކީ   އެ  އަޢްޔަނުކުރުމުން   ވަކީލަކު   މަޤާމަށް  ފަނޑިޔާރެއްގެ ،  ކަމަށާއި  ކަމެއް
  ކަމުން ފަނޑިޔާރު  ފަރާތުން  އެ،  ފަރާތަކަށްވާއިރު  ހިފެހެއްޓިގެންވާ  އިމްތިޔާޒްތައް  ޙައްޤުތަކާއި  ލިބިދޭ  ޙައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  އަދި

ޚިލާފުވެފައި މިންގަނޑަކާ  ލާޒިމު ސުލޫކީ  ޢަމަލުކުރުން  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ފަރާތަކީ  އެ  ރުޖޫޢަވާއިރު  އެނބުރި  ވަކީލަކަށް  ޤާނޫނީ  ވާ  ވަކިވެ 
ބާ ކައުންސިލުން  ފަރާތެއްތޯ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ލިބެންވާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ބެލެނިވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ ބާ ކައުންސިލަށް ކަމަށް  

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި، ބިލުގެ   ކަމަށް  ޚިލާފަށް، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމާ އެކަށީގެންނުވާ    35ދެކޭ  ހިމަނާފައިވާ ގޮތާ  ވަނަ މާއްދާ 
ރވިސް ކޮމިޝަނުން  ޢަމަލެއް ފަނޑިޔާރަކު ކޮށްގެން މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ޙާލަތުގައި، ޖުޑީޝަލް ސަ

އްޖޭގެ ޤާނޫނީ  އެ މައްސަލައެއް ބާ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާގޮތަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ޢަމަލަކީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމުގައިވާނަމަ ދިވެހިރާ
އެ ޢަމަލަކާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު    ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ނިޒާމުތަކުގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލަށް އެ މައްސަލައެއް ބަލައި

ބަޔާންކޮށް އެ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް    ،އެޅުމުގެ ޢިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާކަމަށް  ބިލުގެ އެ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް 
 ވެ. ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެކޮމިޓީން ބޭނުންވާ ކަމަ

 

އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ އޮންނަ  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ   (14
 ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން 

 ބާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ތަފާތު  އެފަރާތްތަކާއެކު  ބަދަހިކޮށް  ގުޅުން  ޖަމާޢަތްތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ތެރިވާހަރަކާތް  ދާއިރާގައި  ޚިދުމަތުގެ  ނޫނީޤާ
   .ކޮށްފައިވެއެވެ ތެރޭގައި އަހަރުގެ  ވަނަ  2022  ކައުންސިލުން

 

 އިޒޭޝަންތައް އޯގަނަ   މެންބަރޝިޕް 

 އެސޯސިއޭޝަން   ބާ   އިންޓަނޭޝަނަލް 

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

 .  މަސައްކަތެކެވެ އައި ކުރަމުން  ފެށިގެން  އަހަރުން ވަނަ  2020
 
  ބާ   ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ،މަސައްކަތްކުރާ  މަޞްލަޙަތުގައި  މެންބަރުންގެ   އެސޯސިއޭޝަންގެ  މި  ،މެންބަރަކަށްވުމާއެކު  ފުރިހަމަ  އޭގެ.ބީ.އައި

)ކޮމިޝަން   އިޝޫސް  ބާ'  ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދޭ  މަސައްކަތްތައް  އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލުކުރުމަށްސީތަމް   ގައި(  ސީ.އައި.ބީ' 
  ަޕބްލިކް   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިބުމާއެކު  މެންބަރުކަން  ޖަމްޢިއްޔާގެ  މި.  ލިބިފައެވެ  ފުރުސަތު  ވަނީ  ކައުންސިލަށް
  އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި   ބާ  އެހެން  ދުނިޔޭގެ  ،ބަދަހިކޮށް  ގުޅުން  ވަކީލުންނާ  ޤާނޫނީ   ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ގޮތުން   ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ،އިއުފައްދަ  ްޕރޮފައިލެއް

 .  ލިބިގެންދާނެއެވެ ކައުންސިލަށް  މި ތައްފުރުސަތު ބަދަލުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ސޮސައިޓީތަކާއެކު ލޯ
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)ކޮމިޝަން  އިޝޫސް  ބާ'   އަލްއުސްތާޛު   ރައީސް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނީއްވަ ކުރަތަމްސީލު   ކައުންސިލު  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ގައި(  ސީ.އައި.ބީ' 

 .   ރަޝީދެވެ އަލްޙާ  އަލްއުސްތާޛާ  މެންބަރު ޢާންމު  އަދި  ،ޖަބީން މަރިޔަމް. ޑރ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ،ވިޝާމް އިސްމާޢީލް
 

 އެސޯސިއޭޝަން   ލޯޔަރސް   ކޮމަންވެލްތު 
  2021ޖުލައި    2ފައިވަނީ  ހަމަޖެހިގެން ގޮސް)ސީ.އެލް.އޭ( ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބާ ކައުންސިލް    ލޯޔަރސް އެސޯސިއޭޝަން  ކޮމަންވެލްތު

މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ    ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެލްތުގެ ހުރިހައި މެންބަރު ޤައުމުތަކެއްގެ ޤާނޫނީ  ކޮމަންވެ އަކީ  ގައެވެ. މި ޖަމްޢިއްޔާ
   ކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ. ތް ޤާނޫނީ ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް،  

 
ކައުންސިލް ވުމުން، މި ޖަމްޢިއްޔާއި މެންބަރަކަށް ބާ  ކުރިއަށްގެންދާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވެބިނާސީ.އެލް.އޭ ގެ  ްޕރޮގްރާމް    ނުތަކާއި ތަމްރީން 

  ،އިންޑިއާ  ގައި  2023  މާރިޗު   9  އިން   2023  މާރިޗު  5  ،އެގޮތުން  އެވެ. ބިގެންދާނެތައް މި ކައުންސިލަށް ލިފުރުސަތު ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  

  މި.  ހަމަޖެހިފައެވެ  ވަނީ  ބައިވެރިވުމަށް  ކައުންސިލުން  ބާ  ގައިސުންފަރަންކޮ  ލޯ  ކޮމަންވެލްތު   ވަނަ  23  ހިފައިވާޖެހަމަ  ބޭއްވުމަށް  ގޯއާގައި
 ރ ޓަޑިރެކް   ގެކައުންސިލު   ބާ  ،މްޝާވި   އިސްމާޢީލް  އަލްއުސްތާޛު  ،ރައީސް  ކައުންސިލުގެ  މި  ފަރާތުން  ގެ ކައުންސިލު  ބާ  ކޮންފަރަންސުގައި

 .  ހަމަޖެހިފައެވެ  ވަނީ  ވެވަޑައިގަތުމަށްބައިވެރި  ލްޝަމާ  ންޔާސްމީ ފާޠިމަތު   އަލްއުސްތާޛާ ،ްޕރޮގްރާމްސް
 
 އޭޝިއާ  ލޯ

އޭޝިއާގެ މެންބަރެއް ގޮތުގައި    ކަމަށްވާ ލޯ   އެއްޖަމްޢިއްޔާ  ރާ ކުތަމްސީލުއ.ދ ގެ އޭޝިއާ ޤައުމުތަކުގެ އިގްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންތައް  
   ރޭގައެވެ.ތެވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ   2021 ކަނޑައެޅިގެން ގޮސްފައިވަނީވެސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 

 
މަކީ އޭޝިއާ ބައްރުގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބާ އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި  އުވެގެން ދި ދިވެހިރާއްޖެމި 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، މި  މަށާއި،  ދިރާސާތައް  ންޖެހޭ 
ލިބިގެންދާނެއެވެ.  އެހީތެރިކަމާ  ޖަމްޢިއްޔާގެ ކައުންސިލަށް  ބާ  އެއްބާރުލުން   ނޮވެންބަރުގައި އަހަރުގެ ވަނަ 2022 އިތުރުން މީގެއި 

 ކައުންސިލުގެ ބާ އަދި  .ބައިވެރިވެފައެވެ  ވަނީ ކައުންސިލުން  ބާ ކޮންފަރަންސުގައި ވަނަ 35 އޭޝިއާގެ ލޯ ބޭއްވުނު ސިޑްނީގައި އޮސްޓްރޭލިޔާ، 
 2022 ދިޔައީވެސް ކުރެވިގެން މަޝްވަރާތައް އެކު  އޭޝިޔާއާއި ލޯ  ގުޅޭގޮތުން ތަކާއިހަރަކާތް  ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް  ތައްހަރަކާތް

 އަހަރުގައެވެ  ވަނަ

 ޕާޓްނަރ އޯގަނައިޒޭޝަންތައް 

 ( އޭ . ބީ . އޭ )   އެސޯސިއޭޝަން   ބާ   އެމެރިކަން 

ގައިވެސް ކުރިއަށް    2022 އިން ވަނީ  އޭ.ބީ.އޭ  ކައުންސިލާއި  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްތައް  އެކި  ތަފާތު  ކުރިއެރުވުގެ  ފަންނު  ޤާނޫނީ
  އިތުރު   ކުރެވިފައިވާ  އާއެކު  އޭ.ބީ.އޭއެގޮތުން އޭ.ބީ.އޭ އިން އެހީތެރިކަން ދީފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ްޕރޮގްރާމަކީ ބާ އިމްތިޙާނެވެ.    ފައެވެ.ދެވި ގެން 

  އެތިކްސް  އިންތިޒާމުކުރެވުނު  ޓަކައިހޭލުންތެރިކުރުމަށް  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ގަވާއިދުތަކަށް  ގުޅޭ  ސުލޫކާ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ
  ދެއްވާ   އެފަރާތުން   އެހީތެރިވެދިނުމަށް  އިންތިޒާމުކުރުމުގައި   މަސައްކަތް  ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ   ކައުންސިލުގެ   ބާ  ،ްޕރޮގްރާމާއި  ޓްރެއިނިންގ
   .ފާހަގަކުރެވެއެވެ އެސިސްޓަންސް އޮަޕރޭޝަނަލް
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 

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

  ވަނީ   ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި  ތަފާތު  ހިންގި  އިސްނަގައިގެން  ކައުންސިލުން  ބާ  ވެސް  އަހަރު  ވަނ2022ަ  އެއްފަދައިން   އަހަރެކޭ  ވަނ2021ަ
  ގެންދެވުނު   ކުރިއަށް   ލިބިގެން  އެހީތެރިކަން  ގެީޕ .ޑީ.އެން.ޔޫ  އަހަރު  ވަނ2021ަ ،ގޮތުންމި .  ލިބިފައެވެ  އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާއި  ީޕގެ.ޑީ.އެން.ޔޫ

  މަސައްކަތް  ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ   ގަވާއިދު  ތަޢުލީމާބެހޭ  ޤާނޫނީ  ،އިއާބަ  ދެވަނަ   ްޕރޮޖެކްޓުގެ  އެކުލަވާލުމުގެ  މިންގަނޑުތައް   ތަޢުލީމާގުޅޭ  ޤާނޫނީ
ވެސް 2022   ޕީގެ .ޑީ.އެން.ޔޫ  ހައުސްއަކީ   ކްލިއަރިންގ  ބޯނޯ  ްޕރޯ  ކައުންސިލުގެ  ބާ   އިތުރުން  މީގެ.  އެވެގެންދެވިފަ  ރިއަށްކު  ވަނީ  ގައި 

 .    މަސައްކަތެކެވެ ގެންދެވޭ ކުރިއަށް އެހީތެރިކަމާއެކު 

   .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ  ސެކްޝަންތަކުގައި މަތީގައިވާ  ތައްތަފްސީލު ތަކުގެ ްޕރޮގްރާމު މި

 ( ޔޫ . އީ )   ޔޫނިއަން   ޔޫރަޕިއަން 

.  ގެންދެވިފައެވެ  ކުރިއަށް   ވަރކްޝޮޕެއްވަނީ  2  އަހަރު  ވަނަ  2022  ދަށުން   ްޕރޮޖެކްޓުގެ  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ގުޅިގެން   ކައުންސިލް  ބާ  އާއި  އީ.ޔޫ
  ، އަމާޒުކޮށް  ވަކީލުންނަށް  ޤާނޫނީ  ނުކުންނަ  އަލަށް  ދާއިރާއަށް  ޤާނޫނީ  ގޮތުގައި  ވަރކްޝޮޕެއްގެ  ފުރަތަމަ  އަހަރު  ވަނަ  2022  ،އެގޮތުން

  މުޢާމަލާތްކުރާއިރު   މުވައްކިލުންނާއި  އާއި  ކޯޓުތަކުގައި  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ   ،ހިންގައި  ްޕރޮގްރާމެއް  ތަމްރީނު  ޓްރެއިނިންގގެ  އެޑްވޮކޮސީ
  މަޝްވަރާކުރެވި  ގުޅޭގޮތުން  ގޮތްތަކާއި  މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭ  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  މީސްމީޑިއާގައި  އަދި  މިންގަނޑުތަކާއި  ފަންނީ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ
  ވޯކްޝޮޕެއްގެ  ފަހު   އެންމެ  ްޕރޮޖެކްޓުގެ  މި  ގެންދެވުނު   ކުރިއަށް   ރޭވިގެން   މަސްދުވަހަށް  18.  ހިއްސާކުރެވުނެވެ  މަޢުލޫމާތު   ބައިވެރިންނާ 

  ކައުންސިލުގެ  ބާ   ނަމުގައި  ގެ"މޯލްޑިވްސް   ދަ  އޮފް   ކައުންސިލް  ބާ  ދަ   ފޯ  ބިލްޑިންގ  އިންސްޓިޓުއުޝަން"  ގެންދެވުނީ  ކުރިއަށް   ގޮތުގައި
.  ްޕރޮގްރާމެވެ  ތަމްރީނު   ބޭއްވުނު  އަމާޒުކޮށް   މެންބަރުންނަށް   ސަބްކޮމިޓީގެ   ދާއިމީ   އަދި   ކޮމިޓީ   ވް އެގްޒެކެޓި  އި މުވައްޒަފުންނާ  ސެކްރެޓޭރިއަޓު 

  ގުޅޭގޮތުން   ގަވާއިދުތަކާއި  އުސޫލުތަކާއި  ބޭނުންވާނެ  ހިންގުމަށް  ކައުންސިލް  ބާ  ގޮތުގައި  މުއައްސަސާއެއްގެ  ރެގިއުލޭޓަރީ  ްޕރޮގްރާމުގައި  މި
  ވަނީ   މިންގަނޑުތަކަށް  އުސޫލުތަކަށާއި  މަލުކުރަމުންދާޢަ  އެސޯސިއޭޝަންތަކުގައި  ބާ  އެހެނިހެން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި  މަޝްވަރާކޮށް

 .   އަލިއަޅުވާލެވިފައެވެ 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

  ޢާންމު  ކައުންސިލުގެ   ބާ   ގެންދެވި  ކުރިއަށް   ޓްރެއިނިންގއެއް  4  ޖުމްލަ   ދަށުން   ްޕރޮޖެކްޓުގެ   މި   ދިޔަ  ނިމިގެން   ގައި  2022  އޮކްޓޫބަރު 
  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އަދި  ކޮމިޓީތަކާއި  ސަބް  ،ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  ޙަވާލުވެފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތާ  ހިންގުމުގެ   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ،އިތުރުން  މެންބަރުންގެ

 .  ތަމްރީނުކުރެވުނެވެ  ބައިވެރިން 112 ޖުމްލަ ހިމެނޭހެން މުވައްޒަފުން  ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ 

 

 ފައުންޑޭޝަން   ޕްލޭންކް   މެކްސް 

  ރޫލް   އެންޑް  ޕީސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ފޮރ  ފައުންޑޭޝަން  ްޕލޭންކް  މެކްސް  އަހަރުވެސް  ވަނަ  2022  އެއްފަދައިން   އަހަރެކޭ  ވަނަ  2021
  އިންތިޒާމްކޮށްގެން   ފަރާތުން   އެ.  ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ  އެހީތެރިކަން  އެއްބާރުލުމާ   ގޮތްގޮތުން   އެކި  ތަފާތު   ކައުންސިލަށް   ބާ  ވަނީ   އިން   ލޯ  އޮފް
  ފޯ  ވޯކްޝޮްޕ ސްކިލްސް  ލީގަލް:  ވޯކަރސް   މައިގްރެންޓް އެންޑް  ޑިސެބިލިޓީސް ވިތް   ަޕރސަންސް ޓު  އެސިސްޓެންސް ލީގަލް   ްޕރޮވައިޑިންގ'

  ސްކިލްސް :  ޑިޓެންޝަން  އިން  ަޕރސަންސް   އެކިއުޒްޑް  ޓު  އެސިސްޓެންސް  ލީގަލް   ްޕރޮވައިޑިންގ '  އަދި  ވޯކްޝޮްޕ   1  ދަށުން  ގެ'  ލޯޔަރސް
  ޒަރިއްޔާއިން   ވޯކްޝޮްޕތަކުގެ  މި.  ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ  ވޯކްޝޮޕެއްވަނީ  2  ދަށުން   ގެ '  ލޯޔަރސް  ޖޫނިއަރ  ފޯ   ލޯޔަރިންގ   ކްރިމިނަލް  އިން

  ފަރާތްތައް   ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ  އަދި  ވޯކަރސް  މައިގްރެންޓް   ،ފަރާތްތައް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން   ގޮތުން  ޤާނޫނީ
  ވޯކްޝޮްޕތަކުން   މި  އަދި.  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ  ތަމްރީނު  ބައިވެރިންނަށް  ބެހޭގޮތުން  ކަންތަކާއި  މުހިންމު  ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ  ތަމްސީލުކުރުމުގައި

 .  ކުރެވިފައެވެ  ތަމްރީނުފަރާތެއް ވަނީ  73 ޖުމްލަ

 
 

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

  ވަނީ   މާޒުކޮށް ޢަ  ދަރިވަރުންނަށް  ކުރަމުންދާ ސިލުހާ  ތަޢުލީމު  ދާއިރާއިން  ނޫނީ ޤާ  އަހަރުވެސް  ވަނަ   2022  ންއެއްފަދައި  އަހަރެކޭ  ވަނަ   2021
  މި   ދަރިވަރުންނަށް  ގިނަ  ވީހާވެސް  ދުގައިޞަ މަޤް   ސްކޮށްދިނުމުގެދަ  ހުނަރުތައް  ގުޅޭ  ދާއިރާއާއި  ޤާނޫނީ.  ބޭއްވިފައެވެ  އްމެްޕރޮގްރާ  އެޑްވޮކަސީ

 ، ސިޓީ  އައްޑޫ  ގެންދެވުނީ  ކުރިއަށް  ްޕރޮގްރާމް  މި  އަހަރު  ދިޔަ  ނިމިގެން  ބޭނުމުގައި  ލިބިދިނުމުގެ  ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ްޕރޮގްރާމުގައި
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

  ކަށްދަރިވަރަ  13  ރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދާއި  ޤާނޫނީ  ްޕރޮގްރާމުގައި  މި   ގެންދެވުނު ކުރިއަށް  މުއްދަތަށް   ދުވަހުގެ ދެ. ގައެވެހިތަދޫ 
 .  ދަސްކޮށްދެވިފައިވެއެވެ  ގޮތްތައް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރުމާކޮށް ލިޔުންތައް   ޤާނޫނީ ތެރޭގައި އިމުގެ ޤާނޫނީ   ހުނަރުތަކާއި ވަކާލާތުކުރުމުގެ 

 

 

 ބަދަހިކުރުން ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައި ގުޅުން  (15
  ބައިވެރިވުން   މެންބަރުންގެ   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ކުރުމަށްޓަކައިހާސިލު  މަޤްޞަދުތައް   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ކުރިއެރުވުމަށާއި  ދާއިރާ  ފަންނުގެ  ނޫނީޤާ

 .  އްވިފައެވެބޭ  ކޮންފަރަންސެއްވަނީ ބާ ފޯރަމްއަކާއި 2 އަހަރު ވަނަ   2022  ހޯދުމަށްޓަކައި  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ ވީހާވެސް

 

 ސީރީސް   ލޯ   އޮފް   ރޫލް   –   ފޯރަމް 

  ޓިކަލްއާ"  ބޭއްވިފައެވެ.ވަނީ    ގައި  2022  އޮކްޓޯބަރު  31  ފޯރަމް  ކައުންސިލް  ބާ  ފުރަތަމަ  ސީރީސްގެ  ލޯ  އޮފް  ރޫލް  ކުރެވުނު  ތައާރަފް  އަލަށް
  ހިއުމަން  ފަންޑަމެންޓަލް  އިންޓަރްޕރެޓިންގ   އިން   ްޕރޮވިޝަން  ދަ   އޮފް   ނިގްލެކްޓް   އޯ  ސް ޔުއެބި:  ލޯ   ކޮމްެޕރެޓިވް   އޮފް   ރެފެރަންސް   ،68

  އަލްއުސްތާޛު   ރު މެންބަ  ޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމި  ކައުންސިލުގެ   ބާ   ތިއްބެވީ  ެޕނަލިސްޓުންނަށް   ފޯރަމްގެ   މި  ބޭއްވުނު   ނަމުގައި   ގެ ؟" ރައިޓްސް
  އަލްއުސްތާޛާ  ، ޙަމްޒާ ލަޠީފް  އަލްއުސްތާޛު  ، ވަޖީޙް  ޝަފާޒް  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  ންމު މެންބަރުން ކަމުގައިވާޢާއަދި    ، މުޢިއްޒު  އަޙްމަދު

  ފާޠިމަތު  އަލްއުސްތާޛާ  ްޕރޮގްރާމްސް  ޑިރެކްޓަރ  ކޮށްދެއްވީ  މޮޑަރޭޓް  ފޯރަމް  އަދި  ޢު އެވެ.ޝަފީ  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  އަދި،  ސަނާ  އްވާޙަ
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   މާއްދާ   ވަނަ  68  އަސާސީގެ  ޤާނޫނު  ފޯރަމްގައި   މި  ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި  ފަރާތަކުން   39  ޖުމްލަ.  ޝަމާލްއެވެ  ޔާސްމީން

 މި ،  އިދާޞަ މަޤް  ހިމެނުއްވުމުގެ މާއްދާ  އެ  މަޖިލީހުން  ޞަޚާއް  ދިއަ،  ރަނގަޅަށްތޯއާއި  ކުރެވެނީ ތަތުބީޤު، ކުރެވޭގޮތާއި  ތަތުބީޤު  ކޯޓުތަކުގައި
 .  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ ގުޅިގެން   އިބަދަލުތަކާ ނިޒާމީ  ޖެހޭނެ ގެންނަން  ތަތުބީޤުކުރުމަށް ރަނގަޅަށް މާއްދާ
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 

   ކޮންސަރންސް   އެގްޒެމިނީ   ބާ   –   ފޯރަމް 

  ގައި ނުއިމްތިޙާ  ބާ  އާއިކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  ދެނެގަތުމަށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ހުރި  އިމްތިޙާނާމެދު  ބާ  ކީފޯރަމްއަ  މި  ބޭއްވުނު  ގައި  2022  ޖުލައި  21
  ތެރޭގައި  ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ފާޅުކުރެއްވި ފަރާތްތަކުން   ބައިވެރިވާންޖެހޭ އިމްތިޙާނުގައި  ބާ . ފޯރަމްއެކެވެ ބޭއްވުނު  ދެމެދު   ފަރާތްތަކާ ބައިވެރިވާ 

،  ރާވާނެކަންކަމާއި  ކައުންސިލުން  ބާ  ވުމަށްތަމްރީނު   އިމްތިޙާނަށް،  ފީއާއި  އިމްތިޙާނުގެ،  އިކަރުދާހާ  އިމްތިޙާނު،  ސިލަބަހާއި  ހިމެނިފައިވަނީ
  ގ ލައިސަންސިން  އަދި،  ހަދަންޖެހުމާއި  އިމްތިޙާނެއް  އަލުން   ފަރާތްތަކުން  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ހަދައިގެން.  ީޕ.ޓީ. އެލް.އެސް،  ތަނާއި  ބާއްވާ  އިމްތިޙާނު
 .  ކަންކަމެވެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގެންގުޅި  ތަމްރީނާ
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 ފައިސާ   ޚަރަދުވި   އަދި   މްދަނީ އާ   ، ބަޖެޓު  އަހަރުގެ   ވަނަ  2022

ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ    ދައުލަތުން ސިލަށް   ބާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ބާ ކައުން 
ލަފާކުރާ ބަޖެޓު އެކުލަވާލައި  2022ބާ ކައުންސިލުން  ،  އެގޮތުން  ވެ.މައްޗަށެ  ގެއަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ  ، ވަނަ އަހަރަށް 

ފަސް  ނުވަ) 9,538,771.73 ހަތް  ލައްކަމިލިއަން  އަށްހާސް  ހަތްދިހަ ތިރީސް  އެއްރުފިޔާ  ހަތްދިހަ  ލާރި  ސަތޭކަ  ބަޖެޓެއް  ( ތިން  ގެ 
  ރައްޔިތުންގެ ދިނުމަށް އަހަރަށް ވަނަ 2022 ހިންގުމަށް  ކައުންސިލް ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ، ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅުމުންސޫކަނޑައެޅިފައިވާ އު

 . ގްރާންޓެކެވެ  ގެ( ރުފިޔާ މިލިއަން ތިން )  3,000,000 ނީވަފާސްކޮށްފައި  ހުންމަޖިލީ
 

ދި  އަ  2020  ، 2019،  ނަމަވެސް ބާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ބަޖެޓަކީ ބާ ކައުންސިލުން ލަފާކުރި ޚަރަދަށްވާތީ
 9,538,771.73ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް    2022، ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބާކީކުރެވުނު ފައިސާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  2021

ބާ ކައުންސިލުގެ    ކަނޑައެޅުމަށް  ބަޖެޓެއް  ގެ( ލާރި  ތިން  ހަތްދިހަ  އެއްރުފިޔާ  ހަތްދިހަ   ހަތަސަތޭކަ  އަށްހާސް  ރީސްތި   ފަސްލައްކަ  މިލިއަން  ނުވަ)
ގޮތުގައި    2022އަދި    އެވެ.ވަނީ ފާސްކޮށްފަ  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ބޭރުގެ އެހީގެ  އޭ ސަބްއެވޯޑް  .ބީ.އޭވަނަ އަހަރުގެ ބާ ކައުންސިލަށް 

 2,057,567.70  ދިވެހި ރުފިޔާއިން  /  ޑޮލަރުއެމެރިކާ   ފަސް  އެއްލައްކަ ތިރީސް ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް) 133,435.00 ންފަންޑު

   .ލިބިފައެވެ ވަނީ( { ލާރި  ހަތްދިލަ ރުފިޔާ  ހަތް ފަސްދޮޅަސް ފަސްސަތޭކަ  ހަތްހާސް ފަންސާސް  މިލިއަން ދެ

 
ސާޅީސް ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ     ދެ ލައްކަން އަލިމި  އެއް)  1,242,500.00ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލަށް ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި    2022
ލައްކަ  ރު އަށް މިލިއަން ހަތަ)   8,432,479.05  އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވެފައިވަނީ    ލިބިފައިވެއެވެ.  ރުފިޔާ( 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބާކީކުރެވުނު    2022، ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން  ފަސްލާރި(  ރުފިޔާ  ވަނު  ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ތިރީސް

ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު    2022 ، އާއެކު )ދެ މިލިއަން ހަ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސްދެ ރުފިޔާ( 2,661,352
ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް އަށްރުފިޔާ  )ދިހަ މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް    10,492,738.78ބާ ކައުންސިލުގެ ބެންކް އެކައުންޓުގައި ހުރީ  

 އެވެ. (ހަތްދިހަ އަށްލާރި

 

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  
 ގްރާންޓް 

  އޭ.ބީ.އޭ ގްރާންޓް 
2022 

  ގްރާންޓް   ން ދޭ ދައުލަތު 
2022 

ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު   2022
 ގޮތުގެ ޚުލާސާ 

ކައުންސިލުެގ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި  ދައުލަތުން ގްރާންޓުެގ ޮގތުަގއި ބާ  3,000,000.00 -  
 ފައިސާ 

ފެށުުނއިރު  ެގ ބަޖެޓުން ލިބުނު )އަހަރު(2021ޭވތުެވދިޔަ އަހަރު ) 12,164,508.84 - 
 (ހުރި

 ބާ ކައުްނސިލަށް އާމްދަނީ ޮގތުަގއި ބަލައިަގތް ފައިސާ  1,242,500.00 - 

 ފައިސާ އެހީެގޮގތުގައި ލިބުނު  29,360.00 2,057,568 438,000

މާލީ އަހަރު ތެރޭަގއި އެހީެގޮގތުަގއި ލިބުނު ފައިސާއިން އަނބުރާ  - - 432,000-
 ޖަމާކުރެުވނު 

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  4,271,860.00    2,057,567.70   6,000.00 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނިގ ޚަރަދު  3,103,171.64  717,972  5,580

 ޕެންޝަނާއި ަވކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޮގތުން ދޭފައިސާ   112,391.70   23,747  

 ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުެގ ޚަރަދު   195.00     -  
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 އޮފީސް ހިްނގުމުެގ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީެގ އަގު   159,462.82   25,279  

 އޮފީސް ހިްނުގމަށް ބޭނުްނާވ ޚިދުމަތުެގ ޚަރަދު  2,202,076.90  516,876 

 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެޭވ ޚަރަދު   315,850.80   60,464  

 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުެގ ޚަރަދު  135,444.34 - 

  ލޯނުެގ ޚިދުމަތުެގ އަުގ - - 

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް   173,968.44   48,881  

ެގއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ  ލިބިފައިާވ ެގއްލުމެއް ނުަވތަ ލިބިދާނެ   - - 
 ފައިސާ 

 ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިްނުގމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު  - - 

 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިްނެވސްޓްމަންޓް ޕްރޮްގރާމް  - - 

 އޮފީސް ހިްނުގމަށް ބޭނުްނާވ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު  674,858.36  151,798  

  ޓްރަސްޓްފަންޑް އިން ކުރެުވނު ޚަރަދު - - 

  ދޭ ހަމަޖެއްސުމަށް ެގއްލުމެއް  ލިބިދާނެ ނުަވތަ ެގއްލުމެއް ލިބިފައިާވ  4,461 
 ފައިސާ 

 ބާ ކައުްނސިލްެގ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިާވ )ޓްރާންސްފަރ(  - - 

 ފައިސާގެ ޖުމްލަ ހޭދަކުރެވުނު   6,877,420.00 1,549,479.05  5,580.00 

 މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި/އުނިވި ފައިސާ  ((2,605,560.00) 508,089  420 

 އަހަރުފެށުނު އިރު ހުރި ފައިސާ   12,164,508.84   425,281     - 

 މާލީ އަހަރު ތެރޭަގއި އިތުރުިވ/އުިނިވ ފައިސާ  (2,605,560.00) 508,089  420 

 އަހަރު ނިމުނު ހުރި ފައިސާ  9,558,949 933,370  420 
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ވަނަ އަހަރަށް   2023ޤާނޫނީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް     
 ރޭވިފައިހުރި މަސައްކަތްތައް 
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 މަ ސައްކަތް  ރާވާ  މައިގަނޑު ދާއިރާތައް 

 
 .  ދާއިރާތަކެވެ  މައިގަނޑު ރާވާ މަސައްކަތް އަހަރުގެ ވަނަ  2023  ކައުންސިލުގެ  ބާ ނީހިމެނިފައިވަ   ތިރީގައި

ރެގިއުލޭޓުކުރުން  ދާއިރާ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނީ(  ހ)  

ހިފެހެއްޓުން  ސުލޫކު ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނީ(  ށ)  

ންމަތިކުރު  ފެންވަރު އަދި ބެލުން ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ(  ނ)  

ހިފެހެއްޓުން  މިންގަނޑުތައް ގުޅޭ ތަޢުލީމާ  ޤާނޫނީ(  ރ)  

ޙިމާޔަތްކުރުން  މަޞްލަޙަތު  ޢާންމު  ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ( ބ)  

ތަމްސީލުކުރުން  ކައުންސިލު  ބާ( ޅ)  

ބަދަހިކުރުން ގުޅުން، ހޯދައި ބައިވެރިވުން މެންބަރުންގެ ކައުންސިލުގެ ބާ (ކ )   

  ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން ކައުންސިލުގެ  ބާ (އ)

 

  2023ތަކުގެ ތަފްޞީލީ މަސައްކަތްތައް ހިމެނިފައިވާނީ މި ކައުންސިލުގެ  ހަރަކާތް ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރާވާ    2023މި ކައުންސިލުން  
   . ގައެވެ( 10 ޑޮކިއުމަންޓް އެެޕންޑިކްސްގެ)ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް ވަރކްޕްލޭން 
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 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު  2023 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

ވާރަ  ނަ  )  19,106,850.41ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮ  2023ބާ ކައުންސިލުން  
އެއްލައް އަށްސަތޭ  ކަ މިލިއަން  ހާސް  ފަންކަހަ  އެއްލާރި  ސާޅީށް  ބަޖެޓެކެވެ. ( ސާސް ރުފިޔާ  ކައުންސިލް    ، ނަމަވެސް  ގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގޭ 

  )ތިން މިލިއަން   3,000,000ފާސްކޮށްފައިވަނީ    ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް  ވަނަ އަހަރަށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2023ހިންގުމަށް  
   (ގެ ގްރާންޓެކެވެ. ރުފިޔާ
 

އެކައުންޓުގައި    2022 ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ނުވަހާސް  )  12,589,509 ވަނަ  އައްޑިހަ  ލައްކަ  ފަސް  މިލިއަން  ބާރަ 
މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަސާސީ ބަޖެޓެއް   12ބާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން ، ބާކީކުރެވިފައިވާތީ އާއި ގެ(ފަސްސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ 

ފަސްދޮޅަސް ހަ ރުފިޔާ    ހަސަތޭކަ  އެއްލައްކަ ހަތާވިސްހާސް އެގާރަ މިލިއަން )  11,127,666.26ވަނަ އަހަރަށް  2023 ،ބޭނުންވާނެތީ
ބާކީ    އިވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލް ބޭންކް އެކައުންޓުގަ  2022ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.  ން  ގެ ބަޖެޓެއް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ( ސައްބީސް ލާރި

އި ސަރުކާރުން ގްރާންޓްގެ  ރުފިޔާ އާ  ނުވަ މިލިއަން ފަސްލައްކަ ފަންސާސް އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ  9,558,949    ހުރި
ކަނޑައަޅާފައިވާ   މިލިއަން   000ގޮތުގައި  އަހަރު   2023  ދަދުނއަ     (ރުފިޔާ  )ތިން  ކައުންސިލުގެ  ގެވަނަ  ބަޖެޓަށްފާސްކުރި  ބާ   

  ގެ އަދަދުމިލިއަން އެއްލައްކަ ހަތާވިސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ރުފިޔާ ސައްބީސް ލާރި( ގެ ބަޖެޓު )އެގާރަ    11,127,666.26
އެއްހާސް ދުއިސައް  1,431,282.58    ކީ ވާނެގުމަށްފަހު ބާ  ފަންސާސް  ) އެއް މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ތިރީސް  ތަ އަށްޑިހަ ދެ ރުފިޔާ 

   ށްފައެވެ. ފާސްކޮ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ވަނީ ގެ ގޮތުގައި ބާ އެގްޒާމް ކޮންޓިންޖަންސީ ބަޖެޓު   ވަނަ އަހަރުގެ  2023އަށްލާރި( 

 

 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު   2023 

5,246,010.00   
 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

145,903.80   
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ  ،ޕެންޝަނާއި

 ފައިސާ
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  400.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 138,828.50
 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ   4,473,230.00
 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ނުތަމްރީ   200,000.00
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު    51,000.00
 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަްބސިޑީޒް  ،ސަރުކާރުންދޭ އެހީ  192,564.96
679,729.00 

 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 ޖުމްލަ    11,127,666.26
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 އެޕެންޑިކްސް  
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 

 މެންބަރުން   ކޮމިޓީ   އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  : 1މަންޓް އު ޑޮކި 

 މެންބަރުން   ތަކުގެ ކޮމިޓީ   ސަބް   ދާއިމީ   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  : 2މަންޓް  އު ޑޮކި 

 މެންބަރުން   ކޮމިޓީތަކުގެ   ސްޕެޝަލިސްޓް   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  : 3މަންޓް އު ޑޮކި 

 އޮނިގަނޑު   އިދާރީ   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ވެހިރާއްޖޭގެ ދި  : 4މަންޓް އު ޑޮކި 

 މުވައްޒަފުން   ތިބި   ގައި ރަޖިސްޓަރީ   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ   2022 :  5މަންޓް އު ޑޮކި 

 މުވައްޒަފުން   ނެގިފައިވާ   ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން   އެކި   ށް ކައުންސިލަ   ބާ   ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ   2022 :  6މަންޓް އު ޑޮކި 

 ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުންތަކުގެ   މެންބަރުންގެ   ކޮމިޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އަހަރުގެ   ވަނަ   2022    : 7މަންޓް އު ޑޮކި 

 ތައް ވަރކްޝޮޕް ،  ލެކްޗަރ ،  ފޯރަމް،  ކޮންފަރަންސް  އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ   ކައުންސިލުން  ބާ  އަހަރު    ވަނަ   2022 : 8މަންޓް އު ޑޮކި 

 ލިސްޓު   ކައުންސިލުތަކުގެ / ކޮމިޝަން / ކޮމިޓީ   ތަމްސީލުކޮށްފައިވާ   ކައުންސިލު   ބާ   އަހަރު   ވަނަ   2022 : 9މަންޓް އު ޑޮކި 

 2023  ޕްލޭން   ވަރކް   އެނުއަލް   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  : 10މަންޓް އު ޑޮކި 
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   : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރުނ1ްޓް ޑޮކިއުމަން 

 

 އާ ހަމައަށް(   2022ޖުލައި   13) 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ   އެޑްރެސް  ނަން  މަޤާމް 
 ހުއްދަ ނަންބަރު 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި  
 ތާރީޚް 

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

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

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

 

 އިން ފެށިގެން(   2022ޖުލައި   14)    

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ   އެޑްރެސް  ނަން  މަޤާމް 
 ހުއްދަ ނަންބަރު 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި  
 ތާރީޚް 

 2022ޖުލައި   14 2009/ 66 މާލެ  ،މ. ހަނީޑިއު އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ވިޝާމް ރައީސް  

 2022ޖުލައި   14 06/2003 މާލެ  ،މއ. ފަންވަްތ އަލްއުސްތާޛާ މިޒްނާ އަޙްމަދު  ނައިބު ރައީސް 

 2022ޖުލައި   14 15/1994 މާލެ ، މއ. ޑޯންޝައިން އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  މެންބަރު 
 2022ޖުލައި   14 34/ 2004 މާލެ، ވ. ނަޖުހިޔާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު  މެންބަރު 
 2022ޖުލައި   14 2012/05 ސ.ހިަތދޫ  ، ޖަންބުމާގެ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަމީލް މެންބަރު 
 2022ޖުލައި   14 25/1999 މާލެ، މ. މާލިމީގެ އަލްއުސްތާޛާ ދީނާ ޙުސައިން   މެންބަރު 
 2022ޖުލައި   14 2010/03 މާލެ  ،މ. ރޭޝަމް ޑރ. ޢާއިޝަުތ މުނީޒާ  މެންބަރު 
 2022ޖުލައި   14 2016/73 ގއ. ކޮލަމާފުށި ، މީނާޒް އަލްއުސްތާޛު ސާދިޙު ނަޞީރު  މެންބަރު 
 2022ޖުލައި   14 2015/63 ގއ. ވިލިނގިލި ، ހައުސްބީޗު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  މެންބަރު 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

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

 

 

 ލައިސެންސިންގ ކޮމިޓީ 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި   ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ނަންބަރު  ނަން  މަޤާމް 
 ތާރީޚް 

 2020އޭޕްރީލް   7 2011/37 އަލްއުސްތާޛު ނާޡިމް ޙަބީބް ރައީސް  

 2020އޭޕްރީލް   7 2011/ 25 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު  ނައިބު ރައީސް 

 2020އޭޕްރީލް   7 24/ 2005 އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ އަބްދުލް މުޙްސިން  މެންބަރު 

 އެތިކްސް ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ    ނަން   މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 ތާރީޚް  ޙަވާލުވި  މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

 2020އޭޕްރީލް   7 2007/ 12  ހައިފާ ޢާއިޝަުތ އަލްއުސްތާޛާ ރައީސް 
 2020ޖޫން    23 2009/ 68  އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އަލްއުސްތާޛު ނައިބު ރައީސް 

 2020އޭޕްރީލް   7 2010/11  މުބާރިކް ޙުސްނީ އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު
 2020ޖޫން    23 29/ 2005  އިބްރާހީމް ރުކްޝާނާ އާމިނަުތ އަލްއުސްތާޛާ  މެންބަރު
 2020ޖޫން    23 01/2002  ސިރާޖް ޙުސައިން އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު
 2021ސެޕްޓެންބަރު   6 2013/13 ވާރިޘް هللا ޢަބްދު  އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު 
 2022އޮގަސްޓު  21 2016/120 މުޙައްމަދު ޒާހިރު  އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު

 

 އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީ 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ނަންބަރު  ނަން  މަޤާމް 

 2020  ލްއޭޕްރީ 7 08/2003 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު  ރައީސް 

 2020  ޖޫން  23 07/ 1990 ޙަމީދު ންހީއަލްއުސްތާޛު ޝާ ނައިބު ރައީސް 

 2022އޮގަސްޓު  21 2009/22 އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަުތ ސުވޭޒާ ނަޢީމް  މެންބަރު  

 

 ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2020ޖޫން    23 2007/22 ޑރ. ފާޠިމަުތ ޝިއުނީ   ރައީސް   

 2020އެޕްރީލް   7 2009/61  ޞަފާ ޝަރީފް އަލްއުސްތާޛާ ނައިބު ރައީސް 

 2020އެޕްރީލް   7 2006/04  ފާޠިމަުތ ޙަލީމް އަލްއުސްތާޛާ މެންބަރު 
 2021ސެޕްޓެންބަރު   6 2013/12  އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މެންބަރު 

 2022އޯގަސްޓް    21 22/ 2011 އަލްއުސްތާޛާ  ފާޠިމަުތ ޝަފްނީޒް  މެންބަރު 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ކޮމިޓީ ލޯ ރިފޯރމް އެންޑް ރިސަރޗް  

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 

 ނަންބަރު 
 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2020އޭޕްރީލް   7 2007/26 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަުތ ވަހީދާ  މެންބަރު 

 2021އެޕްރީލް   5 2014/ 56 އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަުތ އަރީޖް ޙުސައިން  މެންބަރު 

 2021ސެޕްޓެންބަރު   6 2014/36 އިސްމާޢީލް هللا އަލްއުސްތާޛު ފަުތޙު މެންބަރު 
 2022  އޯގަސްޓް   21 125/2016 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ޝީނާ މުޙައްމަދު  މެންބަރު 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 މެންބަރުން   ކޮމިޓީތަކުގެ   ސްޕެޝަލިސްޓް   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ :  3ޓް ޑޮކިއުމަން 

 

 ކޮމިޓީ އޮފް އެކްސްޕަރޓްސް ބާ އެގްޒާމް  

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 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  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 ފާޠިމަުތ ޝިއުނީޑރ.  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 ކޯޓުގެ ޤާޟީހައި  ނާޒް ފަހުމީ އަލްއުސްތާޛާ ދީބާ މެންބަރު 

 

 ޔަންގް ލޯޔަރސް ކޮމިޓީ 

  ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ  ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 ތާރީޚް   ޙަވާލުވި   މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2019/68 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަުތ ޖޫނީ ލަޠީފް  ރައީސް  

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/04 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ޢިއްފާ އަޝްރަފް  ރައީސް ނައިބު  

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   PL(P)-2020/039 6 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލަމްސާ ލަޠީފް  ސެކްރެޓޭރިއަޓް 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   PL(P)-2020/158 6 އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ދާނިޝް މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2011/04 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފަރީދު މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   PL(P)-2020/175 6 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނައުފާ މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2016/120 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/29 އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2019/214 އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަުތ ޞިބާ ޝަފީޤް  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/47 އަލްއުސްތާޛާ އަލްހާ ޢަލީ ރަޝީދު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/29 އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   PL(P)-2020/039 6 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލަމްސާ ލަޠީފް  މެންބަރު 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ސިވިލް ޕްރެކްޓިސް ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 ތާރީޚް މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި  

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2016/120 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު  ރައީސް  

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/47 އަލްއުސްތާޛާ އަލްހާ ޢަލީ ރަޝީދު  ނައިބު ރައީސް 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   PL(P)-2020/175 6 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނައުފާ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   PL(P)-2020/158 6 އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ދާނިޝް މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2019/214 އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަުތ ޞިބާ ޝަފީޤް  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2011/04 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފަރީދު މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/29 އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/167 އަލްއުސްތާޛާ ޤަީތލަުތ އާދަމް މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/168 އަލްއުސްތާޛާ ނަޒާޙަުތ އަޙްމަދު މެންބަރު 

 

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   PL(P)-2020/158 6 އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ދާނިޝް  ރައީސް  

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2019/214 އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަުތ ޞިބާ ޝަފީޤް  ނައިބު ރައީސް 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2019/68 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަުތ ޖޫނީ ލަޠީފް  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/29 އަލްއުސްތާޛު އިބްރަހީމް ޙަމްޒާ ޚަލީލް  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/08 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަުތ ޔާސްމީން ޝަމާލު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/47 ރަޝީދު އަލްއުސްތާޛާ އަލްހާ ޢަލީ  މެންބަރު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/29 އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/24 އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/04 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ޢިއްފާ އަޝްރަފް  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   PL(P)-2020/039 6 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލަމްސާ ލަޠީފް  މެންބަރު 

 

 ރޝިޕް އެންޑް ބާ ކެއަރ ކޮމިޓީ މެންބަ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2019/214 ޞިބާ ޝަފީޤް އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަުތ  މެންބަރު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2011/04 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފަރީދު މެންބަރު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2012/10 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ މުޙައްމަދު މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2016/131 އަލްއުސްތާޛާ ޝުކުރާނާ މުޙައްމަދު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/25 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/168 އަލްއުސްތާޛާ ނަޒާޙަުތ އަޙްމަދު މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2009/50 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާޢު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/29 އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މެންބަރު 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2022ޖުލައި   25 2018/05 އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޢީމް  މެންބަރު 

 2022ޖުލައި   25 2015/100 އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ސިމާން މެންބަރު 

 2022ޖުލައި   25 2016/12 އަލްއުސްތާޛު ނާހީ ނަސީމް  މެންބަރު 
 2022ޖުލައި   25 2011/36 އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ މެންބަރު 
 2022ޖުލައި   25 2011/38 އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ޝަފީޢާ ރިޟާ  މެންބަރު 
 2022ޖުލައި   25 2016/125 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ޝީނާ މުޙައްމަދު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2009/50 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާޢު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/24   އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2019/214 އާމިނަުތ ޞިބާ ޝަފީޤް އަލްއުސްތާޛާ  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2012/10 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ މުޙައްމަދު މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/04 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ޢިއްފާ އަޝްރަފް  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2016/126 ޞާލިޙް هللا އަލްއުސްތާޛާ މަންޝާ ޢަބްދު މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/29 އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މެންބަރު 

 

 އޭ.ޑީ.އާރު އެންޑް މީޑިއޭޝަން ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2009/69 އާމިނަުތ ރާޔާ ޢަލީ އަލްއުސްތާޛާ  ރައީސް  

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2019/68 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަުތ ޖޫނީ ލަޠީފް  ނައިބު ރައީސް 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/29 އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ސެކްރެޓޭރިއަޓް 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2009/22 އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަުތ ސުވޭޒާ ނަޢީމް  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2011/04 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފަރީދު މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   PL(P)-2020/175 6 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނައުފާ މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/168 އަލްއުސްތާޛާ ނަޒާޙަުތ އަޙްމަދު މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2016/126 ޞާލިޙް هللا އަލްއުސްތާޛާ މަންޝާ ޢަބްދު މެންބަރު 

 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/29 ޚަލީލް އަލްއުސްތާޛު އިބްރަހީމް ޙަމްޒާ  މެންބަރު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/08 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަުތ ޔާސްމީން ޝަމާލު  މެންބަރު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/47 އަލްއުސްތާޛާ އަލްހާ ޢަލީ ރަޝީދު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2012/10 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ މުޙައްމަދު މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/29 އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/24 އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް  މެންބަރު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2009/50 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާޢު  މެންބަރު 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 

 ކްރިމިނަލް ލޯ އެންޑް ޕްރެކްޓިސް ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2012/10 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ މުޙައްމަދު މެންބަރު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/25 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ސަލީމް މެންބަރު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/29 އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މެންބަރު 

 

 ފެމިލީ ލޯ އެންޑް ޕްރެކްޓިސް ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ނަން  މަޤާމް 
 ނަންބަރު 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚް 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2016/131 މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛާ ޝުކުރާނާ  މެންބަރު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2018/167 އަލްއުސްތާޛާ ޤަީތލަުތ އާދަމް މެންބަރު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/24 އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް  މެންބަރު 
 2022ސެޕްޓެމްބަރު   6 2015/29 އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މެންބަރު 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ބާ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  :  4ޓް ޑޮކިއުމަން 
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 މުވައްޒަފުން   ތިބި   ރީގައި ރަޖިސްޓަ   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ   2022:  5 ޓް ޑޮކިއުމަން 

 ސެކްޝަން   / ޑިޕާޓްމަންޓް  މަޤާމު  ނަން   މުވައްޒަފުގެ  #
 ހިންގުން  އިދާރީ ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ ޖަބީން  މަރިޔަމް. ޑރ 1
 އެފެއާޒް ލީގަލް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ނިޝާޠު މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު 2
 އެފެއާޒް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެފެއާޒް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިރެކްޓަރ ދުމަޙްއަ ޒާޝި ފާޟިލާއަލް 3
 އެފެއާޒް ޝަލްފައިނޭން އެފެއަރޒް ފައިނޭންޝަލް ޑިރެކްޓަރ ޝިރުހާން  ފާިތމަުތ އަލްފާޟިލާ 4
 ޕްރޮގްރާމްސް ޓިވްއެގްޒެކެ ރިލޭޝަން ރމެންބަ އަޙްމަދު ޝާދިން ޢާއިޝަުތ އަލްފާޟިލާ 5
 ޕްރޮގްރާމްސް ކައުންސެލް އަޙްމަދު  ނަޒާހަުތ އަލްއުސްތާޛާ 6
 ޕްރޮގްރާމްސް ކައުންސެލް އެސޯސިއޭޓް ސަލީމް ޢާއިޝަުތ އަލްއުސްތާޛާ 7
 ޕްރޮގްރާމްސް   ކައުންސެލް އެސޯސިއޭޓް އިބްރާހީމް   ޙުސައިން ހާޒިޖާ އަލްއުސްތާޛާ 8
 ޕްރޮގްރާމްސް ޓް އެސޯސިއޭ ޕްރޮގްރާމް ސީނިއަރ ރު ހިޒާ ޝީމާ  މަުތފާޠި އަލްފާޟިލާ 9
 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފައިނޭންސް ސީނިއަރ ދާރައު ނަުތމިއާ އަލްފާޟިލާ 10
  ޕްރޮގްރާމްސް ސެކްރެޓަރީ  ޕްރޮގްރާމް އިބްރާހީމް އާމިނަުތ އަލްފާޟިލާ 11
 އެފެއާޒް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުނާ ޢާއިޝަުތ އަލްއުސްތާޛާ 12
 އެފެއާޒް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުޙައްމަދު  މުނާ ލްފުޝަރަ  އަލްފާޟިލާ 13
 އެފެއާޒް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   އެސިސްޓެންޓް އޮފީސް ރުފުޅު މަޢު ނާޝިޠާ އަލްފާޟިލާ 14

 

 

 މުވައްޒަފުން   ނެގިފައިވާ   ގޮތްގޮތުން   އެހެނިހެން   ކައުންސިލަށް   ބާ   ނިމުނުއިރު  އަހަރު   ވަނަ   2022:  6  ޓް ޑޮކިއުމަން 

 ސެކްޝަން   / ޑިޕާޓްމަންޓް  މަޤާމު  ނަން   މުވައްޒަފުގެ  #
  ޕްރޮގްރާމްސް ޕްރޮގްރާމްސް ޑިރެކްޓަރ މޫސާ  އަނީާތ .ޑރ 1
  ޕްރޮގްރާމްސް ސްޕްރޮގްރާމް ރޑިރެކްޓަ ޝަމާލް  ޔާސްމީން މަުތޠިފާ އަލްއުސްތާޛާ 2
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ރަސްމީ    ކޮމިޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް ވަނަ އަހަރުގެ    2022:   7 ޓް ޑޮކިއުމަން 

 

 ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ 

ތާޛު
ސް
ލްއު

އަ
 

ަޞީލް
 އ

މަދު
ޙައް

މު
 

ސަން 
ޙަ

 

 .
ޑރ

ަޢީމް 
 ނ

ނާރާ
އަ

 

ހުމީ
 ފަ

ބާން
ނޫރު

ާޛާ 
ސްތ

ލްއު
އަ

ިޞަލް 
ފައ

ދު 
އްމަ

މުޙަ
ާޛު 

ސްތ
ލްއު

އަ
 

ާޛު 
ސްތ

ލްއު
އަ

އްޒު 
މުޢި

ދު 
ޙްމަ

އަ
ޢަތު  

ރިފް
މް 

ްރާހީ
ޢިބ

ާޛު 
ސްތ

ލްއު
އަ

 

ތާޛު
ސް
ލްއު

އަ
 

ބްދު
ޢަ

هللا 
އްޒު 

މުޢި
 

މީދު 
 ޙަ

މޫން
މައު

ާޛު 
ސްތ

ލްއު
އަ

 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަންބަރު

 ތާރީޚް  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 

 10.01.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ OL ✓ ✓ 2  ާ25.01.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ OL ✓ ✓ 3  ާ07.02.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސ 

 17.02.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ބައްދަލުވުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި  1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  07.03.2022 

 10.03.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  5 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×

 20.03.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 31.03.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  7 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×

 11.04.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  2 × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 19.04.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  8 × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 26.04.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  9 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ބައްދަލުވުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި  3 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  16.05.2022 
 26.05.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  10 × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 01.06.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  4 ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ×
 05.06.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  5 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×
 09.06.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ×
 23.06.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  12 ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 19.06.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ބައްދަލުވުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި  7 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×  21.06.2022 
 06.07.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ދެވަނަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ 

ތާޛު
ސް
ލްއު

އަ
 

ަޠީފް 
އްލ

ބްދު
 ޢަ

ޢަލީ
 

ަޞީރު 
 ނ

ދިޙު
ސާ
ާޛު 

ސްތ
ލްއު

އަ
 

އިން 
ސަ
 ޙު

ދީނާ
ާޛާ 

ސްތ
ލްއު

އަ
 

 .
ޑރ

ނީޒާ 
 މު

ިޝަުތ
ޢާއ

 

މީލް
ޝަ

މް 
ްރާހީ

އިބ
ާޛު 

ސްތ
ލްއު

އަ
 

އްޒު 
މުޢި

ދު 
ޙްމަ

 އަ
ތާޛު

ސް
ލްއު

އަ
ޢަތު  

ރިފް
މް 

ްރާހީ
ޢިބ

ާޛު 
ސްތ

ލްއު
އަ

 

ތާޛާ
ސް
ލްއު

އަ
 

މަދު 
އަޙް

ނާ 
މިޒް

ިޝާމް 
 ވ

ާޢީލް
ސްމ

 އި
ތާޛު

ސް
ލްއު

އަ
 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަންބަރު

 ތާރީޚް  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 

 18.07.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ×

 01.08.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  15 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓

 08.08.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  8 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޖަލްސާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ  16 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  17.08.2022 
 29.08.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  17 × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 31.08.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  9 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 04.09.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  10 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 12.09.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -
 26.09.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 04.10.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  11 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓

ޖަލްސާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ  20 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  24.10.2022 

 7.11.202 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  21 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓

 21.11.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  22 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ×

 5.12.22 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  23 ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ×

 19.12.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  24 ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ×

 27.12.2022 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 

 

 ލީވް : އޮފިޝަލް  OL    : އޮފިޝަލް ޓްރެވަލOTް  : މެޓަރނިޓީ ލީވް M ކޯޑް: 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ތައް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ ކޮންފަރަންސް، ފޯރަމް، ލެކްޗަރ، ވަރކްޝޮޕް  އަހަރ ާ ބ ާ ވަނަ    2022 : 8މަންޓް އު ޑޮކި 

ބައިވެރިންގެ   އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތް  ތާރީޚް  ނަން  #
 ޢަދަދު 

    އަދި ފޯރަމް   ންފަރަންސް ކޮ  
އޮކްޓޫބަރު  11-10 ބާ ކޮންފަރަްނސް: ރެއިޒް ދަ ބާ  1

2022 
ބާ ކައުްނސިލް އަދި އޭ.ބީ.އޭ ރޫލް 

 އޮފް ލޯ އިނިޝިއޭޓިވް 
259 

 38 ބާ ކައުްނސިލް 2022އޮކްޓޫބަރު  31 ބާ ކައުްނސިލް ފޯރަމް: ރޫލް އޮފް ލޯ ސީރީޒް  2

     

    ލެކްޗަރ އަދި އިންފޮމޭޝަން ސެޝަން  
ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: މޯލްޑިިވއަން ލީަގލް   3

 1ލެކްޗަރ  -ސިސްޓަމް
 397 ކައުްނސިލްބާ  2022މާރިޗު  12

ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ކްރިމިނަލް ލޯ އެންޑު   4
 2ލެކްޗަރ   -ޕްރޮސީޖަރ 

 342 ބާ ކައުްނސިލް 2022މާރިޗު  19

ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: މޯލްޑިިވއަން ލީަގލް   5
 3ލެކްޗަރ  -ސިސްޓަމް

 222 ބާ ކައުްނސިލް 2022އެޕްރީލު  2

އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ކޮްނޓްރެކްޓު ލޯ އެންޑް ބާ  6
 4ލެކްޗަރ  - -ޕްރެކްޓިސް

 194 ބާ ކައުްނސިލް 2022އެޕްރީލު  14

 158 ބާ ކައުްނސިލް 2022އެޕްރީލު  19 5ލެކްޗަރ  -ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ޓޯޓު ލޯ  7

 114 ބާ ކައުްނސިލް 2022މެއި  28 6ލެކްޗަރ  -ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ޓޯޓު ލޯ  8

 103 ބާ ކައުްނސިލް 2022ޖޫން  4 7ލެކްޗަރ  -ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ލޭްނޑު ލޯ  9

 139 ބާ ކައުްނސިލް 2022ޖޫން  14 8ލެކްޗަރ  -ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ލޭްނޑު ލޯ  10

މެްނބަރުން ބާ އިމްތިޙާުނެގ ބައިެވރިންނާ  އެްގޒެކެޓިްވ ކޮމިޓީ  11
 ބައްދަލުކުރުން 

 21 ބާ ކައުްނސިލް 2022އޮަގސްޓު  21

ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ކްރިމިނަލް ލޯ އެންޑު   12
 9ލެކްޗަރ  -ޕްރޮސީޖަރ 

 94 ބާ ކައުްނސިލް 2022އޮކްޓޫބަރު  1

އެންޑު ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ލޭްނޑު ލޯ  13
 10ލެކްޗަރ  -ޕްރެކްޓިސް

 190 ބާ ކައުްނސިލް 2022އޮކްޓޫބަރު  1

ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: މޯލްޑިިވއަން ލީަގލް   14
 11ލެކްޗަރ  - -ސިސްޓަމް

 20 ބާ ކައުްނސިލް 2022އޮކްޓޫބަރު  3

ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ކްރިމިނަލް ލޯ އެންޑު   15
 12ލެކްޗަރ  -ޕްރޮސީޖަރ 

 178 ބާ ކައުްނސިލް 2022އޮކްޓޫބަރު  8

ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ކޮްނސްޓިޓުއުޝަނަލް   16
 13ލެކްޗަރ  -އެންޑް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިްވ ލޯ 

 125 ބާ ކައުްނސިލް 2022އޮކްޓޫބަރު  13



 

 

 

 

ޞަފްޙާ ަވނަ ތެރެއިން ޞަފްޙާެގ 65   76 

  

ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ކޮްނޓްރެކްޓު ލޯ އެންޑް  17
 14ލެކްޗަރ  -ޕްރެކްޓިސް

 39 ބާ ކައުްނސިލް 2022އޮކްޓޫބަރު  18

ލެކްޗަރ  -ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ލޯ އޮފް ޓޯޓު 18
15 

 78 ބާ ކައުްނސިލް 2022އޮކްޓޫބަރު  29

ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ކޮްނސްޓިޓުޝަނަލް  19
 16ލެކްޗަރ  -އެންޑް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިްވ ލޯ 

 7 ބާ ކައުްނސިލް 2022އޮކްޓޫބަރު  30

ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ކޮްނޓްރެކްޓު ލޯ އެންޑް  20
 17ލެކްޗަރ  -ޕްރެކްޓިސް

 45 ބާ ކައުްނސިލް 2022ނޮެވންބަރު  2

ބާ އިމްތިޙާުނެގ ލެކްޗަރ ސީރީޒް: ކޮްނސްޓިޓުއުޝަނަލް   21
 18ލެކްޗަރ  -އެންޑް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިްވ ލޯ 

 20 ބާ ކައުްނސިލް 2022ނޮެވންބަރު  10

    ތަމްރީނު އަދި ވޯކްޝޮޕް  
 13 ބާ ކައުްނސިލު އަދި ޔޫ.އެސް.ޑީ.އޯޖޭ  2022މާރޗް  29 މޫޓް ކޯޓު އެޑްޮވކަސީ ޕްރޮރާމް ފޯ ލޯ ސްޓުޑެންޓްސް  22

ރޯލް އޮފް ޕްރޯބޯނޯ ލޯޔަރ އިން އިންކްރީސިްނގ އެކްސެސް   23
 ޓު ޖަސްޓިސް 

ކައުްނސިލު އަދި އޭ.ބީ.އޭ ރޫލް ބާ  2022މާރޗް  30
 އޮފް ލޯ އިނިޝިއޭޓިވް 

17 

ކޮންސަލްޓޭޝަން ިވތް ސީނިއަރ ލީަގލް ޕްރޮފެޝަނަލްސް   24
އޮފަރިްނގ ލީަގލް އެސިސްޓެްނސް ޓު އެކިއުސްޑް  

 ޕާރސަްނސް އެްނޑް ޕާރސަންސް  އިްނ ޑިޓެންޝަން 

ބާ ކައުްނސިލު އަދި މެކްސް   2022މޭ  18-19
 ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭންކް 

18 

އެޑްޮވކަސީ ޓުރެއިނިްނގ އޮން ހައު ޓު ޕްރިޕެއަރ އެންޑު   25
 ޕްރެޒެންޓު އަ ކޭސް ޓު ބީ އިފެކެޓިްވ އެންޑު ޕަރސުއޭސިވް 

އޮަގސްޓު  24-25
2022 

ބާ ކައުްނސިލު އަދި ޔޫރަޕިއަން  
 ޔޫނިއަން 

22 

އެސްޓެބްލިޝްމަންޓު އޮފް އަ ބާ ކައުްނސިލް ފިޓު ފޯ އަ   26
 މޮޑާން ޕްރޮފެޝަން 

ބާ ކައުްނސިލު އަދި ޔޫރަޕިއަން   2022އޮަގސްޓު  31
 ޔޫނިއަން 

18 

ލީަގލް ސްކިލްސް ޯވކްޝޮޕް ފޯ ލޯޔަރސް އޮން   27
ޕްރޮަވއިޑިްނގ ލީަގލް އެސިސްޓެްނސް ޓު ޕާސަންސް ިވތް  

 ޑިސްއެބިލިޓީސް އެންޑު މައިްގރެންޓު ޯވކާސް

ސެޕްޓެމްބަރު   13-15
2022 

ކައުްނސިލު އަދި މެކްސް  ބާ 
 ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަން 

36 

ެގ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ބޭއްުވނު އިޖުރާއަތު މަދަނީ   28
 ތަމްރީނު 

ސެޕްޓެމްބަރު   17
2022 

ބާ ކައުްނސިލު އަދި ދިެވހި  
 ފަނޑިޔާރުްނެގ ޖަމްޢިއްޔާ 

119 

ކައުްނސިލު އަދި އޭ.ބީ.އޭ ރޫލް ބާ  2022އޮކްޓޫބަރު  10 ލޯޔަރ އެތިކްސް އެންޑު ޑިސިޕްލިންގ 29
 އޮފް ލޯ އިނިޝިއޭޓިވް 

78 

ބާ ކައުްނސިލު އަދި އޭ.ބީ.އޭ ރޫލް  2022އޮކްޓޫބަރު  12 ލޯޔަރ އެތިކްސް އެންޑު ޑިސިޕްލިންގ 30
 އޮފް ލޯ އިނިޝިއޭޓިވް 

8 

ޕްރޮަވއިޑިްނގ ލީަގލް އެސިސްޓެްނސް ޓު އެކިއުސްޑު  31
ޑިޓެންޝަން: ސްކިލްސް ޕާސަންސް އެންޑު ޕާސަންސް އިން 

 ރިްނގ ފޯ ޖޫނިއަރ ލޯޔަރސް ޔައިން ކްރިމިނަލް ލޯ

އޮކްޓޫބަރު  20-22
2022 

ބާ ކައުްނސިލު އަދި މެކްސް  
 ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަން 

26 

ޕްރޮަވއިޑިްނގ ލީަގލް އެސިސްޓެްނސް ޓު އެކިއުސްޑު  32
ޕާސަންސް އެންޑު ޕާސަންސް އިން ޑިޓެންޝަން: ސްކިލްސް 

 ރިްނގ ފޯ ޖޫނިއަރ ލޯޔަރސް ޔަކްރިމިނަލް ލޯއިން 

އޮކްޓޫބަރު  23-25
2022 

ބާ ކައުްނސިލު އަދި މެކްސް  
 ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަން 

25 

 ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް އަހުލުެވރިކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމް  33
 

ބާ ކައުްނސިލު އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ   2022ނޮެވންބަރު  29
 ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް 

34 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 13 ކައުްނސިލް ބާ 2022 ޑިސެމްބަރު 8 ޯވކްޝޮޕް  ޕްލޭން-ޯވކް  އެނުއަލް 34

 3189   ޖުމްލަ  

 

 

 ލިސްޓު  ކައުންސިލުތަކުގެ /ކޮމިޝަން /ކޮމިޓީ  ތަމްސީލުކޮށްފައިވާ   ކައުންސިލު   ބާ   އަހަރު   ވަނަ   2022:  9  ޑޮކިއުމަންޓު 

  ޢައްޔަނުކުރެވުނު  ފަރާތް   ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ  މަޤާމް   / ކޮމިޓީ   ޢައްޔަނުކުރެވުނު 
 ތާރީޚު 

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

  ޢަލީ އަލްހާ އަލްއުސްތާޛާ މެންބަރު އާންމު
 ރަޝީދު 

  ޑިސެމްބަރު  09
2021 

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

  އޮގަސްޓް  05
2021 

 ބަދަހިކޮްށ އިތުރަްށ ގުޅުން އޮންނަ ސަރުކާރާ  ވެރިންނާއިވިޔަފާރި ދިވެހިރާއްޖޭގައި .3
  ސިޔާސަުތަތއް ސަރުކާރުގެ ހުރި ގުޅުން އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރިއާއި

 ގޮުތގައި ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ރަސްމީ މަޝްވަރާކުރާނެ، ކަނޑައެޅުމުގައި
 'ކައުންސިލް  ބިޒްނަސް' އުފައްދަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  މެންބަރު ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް
 މުޢިއްޒު  އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު

 2021 މާރޗް  21

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

 ފެބުރުވަރީ 07
2021 

 އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ މުރާޖަޢާކުރުމަްށ ސިޔާސަުތަތއް ޓެކުހާބެހޭ . 5
، ދިނުމަްށޓަކައި ލަފާ ފަންނީ ދިރާސާތަކަށް  ކުރަމުންދާ  އިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 މެންބަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީއަްށ ރިވިއު ޕޮލިސީ ޓެކްސް އެކުލަވާލާފައިވާ

  މެންބަރު ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް
 ފަހުމީ ނޫރުބާން އަލްއުސްތާޛާ

  ނޮވެންބަރު 9
2020 

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

 ޙަވާލުކުރާ ކައުންސިލުން އިންިތޤާލީ ގެ 'މޯލްޑިވްސް  ދަ އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް
  ކޮމިޓީއަްށ ސްތިޢުނާފުއި އެކުލަވާލާ އަދާކުރުމަްށޓަކައި މަސްއޫލިއްޔަުތަތއް
 މެންބަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ

  މެންބަރު ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް
  ލްފައިޞަ މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު

  އޮކްޓޫބަރު 11
2020 

 ގުޅޭ ފައިނޭންސްކުރުމާ ޓެރެރިޒަމަްށ އަދި ރިންގ ލޯންޑަ މަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި .7
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ، މަސައްކަުތގައި ހެދުމުގެ  އެސަސްމަންޓެއް ރިސްކް ނެޝެނަލް
 އެކުލަވާލުމުގެ ގުރޫޕްަތއް  ވޯކިންގ ހިމެނޭގޮަތްށ އިދާރާަތއް ކަމާއިގުޅޭ

  އެންޑް   ބިޒްނަސް ފައިނޭންޝިއަލް-ނޮން ޑެޒިގްނޭޓެޑް'، ތެރެއިން މަސައްކަުތގެ
 މެންބަރު  ގެ'ޓީމް ޕްރޮފެޝަނަލް

 އަލްއުސްތާޛު ކައުންސެލް ޖެނެރަލް
 ނިޝާޠު  މުޙައްމަދު

 2020  ޖޫން  26

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

  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ
 ޖަބީން  މަރިޔަމް ޑރ

  ނޮވެންބަރު  19
2019 

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

  ވިޔަފާރިއަްށ މާޙައުލު ވިޔަފާރީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަލީގައި ކަންަތއްަތކުގެ

  މެންބަރު ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް
 މުޢިއްޒު  އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު

  އޮކްޓޫބަރު 22
2019 
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ޓު   ޕޯ ރީ ރި ހަ 2022އަ  

 ޓްރޭޑް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ލަފާދިނުމަްށ ގޮުތން ގޮތަކާގުޅޭ ފަހިވެގެންދާނެ
 ކޮމިޓީ ފެސިލިޓޭޝަން
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 2023  ޕްލޭން   ވަރކް   އެނުއަލް   ކައުންސިލުގެ   ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  : 10މަންޓް އު ޑޮކި 

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.  
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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. 

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.  

2023 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 

5.1.5.1b 
Policy 5: Ensure 
the independence 

  
1.1 Issue practicing 
license, permits for 

(a) Process applications, issue 
permits, and maintain registry of 

x x x x 
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Licensing & 
Registration 
Standards 

of the legal 
profession in line 
with international 
best practices 
[M179] 

lawyers and 
register legal 
services 

lawyers with higher rights of 
audience at the High Court 

(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 x x 

 

(g) Conduct bar admission 
ceremony 

x        

  

1.2 Formulate 
procedures for 
issuance, renewal, 
and review of 
licensing for 
lawyers and legal 
practices including 
a uniform written 
bar examination 

(a) Prepare Initial Draft Regulation 
on Lawyer Relicensing  

x       

 

  
  
  
  
  
  
  

1.3 Develop Bar 
Exam that 
evaluates law 
graduates' 
preparedness to 
practice 

(a) Contracts for exam development 
and Composition of CoE 

x        

(b) Bar Exam 2023 Syllabus 
Development 

x        

(c) International consultant and CoE 
to advise on definition of 
competency 

  x     
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(d) Work with local SMEs and item 
writers to develop and test bar 
exam questions 

  x x   
 

(e) Conduct Bar Exam Feasibility 
Study (Operations Feasibility and 
Item Feasibility) 

  x     
 

(f) Training BCM secretariat staff to 
administer the bar exam  

    x    

(g) Editing and Reviewing questions   x x    

(h) Formulate Guidelines and 
Assessment regulations and policies 
for the bar exam 2023 

    x x 
 

(i) Administer bar exam       x  

(j) Scoring and Results     x    

1.4 Build the 
capacity and 
efficiency of the 
licensing training 
program 

(a) Develop the Licensing Training 
Program 

x x      

(b) Adopt the new Licensing 
Training Program 

  x      

(c) Conduct awareness sessions on 
the Licensing Training program for 
law graduates and students 

  x x x 
 

(d) Conduct quarterly meetings 
with the supervisors and trainees to 
enhance program effectiveness 

  x x x 
 

(2) Establish and 
Implement Ethical 
and Professional 
Standards 
  

5.1.5.1c 

Policy 5: Ensure 
the independence 
of the legal 
profession in line 
with international 
best practices 
[M179] 

Strategy 5.1: 
Regulate the legal 
profession through 
Bar Council[M179] 

Action 5.1c: 
Formulate and 
implement ethical 
and professional 
standards of 
conduct for legal 
practitioners in 
Maldives including 
procedures to 
implement 
disciplinary 
sanctions 

(a) Conduct process monitoring 
exercise on disciplinary complaints 
received at the BCM, and submit 
report to Executive Committee 
(Internal Performance Review) 

x x x x 

 

(b) Review performance of 
individual Ethics Panels, and submit 
report to Executive Committee 

x x x x 
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5.1.5.1d 

Policy 5: Ensure 
the independence 
of the legal 
profession in line 
with international 
best practices 
[M179] 

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 accepted 
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 x x 

 

(3) Enhance 
professional 
competence of 
legal 
professionals 

5.1.5.2a 
  
  
  
  
  
  

Policy 5: Ensure 
the independence 
of the legal 
profession in line 
with international 
best practices 
[M179] 

Strategy 5.2: 
Strengthen and 
improve quality of 
legal education 
and improve the 
capacity of legal 
professionals 

Action 5.2a: 
Formulate and 
conduct 
continuous 
professional 
development 
programs for legal 
professionals 

(a) Draft CPD regulations and 
subsequently support the 
development and administration of 
a CPD system 

x       

 

(b) Conduct review of professional 
development needs for legal 
professionals through legal 
profession survey 

x       

 

(c) Establish ToR and hire 
consultants 

x        

(d) Develop CPD programs for BCM 
members 

  x      

(e) Training in core legal subjects 
and practice skills  

    x x  

(f) Design, establish and implement 
specialized training curriculum for 
legal practitioners on technical 
areas  

    x x 

 

(g) Conduct CPD program - ethics 
and disciplinary training for lawyers 

x x x x  

(4) Enhance and 
Maintain 
Standards in Legal 
Education  

5.1.5.2b 

Policy 5: Ensure 
the independence 
of the legal 
profession in line 
with international 

Strategy 5.2: 
Strengthen and 
improve quality of 
legal education 
and improve the 

4.1 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 

x       
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best practices 
[M179] 

capacity of legal 
professionals 

teaching and all related functions of 
legal education) 

(b) Adopt Legal Education Rules x        

4.2 Formulate and 
implement clinical 
and legal education 
support initiatives 
for law students 

(a) Organize and facilitate 
workshops public lecture series on 
various topics for law students 

x x x x 

 

5.1.5.2c 

Policy 5: Ensure 
the independence 
of the legal 
profession in line 
with international 
best practices 
[M179] 

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     

 

5.1.5.2d 

Policy 5: Ensure 
the independence 
of the legal 
profession in line 
with international 
best practices 
[M179] 

Action 5.2d: 
Review and 
implement 
Teacher Quality 
Assessments in all 
Maldivian Law 
Schools 

(a) Conduct stakeholder 
consultations with law schools to 
establish a TQA framework for law 
teachers in the Maldives 

  x     

 

(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 

5.1.5.1e 

Policy 5: Ensure 
the independence 
of the legal 
profession in line 

Strategy 5.1: 
Regulate the legal 
profession through 

Action 5.1e: Design 
and undertake 
awareness 
campaigns and 

(a) Develop and conduct programs 
on awareness campaigns and public 
relations events to increase 
confidence in the legal profession 

x x x x 
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in the Legal 
Prfofession/ 
System 
  
  
  

with international 
best practices 
[M179] 

Bar Council 
[M179] 

public relations 
events to increase 
confidence in the 
legal profession 

(b) Establish BCM legal aid fund       x  

(c) Establish BCM client protection 
fund 

      x  

(d) Translation of all BCM rules and 
procedures 

x x      

(e) Support civil society groups, 
NGOs and individuals working for 
the advancement of human rights 
and access to justice 

x x x x 

 

(f) Engage in high-level dialogue on 
various legal subjects 

x x x x  

(g) Support civil society groups, 
NGOs and individuals engaging in 
diverse public interest litigation 
cases 

x x x x 

 

(h) Engage on various social media 
platforms 

x x x x  

5.1f: 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 

x x     

 

(c) Establish and maintain a register 
of Pro Bono Lawyers  

x x x 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 

 

(6) Promote the 
Legal Profession 

      

Action 6.1: 
Improve the public 
perception of 
lawyers 

(a) PR firm / consultant engaged 
and begins work on developing 
marketing material to promote the 
BCM and the legal profession 

x x     

 

(b) PR firm / consultant develops 
BCM communication plan (Comms 
Plan) 

x x     
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(7) Increase 
Member 
Engagement and 
Satisfaction 

      

Action 7.1: 
Increase member 
engagement and 
voluntary 
subscription to 
BCM activities 

(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 
 

(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 x x x 
 

(b) Conduct baseline assessments 
on developing user-friendly Apps 
for members 

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/ 
Strong, 
Independent and 
Effective Bar 

      

Action 8.1: 
Improve corporate 
governance - Exco, 
SSC and secretariat 
capacity 

(a) Establish financial e-
management systems for the BCM 

x        

(b) Completion of BCM finance rules 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   

 

(g) Provide technical trainings 
needed for law reform, advocacy 
and involvement in legislative 
reform 

x x x x 

 

(h) Provide technical trainings 
needed for legal education, 
qualifications, accreditation, and 
institution monitoring 

x x x x 
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(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       

 

(k) Hire a consultant to develop and 
finalize Standard Operating 
Procedures (SOPs) for all functions 
of BCM 

x x     

 

Action 8.2: 
Improve 
perception of BCM 
as a valued 
organization 

(a) Launch BCM new website x        

(b) Develop a comprehensive online 
presence through a more interactive 
website, social media engagements 

x x x x 
 

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  
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