ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޤަވާޢިދު

ތައާރަފް

.1

ކޮމިޓީތަކުގެ މައިގަނޑު

.2

(ހ)

މިއީ ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  23ވަނަ
ބގެން އެ ޤަވާޢިދުގެ  40ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ޤަވާޢިދުގެ
ބރުލި ި
މާއްދާގެ (ޅ) އިން ާ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ
 41ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ަ
ބޔާންކުރާ
ބރުތަކާއި އިދާރީކަންކަން ކަނޑައަޅައި ަ
ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ާ
ޤަވާއިދެވެ.

(ށ)

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

(ހ)

ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތައް އުފެދިފައިވަނީ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ
ބލާއިރު ،ސްކައުޓް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ .މި އުސޫލުން ަ

އަސާސްތައް

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމާއި ،އެ ފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭ
އެއްވެސް ނިންމުމަކީ މިއިން ކޮމިޓީއެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.
(ށ)

ބނާވާންވާނީ ޔޫތް-
ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކުންވެސް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ި
ބރުންގެ ކުރިއެރުން އެއީ މައިގަނޑު
ސެންޓްރިކް ވިސްނުމެއްގެ މައްޗަށް ،ޔޫތް މެމް ަ
ބލައިގެންނެވެ.
އަސާސެއް ކަމުގައި ަ

(ނ)

ބއްޓަންކުރަންވާނީ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލާއި
ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ަ
ބނާވެފައިވާ އޮއްޓަރުހުރި
މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން ،އިންފޯމްޑް ޑިސިޝަންތަކެއްގެ މައްޗަށް ި
މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

1

ޤައުމީ ސްކައުޓް

.3

(ހ)

ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތައް

ބނެފައިވަނީ ދަ ސްކައުޓް
ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތައް ކަމުގައި ު
ބޔާންކުރާ
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  40ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ބޔާންކުރާ ވަގުތީ
ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ޤަވާޢިދުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ަ
ކޮމިޓީތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

(ށ)

ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1ޕޮލިސީ އެންޑް ރޫލްސް ކޮމިޓީ
 .2ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް ކޮމިޓީ
 .3އެޑަލްޓް ސަޕޯޓް ކޮމިޓީ
 .4ފައިނޭންސް އެންޑް ރިސޯސަސް ކޮމިޓީ
ބލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ
 .5ޕަ ް
 .6އެވޯޑްސް ކޮމިޓީ

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ

.4

(ހ)

މެމްބަރުންނާއި

ބރުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނާނީ އަންނަނިވި
ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމް ަ
ފަރާތްތަކެވެ.
ބރުން
 .1ކޮމިޓީތަކަށް ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މެމް ަ

ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޯރަމް

ބރުން
 .2ކޮމިޓީތަކަށް ސްކައުޓް ޔޫތް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މެމް ަ
ބރުން
 .3ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ސްކައުޓް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމް ަ
ބރުން
 .4ކޮމިޓީތަކަށް ސްކައުޓް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މެމް ަ
(ށ)

ބރުންގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީގެ
ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ކޮމިޓީތަކަށް އައްޔަންކުރާ މެމް ަ
ބރުން
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މެމް ަ
އައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.

2

ބރުންނެވެ.
ބރުންގެ އަދަދަކީ މަދުވެގެން  7އަދި ގިނަވެގެން  11މެމް ަ
(ނ) ކޮމިޓީތަކުގެ މެމް ަ
(ރ)

ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައި ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލާއި ސްކައުޓް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ
ބރަކު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އަދި ސްކައުޓް ޔޫތް ކައުންސިލްގެ މަދުވެގެން  1މެމް ަ

(ބ)

ބއްވާނެ
ބއްދަލުވުންތައް ާ
ކޮމިޓީތަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ަ
ބރުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު
ގޮތާއި ،ވަގުތާއި އެ ނޫންވެސް އިދާރީ ކަންކަން ނިންމާނީ މެމް ަ
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ.

(ޅ)

ބއިކުޅަ
ބރުންގެ ދެ ަ
ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ކޯރަމަކީ ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މެމް ަ
ބރެކެވެ.
ބޔަށްވުރެ އިތުރަށް އެއް މެމް ަ
އެއް ަ

(ކ)

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާ
ބރުންގެ
ބރުންގެ މެދުގައި ވޯޓުލައިގެން ،މެމް ަ
ބއިވެރިވާ މެމް ަ
ބއްދަލުވުމެއްގައި ަ
ަ
ބއްޔަތުންނެވެ.
އަގުލަ ި

(އ)

ބލެހެއްޓުން ފަދަ އިދާރީ
ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ޔައުމިއްޔާ ެ
ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްދޭނީ ޗީފް ކޮމިޝަނަރއެވެ.

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ

.5

(ހ)

ޗެއަރޕަރސަން

ކޮމިޓީތަކަށް ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލާއި ސްކައުޓް ޔޫތް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
ބރުންނާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ސްކައުޓް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ
މެމް ަ
ބރުން ކޮމިޓީތަކަށް އައްޔަންކުރެވުމުން ،ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
މެމް ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބއްދަލުވުމުގައި ،އެ ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ
މަތިން އެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ަ
ބރުންގެ ތެރެއިން ޗެއަރޕަރސަން އައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
މެމް ަ

(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕަރސަން އައްޔަންކުރާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

3

ބރުންނަށް ގޮވައި ،ޗެއަރޕަރސަން ހޮވުމުގެ ވޯޓުލުން
ބއްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެމް ަ
ަ
ބރެކެވެ.
ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެ ކޮމިޓީއަށް ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މެމް ަ
(ނ)

ކޮމިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
ބރުން އެދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން
ބއްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީގެ މެމް ަ
 .1ކޮމިޓީތަކުގެ ަ
ބއްވުން
ޭ
 .2ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ކޮމިޓީގެ
ބދާރީވުން
ފަރާތުން ޖަވާ ު
 .3ކޮމިޓީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުވާކަން ކަށަވަރުކުރުން

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ބާރުތައް .6

ބރުތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ާ
ބނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހޯދައި
 .1ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެސޯސިއޭޝަނުން ޭ
ބލުން
ެ
 .2ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށް ކަންކަން
އޮޅުން ފިލުވުން
 .3ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ލަފައާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުން
ބރުން މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް ދާއިމީ
 .4ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޓީ ތެރެއިންނާއި ޭ
ބ-ކޮމިޓީތައް ހަދައި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް
ކޮމިޓީގެ ސަ ް
އެކުލަވާލައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ބއްވާނެގޮތާއި ،ނިންމުންތައް
 .5ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ،ޖަލްސާތައް ާ
ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުލާނެ ގޮތްތަކާއި މި ނޫންވެސް އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް އެކަށައެޅުން

ޕޮލިސީ އެންޑް ރޫލްސް

.7

ޕޮލިސީ އެންޑް ރޫލްސް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
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 .1ވަކި ދާއިރާއަކަށް ހާއްސަކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ބނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި
ކޮމިޓީއެއް ނެތް ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އެސޯސިއޭޝަނަށް ޭ
އުސޫލުތައް ދެނެގަނެ ދިރާސާކުރުން
 .2ވަކި ދާއިރާއަކަށް ހާއްސަކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ
ބނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި
ކޮމިޓީއެއް ނެތް ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އެސޯސިއޭޝަނަށް ޭ
އުސޫލުތައް ޑްރާފްޓްކޮށް ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .3އެސޯސިއޭޝަންގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ޤައުމީ ސްކައުޓް
ކައުންސިލަށް ލަފާ ދިނުން
 .4ކޮމިޓީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް
މުރާޖައާކޮށް ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .5މުޅި އެސޯސިއޭޝަންއިން އަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި
ސިޔާސަތުތަކުގައި

އެކަތިއަނެކައްޗާ

ފުށުއަރާ

ކަންކަން

ދެނެގަނެ

އެކަންކަން

ހައްލުކުރުމަށް ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ލަފާ ދިނުން
 .6ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ފެންނަ
އިސްލާހުތައް ހޯދައި ދެނެގަނެ ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގާ
ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުތައް ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .7ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްކުރުން

ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް ކޮމިޓީގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

.8

ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
 .1ދުނިޔޭގެ ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް
ބލީން ފާސްކުރުމަށް ޤައުމީ ސްކައުޓް
ޕޮލިސީ އެކުލަވާލައި ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެމް ް
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
ބދަލުތައް ދެނެގަނެ
 .2އަމަލުކުރަމުންދާ ޔޫތް ޕްރޮގްރާމްއަށް ގެނައުމަށް ފެންނަ އުސޫލީ ަ
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ބދަލުތައް ގެނައުމަށް ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
އެ ފަދަ ަ
 .3ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް
އިވެލުއޭޓްކުރުން
ބޖްތަކާއި ނިޝާންތަކާއި އެވޯޑްތަކާއި މި ނޫންވެސް
ބރުންނަށް ދޭނެ ެ
 .4ޔޫތް މެމް ަ
ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް
ހުށަހެޅުން
 .5ޔޫތް

ޕްރޮގްރާމް

އެކުލަވާލައި

ތަރައްގީ

ކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުންނާއި

ނޮން-ފޯމަލް

އެޑިޔުކޭޝަން ރާވައި ހިންގާނެގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަމާ
ބނުންވާ ފަންނީ ލަފާދިނުން
ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޭ
ބރުންނާ ގުޅޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި
 .6ޔޫތް މެމް ަ
ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .7ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްކުރުން

އެޑަލްޓް ސަޕޯޓް ކޮމިޓީގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

.9

އެޑަލްޓް ސަޕޯޓް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
 .1ދުނިޔޭގެ އެޑަލްޓްސް އިން ސްކައުޓިންގ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ބހޭ އުސޫލެއް
ބރުންނާ ެ
ރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރާނެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެޑަލްޓް މެމް ަ
އެކުލަވާލައި ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
ބރުން ރެކްރޫޓްކުރުމާއި ،ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި ،ތަމްރީނު ދިނުމާއި،
 .2އެޑަލްޓް މެމް ަ
ބރުންނާ ގުޅޭ
ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި އަދި މި ނޫންވެސް އެޑަލްޓް މެމް ަ
ސިޔާސަތުތަކާއި

މިންގަނޑުތައް

ދިރާސާކޮށް

އެކުލަވާލައި

ޤައުމީ

ސްކައުޓް

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .3ސްކައުޓް

އެޑަލްޓް

ހަރަކާތުގައި

ވޮލަންޓިއަރުން

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ހުރި

ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި ،ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ
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އަލީގައި އަމަލުކުރަންވީ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކަށައަޅައި ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް
ހުށަހެޅުން
 .4ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްކުރުން

ފައިނޭންސް އެންޑް

.10

ރިސޯސަސް ކޮމިޓީގެ

ފައިނޭންސް އެންޑް ރިސޯސަސް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
 .1އެސޯސިއޭޝަންގެ މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް
ދެނެގަނެ އެކަމާ ގުޅޭ ލަފާ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ދިނުން

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 .2އެސޯސިއޭޝަންގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ހަދައި ފާސްކުރުމަށް ޤައުމީ
ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .3އެސޯސިއޭޝަންގެ

ފައިނޭންޝަލް

މެނޭޖްމަންޓް

މަހުން

މަހަށް

ރިވިއުކޮށް

އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
ބނުންވާ އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް
 .4އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑެޓް މެނޭޖްކުރުމަށް ޭ
އެކުލަވާލައި ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
ބލައިޒްކުރާނެ ގޮތުގެ
 .5އެސޯސިއޭޝަންގެ ރިސޯސް ހަރުދަނާކޮށް މެނޭޖްކޮށް މޮ ަ
އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .6ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްކުރުން

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

.11

ބލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ޕަ ް
ބލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ
ބނުންކުރުމާއި ެ
 .1އެސޯސިއޭޝަންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެނޭޖްކުރުމާއިޭ ،
އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތު އެކަށައަޅައި ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .2އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ހިންގާނެގޮތާއި،
މިންގަނޑުތަކާއި

ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ޤައުމީ

ހުށަހެޅުން
7

އެކަމުގެ އުސޫލުތަކާއި
ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް

ބލިކް
 .3ޕަ ް

އަދި

ރިލޭޝަންސް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ

ދާއިރާގެ

ތެރޭގައި

ބނުންވާ ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި ،ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި ޤައުމީ
އެސޯސިއޭޝަނަށް ޭ
ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .4ނޮން-ފޯމަލް އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޒުވާނުން ތަރައްޤީކޮށް ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް
ބނާކުރުމުގެ އެންމެ އިސްސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ި
ގޮތުގައި ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ބލިކް ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި އެސޯސިއޭޝަށް ޕަ ް
ބނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭފަދަ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި ޤައުމީ ސްކައުޓް
ޭ
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .5ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްކުރުން

އެވޯޑްސް ކޮމިޓީގެ

.12

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އެވޯޑްސް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
 .1ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން އެސޯސިއޭޝަނުން ދޭ
ޝަރަފާއި އެވޯޑްތައް އެކުލަވާލައި ،އެކަމާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް
އެކުލަވާލައި ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން ދޭ އެވޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަނާއި
 .2ޤައުމީ އަދި ަ
ބރުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ އެވޯޑުތައް
އެސޯސިއޭޝަނުގެ ގުރޫޕްތަކާއި ވަކިވަކި މެމް ަ
ދިރާސާކޮށް ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 .3ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްކުރުން

ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް

.13

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)
ގެ ދަށުން ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލާ ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލާންވާނީ
ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްއަކާ އެކީ ޤައުމީ ސްކައުޓް
8

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ގަރާރަކުންނެވެ.
 .1ކޮމިޓީގެ މަގުސަދު
 .2ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
ބރުން
 .3ކޮމިޓީގެ މެމް ަ
 .4ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު
ބދާރީވާންޖެހޭ ގޮތް
 .5ކޮމިޓީ ޖަވާ ު

ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުން

.14

(ހ)

ބނުންވާ ނަމަ،
ކޮމިޓީތަކަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާދޭން ޭ

އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި

ބޔާންކޮށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ،ކޮމިޓީގެ
އެކަން ަ

ވަކިކުރުން

މަގާމުން ވަކިވީއެވެ.
(ށ)

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ،ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުމަކުން
ބރުން މަގާމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
ކޮމިޓީތަކަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މެމް ަ
ބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވުން
ބލު އުޒުރެއް ނެތި ޖެހިޖެހިގެން ކޮމިޓީގެ ަ 3
 .1މަގު ޫ
ބހައްޓާގޮތުން ކޮމިޓީގެ މަގުސަދު ހާސިލުނުވާ
ބރެއްގެ އަމަލުތައް ަ
 .2އެ މެމް ަ
ބތުވުން
ކަމަށް ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ސާ ި
 .3މަޤާމުގެ

ހައިސިއްޔަތުން

ކޮމިޓީގެ

ބރުކަމަށް
މެމް ަ

އައްޔަންކޮށްފައިވާ

ބރެއްގެ އެ ހައިސިއްޔަތު ނެތިދިޔުން
މެމް ަ
 .4ކޮމިޓީގެ

ބރުކަމުގެ
މެމް ަ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާނުކުރެވޭ

ފަދަ

ހާލަތެއް

މެދުވެރިވުން

ކޮމިޓީތައް ޖަވާބުދާރީވުން

.15

(ހ)

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ
(ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ

9

ބދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލެވެ.
ކޮމިޓީތައް ޖަވާ ު
(ށ)

ބ
ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާ ާ
ގުޅޭގޮތުން ތިން މަހުން އެއް ފަހަރު ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ކޮމިޓީތަކުގެ
ޗެއަރޕަރސަން މައުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ބދާރީވާނެ ގޮތާއި މުއްދަތު އެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލާ ޓަރމްސް
ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް ޖަވާ ު
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
އޮފް ރެފަރެންސްގައި ަ

އަމަލުކުރަން ފެށުން

.16

(ހ)

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުސޫލު ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ
ތާރީހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ،ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއްގައި މި ޤަވާޢިދާ ފުށުއަރާކަމެއް ހުރިނަމަ،
އިސްކަންދޭނީ މި ޤަވާޢިދަށެވެ.

(ނ) މި ޤަވާޢިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ
ބޔާންކުރާ
ބރުތައް ަ
"ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އެކުލެވުމާއި މަސައްކަތްތަކާއި ާ
ޤަވާޢިދު" އުވުނީއެވެ.

ބއްދަލުވުމުން
ބއްވުނު ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ  24-2021ދައުރުގެ  5ވަނަ ރަސްމީ ަ
ބރު  31ވަނަ ދުވަހު ޭ
މިއީ  2021އޮކްޓޫ ަ
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.
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