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ރިޓީކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯ  
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ގަވާއިދު  ކައުންސިލުގެ އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ވަަނ  10ސެކިއުރިޓީޒްއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ މާީލ ) 2/2006މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ހަދައިފައިވާ  63އެ ޤާނޫނުގެ  ،މާއްދާގެ )އ( އާއި

 ގަވާއިދެކެވެ. 

 ތަޢާރަފު  .1

ކެޕިޓަލް މާކެޓާބެހޭ މިނިވަްނ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުްނސިލެްއ  ،މި ގަވާއިދުެގ މަޤްޞަދަކީ
އެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް، ކެޕިޓަލް މާކެޓާބެހޭ ކަންަކުމގައި އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ  ،އުފައްދައި

ޝަރީޢާގެ ލަފާ ހޯދުމެވެ. އަދި އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާކެޓެއް ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަްށ 
 ޓަކައި ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ހޯދުމެވެ.

 މަޤްޞަދު   .2

ޢާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި      މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަރީ
   ،"ކެޕިޓަލް މާކެްޓ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަީރ ކައުންސިލް" ެގ ަނމުގަިއ ކައުންސިލެްއ އުފައްދައި

އެ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަންކަން މި ގަވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
 ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. 

ކައުންސިލް   .3
 އުފެއްދުން

ކައުންސިލުގެ   .4  އް، ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.އުންސިލުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކަ
 ޒިންމާ 

   )ހ( ދިނުން؛ވައިޯފރުއޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢާ ލަފަޔާއި ރޫލިންގ 

އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢާ ލަފަޔާއި 
 ދިނުން؛ވައިފޯރުރޫލިންގ 

   )ށ(

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ދެމެހެއްޓުމުގައި ފޯރުވައިދޭންޖެހޭ އެހެްނވެސް ޝަރީޢާ ލަާފ 
 ދިނުން. ގނުވަތަ ރޫލިން

   )ނ(
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މެންބަރުން   .5 )ހ( ބޯޑުންނެވެ. ކުރަންވާނީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުްނ ޢައްޔަނު
ޢައްޔަނުކުރުމާއި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބުނެފައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ ކައުންސިލުެގ ެމންބަރެއްގެ ގޮތުގައި  ވަކިކުރުން 
ކުރިކަމުގެ ސިޓީއެްއ  ކައުންސިލަށް ޢައްޔަނު، ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ޢައްޔަނު

ކުރި މުއްދަތާއި، އެލަވަންސްެގ އެ މެންބަރަކު ޢައްޔަނު  ،ދޭންވާނެއެވެ. މި ސިޓީގައި
މެންބަރުކަމުްނ ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތް  ،އެ މެންބަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ތަފުސީލާއި

ކު ޢައްޔަނު ކުރެވޭނެ އެްނމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ރަބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މެންބަ
 )ފަހެއް( އަހަރެވެ.  5 ފަހަރަކު

  )ށ(

   )ނ( ކައުންިސލުގެ ެމންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ،ތިރީގައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެަނމަ

އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ މިންގަނޑުތަކަށް 
 ؛ނުފެތުން

(1)    

    (2) ؛އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުން

ފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި، އަދި ޮއތޯރިޓީއަށް  ގަބޫލުކުރެވޭއޮތޯރިޓީއަށް 
 ؛)ތިނެއް( ޖަލްސާއަށް ާހޒިރު ުނވުން 3އެންގުމަކާ ނުލައި، ވިދިވިދިގެން 

(3)    

ކައުންސިލުގައި އަދާކުރަންޖެޭހ ޒިންމާއާިއ ަމސްއޫލިއްޔަތާ މަޞްލަޙަތު 
 ؛ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފުށުއަރައިފާނޭ

(4)    

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ ކިބައިގައި ހުްނނަންވާނެކަމަްށ ިމ ގަވާއިދުގައި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠެއް އުނިވުން.

(5)    

)ހަތެއް( ެމންބަރުންެނވެ. މިއިން ކޮންެމ  7)ފަހެއް( ނުވަތަ  5 ،ކައުންސިލުގައި ތިބޭނީ
 ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާްނވާނެއެވެ. ،މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައިވެސް

ކެޕިޓަލް މާކެޓް  .6 )ހ(
ޝަރީޢާ 

އެޑްވައިޒަރީ 
ކައުންސިލް 
 ޤާއިމުކުރުން 

ޝަރީޢާއިން ނުވަތަ ފިޤްހު ނުވަތަ އުޞޫލުލް ފިޤްހު ނުވަތަ ފިޤްހު 
ނުވަަތ  ،އަލްމުޢާމަލާތުގެ ރޮނގުްނ ާމސްޓަރޒް ޑިގްރީއެއް ާހސިލުކޮށްފައިވުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސެކިއުރިޓީޒް ކޮމިޝަނެއް ނުވަތަ ކެޕިޓަލް މާކެޓް 
ރެގިއުލޭޓްކުރާ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ނުވަަތ 

ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއް ކަމުގައިވުން
 ކެޕިޓަލް މާކެޓުގެ ދާއިރާއިން، ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ތަޖުރިބާ، އިސްލާމިކް

(1)    
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ޮއތޯރިޓީއަށް  ެގ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާކަމަށްނުވަތަ އިސްލާމިްކ ފައިނޭންސް
 ؛ފެނުން

ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ، އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް ނުވުން
ނުަވތަ ދާއިީމ ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް 

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ނުވުން

(2)    

އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތެއްގެ، ނުވަތަ ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އިސްލާމިްކ 
 ންބަރެއް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތެއްގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުގެ މެ

 ކަމުގައި ނުވުން.

(3)    

މެންބަރުްނގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން  ،އްޗެއަރޕަރސަނެކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، 
ސަންގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ހަރަކަށް ހޮވަންވާނެއެވެ. ޗެއަރޕަރކޮންމެ އަ

 ޖަލްސާެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމެވެ. ،ވާނީ ޖަލްސާތަކުގެ ެއޖެންާޑ ކަނޑަެއޅުމާއި

   )ށ(

)ތިނެއް( އެވެ.  3ނަމަ، ކޯރަމަކީ )ފަހެއް(  5ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 
 )ފަހެއް( އެވެ. 5ކޯރަމަީކ  ،)ހަތެއް( ނަމަ 7އަދި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

   )ނ(

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ައދަދު ކަނޑައަޅާނީ 
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ.

   )ރ(

ހިންގުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ފުލްޓައިމް ސެކްރެޓޭރިއެޓެއް ކައުންސިލުގެ ކަންކަން 
އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މަސައްކަތް ިހންގާނެ މުވައްޒަފުްނ 

 ޢައްޔަނު ކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ  .7 )ހ(
 ސެކްރެޓޭރިއަޓް 

    ސެކްރެޭޓރިއަޓުން، ކޮންމެ  ،ރިޕޯޓެއް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތާބެހޭ
 )ތިނެއް( މަހުން އެއްފަހަރު، ބޯޑަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 3

   )ށ(

ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ  .8 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،ގެ ޒިންމާތައްޓުސެކްރެޓޭރިއަ
 ޒިންމާ 

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ަހމަޖައްސަްނޖެޭހ އިދާރީ ކަންކަން 
 ؛ހަމަޖެއްސުން

   )ހ(

  )ށ( ؛ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، ޔައުމިއްޔާތައް ބެލެހެއްޓުން
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ތިން ލިެޔ ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ 10ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ކައުންސިލުގެ ރޫލިންގތައް
 ؛ބެލެހެއްޓުން

  )ނ(

  )ރ( ؛ކުރުންކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގަިއ ރިސާޗް މަސައްކަތް 

މާކެޓާބެހޭ ޝަރީޢާ ޫރލިންގތައް ހޯދައި،  ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ނެރޭ ކެޕިޓަލް
 ؛އެ ރޫލިންގތައް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން

  )ބ(

ގޮތް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްަސއިޓް މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ
 ؛ހާމަކުރުން

  )ޅ(

  )ކ( ހަވާލުކުރާ ެއހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުން.ކައުންސިލުން 

ގެ ލު ކައުންސި .9 ހ() ކައުންސިލުގެ ރޫލިންގތައް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.  ،އޮތޯރިޓީން
ތައް ގރޫލިން 
 ކުރުން ޢުޝާއި

ކުރަންވާނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުްނ  ޝާއިޢު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
 ފަހުގައެވެ. ކުުރމަށް އެންޑޯޒް

   )ށ(

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކާ ސީދާގޮތެއްގައި، ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަްނޖެހޭ މައްސަލައެއްގައި
މައްސަލައަާކ  މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެ  އެ، ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ގުޅުމެއް އޮތް ނަމަ

ފެށުމުގެ ކުރިން،         ގުޅުންހުރި މައްަސލައެއް މަޝްވަރާކުރާ ކައުންސިލުގެ ޖަލްާސއެއް 
ވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައެްއ  އެ މެންބަރަކު އެކަން ކައުންސިލަށް ފުރިހަމައަށް ހާމަކޮށްދޭން

ނުވަތަ އެ މައްސަލައަާކ ގުޅުންހުިރ މައްސަލައެްއ މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާއިރު އެ މެންބަރަުކ 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

މަޞްލަޙަތާއި  .10
ޒިންމާ 

 ފުށުއެރުން

ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭނާެގ  ،ޤާނޫނީގޮތުން ކޯޓަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ
ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ  ،ބޯޑުގެ އެއްެވސް މެންަބރަކު ،ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މެނުވީ

 އެނގިފައި އޮތް  އަާދކުރުމުގައި އޮތޯރިޓީގައި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ާވޖިބު، އެއްވެސް މުވަްއޒަފަކު
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ،އާްނމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިނުވާ އޮތޯރީޓީގެ މުިހންމު މަޢުލޫާމތެއް ،ނަމަވެސް

 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  

 ސިއްރު .11

ގަވާއިދު  .12 މި ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނާނީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންެނވެ. 
 އިޞްލާޙުކުރުން 
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ޝާއިޢުކުރާ  ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ިމ ގަވާއިދު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ގަވާއިދަށް  .13
ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

)ކެޕިޓަލް މާކެްޓ  R-585/2013މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު( އުވުނީއެވެ.   

ކުރީގެ ގަވާއިދު  .14
 އުވައިލުން 

        ނުވާނަމަ،  ވާ ގޮތަކުން އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަމި ގަވާއިދުގައި އެ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައި
 މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތައް މާނަކުރަންވާީނ ތިރީގައިވާ ފަދައިންނެވެ. 

 "އޮތޯރިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިެވލޮޕްމަްނޓް އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

"ކައުންސިލް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކެޕިޓަލް މާކެޓް 
 ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލަށެވެ. 

"ރޫލިންގ" ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުްނ 
           ،ްނުމން ނިންުމނު ސަބަބާއިޝަރީޢާގެ މައްސަލައަކަށް ނިންާމ ނިންމުންތައް، އެ ނި

 އެ ނިންުމމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ޝަރީޢާގެ ހަމަތަްއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށެވެ.

 މާނަކުރުން  .15
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