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 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލް ތަކު ގެ ގަވާއިދު 

ކައުންސިލްތައް  އެ ،ލައިވައިއެކުލަ ކައުންސިލްތައް ސެކްޓަރ ޕްލޯއިމަންޓްއެމް ،އީމި (ހ) .1 ނަން ފާއި ތަޢާރު

  ،އެ ކައުންިސލްތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން  ،ތައް ބަޔާންކޮށްތަފުސީލު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތުގެ 

 ަވނަ  58 ގެ) ޤާނޫނު ތަްމރީނުގެ ތަޢުލީމާއި މަތީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ( 2021/7 ބަރުޤާނޫނު ނަން 

 އޮތޯރިޓީން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ،ށުންދަ މާއްދާގެ

 .ގަވާއިދެކެވެ ފައިވާއިލަވައިއެކުލަ

 ގެ ގަވާއިދު" އެވެ.ތަކުމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލް"އެ ،ޔާނީގަވާއިދަށް ކި މި (ށ)

ވަީޒފާގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަންނަ ބަދަުލތައް ދެނެގަނެ ،ދަކީސަގުމަ ގަވާއިދުގެ މި .2 ދު ުގސަމަ

ނޭޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްތައް  ،ބާޒާރަށް މީހުން ބޭނުންވާނެ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް

      ޓަކައި  ކަންކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ ލަފާދިނުމަށް އެ ،ކުރުމަށާއި ލުމުގެ މަސައްކަތްވައިއެކުލަ

 .ކަނޑައެޅުމެވެ ހިންގާނެގޮތް ސިލްތައްއެ ކައުން ،އިލަވައިސިލްތައް އެކުލަސެކްޓަރ ކައުން

 އެމްޕްޯލއިމަންޓް

ސެކްޓަރ 

ކައުންސިލްތަުކގެ 

 ދާިއރާތައް 

ތިރީގައި  ،ސެކްޓަރ ކައުންސިލްތައް އުފެއްދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތައްއެމްޕްލޯއިމަންޓް   .3

 ވަނީއެވެ.މި

 .ނުވަތަ ސޯޝަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލްދާއިރާ  އިޖުތިމާޢީ (ހ)

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ނުވަތަ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެމްޕްލޯއިމަންޓް  (ށ)

 .ސެކްޓަރ ކައުންސިލް

 .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ނުވަތަ ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލް (ނ)

 .ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ނުވަތަ ޓްާރންސްޕޯޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލް (ރ)



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-75/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                110  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

4 

 .އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ނުވަތަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެމްޕްލޯއިމަންްޓ ސެކްޓަރ ކައުންސިލް (ބ)

ޓެކްނޮލޮީޖ ލާތުގެ ދާއިރާ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޞައާމަޢުލޫމާތާއި މު (ޅ)

 .އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލް

 އެމްޕްޯލއިމަންޓް

ސެކްޓަރ 

ކައުންސިލްތަކަށް 

ަބރުން ންމެ

 ،ގޮާތއި ުކރާއައްޔަނު

 ަބުރްނގެ ައދަދު ންމެ

ގައި  މި މާއްދާގެ (ށ) ،ކުރާނީބަރުން އައްޔަނުންމެސެކްޓަރ ކައުންސިލްތަކަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް  (ހ) .4

(ނުވައެއް)  9ސެކްޓަރ ކައުންސިލެއްގައި  އެމްޕްލޯއިމަންޓް ގޮތަށް، ކޮންމެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ ލަފަޔާއެކު ގެ  .އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ ،ބަރުން ހިެމނޭ ގޮތަށްންމެ

 .ސްޓަރެވެމިނި

ކޮންމެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލެއް  ،ންތީމަ ވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި (ށ)

(ނުވައެއް)  9ލަ ޖުމު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް ހިމެނޭޮގތުން ތިރީގައި ،ގެންވާނީލެވިއެކު

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް އެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ކަނޑައަޅާ  ،އާ ގުޅޭދާއިރާ )1(   

 ؛ބަރު)ންމެ 1މެންބަރު (

އިދާރާގެ އެންމެ  އެ ސަރުކާރުގެ އިތުރު އިދާރާއެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ގުޅޭ ދާއިރާއާ )2(   

 ؛ބަރު)ންމެ 1(މެންބަރު  އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ

އް ނުަވތަ އެސޯސިއޭޝަނެ ނެއްއާ ގުޅޭ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަދާއިރާ )3(   

މެންބަުރ  ނުަވތަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ނުންޒޭޝައިގަނައޮއެ  ތަމްސީލުކުރުމަށް

 ؛ބަރު)ންމެ 1(

މެނޭޖިންގ  ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ކުރާތަމްސީލު ދާއިރާ )4(   

 ؛ބަރު)ންމެ 1(މެންބަރު  ކަނޑައަޅާ ޑިރެކްޓަރ

     ކުރުމަްށ  ލުތަމްސީކުންފުންޏެްއ  ވަޒީފާދޭ އެކު ޓްރޭނިންގއާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް )5(   

 ؛ބަރު)ންމެ  1( އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ މެންބަރު

   ކުރުމަށް  ޓްރޭނަރެއް ތަމްސީލު ބޭސްޑް އިންސްޓިޓިއުޓް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ދޭ ތަމްރީނު )6(   

 ؛ބަރު)ންމެ 1(މެންބަރު  އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ އްގެއެ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެ

 ؛ބަރުން)ންމެ 2( ޓުންދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ އިންޑަސްޓްރީ އެކްސްޕާ )7(   

ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް  .އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ ރުމަށްކު ތަމްސީލު  .އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ )8(   

 .ބަރު)ންމެ 1ފަރާތެއް (އޮފިސަރ ކަނޑައަޅާ 
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ފައިވާ މެންަބުރ ޅައިކައުންސިލަށް ކަނޑައަ ދާއިރާއިން  ،ންމަތީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ  )ނ(  

ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އެކަން . ބަދަލުކުރަން ޭބނުންވެއްޖެނަމަ، އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  ،ންތީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަ ާވނެއެވެ. އަދި ށަހަޅަންމިނިސްޓަރަށް ހު

 ވާނެއެވެ. ކުރަން މެންބަރަކު އައްޔަނުދާއިރާއަށް  އެ ،ންތީމަ ގޮތުގެ

 އެމްޕްޯލއިމަންޓް

ސެކްޓަރ 

ކައުންސިލްތަުކގެ 

މެންަބރުން ވަކިުކރުާމއި 

 ވަކިުވން 

މަުލ ޢަވުމުގައި ވަކިއި އްޔާގަގެ މެންބަރުން ވަކިކުރުމުތަކުސިލްސެކްޓަރ ކައުންއެމްޕްލޯއިމަންޓް  .5

 އަންނަނިވި ގޮަތށެވެ. ކުރަންވާނީ

ގެ  .އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ ،ބަުރން ވަކިުކރާނީންސެކްޓަރ ކައުންސިލްތަކުގެ މެއެމްޕްލޯއިމަންޓް  (ހ)

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓުމުެގ  މަތީ ،އެކުޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ލަފަޔާޗީފް އެގް

 ފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.ހަވާލުކޮށްއިރެއްގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްޓަރ ފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ށްގައި ބަޔާންކޮމާއްދާ ވަނަ 7މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)

        ކުރާ ހައިސިއްޔަތު ބަދަލުވުމުްނ ން ނުވަތަ ތަމްސީލުމުއް ުއނިވުޠެޝަރު ބަރުކަމުގެންމެ

 ބަރުކަން ގެއްޭލނެއެވެ.ންފަރާތެއްގެ މެ އެ

 އެމްޕްޯލއިމަންޓް

ސެކްޓަރ 

ގެ ތަކު ލްކައުންސި

 ޗެއަރާޕރަސން

ރިޔާސަތު 

 ާމއި،ބެލެހެއްޓު

 ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުން 

 ،ކޮށް ވަކިކުރާނީރސަން އައްޔަނުޕާއެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލްތަކަށް ޗެއަރ (ހ) .6

 ވެ.ޒެކެޓިވް އޮފިސަރެގެ ޗީފް އެގް .ސް.ޑީ.އޭއެއެމް.އެން.

      ،ތު ބަލަހައްޓާނީބައްދަލުވުންތަުކގެ ރިޔާސަ ތަކުގެއެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލް (ށ)

ޕާރސަން ނެތް ހިނދެއްގައި ނުަވަތ އަރވެ. ޗެނެޕާރސައަރކައުންސިލެއްގެ ޗެ އެ

ގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ ރިޔާސަތު ލުނުވެވޭ ދުވަހެއްގައި ކައުންސި ހާޒިރު ށްޕާރސަނައަރޗެ

ޓިވް މޯލްޑިވްސް ނޭަޝނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެ ،ބަލަހައްޓާނީ

 ވެ. ފަރާތަކުންނެ އޮފިސަރ ކަނޑައަޅާ

އަށް  .ސް.ޑީ.އޭއެއެން.އެމް. ،އް ބާއްވާނީ ގެ ބައްދަލުވުންތަލުއެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސި (ނ)

 ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަެތއްގައެވެ.ގެ ލަފާ ލުއެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސި

ަބރުްނގެ ންމެ

 ތައް ޠުޝަރު

ތައް ޠުބަރުންެގ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ަޝރުންމެ ތަކުގެއެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލް  .7

  ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .ވުން ކަމުގައި ރައްޔިތެއް ދިވެހި (ހ)  

ސެކްޓަރ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއިން ުނވަތަ އެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުިރ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް (ށ)  

 ވުން. ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްހާސިލު ޑިޕްލޮމާނުވަތަ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ދާއިރާއަކުން 

 ފަރާތެއްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޢަަމލީގޮތުން ބައިވެރިވެވޭ ލުސެކްޓަރ ކައުްނސި އެމްޕްލޯއިމަންޓް (ނ)  
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 ވުން. ކަމުގައި މަސައްކަތަށް ވަގުތު ދެވޭ ފަރާތެއް މި މާއި،ވު ކަމުގައި

 ގައި ނުވުން.މީހެއްކަމު ކުރަމުންދާޛުތަންފީ ކުމެއްޙު ކުށެއްގެ ޖިނާއީ (ރ)  

 ނުވުން. ފަރާތަކަށް އަދާކުރާ މެއްޤާމަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަކީ ހުށަހަޅާ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ (ބ)  

ތެރޭގައި  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ (ޅ)  

 ވުން. ަކމަށް ފަރާތެއް ނެތް ފުށުއެރުމެއް މަޞްލަޙަތުހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމަކާ 

ަބރުްނގެ ންމެ

 ލިއްޔަތު އޫމަސް 

 ެމވެ.ކަލިއްޔަތުތަކީ އަންނަނިވި ކަންއޫބަރުންގެ މަސްންގެ މެތަކުއެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލް .8

 އަދި. ވުންހާޒިރު ގަވާއިދުން ބައްދަލުވުްނތަކަށް  ގެތަކުކައުންސިލު ސެކްޓަރ އެމްޕްލޯއިމަންޓް (ހ)  

 އެންގުން. އެކަންއެމް.އެން.ެއސް.ޑީ.އޭ. އަށް ލިޔުމުން  ނުވެނޭނަމަ، ހާޒިރު

 އްޔާއި މަޝްވަރާތަކުގަ އްޔާއިބައްދަލުވުންތަުކގަގެ ތަކުސެކްޓަރ ކައުންސިލު އެމްޕްލޯއިމަންޓް (ށ)  

 ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލީގޮުތން ބައިވެރިވުން.

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސިއްރު ބައްދަލުވުްނތަުކގެ ތަކުގެކައުންސިލް ސެކްޓަރ އެމްޕްލޯއިމަންޓް (ނ)  

 ކަމުގައި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން.ކަން

 ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ެދނެގަތުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ރ)  

 ރުން.ާފހަގަކު ދާއިރާތައް ބޭނުންާވނެ މީހުން ބާޒާރަށް ވަޒީފާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ބ)  

 ފައި އިފަންީނ މާހިރުންެގ ޕެނަލްތަކުން އެކުލަވަލާ ވައިއިން އެކުލަ ..އެން.އެސް.ޑީ.އޭއެމް (ޅ)  

      ،ނޭޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ކޮމެންޓްކޮށް ،ކައުންސިލްތަކަށް ހުށަހަޅާ

 ސްކުރުން.އެ ސްޓޭންޑަޑްތައް ފާ

 އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސްޭޓންޑަޑްތަކަށް ހިންގާ ތަމްރީނުތަުކގެ ފެންވަރު ބެލުން. ނޭޝަނަލް (ކ)  

 ދިނުން.އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ. ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށާއި އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާ  (އ)  

 މި ގަވާއިދުގައި، އަންނަނިވި ލަުފޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް ބޭނުންޮކށްަފއިވަނީ ތިރީގައިވާ މާނައިގައެވެ. .9 މާނަކުރުން 

[އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް  (ހ)

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަށެވެ.

ކަނޑައަޅާ ދާއިރާއިން  ، އެވަނީ"އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި (ށ)

ނުމުގެ މާހިރުންނާއި ދާއިރާގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދި
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 ފަންނީ ޕެނަލަށެވެ. ލާވައިފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭހެްނ އެކުލަ

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެރމިނިސްޓަ" (ނ)

 ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ. ފައިވާކޮށްވާލުހަ އިރެއްގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަމުެގ  ،ބުނެފައި އެވަނީ ްސޓޭންޑަޑް] ކަމަށް  އޮކިއުޕޭޝަނަލް [ނޭޝަނަލް  (ރ)

ންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤުގެ މީހުން ބިނާކުރުމަްށ ބޭނުވަޒީފާއަށް 

    ސްޓޭންޑަޑް ނުވަތަ  ކޮމްޕީޓެންސީނޭޝަނަލް  ވައިލާމިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަ

 ޞަޚާއް ރާއާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކު

 މިންގަނޑުތަކަށެވެ.

"މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާމްދަނީ ހޯުދމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ  (ބ)

 ށެވެ.ނައަދާކުރާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ނުވަތަ އޮކިއުޕޭޝަ

ޝާއިޢުކުރާ ާތރީޚުން ރުކާރުގެ ގެޒެޓުަގއި މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަ ،ާށނީމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ .10 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ފެށިގެންނެވެ.
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