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 މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
 ،މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

   )ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތެރިންގެ  2015/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
މޯލްޑިވްސް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ 29ޤާނޫނު( ގެ 

        މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެްނ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 98

 ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގެ ހިންާގ ކިޔަނީ، " ށްމި ގަވާއިދަ )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދު  ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުަގއިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ މި )ހ(  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް  ،ނޑު މަގުސަދަކީމި ގަވާއިދުގެ މައިގަ  .3 މަުގސަދު 
 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. ކައުްނސިލުގެ ،ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކާއި

ޓަކަިއ   ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ )ހ(  .4 ގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުތައް ކައުންސިލު 
ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަަނރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުން.
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މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ  ގޮތުގައި ނުވަަތ ޑެންޓަލް ޕްރެްކޓިޝަނަރެއްގެ  )ށ(  
ތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފާްސ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަ

 ގަބޫލުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ަކނޑައެޅުން.

ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑެްނޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްެގ  މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ )ނ(  
ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީީމ މަރުކަޒުތަކުގެ  އިބޭނުމަށް ޓަކަ
ޒުތައް ކަތެރެއިން ކައުންސިލުން ގަބޫލުކުރާ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ތަމްރީނުދޭ މަރު

 ކަނޑައެޅުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ  )ރ(  
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި  ންސިލުން ގަބޫލުކުރާކައު މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން

ޒުތައް ކަނަޑއެޅުމާއި، އެ ތަންަތނުގައި ތަްމރީނު ދިނުމުެގ ކަތަމްރީނުދޭ މަރު
އެ ތަންތަނުން ހިންާގ ، މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމާއި

 ކޯސްތައް އެކުރެޑިޓްކުރުން.

         ،ންނާއި ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއިޕްރެކްޓިޝަނަރު މެޑިކަލް )ބ(  
 އެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުން.

ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުްނނަްށ ލައިސަންސް  މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނަށާއި  )ޅ(  
 ދޫކުރުމާއި، ލައިސަންސް އައުކޮށްދިނުމާއި، ލައިސަންސް ބާޠިލުކުުރން.

ކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާިއ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުްނ އެ މީހުންެގ މެޑި )ކ(  
ހިފަހައްަޓންޖެހޭ ސުލޫކީ ، މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި

 މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅުން.

 މެޑިކަލް  ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާިއ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންެގ މަސައްކަތުގެ )އ(  
ފެންވަރު ބެލުމުގެ މިންަގނޑުަތއް ކަނޑައެޅުމާއި، އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ 

       މަތިކުރުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި، ދިރާސާކޮށް،  ފެންވަރު 
ފެންވަރު  ގެމަސައްކަތު ރުމާއި، ގަވާއިދުން އެ މީހުންގެއެ ކަންކަން ތަންފީޛުކު

 ބަލަމުން ދިޔުން.
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މީުހންގެ  އެ ،ޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަުރންނާއި ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަުރންޑެން މެޑިކަލް )ވ(  
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަާކ  ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި

ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކާމެުދ 
 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން  )މ(  
ަކއުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެިނެހން ޚިދުމަތްތަކާ  ހަދަންޖެހޭ އިމްތިޙާނުތަަކށާއި،

 ގުޅޭގޮތުން ނަގާނެ ފީ ކަނޑައެޅުން.

ހަާދ  ކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ފ(  
 ގަވާއިދުތަކާ ތަޢާރުޟު ނުވާނެ ޮގތެއްގެ މަތީން ކޮމެޓީތަކާއި ބޯޑުަތއް އުފެއްދުން.

  ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ ޤާބިލުކަން ނާއި ޑެންޓަލްޕްރެކްޓިޝަނަރުން މެޑިކަލް )ދ(  
ކުރަންޖެހޭ  އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އައު އުސޫލުތައް ތަޢާރަފުކުރުމާއި، އިޞްލާޙު

މެޑިކަލް   ކުރުމާއި،ރުމަށް ޓަކައި އުސޫލުތައް ތަޢާރަފުކަންކަން އިޞްލާޙުކު
ން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި ޑެންޓަްލ ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާ ގުޅޭގޮތު

އުސޫލުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްގެ އުސޫލުތަކާ  ޢަމަލުކުރާ
 އެއްގޮތް އުސޫލުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 ގެ ދަށުން ހަަދންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.ޤާނޫނު )ތ(  

ޤާނޫނުން ނުަވތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނަކުން ކައުންސިލުން ކުރުަމށް ކަނޑައަޅާ  )ލ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

ތިރީގައި  ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް އެުކލެވިގެންވަނީ  .5 ކައުންސިލް އެކުެލިވގެންވާ ގޮތް 
 )ނުވައެއް( ެމންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 9 ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުްނގެ ތެރެއިންދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަ )ހ(  
 )ތިނެއް( މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން. 3 އައްޔަނުކުރާ

 އިންޓިޝަނަރުްނގެ ތެރެދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑެންޓަލް ޕްރެކް )ށ(  
 އައްޔަނުކުރާ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް.
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 މިނިސްޓަރު އައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއް. )ނ(  

މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް ކަމުގައި ނުވާ  )ރ(  
 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިއެއް.

ންނީ މަސައްކަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަ )ބ(  
މަސައްކަތްކުރާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރާާތ 

ރޮނގުން  މެޑިކަލް ،)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 5މަދުވެގެން 
 ނުވަތަ ޑެންޓަލް ރޮނގުން ތަމްީރނު ލިބިފައިވާ މީހެއް.

       މަދުވެގެން  ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާތާ )ޅ(  
 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަމްީރނު ލިބިފައިވާ ޤާޫނނީ ވަކީލެއް. 5

 ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރެއް. )ކ(  

 ،ޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލަށް އައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައިމޯލްޑިވްސް މެ  .6 މެންަބރުކަުމގެ ޝަރުޠުަތއް  
 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

މެޑިކަލް އެންޑް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން މޯލްޑިވްސް 5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  
ތެެރއިން މަދުވެގެްނ  )ތިނެްއ( މެްނބަރުންގެ 3ޑެންޓަލް ކައުންސިލަށް އައްޔަނުުކރާ 

         މަދުވެގެން  )އެކެއް( މެންބަރު ވާންާވނީ، ސްޕެޝަލިސްޓަކަށެވެ. އަދި 1
ތަޖުރިބާ  )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މަަސއްކަތު 1)އެކެއް( މެންބަރު ާވންވާނީ،  1

 .ކަމުގައެވެ އަތޮޅުތެރޭގައި ލިބިފައިވާ މީހެއް

މެޑިކަލް އެންޑް   މޯލްޑިވްސްވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން 5މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
މެޑިކަްލ  ޑެންޓަލް ކައުންސިލަށް މިނިސްަޓރު އައްޔަނުކުރާ މެންބަރު ވާންވާނީ،

 ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑެންޓަްލ ޕްރެކްޓިޝަަނރެއްގެ ގޮތުގައި
 މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ

 .ރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުަގއެވެތަޖު

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުގެ  )ނ(  
  މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލަށް އައްޔަނުކުރާ ، އިތުރުން
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ންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާ 8މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި، މި ގަވާއިދުގެ  ކޮންމެ
 .ސިފަތައް ފުރިހަމަވާންވާެނއެވެ އާންމު

 މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް ެއންޑް
 ޑެންޓަލް ކައުންސިލަށް

 މެންަބރުން ައއްޔަނުުކރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ މެންބަރުްނ  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .7
           ރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. އަދި ކަންކަން ކު އައްޔަނުކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި އިދާރީ

އެ ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާނީ، މިނިސްޓްރީން 
ރެއިްނ، އެންމެ ގިނަ ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެ އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން، އެަކމަށް

 .މާކްސް ލިބޭ ބައެކެވެ

)ރ( އިން ެފށިގެން )ކ( ެގ ނިޔަލަށް ހުިރ  ވަނަ މާއްދާގެ  5މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
     ،މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވާނީ،

ތެރެއިން، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި  އެ ދާއިރާތަކުން ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިލެކްޝަން ޮކމިޓީންނެވެ

 އަންނަނިވި  ،މަާޤމުތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުަމށް ޓަަކއިމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  )ނ(  
 މިނިސްޓްރީން ،މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއެއް

 .އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ

 )އެކެއް( މެންބަރު؛ 1މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  (1)   

 ރު؛)އެކެއް( މެންބަ 1ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ  (2)   

 .)އެކެއް( މެންބަރު 1މަދަނީ ޖަމްޢިޔާއެއްގެ  (3)   

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އިން ެފށިގެން )ކ( ެގ ނިޔަލަށް ހުިރ  5މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުެގ  މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީުހން،

 ،މިޓީން މާކްސްދޭނެ އުސޫލުސިލެކްޝަން ކޮ ހޮވުމުަގއިއެ މަޤާމުތަކަށް  މަތީން 
 .ދުރާލައި އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ

 މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލަށް މެންބަރުން ހޮވުމުން ނުވަތަ  )ބ(  
 .އައްޔަނުކުރުމުން، ކައުންސިލް އެކުލަވައިލާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ
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ތަކުގެ  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  6 އިދުގެމި ގަވާ )ހ(   .8 މެންަބރުްނގެ ސިފަަތއް  
ތިރީގައި  ،ން ައއްޔަނު ކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ކިބަިއގައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށު، އިތުރުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު ސިފަތަްއ ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.  

 ؛ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން ( 1)   

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް (2)   
 ހުރި  އަދާކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތާއި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު

 މީހަކު ކަމުގައި ވުން؛ 

އިސްލާމުދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް  (3)   
 ؛އިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުންސާބިތުވެފަ

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ަކމުގައި  ( 4)   
 ؛ނުވުން

 ނަމަ، އެ ަފންނުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިއެއް (5)   
)ފަހެއް(  5މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ މަދުވެގެން 

 ވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިާވ މީހެއް ކަމުގައި ވުން؛އަހަރުދު

 ނަމަ، އެ ަފންނުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިއެއް (6)   
މަސައްކަތްތެރިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ 

 ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން؛ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް

ފަންނުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެ މީހަކު ކުރި  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ (7)   
ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ  ނުވަތަ

 މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން؛

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރިއެއް ނުވަތަ ބޯޑު މެންބަރެއް (8)   
 ހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛ނުވަތަ އެހެންވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީ



 ސަރުކާުރެގ ގެޒެޓް ދިވެހި              R-185/2022ގަވާިއދު ނަންަބރު:             262 އަދަދު:         51 ވޮލިުއމް: 

 

9 
 

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ހިއްސާ އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ (9)   
 އޭނާގެ ފަރާތުން އައްޔަނުކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ
 ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛

 އި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިްނތިޚާބަކުން މަޤާމަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހެއްޤާނޫނެއްގަ (10)   
 ކަމުގައި ނުވުން؛

 .ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން (11)   

        މެްނަބރާއި، ފިރިހެން )އެކެއް( 1އަންހެން  ،މަދުވެގެން ،ކައުންސިލުގައި )ށ(  
 .)އެކެއް( މެންބަރު ހިމެނެންާވނެއެވެ 1

މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރެއްގެ ާޢއިލާގެ މީހަކު  ކައުންސިލުގެ އިސް )ނ(  
 .ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ޭބނުމަްށ ޓަކައި ޢާއިލާގެ މީހެްއ ކަމުގައި ބެލެވޭީނ،  )ރ(  
 ނުވަަތ ފިރިމީހާ، ނުވަތަ މަންަމ، ނުަވތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ ދަރިއަކު،  އަނބިމީހާ،

 .އެއްބަފާ މީހަަކށެވެ ތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ނުަވތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަނުވަ

ގެ ަރއީާސއި ކައުންސިލު 

 ނައިުބަރއީސް ައއްޔަނު ކުުރން 
ކައުންސިލުގެ  ،ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އައްޔަނު ކުރާނީ )ހ(  .9

 ،ންކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކު ،ބައްދަލުވުމެއްގައި
 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ޖުމުަލ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

       ސް، ކައުންސިލުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެ )ށ(  
           މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ ތެރެއިން ނުވަތަ  ،ރައީސް ވާންވާނީ ރައީސާއި ނައިބު

 .ތެެރއިން ކައުންސިލަށް އައްޔަނުކުރާ މެންބަރަކަށެވެ ގެޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން

       ރައީސްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރާ މީހަކީ،  ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު )ނ(  
ުއފެދޭ، ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެެހން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

        ނުވަތަ  ންބަރެއްނުވަތަ ބޯޑެއްގެ މެ ގެފަންނުގެ އެހެން ކައުންސިެލއް
 .އިސް މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ
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ކައުންސިްލގެ ަރއީްސގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 
         ކަންކަން ަބލަހައްޓައި ހިންގުމުެގ  ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި ،ކައުންސިލުގެ ރައީސަކީ  .10

ނިވި ކަންަކން އަންނަ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ. އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި
 .ހިމެނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމުގައި ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި  )ހ(  
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާިއ މުވައްޒަފުން  ،ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި

 މެދުވެރިކޮށް ކުރުވުން.

 ޓުން.ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއް )ށ(  

 ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން. )ނ(  

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެ މަްސއޫލިއްޔަތުތައް   )ރ(  
 އަދާކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 ވަރުކުރުން.ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް ތަްނީފޛު ކުރެވެމުންދާކަން ކަށަ )ބ(  

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީވުްނ.  )ޅ(  

       ކައުންސިލުން ނުވަތަ ،އިތުރުން ވެސް އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކމުގެމަތީގަ )ކ(  
ރައީސް ެގ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން

 ދީފައިވާ ބާރެއްެގ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުން. ކަންކަން ނުވަތަ

ގެ ނަިއބު ަރއީްސގެ ކައުންސިލު 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 
 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ  .11

އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ 
ކައުންސިލުގެ ނައިބު  ،ނދެއްގައި އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީހި

 ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސާ ހަވާލުކުރާ ،މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލުގެ ރައީސް ރައީސެވެ.
 .މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވެސް އޭނާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ގެ މެްނބަުރންގެ ކައުންސިލު 
 އްޔަތު މަްސއޫލި

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި )ހ(  .12
 ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
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އޮްތ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ެމނުވީ،  ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން (1)   
 ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުން؛ ކައުންސިލުގެ

 ވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން؛ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަ (2)   

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ޒިޔާރަތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަނަށް  (3)   
 ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމާއި، ،ޒިޔާރަތްކުރުމާއި

ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ 
 ޔާރުކުރުން؛ތައް ރިޕޯޓުތައް

މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އުޅުމުގައި، ކައުންސިލުގެ މެންބަރެއްގެ  (4)   
ސުލޫކީ  ،މިންގަނޑުތަކާއި ހިފަހައްޓަންޖެޭހ އަޚްލާޤީ ހައިސިއްޔަތުން
 ހިފެހެއްޓުްނ؛ އަބުރުވެރިކަން ،މިންގަނޑުތަކާއި

ތިމާގެ ވާޖިބަށް ތިމާގެ މަސައްކަތަށާއި ، ޒާތީ ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވެހުރެ (5)   
 ؛އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި، އިންސާފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުން

          ޤާނޫނާއި  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަންމުގެ އިތުރުން (6)   
 މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް.

        ،ދުމަތްކުރަންވާނީޚި ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ކައުންސިލަށް )ށ(  
 ފަންނީ ޢިލްާމއި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި، މިނިވަންކަމާއި، އެ މީހެއްގެ

 މުޙްތަރިފްކަމާ އެކުގައެވެ. އަދި އޭނާއާ ،އިންޞާފުވެރިކަމާއި ،ޢަދުލުވެރިކަމާއި
 ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން ކުރަންާވނީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ބާރަކަށް 

ގޮތުެގ  ކަްށ ލެނބުމެއް ެނތި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުތަކާ ެއއްގޮތްވާނުވަތަ ނުފޫޒަ
 .މަތީންނެވެ

 އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް މައްސަލައެއް  )ނ(  
 ކައުންސިލުން ބަލާހިނދު، އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ނުވަތަ ނިންމުމުގައި، އެއްވެސް 

      މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން މިންވަރަކަށް އެ 
އެފަދަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް މައްސަލައެއްކަން  ،މައްސަލައަކީ ބަލާ

އެކަން އެނގޭ ހިނދު، ެއ މައްސަލައަކީ  ،ނަމަެވސް އެނގިފައި ނެތް ކުރިން
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    ސަށް އެންގުމާއެކު،މައްސަލައެއްކަން ކައުންސިލުގެ ރައީ އޭނާއާ ގުޅުމެއް އޮތް
ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެޭހ  އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުން

 .އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ ނިންމުމެއް ނިންމުމުން އެ މެްނަބރަކު

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވީ ކައުންސިލުގެ  )ރ(  
ކަމުގައި ވާނަމަ، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަށް އެކަން އެންގުމާއެކު،  ރައީސަށް

ބެލުމުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެޭހ  އެ މައްސަލައެއް
 .އޭނާ އެްއކިބާވާންވާނެއެވެ ނިންމުމެއް ނިންމުމުން

 ންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކަށް އެ މެ  )ހ(  .13 މެންަބރުން ަމޤާާމއި ަހވާލުވުން 
ފެށޭނީ، ކައުންސިލުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ 

ވާޖިބުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
 ޢަދުލުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި  މިނިވަންަކމާއި ،ގޮތުގެ މަތީން

 ،ނެތި އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު، އެއްެވސް ނުފޫޒަކަށް ލެނބުެމއް
ގައި  1އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޤްރާރުވުމަށްފަުހގައެވެ

ގަވާއިދުގެ   މި، މި މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކޮްށފައިވާ އިޤުރާރު އޮންނަވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ  )ށ(  
 ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިަފއިވާނެއެވެ. 1ޖަދުވަލު 

 އެ މީހަކު ،ކައުންސިލަށް އައްޔަނުކުރާ މެންބަރުން އެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނީ )ހ(  .14 މެންަބރުްނގެ ަދއުރު 
 .)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ 5މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލަށް މެންބަރުން މި މާއްދާގެ )ހ )ށ(  
)އެކެއް(  1)ފަހެއް( ައހަރުގެ  5އައްޔަނުކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އިތުރު 

 .އެ މެންބަރުން ކައުްނސިލަށް އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ، ދައުރަށް

ވިދިވިދިގެން  ،ވެސް މީހަކަށްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެންބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރާ އެއް )ނ(  
)ދޭްއ( ދައުރަށްވުރެ  2)ފަހެއް( އަހަރުގެ  5 ،ވިޔަސް ނުވަތަ އެނޫްނ ގޮތަކަށް

 ގިނަދުވަހު މެންބަރުކަމުގައި ނުުހރެވޭނެއެވެ.
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        ކައުންސިލަށް އައްޔަނުކުރާ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް، މިނިވަންކަމާއެކު  )ރ(  
އި ގަވާއިާދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ، ެލނބުމެއް ނެތި، ޤާނޫނާ ވަކި ފަރާތަކަށް

އެއްގޮތަށް، މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  އާންމުންގެ ވިންދާ
އަދާކުރުމުގައި ދެމިތިބެންވާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުގެ މަގުސަދުތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

 .ވަގުތެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ ހުރިހާ

ކައުންސިލަށް އައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންނަްށ، އެ ފަރާތްތަކުން ާހޒިރުވާ ކޮންމެ  )ހ(  .15 ްނސް އެލެވަ
 ބައްދަލުވުމަކަށް އެލަވަންސެއް ޭދންވާނެއެވެ.

        ،ންްސ ކަނޑައަޅާނީ)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލެވަމި މާއްދާގެ  )ށ(  
 މާލީ ވަޒީރެވެ. ،ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ މަްޝވަރާގެ މަތީން

      ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާހލަްތތަކުގެ ތެރެއިން ހާަލތެއް މެުދވެރިވެއްޖެނަމަ )ހ(  .16  ހުްސވުން މަާޤމު
 އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވާނެއެވެ.

 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން؛ (1)   

 ؛މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިސްތިޢުފާ ދިނުން (2)   

ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މެންބަރަކު ވަ 18މި ގަވާއިދުގެ  (3)   
 ؛ވަކިކުރުން

 ؛މަރުވުން (4)   

މެންބަރުންގެ ސިފަތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން  (5)   
 ސިފައެއް އުނިވުން.

އިސްތިޢުފާދީގެން މެނުވީ، ކައުްނސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމާއި، ނައިބު ރައީސްގެ  )ށ(  
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު  ،ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ މަޤާމު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަުކންކުރެ ހާލަތެްއ  ހުސްވެއްޖެކަމަށް
 .މެދުވެރިވުމުންނެވެ
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ހުސްވާ މަާޤމަށް މެްނބަުރން 

 އައްޔަނުުކރުން 
 ްނނާނެ ޮގތެއްގެ މަތީްނ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުގެ ަމޤާމެއް ހުސްކޮށް ނޯ )ހ(  .17

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މެންަބރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ކައުންސިލަށް 
 .އައު މެންބަރުން އައްޔަނުކޮށް ިނންމަންވާނެއެވެ

      ( ަވނަ ނަްނަބރުން ފެށިގެން 2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 16މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ހާލަތްތަކުެގ ަނންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހު  ( ވަނ6ަ)

ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމެއް  ތެރެއިން
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ  60ގިނަވެގެން  ،އެ މަޤާމެއް ހުސްވާތާ ހުސްވެއްޖެނަމަ،

ވެ. ކައުންސިލެއްގެ މީހަކު އަލުން އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެ އެ މަޤާމަށް ،ތެރޭގައި
     ަނއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމެއް ުހސްވެއްޖެނަމަ،  ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ނުވަތަ

އެ މަޤާމަށް މީހަކު  ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30އެ މަޤާމެއް ހުސްވާތާ 
 .އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ

 އްޖެނަމަ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ކައުންސިލެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމެއް ހުސްވެ )ނ(  
ާޤނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި  ށް ެއ މެންބަރަކު ހޮވުމަށްއެ މަޤާމަކަ ،ހަމަޖައްސާނީ

 .ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

          މަ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކަށް އަންަނނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަެތއް މެދުވެރިވެއްޖެނަ  .18 މެންަބރުކަުމން ވަކިކުުރން 
 އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .އެގޮތުން މަޤާމުން ވަކިކުރާއިރު މަޤާމުން ވަކިކުރާ ސަބަބު ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ

 އުފުލުމަށްކައުންސިލުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު  )ހ(  
 ނުކުޅެދުން.

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބާ ަތޢާރުޟުވާ ފަދަ )ށ(  
 އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް 

 ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން.

 ން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކައުންސިލުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތު )ނ(  
 .އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން
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)ތިނެއް(  3ކައުްނސިލަށް އެންގުމަކާއި ނުލައި، ވިދިވިދިގެން  ،މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި  .19 ބަްއދަލުވުްނތަކަށް ހާޒިުރނުުވން 
     ށުންވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަ 18 މި ގަވާއިދުގެ  ،ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ

 އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

 ދޭން ކައުންސިލެއްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ )ހ(  .20 އިސްތިޢުފާ ިދނުން 
އިސްތިޢުާފ  ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، ސަބަބު ބަޔާްނކޮށް ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން

 ދޭން އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ،އުންސިލުގެ މެންބަރަކުދެވިދާނެއެވެ. އަދި ކަ
 ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، ސަބަބު ބަޔާްނކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން 

 .އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ

      މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް )ށ(  
 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުން އޭނާ  ،ދިން ކަމުގައި ވިޔަސްއެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ

 .އިސްތިޢުފާދިނީ ކަމުގައެއް ނުބެެލވޭނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން  )ހ(  .21 ގެ ސެކްރެޭޓރިއަޓް ކައުންސިލު 
އި ޤާއިމުކުރާ އެކަމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގަ ،ފޯރުކޮށްދޭނީ

 ސެކްޝަނުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ިމނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކުރާ ސެކްޝަނުގެ އިދާރީ  )ށ(   
ކައުންސިލުގެ  ،ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެިރޔެއްގެ ގޮތުގައި ހުންާނނީ

 ރެޖިސްޓްރާރއެވެ.

ންޓުންގެ ގޮތުގައި ަފންނީ ފަރާތްތަްއ ޓަކައި ކޮންސަލްޓަ ކައުންސިލަށް ލަފާ ދިނުމަށް )ހ(  .22 ކޮންސަލްޓަންޓުން 
ނެއެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަުކގައި ބައިވެރި ކުރެވިދާ

 R-2017/27ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،އައްޔަނުކުރަންވާނީ ކޮންސަލްޓަންޓުން
މި ގޮތަށް ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެްނ  ،އިޖުރާއަތުތަކާއި ،ގޮތާއި ާދނެކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯ
 އުސޫލުތައް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލުން ހޯދާ  )ށ(  
ކޮންސަލްޓަންޓުްނނަކީ ސީދާގޮުތން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވެްސ ކައުންސިލުގެ 

 ގުޅުންހުރި މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުާވނެއެވެ.މަސައްކަތާ 

 ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއެއް، މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންާވނެއެވެ. )ހ(  .23 ގެ ަބއްދަުލވުންަތއް ކައުންސިލު 

ކައުންސިލުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި މެންބަރުންަނށްވުރެ މަދުޫނން އަދަދެއްެގ  )ށ(  
ސަބަުބ  ،ކައުންސިލުގެ ބަްއދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންާވނަމަ މެންބަރުން
ލުގެ އެކަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ކައުންސި ރައީސަށްކައުންސިލުގެ ، ބަޔާންކޮށް

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނޯޓިހުގައި  5 ރައީސަށް އެ ނޯޓިސް ލިބޭތާ
ކައުްނސިލުގެ ރައީސް  ،ދަލުވުމެއްހުށަހަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަުއންސިލުގެ ބައް

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 ކައުންސިލުން އަވަސް ގޮތަކަށް މައްސަލައެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ކައުންސިލުގެ )ނ(  
ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ރައީސަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

    ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ،ނަމަރަޖިސްޓްރާރ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފި އެގޮތުން
ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެްއ  ،)ފަހެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5އެ ހުށަހެޅުން ލިބޭތާ 

 .ރަޖިސްޓްރާރ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ ބާއްވައި،

ލުގެ ރައީސަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، ކައުންސި  )ރ(  
 ކައުންސިލުގެ ބަްއދަލުވުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ. ،ފެނިއްޖެނަމަ

ގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ލު ކައުންސި
 ޤާނޫނީ ައަދދު 

ކައުންސިލުގެ މެންބަުރންގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި  ،ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ  .24
 މެންބަރުން ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ކައުންސިލުްނ  )ހ(  .25 ގެ ނިްނމުންތައް ކައުންސިލު 
ނިންމީކަމަށް ބެލޭީނ، ކަުއންސިލުގެ ޖުމުލަ މެްނބަރުންގެ ައޣްލަބިއްޔަތުްނ  ކަމެއް

 .ފާސްވުމުންނެވެ އެކަމެއް

އްސަލައެއް އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެއްވެސް މަ )ށ(  
ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 
އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއް ކުރިޔަށްދާކަން އެ މެންބަރަކަށް އެނގޭ ހިނދުްނ 
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ރިޔާސަތަށާއި، ަކއުންސިލުގެ އެހެން މެންބަުރންނަށް މިކަްނ  ،ފެށިގެން
ލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުްނ އެ މައްސަ އެންގުމާއެކު،

 އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުމެއްަގއި، ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާރ )ނ(  
ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާރ 

އުންސިލުގެ އެއްވެްސ ލިޔުމެއްގައި ދީފައިވާ ހުއްދައެއް ނެތި، ކަ ލިޔުމުން
 .ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ ކައުންސިލުގެ ސިއްކަ

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންަބރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެްއ، މެންބަރުކަމުގެ  )ހ(  .26 ސިްއރު ހިފެހެއްޓުން 
 ގޮތުން ފިޔަވައި، ިތންަވނަ ފަރާތަކަށް  އި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެވާޖިބުތަކާ

 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

        މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާެތއްގެ ނުވަތަ  )ށ(  
އެ މެންބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީާފގެ ބޭނުްނ އަމިއްލައަށް ނާޖާިއޒު މަންފާއެއް 
ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ީމހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިިދނުމަށް ބޭނުންކޮށްެގްނ 

 ވާނެއެވެ.ނު

ގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ކައުންސިލު 

 ރިޔާސަތު 
ިތރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ  ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ  .27

 ފަރާތްތަކުންނެވެ.

 ރައީސް. )ހ(  

 ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ނައިުބ ރައީސް. )ށ(  

ިތބި މެންބަުރްނ  ހާޒިރުވެ ،ގައި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއް )ނ(  
 އައްޔަނުކުރާ މެންބަރެކެވެ.

ގެ ަބއްދަުލވުން ކައުންސިލު 
 ޔައުިމއްޔާ ކުރުން 

ކައުންސިލުގެ  ،ކައުންސިލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ )ހ(  .28
 ރަޖިސްޓްރާރ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ  ، ޔައުމިއްޔާ ބަލަހައްޓާނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެދިޔަ )ށ(  
 ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ. 
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ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެްއ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔައުމިއްޔާ )ނ(  
އެ ޔައުމިއްޔާގައި  ،ޖެހިގެން އަންނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށް، ނިންމައި

 މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

  ލިޔެކިޔުންތައް ގެކައުންސިލު 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިީރއާއި، ބައްދަލުވުްނތަކުގެ އެޖެންާޑއާއި، ނިންމުްނތަކާއި،   .29
މިނޫންވެސް  ،އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،ކައުންސިލުންން ތައްޔާރުކުރާ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ންތަކުގެ  ރިކޯޑުޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުން ބެލެހެްއުޓން ލާޒިމުކުރާ ލިޔެކިޔު

 އުސޫލެއްގެ މަތީން ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ.

ުކގެ ގެ ަބއްދަުލވުންތައުންސިލު ކަ

 އެޖެްނޑާ ކަނޑަައޅާނެ ގޮތް 
ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ  ،ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީކައުންސިލު  .30

 ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ. ކައުންސިލުގެ ،މަތީން

     ލޯގޯއާ ގުޅޭ ަމޢުލޫމާތު މި ގަވާއިދުގެ  ،ކައުންސިލުގެ ލޯގޯ އޮންނަންީވ ޮގތުގެ ނަމޫނާއާއި  .31 ގެ ލޯގޯ ކައުންސިލު 
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެެއވެ. 2ޖަދުވަލު 

ން އެހެން މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެ   .32 މާނަކުރުން 
       މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނވި ޢިބާރާްތތަކާއި ަލފުޒުތަކަށް ދީފައިވަީނ 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ިތރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަްލ  )ހ(  
 .ކައުންސިލަށެވެ

ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
 ލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާ

ބުނެފަިއ  "ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން" ކަމަށް )ރ(  
ޕްރެކްޓިޝަނަރުންެގ  އެވަނީ، ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މެޑިކަލް

ހަާދ  ޤާޫނނުެގ ދަށުން ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނާއި، ާޤނޫނާއި



 ސަރުކާުރެގ ގެޒެޓް ދިވެހި              R-185/2022ގަވާިއދު ނަންަބރު:             262 އަދަދު:         51 ވޮލިުއމް: 

 

19 
 

_______________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ޕްރެކްޓިޝަނަރުން ހިމެޭނ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަަލށް ރަިޖސްޓަރީވާ މެޑިކަލް
 .ގޮތުންނެވެ

ބުނެފައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން" ކަމަށް" )ބ(  
ޕްރެކްޓިޝަނަރުންެގ  އެވަނީ، ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޑެންޓަލް

ޤާޫނނުެގ ދަށުން ހަާދ  ޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނާއި، ާޤނޫނާއިގޮތުގައި ރަ
ޕްރެކްޓިޝަނަރުން ހިެމޭނ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަލަްށ ރަޖިސްޓަރީވާ ޑެންޓަލް

 .ގޮތުންނެވެ

         2015/13"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނަބރު  )ޅ(  
 ުނ( އަށެވެ.)ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫ
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 1ޖަދުވަލު 
 މެންބަރުންގެ އިޤުރާރު 

 
އެއްގޮތްވާ     )މީހާގެ ނަން(  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ  ............................................................"އަހުރެން

ލުވެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމާއި، އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް މިނިވަންކަމާއި، ޢަދު  ،ގޮތުގެ މަތީން

މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ       ގެ ކައުންސިލު  މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ،ލެނބުމެއް ނެތި

 ހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ."މަތީ ދެމިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރު ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

 

 .................................................................... ތާރީޚު: ......................................................ސޮއި:
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 2ޖަދުވަލު 
 

 ކައުންސިލުގެ ލޯގޯ 
 

ަކއުންސިްލ  ،އުންސިލް ޖުމުލަކޮށް ސިފަކޮށްދެއެވެ. ޯލޯގގެ މަގުސަދަކީ ކަ  ،ކައުންސިުލގެ ލޯޯގގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުން
ދެނެގަތުމަށް  ޢުއެކުެލވިފަިއވަނީ ޤައުމަށް ޚިުދމަތްކުރުމަށް ޢަޒުމް ކަނަޑއަަޅއިގެން ތިިބ ފަރުދުންތަކެއްަކން މުޖުތަމަ

 ީރަގއި މިވަނީެއވެ.ތި، ލޯގޯގެ ަބއިތައް ރަމްުޒކޮށްދޭ ަކންތައްތައް ،މަގުފަހިވުމެވެ. އެހެންކަމުން
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 ފެހިކުލައިގެ ހަނދުފަޅި 

 އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،ފެހިކުލައިގެ ހަނދުފަޅި ސިފަކޮްށދެނީ

 

 R:0, G:161, B:86 :ކުލަ ކޯޑު

 

 

  އަސާ ކަޅު  ،ރަތްކުލައިގެ ހަރުފައާއި

 ކައުންސިލުގެ މަގުސަދުތަކުގައި ދެމިތިބުމުގެ ޢަޒުމެވެ. ،ސީދަލަށް ހުރި ކަޅު އަސާ ތަމްސީލުކޮށްދެނީ -
 ޑޮކްޓަރީ ބޭސްފަރުވާއާއި ޑޮކްޓަރީ ބޭސްވެރިންނެވެ. ،ހަރުފަ ތަމްސީލުކޮށްދެނީ -
 ކެރުމާއި ހިތްވަރެވެ. އިޞިއްޙަތާ ،ހަރުފައިގައިވާ ރަތްކުލަ ތަމްސީލުކޮށްދެނީ -

 R:237, G:50, B:55 ޑު:ކުލަ ކޯ

 

 

 ކަޅުކުލައިގެ ދޯނި 

 

 ކައުންސިލުގެ ކުރިމަގާއި އަމާޒެމެވެ. ،ކަޅުކުލައިގެ ދޯނި ތަމްސިލީކޮށްދެނީ -
 ކައުންސިލު ދެމެހެއްޓުމެވެ. ،ރިޔާ ތަމްސީލުކޮށްދެނީ -
 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ފުޅާކަމެވެ. ،ރާޅު ތަމްސީލުކޮށްދެނީ -
 ވަކިއަތަކަށް ކައުންސިލުން ބުރަނުވާކަެމވެ. ،ލަ ތަމްސީލުކޮށްދެނީކަޅުކު -

 :R:40, G ކުލަކޯޑު:
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