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 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު
 

 ފުރަތަމަ ބާބު 
 ފެށުން 
 

 )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 

 

 

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ަފންނުގައި ، މި ޤާނޫނަކ  

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަްއ އެ ފަންނުގައި ަމސައްކަތްުކރުމާގުޅޭ 

ނޑައެޅުމާއި އުސޫލުތަްއ  އެފަދަ ފަާރތްތަކާުގޅޭ ކަންކަްނ ބަލަިއ  ،ކަ

ތަކުގެ ލްއުފައްދައި، އެ ކައުްނސި  ތައް ކައުންސިލްތަންފ ޛުކުރާެނ 

ނަޑއެޅުމާއި،  މަސައްކަތުެގ ދާއިރާއާިއ ތަންފ ޛ  ާބރުތަްއ ކަ

އެނޫންވެސް ކަމާުގޭޅ އެންމެހައި އުޫސލުތަކާިއ މިންަގނޑުތައް 

 ޤާނޫނެވެ. ބަޔާންކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނަށް ކިޔާނ ، "ޞިްއޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަންނ  މަސައްކަްތތެރިންގެ މި )ށ(  

 ޤާނޫނު" އެވެ. 

 

 ވަނ އެވެ.މި ޤާނޫނުގެ މައިަގނޑު މަްޤޞަދުތައް ިތރ ގައި ަބޔާންކޮށްަފއި އެ  .2 ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް 

ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ވަކިަވކި ފަންނުތަކުގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ  )ހ(  

އުފަްއދައި، އެ  ތައްކައުންސިލްފަރާތްތަކާުގޅޭ ކަންކަން ތަންޒ މުކުރާނެ 

ނޑައެޅުްނ؛ލްކައުންސި  ތަކުގެ ަމސްއޫލިްއޔަުތތަކާއި ބާުރތައް ކަ

ރެވޭނެ ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ވަކިަވކި ފަންނުގައި މަސައްކަްތކު )ށ(  



 

 

 

 

 

 

 2 

ނޑަެއޅުން؛  ޝަރުޠުތައް ކަ

ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަްނނުގެ މަސައްކަތްތެރިން އެމ ހުންގެ  )ނ(  

މަސައްކަތުގެ ާމޙައުލުގައި ތަބާވާންޖެހޭ މައިަގނޑު ުއސޫލުތަްއ 

ނޑައެޅުން؛  ކަ

ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަންނުގެ މަސައްކަތްތެރިންނާ ުގޅޭޮގތުން ހުށަެހޭޅ  )ރ(  

އަިދ ިއންޞާފުވެރި ގޮތެއްގަިއ ބަލަިއ ފިޔަަވޅު ޝަކުވާތައް، ހަުރދަނާ 

ނޑައެޅުްނ.  އެޅޭނެ ުއސޫލުތަްއ ކަ

 

ނޑު މަފްހޫމުަތއް )ހ(  .3 ރަދ ފު  ިމ  ،މި ޤާނޫނު އެ މައްޗަށް ބިާނވެގެންވާ މައިގަ

 ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގަިއ ަބޔާްނކޮށްފައި އެވަނ އެވެ.

ނޑު  )ށ(   ލަފުުޒތަކާއި ިޢބާާރތްތަކުގެ މި ޤާނޫނުގަިއ ހިމެނިގެންާވ މައިގަ

 ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ އެވަނ އެވެ. 99މާނަ، މި ޤާނޫނުގެ 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދ ފު 

 
މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ މަފްހޫމުތަްއ މި ާބބުގައި ަބާޔންކޮށްފައި އެވަނ ،   .4 މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް 

ލުތަްއ އެގޮތުގައި ދެެމހެއްޓުމަށާއި، މި ސްއެކުލެވިގެންާވ އަމި ޤާނޫނުގައި 

ލުކުރުމަްށ މަގުފަހިކުރުމުެގ ހާސި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންެމ ފުޅާމިނުގަިއ 

ބޭނުމުގައެވެ. ިމ ޤާނޫނުެގ ހަމަ ކޮންމެ މާއްދާއެއްެވްސ ކިޔަންވާނ ، އެ 

 މަފްހޫމުތަކަްށ ހަނިކަމެއް ނާްނނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

"ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ފަންނު" ކަމަްށ ބުެނފައި އެވަނ ، ަތޢުލ މު ައދި/ނުވަަތ   .5 ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުގެ ފަންނު 
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ތަޖުރިބާެގ ގޮތުްނ ޞިއްޙ  ިޚދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުމަްށ ޝަުރޠުހަމަވާ، އަދި ެއ 

 ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ަމސައްކަތްކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލުންަނށް ނިްސބަތްކޮށެެވ.

 

ޚިދުމަތުގެ ފަންނ   ޞިއްޙ  

 މަސައްކަތްތެރިން 
"ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަންނ  މަސައްކަތްެތރިން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނ ،   .6

ތަޢުލ ުމ އަދި/ނުވަަތ ތަުޖރިާބގެ ގޮތުްނ ޞިއްޙ  ޚިދުަމްތ ފޯރުކޮށްދިނުަމށް 

ޝަރުޠުހަމަވާ، އަދި ެއ ޚިުދމަތް ފޯރުކޮްށދިނުމުގައި ަމަސއްކަތްކުރާ މެޑިކަލް 

ކްޓިޝަނަރުންނާއި، ޑެްނޓަލް ޕްރެްކޓިޝަނަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، ޕްރެ

 ޕްޮރފެޝަނަލުންނަށެވެ.  ެހްލތްމިޑްވައިފުންނާއި، އެލައިޑް 

 

ޑޮކްޓަރ  ޭބހުެގ  ،"މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނ   .7 މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ  29ލުކޮށްަފއިވާ، ިމ ޤާނޫނުެގ ހާސި ރޮނގުން ތަުޢލ ުމ 

މެޑިކަލް  ގައިކައުންިސލްއުފައްދާ މޯލްޑިވްްސ މެޑިކަްލ އެންޑް ޑެންޓަލް 

 ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ ގޮތުގައި ަރޖިސްޓަރ ެވފައިވާ މ ހުންނަށެެވ.

 

ޑެންިޓސްޓްރ ެގ  ،އެވަނ  "ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން" ކަމަްށ ބުެނފައި   .8 ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ  29ލުކޮށްަފއިވާ، ިމ ޤާނޫނުެގ ހާސި ރޮނގުން ތަުޢލ ުމ 

ޑެންޓަލް  ގައިކައުންިސލްއުފައްދާ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަްލ އެންޑް ޑެންޓަލް 

 ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ ގޮތުގައި ަރޖިސްޓަރ ެވފައިވާ މ ހުންނަށެެވ.

 

ނަރުސްކަމުެގ ޮރނގުން ތަޢުލ ުމ  ،ބުނެފަިއ އެވަނ "ނަރުހުން" ކަމަްށ   .9 ނަރުހުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ުއފައްދާ މޯލްޑިވްްސ  35ލުކޮށްފައިާވ، މި ޤާނޫނުެގ ހާސި

ނަުރހުންގެ ގޮތުގައި  ގައިކައުންސިލްނަރސިންގ އެންޑް މިޑްަވއިފަރ  

 ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ މ ހުންަނށެެވ.
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މިޑްވައިފަރ ެގ ރޮނގުން ަތޢުލ މު  ،ބުނެަފއި އެވަނ "މިޑްވައިފުން" ކަމަްށ   .10 މިޑްވައިފުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ުއފައްދާ މޯލްޑިވްްސ  35ލުކޮށްފައިާވ، މި ޤާނޫނުެގ ހާސި

މިޑްަވއިފުންގެ ގޮތުގައި  ގައި ކައުންސިލްނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވަިއފަރ  

 ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ މ ހުންަނށެެވ.

 

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް 

 ޑެންޓަލް ކައުންސިލް 
 ،"މޯލްޑިވްސް މެޑިކަްލ އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިްލ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނ    .11

ވަަނ މާއްާދގެ ދަށުްނ އުފައްާދ ޯމލްޑިވްްސ މެޑިކަްލ އެންޑް  29މި ޤާނޫނުެގ 

 ށެވެ.ލަ ޑެންޓަލް ކައުންސި

 

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް 

 މިޑްވައިފަރ  ކައުންސިލް 
ނަރސިންގ އެްނޑް މިޑްވައިފަރ  ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފަިއ  "މޯލްޑިވްސް  .12

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ުއފައްދާ މޯލްޑިވްްސ  35މި ޤާނޫނުގެ  ،އެވަނ 

 ށެެވ.ލަނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިަފރ  ކައުންސި

 

 ހެލްތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް 

 ކައުންސިލް 
ިމ  ،ކައުންސިލް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނ  ހެލްތް "މޯލްޑިވްސް އެލައިްޑ   .13

 ހެލްތް ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ އުފައްާދ މޯލްޑިްވްސ އެލައިްޑ  41ޤާނޫނުގެ 

 ށެވެ. ލަކައުންސި

 

 ހެލްތް އެލައިޑް 

 ޕްރޮފެޝަނަލުން 
މެޑިކަްލ އަދި  ،ްޕރޮފެޝަަނލުން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނ   ހެލްތް "އެލައިޑް   .14

ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާިއ ނަރުހުންނާިއ މިޑްވައިފުްނ ފިޔަވަިއ ޞިއްޙ  

ވަނަ މާއްދާގައި  45ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި މަސަްއކަތްކުރާ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ްޕރޮފެޝަނަލުްނނަށެވެ.

ބިހޭވިއަރަލް ސައިންސްގެ 

 ޕްރޮފެޝަނަލުން 
ސައިްނސްެގ ޕްރޮފެޝަނަލުން" ކަމަްށ ުބނެފައި އެވަނ ، ބިހޭވިއަރަްލ "  .15
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އިންސާނުން ުއޅޭގޮްތ ިދރާސާުކރުމުގެ ފަންުނ ނުަވަތ ބިހޭވިައރަލް ސައިންސްެގ 

ފަންނުގައި މަސައްަކތްކުރާ ަފރާތްތަކަށެވެ. އޭެގ ތެރޭގަިއ ނަފްސާނ  ިޢލްމުެގ 

 އެވެ.ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއި، ތެަރޕިްސޓުންނާއި، ކައުންެސލަރުން ހިެމނެ

 

ކްލިނިކަލް އަދި ފިޒިކަލް 

 ތެރަޕިސްޓުން 
ކްލިނިކަލް އަދި ފިޒިކަްލ ތެަރޕިސްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނ ، ޖިސްމާނ  "  .16

ނުވަތަ ނަްފސާނ  ނުުކޅެދުންެތރިކަމެއްގެ ަސބަބުްނ ޢާންުމ ިދރިއުޅުމުގަިއ އެފަަދ 

ދަތިެވފައިވާ މ ހުންނަްށ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ެނތް މ ުހން އުޅޭފަދައިްނ އުޅެްނ 

 ފަރުވާދިނުމުގައި ަމސައްކަތްކުާރ ޕްރޮފެޝަނަލުންަނށެވެ.

 

 ހެލްތް ކޮމިއުނިޓ  

 ޕްރޮފެޝަނަލުން 
ތަމަުޢގެ ޖްްޕރޮފެަޝނަލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނ ، މު ހެލްތް "ކޮމިއުނިޓ    .17

ފެންވަރުގައި ޞިއްޙ  ފަުރާވދިނުމުގައާއި ޢާންމު ޞިއްަޙތުގެ ދާއިރާގައި 

 ެހލްތްމަސައްކަތްކުާރ ޕްޮރފެޝަނަުލންނަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގަިއ ކޮމިއުނިޓ  

 އޮފިސަރުން ިހމެނެއެވެ. ހެލްތް އޮފިސަރުންނާއި، ފެމިލ  

 

 ހެލްތް ކްލިނިކަލް އެންޑް 

 ޕްރޮފެޝަނަލުން  ޓެކްނޮލޮޖ ގެ 
" ކަމަްށ ބުނެފަިއ ޕްރޮފެޝަނަލުން ޓެކްނޮލޮޖ ގެ ހެލްތް  އެންޑް ކްލިނިކަލް"  .18

އެވަނ ، ކެމިސްޓްރ ، ހެަމޓޮލޮޖ ، އިމިއުނޮލޮޖ ، ިހސްޓޮލޮޖ  ައދި 

މައިކްރޯބަޔޮޮލޖ ގެ ރޮނގުގަިއ ބްލަޑް ބޭންކް ކުރުމުގަިއ މަސައްކަތްކުާރ 

ރާގަިއ ޕްރޮފެޝަނަލުން ހިމެނޭގޮުތން ކްލިނިކަލް ެލބޯރަަޓރ ގެ ދާއި

 މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލުްނނަށެވެ.

 

މެޑިކަލް ލެބޯރަޓަރ ގެ 

 ޕްރޮފެޝަނަލުން 
"މެޑިކަލް ލެބޯަރޓަރ ގެ ޕްރޮެފޝަނަލުން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނ ، މެޑިކަލް   .19

 ލެބޯރަޓަރ ގައި ަމސައްކަތްކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށެެވ.

އްޙ  ޚިދުމަްތދޭ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ޞި "ފާމަސ  ޕްޮރފެޝަނަލުން"  .20 ފާމަސ  ޕްރޮފެޝަނަލުން 



 

 

 

 

 

 

 6 

އާއި ބޭްސފިހާރަތަކުަގއި ބޭސް ތަްއޔާރުކުރުމާިއ، ޫދކުރުމާއި، ބޭހާބެޭހ ގަނުތަންތަ

މަޢުލޫމާތު ދިނުުމގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފާަމސ ގެ ޮރނގުން ތަޢުލ ުމ 

ގަިއ މަސައްކަތްކުާރ ނުފާަމސިްސުޓންނާއި، އެފަަދ ތަންތަ ލުކޮށްފައިވާ ހާސި

މަސ ގެ ރޮނގުން ތަޢުލ ުމ އަދި/ނުވަތަ ތަުޖރިބާ ިލބިަފއިވާ އެނޫންވެސް ފާ

 .ޕްރޮފެޝަނަލުން ހިމެނޭގޮތުންެނވެ

 

ޑަޔަޓ ޝަނުން އަދި 

 ނިއުޓްރިޝަނިސްޓުން 
"ޑަޔަޓ ޝަނުން ައދި ނިއުްޓިރޝަނިސްޓުން" ކަަމށް ބުނެފަިއ އެވަނ ، ދުޅަެހޔޮ   .21

ލަފާދިނުމުގަާއއި ޕްރޮގްރާްމތައް ޞިއްޙަތަށް ބޭނުންވާ ކާޯބތަެކއްޗާ ގުޅޭގޮތުްނ 

 ރާވައި ހިންގުމުގައި ަމސައްކަްތކުރާ ޕްރޮފެޝަަނލުންނަށެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި މަސައްކަތްކުރުން 

 

ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި 

 މަސައްކަތްކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޙ  ޚިުދަމތުގެ ފަންނުގައި ަމސައްކަތްުކރާ މެޑިކަލް އަދި   .22

ޑެންޓަލް ޕްރެްކޓިޝަނަރުންނާިއ، ނަރުހުްނ އަދި މިޑްވައިުފންނާއި، އެލައިޑް 

 ޕްރޮފެޝަނަލުްނ މަސަްއކަތްކުރަންވާނ  މި ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިންނެެވ. ހެލްތް

 

ޑެންޓަލް  މެޑިކަލް ނުވަތަ 

 ޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރެކް 

 މަސައްކަތްކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ްޕރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑެންޓަްލ   .23

ިމ ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުެގ  ،ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްެގ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތްކުރެވޭނ 

ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުގައިާވ ޮގތުގެމަތިްނ މޯލްޑިވްްސ މެޑިކަލް އެންްޑ ޑެންޓަްލ 

ލައިސަްނސެއްގެ ދޫކުާރ  ކައުންސިލުން ރަިޖސްަޓރ ކޮްށ، ެއ  ގައިކައުންސިލް

 ެއ ލަިއސަންސްގައިާވ ޝަރުޠުތަކާ އެއްޮގތްވާ ގޮުތގެަމތިންނެވެ.، ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ނަރުހެއްެގ ގޮތުގަިއ ނުވަަތ މިޑްަވއިފެއްގެ ގޮތުގަިއ   .24ގެ މިޑްވައިފެއް ނަރުހެއް ނުވަތަ 
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މަސައްކަތްކުރެވޭނ ، މި ޤާޫނނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަވާއިދުގައިާވ  މަސައްކަތްކުރުން  ގޮތުގައި 

 ގައި ކައުންސިލްގޮތުގެމަތިްނ މޯލްޑިވްްސ ނަރސިންގ އެންްޑ މިޑްވައިފަރ  

އެ ، ލަިއސަންެސއްގެ ދަށުން ދޫކުާރ  ކައުްނސިލުން ރަޖިސްޓަރ ޮކށް، ެއ 

 ލައިސަންސްގައިާވ ޝަރުުޠތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.

 

 ހެލްތް އެލައިޑް 

ގެ ގޮތުގައި ޕްރޮފެޝަނަލުން 

 މަސައްކަތްކުރުން 

ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ ޮގތުގައި ަމސައްކަތްކުރެވޭނ   ހެްލތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެލައިޑް   .25

މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ަދުށން ހަދާ ގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެަމތިން މޯލްޑިވްްސ 

ދޫކުާރ  ކަުއންސިލުންރަޖިްސޓަރ ކޮށް، އެ  ަގއިކައުންސިލް ހެލްތް އެލައިޑް 

ެއ ލަިއސަންސްގައިާވ ޝަުރޠުތަކާ އެއްޮގތްވާ ، ލައިސަންސެއްެގ ަދށުން

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

ވަކި ފަންނެއްގެ ނަން 

 ބޭނުންކުރުން 
ޚިދުމަތުގެ ވަކި ފަްނނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މ ހަަކށް އެ ފަންނުގެ  ޞިއްޙ   .26

ނަމެއް ބޭނުންކުރެވޭނ  އެމ ހަުކ ނިްސބަތްާވ ފަންނުެގ ދާއިާރއާ ގުޭޅގޮތުްނ މި 

ނޑައަާޅ ޝަރުުޠތައް އެ މ ހެއްެގ  ކައުންސިލުންޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްާދ  ކަ

 ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާނަމައެެވ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް 

 
 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް 

ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވ  

 ޢާންމު އުސޫލު 

ފަރާްތތަކުން މަސައްަކތުެގ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ފަންނުަގއި ަމސައްކަތްކުާރ   .27

އާއި ރައްިޔތުންނަްށ ޚިދުަމްތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރަންވާނ  ގަމާޙައުލު

 ކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.ތިރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ޢާންުމ އުސޫުލތަ

ައމާނާްތތެރިކަމާއި،  ،ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުމުގަިއ ތެދުވެރިކަމާއި )ހ(  
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 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ެއ ޚިދުަމތެްއ ފޯރުކޮށްދިނުަމށް؛

ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮްށދިނުމުގައި ަޤޞްދުގައި ނުވަަތ އެނގިހުެރ، ޚިުދމަތް  )ށ(  

ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަްށ ގެްއލުެމއް ިލބިދާނެފަަދ ޢަަމލެއް ުނކުރުމަށް 

ޓަކަިއ ައޅަންޖެހޭ ނުވަތަ އެަފދަ ޢަމަލެްއ މެުދވެރިވިަޔ ނުދިނުމަށް 

 ؛ފިޔަަވޅުތައް ެއޅުމުގަިއ އިހުމާުލނުވުމަށް

ޚިދުމަްތ ދިނުމުގަިއ ޚިދުަމތް ލިބިގަންނަ ަފރާތުެގ ނަސްަލށް، ނުވަަތ  )ނ(  

މުރަށް ޢުށް ނުަވތަ ޖިންަސށް ނުވަަތ ޔައުފަންވ  ޤައުމަށް ނުވަތަ ުކލަ 

ވަތަ އެ ނުވަތަ ޖިސްމާނ  ނުވަތަ ނަްފސާނ  ނުކުޅެދުންެތރިކަމަކަށް ނު

މ ހެއްގެ ސިާޔސ  ނުވަަތ އެނޫންވެސް ިވސްނުމަކަްށ ނުަވތަ މާލ  

ފުދުންތެރިކަމަށް ނުަވތަ ނިްސބަތްވާ ޢާއިލާައށް ނުވަތަ އުަފން ރަށަްށ 

 ؛ނުވަތަ މިނޫންވެްސ ކަމަކަށް ަބލައި ތަާފތުނުކުރުމަށް 

ޞިއްޙ  ިޚދުމަތުެގ ފަންުނގައި މަސައްކަތްކުުރމުގައި، ޚިދުަމތް  )ރ(  

ބިގަންނަ ފަާރތްތަކާ ުގޅޭގޮުތން ލިޭބ މަޢުލޫމާުތ، ސިއްރުެގ ގޮތުގަިއ ލި

 ؛ހިފެހެއްޓުމަށް 

ތިމާޢ  ގޮތުންނާއި، ޘަޤާފ  ގޮތުްނނާއި އަދި ޖްދ ނ  ގޮތުންނާއި، އި  )ބ(  

އާދަކާދައިގެ ގޮތުން ޚިދުމަްތ ލިބިގަންނަ ަފރާތާުގޅޭ ަކންކަމަށް 

އަދި ތަޢާރުޟުނުވާެނ ގޮތަކަްށ އިޙްތިރާމުކުރުމާއި، އެކަންކަމާ އެކަށޭނަ 

 ؛ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުަމށް

މަސައްކަތާ ގުޅޭޮގތުން ކަންަކން ނިންމަންޖެހޭ ޙާލަުތގައި ޞިއްޙ   )ޅ(  

ޚިދުމަތުެގ ފަންނަްށ ކުރިއެުރމާއި އިުތބާުރ ލިބޭެނ ޮގތެްއގެމަތިން 

 ޢަމަލުކުރުމަށް؛

ރިކަމާއި ޚިުދމަތްތަކަކ  ޚިދުމަްތ ލިބިގަންަނ ފަރާަތށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހ ތެ )ކ(  

އެފަރާތެއްގެ ބޭނުްނތަކަށް އަާމޒުކުރެވިގެން ފޯރުކޮށްދެޭވ އެހ ތެރިކަމާއި 
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 ؛ޚިދުމަތްތަކެްއ ކަމުގައި ހެުދމަށް

ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮްށޭދ މާޙައުލަކ  ޚިދުމަްތ ިލބިގަންނަ ފަރާތަްށ އެކަށޭނަ  )އ(  

ާމޙައުލެްއ ދެމެެހއްޓުމަށް ރައްކާތެރި ާމޙައުލެްއ ކަމުގަިއ ހަދައި އެފަަދ 

 ؛މަސައްކަތްކުރުމަށް 

މަސައްކަތުގެ އަްޚލާޤާއި ުސޫލކު ހިފަހައްޓައި، ޚިދުމަތް ިލބިގަންނަ  )ވ(  

ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްާކތެރިވާނެ ޮގތެއްގެމަތިްނ ަޢމަލުތައް 

 ؛ބެހެއްޓުމަށް 

އެހ ތެރިެވދިނުމުގެ ލުވުމަްށ ސި ހިތްހަމަޖެޭހ ދުަޅހެޮޔ ދިރިުއުޅމަކަށް ވާ )މ(  

ގޮތުން ޚިދުަމތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި އެފަާރތްތަކުގެ ާޢއިލާތަކަްށ 

 ؛ޞިއްޙ  މަޢުޫލމާތުދ  ހޭލުންތެިރކުރުވުމަށް

ދިނުމުގެ ފެންވަރު  ޞިއްޙ  ިޚދުމަތުެގ ފަންުނގައި ޚިދުަމތް )ފ(  

 ؛ރަނގަޅުކުރުމަްށ ކުރެވޭ ަމސަްއކަތްތަކުގައި ބައިވެރިުވމަށް 

ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަްތ ފޯރުޮކށްދިނުމުގަިއ ރައްިޔތުްނ ެއ މައްޗަށް  )ދ(  

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނުވަަތ އެޫނންވެސް ރަްއޔިތުންނާުގޅޭ ގަާވއިދުތަކާއި 

އުސޫލުތަާކ ުގޅޭގޮތުންނާިއ ިޞއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ފަންނުގަިއ ޯފރުކޮށްދޭ 

މާތު، ޚިދުމަތްތަާކ ުގޅޭގޮތުްނ ރަްއޔިތުންނަްށ އެނގެންޖެޭހ ަމޢުލޫ

 ދިޔުަމށް. ޮގތެއްގައި ރަްއިޔތުންނަށް އަންގަމުން ހާމަކަން ބޮޑު

 

ވަަނ ާމއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ާޢންމު އުސޫުލތަކުގެ  27މި ޤާނޫނުެގ   .28 ވަކިވަކި ފަންނުގެ އުސޫލުތައް 

ެއ ، ކައުންސިލަކުންމެ އިތުރުން، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން އުފައްދާ ކޮން

ޙ  ިޚދުމަތުގެ ފަންނ  ދާއިރާގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ޞިއް ގެ ކައުންސިލެއް

މަސައްކަތްތެރިްނ ރަްއޔިތުންަނށް ިޚދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގަާއއި މަސައްކަތުެގ 

މާޙައުލުގައި ބަހަްއޓަންޖެހޭ ުސލޫކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ، އެ ފަންނަކަށް 
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ހަދާ ގަވާއިދުގައި  ންކައުންިސލަކުޚާއްޞަ އުޫސލުތައް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ އެ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޑެންޓަލް ކައުންސިލް  އެންޑް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް 

 
 އެންޑް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް 

 ޑެންޓަލް ކައުންސިލް 
)ަފްސދޮޅަްސ(  60މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަާށ ތާރ ޚުްނ ފެށިގެްނ  )ހ(  .29

ވަަނ މާްއދާގައިާވ ގޮުތގެމަތިން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ިމ ޤާނޫނުެގ 

"މޯލްޑިވްސް މެޑިކަްލ އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުްނސިލް" ެގ ނަމުގައި 

 ހޫިރއްޔާ އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ.ރައ ސުލްޖުމް ކައުންސިލެއް

މި ޤާނޫނަްށ ަޢމަލުކުރަްނ ފެުށމުގެ ކުރިްނ ހިނގަމުންއަިއ ޯމލްޑިވްސް  )ށ(  

ބޭނުްނކުރަމުން ގެންދިަޔ އެންމެހައި މުދަލާއި  ގައިކައުންސިލްމެޑިކަލް 

އެަކށައަޅަިއ  ކައުންސިަލށްވަސ ލަްތތަކާއި، ދައުލަތުެގ ަބޖެޓުން ެއ 

 ރައްޔިތުންެގ މަިޖލ ހުން ާފސްކޮށްފައިާވ ފަިއސާއާއި، ޤާނޫނ 

ުއފުލަންޖެހޭ  ކައުންިސލުންގޮތުންނާއި އެއްަބސްވުންތަކުެގ ދަށުްނ އެ 

ޮގތުންނާއި  އެންމެހައި ވާޖިބުތަކާއި ަމްސއޫލިއްޔަުތތަކާއި، ޤާނޫނ 

ލިބިޭދ ޙަްއޤުތަކާއި  ކައުންސިަލށްއެއްބަސްވުންތަކުެގ ދަށުްނ ެއ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޯމލްޑިވްްސ މެޑިކަލް  ،މަންފާތައް

 ކަުއންސިލަށްއެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންިސލް އުފެދުމާއެކު، އެ 

 ބަދަލުވ އެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ަދށުްނ އުފައްދާ މޯލްޑިވްްސ މެޑިކަލް އެންޑް  )ނ(  

ވަަނ  98ިމ ޤާނޫނުެގ  ކައުންސިލުންކައުންސިްލ އުފެިދ، ެއ  ޑެންޓަލް

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން ަހދަންޖެހޭ 1މާއްދާގެ )ހ( ެގ )
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އެންމެހައި  ގެކައުްނސިލްގަވާއިދުތައް ހަދަިއ ޢަމަލުކުަރން ފަށަންދެން 

ނޑަައޅާ ޮގތެއްގެަމތިންނެވެ.  ކައުްނސިލުންކަންކަން ހިންގާނ  އެ  ކަ

ނޑަައާޅ އުސޫލުތަްއ  ކައުންސިލުންއެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިްނ  ކަ

 ވާންވާނ ، ޢާންމުކޮްށ ޝާއިޢުުކރެވިފައިވާ އުޫސލުތަކެއް ކަމުަގއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް 

ޑެންޓަލް ކައުންސިލް 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަްލ އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންިސލް އެކުލެިވގެންވަނ   )ހ(  .30

އެއް( )ނުވަ 9ކުާރ ންދާިއރާތަކުން ޢަްއޔަތިރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ 

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުާރ މެޑިކަްލ ޕްރެްކޓިޝަނަރުންެގ   (1)   

)ތިނެއް( މެިޑކަލް  3ކުާރ ންތެރެއިން، ޢަްއޔަ

  ؛ޕްރެކްޓިޝަނަރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްކުާރ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންެގ   (2)   

 ޑެންޓަްލ ޕްރެކްޓިޝަަނރެއް؛ކުާރ ންތެރެއިން، ޢަްއޔަ

 ކުރާ ފަާރެތއް؛ންނިސްޓަުރ ޢަްއޔަމި  (3)   

މެޑިކަލް ޕްރެްކޓިޝަނަެރއް ނުވަަތ ޑެންޓަްލ   (4)   

ތުގެ ފަންނ  ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް ކަމުގައިނުާވ ޞިއްޙ  ޚިދުމަ 

 މަސައްކަތްތެރިއެްއ؛

ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަންނ  މަސައްކަތްތެރިްނ ތަމްރ ނުކުާރ   (5)   

މަރުކަޒެއްގައި މަސައްަކތްކުރާ، ޞިއްޙ  ިޚދުމަތުެގ ފަންނ  

)ފަހެްއ(  5މަސައްކަތްތެރިްނ ތަމްރ ނުކުާރތާ މަދުވެގެްނ 

އަހަރުދުވަހުގެ ތަުޖރިބާ ލިބިފަިއވާ މެޑިކަލް ނުވަތަ ޑެންަޓލްެގ 

 ؛ހެއްރޮނގުން ތަމްރ ުނ ލިބިފައިާވ މ 

ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްެގ ގޮތުގަިއ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްކުރާާތ   (6)   
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)ަފހެއް( އަަހރުދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިާވ  5މަދުވެގެން 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް؛

ނ  ޖަމްޢިްއޔާއެއްެގ ޞިއްޙ  ދާއިރާގައި ަމސައްކަްތކުރާ މަދަ  (7)   

 މެންބަރެއް.

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަްށޓަކައި: )ށ(  

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްކުރާ މެޑިކަްލ   (1)   

މި ޤާނޫނަްށ ޕްރެކްޓިޝަނަރުން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ ، 

ޢަމަލުކުރަން ފެުށމުގެ ކުރިްނ މެޑިކަލް ޕްރެްކޓިޝަނަރުންެގ 

އި، މި ޤާނޫނާއި ިމ ގޮތުގައި ރަޖިްސޓަރ ވެފައިާވ މ ހުންނާ

އަލަްށ ރަޖިްސޓަރ ާވ  ދަށުން ގަވާއިުދގެ ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 ކްޓިޝަނަރުްނ ހިެމނޭ ގޮތުންނެވެ.މެޑިކަލް ޕްރެ

"ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ަމސައްކަތްކުާރ ޑެންޓަްލ   (2)   

މި ޤާނޫނަްށ ޕްރެކްޓިޝަނަރުން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ ، 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަަނރުންެގ 

މި ޤާނޫނާއި ިމ ، މ ހުންނާއިގޮތުގައި ރަޖިްސޓަރ ވެފައިާވ 

ްށ ރަޖިްސޓަރ ާވ އަލަ ދަށުން ގަވާއިުދގެ ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 ޑެންޓަލް ްޕރެކްޓިޝަނަރުން ިހމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

 

( ވަނަ ަނންބަރުގެ 1ވަަނ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) 30މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .31 މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠު 

 ކައުްނސިލަށްމެޑިކަްލ އެންޑް ޑެންޓަްލ މޯލްޑިްވްސ ދަށުން 

 1)ތިނެއް( މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުެވގެން  3ކުާރ ޢައްޔަން

)އެކެއް( މެންބަުރ ވާންވާނ ، ސްޕެޝަިލސްޓަކަެށވެ. އަިދ ަމދުވެގެން 

)އެކެއް( އަަހުރދުވަހުގެ  1)އެކެއް( މެްނބަރު ވާންވާނ ،  1
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 ލިބިފައިާވ މ ހަކު ކަމުގަެއވެ. މަސައްކަތު ތަޖުރިާބ އަޮތޅު ތެޭރގައި

( ވަނަ ަނންބަރުގެ 3)ހ( ގެ )މާްއދާގެ ވަަނ  30ޤާނޫނުގެ މި  )ށ(  

 ކައުްނސިލަށްމެޑިކަްލ އެންޑް ޑެންޓަްލ މޯލްޑިްވްސ ދަށުން 

ކުާރ މެންބަުރ ވާންވާނ ، މެޑިކަލް ޢަްއޔަންމިނިސްޓަުރ 

ރެއްގެ ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްެގ ގޮތުގަިއ ނުވަތަ ޑެްނޓަލް ޕްރެކްިޓޝަނަ

ގޮތުގައި މަސައްަކތްކުރާ ުނވަތަ ކޮށްފައިވާ، ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުގެ 

 ފަންނުގައި ފާހަގަކޮށްލެޭވ ތަުޖިރބާ ިލބިފައިވާ މ ހެްއ ކަމުގައެވެ.

ަޝރުޠުތަްއ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ަބޔާން )ނ(  

މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ޯމލްޑިވްސް ފުރިހަމަވުމުގެ އިުތރުން، 

ކުރެވޭ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިަގއި، މި ޢަްއޔަން ކައުންސިލަށް

ތައް ސިފަޢާންުމ ކޮށްފައިާވ ވަަނ މާއްދާަގއި ަބޔާން 74ޤާނޫނުގެ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 

މެޑިކަލް އެންޑް މޯލްޑިވްސް 

 ކައުންސިލަށް ޑެންޓަލް 

 ކުރުން ޢައްޔަން މެންބަރުން 

( ވަނަ ނަންަބރު އަިދ 1ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ެގ ) 30ޤާނޫނުެގ މި  )ހ(  .32

ބެހޭ ކުރުމާޢައްޔަން މެްނބަރުން ކޮށްފައިވާ ( ވަނަ ނަްނބަރުގަިއ ަބޔާން 2)

އެންމެހައި އިދާރ  ކަންކަން ކުރާނ  މިނިސްޓްރ ންނެެވ. ައދި އެ 

ނ ، ކުރާޢައްޔަން މަޤާުމތަކަްށ ކޮށްަފއިވާ ނަންބަރުތަކުގައި ަބޔާން

ކުރުމުން، އެކަމަްށ ކުރިމަތިާލ ންރ ން ޢާންމުކޮށް ިއޢުލާމިނިސްޓް

 މ ހުންގެ ތެރެއިން، އެންމެ ގިަނ ޢަދަދެއްެގ މާކްްސ ލިޭބ ބައެެކވެ.

( ވަނަ ަނންބަރުން 4)ހ( ެގ )މާްއދާގެ ވަނަ  30ޤާނޫނުގެ މި  )ށ(  

( ވަަނ ނަންބަުރގެ ނިޔަަލށް ހުިރ ނަންބަުރަތކުގައިވާ 7ފެށިގެން )

މެންބަރުން ހޮވާނ ، މިނިްސޓްރ ން ާޢންމުކޮށް ދާއިރާތަކަށް 

ކުރުމުން ެއ ދާއިާރތަކުން ކުރިމަތިާލ މ ހުންގެ ތެރެިއން، ިމ ންއިޢުލާ
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 ސިލެކްޝަްނ ކޮމިޓ ންނެވެ.ކޮށްަފއިވާ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ަބޔާން

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުްނ މަޤާމުތަކަްށ މެންބަރުްނ ހޮވުަމށްޓަކައި  )ނ(  

މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް އެކުލެވޭ ސިލެކްޝަްނ ކޮމިޓ އެއް އަންނަނިވި 

 އެކުލަވާލަންވާެނއެވެ. މިނިސްޓްރ ން 

ނޑައަާޅ   (1)     ؛)އެކެއް( މެންބަރު  1މިނިސްޓްރ ްނ ކަ

ނޑައަޅާ   (2)    )އެކެއް(  1ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނން ކަ

 ؛މެންބަރު

 )އެކެއް( މެންބަުރ. 1މަދަނ  ޖަމްިޢޔާއެއްގެ   (3)   

( ވަނަ ަނންބަރުން 4)ހ( ެގ )މާްއދާގެ ވަނަ  30ޤާނޫނުގެ މި  )ރ(  

( ވަަނ ނަންބަުރގެ ނިޔަަލށް ހުިރ ނަންބަުރަތކުގައިވާ 7ފެށިގެން )

މަޤާމުތަކަްށ ކުރިމަތިާލ މ ހުްނ، ެއ މަޤާމުތަަކށް ިމ މާއްާދގެ )ށ( 

ގޮތުގެަމތިން ހޮވުމުގައި ސިލެކްޝަްނ ކޮމިޓ ން ކޮްށފައިވާ ގައި ބަޔާން

 ރަންވާނެއެވެ.ކުންނެ ުއސޫލު ދުރާލާ ާޢންމުކޮށް އިޢުލާމާކްސްދޭ

މެްނބަރުން ހޮވުމުްނ ނުވަތަ  ަކއުންސިލަށްމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެަމތިން  )ބ(  

ކައުންސިްލ އެކުލަވާލާނ  ރައ ުސލްޖުމްޫހރިއްޔާއެވެ.  ކުރުމުން،ޢައްޔަން

ަމސައްކަތް، ރުމުގެ ނުވަތަ ހޮވުމުގެ ކުޢަްއޔަން އެފަދައިން މެންބަރުން 

މުއްދަުތ ކޮްށފައިާވ ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ަބޔާން 29މި ޤާނޫނުެގ 

 ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮްށ ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

 

 

މެޑިކަލް އެންޑް މޯލްޑިވްސް 

 ގެ ކައުންސިލް ޑެންޓަލް 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް 

ަމސްއޫލިއްަޔތުތަކާިއ  ގެކައުްނސިލްމޯލްޑިވްސް މެޑިކަްލ އެންޑް ޑެންޓަލް   .33

 ގައި ބަޔާންޮކށްފަިއ އެވަނ އެވެ.ބާރުތައް ތިރ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑެންޓަލް  )ހ(  

 ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ

 ؛ކަނޑައެޅުންދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް  ކުރުމާއި ލައިސަންސް

މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިަޝނަރެއްގެ  )ށ(  

ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ަމސައްކަތްކުރުމަށް ެއދޭ ފަާރތްތަކުގެ 

ނޑައެޅު ނޑުތައް ކަ  ން؛ތަޢުލ މ  ފާްސ ޤަޫބލުކުރުމުގެ ިމންގަ

މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިަޝނަރެއްގެ  )ނ(  

ރާއްޖޭގަިއ މަަސއްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެކި ފަާރތްތަކަްށ ދިވެހިގޮތުގައި 

ދިނުމުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ފަންނުގެ ދާއިރާެގ ތަޢުލ މ  

ލް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަމަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން މޯްލޑިވްސް 

ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުތަކާއި ަތމްރ ނުދޭ ން ަޤބޫލުކުާރ ލުކައުންސި

ނޑައެޅުން؛  މަރުކަޒުތައް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލ މ   )ރ(  

މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން މޯްލޑިވްސް 

ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުތަކާއި ަތމްރ ނުދޭ ން ަޤބޫލުކުާރ ލުކައުންސި

ނޑައެުޅމާއި، އެ ތަންތަމަރުކަ ގަިއ ތަމްރ ނުދިނުމުގެ ނުޒުތައް ކަ

ނޑައެުޅމާއި  އެ ، މަސައްކަތްކުާރ ފަންނުވެރިްނގެ ޝަުރޠުތަްއ ކަ

 ންާގ ކޯސްތަްއ ެއކްރެޑިޓްކުރުން؛ތަންތަނުން ހި

ކުރުމާއި،  ރަިޖސްޓަރ  މެޑިކަލް އަދި ޑެްނޓަލް ޕްެރކްޓިޝަނަރުން  )ބ(  

 ؛އެމ ހުންގެ ރަޖިްސޓަރ  ބާިޠލުކުރުން

މެޑިކަލް އަދި ޑެންޓަްލ ޕްރެކްޓިޝަނަރުންަނށް ލައިސަންްސ   )ޅ(  

 ޮކށްދިނުމާއި، ބާޠިލުކުރުްނ؛އައު ދޫކުރުމާއި، ލަިއސަންސް 

މެޑިކަލް ޕްރެްކޓިޝަނަރުންނާިއ ޑެންޓަްލ ްޕރެކްޓިޝަނަރުްނ އެމ ހުންގެ  )ކ(  
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މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ އުސޫުލތަކާއި، ހިފަހަްއޓަންޖެހޭ 

ނޑައެޅުން ނުޑތަކާއި ހަމަަތއް ކަ  ؛ސުލޫކ  މިންގަ

މެޑިކަލް އަިދ ޑެންޓަްލ ޕްރެްކޓިޝަނަރުންގެ ަމސައްކަތުެގ ފެންވަރު  )އ(  

ނޑައެޅުމާއި، އެމ ހުންގެ ަމަސއްކަތުގެ  ނޑުތައް ކަ ބެލުމުގެ މިންގަ

މަތިކުރުމަްށޓަކައި ުކރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި، ިދރާސާކޮށް، ފެންވަރު 

އެކަންކަން ތަންފ ޛުކުރުމާިއ، ގަވާއިދުން އެމ ހުންގެ ަމސައްކަތުގެ 

 ފެންވަރު ބަަލމުންދިޔުްނ؛

މެޑިކަލް އަިދ ޑެންޓަްލ ޕްރެްކޓިޝަނަރުން އެމ ހުންެގ ވަޒ ާފ އަދާކުރާ  )ވ(  

ނޑަެއޅިފައިވާ އުސޫލު ތަކާިއ ސުލޫކ  މިންަގނޑުތަކާ ކުރުމުގައި، ކަ

، މަްއސަލަތައް ބަލައިޚިލާފަށް ކުރާ ކަންކަމުގެ ަސބަބުން ދިމާވާ 

 އެފަރާތްތަކާމެުދ އަޅަންޖެޭހ ިފަޔވަޅުތަްއ އެޅުން؛

ކުރުމާއި، ލަިއސަންސް ދޫކުރުމާިއ، ލަިއސަންްސ  ރަޖިސްޓަރ   )މ(  

ދޫކުރުމުގެ ކުރިްނ ހަދަންެޖހޭ އިމްިތޙާންތަކަށާއި، އެޫނންވެސް 

ފ  ފޯރުޮކށްދޭ ިޚދުމަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުްނ ނަާގނެ  ކައުންސިލުން

ނޑައެޅުން؛  ކަ

ލުކުރުމަްށޓަކައި މި ޤާޫނނާއި މި ހާސިމަޤްޞަުދތައް  ގެކައުންސިލް )ފ(  

 ،ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ތަޢާރުޟުނުވާނެ ގޮތެްއގެމަތިންޤާނޫނުގެ 

 މިޓ ތަކާއި ބޯޑުތަްއ އުފެއްދުްނ؛ކޮ

މެޑިކަލް އަދި ޑެްނޓަްލ ޕްރެްކޓިޝަނަރުންގެ ަމސައްކަތުެގ ާޤބިލުކަން  )ދ(  

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަުއ އުސޫލުތައް ަތޢާުރފުކުރުމާއި، 

އިޞްާލޙުކުރުމަށްޓަކަިއ ުއސޫލުތަްއ އިޞްލާޙުކުރަންޖެޭހ ކަންކަން 

ތަޢާރުފުކުރުމާއި، މެޑިކަްލ އަދި ޑެންޓަްލ ޕްރެކްޓިަޝނަރުންނާ 

ގުޅޭގޮތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޢަަމލުކުރެވޭ އުޫސލުތަކަކ  ބައިނަްލއަޤްވާމ  
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ބެސްްޓ ޕްރެްކޓިސްެގ ުއސޫލުތަކާ އެއްޮގތް ުއސޫުލތަކެއްކަން 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން

ގަވާއިުދަތއް ހަދައި  ަހދަންޖެހޭ ކައުްނސިލުންމި ޤާނޫނުގެ ަދށުން  )ތ(  

 ހިންގުން؛

ކުރުމަްށ  ކައުންިސލުންމި ޤާނޫނުްނ ނުވަަތ އެހެންެވސް ޤާނޫނަކުން  )ލ(  

ނޑައަޅާ ަމސްއޫލިއްަޔތުތަްއ އަދާކުރުން.  ކަ

 

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް 

 ގެ ކައުންސިލް ޑެންޓަލް 

ރައ ސާއި ނައިބު ރައ ސް 

 އިންތިޚާބުކުރުން 

 ގެކަުއންސިލްން، އެ ލުމޯލްޑިވްސް މެޑިކަްލ އެންޑް ެޑންޓަލް ކައުންސި  )ހ(  .34

ރައ ސްކަމަށް ައިދ ނައިބު  ގެކައުންސިލްމެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ 

 ހަކު އިންިތޚާުބކުރަންވާނެއެވެ.ރައ ސްކަމަށް މ 

ެގ ރައ ސާިއ ނައިބު ލްެޑންޓަލް ކައުްނސިމޯލްޑިވްްސ މެޑިކަލް އެންްޑ  )ށ(  

ރައ ސް ވާންވާނ  މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ ތެރެއިްނ ނުވަތަ 

ކުާރ ަޢއްޔަންްށ ލަޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންެގ ެތރެއިން ކައުްނސި

 މެންބަރަކަށެވެ.

ެގ ރައ ްސ ނުވަަތ ލްމޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސި )ނ(  

ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ،ކުރެވޭ މ ހަކ  ޢަްއޔަންމަޤާމަްށ ނައިބު ރައ ސްެގ 

ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން އުފެދޭ، ޞިްއޙ  ިޚދުމަތުގެ ފަންނުގެ 

ނުވަަތ ބޯޑެއްގެ މެންބަރެއް ނުަވތަ އިްސ  ކައުންސިލެއްއެހެން 

 މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ވެގެންނުާވނެއެވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރ  ކައުންސިލް 
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މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް 

  މިޑްވައިފަރ  ކައުންސިލް 
)ަފްސދޮޅަްސ(  60މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަާށ ތާރ ޚުްނ ފެށިގެްނ  )ހ(  .35

ވަަނ މާްއދާގައިާވ ގޮުތގެމަތިން  36ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ިމ ޤާނޫނުެގ 

"މޯލްޑިވްްސ ނަރސިންގ ެއންޑް މިޑްވައިފަރ  ކައުންިސލް" ެގ 

 ހޫރިއްާޔ އެކުލަވާލަންވާެނއެވެ.ރައ ުސލްޖުމް ކައުންސިލެއްނަމުގައި 

މި ޤާނޫނަްށ ަޢމަލުކުރަްނ ފެުށމުގެ ކުރިްނ ހިނގަމުންއަިއ ޯމލްޑިވްސް  )ށ(  

ބޭނުންކުރަމުްނ ގެންިދޔަ އެންމެހައި  ގައި ކައުްނސިލްރސިންގ ނަ

 ކަުއންސިލަށް މުދަލާއި ވަސ ަލތްތަކާއި، ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުްނ ެއ 

އެކަށައަޅައި ރަްއޔިތުންެގ ަމޖިލ ހުން ާފސްކޮށްފައިާވ ފަިއސާއާއި، 

 ކަުއންސިލުންގޮތުންނާއި އެއްަބްސވުންތަކުގެ ދަށުން އެ  ޤާނޫނ 

 އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި ވާިޖބުތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަުތތަކާިއ ޤާނޫނ  

ލިބިދޭ  ކައުންސިަލށް ގޮތުންނާއި އެއްބަްސވުންތަކުެގ ދަށުން ެއ 

ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިްނ  ،ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތައް 

ންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރ  ކައުްނސިްލ އުެފދުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް ނަރސި

 ބަަދލުވ އެވެ. ކައުންސިލަށް އެ 

ނަރސިންގ އެންޑް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ުއފައްދާ މޯލްޑިވްސް  )ނ(  

 98މި ޤާނޫުނގެ  ކައުންިސލުންމިޑްވައިފަރ  ކައުންސިްލ އުފެިދ، އެ 

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ ަހދަންޖެހޭ 2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ )

އެންމެހައި  ގެކައުްނސިލްގަވާއިދުތައް ހަދަިއ ޢަމަލުކުަރން ފަށަންދެން 

ނޑަައޅާ ޮގތެއްގެަމތިންނެވެ.  ކައުްނސިލުންކަންކަން ހިންގާނ  އެ  ކަ

ނޑަައޅާ  ކައުންސިލުންއެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިްނ  އުސޫލުތަްއ  ކަ

 ވާންވާނ ، ޢާންމުކޮްށ ޝާއިޢުުކރެވިފައިވާ އުޫސލުތަކެއް ކަމުަގއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް 

މިޑްވައިފަރ  ކައުންސިލް 
މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރ  ކައުންސިލް  )ހ(  .36
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ކުާރ ޢަްއޔަންއެކުލެވިގެންވަނ  ތިރ ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުން  އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

 އެއް( މެންބަރުންެގ ަމއްޗަށެވެ.)ނުވަ 9

ރްޑ ނަރުހުންެގ   (1)    ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްުކރާ ރަިޖސްޓަ

 )ިތނެއް( ނަރުހުން؛  3ކުާރ ޢަްއޔަންތެރެއިން، 

ރޑް   (2)    މިޑްވައިފުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްކުާރ ރަޖިްސޓަ

 ކުާރ މިޑްވައިފެއް؛ޢަްއޔަން ތެރެއިން،

 ކުރާ ފަާރެތއް؛ޢަްއޔަންމިނިސްޓަުރ   (3)   

ތުެގ ނަރުހެއް ނުވަތަ މިޑްވައިފެްއ ަކމުގައިނުވާ ޞިއްޙ  ޚިދުމަ  (4)   

 މަސައްކަްތތެރިއެއް؛ފަންނ  

ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަންނ  މަސައްކަތްތެރިްނ ތަމްރ ނުކުާރ   (5)   

މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ނަރުހުންނާއި މިޑްވައިފުން 

ތަމްރ ނުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ަމސައްކަތްކުރާ، ޞިއްޙ  

ޚިދުމަތުގެ ފަންނ  މަަސއްކަތްތެރިން ތަމްރ ނުކުާރާތ 

 އަަހރުދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވާ )ަފހެއް(  5މަދުވެގެން 

 ނަރުހެއް ނުވަތަ މިޑްވައިފެއް؛

ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްެގ ގޮތުގަިއ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްކުރާާތ   (6)   

)ަފހެއް( އަަހރުދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިާވ  5މަދުވެގެން 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް؛ 

ޞިއްޙ  ދާއިރާގައި ަމސައްކަްތކުރާ މަދަނ  ޖަމްޢިްއޔާއެއްެގ   (7)   

 މެންބަރެއް. 

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަްށޓަކައި: )ށ(  

ރްޑ ނަރުހުން"   (1)    "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްުކރާ ރަިޖސްޓަ

ިމ ާޤނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާއިުރ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، 
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ރަިޖސްޓަރ ވެފައިާވ ރަޖިސްަޓރޑް ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި 

 ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެމި  ނަރުހުންނާއި، މި ޤާނޫނާއި 

ސްޓަރ ވާ ރަިޖސްަޓރްޑ އަަލށް ރަޖި ދަށުން  ގަވާއިދުގެ

 ނަރުހުން ހިމެނޭ ޮގތުންނެވެ.

" ކަމަްށ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަްތކުރާ މިޑްވައިފުން  (2)   

ކުރިްނ  ިމ ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ެފށުމުގެ ބުނެފައި އެވަނ ، 

އިފުންެގ ގޮުތގައި ރަޖިސްަޓރޑް ނަރްސ މިޑްވަ

 ޤާނޫނުގެ ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ މ ހުންނާިއ، މި ޤާނޫނާިއ މި 

ރަޖިްސޓަރ ާވ  އަަލށް  ަދށުން ގަވާއިދުގެ  ަހދާ ދަށުން

މިޑްވައިފުން ިހމެޭނ ރަޖިސްަޓރޑް ނަރްސ މިޑްވައިފުންނާއި 

 ގޮތުންނެވެ.

 

( ވަނަ ަނންބަރުގެ 1ވަަނ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) 36މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .37 މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠު 

 3 ކުރާޢަްއޔަން  ކައުންސިަލށްދަށުން ނަރސިންގ އަިދ މިޑްވައިފަރ  

)އެކެއް( މެންބަުރ ާވންވާނ ،  1)ތިނެއް( މެންބަރުންެގ ތެރެިއން 

)އެކެއް( އަަހރުދުވަހުގެ މަސައްަކތު ތަޖުިރބާ އަތޮުޅ  1މަދުވެގެން 

 ފައިވާ މ ހަކު ކަުމގައެވެ.ތެރޭގައި ިލބި

( ވަނަ ަނންބަރުގެ 3)ހ( ގެ )މާްއދާގެ ވަަނ  36ޤާނޫނުގެ މި  )ށ(  

ްށ ލަކައުންސިނަރސިްނގ އެންޑް މިޑްވައިފަރ  ދަށުން މޯލްޑިްވސް 

ރްޑ ޢަްއޔަންމިނިސްޓަރު  ކުރާ މެންބަރު ވާންވާނ ، ރަިޖސްޓަ

 5ެވހިރާއްޭޖގައި ނަރުހެއްގެ ގޮތުގަިއ ނުަވތަ މިްޑވައިފެއްގެ ގޮތުގަިއ ދި

)ފަހެއް( އަަހރުދުވަުހ މަސަްއކަތްކޮށްފައިވާ، ފާހަގަކޮށްެލވޭ ތަޖުރިާބ 

 ލިބިފައިވާ މ ހެއް ކަމުގައެވެ.
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ަޝރުޠުތަްއ ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ަބޔާން )ނ(  

ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރ  ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރުްނ، މޯލްިޑވްސް 

ކުރެވޭ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިަގއި، މި ޢަްއޔަންށް ލަކައުންސި

ތައް ސިފަޢާންުމ ކޮށްފައިާވ ވަަނ މާއްދާަގއި ަބޔާން 74ޤާނޫނުގެ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް 

ށް ލަ މިޑްވައިފަރ  ކައުންސި 

 ން މެންބަރުން ހޮވު 

ވަނަ ނަންަބރު އަިދ ( 1ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ެގ ) 36މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .38

 ކުރުޢަްއޔަންމެންބަރުްނ ކޮށްފައިވާ ( ވަަނ ނަންބަރުގަިއ ަބާޔނ2ް)

 ންަކން ކުރާނ  މިނިްސޓްރ ންނެވެ.މާބެހޭ އެންމެހަިއ އިދާރ  ކަ

( ވަނަ ނަންަބރު އަިދ 1ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ެގ ) 36މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

ކުރާނ ، ޢަްއޔަން މަޤާމުތަަކށް ކޮށްފައިވާ ( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 2)

ކުރުމުން، އެކަމަްށ ކުރިމަތިާލ ންމިނިސްޓްރ ން ޢާންމުކޮށް ިއޢުލާ

 މާކްްސ ލިޭބ މ ހުްނނެވެ. މ ހުންގެ ތެރެއިން، އެންމެ ގިަނ ޢަދަދެއްގެ 

( ވަނަ ަނންބަރުން 4)މާްއދާގެ )ހ( ެގ ވަނަ  36ޤާނޫނުގެ މި  )ނ(  

ނިޔަަލށް ހުިރ ނަންބަުރަތކުގައިވާ ( ވަަނ ނަންބަުރގެ 7ފެށިގެން )

ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވާނ ، މިނިްސޓްރ ން ާޢންމުކޮށް 

ކުރުމުން، ެއ ދާއިރާަތކުން ކުރިމަތިލާ މ ހުންގެ ެތެރއިން، މި ންއިޢުލާ

 ސިލެކްޝަްނ ކޮމިޓ ންނެވެ.ކޮްށަފއިވާ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާން

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުްނ މަޤާމުތަކަށް މެންަބރުން ހޮުވމަށްޓަކައި  )ރ(  

އަންނަނިވި މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް އެކުލެވޭ ސިލެކްޝަްނ ކޮމިޓ އެއް 

 އެކުލަވާލަންވާެނއެވެ. މިނިސްޓްރ ން 

ނޑައަާޅ   (1)     ؛)އެކެއް( މެންބަރު  1މިނިސްޓްރ ްނ ކަ

ނޑައަޅާ   (2)    )އެކެއް(  1ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނން ކަ



 

 

 

 

 

 

 22 

 ؛މެންބަރު

 )އެކެއް( މެންބަރު. 1ްއޔާއެއްގެ މަދަނ  ޖަމްޢި  (3)   

( 7( ވަނަ ނަންަބރުން ފެށިެގން )4)މާއްދާެގ ވަނަ  36ޤާނޫނުގެ މި  )ބ(  

ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިަޔލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައިވާ ަމާޤމުތަކަށް 

ކުރިމަތިލާ މ ހުން އެ ަމާޤމުތަކަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި 

ގޮތުގެަމތިން ހޮވުމުގައި ިސލެކްޝަން ކޮމިޓ ްނ ކޮށްފައިާވ ބަޔާން

 ކުރަންވާނެއެވެ.ންމުކޮށް އިޢުލާމާކްސްދޭނެ ުއސޫލު ދުރާލާ ާޢން

ނޑައެޭޅ މެންބަރުން  ކައުންސިަލށް މި މާއްދާގައިާވ ޮގތުގެމަތިްނ  )ޅ(   ކަ

އެފަދައިން ެމންބަރުން  ކުރާނ  ރައ ސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއެވެ.ޢައްޔަން

ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ގައި  35ހޮވުމުގެ ަމސައްކަތް، ިމ ޤާޫނނުގެ 

މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮްށ ކޮށްފައިާވ ބަޔާން

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް 

ގެ ލް މިޑްވައިފަރ  ކައުންސި 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް 

ަމސްއޫލިއްަޔތުތަކާއި  ގެ ކައުންސިލްމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންްޑ މިޑްވައިފަރ    .39

 ބާރުތައް ތިރ ގައި ބަޔާންޮކށްފަިއ އެވަނ އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަރުހެއްެގ ޮގތުގައި ނުވަަތ މިޑްވައިފެއްގެ ގޮތުގައި  )ހ(  

ދިނުމުެގ  ކުރުމާއި ލަިއސަންސް  މަސައްކަތްކުރުމަްށޓަކައި ރަިޖސްޓަރ  

ނޑަެއޅުން  ؛ޝަރުޠުތައް ކަ

ދިވެިހރާއްޖޭގައި ގޮތުގައި ނަރުހެއްގެ ގޮތުގަިއ ނުވަތަ މިޑްވައިފެއްގެ  )ށ(  

މަސައްކަތްކުރުމަށް ެއދޭ ފަާރތްތަކުގެ ތަޢުލ މ  ފާްސ ޤަޫބލުކުރާނެ 

ނޑައެޅުން  ނޑުތައް ކަ  ؛މިންގަ

ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ނަރުހެއްގެ ގޮތުގަިއ ނުވަތަ މިޑްވައިފެއްގެ ގޮތުގައި  )ނ(  

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެިކ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި 
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ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަްނނ  މަސައްކަތްެތރިން ަތމްރ ނުކުރާ 

ނަރސިންގ އެންޑް ިމޑްވައިފަރ  މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ޯމލްޑިވްސް 

މަރުކަޒުތަކާއި ަތމްރ ނުދޭ ން ަޤބޫލުކުާރ ތަޢުލ މ  ލުއުންސިކަ

ނޑައެޅުން؛  މަރުކަޒުތައް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލ މ   )ރ(  

ނަރސިންގ އެންޑް ިމޑްވައިފަރ  މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ޯމލްޑިވްސް 

މަރުކަޒުތަކާއި ަތމްރ ނުދޭ  ތަޢުލ މ ަޤބޫލުކުާރ  ކައުންސިލުން

ނޑައެޅުމާއި  ގައި ތަްމރ ނުދިނުމުގެ ނުއެ ތަންތަ، މަރުކަޒުތައް ކަ

ނޑައެުޅމާއި  އެ ، މަސައްކަތްކުާރ ފަންނުވެރިްނގެ ޝަުރޠުތަްއ ކަ

 ؛ތަންތަނުން ހިންާގ ކޯސްތަްއ ެއކްރެޑިޓްކުރުން

ކުރުމާިއ އެމ ހުންގެ  ނަރުހުންނާއި މިޑްވައިފުްނ ރަިޖސްޓަރ   )ބ(  

  ؛ރަޖިސްޓަރ  ާބޠިލުކުރުން 

ދޫކުރުމާއި، ލަިއސަންސް  ހުންނާއި މިޑްވައިފުންނަށް ލައިސަންސް ނަރު )ޅ(  

 އި، ާބޠިލުކުރުން؛މާށްދިނުކޮއައު

ނަރުހުންނާއި މިޑްވައިފުން އެމ ހުންގެ ަމސައްކަްތކުރުމުގައި   )ކ(  

ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ އުސޫުލަތކާއި، ހިަފހައްޓަންޖެޭހ ުސލޫކ  

ނޑައެޅުން ނޑުތަކާއި ހަމަތަްއ ކަ  ؛މިންގަ

ނަރުހުންނާއި މިޑްވައިފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ ބެލުމުެގ   )އ(  

ނޑައެުޅމާއި، އެމ ހުންެގ މަސައްކަތުެގ ފެންވަރު  ނޑުތައް ކަ މިންގަ

މަތިކުރުމަށްޓަކަިއ ކުރަންޖެޭހ ކަންކަން ބަލައި، ދިާރސާކޮށް، 

ކަތުގެ ގަވާއިދުން އެމ ހުންގެ ަމސައްއެކަންކަން ތަންފ ޛުކުރުމާިއ، 

 ފެންވަރު ބަަލމުންދިޔުްނ؛

ނަރުހުންނާއި މިޑްވައިފުްނ ެއމ ހުންގެ ވަޒ ާފ އަދާކުާރ ުކރުމުގައި،  )ވ(  
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ނުޑތަކާ ިޚލާަފށް ކުރާ  ނޑައެޅިފައިވާ ުއސޫލުތަކާިއ ސުލޫކ  މިންގަ ކަ

އެަފރާްތތަކާމެދު ކަންކަމުގެ ސަަބބުން ދިމާާވ މައްސަލަތަްއ ބަލަިއ، 

 އަޅަންޖެހޭ ިފޔަަވޅުތަްއ އެޅުްނ؛

ކުރުމާއި، ލަިއސަންސް ދޫކުރުމާިއ، ލަިއސަންްސ  ރަޖިސްޓަރ   )މ(  

ދޫކުރުމުގެ ކުރިްނ ހަދަންެޖހޭ އިމްިތޙާންތަކަށާއި، އެޫނންވެސް 

ފޯރުޮކށްދޭ ިޚދުމަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުްނ ނަާގނެ ފ   ކައުންސިލުން

ނޑައެޅުން؛  ކަ

ލުކުރުަމށްޓަކައި ިމ ޤާނޫނާ ހާސިމަޤްޞަުދތަްއ  ގެކައުންސިލް )ފ(  

 މިޓ ތަކާއި ބޯޑުތަްއ އުފެއްދުްނ؛ތަޢާރުޟުނުވާނެ ގޮތެްއގެމަތިން ކޮ

ނަރުހުންނާއި މިޑްވައިފުްނގެ ަމސައްކަތުެގ ާޤބިލުކަން  )ދ(  

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަުއ އުސޫލުތައް ަތޢާުރފުކުރުމާއި، 

 ުއސޫލުތައް  އިޞްާލޙުކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަންއިޞްލާޙުކުރަންޖެޭހ 

ނަރުހުްނނާއި މިޑްވައިފުންނާ ގުޅޭގޮތުްނ ، ތަޢާރުފުކުރުމާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަަމލުކުރެވޭ އުސޫލުތަކަކ  ބައިނަލްއަޤްވާމ  ބެްސްޓ 

 ޕްރެކްޓިްސގެ ުއސޫލުތަކާ އެއްޮގތް އުޫސލުތަކެއްކަން ކަށަވަރުުކރުން؛

ގަވާއިުދަތއް ހަދައި  ަހދަންޖެހޭ ކައުްނސިލުންމި ޤާނޫނުގެ ަދށުން  )ތ(  

 ހިންގުން؛

ޙަވާލުކުރާ  ކައުންސިލާމި ޤާނޫނުން ނުވަތަ އެހެންެވސް ޤާނޫނަކުން  )ލ(  

 އެހެނިހެން މަސްއޫލިްއޔަުތތައް އަދާކުރުން.

 

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް 

 ގެ ކައުންސިލް މިޑްވައިފަރ  

ރައ ސާއި ނައިބު ރައ ސް 

 ކުރުން އިންތިޚާބު 

ެއ ، ކައުންިސލުންމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ ެއންޑް މިޑްވައިފަރ   )ހ(  .40

ރައ ސްަކމަށް އަިދ  ގެ ންސިލްކައުމެންަބރުންގެ ެތރެއިން  ގެކައުންސިލް

 ނައިބު ރައ ސްކަަމށް މ ހަުކ ިއންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ.
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ަރއ ސާއި  ގެކައުންިސލްމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންްޑ މިޑްވައިފަރ   )ށ(  

ނައިބު ރައ ސް ވާންވާނ  ނަުރހުންގެ ތެރެއިްނ ނުވަަތ މިޑްަވއިފުންގެ 

 މެންބަރަކަށެެވ. ޢަްއޔަްނކުރާ ކައުންސިަލށްތެރެއިން 

ރައ ސް  ގެ ކައުންސިލްމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެްނޑް މިޑްވައިފަރ   )ނ(  

ިމ ޤާނޫނުގެ ކުރެވޭ މ ހަކ  ޢަްއޔަންަމޤާަމށް ނުވަތަ ނައިބު ރައ ސްގެ 

ދަށުން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން އުފެދޭ، ޞިއްޙ  ިޚދުމަތުގެ 

ނުވަތަ ބޯޑެއްގެ މެންބަރެްއ ނުވަތަ  ލެއް ފަންނުގެ އެހެން ކައުންސި

 ވެެގންނުވާނެއެވެ. އިސް މުވައްޒަފެްއ ކަމުގައި

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލް  ހެލްތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް 

 
 ހެލްތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް 

 ކައުންސިލް 
)ަފްސދޮޅަްސ(  60މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަާށ ތާރ ޚުްނ ފެށިގެްނ  )ހ(  .41

ވަަނ މާްއދާގައިާވ ގޮުތގެމަތިން  42ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ިމ ޤާނޫނުެގ 

ގެ ނަމުގައި  ކައުންިސލް" ެހލްތް"މޯލްޑިވްސް ެއލައިޑް 

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. ކައުންިސލެއްރައ ސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ 

މި ޤާނޫނަްށ ަޢމަލުކުރަްނ ފެުށމުގެ ކުރިްނ ހިނގަމުންއަިއ ޯމލްޑިވްސް  )ށ(  

ބޭނުންކުރަމުްނ ގެންދިޔަ  ގައި ބޯޑް އޮްފ ހެްލތް ސައިްނސަސް

އެންމެހައި މުދަލާއި ވަސ ަލތްަތކާއި، ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން ެއ ބޯޑަށް 

އެކަށައަޅައި ރަްއޔިތުންެގ ަމޖިލ ހުން ާފސްކޮށްފައިާވ ފަިއސާއާއި، 

ގޮތުންނާއި އެއްަބސްުވންތަކުގެ ދަށުން ެއ ބޯޑުން ުއފުލަންޖެހޭ  ޤާނޫނ 

ގޮތުންނާއި  ަޔތުތަކާިއ ޤާނޫނ  އެންމެހައި ވާޖިުބތަކާއި ަމސްއޫލިއް

 ،އެއްބަސްވުންތަކުެގ ދަށުްނ ެއ ބޯޑަށް ލިބިޭދ ޙަްއޤުތަކާިއ ަމންފާތައް



 

 

 

 

 

 

 26 

 ހެލްތްޯމލްޑިވްސް ެއލަިއޑް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ޮގތުގެމަތިން 

 ބަދަލުވ އެެވ. ކައުންސިލަށް ކައުންސިލް އުފެދުމާއެުކ، ެއ 

 ހެލްތްއުފައްދާ މޯލްޑިވްްސ އެލަިއޑް މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ  )ނ(  

ވަަނ މާއްދާެގ  98ިމ ޤާނޫނުެގ  ކައުންސިލުން ކައުންސިލް ުއފެދި، ެއ 

( ވަނަ ނަްނބަރުެގ ދަށުން ހަދަންޖެޭހ ގަވާއިދުތަްއ ހަދައި 3)ހ( ގެ )

އެންމެހަިއ ކަންކަން  ގެކައުންސިލްޢަމަލުކުރަން ފަށަންދެން ެއ 

ނޑައަ ކައުންސިުލންހިންގާނ  ެއ  ާޅ ގޮތެއްެގަމތިންނެވެ. ކަ

ނޑަައާޅ އުސޫލުތަްއ  ކައުންސިލުންއެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިްނ  ކަ

 ވާންވާނ ، ޢާންމުކޮްށ ޝާއިޢުުކރެވިފައިވާ އުޫސލުތަކެއް ކަމުަގއެވެ.

 

 ހެލްތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް 

 ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 
ކައުންސިލް އެކުލެވިެގންވަނ  ތިރ ގަިއ  ހެްލތްމޯލްޑިވްސް އެލައިޑް   .42

)އެާގރަ( މެންަބރުންގެ  11ކުރާ ޢަްއޔަންބަޔާންކޮށްފައިާވ ދާއިާރތަކުްނ 

 މައްޗަށެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލުންެގ ގޮތުގައި  ހެލްތްދިވެހިރާއްޖޭގައި އެލައިޑް  )ހ(  

 )ހައެއް( މ ހުން؛ 6މަސައްކަތްކުރާ މ ހުންގެ ެތރެއިން، ޢަްއޔަންކުރާ 

 ކުރާ ފަާރެތއް؛ޢަްއޔަންމިނިސްޓަުރ  )ށ(  

ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަްނނ  މަސައްކަތްެތރިން ަތމްރ ނުކުރާ  )ނ(  

ޕްރޮފެޝަަނލުން ަތމްރ ނުކުރާ  ހެލްތް މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިްނ އެލަިއޑް 

މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްުކރާ، ޞިްއޙ  ޚިދުމަތުެގ ފަންނ  

)ފަހެއް( އަހަުރދުވަހުގެ  5މަސައްކަތްތެރިްނ ތަްމރ ނުކުރާާތ މަދުވެގެްނ 

 ފައިާވ މ ހެއް؛ތަޖުރިބާ ލިބި

ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްެގ ގޮތުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ަމސައްަކތްކުރާތާ  )ރ(  

)ފަހެއް( އަަހރުދުވަހުގެ ތަުޖރިބާ ލިބިފައިާވ ޤާނޫނ   5މަދުވެގެން 
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 ވަކ ލެއް؛

ތުގެ ޕްރޮފެޝަނަެލއް ކަމުގައިނުވާ ޞިއްޙ  ިޚދުމަ ހެލްތްއެލައިޑް  )ބ(  

 ފަންނ  މަސައްކަްތތެރިއެއް؛

 ޞިއްޙ  ދާއިރާގަިއ މަސައްކަތްުކރާ މަދަނ  ަޖމްޢިއްޔާއެއްެގ މެްނބަރެއް. )ޅ(  

 

 ކައުްނސިލަށްގެ ދަށުން މާްއދާގެ )ށ( ވަނަ  42ޤާނޫނުގެ މި  )ހ(  .43 މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠު 

 ހެލްތް ކުރާ ެމންބަރު ވާންވާނ ، އެލައިްޑ ޢަްއޔަންމިނިސްޓަުރ 

ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ ޮގތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްަކތްކުާރ ނުވަތަ 

ިސޔާސ  މަާޤމެއްގައި  ،ކޮށްފައިވާ، ފާހަގަޮކށްލެވޭ ތަުޖރިބާ ލިިބފައިވާ

 ނެތް މ ހެއް ކަމުގައެެވ.

ޝަރުުޠތައް ފުިރހަމަވުމުގެ ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ަބާޔން )ށ(  

ކުރެވޭ ޢައްަޔން ކައުންސިލަށް  ހެްލތް ެއލައިޑް އިތުރުން، މޯލްޑިވްްސ 

ވަނަ ާމއްދާގައި  74ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ަތއް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ސިފަ ޢާންުމ ކޮށްފައިާވ ބަޔާން

 

 ހެލްތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް 

މެންބަރުން  ކައުންސިލަށް 

 ހޮވުން 

 6ކޮށްަފއިވާ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާން 42މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .44

)ހައެއް( މެންބަރުން ޢަްއޔަްނކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި އިދާރ  ކަންކަން 

 މިނިސްްޓރ ންނެވެ.ރާނ  ކު

ވަަނ މާއްދާގެ  42މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބޭނުމަްށޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

)ހައެއް( މެްނބަރުންެގ ތެރޭގަިއ  6ކޮށްފައިާވ )ހ( ގަިއ ަބޔާން

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ  45މި ޤާނޫނުގެ ހިމެނޭނ  

 ޢާންމުކުރަްނވާނެއެވެ. ގިންތިތަކެއްގެ ބައެއްކަން މިިނސްޓްރ ްނ ދުާރލާ 

ނޑައެޅުމުގައި ިމ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ  45މިނިސްޓްރ ްނ އެފަދައިން ކަ
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މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިވާ ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ ެމންބަރުން 

ތަްމސ ލުވާެނ  ގައިކައުންސިލްވ ހާވެސް ުފޅާ ދާއިރާއެްއގައި 

ނޑައެޅުަމށް ިމނި ސްޓްރ ން ގޮތެއްގެމަތިްނ ގިންިތ ކަ

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ފެިށގެން )ޅ( ެގ މާްއދާގެ )ނ( އިްނ ވަަނ  42ޤާނޫނުެގ މި  )ނ(  

ނިޔަލަްށ ހުިރ މާއްދާތަކުގަިއވާ ދާއިރާތަކަްށ މެންބަރުްނ ހޮވާނ ، 

ކުރުމުން، ެއ ދާއިާރތަކުން ުކރިމަތިލާ ންމިނިސްޓްރ ްނ ޢާންމުކޮްށ އިުޢލާ 

ޮކށްފައިވާ ޔާންމ ހުންގެ ތެރެއިްނ، ިމ ާމއްދާގެ )ރ( ގައި ބަ

 ސިލެކްޝަން ކޮމިޓ ންނެެވ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުްނ މަޤާމުތަކަށް މެންަބރުން ހޮުވމަށްޓަކައި  )ރ(  

އަންނަނިވި މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް އެކުލެވޭ ސިލެކްޝަްނ ކޮމިޓ އެއް 

 ނިސްޓަުރ އެކުލަވާލަންވާނެއެެވ.މި

ނޑައަާޅ   (1)     ؛މެންބަރު )އެކެއް(  1މިނިސްޓްރ ްނ ކަ

ނޑައަޅާ   (2)    )އެކެއް(  1ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނން ކަ

 ؛މެންބަރު

 )އެކެއް( މެންބަރު. 1 މަދަނ  ޖަމްޢިްއޔާއެއްގެ  (3)   

ފެިށގެން )ޅ( ެގ މާްއދާގެ )ނ( އިްނ ވަަނ  42ޤާނޫނުެގ މި  )ބ(  

ނިޔަލަްށ ހުިރ ނަންބަުރތަކުގަިއވާ މަޤާުމތަކަްށ ކުރިމަތިާލ މ ހުން އެ 

މަޤާމުތަކަށް މި މާއްދާެގ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން 

ހޮވުމުގައި ސިލެކްޝަން ޮކމިޓ ން މާކްސްދޭެނ އުސޫުލ ދުރާާލ 

 ކުރަންވާނެެއވެ.ންމުކޮށް އިޢުލާޢާން

ނޑައެޭޅ މެންބަރުން  ކައުންސިަލށް މި މާއްދާގައިާވ ޮގތުގެމަތިްނ  )ޅ(   ކަ

 ރައ ސުލްޖުްމހޫިރއްޔާއެވެ.ކުރާނ  ޢައްޔަން
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 ހެލްތް އެލައިޑް 

 ޕްރޮފެޝަނަލުން 
ްޕރޮފެޝަނަލެއްގެ ގޮތުގައި  ހެލްތްދިވެހިރާއްޖޭގައި އެލައިޑް  )ހ(  .45

މަސައްކަތްކުރެވޭނ  ިމ ޤާޫނނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ 

 ގައިކައުްނސިލް ހެލްތްގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޯމްލޑިވްސް އެލައިޑް 

ެއ ، އްގެ ަދށުންސެލައިސަން ދޫކުރާ  ކައުންސިުލންރަޖިސްޓަރ ޮކށް، ެއ 

 ލައިސަންސްގައިާވ ޝަރުުޠތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.

ޕްރޮފެޝަަނލުންެގ ތެރޭގައި  ހެލްތް މި ބާބުެގ ބޭނުަމށްޓަކަިއ އެަލއިޑް  )ށ(  

 ެގ ޕްރޮފެޝަނަލުންނެވެ.ހިމެނޭނ  އަންނަނިވި ގިންތ 

 ރަލް ސައިންްސގެ ްޕރޮެފޝަނަލުން؛ބިހޭވިއަ  (1)   

 ލް އަދި ފިޒިކަްލ ތެަރިޕސްޓުން؛ކްލިނިކަ  (2)   

 ްޕރޮފެޝަނަުލން؛ ހެލްތް މިއުނިޓ  ކޮ  (3)   

 ؛ޓެކްޮނލޮޖ ގެ ްޕރޮފެޝަނަލުން ހެްލތް އެންޑްކްލިނިކަލް   (4)   

 ؛މެޑިކަލް ލެބޯަރޓަރ ގެ ޕްރޮފެަޝނަލުން  (5)   

ޓްރެޑިޝަނަލް، އޯލްޓަޭނޓިްވ، އަިދ ކޮމްޕްިލމެންޓަރ    (6)   

 މެޑިސިންގެ ޕްޮރފެޝަނަލުން؛

 ފާމަސ  ޕްރޮފެޝަނަލުްނ؛  (7)   

 ޝަނުން އަިދ ނިއުޓްރިަޝނިސްޓުން؛ޑަޔަޓ   (8)   

 ހެލްތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުގައި އެލައިޑް   (9)   

ނޑައަޅާ އިތުުރ   ފަާރތްތައް.ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ގޮތުގައި ކަ

 

 ހެލްތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް 

 ގެ ކައުންސިލް 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް 

މަސްޫއލިއްަޔތުތަކާއި ބާރުތަްއ  ގެކައުންސިލް ހެްލތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް   .46

 ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ އެވަނ ެއވެ.ތިރ 

 ްޕރޮފެޝަނަލެްއގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްުކރުމަްށޓަކައި ހެލްތްއެލައިޑް  )ހ(  
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ނޑައެޅުން ދިނުމުެގ ޝަރުުޠތައް ކުރުމާިއ ލައިސަްނސް ރަޖިސްޓަރ    ؛ކަ

ްޕރޮފެަޝނަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެިހާރއްޖޭގައި  ހެލްތްއެލައިޑް  )ށ(  

މަސައްކަތްކުރުމަްށ އެދޭ ފަާރތްތަކުގެ ތަުޢލ މ  ާފސް ަޤޫބލުކުރުމުގެ 

ނޑައެޅުން  ނޑުތައް ކަ  ؛މިންގަ

ާރއްޖޭގައި ދިވެހި ގޮތުގައި ްޕރޮފެަޝނަލެއްގެ  ހެލްތްއެލައިޑް  )ނ(  

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެިކ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި 

ޞިއްޙ  ިޚދުމަތުެގ ފަންނުގެ ާދއިރާގެ ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުތަކުެގ ތެރެއިން 

ަޤބޫލުކުާރ ތަުޢލ މ   ކައުންސިލުން  ެހލްތް ެއލައިޑް މޯލްޑިވްސް 

ނޑައެޅުން؛މަރުކަޒުތަކާއި ތަމްރ ނުޭދ   މަރުަކޒުތައް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލ މ   )ރ(  

 ކައުންސިލުން  ެހލްތް ެއލައިޑް މަރުކަޒުތަކުގެ ެތރެއިން ޯމލްޑިވްސް 

ޒުތައް ަމރުކަތަޢުލ މ  މަުރކަޒުތަކާއި ތަމްރ ނުދޭ ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑައެޅުމާއި، ެއ ތަްނތަ ގައި ތަމްރ ނުދިނުމުެގ ަމަސއްކަތްކުރާ ނު ކަ

ނޑައެޅުމާއި ންގާ ތަންތަނުްނ ހި އެ، ފަންނުވެރިންގެ ޝަރުޠުތައް ކަ

 ކޯސްތައް އެކްރެޑިޓްކުރުްނ؛

ެއމ ހުންގެ ، ކުރުމާއި ްޕރޮފެޝަނަުލން ރަޖިސްަޓރ  ހެލްތްއެލައިޑް  )ބ(  

 ؛ ރަޖިސްޓަރ  ާބޠިލުކުރުން 

ދޫުކރުމާއި،  ޕްރޮފެޝަަނލުންނަށް ލައިސަްނސް  ހެްލތް އެލައިޑް  )ޅ(  

 ކޮށްދިނުމާއި، ބާޠިލުކުރުން؛އައު ލައިސަންސް 

ޕްރޮފެޝަަނލުން އެމ ހުންެގ ަމސައްކަްތކުރުމުގައި  ހެްލތް އެލައިޑް   )ކ(  

ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ އުސޫުލަތކާއި، ހިަފހައްޓަންޖެޭހ ުސލޫކ  

ނޑައެޅުން ނޑުތަކާއި ހަމަތަްއ ކަ  ؛މިންގަ

ޕްރޮފެޝަނަުލންގެ މަސައްކަތުެގ ފެންވަރު ބެލުމުެގ  ހެލްތްއެލައިޑް   )އ(  
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ނޑައެުޅމާއި، އެމ ހުންެގ މަސަ ނޑުތައް ކަ އްކަތުެގ ފެންވަރު މިންގަ

މަތިކުރުމަށްޓަކަިއ ކުރަންޖެޭހ ކަންކަން ބަލައި، ދިާރސާކޮށް، 

 އެކަންކަން ތަންފ ޛުކުރުމާިއ، ގަވާއިދުން އެމ ހުންގެ ަމސައްކަތުގެ

 ފެންވަރު ބަަލމުންދިޔުްނ؛

ްޕރޮފެޝަަނލުން އެމ ހުންެގ ވަޒ ާފ އަދާކުރާ  ހެލްތް އެލައިޑް  )ވ(  

ނޑަެއޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާިއ ސުލޫކ  މިންަގނޑުތަކާ  ކުރުމުގައި، ކަ

ޚިލާފަްށ ކުރާ ކަންކަމުގެ ަސބަބުން ދިމާާވ މައްސަަލތައް ބަލައި، 

 އެފަރާތްތަކާމެުދ އަޅަންޖެޭހ ިފަޔވަޅުތަްއ އެޅުން؛

ކުރުމާއި، ލަިއސަންސް ދޫކުރުމާިއ، ލަިއސަންްސ  ރަޖިސްޓަރ   )މ(  

ދޫކުރުމުގެ ކުރިްނ ހަދަންެޖހޭ އިމްިތޙާންތަކަށާއި، އެޫނންވެސް 

ފޯރުޮކށްދޭ ިޚދުމަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުްނ ނަާގނެ ފ   ކައުންސިލުން

ނޑައެޅުން؛  ކަ

ލުކުރުމަްށޓަކައި މި ޤާޫނނާއި މި ހާސިމަޤްޞަުދތައް  ގެކައުންސިލް )ފ(  

 ،ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ތަޢާރުޟުނުވާނެ ގޮތެްއގެމަތިންޤާނޫނުގެ 

 މިޓ ތަކާއި ބޯޑުތަްއ އުފެއްދުްނ؛ކޮ

ޕްޮރފެަޝނަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ާޤބިލުކަން  ހެލްތްއެލައިޑް  )ދ(  

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަުއ އުސޫލުތައް ަތޢާުރފުކުރުމާއި، 

އިޞްލާޙުކުރަންޖެޭހ ކަންކަން އިޞްާލޙުކުރުމަށްޓަކަިއ ުއސޫލުތަްއ 

ޕްރޮފެޝަނަލުންނާ ުގޅޭގޮތުްނ  ހެލްތްތަޢާރުފުކުރުމާއި، އެލައިޑް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަަމލުކުރެވޭ އުސޫލުތަކަކ  ބައިނަލްއަޤްވާމ  ބެްސްޓ 

 ؛ގެ ުއސޫލުތަކާ އެއްޮގތް އުޫސލުތަކެއްކަން ކަށަވަރުުކރުންޕްރެކްޓިސް 

ގަވާއިުދަތއް ހަދައި  ަހދަންޖެހޭ ކައުްނސިލުންމި ޤާނޫނުގެ ަދށުން  )ތ(  

 ހިންގުން؛
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ޙަވާލުކުރާ  ކައުންސިލާމި ޤާނޫނުން ނުވަތަ އެހެންެވސް ޤާނޫނަކުން  )ލ(  

 އެހެނިހެން މަސްއޫލިްއޔަުތތައް އަދާކުރުން.

 

 ހެލްތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް 

ރައ ސާއި ނައިބު  ގެ ކައުންސިލް 

 ރައ ސް އިންތިޚާބުކުރުން 

 

 ގެންސިލްކައު އެ ، ކައުންސިލުން ހެްލތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް  )ހ(  .47

ރައ ސްކަމަށް ައިދ ނައިބު  ގެކައުންސިލްމެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ 

 ރައ ސްކަމަށް މ ހަކު އިންިތޚާުބކުރަންވާނެއެވެ.

ރައ ސާިއ ނަިއުބ ރައ ސް  ގެ ަކއުންސިލް ހެލްތް މޯލްޑިވްްސ އެލައިްޑ  )ށ(  

 ކައުްނސިލަށް ޕްޮރފެޝަނަލުންގެ ެތރެއިން  ެހލްތް ވާންވާނ  އެލައިޑް 

 މ ހަކަށެވެ. ޢައްޔަންކުރާ

ރައ ްސ ނުވަަތ ނައިބު  ގެކައުންސިލް ހެްލތްމޯލްޑިވްސް އެލައިޑް  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ނުވަަތ  ،މ ހަކ ކުރެޭވ ޢައްޔަންަމޤާމަށް ރައ ސް 

އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ަދށުން އުެފދޭ، ޞިއްޙ  ިޚދުމަތުެގ ފަންުނގެ އެހެން 

ނުވަތަ ބޯޑެއްެގ މެންބަރެއް ނުވަތަ އިސް ުމވައްޒަފެއް  ކައުންސިލެއް

 ވެގެންނުވާނެއެވެ. ކަމުގައި

 

 

ކޮމްޕްލިމެންޓަރ  ބޭހާގުޅޭ 

ކަންކަން މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް 

 ކައުންސިލުން  ހެލްތް 

 ބެލެހެއްޓުން 

މި ޤާނޫނަްށ ޢަަމލުކުރަން ފެށުމަށްފަުހ ކޮމްްޕލިމެންޓަރ  ބޭހާުގޭޅ  )ހ(  .48

ިމ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަވާއިާދ ެއއްގޮތްވާ ، ކަންކަން ބަލަހަްއޓާނ 

 ނެވެ.ކައުންސިލުން ހެލްތް ގޮތުގެމަތިން ޯމލްޑިވްްސ އެލަިއޑް 

ލުކުރުމަްށޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ ހާސި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަމޤްޞަުދތައް  )ށ(  

 ހެލްތްވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެމަތިން މޯލްޑިވްްސ އެލައިްޑ  41

ައށްޑިހަ( ދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ )ސަތޭކަ 180ކައުންސިލް އުފެޭދތާ 

ޮއފް ކޮމްްޕލިމެންޓަރ  މެިޑސިން" ގެ ަނމުގައި މި  ޑް"މޯލްޑިވްސް ބޯ
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 ކައުްނސިލުންޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިުދގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ 

 ބޯޑެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ިމ ޤާޫނނުގެ މި  )ނ(  

ބޭހުގެ ދާއިރާއާ ުގޅޭގޮތުްނ މާއްދާއަށް ޢަަމލުކުރެވޭނ  ކޮމްްޕލިމެންޓަރ  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހުން ާޤނޫނެއް ފާސްޮކށް، އެ ާޤނޫނަކަށް 

ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާ ހަމައަށެވެ. އެފަަދ ޤާނޫނެްއ ވުޖޫދަްށ ައއުމާއެކު، 

 އެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ހިންގާނ  އެ ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެމަތިންެނވެ.

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ދޫކުރުން  ލައިސަންސް ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓަރ  

 
 )ހ(  .49 ކުރުން  ރަޖިސްޓަރ  

 

ޞިއްޙ  ިޚދުމަތުެގ ފަންނ  ކޮންމެ ަމސައްކަތްތެރިއެްއވެސް، އެ 

 ަރޖިސްޓަރ   ގައި ކައުންސިލްކު ިނސްަބތްވާ އަމަސައްކަތްތެރި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަންނ  ަމސައްކަތްތެރިން ިމ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  )ށ(  

ކު އަރަިޖސްޓަރ ވުަމށްޓަކަިއ ހުށަަހޅާނ ، އެ މަސައްކަްތތެރިދަށުން 

 އަދި ރަިޖސްޓަރ  ެގ ރަޖިސްޓްާރރަށެވެ.ކައުންސިލެއްނިސްބަތްާވ 

ިމ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ަހދާ ަގާވއިދުގައި ކުރުމަށް ުހށަަހޅާއިރު، 

 ބަޔާންކުާރ މަޢުލޫާމތާއި ިލޔެިކުޔން ރަޖިްސޓްރާރަްށ ހުަށހަޅަންާވނެއެވެ.

ގަިއ ކައުންސިލެއްއެއްވެސް ފަރާތަކުން މި މާްއދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން  )ނ(  

ކުރުމަްށ އެިދ ރަޖިސްޓްާރރަްށ ހުށަަހޅައިފިަނމަ، އެ  ރަޖިސްޓަރ  

ހުށަހެޅުމަާކ ގުޅޭޮގތުން ރަޖިސްޓްާރރ ަބލަންޖެޭހ ކަންކަން 

ބެލުމަށްފަުހ، ެއ ހުށަެހޅުމެއްަގއި މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 
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 ެއފަރާތެއްހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުާރ ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަމަވާނަަމ، 

ކުރިކަމުެގ ސެޓްިފކެޓެއް،  އެފަާރތެއް ރަޖިސްޓަރ  ރަޖިސްޓަރ ޮކށްދ ، 

 އެފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ތަކުގައި ރަޖިސްަޓރ ކޮށްދޭ ފަާރތްތަކުެގ ލް މި މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސި )ރ(  

ަބލަހައްޓާ  ކައުންސިލަކުންމަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން އެ 

 ވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރ ގައި ރަިޖސްޓްާރރ ދަފްތަރުކުރަން

ކުރުމަށް ެއިދ އެއްވެްސ ފަާރަތކުން މި  ގައި ރަޖިްސޓަރ  ކައުންސިލެއް )ބ(  

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ުހށަހަާޅ ހުށަެހޅުމެއްގައި، މި ާޤނޫނުގައި 

ނުވަތަ ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ ަބޔާންކުާރ މަޢުލޫމާތު 

ރުމަށް އެންުގމުެގ ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އެ ަމޢުލޫމާެތއް ފުރިހަމަކު

ރަިޖސްޓްރާަރްށ  އެ ހުށަެހޅުމެއް ބާޠިލުުކރުމުގެ އިްޚތިާޔރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ެގ ދާއިރާގަިއ ހިމެނޭ ކައުންސިލެއްވެްސ އެ ކައުންސިލަކުންކޮންމެ  )ޅ(  

ކުރުމާބެޭހ  ޞިއްޙ  ިޚދުމަތުެގ ފަންނ  ަމސައްކަތްތެރިްނ ރަޖިްސޓަރ  

ހަދާ ަގވާއިދުގައި  ކައުންސިލަކުންއުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެ 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

ނޑައަޅާފައި )ކ(   ނުވާާހހިނދަކު، މި  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ކަ

މާއްދާގެ ދަށުން ޞިއްޙ  ޚިުދމަތުގެ ފަންނ  މަސައްަކތްތެިރއެއް، އެ 

 ގައިކައުްނސިލްމަސައްކަތްތެރިއަުކ ނިސްަބްތވާ ދާއިރާއެއްގެ 

ރަޖިސްޓަރ ވުމަކުން، އެ ަފންނުގައި މަސައްަކތްކުރުމުެގ ހުއްދަ 

 އެމ ހަކަށް ލިބުނ  ކަމުަގއެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. ަރޖިސްޓަރ  

ކުރިނަމަވެސް، އެމ ހަކަށް އެމ ހަކު ނިސްވަތްާވ ފަްނނެއްގައި 

ދޫކުާރ ލަިއސަންސް  ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރެވޭނ ، އެކަމަްށަޓކައި 
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 ހޯދުމަށްފަހުގައެެވ.

 

ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ކޮންެމ ފަްނނެއްގައި މަސައްކަތްކުާރ ަފރާްތތަކާގުޅޭ  )ހ(  .50 ރަޖިސްޓަރ  ބެލެހެއްޓުން 

ދަްފތަުރކޮށް ިލޔެ  ކައުންިސލަކުންމަޢުލޫމާތު، އެ ފަންނެްއ ނިްސބަތްވާ 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެޮގުތން، ިތރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ކާގުޭޅ ލަވެްސ ެއ ކައުންސި ކައުންސިލަކުންގޮތުގެމަތިން، ކޮންެމ 

 ލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެެވ.ޖިސްޓަރ އެްއ އެކުލަވާލަިއ ބަ ރަ

ގެ ފަރާތުްނ ލްމޯލްޑިވްސް މެޑިކަްލ އެންޑް ެޑންޓަލް ކައުންސި   (1)   

ގެ ރަިޖސްޓަރ އެްއ މެޑިކަލް އަދި ޑެންަޓލް ްޕރެކްޓިޝަނަރުން

 ބެލެހެއްޓުން؛

 ގެ ކައުންިސލްމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެްނޑް މިޑްވައިފަރ    (2)   

އެްއ ނަރުހުންނާިއ ިމޑްވައިފުންގެ ރަޖިްސޓަރ ފަރާތުން 

 ބެލެހެއްޓުން؛

އެލައިްޑ  ަފރާތުން  ގެކައުންސިލް ހެލްތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް   (3)   

 ރަިޖސްޓަރ އެްއ ބެލެހެްއޓުން. ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ  ހެލްތް

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ދަްފތަުރ ިލެޔ ބަަލހައްޓާނ   )ށ(  

 ގެެވސް ަރޖިސްޓްރާެރވެ.ކައުންސިލެއްކޮންމެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ދަފްތަރުގައި ހިަމނަންޖެހޭ  )ނ(  

ތަކުން ހަދާ ަގވާއިދުގައި ލްމަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކައުންސި

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ ެއ ދަފްތަުރގައިވާ މަުޢލޫމާތަކ  ޢާންމުކޮށް 

 ޢުލޫާމތު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ފެންނަން ހުންނާނެ މަ

ތަކުގެ ދާިއރާގެ ސްޕެަޝލިޓ ތަްއ އަދި/ނުަވތަ ސަްބ ލްވަކިވަކި ކައުންސި )ރ(  

ބެލެހެްއޓުަމކަށް ިމ ސްޕެޝަިލޓ ތަާކ ގުޅޭޮގތުން ަވކި ރަޖިްސޓަރ އެްއ 
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 މާއްދާ ހުރަހެްއ ނާޅައެެވ.

 

 )ހ(  .51 ލައިސަންސް ހޯދުން 

 

 

ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ކޮންމެ ފަންނެއްގައި މަސަްއކަތްކުރާ 

ފަރާތަކުންވެސް، އެ ފަްނނުގެ މަސައްކަތްެތރިއެއްެގ ގޮތުގައި 

މަސައްކަތްކުރުމުެގ ކުރިން، ިމ ޤާނޫނުެގ ަދށުްނ ހަާދ ގަވާިއދުގައިވާ 

 ކައުްނސިލަކުންކު ނިސްަބތްވާ އަގޮތުގެމަތިން އެ ަމސައްކަްތތެރި

 ހޯދަންވާނެއެވެ.ލައިސަންްސ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ަދށުން ލައިސަންްސ ހޯދުަމށްޓަކަިއ ުހށަހަޅާނ ،  )ށ(  

 ެގ ރަޖިްސްޓރާރަށެވެ.ކައުންިސލެއްުކ ނިްސަބތްވާ އައެ މަސައްަކތްތެރި

ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ އަދި ލަިއސަންްސ ހޯދުމަްށ ެއދި ހުށަަހޅާއިުރ، 

ބަޔާންކުާރ މަޢުލޫމާތާިއ ިލޔެކިޔުްނ ރަިޖްސޓްރާރަްށ ހަދާ ގަވާއިުދގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ ިމ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ ަދށުން ލަިއސަންސް  )ނ(  

ގެ ރަިޖްސޓްރާރަށް ންިސލެއްކައުހޯދުމަށް އެދި ެއފަރާތެއް ިންސބަތްވާ 

ހުށަހަޅައިފިނަަމ، ެއ ހުަށހެޅުަމކާ ގުޅޭޮގތުން ރަިޖސްްޓރާރ ަބލަންޖެހޭ 

ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު، އެ ހުަށހެޅުމެއްގައި މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރުުޠތައް ފުރިަހމަވާނަމަ، 

 ވާނެއެވެ.ށް ލައިސަްނސް ދޫކުަރންއެފަރާތަކަ

މި ޤާނޫނުެގ ަދށުން ލައިަސންސް ދޫކުރެވޭެނ މުއްދަތު، ކޮންެމ  )ރ(  

އިދުގައި ވެސް މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާ ކައުންސިލަކުން

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ަދށުން ލަިއސަންސަްށ އެދި ުހށަަހޅާނެ ގޮތުެގ  )ބ(  

އެފަދަ ، ތަފްޞ ލާއި  މަޢުލޫމާތާއި، ހުށަަހޅަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތުގެ 
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މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހުށަހެޅުން ހުށަަހޅާނެ ފޯމުެގ ނަމޫނާއެއް، 

 ތަކުން ހަާދ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ލްކައުންސި

 

ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން 

 ދެވޭ އިމްތިޙާން 
ތަކުން ޫދކުރާ ލައިސަންްސ ލް ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސި 51މި ޤާނޫނުގެ   .52

ިނސްބަތްާވ ފަންނުެގ  ކައުންސިލެއް ދޫކުރުމުގެ ޝަުރޠެއްެގ ގޮުތގައި ެއ 

ތަކަށް ލްމަސައްކަތްތެރިންނަްށ ވަިކ އިމްތިޙާނުތަކެއް ދިނުަމްށ ކައުންސި

ނޑައެޅިދާނެއެވެ. އެހެންަނމަވެސް، އެއްވެްސ  ެއފަދަ  ކައުްނސިލަކުންކަ

އިމްތިޙާނެއް ދޭންވާނ ، އެފަަދ އިމްތިޙާނަކާުގޅޭ ުއސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުެގ 

ނަޑއެޅުމަށްފަުހ، ެއ  ކައުންސިލަކުން ދަށުން އެ  ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަ

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.

 

ވަަނ މާއްާދގެ ދަށުްނ ދޫޮކށްފައިާވ ލައިަސންސެއްެގ  51މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .53 ކުރުން އައު ލައިސަންސް 

)ތިރ ސް( ދުަވްސ ކުރިން ެއ ލަިއސަންސެއް  30މުއްދަތު ހަމަވުުމގެ 

 ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލަކަށްކުރުމަށް އެދި ކަމާުގޭޅ އައު

އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ ިމ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ ަދށުން ލަިއސަންސް  )ށ(  

ކުރުމަށް ހުށަަހޅައިފިނަަމ، އެ ހުށަެހޅުމަކާ ުގޅޭގޮތުން އައު

ރަޖިސްޓްާރރ ަބލަންޖެހޭ ކަްނކަން ބެލުމަށްފަުހ، އެ ުހށަެހޅުމެއްގައި 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރާ 

އިސަންސް ލަ  އެފަރާތެއްގެ ، ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާަނމަ

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އައު

ކުރުމަްށ އެދި މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަަހޅާ ަފރާތެއްގެ އައުލައިސަންްސ  )ނ(  

ހުށަހެޅުާމ ުގޅޭގޮތުްނ ިމ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިާވ ކަންކަން 

ކުރުމަށް ައއުފުރިހަމަވާނަމަ، އަދި އެަފރާތަކުން ލައިސަްނސް 
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ހުށަހަޅާފައިވަނ  ިމ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ަހދާ ގަާވއިދުގައި 

ބަޔާންކުާރ މުއްދަތުެގ ެތރޭަގއި ކަމަށްވާނަމަ، އެފަާރތަަކށް އޭރު 

ދޫކޮށްފައިއޮތް ލައިސަްނސްގެ ުމއްދަތު ހަމަުވމުގެ ކުރިްނ، އެަފރާތެއްގެ 

 ދޭންވާނެއެވެ.ކޮށްއައު ރަިޖސްޓްރާރ ލައިސަންްސ 

ކުރުމަށް ެއދި ހުށަަހޅާނެ ޮގތުގެ މަުޢލޫމާތާއި، އައުލައިސަންްސ  )ރ(  

އެަފދަ ުހށަހެޅުްނ ހުށަހަޅާނެ ، ހުށަހަޅަންޖެޭހ މަޢުލޫާމތުގެ ަތފްޞ ލާއި

ތަުކން ހަދާ ލްމި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ކައުންސިފޯމުގެ ނަމޫނާއެއް، 

 ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ތަކުން ދޫކުާރ ލަިއސަންސްތަްއ ލް ޤާނޫނުގަިއ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކައުންސިމި   .54 ލައިސަންސް ފ  

ތަކުން ހަާދ ަގވާއިދެއްގެ ދަށުން ލްދޫކުރުމަށާއި އައުކޮށްދިނުމަްށ، އެ ކައުންސި

ނޑައެޅޭ ވަކި ފ އެއް ނެގިާދނެއެވެ.  އެފަދައިން ފ އެއް ނަާގނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ ކަ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ނަގާެނ ފ ގެ ތާވަލެއް ކައުންސިލުންދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުގަިއ 

 

 

ލައިސަންސް ދޫނުކުރެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 
ތިރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ާޙލަތްތަކުންކުެރ ޙާަލތެްއ މެުދވެރިވެއްޖެ  )ހ(  .55

އެއްެވސް ފަރާތަކަްށ  ަކއުންސިލަކުންހިނދެއްގައި އެއްެވސް 

ލައިސަންްސ ދޫކޮށްގެްނ ނުވާެނއެވެ. އަިދ ދޫކޮށްފައިާވ ލައިަސންސެއް 

 ށްދ ގެންވެސް ނުވާނެއެެވ.ކޮއައު

ނޑަައޅާފައިާވ ޝަރުޠެއް މ ހެ ކައުންސިލުން  (1)    އްެގ ކިބައިގަިއ ކަ

 ފުރިހަމަނުވުން؛

ކުރުމުގައި ނުަވތަ ލައިސަްނސް ހޯދުމުގަިއ  ރަޖިސްޓަރ    (2)   

 ކައުންސިަލށް ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެްއ ހުށަެހޅިކަން 
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 ފާހަގަވުން؛

ނޑަައޅާަފއިވާ އުޫސާލ ޚިާލފަްށ  ކައުންސިލުން  (3)    ކަ

ކުރަްނ އައުލައިސަްނސް ލައިސަންަސށް އެިދ ހުށަެހުޅމާއި 

 ހުށަހެޅުްނ؛

ލައިސަންަސށް އެދި ހުށަަހާޅ ފަރާތް ނުަވތަ ލަިއސަންްސ   (4)   

ކުރުމަށް އެިދ ހުށަަހާޅ ަފރާތް ިމ ޤާނޫާނ ނުވަަތ ިމ އައު

 ށުްނ ހަދާ ަގވާއިދާ ޚިލާފުވުން.ޤާނޫނުގެ ދަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަްތތަކުގެ އިތުރުން  )ށ(  

އައުޮކށްނުދެވޭނެ ޙާަލތްތައް ިމ ލައިސަންްސ ދޫނުކުރެވޭެނ ޙާަލތްތަކާއި، 

ނަޑއެޅުމަކަްށ ލްޤާނޫނުގެ ަދށުްނ ކައުންސި ަތކުން ހަާދ ގަވާއިދުގަިއ ކަ

 މި ޤާނޫނު ުހރަހެއް ާނޅައެވެ.

 

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމާއި 

 ބާޠިލުކުރުން 
 )ހ(  .56

 

 

ދޫކުރާ ލަިއސަންސަކ  ޞައްޙަނޫން ަމޢުލޫމާތެްއ  ކައުންސިލުން

ލަިއސަންސެއްކަމަްށ ަކއުންސިލަށް  ހުށަހަޅައިގެްނ ހޯާދފައިވާ 

ގެ ކައުްނސިލެއްފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ލައިސަންސެްއ އެ 

 ޖިސްޓްާރރ ބާޠިލުކުރަންވާނެެއވެ.ރަ

ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ފަންނ  މަސައްކަްތތެރިއެއްެގ ކިބަިއގައި އެ  )ށ(  

ަކނޑައަޅާފައިވާ  ކައުންސިލަކުން ދާއިރާއަކާ ުގޅުންހުިރ 

 ކައުންސިލަކުންމަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރާިއ ޤާބިލުކަން ނެތްކަމަްށ 

ނޑައަޅައިފި ކަމުގައިވާނަަމ، އެފަރާތެއްެގ ލަިއސަންްސ ވަކި  ކަ

މުއްދަތަކަށް ިހފެހެއްޓުމާިއ ބާިޠލުކުރުމުގެ ިއޚްިތާޔރު އެ 

 ިލބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަކަށް

)ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާަލތްތަކުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި  )ނ(  
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އިތުރުން ވަިކ މުއްދަތަކަްށ ލައިސަންްސ ހިފެހެްއޓޭނެ ާޙލަތްތަކާއި 

ލައިސަންްސ ާބޠިލުކުރެވޭެނ ާޙލަތްތަްއ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ލްކައުންސި  ތަކުން ހަާދ ގަވާއިުދގައި ކަ

 

ތަކަށް ވަިކ ލްއަންަނނިވި މަސައްކަތްތަކަްށ އެ ކައުންސިތަކުން ކުރާ ލްކައުންސި  .57 ފ  ނެގުން 

އެފަދަިއން ފ އެއް ނަގާނަމަ، ިމ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަދާ ފ އެއް ނެގިދާނެއެވެ. 

 ވެ.ނަާގނެ ފ ގެ ާތވަލެއް ހިމަނަންވާނެއެ  ކައުންސިލުން ގަވާއިދުގައި 

 ގައި ރަިޖސްަޓރ ކޮްށދިނުމަށް؛ލްކައުންސި )ހ(  

 ލައިަސންސް އައުކޮށްދިނުަމށް؛ ދޫކުރުމާއިލައިސަންްސ  )ށ(  

 ކުރިްނ ހަދަންޖެހޭ ިއމްތިޙާަނށް؛ލައިސަންްސ ދޫކުރުމުެގ  )ނ(  

 ފޯުރކޮށްދޭ ޚިުދމަތްތަކަްށ. ކައުންސިލުން އެނޫންވެސް  )ރ(  

 

ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓަރ  

ލައިސަންސް ހޯދުމާގުޅޭ 

 އިންތިޤާލ  އުސޫލު 

 

)ހައެއް(  6މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާ ތާރ ޚުްނ ެފށިގެްނ  )ހ(  .58

މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި، ޞިއްޙ  ޚިދުމަުތގެ ކޮންމެ ފަންނ  

މަސައްކަތްތެރިއަކުެވްސ އެ މަސައްަކތްތެރިއަުކ ިނސްބަތްާވ 

ލަިއސަންސް  ރަޖިްސޓަރ ވެ  ަގއިކައުންސިލް ދާއިރާއެއްގެ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ތަކުގައި ލްޢަަމލުކުރަން ފެުށމުގެ ކުރިްނ ކަމާބެޭހ ކައުންސި  މި ޤާނޫނަށް  )ށ(  

ތަކުްނ ލަިއސަންްސ ލްރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ައދި/ނުވަަތ ެއ ކައުންސި

ހޯދާފައިވާ ފަާރތްތައްެވސް، ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

މި  ަގއިކައުްނސިލްމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެަފރާެތއް ނިސްަބތްވާ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ރަިޖސްޓަރ ުވމަށްޓަކައި، އަދި ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ 

 މަްށޓަަކއި ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.ދޫކުރާ ލައިސަްނސް ހޯދު
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޞިއްޙ  ިޚދުމަތުެގ ފަންނ   )ނ(  

ތަކުގަިއ ރަިޖސްޓަރ ުވމަށްޓަކައި ލްމަސައްކަތްތެރިްނ ކައުްނސި

ތަކުން ލްއެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ކައުްނސި ކުރަންޖެހޭ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުްނ ލައިސަްނސް ހޯދުަމށް އެިދ ހުށަަހޅާ  )ރ(  

ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަންނ  ަމސައްކަތްތެރިންެގ ތެރެއިން ިމ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ޝަުރުޠ ހަމަާވ ަފރާތްތަކަްށ ދޫކުރަންޖެޭހ ލަިއސަންސް، 

)އެކެއް( ަމސްދުވަހުގެ  1ލައިސަންަސށް އެދި ުހށަހަާޅާތ ގިނަވެގެން 

 ޫދކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. ކައުްނސިލަކުންއެ  ތެރޭގައި

 

 

 

 

 

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ތަކާގުޅޭ ޢާންމު މާއްދާތައް ލް ކައުންސި 

 
 ތަކުން މައްސަލަ ބެލުން ލް ބައްދަލުވުންތަކާއި ކައުންސި  ގެ ކައުންސިލް އެއްވަނަ ބައި: 

 
 ދެބައިުކޅަ  ގެ ކައުންސިލްބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވޭނ ،  ގެ ކައުންސިލް )ހ(  .59 ބައްދަލުވުންތައް  ގެ ކައުންސިލް 

 އި މެންބަރުްނ ހާޒިރުވުުމންނެވެ.އެއްބަ

 ގެކަުއންސިލްބައްަދލުވުންތަކުެގ ރިާޔސަތު ބަލަހަްއޓާނ   ގެކައުންސިލް )ށ(  

ރައ ސަށް ހާޒިރުވެވެްނ ނެތް ޙާަލތެއްގައި  ގެކައުްނސިލް. ރައ ސެވެ

ނައިބު  ގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުެގ ިރޔާަސުތ ަބލަހައްޓާނ  
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ރައ ސެވެ. ނައިބު ރައ ސަށްެވސް ހާޒިރުވެވެްނ ނެތްނަމަ، ހާޒިރުވި 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ އެ ބައްދަލުވުމުގެ ިރާޔސަތު ބަަލހައްޓަން 

 .އިންތިޚާބުކުާރ މެންބަރެކެވެ

ބައްަދލުވުމެއް  ގެކައުންިސލް)އެކެއް( ފަހަރު  1މަދުވެގެން މަހަކު  )ނ(  

 .ބާއްވަންވާނެއެވެ

ެއއްބައި މެްނބަރުންނަށްވުެރ މަދުނޫން  ދެބައިުކޅަ ގެކައުންސިލް )ރ(  

ބަްއދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް  ގެއުންސިލްކަޢަދަދެއްގެ މެންބަރުްނ 

ރައ ސަްށ  ގެކައުންސިލް ބޭނުންވާނަމަ އެކަްނ ަސބަުބ ަބޔާންކޮްށ 

 5ރައ ސަށް އެ ޯނޓިްސ ލިބޭތާ  ގެކައުްނސިލްހުށަހެޅިދާނެއެެވ. އަދި 

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއ ނޯޓިހުގައި ހުަށހަޅާފައިާވ ޮގތުގެމަތިން 

 ރައ ސް ބާއްވަންާވނެއެވެ. ގެަކއުންސިލްބަްއދަލުވުމެއް  ގެކައުންސިލް

އަަވސް ގޮތަކަްށ މައްަސލައެއް ނިންމައިދިނުަމށް އެިދ  ކައުންސިލުން )ބ(  

ރައ ސަްށ ލިޔުމަކުްނ ހުށަެހޅުމުެގ ިއޚްިތޔާރު  ގެކައުންސިލް

ރަޖިސްޓްާރރަްށ ލިބިގެންވެއެެވ. އެގޮތުްނ ރަިޖސްޓްރާރ ުހަށހެޅުމެއް 

 5ރައ ަސށް ިލބޭތާ  ގެ ކައުންސިލްހުށަހަޅައިފިނަަމ ެއ ހުށަެހޅުްނ 

 ،ބަްއދަލުވުމެއް ބާއްވައި ގެކައުންސިލްޭރގައި )ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެ

 ނިންމަންާވނެއެވެ. ރަޖިސްޓްާރރ ުހށަހަާޅފައިވާ ަމއްސަލައާމެދު ގޮތެއް

 ގެކައުްނސިލްބައްަދލުވުންަތކުގެ ޔައުމިްއޔާ،  ގެކައުންސިލް )ޅ(  

 ރަޖިސްޓްާރރ ިލެޔ ބަލަހަްއޓަްނވާނެއެވެ.

 

ނޑައަޅާފައި މި  )ހ(  .60 ނިންމުންތައް  ގެ ކައުންސިލް  ނުވާހާިހނދަކު،  ޤާނޫނުގަިއ އެހެން ޮގަތކަށް ކަ

ޖުމްލަ  ގެކައުންިސލް ކަމެްއ ނިންމ  ކަމަްށ ބެލޭނ ،  ކައުންސިލުން

 މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިްއޔަތުން ެއކަމެއް ފާސްވުމުންނެެވ.
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ރައ ްސ ނުވަތަ  ގެކައުންސިލްނިންމާ ނިންމުެމއްގައި،  ކައުންސިލުން )ށ(  

ރައ ސް  ގެ ކައުންސިލްރަޖިސްޓްާރރ ސޮއިކޮްށފައި ޮއންނަންވާނެއެވެ. 

 ،ނުވަތަ ރަިޖސްޓްރާރ ިލުޔމުން ދ ފައިވާ ހުއްދައެްއ ނެތި

ސިއްކަ  ގެ ކައުންިސލްއެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި  ގެކައުންސިލް

 ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ.

 

ެއ ، ކައުންިސލަކަށްކޮންމެ މ ހަކަށްެވސް، ިމ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ އުފައްާދ  )ހ(  .61 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

މަސައްކަތުެގ ދާއިރާއާގުޭޅ ކަމެއްގަިއ ނުަވތަ ެއ  ގެ ކައުންސިލް

އިްޚތިޞާޞް ހިނގާ ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުެގ ފަންނ   ގެކައުންސިލް

 ޮގތުން ޝަކުވާ ހުށަެހޅިދާނެއެވެ.މަސައްކަތްތެރިއަާކ ގުޅޭ

މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންާނއި، ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަަނރުންނާއި،  )ށ(  

ޕްރޮެފޝަނަލުން  ެހލްތް ނަރުހުންނާއި، މިޑްވައިފުންާނއި އެލައިޑް 

އެމ ހުންގެ ަމސައްކަތްކުރުމުގަިއ ދިމާާވ އެކިއެިކ ކަންކަމާ ުގޅިގެން، 

ން މިނިވަންކަމާއެކު އެމ ހުންގެ ޝަކުވާތައް ހުށަެހޅޭނެ ނިޒާމެއް އެމ ހު

ތަކުްނ އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. އަިދ އެމ ހުންގެ ލް ނިސްބަތްާވ ކައުންސި

ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި، ބަލަިއގަނެ، އެ ޝަކުވާތަކާމެދު ޢަަމލުކުރާނެ 

 ތަުކން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.ލްއުސޫލުތައްެވސް ކައުންސި 

 

ތަކުން މައްސަލަ ކައުންސިލް 

 ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 

 )ހ(  .62

 

 

ހުށަެހޅޭ ަޝކުވާތައް  ކައުންސިލަށް ެވސް ެއ ކައުންސިލަކަށްކޮންމެ 

މަްއސަލައިގަިއ ހިމެނޭ ، ބަލައި، ކަމާުގޅޭޮގތުން ަތޙްޤ ޤު ހިންގައި 

ެއޅުުމގެ ބާުރ  ފަރާތްތަާކ ސުާވލުކުރުމާއި، އަޅަންޖެޭހ ިފޔަވަުޅތައް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މަސައްކަތްތެރިއަކާ ުގޅޭޮގތުން އެ ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުގެ ފަންނ   )ށ(  
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ވަކި ަފރާތަކުން  ކައުންސިލަށްކު ިނސްަބްތވާ އަމަސައްކަތްތެރި

މައްސަލައެއް ުހށަހަާޅފައިނުވި ކަމުގައިވިަޔސް، ޞިްއޙ  ޚިދުމަތުެގ 

ފަންނ  މަސައްކަްތތެރިއެއްެގ ސުލޫކާ ބެހޭގޮތުްނ ސުާވލު އުފެދޭފަދަ 

އެަކށ ގެންވާ  ންިސލަކަށްކައުސަބަުބތަކެއް ހުރިކަމަށް ަކމާގުޅޭ 

ސަބަުބތަކާއެކު ޤަބޫލުކުރެޭވނަމަ، އެފަރާތެއްގެ ަމއްސަަލ 

 ިލބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަކަށްތަޙްޤ ޤުކުރުުމގެ އިްޚތިާޔރު ެއ 

 

ތަކަށް މައްސަލަ ކައުންސިލް 

 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 
ނުވާހާިހނދަކު،  މި ޤާނޫނުގަިއ އެހެން ގޮަތކަށް ަބޔާންކޮށްފައި  )ހ(  .63

ގެ ދާއިރާގަިއ ހިމެނޭ ފަންނ  ަމސަްއކަތްތެރިއަކާ ކައުންސިލެއް

މަްއސަލައެްއ ހުށަެހޅޭނ ، އެކަމެއް  ކައުންސިލަަކށް ގުޅޭގޮތުްނ ެއ 

)ބާރަ( ަމސްދުވަްސ  12ހިނގި ތާރ ޚުން ެފށިގެން މ ލާދ  ގޮތުން 

 ނުވާނަމައެެވ. ފާއިތުވެފައި

ހުށަހެޭޅ  ކައުްނސިލަކަށްމި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް،  )ށ(  

 ބޮޑު މައްސަލައަކ ، އެ މައްސަލައިެގ ބާވަތަށާިއ، މަްއސަލައިގެ ުކޑަ

މިނަށް ަބލާއިރު ކޮންމެހެްނ ބަލަންޖެޭހ މައްަސލައެއްކަމަށް ެއ 

ލަބިްއޔަތުން ާފސްެވއްޖެނަމަ، ޣްގެ ތިންބައިުކޅަ ެދބައިގެ އަކައުންސިލެއް

ެބލުމަކަްށ ިމ ޤާނޫުނ ހުރަހެއް  ކައުންިސލަކުންއެ މައްަސލައެއް ެއ 

 ނާޅައެވެ.

 

ތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލް 

މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް 

ނުވަތަ އެ  ކައުންިސލުންބަލާނ  ުމޅި  ހުަށހެޅޭ މަްއަސލަތައް ކައުންސިލަށް  .64

އެކުލަވާލާ ތަޙްޤ ުޤ ކޮމިޓ އަކުންނެވެ.  ަކއުންސިލުންމައްސަލައެއް ެބލުމަށްޓަކައި 

ންވާނ  އަންނަނިވި ތަކަށް ުހށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް ެބލުމުގައި ޢަމަލުކުރަ ލްކައުންސި

 އުސޫލުންނެވެ.
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މައްސަލައެްއ ުހށަހެޅުމުްނ، ެއ މައްސަލައެްއ ބަލާނ   ކައުންސިލަށް )ހ(  

މާއްދާގައި ވަނަ  65ތޯ ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގެ ކައުންސިލުން މުޅި 

އެުކލަވާާލ ތަްޙޤ ޤު  ކައުންސިލުންގޮތުގެަމތިްނ ކޮށްފައިާވ ބަޔާން

ނޑަ  އެޅުްނ؛ކޮމިޓ އަކުންތޯ ކަ

އެ މައްސަލައެްއ ބަލާނ  ަތޙްޤ ޤު ކޮމިޓ އަކުން ކަމުގައިވާނަަމ، ކޮމިޓ އާ  )ށ(  

މައްސަަލ ޙަާވލުކުރުމަށްފަުހ ކޮމިޓ ން މަްއސަަލ ބަލަިއ ނިމުމުން، 

ކޮމިޓ އަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނުުކތާތަކާއި މައްަސލައިގައި ޢަަމލުކުރަން 

 ؛ޅުން ހުށަހެ  ކައުްނސިަލށްފެންނަ ގޮތަކާއެކު، 

ކޮމިޓ އަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނުުކތާތަކުގެ އަލ ގައި މަްއސަލައާ ގުޅޭގޮތުްނ  )ނ(  

 ގޮތެްއ ނިންމުން؛ ކައުންސިލުން

ކަމުގަިއވާނަމަ،  ކައުންިސލުންއެ މައްސަލައެއް ބަލަނ  މުޅި  )ރ(  

ފެންަނ ގޮތެއް  ކައުްނސިލަށް އެ މަްއސަަލ ބަލައި،  ކައުންސިލުން

 ؛ނިންމުން

 ކަުއންސިލަށްމައްސަލައެްއ ބަލަިއ ނިމުމުްނ، ކޮމިޓ ައށް ައދި/ނުވަަތ  )ބ(  

ނިންމުން ހިމެޭނ ޮގުތން، އެ  ގެ ކަުއންސިލްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުާތތަކާއި 

 މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެްއ އެކުލަާވލުން.

 

 ތަޙްޤ ޤު ކޮމިޓ  އެކުލަވާލުން 

 
 )ހ(  .65

 

ތަކަްށ ހުށަެހޭޅ މަްއސަލަތަްއ ބެުލމަށްޓަކަިއ ިމ ޤާނޫނުގެ ލްކައުންސި

ވެސް ކައުންިސަލކަށްދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ކޮންމެ 

 ުޤ ކޮމިޓ  އެކުލަވާލެވިދާެނއެވެ.ތަޙްޤ 

ތަޙްޤ ޤު ކޮމިޓ ، ދާއިމ  ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔން )ށ(  

އެކުލަާވލުމަށް ނުަވތަ ވަގުތ  ކޮމިޓ ތަކެއްގެ ކޮމިޓ އެއްގެ ގޮތުގަިއ 

 ށް ިމ ޤާޫނނު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.ގޮތުގައި އެކުލަވާލުމަ 
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ކޮމިޓ އަށް  މެންބަރުން ފިަޔވައި އިތުރު މ ހުން ަތޙްޤ ޤު  ގެކައުންސިލް )ނ(  

 ތަކަްށ ލިބިގެންވެއެެވ.ލްކުރުމުގެ ިއޚްިތޔާުރ ކައުންސިޢައްޔަން

 

 ޓުންގެ ޕެނަލް ރޕަ އެކްސް 

 އެކުލަވާލުން 

 

ތަކަްށ ހުށަެހޅޭ މަްއސަލަތަކުެގ ތެރެއިން، ވަކި ާބވަތެއްގެ ލްކައުންސި )ހ(  .66

މައްސަލަތަކެްއ ބެުލމަްށ ިމ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ަހދާ ގަވާިއދުގައިވާ 

ގެ ޕެނަލް ރޓުން ޕަެވސް އެްކސްކައުްނސިލަކަށްގޮތުގެމަތިން ކޮންެމ 

 އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.

ރޓުންގެ ެޕނަލްތައް ޕަގައި ޙަާވލާދޭފަދަ އެްކސް މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  

އެކުލަވާލާނެ ޮގތާއި، އެފަަދ ެޕނަލްތަކަްށ މައްސަަލ ުހށަަހޅާެނ ގޮތާިއ، 

އެފަދަ ޕެނަލްތަކުްނ މައްަސަލ ަބލާނެ ޮގތާިއ އެނޫންވެްސ ކަމާުގޅޭ 

ތަފްޞ ލުތައް، ިމ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ަގވާއިދުގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

ސަލަ ބެލުމުގައި ލިބިދޭ މައް 

 ބާރުތައް 

 

 )ހ(  .67

 

 

ކޮމިޓ އަކުން  އްެގ ތަޙްޤ ޤު ލެތަކުްނ ނުވަަތ ެއ ކައުންސިލްކައުންސި

މައްސަަލ ބެުލމުގަިއ އަންނަނިވި ކަންކަން ކުުރމުެގ ާބރު ެއ 

 ުޤ ކޮމިޓ އަކަށް ލިބިގެންވެއެެވ.ނުަވތަ ަތޙްޤ  ކައުންސިލަކަށް

ބަލަންެޖހޭ ކަންތަްއތައް ބެލުަމށްޓަކަިއ މައްސަލަާއ ުގޅިގެން   (1)   

މައްސަލަ ރައްދުވާ ަފރާތް ނުަވތަ ފަރާތްތައް ހާިޒރުކުރުމާއި، 

 ؛ބަޔާންނެގުން 

މައްސަލައާ ުގޅުންހުރިކަަމށް ފެންނަ ފަާރތްތަްއ   (2)   

 ހާޒިރުކުރުމާއި، އެފަާރތްތަކުެގ ބަޔާްނ ނެގުން؛

ފެންަނ  ކައުންިސލަށް މައްސަލަާއ ުގޅުންހުރިކަމަްށ   (3)   

 ؛ލިޔެިކޔުންތައް ބެލުމާއި ހޯދުން
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ވަކިކަމަކާ ގުޅޭޮގތުން ޚާއްަޞ މަޢުލޫާމތެްއ ދެވިދާނެކަމަްށ   (4)   

ިލޔުމަކުން ދިނުަމްށ  ފެންނަ ފަާރތްތަކުން، ެއ މަުޢލޫމާތެއް 

 އެންގުން؛

ިމނަށް ބެލުަމށްފަހު، މަްއސަަލ  ބޮޑު މައްސަލައިގެ ކުޑަ  (5)   

ވަުގތ ގޮުތން އެމ ހެއްެގ ލައިސަްންސ ބަލައި ނިމެންދެްނ 

ހިފެހެއްޓުން؛ މައްަސލަ ބަަލނ  ތަްޙޤ ުޤ ކޮމިޓ އަކުންނަމަ، 

މައްސަަލ ނިމެންދެްނ ވަގުތ ޮގތުން އެމ ހެއްެގ ލައިސަްންސ 

 ުހށަހެޅުން؛ ކައުންސިަލށްމަްށ ހިފެހެއްޓު

 ގެކައުްނިސލްމަތ ގައިވާ ކަންކަމުެގ އިތުރުްނ،   (6)   

ިލބިދޭ ކަަމްށ  ކައުންސިލަށް މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރުމުަގއި 

މި ޤާނޫގަިއ ނުވަަތ ިމ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަވާއިދުގަިއ 

 ހިފުން. ބަޔާންކުާރ ކޮންމެ ބާރެއްެގ ބޭުނން

 

ކުރުމުގެ ޤު އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ުގޅިގެްނ ނުވަތަ މައްސަލައެއް ަތޙްޤ  )ށ(  

ޮކމިޓ އަށް  ެގ ތަްޙޤ ޤު ކައުްނސިލެއްނުވަަތ އެ  ކައުްނސިލަކަށް ތެރޭގައި 

އެނގޭ ނުވަަތ ިލޭބ މަޢުލޫާމަތކ  ޢާންުމ މަޞްަލޙަުތ ގެއްިލދާނެފަދަ 

އެފަދަ  ،ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި  ކައުްނސިަލށްމަޢުލޫމާތެއްކަމަށް 

މަޢުލޫމާތެްއ ޢާންމުކޮްށ ޝާިއޢުކުރުން މަނާކުރުމުެގ އިޚްިތޔާުރ އެ 

 ިލބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަކަށް

ނޑައަޅާފައި )ނ(    މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ތަޙްޤ ުޤ  ގެ ކައުންސިލްނުވަަތ  ކައުްނސިލުން ނުވާހާހިނދަކު، 

ކޮމިޓ އަކުން މައްަސލަ ބެލުމުަގއި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަުށން ލިބިޭދ 

 ކަށްވެސް ެއ ޕެނަްލތަކުން ބަލާ ެޕނަލްތަރޓުންގެ ޕަބާރުތައް، އެްކސް
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 މައްސަލަތަާކ ގުޅޭޮގތުން ިލބިެގންވެއެވެ.

 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 

ޖަވާބުދާރ ވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ލިބިދިނުން 

ކޮިމޓ އަކުން ަތޙްޤ ޤުުކރާ މައްަސލައެއް  ނުވަަތ ަތްޙޤ ޤު ކައުންސިލަކުން  .68

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަާރތަށް އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ނިންމަންވާނ ، އެ މައްސަލަިއގައި 

ވާހަކަދައްކައި، އެކަމުގައި ޭއނާ ޢަމަލުކުިރ ގޮތްކަމަްށ ޭއނާ ބުނާ ޮގތެއް 

 ބަޔާންކޮށްދިނުމުެގ ފުރުަޞތު ޭއނާއަށް ދިނުމަށްަފހުގައެވެ.

 

މައްސަލަ ބެލުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުސޫލު 
ނުވަަތ  ކަުއންސިލުންއެއްގައިެވސް ުހށަެހޅޭ ކޮންެމ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް  .69

ތަޙްޤ ޤު ކޮިމޓ ން ކުރަންވާނ ، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ މިިނވަން ތަޙްޤ ޤެކެެވ. 

ނޑު ކަންކަން  އެގޮތުން، މައްސަލައަާކ ުގޭޅގޮތުންވެްސ އަންނަނިވި މަިއގަ

 ބަލަންވާނެެއވެ. ކައުންސިލުން  ފުރިހަމަވޭތޯ ތަްޙޤ ޤު ކޮިމޓ ން އަދި

ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިެގ ުފރިހަމަ މަޢުލޫމާުތ މައްސަލަ ިނސްބަތްާވ  )ހ(  

ފަރާތަށް ލިބިދިނުމާިއ، މަްއސަލައާ ުގޅޭގޮތުން ޖަވާބުާދރ ވުމުގެ 

 ރުޞަތު އެަފރާތަްށ ލިިބދިނުން؛ފު

 ުޢލޫމާތަކާއި ިލޔެިކޔުން ހޯދުްނ؛މައްސަލައާުގޅޭ އެންމެހަިއ މަ )ށ(  

ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ސާފުުކރަންޖެހޭ މައްސަލަ ނިްސބަތްވާ  )ނ(  

 ން؛މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު

ސަރުކާރުގެ ނުވަަތ ދަުއލަތުގެ އިދާރާއަކުން ޯހދަންޖެހޭ  )ރ(  

 މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ ެއ މަޢުޫލމާެތއް ހޯދުން.

 

 ތަޙްޤ ޤު ކޮމިޓ ން ބަލާ 

މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް 

 ނިންމުން 

 ކައުންސިލަށް ތަޙްޤ ުޤ ކޮމިޓ ން މަްއސަަލ ބަލައި ނިމުަމށްފަހު،  )ހ(  .70

 ކަުއންސިލަށް ހުށަހެޅުމުްނ، އަންނަނިވި ގޮްތތަކުގެ ތެރެއިން ޮގތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ކޮމިޓ ން ފާހަގަޮކށްފައިާވ ކަންކަމުގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް،   (1)   

ޮގތަްށ  ކޮމިޓ އަށް ފެންނަގޮްތ ކަަމށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 ކޮށް، މައްސަަލ ނިންމުން؛ ނުވަތަ ތާއ ދު

ކޮމިޓ އަށް ފެންނަގޮްތ ކަަމށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތް،   (2)   

މައްސަލައިގަިއ ފާހަގަކުރެޭވ ކަންކަމަްށ ރިާޢޔަތްކުރާިއުރ 

ަޤބޫލުނުކުރެޭވނަމަ، ެއ މަްއސަލައިގަިއ  ކައުންސިލަށް 

 ވަކި ޮގތެއް ފެންނަ  ކައުްނސިލަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ނޑައެޅުން؛ ނުަވތަ   ކަ

ުލވުމުގައި ޮކމިޓ ްނ ސިކޮމިޓ ގެ ނިންމުމަްށ ވާ  (3)   

ތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތ ، އަލުްނ އާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ

 އެ ކޮިމޓ އަްށ ފޮނުވުން؛ ނުަވތަ  މައްސަލަ ބެލުމަށް 

ުލވުމުގައި ޮކމިޓ ްނ ސިކޮމިޓ ގެ ނިންމުމަްށ ވާ  (4)   

ތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތ ، އަލުްނ އާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ

 ކޮމިޓ އެއް އެކުލަާވލުން. މައްސަލަ ބެލުމަްށޓަކައި އަލުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ަބޔާްނކޮށްފައިވާ 4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ޢަަމލުކުރަންވާނ ، އެފަދައިން ޢަމަުލކުރުމަށް  ކައުންސިލުންގޮތުގެމަތިން 

 ދެަބއި މެންބަރުންނަްށ ފެނިއްޖެނަަމއެވެ. ތިްނބައިކުޅަ  ގެކައުންސިލް

 

 ޓު މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯ 

 އެކުލަވާލުން 

 

 )ހ(  .71

 

 

 

ބެލި  ކައުންިސުލންމައްސަލައެއް ަތޙްޤ ޤުޮކށް ނިުމމުން، އެއ  ުމޅި 

ވ ނަމަެވސް، ނުަވތަ ަތޙްޤ ުޤ ކޮމިޓ އަުކން ބެލި  މައްސަލައެއް ކަމުގައި

ނިންމި ނިންމުމުގެ  ކައުންިސލުންވ ނަމަެވސް،  މައްސަލައެއް ކަމުގައި

 ނެއެވެ.މައްޗަށް ރިޯޕޓެއް އެކުލަާވލަންވާ 

ރިޯޕޓުގައި ތިރ ގައި ކޮށްފައިާވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާން )ށ(  
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 ބަިއތައް ފުިރަހމަވާންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހެޅުުނ މައްަސލައަކ  ކޮބައިަކން؛ހުށަ  (1)   

 ިހމެނޭ ފަާރތްަތކުގެ ަބޔާން؛ އިމައްސަލައިގަ  (2)   

 ރިާޢޔަތްކުިރ ހެިކ؛ ކައުންސިލުން  (3)   

 ކައުންސިަލށް ްށ ިދޔަ ޮގތް ކަމަގައިމައްސަލައިގައި ކަންހިނ  (4)   

 ފެނުނު ގޮތް؛

 ހަގަކުރެވުނު ިއތުރު ނުކުތާތަްއ؛ފާ ކައުންސިލަށް  (5)   

 ނިންމުން.  ގެކައުންސިލް  (6)   

މައްސަަލަތއް ނިމުމަށްފަުހ، ތަްޙޤ ުޤ ަމރުޙަލާގެ  ބަލާ  ކައުންސިލުން )ނ(  

ކޯޑުތަކާއި ބަޔާންތަކާއެކު، ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ިލެޔކިޔުންތަްއ ރެ

 ޖިސްޓްާރރ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.ގެ ރަކައުްނސިލެއްރައްކާކޮށް، އެ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ިރޕޯޓުެގ ކޮޕ އެއް، މައްސަލަ  )ރ(  

 ފަރާަތށާއި، މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަާރތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ހުށަހެޅި 

ތު އާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޖުރާ 

 ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅުން 
ތަކުްނ މައްސަަލ ެބލުމުގައި ަޢމަލުކުރާެނ ތަފްޞ ުލ އުޫސލުތައް، ިމ ލްކައުންސި  .72

ނޑައަަޅންވާނެއެވެ.ލްޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ކައުންސި  ތަކުްނ ކަ

 

ގެ ނިންމުން ކައުންސިލް 

 އިސްތިއުނާފުކުރުން 
 ކައުންސިލަކުންހުށަެހޅޭ މަްއސަލައެއް އެ  ކައުްނިސލަކަށްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   .73

ބެލުމަށްފަުހ އެ މަްއސަލައިގަިއ ހިމެނޭ ފަާރތަކާ ދެޮކޅަށް ިފޔަވަޅެްއ އެުޅމަށް 

ނިންމާ ނިންމުމަާކ ގުޅިގެްނ އެއްވެްސ  ކައުންސިލުން ނުވަތަ ިފޔަަވުޅ ނޭޅުަމްށ 

ފަރާތެއްގެ ޙަްއޤަކަށް އުނިަކމެއް އަތުވެއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ނުވަަތ 

ނިންމާ ނިންުމމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިްއޖެނަަމ، އެ ނިންމުން  ކައުންސިލުން

)ފަްސދޮަޅސް( ދުވަހުެގ ތެޭރގައި އެ މަްއސަަލ  60ނިންމާ ތާރ ޚުްނ ފެިށގެން 

 ތަްށ ހުށަެހޅުމުގެ ޙައްުޤ އެފަރާތަކަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.ޝަރ ޢަ
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 ދެވަނަ ބައި: ޢާންމު ކަންކަން 

 
ެގ މެްނބަރުންގެ ކައުްނސިލެއްމި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ އުފައްާދ ކޮންމެ  )ހ(  .74 ސިފަތައް މެންބަރުކަމުގެ 

އް ސިފަތަ ކިބައިގައިވެސް ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޢާންމު

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 ދިވެހިރައްިޔތެއް ކަމުގައިވުން؛  (1)   

މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަުތތަކާިއ  ގެކައުންސިލް  (2)   

ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރެވޭފަަދ ޢިްލމ  ފެންވަރާިއ ަލޔާަޤތު އަިދ 

 މަސައްކަތުގެ ައޚްލާޤުުހރި މ ހަުކ ކަމުގައިވުން؛

ަކނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަްނ  އިސްލާމްދ ނުގައި ޙައްދެއް  (3)   

 ފައިާވ މ ެހއް ކަމުގައި ނުވުން؛ޝަރ ޢަތަްށ ސާިބތުވެ

ޖިނާއ  ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރ ޢަތަށް ާސބިތުވެފައިވާ މ ހެްއ   (4)   

 ގައި ނުވުން؛ކަމު

ޞިއްޙ  ޚިުދމަތުގެ ފަންނ  މަސައްކަްތތެރިއެއްނަމަ، ެއ   (5)   

މަސައްކަތްކުާރާތ  ފަންނުގެ މަސައްކަތްތެރިއެއްެގ ގޮތުގައި

)ަފހެއް( އަަހރުދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިާވ  5މަދުވެގެން 

 ވުން؛މ ހެއް ކަމުގައި

ޞިއްޙ  ޚިުދމަތުގެ ފަންނ  މަސައްކަްތތެރިއެއްނަމަ، ެއ   (6)   

ފަންނުގެ މަސައްކަްތތެރިްނ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކ  

ނޑާ ިޚލާފުވެފައިވާކަަމށް ސާިބތު ވެފައިާވ މ ހެްއ މިންގަ

 ކަމުގައިނުވުން؛

ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ފަންނުގަިއ މަސައްަކތްކުރުމުގަިއ އެމ ހަުކ   (7)   
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ކުރި ނުވަަތ ނުކޮްށ ދޫކޮްށިލ ކަމަާކ ގުޅިގެްނ ޝަރ ަޢތަްށ 

 ވެފައިާވ މ ހެއް ަކމުގައިނުވުން؛ކުށެއް ާސބިތު

ޞިއްޙ  ިޚދުމަތްޭދ ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރިއެްއ ނުވަތަ ބޯުޑ   (8)   

ހުިރ މ ަހކު  ނުަވަތ އެހެންެވސް މަޤާމެއްގައި މެންބަރެއް 

 ނުވުން؛ އިކަމުގަ

ޞިއްޙ  ޚިުދމަތްދޭ ތަނެއްެގ ޙިއްޞާ އެމ ހެއްެގ އަމިއްަލ   (9)   

ކޮށްފަިއވާ ޢަްއޔަންނަމުގައި ނުވަަތ އޭނާެގ ފަރާތުްނ 

ފަރާތެއްގެ ނަމުގަިއ ނުވަަތ އޭނާގެ ޙިއްޞާ ިހމެޭނ 

 ؛ކަމުގައި ނުވުންކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައިއޮތް މ ަހކު 

ނޑައެިޅފައިާވ އިންިތޚާބަކުްނ މަޤާމަކަްށ   (10)    ޤާނޫނެއްގައި ކަ

 ހެްއ ކަމުގައި ނުުވން؛ހޮވިފައިވާ މ 

 ރަމުންދާ މ ހަކު ކަމުގައިނުވުން.ސިާޔސ  ަމޤާމެއް ފު   (11)   

ގައިވެސް މަދުވެގެން ކައުންސިލެއްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފަްއދާ ކޮންމެ  )ށ(  

ހެން މެންބަރު )އެކެއް( ިފރި 1އަންހެން މެންަބރާއި، )އެކެއް(  1

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

ަގއި، ެއ ކައުްނސިލެއްމި ޤާނޫނުެގ ަދށުން އުފަްއދާ އެއްެވސް  )ނ(  

ެގ ިއސް މުވައްޒަެފއްގެ ގޮތުގައި ެއ މެންބަރެއްެގ ޢާއިލާ ގެކައުންސިލް

 މ ހަކު ހިމެނިގެންނުވާނެއެވެ.

ބޭުނމަށްޓަކައި ޢާިއލާގެ މ ހެއް ކަމުގައި މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ  )ރ(  

ބެލެވޭނ ، އަނބިމ ާހ، ފިިރމ ހާ، މަންމަ، ބަްއޕަ، ދަރިއަކު، 

ނޑުއެއްބަފާ ނުަވތަ އެއްަބނޑު ނުވަތަ އެްއބަފާ މ ހަަކށެެވ.  އެއްބަ

 

ތަކުގެ ރައ ސުންގެ ންސިލް ކައު 

 ލިއްޔަތުތައް މަސްއޫ 
ެގވެސް ރައ ސަކ ، ކައުންިސލެއްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ުއަފއްދާ ކޮންމެ   .75
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އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ިހންގުމުގެ އެންމެ  ގެކައުންސިލް

އަްނނަނިވި ކަންކަން އިސްވެިރޔާއެވެ. އޭނާެގ މަްސއޫލިއްޔަުތތަކުގެ ތެރޭގަިއ 

 ހިމެނެއެވެ.

ަމސްއޫލިްއޔަުތތައް ކަމުގައި މި ާޤނޫނުގައި  ގެކައުންސިލް )ހ(  

މެންަބރުންނާއި  ގެކައުންސިލްބަޔާންކޮށްފައިާވ އެންމެހައި ަކންކަން 

 ؛މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮްށ ކުރުުވން

 ؛ބަްއދަލުވުންތަކުެގ ރިާޔސަުތ ބެެލހެއްޓުން  ގެކައުންސިލް )ށ(  

 އެންމެހަިއ ކަންކަން ހިންގައި ެބލެހެއްޓުން. ގެކައުންސިލް )ނ(  

 

ތަކުގެ ނައިބު ންސިލް ކައު 

 ރައ ސުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ރައ ސްގެ މަޤާުމ އަދާކުރުމަްށ އޭނާ ނުުކޅެިދއްޖެ ހިނދެއްގައި  ގެކައުންސިލް  .76

މަޤާުމ  ރައ ސްގެ ގެކައުންިސލްރުވެރިވެއްެޖ ހިނެދއްގައި، ނުވަަތ ޒުނުވަތަ އު

ހުސްވެއްެޖ ހިނދެއްގަިއ ެއ މަޤާމުެގ ަމސްއޫލިްއޔަތުަތއް ވަގުތ ޮގތުން 

 ގެ ކައުންސިލްނަިއބު ރައ ސެެވ. މ ެގ އިތުރުްނ،  ގެކައުންސިލްއަދާކުރާނ  

ނައިބު ރައ ސާ ޙަާވލުކުރާ މަސްޫއލިްއޔަތުތައްެވސް އޭނާ  ގެ ކައުންސިލްރައ ސް 

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 

މެންބަރުންގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ތަކުެގ މެްނބަރުންގެ ލްމި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ އުަފއްދާ ކައުންސި  )ހ(  .77

 ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނ އެެވ.މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ތިރ 

ނޑައެޅިގެން އެނގެންއޮތް އު   (1)    ރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވ ، ޒުކަ

 ؛ރުވުންޒިބަްއދަލުވުންތަކަްށ ހާ ގެކައުންސިލް

މަސްއޫލިްއޔަުތތަްއ  ރައ ްސ ަޙވާލުކުރާ ގެކައުންސިލް  (2)   

 އަދާކުރުން؛

ޝަކުވާތަާކ ުގޅިގެްނ ޒިޔާަރތްކުރަންޖެޭހ  ން ބަލާ ލުކައުންސި  (3)   
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ތަންތަނަށް ިޒޔާރަތްކުރުމާިއ ސުވާލުކުރަންޖެޭހ ފަރާްތަތކާ 

ސުވާލުކުރުމާއި، ދިާރސާކުރަންޖެހޭ ިލޔުންަތއް 

ޖެހޭ ރިޯޕޓުތަްއ ދިރާސާކުރުމާއި، ތަްއާޔރުކުރަން

 ތައްޔާރުކުރުްނ؛

މެންބަރެއްެގ  ގެ ސިލްކައުންތަމަޢުގެ ެތރޭގައި ުއޅުމުގަިއ، ޖްމު  (4)   

ހައިސިއްަޔތުން ހިފަހަްއޓަންެޖހޭ އަޚްލާޤ  އަިދ ސުލޫކ  

ނޑުތަކާ  އި އަބުރުވެރިކަްނ ހިފެހެއްޓުްނ؛މިންގަ

މ ގެ އިުތރުންވެްސ ިމ ޤާޫނނުގައި ނުވަަތ ިމ ޤާނޫނުެގ   (5)   

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގަިއ 

މެންބަރުންެގ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްަޔުތ  ގެކައުންސިލް

ނޑައަޅާފައިާވ ކަންކަން ކުރުން.  ކަމުގައި ކަ

ކޮންމެ މެްނަބރަކުވެސް ެއ މެންބަރަކު ިނސްބަތްާވ  ގެކައުންސިލް )ށ(  

ިޚދުމަތްކުރަންވާނ  އެމ ހެއްގެ ފަންނ  ޢިލްމާއި ަތޖުރިބާގެ  ކައުންސިލަށް

އަލ ގައި، މިނިވަންކަމާއި، ޢަުދލުވެރިކަމާިއ އިންޞާފުވެރިކަމާއި 

މުޙްތަރިފްކަާމ އެކުގައެވެ. އަދި އޭނާއާ ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން 

ެވްސ މ ހެްއ ނުވަަތ އިާދރާއެއްެގ ބާރަކަްށ ނުވަަތ ކުރަންވާނ ، އެއް

ާކ އެއްގޮތްވާ ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެްއ ނެތި، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިްއލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުަވތަ ދަުއރެއްއޮތް  )ނ(  

ހިނދު، ެއ މައްސަަލ ެބލުމުގައި ބަލާ ކައުްނސިލުން މައްސަލައެއް 

ނުވަތަ ނިންމުމުގައި، އެްއވެސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަކު 

މަްއސަލައަކ  އެފަދަ  ބަލާ ކައުންސިލުންބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި 

މަޞްލަޙަތެްއ ނުވަަތ ދައުރެއްޮއތް މަްއސަލައެއްކަން ކުރިްނ ެއނގިފައި 



 

 

 

 

 

 

 55 

ެއ މައްސަލައަކ  އޭނާާއ ނެތްނަމަވެްސ އެކަްނ އެނގޭ ހިނުދ، 

ރައ ސަށް އެންުގމާއެކު،  ގެކައުންސިލްގުޅުމެއްއޮތް މަްއސަލައެއްކަން 

އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކާ ުގޅޭގޮތުްނ 

ންބަރަކު ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ނިންމުމުން އެ މެ

 އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތެްއ ެމދުވެރިވ   )ރ(  

ނައިުބ  ގެ ކައުްނސިލްރައ ަސށް ަކމުގައިވާނަމަ،  ގެ ކައުންސިލް

ރައ ސަްށ އެކަން އެންގުމާއެުކ، ެއ މައްަސލައެއް ބެލުމުްނ ުނވަތަ އެ 

މައްސަލައަާކ ގުޅޭޮގތުްނ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެްއ ނިންމުުމން އޭާނ 

 ވާނެއެވެ.އެއްކިބާވާން

 

ެގ މެްނބަރަކަްށ އެ މެްނބަރެއްެގ މަޤާުމގެ މަސްޫއލިއްަޔތު ކައުްނސިލެއްއެއްވެސް   .78 މެންބަރުން މަޤާމާ ޙަވާލުވުން 

މެްނބަރެއްެގ ގޮތުްނ ޭއނާ އަދާކުރަންޖެހޭ  ގެކައުންިސލްއަދާކުރަން ފެށޭނ ، 

ގަވާއިދުތަކާ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ވާޖިުބަތއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުަތކާއި 

އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިްނ މިނިަވންކަމާއި، ޢަުދލުވެރިކަމާއި، ައމާނާތްތެރިކަމާއި، 

ނެިތ  އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެއް

 މަށް ިއޤްރާރުވުަމްށފަހުގައެވެ.އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ައދާކުރުންމަތ  ދެމިުހރު

 

ކުެރވޭ މެންބަރުން، ެއ މަޤާުމތަކުގައި ޢައްޔަންތަކަށް ލްކައުންސި )ހ(  .79 މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު 

 5ކުރެވޭ ތާރ ޚުްނ ެފށިގެން ޢައްޔަންދެމިތިބޭނ  އެމ ހުްނ މަޤާމަްށ 

 ( އަހަރުުދވަހުގެ މުއްަދަތށެވެ.)ފަހެއް

 ކަުއންސިލަށް ގޮތުގެމަތިން ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔން )ށ(  

)ފަހެއް(  5ިއތުރު  ،ކުރެވޭ މުްއދަތު ހަމަވުމުން ޢަްއޔަންމެންބަރުން 
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 ކަުއންސިލަށް )އެކެއް( ދަުއރަށް ެއ މެންަބރުން  1އަހަރުގެ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.ޢައްޔަން

މިނިވަްނކަމާއެކު  ،ކުރެޭވ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ޢަްއޔަން ކައުންސިލަށް )ނ(  

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ެއއްގޮތްވާ  ،ނެތި ފަރާތަކަްށ ލެނބުމެއް  ވަކި

މެންަބރުކަމުގެ  ،ގޮތުގެމަތިން، ޢާންމުންގެ ވިންދާ އެއްގޮތަށް

މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި ވާިޖބުތަްއ އަދާކުރުމުގައި ދެމި ތިބެްނވާނެއެވެ. 

އަދި މި ޤާނޫނުގެ ަމޤްޞަދުތައް ކުރިއެރުވުަމްށ ހުރިހާ 

 ވަގުތެއްގައިވެްސ މަސައްކަތްކުަރންވާނެއެވެ.

 

 )ހ(  .80 މަޤާމު ހުސްވުން 

 

ގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމެއް ކައުންސިލެއްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްާދ 

 ންކޮށްފައިވާ ޙާލަްތތަކުަގއެވެ.ހުސްވެއްޖެކަމަްށ ބެލޭނ  ތިރ ަގއި ަބޔާ

 ؛މެންބަރުކަމުގެ ދައުުރ ހަމަވުމުން   (1)   

 ؛އިސްތިޢުފާދިނުމުން   (2)   

މާއްދާގައިވާ ޮގތުގެމަތިްނ ެއ ވަަނ  82މި ޤާނޫނުެގ   (3)   

 ؛މެންބަރަކު ވަކިކުރުމުން

 ؛މަރުވުމުން  (4)   

މެްނބަރުންެގ ިކބައިގައި ހުރުްނ ިމ ޤާނޫުނ  ގެކައުންސިލް  (5)   

 ނިވުމުން.އު ސިފައެއް  ތެރެއިން  ސިަފތަކުގެ ލާޒިމުކުރާ

ރައ ސްގެ މަާޤމާއި، ނައިބު  ގެކަުއންސިލްއިސްތިޢުފާދ ގެްނ މެނުވ ،  )ށ(  

މެންަބރުކަމުގެ  ގެކައުންިސލްރައ ސްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަަމށް ބެލޭނ  

މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ 

 ޙާލަތްތަކުންކުެރ ޙާަލތެއް މެދުެވރިވުމުންނެވެ.

 



 

 

 

 

 

 

 57 

ހުސްވާ މަޤާމަށް މެންބަރުން 

 ކުރުން ޢައްޔަން 
މެްނބަރުކަމުެގ މަޤާމެްއ ހުސްކޮްށ ނޯންނާނެ  ގެކައުންސިލް )ހ(  .81

މެންބަރުންެގ މެންބަރުކަމުެގ ދައުުރ  ގެ ކައުންސިލްގޮތެއްގެމަތިން، 

ކޮށް ޢަްއޔަންއައު މެންަބރުން  ކައުްނިސލަށްހަމަވުމުގެ ކުރިން، 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

( ވަނަ ަނންބަރުން 2ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ެގ ) 80މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

( ވަނަ ނަންަބރުގެ ނިޔަަލށް ހުިރ ނަންަބރުތަކުގައި 5ފެށިގެން )

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަްތތަކުެގ ތެރެއިްނ ޙާލަތެްއ ެމުދވެރިވެގެން 

ެއ މަޤާމެއް ، މެންބަރުކަމުެގ މަޤާމެއް ުހސްވެއްޖެނަމަ  ގެކައުންސިލް

)ފަސްޮދޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ  60ހުސްވާތާ ގިނަވެގެން 

ގެ ކައުްނސިލެއް ކުރަންވާނެއެވެ.ަޢއްޔަންމަޤާމަްށ މ ހަުކ އަލުްނ 

ރައ ސްކަމުެގ މަޤާުމ ނުަވތަ ނަިއބު ރައ ސްކަމުެގ މަޤާމެްއ 

)ތިރ ސް( ދުވަހުެގ  30ހުސްވެއްޖެނަމަ، ެއ މަޤާމެްއ ހުްސވާާތ 

 ންވާނެއެވެ.މަޤާމަްށ މ ހަކު ައލުން އިންތިާޚބުކުރަ ތެރޭގައި އެ

ގެ މެންބަރުކަމުެގ މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެނަަމ، އެ މަޤާމަށް ކައުންސިލެއް )ނ(  

މެންބަރަކު ހަމަޖަްއސާނ  ެއ މަޤާމަކަށް ެއ މެންބަރަުކ ހޮުވމަށް މި 

 ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

މެްނބަރަކަށް އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގެ ެތރެއިން ޙާަލތެްއ  ގެކައުންސިލް  .82 ވަކިކުރުން މެންބަރުކަމުން 

ުު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ެއ  ެމންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުުރމުގެ އިޚްިތޔާރު

ަމޤާުމން ވަކިކުރާއިރު  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަްށ ލިިބގެންވެއެވެ. އެޮގތުން

 މަޤާމުން ވަކިކުރާ ސަަބބު ަބާޔންކުރަންވާނެއެވެ.

މެްނބަރެއްެގ ހައިިސުިއްަޔތުން ުއފުލަންޖެހޭ  ގެކައުންސިލް )ހ(  

 ލިްއޔަތު ުއފުލުމަްށ ނުކުޅެދުން؛މަސްއޫ
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މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްަޔތުްނ އަދާކުރަންޖެޭހ ވާޖިާބ  ގެ އުންސިލްކަ )ށ(  

ތަޢާރުޟުވާފަަދ އަމިއްަލ ަމޞްލަޙަތެްއ ނުވަަތ ފައިދާއެްއ ނުވަތަ 

 ން؛މަންފާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއްއޮތް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވު

އަާދކުރަންޖެހޭ  މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްަޔތުން ގެކައުންސިލް )ނ(  

 އަދާކުރުމުަގއި އިހުމާލުވުން.މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ 

 

 )ހ(  .83 އިސްތިޢުފާދިނުން 

 

 

 

ގެ ރައ ްސ ނުަވތަ ނަިއބު ރައ ްސ އޭނާެގ މަޤާމުން ކައުންސިލެއް

 ކަުއންސިލަށްއިސްތިޢުފާދޭްނ ބޭނުންވެއްޖެަނމަ، ަސބަބު ބަޔާންޮކށް 

 ގެ ކައުްނސިލްފޮނުވާ ލިޔުމަކުން ިއސްތިުޢފާދެވިދާނެއެވެ. އަދި 

މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުްނ ިއސްތިޢުފާދޭްނ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަަބބު 

މަކުން އަށް ފޮނުވާ ިލޔުބަޔާންކޮށް ރައ ސުްލޖުމްޫހރިއްޔާ

 އިސްތިޢުފާދެިވދާނެއެވެ. 

ރައ ސް ނުަވތަ ނައިބު ރައ ސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ގެކައުންސިލް )ށ(  

ގެ ލްކަމުގައިިވޔަސް ކަުއންސި ދަށުން އެ މަޤާމުްނ އިްސިތޢުފާދިން

 މެންބަރުކަމުން އޭނާ ިއސްތިޢުާފދިނ  ކަމުގައެއް ނުެބލެވޭނެއެވެ.

 

ތަކުގެ ކައުންސިލް 

 ރަޖިސްޓްރާރުން 
ތަކުން ދޫކުރަންެޖހޭ ލައިސަްނސްތަކާއި، ުހއްދަތަކާއި ލްކައުންސި )ހ(  .84

ަބލަހަްއޓަންޖެހޭ  ކައުންިސލުންސެޓްފިކެްޓފަދަ ލިޔުްނތައް ދޫުކރުމާއި، 

 ގެކަުއންސިލްކޯޑުތައް ަގވާއިދުން ބެލެހެއްުޓމާއި، ރެރަޖިސްޓަރ އާިއ 

 ބަލާ  ކައުންސިލުން އެންމެހައި ނިންމުންތައް ަތންފ ޛުކުރުމާއި، 

 ގެ ކައުންސިލްމައްސަލަތަާކ ގުޅޭޮގތުން ކުރަްނޖެހޭ ކަންތަްއ ކުރުމާއި، 

އިދާރ  އެންމެހައި ަކންކަން ކުރުމަށްޓަކަިއ ކޮންމެ 

 ޖިްސްޓރާރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.ގައިވެްސ ރަކައުންސިލެއް
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ކ  ެއ އަގެެވސް ިއދާރ  ހިންގުމުެގ އެންެމ އިސްެވރިކައުންސިލެއްކޮންމެ  )ށ(  

 ގެ ރަިޖސްްޓރާރެވެ.ކައުންސިލެއް
ގެ ަމޤާމަްށ މ ހަކު ރުގެވެްސ ރަޖިސްްޓރާކައުންސިލެއްކޮންމެ  )ނ(  

ކޮށް ވަކިކުރާނ ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަވާިއދުގައިވާ ޢައްޔަން

 ނެވެ.ކައުންސިލަކުން މަތިން ެއ ގޮތުގެ
ކަމުގެ މަޤާމަްށ ޢަްއޔަންކުާރ މ ހެއްގެ  ގެ ަރޖިްސޓްރާރކައުންސިލެއް )ރ(  

ޮކށްފައިވާ ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާން 74ކިބައިގައި، މި ޤާނޫނުގެ 

 ތަްއ ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ސިފަ
ގެ މަާޤމު ުހސްެވއްޖެ ހިނދެއްގައި، ެއ މަޤާމަްށ މ ހަކު ރުރަޖިސްޓްރާ  )ބ(  

ގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަާދކުރުމަށް ރުޢައްޔަންކުރެވެންދެން، ރަިޖސްްޓރާ

ރައ ސް  ގެ ކައުންސިލްމެްނބަރުންގެ ތެެރއިން މެންބަރަުކ  ގެކައުންސިލް

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ އެފަދައިން  ކުރެވޭ ެމންބަރަކ  ޢަްއޔަންކަ

ާވ ަފރާތަކަށް ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ފަންނުގަިއ ޢަމަލ  ޮގތުން ޙަރަކާްތތެރި

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކުެގ ތެރޭގަިއ ރު ރަިޖސްޓްރާ ގެކައުންސިލް )ޅ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
 ބައްދަލުވުްނތައް ބާއްވަިއ، ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ގެކައުންސިލް  (1)   

 ޔައުމިްއޔާ ިލޔެ ބެލެހެްއޓުން؛
ތަކާިއ ުހށަެހޅޭ މަްއސަލަތަކާުގޅޭ ިލޔެިކޔުން ކައުންސިލަށް  (2)   

 ރެކޯޑުތައް ބެލެހެްއޓުން؛
ިއޚްތިާޞޞް ހިނގާ ދާއިާރގެ  ގެކައުންސިލް  (3)   

 ެބލެހެއްޓުން؛ މަސައްކަތްތެރިންެގ ރަިޖސްޓަރ  ިލޔެ
ދޫކުާރ ލަިއސަންސްތަކާިއ، ހުއްަދތަކާިއ  ކައުންސިލުން  (4)   
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 ފިކެްޓފަދަ ލިޔުްނތައް ދޫުކރުން؛ސެޓް
ބޭންްކ  ގެކައުންިސލްޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެަމތިން   (5)   

 ،ބަންުދކޮށް، ހިާސބުތައް ބަލަހަްއޓައި ،އެކައުންޓްތައް ހުޅުވައި 

 ުނންވާ ކަންކަން ކުރުން؛ހިސާބުތަްއ އޮޑިޓްކުރުމަްށ ބޭ
ތަކުން ހަާދ ގަވާއިދުގަިއ ލްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުްނސި  (6)   

ނޑައަޅާ އިތުުރ ރުރަޖިސްޓްރާ  ގެ މަސްޫއލިއްަޔުތ ކަމުގައި ކަ

 ކަންކަން ކުރުން.

 

ތަކުގެ މެްނބަރުންނަްށ އުޖޫރައިގެ ގޮުތގައި ިލބޭނ  ަބއިވެރިވާ ލްކައުންސި )ހ(  .85 އުޖޫރައާއި މާލ  ޢިނާޔަތްތައް 

ނަޑއެޅޭ ެއލަވަންސެކެވެ. ެއ އެަލވަންސް  ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަަކށް ކަ

ނޑައަޅާނ ،   މިިނސްޓަރ އޮްފ ފިނޭންްސ އެންޑް ޓްރެޜަރ އެެވ.ކަ

ނޑައަޅާނ  ިމނިސްޓަރ ލްކައުންސި )ށ(   ތަކުެގ ރަޖިްސޓްރާުރންގެ އުޖޫަރ ކަ

އޮފް އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރ ގެ ލަފާގެމަތިްނ މިނިްސްޓރ  

 ންނެވެ.ތުހެލް

 ގެކަުއންސިލްތަކުގެ ކޮިމޓ ތަކާިއ ޕެނަްލތަކުގައި ހިމެޭނ ލްކައުންސި )ނ(  

މެންބަރުން ކަމުގައި ނުހިެމނޭ މެންބަރުންނަށް އުޫޖަރ ދިނުމުގެ 

ތަކުން ލްއުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ަދުށން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކައުންސި 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

 

ތައް ހިންގާ އިދާރ  ކައުންސިލް 

 މުވައްޒަފުން 
ސިވިްލ ތަކުގެ އިދާރ  މުަވއްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނ  ލްކައުންސި )ހ(  .86

ސަރވިސްެގ މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް 

ގެ ދަށުން ހިނގާނ ، ދިވެިހ ސިިވލް ަސރވިސްގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނު 

 ހަދާ ގަވާއިދުތަކެެވ.
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މުވައްޒަފުންގެ ވަޒ ފާގެ ފަްނނ  އަިދ އިދާރ  ތަކަްށ ބޭނުންާވ ލްކައުންސި )ށ(  

ނޑެއް، ގިންތިތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަުތަތއް ބަޔާންކުރާ އިދާރ   އޮނިގަ

 ގެ ކަުއންސިލްއެ ކުންވެްސ އެކުލަވާލައި، ލަކޮންމެ ކައުންސި

ައދި އެ  ފާސްކުރަންވާނެއެެވ.މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިްއޔަތުްނ 

ނޑުގައި  ޝަުރޠުތަކާއި ުމވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކުގެ  ގެކައުންސިލްއޮނިގަ

ނަޑއަޅާފައި  އެކި ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުްނ ތިބެންވާެނ ޢަދަުދ ކަ

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 

ގެ މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލް 

 މުވައްޒަފުންނަށް 

 ލިބިދޭ ޙިމާޔަތް 

ލިބިޭދ  ަކއުންސިލަށްަމސްއޫލިްއޔަތުަތއް އަދާކުރުމުގެ ޮގތުންނާއި،  ގެކައުންސިލް  .87

 ގެ ކައުންސިލްބާރުތަކުެގ ދަށުްނ ޢަަމލުކުރުމުަގއި ޤާނޫާނ ިޚލާފުނުާވ ގޮތުގެމަިތން 

މެންބަރަކު ނުވަތަ ރަޖިްސޓްާރރ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ރަސްމ  ހައިސިްއޔަތުން، 

ހެޮޔ ނިަޔތުގަިއ ކުާރ ކަމަކާމެދު ނުވަަތ ނުކޮްށ ދޫޮކށްާލ ަކމަކާމެދު ދަުޢވާއެއް 

 ނުއުފުލޭނެއެވެ.

މެންބަރުންަނށާއި ރަޖިސްޓްާރރަށާއި  ގެކަުއންސިލްމަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން   .88 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

މުވައްޒަފުންނަށް ިލޭބ މަޢުޫލމާތަކ  ސިއްރުެގ ގޮތުގަިއ ހިފަހަްއޓަންޖެޭހ 

މަޢުލޫމާތެވެ. ެއފަދަ މަުޢލޫމާތެއް، ޤާނޫނު ހުްއދަކުރާ ގޮތުގެމަތިްނ 

ތަކަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަާރތަކަްށ ާހމަކުރާ ކުރުން ިފޔަވަިއ އެްއވެސް ަފރާ

 ވާނެއެވެ.ހާމަކޮށްގެން ނު

 

ތަކަްށ ފައިާސ ލްތިރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްގޮތަށް ކައުްނސި )ހ(  .89 މާލ  ކަންކަން 

 ހޯދިދާނެއެވެ.

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުަމތްތަކަްށ  ކައުންިސލުންމި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ   (1)   

 ؛ނަގާ ފ 
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ދޫކުާރ  ކައުންސިލަށް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގަިއ ހިމަަނއިގެން  (2)   

 ފައިސާ؛

ރާއްޖޭގެ ނުވަަތ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ަފރާތްތަކުން ދޭ ިހޭލ   (3)   

 ؛އެހ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިާލފުނުވާ ޮގތަްށ   (4)   

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުްނ ހޯާދ ފަިއސާ.

 ަބލައިގެން، އެހ  ިލބޭ ގޮތްގޮތުން އެކި އާމްދަނ އާއި  ިލބޭ ކައުންސިލަށް )ށ(  

 ޖަނަވަރ  އަހަރުގެ ހިނގަމުންދާ  ހިމެނުމަްށޓަކައި، ބަޖެޓުގައި ލަތުގެއުދަ

 ކައުްނސިލުން ބަޖެޓް ގެ ކައުންސިލް ކުިރން ދުަވހުގެ ވަނަ 15 މަހުގެ

 .ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

 ފައިސާ، ބޭނުންވާ  މާލިްއޔާއިން  ދަުއަލތުގެ ބަޖެަޓށް ގެކައުންސިލް )ނ(  

 ރަްއޔިތުންގެ  ހިމަނައި، ބަެޖޓުގައި މިިނސްްޓރ ގެ އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ

 ާމލިއްޔާއިން ދައުަލތުގެ  ދަށުން  ބަެޖެޓއްގެ ފާސްކުރާ  މަޖިލ ހުން

 ަބޖެޓުގައިގެ ކައުންިސލް އެގޮތުން،. ދޫކުރަންވާނެއެވެ  ކައުންސިލަށް

 ޢަދަދު  ފައިސާގެ  ބޭނުންވާ މާލިްއޔާއިން ދަުއލަތުގެ  ހިމެނުމަށް

 ކައިހިމެނުަމށްޓަ ބަޖެޓުގައި  ަދއުލަތުގެ ާފސްކޮށް، ކައުންސިލުން

  .ފޮނުވަންވާނެެއވެ މިނިސްޓްރ އަށް 

 

 ޓު އޮޑިޓްކުރުމާއި އަހަރ  ރިޕޯ 

 ހުށަހެޅުން 
 )ހ(  .90

 

ހިސާބުތައް އޮޑިޓަރ  ތަކުގެކައުންސިލްޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި

 އޮޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ. ޖެނެރަލް 

ެވސް އެ ކައުންސިލަކުންމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފަްއދާ ކޮންމެ  )ށ(  

ގެ ޙަރަކާްތތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަާވލެވޭ ައހަރ  ރިޕޯޓެއް، ކައުންސިލެއް

ވަނަ ދުަވހުެގ ކުރިން  10ރ  މަހުގެ ރުވަކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބު
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 އަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓަަރށާއި ރައ ސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އަހަރ  ިރޕޯުޓގައި، ެއ  މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  

ދިޔަ އަންނަނިިވ ކަންކަން ގައިރިޕޯޓުެގ މުއްދަތުގަިއ ިހނ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ނޑު މަސައްކަތްތައް؛ ކައުންސިލުން  (1)     ކުރި މައިގަ

 ރަިޖސްަޓރ އަށް އައި އުނިއިތުރު؛ ގެކައުންސިލް  (2)   

ކޮށްދ ފައިާވ އައުދޫކޮށްފައިާވ އަދި/ނުވަަތ  ކައުންސިލުން  (3)   

ހިފަހައްޓާފައިވާ އަިދ/ނުވަަތ އަދި/ނުވަތަ ވަގުތ ޮގތުން 

 ޠިލުކޮށްފައިާވ ލަިއސަންސްތަްއ؛ބާ

 ޅުނު މަްއަސލަތަކުގެ މަުޢލޫމާތު؛ހުށަހެ  ކައުންސިލަށް  (4)   

ލަތަްއ ނިންމި މަްއސަލަތަކާއި، އެ މަްއސަ ކައުންސިލުން  (5)   

 ނިންމިގޮތުގެ މަޢުލޫާމތު؛

ހުިރ ހުށަހެޅިފައިާވ މަްއސަަލތަކުގެ ތެރެއިްނ ނުނިމި  (6)   

 މައްސަލަތަކުެގ މަޢުލޫާމތު؛

ނޑަްށ  ގެ ކައުންސިލް  (7)    މެންބަރުކަމަްށ ނުވަަތ އޮނިގަ

 އައިސްފައިވާ ބަދަލު.

، ޓު މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ރިޕޯ )ރ(  

 45ރައ ސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށާިއ މިނިްސޓަރަްށ ފޮުނވާތާ 

 ޓު ެއ ރިޕޯ ކައުންސިލުން)ސާޅ ސްފަހެއް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި، 

 ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ކުށާއި އަދަބު 
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ރަޖިސްޓަރ ނުކޮށް 

 މަސައްކަތްކުރުން 

 

މެޑިކަލް ްޕރެކްޓިޝަނަރަުކ ުނވަތަ ޑެންަޓްލ ޕްރެްކޓިޝަނަަރކު ނުވަތަ  )ހ(  .91

ޕްރޮެފޝަނަލަކު،  ެހލްތްނަރުހަކު ނުވަތަ މިޑްވައިފަުކ ނުވަތަ އެލައިޑް 

ގައި ރަޖިްސަޓރ ނުކޮށް ކައުންސިލެއްއެފަރާތެއް ިނސްަބތްާވ 

 މަސައްކަތްކުރުމަކ  ކުށެކެެވ.

ކުށެްއ ކޮށްިފ މ ހެއްެގ ކޮށްފައިާވ މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާން )ށ(  

)ފަްނސާސްާހސް( ރުިފޔާއަށްވުެރ ބޮޑުނޫން  50,000/-އަދަބަކ ، 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެެވ.

 

ލައިސަންސް ނެތި 

 މަސައްކަތްކުރުން 
 )ހ(  .92

 

 

 

 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން 

ދޫކުރާ ލައިސަްނސެއް ނެތި މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި 

ނުވަތަ ޑެންޓަލް ްޕރެކްޓިަޝނަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ނަރުހެއްގެ 

 ހެލްތް ގޮތުގައި ނުވަތަ މިޑްވައިފެްއގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ެއލައިޑް 

ން މަސައްކަްތކުރުމަކ  ޝަނަލެއްގެ ޮގތުގައި ެއއްވެސް ފަާރތަކުޕްރޮފެ

 ކުށެކެވެ.

ކުށެްއ ކޮށްިފ މ ހެއްެގ ކޮށްފައިާވ މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާން )ށ(  

)ފަްނސާސްާހސް( ރުިފޔާއަށްވުެރ ބޮޑުނޫން  50,000/-އަދަބަކ ، 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެެވ.

 

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

 ނުކޮށް މަސައްކަތްކުރުން އައު 
 )ހ(  .93

 

 

 

ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ފަންނ  މަސައްކަތްތެރިއަކަްށ ިމ ޤާނޫނާއި ިމ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަާވއިދުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ދޫޮކށްފައިވާ 

ލައިސަންސްެގ މުއްދަުތ ަހމަވެފައިވަނިކޮށް، ެއ ލަިއސަންްސ 

 ނުކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަކ  ކުށެކެވެ.އައު
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ކުށެްއ ކޮށްިފ މ ހެއްެގ ކޮށްފައިާވ މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާން )ށ(  

)ފަްނސާސްާހސް( ރުިފޔާއަށްވުެރ ބޮޑުނޫން  50,000/-އަދަބަކ ، 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެެވ.

 

ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު 

 ހުށަހެޅުން 
މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްެގ ގޮތުގައި ނުވަަތ ޑެންޓަލް  )ހ(  .94

ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްެގ ގޮތުގަިއ ނުވަަތ ނަރުހެއްެގ ޮގތުަގއި ނުވަަތ 

ޕްޮރފެަޝނަލެއްގެ  ހެލްތް މިޑްވައިފެއްގެ ގޮތުގައި ނުަވަތ އެލައިޑް 

ގޮތުގައި ަމސައްކަތްކުރުމުެގ ލައިސަންްސ ޯހދުމަށްޓަކަިއ ުނވަތަ ެއ 

ކުުރމަށްޓަކައި  ގަިއ ރަިޖސްޓަރ  ކައުްނސިލެއްބަތްާވ ފަންނެއް ނިސް 

 ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫާމތު ުހށަހެުޅމަކ  ކުށެކެވެ.

ކުށެްއ ކޮށްިފ މ ހެއްެގ ކޮށްފައިާވ މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާން )ށ(  

)ހަތްިދހަފަސްާހސް( ރުިފޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  75,000/-އަދަބަކ ، 

)އެކެއް( ައހަރުދުަވހަށްވުރެ  1ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ުނވަތަ 

 ދިގުނޫން މުއްދަތަކަްށ ޖަލަްށލުެމވެ.

 

 ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން 

 
މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްެގ ގޮތުގައި ނުވަަތ ޑެންޓަލް  )ހ(  .95

ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްެގ ގޮތުގަިއ ނުވަަތ ނަރުހެއްެގ ޮގތުަގއި ނުވަަތ 

ޕްޮރފެަޝނަލެއްގެ  ހެލްތް މިޑްވައިފެއްގެ ގޮތުގައި ނުަވަތ އެލައިޑް 

ގޮތުގައި ަމސައްކަތްކުރުމުެގ ލައިސަންްސ ޯހދުމަށްޓަކަިއ ުނވަތަ ެއ 

ކުުރމަށްޓަކައި  ގަިއ ރަިޖސްޓަރ  ކައުްނސިލެއްބަތްާވ ފަންނެއް ނިސް 

 އުނިއިތުރު ގެނައުަމކ  ކުށެކެވެ.ލިޔެިކޔުމަްށ 

ކުށެްއ ކޮށްިފ މ ހެއްެގ ކޮށްފައިާވ މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާން )ށ(  

)ހަތްިދހަފަސްާހސް( ރުިފޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  75,000/-އަދަބަކ ، 
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)އެކެއް( ައހަރުދުަވހަށްވުރެ  1ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ުނވަތަ 

 ދިގުނޫން މުއްދަތަކަްށ ޖަލަްށލުެމވެ.

 

ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުގެ ފަންނެއްގެ 

މަސައްކަތްތެރިއެއްކަން 

 ދެއްކުން 

މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް ުނވަތަ ޑެންޓަލް ްޕރެކްޓިޝަނަެރއް ނުވަތަ  )ހ(  .96

 ހެލްތްނަރުހެއް ނުވަތަ މިޑްވަިއފެއް ނުވަތަ އެލައިްޑ 

ޕްރޮފެޝަނަލެއްކަމަްށ ދެއްކުަމށްޓަކައި، ިމ ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ރަިޖސްަޓރ ކޮށް ލައިސަންްސ ހޯދާފައިާވ ފަރާތެްއ ިފޔަވަިއ 

އިން ކަމެްއ ކުރުމަކ  ތަކުން އަންނަިނވި ކަންކަމުގެ ެތރެއެއްވެސް ަފރާ

 ކުށެކެވެ.

 އޭނާއަށް ނިސްަބތްވާ ޮގތަްށ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ވަކި   (1)   

 ފަންނެއްގެ ނަން ބޭނުންކުރުން؛

ޞިއްޙ  ޚިދުމަތުެގ ވަިކ ަފންނެއްގައި ރަޖިްސޓަރ ވުމުެގ   (2)   

ހަކަްށ ެއމ  ޙައްޤު ލިިބދޭ ތަޢުލ މ  ފާހެއް ނެތި، އެފަދަ ފާހެއް

 ލިބިފައިވާކަން ދެއްކުން؛

އޭނާއަކ  ޞިއްޙ  ޚިދުަމތުެގ ަވކި ފަންނަކަްށ ނިްސބަތްވާ، ިމ   (3)   

ޤާނޫނުގެ ަދށުން ަރޖިްސޓަރ ޮކށްފައިވާ ަމސައްކަތްެތރިއެއްކަން 

 ކުމުގެ ގޮތުން އިްޝތިހާރުުކރުން.ދެއް

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުަމށްޓަކައ3ިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

"އިޝްތިހާރުކުރުން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނ ، ބުާނ ަބްސތަކަކުން 

ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރާ ިލޔުމަކުްނ ނުވަތަ ދައްކާ މަންޒަރުތަކަުކން ނުވަތަ 

 އެކަމެއް އިޝްތިހާރުކުރުމަށެެވ. އިއްވާ އަޑުތަކަކުން،

ކުށެްއ ކޮށްިފ މ ހެއްެގ ކޮށްފައިާވ މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާން )ނ(  

)އެއްލައްކަ( ރުިފޔާއަށްވުެރ ބޮޑުނޫން  100,000/-އަދަބަކ ، 
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)އެކެއް( ައހަރު ުދވަހަށްވުެރ  1ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ުނވަތަ 

)ެއއްލައްކަ(  100,000/-ދިގުނޫން މުއްދަތަކަްށ ޖަލަްށުލން ނުވަތަ 

)އެކެއް(  1އެކު ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑުނޫން ޢަަދދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާ

 އަހަރު ދުވަަހށްވުރެ ދިގުނޫްނ ުމއްދަތަކަށް ޖަަލށްލުމެެވ.

 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 

 ތާރ ޚު 
މި ޤާނޫނަްށ ަޢމަލުކުރަްނ ފަށާނ ، ިމ ޤާނޫުނ ފާސްެވ، ތަޞްދ ޤުކޮްށ،   .97

)ތިނެއް(  3ެފށިެގން ދިވެހިސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން 

 މަސްދުވަްސ ހަމަާވ ތާރ ޚުން ެފށިގެންނެވެ.

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަްނޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަްއ ހަދައި  )ހ(  .98 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 ނ  އަންނަނިވި ގޮތުގެަމިތންނެވެ.ހިންގާ

މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންަޓލް ޕްރެްކޓިޝަނަރުންނާގުޭޅ   (1)   

ކަންކަމުގައި މޯލްޑިވްްސ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންަޓްލ 

 ؛ކައުންސިލުން

ނަރުހުންނާއި މިޑްވައިފުންނާުގޭޅ ކަންކަމުގައި ޯމލްޑިވްްސ   (2)   

 ؛ކައުންސިލުން ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިަފރ  

ޕްރޮެފޝަނަލުންނާގުޭޅ ކަންކަމުގަިއ  ހެްލތް އެލައިޑް   (3)   

 ؛ކަުއންސިލުން ހެލްތް އެލައިްޑ މޯލްޑިވްސް 

ކާ ގުޅޭގޮތުންނަަމ ނިްސަބތްނުވާ ކަމަ ކައުންސިލަކަށްވަކި   (4)   

 މިނިސްޓްރ ން.
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މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަަދންޖެހޭ ގަވާއިުދތައް، ިމ ޤާނޫނަށް  )ށ(  

ތެރޭގަިއ ހަދައި، ދިވެިހ  )ހައެއް( މަސްުދވަހުގެ 6ޢަމަލުކުރަން ަފށާާތ 

 ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުގައި ޝާއިުޢކުރަންވާނެއެވެ.

ތަކުްނ ގަވާއިުދ ހަދަންޖެހޭކަަމްށ ިމ ޤާނޫނުގައި ލްކައުންސި )ނ(  

ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިާރތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގަވާިއދު ހެދުމުަގއި، އެ  ކަ

 ހަދާ އެއް ގަވާއިދުގައި ހުރިހާ ބަިއތަކެއް ހިމެނޭ ކައުންސިލަކުން

ގޮތަށް އެްއ ގަވާއިުދ އެުކލަވާލުމަކަށް، ނުވަަތ އެިކ ކަންކަމާ 

 ގުޅޭގޮތުްނ ވަކިވަކި ގަވާއިުދ ެހދުމަކަށް ިމ ޤާނޫނު ހުަރހެއް ާނޅައެވެ.

  

ޮގތުން  މި ޤާނޫނުގަިއ ޢިާބރާތެްއ ނުވަަތ ލަފްޒެްއ ބޭނުްނކޮށްފައިވާ  .99 މާނަކުރުން 

ނޑައެޅިގެން އެހެްނ މާނައެއް ދޭހަ ނުާވހާހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާާރތްތަކާިއ  ކަ

ތިރ ގަިއ ދ ފައިާވ ެއ ޢިބާާރތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަްށ  ،ލަފްޒުތަކަށް ދ ފައިވަނ 

 މާނަކުރުމެވެ.

ކަންކަން "މިނިސްޓަރު" ކަަމށް ބުެނފައި އެވަނ ، ޞިއްޙ  ާދއިރާގެ   

 ވާލުކޮށްފައިވާ މިިނސްޓަަރށެވެ.ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސްޫއލިއްަޔތު ޙަ 

ކަންކަން "މިނިސްޓްރ " ކަަމށް ބުެނފައި އެވަނ ، ޞިއްޙ  ާދއިރާގެ   

 ަޙވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާައށެވެ. ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސްޫއލިއްަޔތު

ނިްސބަތްކޮްށ  ކައުންިސލަކަށް"ކައުންސިލް" ކަަމށް ބުނެފަިއ އެވަނ ، ވަކި   

ޑެންަޓލް ަކއުންސިލް ނުަވތަ  އެންޑްނުވާނަމަ، ޯމލްޑިވްްސ މެޑިކަލް  ކަމުގައި

ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރ  ކައުންިސލް ނުވަތަ މޯލްޑިްވްސ މޯލްޑިވްސް 

ތަކަްށ ލްކައުންސިްލ ހިމެނޭގޮތުން، ޖުމްލަކޮްށ އެ ކައުންސި ހެލްތް އެލައިޑް 

 ނިސްބަތްކޮށެެވ.
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