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 ކައުންސިލް  ޑެންޓަލް އެންޑް  މެޑިކަލް މޯލްޑިވްސް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ގަވާއިދު ގެ ރރަޖިސްޓްރަ ގެކައުންސިލު  މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލްމޯލްޑިވްސް  

 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ( 2015/13މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ވަނަ މާއްދާގެ  98 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) އާއި 33އާއި، ވަނަ މާއްދާ 84ގެ ) ޤާނޫނު

 .ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެއެކުލަވައިލައި  ލިބިެގން ބާރު ދަށުން) ވަނަ ނަްނބަރުގެ 1(ގެ ) ހ(

  ގެކައުންސިލު ޑެންަޓލްއެންޑް  މެޑިކަލްމޯލްިޑވްސް "މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ،  )ށ(  

 .މިހެންނެވެ" ގަވާއިދު ގެރރަޖިސްޓްރަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ( 2015/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަކީ، ގުސަމި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަ .2 ދު ުގސަމަ

ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  84ގެ  )މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުފަންނީ 

ރުމާއި، ވަކިކުރުމާއި، ކުނުޢައްޔަ  ރގެ ރަޖިސްޓްރަމެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލު

 ގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމެވެ.  ލިއްޔަތުތަކާއޫމަސް އިތަކާގެ ޒިންމާރަޖިސްޓްރަރ

 ނުރ ަޢއްޔަރަިޖސްޓްރަ

 ކުރުން 

ންމު އާ ،ކުރާނީނުރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަ ގެ ރަޖިސްޓްރަކައުންސިލު )ހ( .3

ކުިރމަތިލާ ފަރާްތތަކުެގ އެ އިޢުލާާނ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ، ގެންއިޢުލާނެއްކޮށް

ރިޓު އުސޫލުން އިންޓަވިއު ކޮށްެގން މެ ތެރެއިން، ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމަށްފަުހ،

  .ކްސް ލިބޭ ފަރާތެކެވެމަތިން މާއެންމެ 

ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އެންމެހައި ކުރުމާ ގުޅޭނުރަރ ޢައްޔަގެ ރަޖިސްޓްކައުންސިލު )ށ(

 .މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ
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އިންޓަިވއު ޕެނަލް 

 އެކުލެިވގެްނވާ ގޮތް 

4 .  އެކުލެވިގެންވަނީ ނަލްޕެހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަވިއު  ރަރޖިސްޓް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަ 

 ގެ މައްޗަށެވެ.މެންބަުރން(ތިނެްއ)  3އަންނަނިވި 

 .ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް (ހ)  

 .ން ކަނޑައަޅާ ފަންނީ އިސްފަރާތެއްމިނިސްޓްރީ (ށ)   

 .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަންނީ އިސްފަރާތެއް ) ނ(  

ރަިޖސްޓްރަރގެ 

ކިބަިއގައި 

 ހުންނަންެޖހޭ ސިފަަތއް 

 .ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ސިފަތައް ުފރިހަމަވާންވާނެއެވެ .5

 .ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން )ހ( 

ދާކުރެވޭފަަދ  ގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަރަރކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓް )ށ(  

 .ވުން މީހަކު ކަމުގައި ހުރި ަމސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ތާއި،ލަޔާޤަ ،ޢިލްމީ ފެންވަރާއި

އްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، އަދި ޖިާނއީ ކުށެއް ކުރިކަން ހައިސްލާމްދީނުގައި  )ނ(  

 .ކަމުގައި ނުވުން ހަކު ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީ

ނަމަ، އެ ފަންނުގެ  ފަންީނ މަސައްކަތްތެރިއެއްޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ  )ރ(  

ދުވަހުގެ އަހަރު) ފަހެއް( 5އި މަސައްކަތްކުރާތާ މަދުވެގެން މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގަ

 .ވުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުަގއި

 ނަމަ، އެ ފަްނނުެގ މަސައްކަތްތެރިން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިއެއް )ބ(  

މަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ޢަ

  .ނުވުން ކަމުގައި

މީހަކު ކުރި ނުވަތަ ނުޮކްށ  ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެ ޙީޞިއް (ޅ)  

 .ނުވުން ކަމުގައިހަކު ދޫކޮށްލި ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަރީަޢތަށް ކުށެއް ާސބިތުވެފައިވާ މީ 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރިއެއް ނުވަތަ ބޯޑު މެންބަރެއް ނުވަތަ  )ކ(  

 .އެހެންވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ އޭނާެގ  އެ ހިްއސާޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ  )އ(  

ހިމެނޭ  ހިއްސާ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ 

 .ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން
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އި ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޚާބަކުން މަޤާމަކަށް ހޮވިފަިއވާ މީހެއް ކަމުގަ )ވ(  

 .ނުވުން

 .ނުވުން ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި )މ(  

ސިފަތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި  5ދުގެ މި ގަވާއި .6 މަާޤމުގެ ަޝރުޠު 

ސަނަދެއް މަތީެގ ިއން ފެށިގެން (ހަތެއް)  7ލެވެލް  ގެޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު 

  އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން ޞިކޮށްފައިވުމާއެކު، މެނޭޖްމަްނޓް ނުވަތަ ހާސިލު

 ވާންވާނެއެވެ. ފަރާތެއް ކަމުގައި އްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާދުވަހުގެ މަސައަހަރު (ފަހެއް) 5

     ކުރެވޭ މީހަކު އެ މަޤާމުގައި ނުއްޔަޢަގެ މަޤާމަށް ރަޖިސްޓްރަރގެ ލުކައުންސި )ހ( .7 މަާޤމުގެ ުމްއަދތު 

ގެ ދުވަހުއަހަރު(ފަެހއް)  5 ތާރީޚުން ފެށިގެން ރާކު ނުއްޔަޢަމަޤާމަށް  ދެމިހުންނާނީ

 މުއްދަތަށެވެ.

 ދަށް ނަމަވެްސ، މި ގަވާއި އޮތް  ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

އެއްވެސް މީހަކަށް  ރާ ކުނުއްޔަޢަ ގެ މަޤާމަށްރޖިސްޓްރަރަ މަލުކުރަން ފެށުމަށްފަުހ،ޢަ

            އަހަރުދުވަހުގެ) ފަހެއް( 5ވިދިވިދިގެން ނުވަތަ އެ ނޫްނ ގޮތަކަށްވިޔަސް 

             ގެ މަޤާމުގައި ރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރަޖިސްޓްރަރދައު) ދޭއް( 2

 .ނުހުރެވޭނެއެވެ އެއްދެމި

މުާސރަާއއި 

 ޢިނާޔަތްތައް 

ލަފާގެ  ގެނުނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަ ،ގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީރަޖިސްޓްރަރ .8

 .ންނެވެރީން މިނިސްޓްތީމަ

 ،ސަލާާމއި އާިއ،ހާޒިރީ 

 ޗުއްޓީ

. މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެރަރ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަޖިސްޓް (ހ) .9

ވީ އެންެމ  މަސައްކަތަށް ނުކުމެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ، އެކަންރެއް މެދުވެރިވެގެން އުޒު

ވާލުވެހުިރ ހަގެ ރައީސަށް ނުވަަތ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އަވަހަކަށް ކައުންސިލު

 .ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު  ،ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީރަޖިސްޓްރަރ )ށ(  

ރުވުމާއި، ގަޑިޖެހުމާއި، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، ހާޒިމަސައްކަތަށް . ގަޑިއެވެ

 ގެ މައްޗަށް ހިނގާނީރަޖިސްޓްރަރަފދަ ކަންކަމުގައި  ސަލާމްބުނުމާއި، ޗުއްޓީނެގުން

 .ލެކެވެސޫގައި ބަޔާންކުރާ އު) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ( 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ކައުންސިލް 

 ގުން އިާދރީގޮުތން ހިން 

    މަތީން ކައުންސިލް އިދާރީގޮތުން ހިންގުމުެގ  ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެކައުންސިލުން  (ހ) .10

އުންސިލް ހިންގުމުގައި އަދި ކަ. ވެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ ރަޖިސްޓްރަރއެއިސް
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ގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަށާއި، ކައުންސިލު ،ވާނީރ ޖަވާބުދާރީ ވާންރަޖިސްޓްރަ

 .ވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށެވެހައިރަކު ކައުންސިލާ  އެ

ގެ އިދާރީ ނަމަވެސް، ކައުންސިލުއޮތް  ންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާ (ށ)  

      ރ ރަށް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު މިނިސްޓަމިނިސްޓަ ގޮތުންހިންގުމުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ

 .ރ ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެރަޖިސްޓްރަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ލިއްޔަތު ހަވާއޫއެ މަސް

ޒިންާމއާއި 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 .ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ .11

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަްއ ބާއްވައި، ބައްދަލުވުްނތަކުެގ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ  )ހ( 

 .ބެލެހެއްޓުން

 .ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ )ށ(  

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިޔެ  )ނ(  

 .ބެލެހެްއޓުންތަރުކޮށް ފުދަ

ފަދަ ލިޔުންތަްއ ސެޓުފިކެޓު  ،ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތަކާއި، ހުއްދަތަކާއި )ރ(  

 .ދޫކުރުން

ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ހުޅުވައި،  ން ކައުންސިލުގެތީ މަ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ )ބ(  

ބަންދުކޮށް، ހިސާބުތަްއ ބަލަހަްއޓައި، ހިސާުބތައް އޮޑިޓްކުރުމަްށ ބޭނުންާވ ކަންކަްނ 

 .ކުރުން

ހުށަހަޅައިގެން ލޫމާތެއް ޢުނޫން މަ ޞައްޙަ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލައިސަންސަކީ  (ޅ)  

           ފައިވާ ލައިސަންސެއްކަމަށް، ކައުންސިލަށް ާފހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ހޯދައި

 އެ ލައިސަންސެއް ބާޠިލުކުރުން.

ކަންކަން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ލަތަާކ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ބަލާ މައްސަ )ކ(  

 .ކުރުން

ނިންމުންތަްއ ލަތުގައި ސޮއިކޮށް ހާނިންމުންތަކުގައި ސޮއިކުރަންޖެހޭ ގެ ކައުންސިލު )އ(  

 .ތަންފީޛުކުރުން

 .ގެ ސިއްކަ ޖެހުމަށް ހުއްދަ ދިނުންކައުންސިލު އިގެ ލިޔުންތަކުގަކައުންސިލު (ވ)  



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި             R-155/2021ގަާވއިދު ނަްނަބރު:             306އަދަދު:          50ލިުއމް: ވޮ
 

 
 

  7 

 .ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ކުރާ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން )މ(  

 އަށްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް، މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލުތީމަޝްވަރާގެ މަގެ ކައުންސިލު )ފ(  

 .ފޮނުވުން

ެގ މަސައްކަތްތަކުގެ ކައުންސިލުދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  )ދ(  

 .ލަސްކުރުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދިނުންތެރެއިން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން 

ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުަތއް ކައުންސިލުގެ ދާރީގޮތުން ހިްނގުމަށް ކައުންސިލް އި )ތ(  

 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ލައި، އެ ސިޔާސަތުތައްމަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވައި

ރާސްތާގެ  ގެ ކުރިއެރުމާއި، ތަރައްޤީއަށް ދުރުކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކައުންސިލު )ލ(  

ކުރު    ، ރާސްތާގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުަލވައިލުމާއި ެމދު، މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވައިލުމާއި

ޖިކް ޕްލޭން މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވައިލުމާއި، ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓީރާސްތާގެ 

 .ލުމާއި، އެކަންކަން ހިްނގައި، މޮނިޓަރކޮށް ބެެލހެއްޓުންއިއެކުލަވަ

ވާބުދާރީވުމުގައި، ދައުލަތާއި މުއައްސަސާތަކަށް ކައުންސިލް ޖަ ށާއި،އަމިނިސްޓްރީ )ގ(  

 .ފޯރުކޮްށދިނުންކައުންސިލަށް އެކަމުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން  އިދާރީގޮތުން

ގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ކައުންސިލު ،ންތީމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްގެ މަ )ޏ(  

ވާލުކޮށް، ލިޔެކިޔުންތައް ހަލައި، މުވައްޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ވައިއެކުލަ

 .ބެލެހެއްޓުން

ެގ ތެރެއިން ހޯދޭނެ ޓުޖެންވާ ތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަތްތައް ބަކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނު  )ސ(  

 .އްސުންހަމަޖެ އިންތިޒާމު

ޖެހޭ މައްސަލަތައް  ންެގ މެދުގައިމުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފު )ޑ(  

ކުރުމަށް ގައި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުޙައްލުކޮށް، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު

 .މަސައްކަތްކުރުން

އައު ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި، އެހެން ތަްނތާނގައި ކަންކުރާގޮތް ަބލައި، ކައުންސިލަްށ  )ޒ(  

       ންތީމަ ގެ މަޝްވަރާގެކައުންސިލު ދެނެގަނެ،އައު، ރަނގަޅު، މޮޅު ގޮތްތައް ހޯދައި، 

ހަށް ކުޑަ އަދި އަވަ ގޮތްތައް ތަޢާރުފުކުރުމާއި، މަސައްކަތަށް ފަސޭހަ، ޚަރަދު އެ

 .ކުރުންކަންކަން ނިންމޭނެ ޓެްކނޮލޮޖީ ޯހދައި ތަޢާރުފު
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ގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކައުންސިލު )ޓ(  

ކޮށް ހިއްސާރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ަތޖުރިބާ 

ހެދުމާއި، މަސައްކަތާ ގުޅުްނހުރި ދިރާސާތައް ކައުންސިލާއި މުވައްޒަފުންނާ 

 .ކުރުންހިއްސާ

  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ( 2015/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޔ(  

      ކަނޑައަޅާ ގެ އިމުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަމާއި، ) ޤާނޫނު

 އެ ނޫން ޒިންމާތައް އަދާކުރުން. 

 .ަލތްތަކުގައެވެހާރގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ ައންނަނިވި އުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަކަ .12 މަާޤމު ހުްސވުން 

 .ގެ މަޤާމުގެ ދައުރު ހަމަވުމުންރަރރަޖިސްޓް )ހ(  

 .ދިނުމުން އިސްތިޢުފާ )ށ(  

 .މަރުވުމުން )ނ(  

ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް ރަރގެ ރަޖިސްޓް )ރ(  

 ވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުން. އުނި

ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ނުކުޅެދޭކަމަށް ގެ ރަރރަޖިސްޓް )ބ(  

 .ކައުންސިލުން ނިންމުން

އަމިއްލަ  ފަދަ ގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބާ ަތޢާރުުޟވާރަރރަޖިސްޓް )ޅ(  

ލަތެްއ ހާމަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ ދައުެރއް އޮތް 

 .މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުން

ގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ރަރރަޖިސްޓް )ކ(  

 .އިހުމާލުވެއްޖެކަމަށް ކައުންސިލުްނ ނިންމުން

ވަގުީތގޮތުން 

ރގެ ަމޤާމު ރަިޖސްޓްރަ

 އަދާުކރުން 

ކުރެވެންދެްނ ނުެއ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަމަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،  ގެރަރރަޖިސްޓް .13

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރަރރަޖިސްޓް

އަދި އެފަދައިން ޢައްޔަނުކުރެވޭ . މެންބަރަކު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 ރަކާްތތެރިވާ ފަރާތަކަށް ވެގެންހަގޮތުން ދުމަތުގެ ފަންނުގައި ޢަމަލީޙީ ޚިމެންބަރަކީ ޞިއް

  .ވާނެއެވެނު
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ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފަށާ ތާރީޚު 

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި .14

 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުަވތަ ލަފުޒެއް ބޭުނންކޮށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ މި  .15 މާނަކުރުން 

        މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ަލފްޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ،

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ިތރީގައި ދީފައި އެވާ މާނައެވެ.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ( 2015/13ކަމަށް ބުެނަފއި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު " ކައުންސިލު"(ހ)   

ގައި ބުނެފައިވާ ޯމލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަްލ ) ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ ޤާޫނނު

 . ކައުންސިލަށެވެ

(ށ) "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ   

 މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

____________________ 

 

 

 

 

 


