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 މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ދު ގަވާއި ރގެ ރާ ގެ ރަޖިސްޓް ލު މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސި 

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

ވަނަ  98 މާއްދާގެ (ތ) އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ވަނަ 33ވަނަ މާއްދާއާއި،  84ގެ ) ޤާނޫނު

އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ބާުރލިިބގެން ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން) 2( ގެ )ހ(މާއްދާގެ 

 .ގަވާއިދެކެވެ

ފަރީ ކައުންސިލުގެ  މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައި" މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ،  )ށ(  

 .މިހެންނެވެ" ރަޖިސްޓްރާރގެ ގަވާއިދު

 މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުުކރުން ހިމެނެއެވެ. .2       މަުގސަދު  

ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ކިބައިގައި ހުންަނންޖެހޭ ޝަުރޠުތަކާއި، ރަޖިސްޓްރާރ  (ހ)  

 ތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.ކުރާނެ ގޮ އައްޔަނު

 ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތައް ަބޔާންކުރުން. (ށ)  

 ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުަތއް ކަނޑައެޅުން. (ނ)  

 ރަޖިސްޓްރާރ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުމާއި ވަކިކުރުން. (ރ)  

ރަިޖސްޓްރާރ އައްަޔނު    

 ކުރުން 

އާންމު އިޢުލާނެއް ކޮށް،  ،ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަނު ކުރާނީ )ހ( .3

ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން، ަތޢުލީމާއި ތަޖުިރބާއަށް ބެލުމަށްފަުހ، އިްނޓަވިއު 

 . ބޭ ފަރާތެކެވެމެރިޓު އުސޫލުން އެްނމެ މަތިން މާކްސް ލި ،ކޮށްގެން

ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އައްޔަނު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އެންމެހައި  )ށ(
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 .ންނެވެރީޓްމިނިސް ،މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނީ

އިންޓަިވއު ޕެނަލް 

 އެކުލެިވގެްނވާ ގޮތް 

ވާ އިންަޓވިއު ފެނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރ ހޮވުމަށް ބާއް .   4

 (ތިނެްއ) މެންބަުރންގެ މައްޗަށެވެ. 3އަންނަނިވި 

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް. )ހ(  

 ކަނޑައަޅާ ފަންނީ އިސްފަރާތެއް. ންރީޓްމިނިސް ) ށ(  

 ރާތެއް.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަންނީ އިސްފަ ) ނ(  

ރަިޖސްޓްރާރގެ ކިަބއިަގއި 

 ހުންނަންެޖހޭ ސިފަަތއް 

 .ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ސިފަތައް ުފރިހަމަވާންވާނެއެވެ .5

 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން. )ހ(  

ދާކުރެވޭ ފަަދ  ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަ )ށ(  

 ަމސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވުން. ،ލަޔާޤަތާއި ،ޢިލްމީ ފެންވަރާއި

ކުރިކަން ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް  )ނ(  

ހެްއ ޖިާނއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަްށ ސާބިތުވެފައިވާ މީ ނުަވތަ، ކަމުގައި ނުވުން

 ކަމުގައި ނުވުން.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިއެއް ނަމަ، އެ ފަންުނގެ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ  )ރ(  

އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ) ފަހެއް( 5ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ މަދުވެގެން 

 މީހެއް ކަމުގައި ވުން.

ކަތްތެރިއެއް ނަމަ، އެ ފަންނުގެ މަސައްކަތްތެރީން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައް )ބ(  

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންަގނޑާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ސާބިުތވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގަިއ 

 ނުވުން. 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެ މީހަކު ކުރި ކަމަކާ ގުޅިގެން  )ޅ(  

      ްށ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިާވ މަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަ 

 ކަމުގައި ނުވުން.ކު މީހަ

އި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ މަޤާމެއްގަ )ކ(  

ނުވަަތ  ،ނުވަތަ ބޯޑު މެންބަރެްއގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ަކމުގައި ނުވުން ،ނުވުން

 މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. އެހެންވެސް
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ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ހިއްސާ އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް މީހަކު ކަމުގައި  )އ(  

ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާުތން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އޮތް މީހަކު ، ނުވުން

     މެނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި އޮތް ނުވަތަ އޭނާގެ ހިއްސާ ހި، ކަމުގައި ނުވުން

 މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

 ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޚާބަކުން މަޤާމަކަށް ހޮވިފައިާވ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން. )ވ(  

 .ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން )މ(  

ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަ 5މި ގަވާއިދުގެ  .6 މަާޤމުގެ ަޝރުޠު 

އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި  7ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

   ވުމާއެކު، މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިާރގައި ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 

ފަރާތެއް ކަމުގައި  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާއެ ދާއިރާއިން  ،އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް) ފަހެއް( 5

 .ވާންވާނެއެވެ

މަޤާމަށް  ،ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރާ މީހަކު އެ މަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނީ  )ހ( .7 މަާޤމުގެ ުމްއަދތު 

 .ރުދުވަހުގެ މުއްދަަތށެވެއަހަ) ފަހެއް( 5އައްޔަނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ފެށުމަށްފަުހ، ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރާ އެއްވެސް މީހަކަށް ވިދިވިދިގެން 

ދައުރަށްވުރެ ގިނަ ) ދޭއް( 2އަހަރުދުވަހުގެ ) ފަހެއް( 5ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށްވިޔަސް 

 .ދުވަހު ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމުގައި ދެމިއެއް ނުހުރެވޭނެއެވެ

     ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިަޝނުގެ  ،ތްތައް ަކނޑައަޅާނީއާއި މާލީ ޢިނާޔަގެ އުޖޫރަރަޖިސްޓްރާރ .8 އުޫޖރަާއއި މާލީ ޢިނާޔަތްަތއް 

 ޞިއްޙީ ކަންކަާމބެހޭ ވުޒާރާއިންނެވެ. ،ލަފާގެ މަތީން

. ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަޖިސްޓްރާރ މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ )ހ( .9 އާއި ސަާލމާއި ުޗއްޓީ ހާޒިރީ 

 ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  ތަށް ނުކުމެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ،އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން މަސައްކަ 

ރި ފަރާތަކަށް އެކަން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހު

 .އަންގަންވާނެއެވެ

. ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއެވެ ،ރަޖިސްޓްރާރގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ )ށ(  

މަސައްކަތަށް ހާޒިރުރުވުމާއި، ގަޑިޖެހުމާއި، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، 

 ،ސްޓްރާރގެ މައްޗަށް ހިނގާނީސަލާމްބުނުމާއި، ޗުއްޓީ ނެުގްނ ފަދަ ކަންކަމުގައި ރަޖި

 .(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުސޫލެވެ 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
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އިާދރީގޮުތން ކައުްނސިލް 

 ހިންގުން 

 

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އިދާރީގޮތުން ކަުއްނސިލް ހިންގުމުގެ އިސް  (ހ) .10

އަދި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ރަޖިސްޓްރާރ . ރއެވެޒިންމާ އަދާކުރާނީ ރަޖިސްޓްރާ 

ކައުންިސލަށާއި، ކައުންސިލުގެ ރައީަސށް ނުވަތަ އެ އިރަކު  ،ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނީ 

 .ކައުންސިލާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  (ށ)   

       ގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު މިނިސްޓަރު ހިންގުމު

 ކުރަންވާނެއެވެ. އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރާރ ރިޕޯޓު

ރަިޖސްޓްރާރގެ   

 އިޚްތިާޔރާއި ބާރު  

ަކއުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިޔުމަކުން  ،ކައުންސިލުން އަވަސް ގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންމައިދިނުމަްށ އެދި .11

ރއަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އެޮގތުން ރަޖިސްޓްރާރ ހުށަހެޅުމެއް ރަޖިސްޓްރާ ،ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  5ެއ ހުށަހެޅުްނ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިބޭާތ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ސްޓްރާރ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ާބއްވައި، ރަޖި

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

ޒިންާމއާއި      

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 .ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެރަޖިސްޓްރާރކައުންސިލުގެ  .12

 ކުގެ ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ާބއްވައި، ބައްދަލުވުންތަ )ހ(  

 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން. )ށ(  

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިޔެ  )ނ(  

 ދަފުތަރުކޮށް ބެލެހެްއޓުން.

ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ލިޔުންތައް  ،ރާ ލައިސަންސްތަކާއި، ހުއްދަތަކާއިކައުންސިލުން ދޫކު )ރ(  

 ދޫކުރުން.

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ހުޅުވައި، ބޭންްކ  )ބ(  

އެކައުންޓްތައް ބަންދުޮކށް، ހިާސބުތައް ބަލަހަްއޓައި، ހިސާުބތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް ބޭނުންާވ 

 ން ކުރުން.ކަންކަ

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލައިސަންސަކީ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅައިގެްނ  )ޅ(  

ހޯދައިފައިވާ ލައިސަންސެއް ކަމަށް، ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ލައިސަންސެއް 

 .ބާޠިލުކުރުން

 އަޅާ ކަންކަން ކުރުން.ކައުންސިލުން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ކަނޑަ )ކ(  



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-31/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                40  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

7 

ނިންމުންތަްއ  ،ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތަކުގަިއ ސޮއިކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ސޮއިކޮށް )އ(  

 ތަންފީޛުކުރުން.

 ކައުންސިލުގެ ލިޔުންތަކުގައި ކައުންސިލުގެ ސިއްކަ ޖެހުމަށް ހުއްދަ ދިނުން. )ވ(  

  ބެލެހެއްޓުން.ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ކުރާ ޚަރަދުތައް )މ(  

ޞިއްޙީ ކަންކަމާބެޭހ ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް،  )ފ(  

 ފޮނުވުން. ވުޒަރާއަށް 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ  )ދ(  

 ލަސްކުރުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދިނުން.ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން 

ކައުންސިލް އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކައުންސިލުގެ  )ތ(  

 މަޝްވަރާޔާއެކު އެކުލަވައިލައި، އެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ދުރު ރާސްތާގެ ކައުންސިލުގެ ކުރިއެރުމާއި، ތަރައްޤީއަށް  ،ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާޔާއެކު )ލ(  

ކުރު ާރސްތާގެ މަޝްރޫޢުތަްއ  ،މެދު ރާސްާތގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި، މަޝްރޫޢުތަކާއި

ޖިކް ޕްލޭން އެކުަލވައިލުމާއި، އެ ކަންކަން ެގ ސްޓްރެޓީއެކުލަވައިލުމާއި، ކައުންސިލު

 ހިންގައި، މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްުޓން.

މުއައްސަސާތަކަށް ކައުންސިލް ދައުލަތާިއ ، ޞިއްޙީ ކަންކަމާބެހޭ ވުޒަާރއަށާއި )ގ(  

ޖަވާބުދާރީވުމުގައި، އިދާރީގޮތުން އެކަމުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލަށް 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލައި،  ކައުންސިލުން )ޏ(  

 ލުކޮށް، ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.މުވައްޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ ަމސައްކަތް ހަވާ

ބެޖެޓުގެ ތެރެއިން ހޯދޭެނ  ،ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް )ސ(  

 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސުން.

މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް  )ޑ(  

މަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރުމަށް އްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޞުލްޙަސަޙައްލުކޮށް، މަ

 މަސައްކަތްކުރުން.

އައު، ރަނގަޅު،  ްނތާނގައި ކަންކުރާގޮްތ ބަލައި،އައު ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ެއހެން ތަ )ޒ(  

މޮޅު ގޮތްތައް ހޯދައި، އެ ކަންކަން ދެނެގަނެ، އެ ގޮްތތައް ކައުންސިލަށް ތަޢާރުފުކުރުމާއި، 
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ހޯދައި  އްކަތަށް ފަސޭހަ، ޚަރަދުކުޑަ އަދި އަވަހަށް ކަންކަން ނިންމޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީމަސަ

 ކުރުން.ތަޢާރުފު

ގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ކައުންސިލު )ޓ(  

 ކައުންސިލާއި ބަދަހިކޮށް، ތަޖުިރބާ ހިއްސާކޮށްހެދުމާއި، މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް

 މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރުން.

ެގ ) ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަަސއްކަތްތެރިންގެ ޤާޫނނު( 2015/13ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ޔ(  

އިމުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަމާއި، ކަނޑައަޅާ އެ ނޫން ޒިންމާތައް 

 . އަދާކުރުން

 ައންނަނިވި ހާަލތްތަކުގައެވެ. ،ގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީކައުންސިލު .13 މަާޤމު ހުްސވުން  

 ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމުގެ ދައުރު ހަމަވުމުން. )ހ(  

 އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން. )ށ(  

 މަރުވުމުން. )ނ(  

ރަޖިސްޓްރާރގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް  )ރ(  

 . ނިވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުންއު

ރަޖިސްޓްރާރގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ނުކުޅެދޭކަމަްށ  )ބ(  

 ކައުންސިލުން ނިންމުން.

ރަޖިސްޓްރާރގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބާ ތަާޢރުޟުވާ ފަދަ އަމިއްލަ  )ޅ(  

ފައިދާއެްއ ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ހާލަތެއް  މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ

 މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުން.

ރަޖިސްޓްރާރގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި  )ކ(  

 .އިހުމާލުވެއްޖެކަމަށް ކައުންސިލުްނ ނިންމުން

ރާރގެ ވަގުީތގޮތުން  ަރޖިސްޓް 

 މަާޤމު އަދާުކރުން 

14. 

 

ކުރެވެންދެން،  ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަނު

ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު 

    ،ފަދައިން ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރަކީއަދި އެ. ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 . ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި ޢަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަަކށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ
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ފަށާ  ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން

 ތާރީޚު 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، ދިެވހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  .15

 .ޚުން ފެށިގެންނެވެތާރީ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ( 2015/13ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު " ކައުންސިލު" (ހ)  .16 މާނަކުރުން 

ގައި ބުނެފައިވާ މޯލްޑިްވސް ނަރސިންގ އެންޑް ) ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާޫނނު

 .މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލަށެވެ

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

 މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

"މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ  (ނ)   

 ޒީރަށެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަ

__________________________ 


