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 ތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް 
 މާލެ، 

   ދިެވހިާރއްެޖ.    
 
 

ކައުންސިލުގެ  މިޑްވައިފަރީ އެންޑް  ރސިންގނަ މޯލްޑިވްސް ) R/2202-31ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1ގަވާއިދު( އަށް  ރގެރާރަޖިސްޓް 

     ރގެ ރާމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓް) R-31/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން. 1އަށް  ގަވާއިދު(

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ ފެށޭ ޢިބާރާތާއި އެ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .1

އިންޓަވިއު ޕެނަލް  މި ގަވާއިދުގެ  ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރ ހޮވުމަށް ބާއްވާ .4 އިންޓަވިއު ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވާގޮތް  
 )ހަތަރެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 4ވަނީ އަންނަނިވި އެކުލެވިގެން

 .)ދޭއް( މެންބަރުން 2ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ  )ހ(     

 ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .2

ތިމާ ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާއަކީ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަކީ ނުވަތަ ތިމާގެ  1-5 މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން  
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއްގައި ސީދާގޮތުން ޝާމިލުާވ  ،ދަރިއަކީ

ކައުންސިލުގެ ރަޖިްސޓްރާރގެ މަޤާމަށް އެ ފަދަ  ،ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ
 ފަރާތެއް އައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުގެ  )ހ(   
އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާއަކަށް 
   ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާ، ނަރސިންގގެ 

ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގެ  ގެޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގެ ނުވަތަ މިޑްވައިފަރީ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-28/2023 ގަވާއިދު ނަންބަރު:             29: އަދަދު           52 ވޮލިއުމް:
 

ނުވަތަ   ތަނެއްގެ ބޯޑު މެންބަރެއްނުވަތަ މި ފަދަ ،ހިއްސާ އޮތުން
ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބޭފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް 

 ކަމުގައި ވުން.

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުގެ  )ށ(   
ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ޞްއިޚްތިޞާ

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ފަރާތްތައް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ 
ނުވަތަ އެފަދަ ރެކްރޫޓިންގ  ،ރެކްރޫޓުކުރާ މީހެއްކަމުގައި ވުން

ނުވަތަ އެފަަދ  ،ވުން އޮތް މީހެއް ކަމުގައިއެޖެންސީއެއްގެ ހިއްސާ 
ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބޭ ފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރި ، ތަނެއްގައި

 ވުން. މީހެއްކަމުގައި

ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުގެ  މޯލްޑިވްސް )ނ(   
ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަރސިންގ ނުވަތަ މިޑްވައިފަީރ ޞްއިޚްތިޞާ

ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ 
ނުވަތަ  ކަމުގައި ވުން،ދޭ މަރުކަޒެއްގެ ބޯޑު މެންބަރެއް  ތަމްރީނު 

 ބޭ ފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއްކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު ލި
ނުވަތަ އެފަދަ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްގެ ހިއްސާ އޮތް  ،ވުން ކަމުގައި

 ވުން. މީހެއް ކަމުގައި

 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 6ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ  .3

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ކިބައިގައި  .6 މަޤާމުގެ ޝަރުޠު  
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ފައިވާ ސިފަތައް ޔާންކޮށް ބަވަނަ މާއްދާގައި  5ވާއިދުގެ މި ގަ )ހ(   
 ފުރިހަމަވުން.

އިން  7ލް އުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ )ށ(   
ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނަކުން ނުވަތަ 

 ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ ރޮނގަކުން ހާސިލުކޮށްފައިވުން.



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-28/2023 ގަވާއިދު ނަންބަރު:             29: އަދަދު           52 ވޮލިއުމް:
 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިއެއް ނަމަ، ޞިއްީޙ  )ނ(   
)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު  5ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 

 މަސައްކަތްކޮށް، އެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް  ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. 16ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .4

"ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި  )ރ( .16  
މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުގެ  ،އެވަނީ

އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ 
ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ 

 މަސައްކަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރާ މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

ނުވަތަ  ރެކްރޫޓިންގ އެޖެންސީއެއް" ކަމަށް "ރެކްރޫޓުކުރާ މީހެއް  )ބ(   
އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވަޒީާފ  ،ބުނެފައި އެވަނީ 

   ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް 
ނުމުގެ ގޮތުން، ޒީފާގައި އުޅޭނެ މީހުން ހޯދައިދިއެ މީހުންގެ ވަ 

ވެދިނުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރި ނުވަތަ އެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރި
 ވެ.ކަށެލުން ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ފަރާތައުސޫ

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި .5
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