c

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދު
މިއީ

މޯލްޑިވްސް

މިޤަވާޢިދު

މެޑިކަލް

ހަދާފައިވަނީ

ކައުންސިލްގެ

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

ޤަވާޢިދެވެ.

1/68ޖ.

)އޮފިޝަލް ކަންތައްތައް ޗެޕްޓަރ  (1އިން މިނިސްޓަރ

އޮފް ހެލްތަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުންނެވެ.
މަޤްޞަދު

.1

މެމްބަރުން

.2

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ
ރޮގުންދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި އަދި އެ ރޮގުން

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ފެންވަރާއި އަޚްލާޤު ހިފެހެއްޓުމާއި
އަދި އެރޮގުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަދީ ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމެވެ.

ކައުންސިލްގެ

މެމްބަރުންނަކީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާ ބައެކެވެ .ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން

ޢައްޔަންކުރާނީ އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުން އެއަދަދަށެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ  2މެމްބަރުން.

)(1
)(2

މޯލްޑިވްސް

)(3

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން  3ޑޮކްޓަރުން.

)(4

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް އިން މެމްބަރެއް.

މެމްބަރެއް.

1

ކޮލެޖް

އޮފް

ހަޔަރ

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ރޮނގުން

)(5

ޞިއްޙީ

)(6

ރާއްޖޭގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޚިދުމަތްދޭ

ޖަމާޢަތަކުން މެމްބަރެއް.
ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތްދޭ

އަމިއްލަ

އަމިއްލަ

ފަރާތްތަކުން

މެންބަރެއް.
)(7
އިދާރާ

.3

މަޤާމުތަކާއި ކޮމިޓީތައް

.4

ޖަލްސާތައް

.5

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަކީލެއް
ކައުންސިްލގެ އިދާރާ އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތެވެ.
ކައުންސިލްގެ

4.1

ޖަލްސާތަކުގެ

އިދާރީ

ރިޔާސަތު

ބެލެހެއްޓުމާއި،

ކަންތައްތައް

ބެލެހެއްޓުމަށް

ރައީސަކު

ހުންނަންވާނެއެވެ .ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢައްޔަންކުރާނީ

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް

ހެލްތެވެ.

ކައުންސިލްގެ

4.2

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރާރއެއް

ރަޖިސްޓްރާރ ޢައްޔަންކުރާނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ
ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތެވެ.

ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޢާއްމު

4.3

ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުމާއި

ވަކި

ޙާއްޞަކަމަކަށް

އެކޮމެޓީއެއް

ކޮމެޓީއެއް

އުފެއްދުމުގެ

އުފައްދަންވެއްޖެނަމަ

އިޚްތިޔާރު

ށ
ކައުންސިލަ ް

ލިބިގެންވެއެވެ .ކޮމެޓީތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ

ކައުންސިލްގެ ތެރެއިންނެވެ.

މަދުވެގެން  3މަހުން  1މަހު ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއެއް

5.1

ބާއްވާނެތަނާއި

2

ވަގުތު

ކަނޑައަޅާނީ

ކައުންސިލުގެ

ރައީސެވެ.
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްކުރެވޭނީ ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ

5.2

މެންބަރުންގެ

ޙާޟިރުވެގެންނެވެ.

ދެބައިކުޅަ

މަދުވެގެން

އެއްބައި

5.3

ކައުންސިލުން ކަމެއް ފާސްވާނީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ

6.1

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ

އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.
ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ
ރަޖިސްޓްރީ

.6

ރޮނގުން ތަޢުލީމު ލިބިގެން ނުވަތަ ތަމްރީނު ލިބިގެން

އެރޮނގުން

ރަޖިސްޓްރީއެއް

މަސައްކަތްކުރާ

ރާއްޖޭގައި

ކައުންސިލްގެ

ރަޖިސްޓްރާރ

މީހުންގެ
ލިޔެ

ބަލަހައްޓާނެއެވެ.
 6.1ގައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައި ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެގޮތުން

6.2

ދާއިމީކޮށްދެވޭނީ

ދިވެހިންނެވެ.

ބިދޭސީންގެ

ތެރެއިން

ދާއިމީކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީ ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ

ރޮނގުން ތަޢުލީމު ޙާއްޞިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ތަމްރީނު
ލިބިފައިވާ މީހުންނެވެ.

6.3

ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ

ރާއްޖެއިން

ބޭރުން

ޑޮކްޓަރުން

ރަޖިސްޓްރީ

ރޮނގުން

ތަޢުލީމު

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ތަމްރީނު ހޯދާފައިވާ ބިދޭސީ
ކޮށްދެވޭނީ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ވަކިތަނެއް ކަނޑައަޅައި ،އެތަނަކަށް ،އަދި ކައުންސިލުން
ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތަކަށެވެ.

ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ ރޮނގުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަންވާނީ

6.4

 6.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވެ
އެރަޖިސްޓްރީގައި އެމީހެއްގެ ނަން އޮވެގެންނެވެ.
3

ޞިއްޙޚިދުމަތުގެ

6.5

ފަންނީ

ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް

އަޚްލާޤާ

ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްގެނަން ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ
ރަޖިސްޓްރީއިން

ދާއިމީކޮށް

ނސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކައު ް
ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

.7

7.1

އުނިކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ދިނުމަށް

ރާއްޖޭގައި

އަދި

އެރޮނގުން

ޚިދުމަތް

ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ

ރޮގުން

ކަނޑައަޅާނީ

ކައުންސިލުންނެވެ.

ޤަބޫލުކުރާ މަތީ ތަޢުލީމް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަލާ ފެންވަރު

ގ ނުވަތަ
ރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤަބޫލުކުރާ ތަޢުލީމު ެ
ތަމްރީނުގެ

މިދެބައިގެ

ނުވަތަ

ކަނޑައަޅާނީވެސް ކައުންސިލުންނެވެ.

ފެންވަރު

އަސާސީ

 7.1ގައިވާ ފެންވަރު ހުރިކަމަށް ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ

7.2

ތަޢުލީމީ

ފާސްތަކާއި،

ލިސްޓެއް

ސަނަދުތަކާއި،

ކައުންސިލުގެ

ރަޖިސްޓްރާ

ލިޔެ

ފެންވަރަށް

ކިޔަވައިދޭކަމަށް

ނުވަތަ

ބަލަހައްޓަވާނެއެވެ.

7.3

7.1

ގައިވާ

ތަމްރީނުދޭކަމަށް
ކިޔަވައިދޭ

ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ

ނުވަތަ

ކައުންސިލުން

ތަމްރީންދޭ

ޤަބޫލުކުރާ،

ތަންތަނުގެ

ރާއްޖޭގެ

ލިސްޓެއް

ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަވާނެއެވެ.
ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ ރޮނގުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ

7.4

ނުވަތަ

ތަމްރީނުދޭ ތަންތަނާއި ،އެތަންތަނުން ދޫކުރާ ފާހާ

ބެހޭގޮތުން އެޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭފަރާތާ ވާހަކަދައްކައިގެން

އެފަރާތުން

ޤަބޫލުކުރާގޮތަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

4

ޤަބޫލުކުރާ

ނިންމުމުގެ

ފެންވަރު،

އިޚްތިޔާރު

ރާއްޖޭގައިވެސް
ކައުންސިލަށް

ކޯސްތަކާއި
އިމްތިޙާނުތަކުގެ

މިގަވާއިދުގެ

.8

ތާވަލުގައިވާ

ރާއްޖޭގައި

ރޮނގުތަކުން

ތަޢުލީމުދޭ ނުވަތަ ތަމްރީންދޭ ކޮންމެތަނަކުންމެ އެތަނަކުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީންދޭ އުސޫލުތަކާއި އަދި ބާއްވާ
މަޢުލޫމާތު

އިމްތިޙާންތަކުގެ

ކައުންސިލުން

އަންގާ

ގޮތެއްގެމަތިން ކައުންސިލަށް ދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
ތެރޭގައި

މިމަޢުލޫމާތުގެ

އިމްތިޙާނުގައި

ކޯސްތަކާއި

ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރްތުތަކާއި އަމަލީ ތަޖްރިބާ

ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނާއި ،އަމަލީ ތަޖްރިބާ ހޯދުމަށް
ރޭވިފައި ހުރި އިންތިޒާމް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ފައްނީ އަޚްލާޤް

.9

މެޑިކަލް ކައުންސިލުން

.10

ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ

9.1

މަސައްކަތްކުރާ

ރޮގުން

މީހަކު

އޭނާގެ

މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ފަންނީ އަޚްލާގާއި ޚިލާފުވެއްޖެކަމުގެ
ޝަކުވާއެއް އުފުލިއްޖެނަމަ ކައުންސިލުން އެމައްސަލައެއް

ބލައި ކަމުގެ ދޮގު ތެދާއި ބޮޑު ކުޑަމިނާމެދު ގޮތެއް
ަ
ނިންމަންވާނެއެވެ.

މިގަވާއިދުގެ

9.2

ބެލުމަށްފަހު،

ސާބިތުވެއްޖެ

9.1
ފަންނީ

ގައި

ހިދެއްގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަޚްލާޤާއި
ކަމުގެ

ގޮތަށް

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް

ކުޑަބޮޑުމިނަށްބަލައި

އެމީހަކާދޭތެރޭ ނަސޭހަތްތެރިވުން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ނަން

ވަކި

މުއްދަތަކަށް

ނުވަތަ

ދާއިމީކޮށް

ރަޖިސްޓްރީން

އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިމާއްދާގެ ) (1އާއި ) (2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

9.3

ކައުންސިލުން ބަލާބެލުންތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ބެހޭ

މަޢުލޫމާތު

ކައުންސިލްގެ

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ހަދާ ގަވާއިދު

މިގަވާއިދުގެ

1

ވަނަ

ރަޖިސްޓްރާ

މާއްދާގައިވާ

ލިޔެ

މަޤްޞަދު

ޙާސިލްކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މިނިސްޓަރ އޮފް
5

ހެލްތުގެ ލަފާގެމަތިން ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް

ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކަންކަމުގެ

ލިބިގެންވާ

ހިމެނެއެވެ.

ޑޮކްޓަރުންނާއި

10.1

ތެރޭގައި

އެހެނިހެން

މިވާ

ކަންތައްތައް

ބޭސްފަރުވާދޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތާއި އެކު ހިނގާނޭ

ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން.

ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ ރޮގުން ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ނުވަތަ

10.2

ތަމްރީނު

ރާއްޖޭގައި

ދިނުމަށް

މުޤައްރަރާއި ކަރިކިއުލަމް ފާސްކުރުން.

ހިންގާ

ކޯސްތަކުގެ

10.3

 10.1ގައި ބުނެފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ

10.4

ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ ރޮގުން ދޭ ސަނަދު ނުވަތަ

ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުން.

ޑިޕްލޮމާއަށް ނުވަތަ ޑިގްރީއަށްދޭ އިމްތިޙާނުތަކުގެ ފެންވަރު

ކަނޑައެޅުން.

ކައުންސިލުން އުފައްދާ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

10.5

އިޚްތިޔާރު މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅުން.
ރާއްޖޭގައި

10.6

ކުރުމުގެ

ބޭސްފަރުވާ

"ފަންނީ

އަޚްލާޤް"

)ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮންޑަކްޓް ނުވަތަ އެތިކްސް( ގެ ހުދޫދު
ކަޑައަޅާ މިކަމަށް އެކަށޭނެ ޤަވާއިދެއް ތައްޔާރުކޮށް

ޤަވައިދަށް

ޒަމާނާއި

ގެނެސް ދެމެހެއްޓުން.
ބޭސްފަރުވާއާއި

10.7

6

އެކަށީގެންވާ

ބެހޭ

މި

ފަދަ

އިސްލާޙުތައް

ދިރާސާތައް

ކުރުމުގައި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކަށޭނެ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ހަދާ

ހިންގުން.

މިގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކައުންސިލް އުފައްދާ

މިޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުން .11

ދުވަހުން

ފެށިގެންނެވެ.
ފަށާއިރު

ޢަމަލުކުރަން

ނަމަވެސް

ރާއްޖޭގައި

މިގަވާއިދަށް

މަސައްކަތްކުރަމުން

އަންނަ ޞިއްޙީ ރޮނގުން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީންދޭ

ތަންތަނުން މިގަވާއިދަށް ޢަމަލްކުރަން ފެށުމަށް އެކަށީގެންވާ

މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

މާނަ

.12

12.1

މިގަވާއިދުގައި "ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

12.2

މިގަވާއިދުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ އަޚްލާޤްކަމަށް

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްއަށެވެ.

ބުނެފައި އެވަނީ ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ

މީހުން ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެކަމަށް ތަފާތު ޤައުމުތަކުން
ފަންނީ

ކައުންސިލްތަކާއި

މިންގަނޑުތަކަށެވެ.
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ޖަމާއަތްތަކުން

ބލާ
ަ

