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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

       ،މާލެ 
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 
 

ޯބޑުގެ ހިްނގާ ަގވާއިދު ބެހޭ  ުކުރމާދުންފަތް ކޮްނޓްރޯލު   
 

)ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުުރމާބެހޭ ޤާނޫުނ( ގެ  2010/15 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،އީމި )ހ(  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
ފައިވާ ދުންފަތް ކޮންޓްޯރލު ކުރުމާބެހޭ ބޯޑު އިލަވައިގެ ދަށުން އެކުލަ ވަނަ މާއްދާ 36

އިވާ ފަހަދައިއިން ބާރު ިލިބގެން ވަނަ މާއްދާ 41ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން، އެ ޤާޫނނުެގ 
 ދެކެވެ.ގަވާއި

 " އެވެ.ހިންގާ ގަވާއިދު ދުންފަތް ކޮންޓްރޯކުރުމާބެހޭ ބޯޑުގެ"، ގަވާއިދަށް ކިޔަނީމި  )ށ(  

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 
 ތާރީޚު 

ގަާވއިދު  މި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  މި  .2
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. ޝާއިޢުކުރާ

ހޭ ބޯޑުގެ ިހންގުމުގެ މާބެރުކު ދުންފަތް ޮކންޓްރޯލު ،މަްޤޞަދަކީދުގެ މައިގަނޑު މި ގަވާއި  .3 މަޤްަޞދު 
 ކަނޑައެޅުމެވެ. ލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައްއޫއުސޫލުތަކާއި ބޯޑުގެ މަސް

ބޯޑުގެ 
 ލިއްޔަތުަތއް އޫމަސް 

ދުތައް ގަވާއިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންެމހައި ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލު  )ހ(  .4
 ހެދުން.

ދުތަކުން ގަވާއިދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  )ށ(  
އެ އިރަކަށް އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ބައެއް  ،ލުވާ މިންވަރު ބަލައިހާސިމަޤްޞަދު 

 އިޞްލާޙު ކުރުން.

ހިލޭ ސާބަަހށް މަސައްކަތްކުރާ އި މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ )ނ(  
 ކުރާ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުން. ދެކޮޅަށް ދުންަފތާ ފަރާތްތަކުން

ދުންފަތް ކޮްނޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި މިނިސްޓަރަށް  )ރ(  
 ެއޅުން.ރުބާ ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް
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ުގޅޭގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ުކރާނެ ކަންތައްތަްއ  ކުރުމާރޯލު ދުންފަތް ކޮްނޓް )ބ(  
  ކެބިެނޓަށް ލަފާ ިދނުން. ،ލުމަށްފަހުވައިލައެކުއެކަންކަން  ،ކަނޑައަޅައި

ކުރާ އަސަރާއި  ލަގޮތެއްގައި އާބާދީގެ ޞިއްޙަތަށްދުންފަތުގެ ބޭުނންކުރުމުން ޖުމު )ޅ(  
  ކުރުން. ބެހޭ ދިާރސާތައް އެކަމާ ،ފަރުދުންގެ ޞިއްޙަތަށް އަންނަ ަބދަލު ދެނެގަނެ

 އިރުޝާދުކަންކަމުގައި ަލފަޔާއި ގާ ކުރުމަށް ހިންރައްކައުތެރިދުންފަތުން މީސްތަކުްނ  )ކ(  
 ދިނުން.

ކުރުމުގެ  ދުންަފތް ކޮންޓްރޯލު ،ބޯޑުން ފާރަވެރިވެ ބަަލހައްޓާ ަކންކަމާ ގުޅިގެންނާއި (އ)  
ބޯޑަށް ެފންނަ ކަންކަމުގައި  ،ގޮތުންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ 

 ކެބިނެޓަށް މަޝްވަރާ ދިނުމުގެ ޮގތުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން. 

ގެ ފަރާތުން އެފަދަ ދުންފަތާެބހޭ މުޢާހަދާތަކުގަިއ ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކު )ވ(  
 ތައްޔާރުކުރުން. ކުގައި ުހށަހަޅަންޖެޭހ ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވައިލައިތަބައްދަލުވުން

 ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި  ބޯޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ (މ)  
ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުން އެކުލެވޭ  ،އެ އިރަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ހޯދުމާއި

 ކޮމެޓީތައް ހެދުން. 

 މެންަބރުން ޢައްަޔނު
 ކުރުން 

 އެވެ.ރިއްޔާހޫކުރާީނ ރައީސުލްޖުމްބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު )ހ(  .5

 ކުރެވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ޢައްޔަނުބޯޑަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ށ(  
 ރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.ޤުގައިވާ އި 1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި

ބޯޑު އެކުެލވިގެްނވާ 
 ގޮތް 

 މެްނބަރުންގެ މައްޗަެށވެ.( ސާދަ) 14ބޯޑު އެކުެލވިގެްނވަނީ ތިރީަގިއ ބުނެފައިވާ   .6

ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫިލއްަޔތު އެއިރެްއަގިއ  )ހ(  
 ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ުވޒާރާގެ ަވީޒރު.

މާލީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިާވ  )ށ(  
 ވުޒާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް.

ދާޚިލީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުުކރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ  )ނ(  
 ވުޒާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް.

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި  )ރ(  
 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް.
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 ގެ މުވައްޒަފެއް.މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް )ބ(  

 ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް.މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް  )ޅ(  

ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި  )ކ(  
ކުރުމުގެ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލު  ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ

 ތަޖުރިބާކާރެއް.

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ަކނޑައަޅާ ވަކީލެއް. )އ(  

 ބެހޭ ތަޖުރިބާާކރެއް. ންމު ޞިއްޙަތާއާ )ވ(  

 ބެހޭ ދާއިރާގެ ފަރާތެއް. އުމަރ ޙައްޤުތަކާޒިކޮން )މ(  

 ކުރުމުގެ ތަޖުިރބާކާރެއް. ގެ ތެރެއިން ުދންފަތް ކޮންޓްރޯލުންމު ފަރާތްތަކުއާ )ފ(  

 ބެހޭ ދާއިރާގެ ފަރާތެއް. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ )ދ(  

 ފަރާތެއް. ކަނޑައަޅާ ޢިއްޔާތަކުންމަދަނީ ޖަމް )ތ(  

 ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް. )ލ(  

ކަުމގެ މެންަބރު
 ތައް  ޠުޝަރު

ފުރިހަމަ  ތައްޠުބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންަބރުންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިިވ ޝަރު  .7
 ވާންވާނެއެވެ.

ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވާ  ،ގުޅޭ ފަންނީ ާޤބިލްކަމާއިޔާ ލުކުރާ ދާއިރާ ސީމީހަކު ތަމް އެ )ހ(  
 މީހެއް ކަމުގައި ވުން.

ރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރިއަކާ ހަދުންފަތުގެ ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގައި  )ށ(  
 ނުވުން. ކަމުގައި ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް

ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ުއފައްދާ ނުވަތަ އެތެރެކުރާ ނުވަަތ ބޭރުކުރާ ފަރާތެއް  )ނ(  
 ނުވުން. ކަމުގައި

 ވުން. ނުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު )ރ(  

ުނވަަތ ޓެުކން، ުނވަތަ ފޭރުން   ކުރެވިފައި ނުވާ އަިދ ވައްކަން، ނުަވތައިފްލާސް (ބ)  
 ވުން. ބިތު ވެފައި ނުވާ މީހަކު ކަމުގައިސާގެ ކުށެއް ކޮރަޕްޝަނު
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)ފަސް(  5ކުރެވުނުތާ  ބިތުވެފައިވާނަމަ ޙުކުމް ތަންފީޒުސާކުށެއް  އީޖިނާ (ޅ)  
 ވެފައިވުން. ދުވަސްއަހަރު

ބޯޑުގެ 
ާއއި ޗެއަރަޕރަސން

  ރސަން ޗެައރޕަ ވަިއސް

ރސަން ހެލްތެވެ. ބޯޑުގެ ވައިސް ޗެއަރޕަ  ރސަންއަކީ މިނިސްޓަރ އޮފްބޯޑުގެ ޗެއަރޕަ  .8
 ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ކަނޑައަޅާނީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންެގ މެދުގައި

ބޯޑުގެ 
ގެ ރަސންޗެއަރޕަ 
 ލިއްޔަތު އޫމަސް 

 ވަީނއެވެ.މިގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ރސަންޗެއަރޕަބޯޑުގެ   .9

 .ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުންބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި  )ހ(  

ލިއްޔަތުތައް  އޫމަސްއަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެ ލިއްޔަތު އޫބޯޑުގެ މަސް )ށ(  
 .އަދާކުރެވެމުންދާކަން  ކަށަވަރުކުރުން

 .ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ަތންފީޒުކުރުން )ނ(  

  .ޖަވާބުދާރީވުން ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށްގުޅިގެން  ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކާ )ރ(  

އޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި މަސްރސަންގެ ޗެއަރޕަ ަދށުން ވާއިދުގެބޯޑުން ނުވަތަ މި ގަ )ބ(  
 ފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ދީފައިވާ ބާރެއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަނޑައަޅައި

 .ކުރުން
 ވަިއސް ބޯޑުގެ
 ރަސންގެ ރޕަ ޗެއަ

 ޒިންމާ 

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ އޫއޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސް ރސަންޗެއަރޕަބޯޑުގެ   .10
ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ  ،ހާލަތެއްގައިލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޛުރުެވރިވެއްޖެ ހާ
އިސް ގޮތުން އަދާކުރާނީ ބޯޑުގެ ވަވަގުތީލިއްޔަތު އޫލަތެއްގައި އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްހާ

 އެހީތެރިވެދޭން ޗެއަރޕަރސަނަށްބޯޑު ހިންގުމުގައި ބޯޑުގެ  ،ވެ. މީގެ އިތުރުންނެޗެއަރޕަރސަ
 ވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ މެންަބރުްނގެ 
 ޒިންމާަތއް 

 ެތރޭގައި  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. ބޯޑު މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކުގެ  .11

 .ރުވުންހާޒިމެުނވީ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަށް  އުޛުރެއް ދިމާވެގެން މަޤްބޫލު )ހ(  

ލިއްޔަތުތައް އޫވާލުކުރާ މަސްހަނޫނީ ބޯޑުން  މަޤުބޫލު އުޛުރެއް ދިމާވެގެން )ށ(  
  .އަދާކުރުން

ގެ ވާޖިބަްށ ތިމާގެ މަސައްކަތަށާއި ތިމާ، ުބން އެއްކިބާެވހުރެޞުޒާތީ ތަޢައް )ނ(  
 ފަރުވާތެރިވުން. ފުވެރިވުމާއިއިންސާ އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި

ންބަރަކު               މެ އެ ،މަޤާމުގައި ދެމިހުްނނާނީ، ކުރެވޭ މެްނބަރަކުއްޔަނުޢަބޯޑަށް   .12 މެންަބރުްނގެ ަދއުރު 
 ވެ.ވަހުގެ މުއްދަތަށެދު( އަހަރުހަތަރެއް)  4ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޢައްޔަނު
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ރުވާ ކޮންމެ ޒިހާ ެމންބަރުން  އެަބރުންނަށް، މެންކުރެވޭ އްޔަނުޢަބޯޑަށް  )ހ(  .13 ްނސް އެލެވަ
 ބައްދަލުވުމަކަށް އެލަވަންސެއް ޭދންވާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅާީނ މިނިސްޓްރީ އޮްފ  އެލަވެންސްމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި )ށ(  
 މަތިން މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުންނެވެ. ލަފާގެގެ ފިނޭންސް

މެންބަރެއްގެ  ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެހާލަްތަތކުގެ ތެރެއިން ހާފައިވާ ބަޔާންކޮށް ތިރީގައި  .14 މަާޤމު ހުްސވުން 
 މަޤާމު ހުސްވާނެއެވެ.

 .ދިނުން ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްތިޢުފާ މި )ހ(  

 .ހަމަވުން މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު )ށ(  

 .މަރުވުން )ނ(  

 ބަރަކު ބޯޑުން ވަކިކުރުން.ންއެ މެ ކުރި ފަރާތުންބަރަކު ޢައްޔަނުންއެ މެ )ރ(  

)ފަހެއް(  5އާންމު ވިދިވިދިގެން  ނުލައި ބޯޑަށް އެންގުމަކާ މަޤުބޫލު ސަބަބެއްެނތި )ބ(  
 .ރުނުވުންހާޒިބައްދަލުވުމަށް 

 
ހުރެ، ބޯޑުގެ އެކަން ބޯޑަށް ނާންގައި  ،ބޫލު ސަބަބެއް އޮތްނަމަެވސްޤުމަ (ޅ)  

 .ރުނުވުންހާޒިމަސްުދވަހުގެ މުއްދަތަކަށް  ()ތިނެއް 3ޖަލްސާތަކަށް 
ލާފަށް މެންބަރަކު ޚި ޙާބޯޑުގެ މެންޑޭޓާއި ނުވަތަ ޯބޑުގެ މަސައްކަތުގެ ރޫ ( ކ)  

 .ކަމަށް ބޯޑުން ކަނޑައެޅުންޢަމަލުކުރި
ގެ ތެރެއިްނ ޝަރުުޠތަކުކަމުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  ޝަރުޠުތައްމެންބަރުންގެ  )އ(  

 އުިނވުން. ޝަރުޠެއް

ބޯޑަށް  އެ މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށްލުކުރާ ފަރާތަކުން ސީއެ މެންބަރަކު ތަމް )ވ(   
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށް މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް  ބޯޑުން އެ  ،ހުށަހެޅުމުން
 މެންބަރަކު ވަކިކުރުން. ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އެ ހުށަހަޅައި

ަބރަކާެމދު އުެފދޭ ންމެ
 ޝަކުވާ 

ދުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތަކުން ކުރެ ގަވާއިބަރެއްގެ ކިބައިގަިއ މި ންބޯޑުގެ މެ )ހ(  .15
 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރުޠެއް އުނިވެއްޖެކަމުގެ ޝަކުވާ 
 އެ މައްސަލައެއް ބޯޑުން ބަލަން ވާނެއެވެ.

 ،ބަރަކާމެދު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަުހ، ބޯޑުން ވަކިުކރަން ފެނިއްޖެނަމަންމެ )ށ(  
ހެން ބަރެއްގެ ބަދަލުގައި އެންއަންގައި، އެ މެއެކަން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
 ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މެމްބަރަކު ބޯޑަށް ޢައްޔަނު
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ބަރެއްގެ ންބަރަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްގައި އެ މެންބޯޑުގެ މެ )ނ(  
 ފިޔަވައި އެހެންކަމެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް 

ފާދޭން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ، ސަބަބު ޢުބޯޑުގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތި )ހ(  .16 ާފދިނުން ޢުއިސްތި
ސިޓީއެއް ހުށަހަޅައި، ކުރި ފަރާތަށް އްޔަނުމެންބަަރކު ޢަބަޔާންކޮށް ބޯޑަށް އެ 

 މެންބަރުކަމުން ވަކިީވއެވެ.  މެންބަރަކު އެ  ،ފަރާތަށް ލިބުމުން އެސިޓީ އެ

މެންބަރަކު  އެ ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މާއްދާގެ )ހ( އެހެން މި )ށ(  
މެންބަރަުކ  އްސަސާއަކުންނަމަ، އެއަފައިވަީނ ވަކި މުޢައްޔަނުކުރުމަށް ފޮނުވައި

ފާގެ ސިޓީ ޢުއްސަސާއަކަށެވެ. މިގޮތަށް އިސްތިއަމު އެ  ހުށަހަޅާނީފާގެ ސިޓީ ޢުއިސްތި
 ސީޓީ ލަސްނުކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހަޅަށްވާނެއެވެ. އެ ،އްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅުމުންއަމު އެ

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ށމާއްދާ  ) މި (ނ)  
އެކަން ލަސްނުކޮށް ރައީސުލްޖުުމހޫރިއްޔާއަށް  ،ހަޅައިފިނަމަފާގެ ސިޓީ ހުށަ ޢުއިސްތި

 މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  އެ އަންގަންވާނެއެވެ.
 މެންބަރަކު ވަކިކުރުމުންނެވެ. އެ

މެންަބރުކަުމން 
 ވަކިކުރުން 

 ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއެވެ.ކުރެވޭ މެންބަރުްނ ވަކިކުރާނީ ބޯޑަށް ޢައްޔަނު  .17

 ންއަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން މިނިސްޓްރީ ލިއްޔަތުއޫބޯޑުގެ މަސް )ހ(  .18 ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭިރއަޓް 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީން މަދުވެގެން ދެ މުވައްޒަފުން ޚާއްޞަކުރަން  )ށ(  
 ވާނެއެވެ.

 މަދުވެގެްނ މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެެއވެ. ،އްބައްދަލުވުމެބޯޑުގެ  )ހ(  .19 ބޯޑުގެ ބަްއދަލުުވންތައް 

 ހުށަހެޅޭ ކަންކަމަށް ،ނަމަވެސްއޮތް  މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި )ށ(  
 ނަށް ސަސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޗެއަރޕަރބަލައި ބޯޑުގެ ބައްދަލު ފަސްކުުރމާއި ކެން

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ނަމަވެސް، ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން މާއްދާގެ )ހ( ގައި  މި )ށ(  
 މަދުވެގެން  ބޯޑުގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް  ،މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ހެލްތު  ،އެދުމުން ސަންގެ ކިބައިންސޮއިކޮށް ޗެއަރޕަރ )ހަތެއް( މެންބަރަކު  7
ބައްދަލުވުން އެ  ،ކޮށްބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ތާވަލު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 ރސަނަށް ޗެއަރޕަސް، ބޯޑުގެ ވިޔަމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހްނ އޮތްކަމުގައި  މި )ނ(  
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 ބޭއްވިދާނެއެވެ.އިތުރަށްވެސް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުްނ  ،ފެނިއްޖެނަމަ

ބޯޑު ަބއްދަުލވުންތަުކގެ 
 ަދދު އަ ޤާނޫނީ 

އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ  ތިންބައިުކޅަބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ  ،ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީބޯޑުގެ   .20
 ރުވެ ތިބެެގންނެވެ.ހާޒިމެންބަރުން 

ރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިިވ ޒިޖަލްސާއަށް ހާ ،ބޯޑުގެ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންަމންވާނީ )ހ(  .21 ބޯޑުގެ ިނންމުްނތައް 
ިތިބ  ތުގުބޯޑުގައި އެ ވަ ،އަދި މި އަޣުލަބިއްޔަތު ަލބިއްޔަތުންނެވެ.ޣުމެންބަރުންގެ އަ

 ވުރެ އަށް( 1)ފަންސާސް އިންސައްތަ + 50%+ 1 ދަދުއަބަރުންގެ ންމެ
 ،ހަމަހަމަވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއްގައި ވޯޓު ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް 

ންމު  އާނަމަވެސް ށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަބާރު ޗެއަރޕަރސަ ކާސްޓިންގ ވޯޓް ދިނުމުގެ
ރުވެ ޒިލެއްގެގޮތުން ބޯޑުން ިންނމުންތައް ނިންޭމތޯ ބަާލނީ ަޖލްސާއަށް ހާސޫއު

 ަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެން

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ  މި ،ހިނދަކު ޑުން އެހެންގޮތަކަށް ަކނޑަނާޅާހައިބޯ )ށ(  
 ވޯޓެއް ނޫނެވެ. އަތްއުފުލަިއގެންނެވެ. އަދި މި ވޯޓަކީ ސިއްރުވޯޓުލާނީ މެންބަުރން 

ހިމެނޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް  ލަޙަތެއްޞްއެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަ (ނ)  
މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި  ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ

 ހިނދުން ފެށިެގން މެންބަރަކަށް އެނގޭ އެކަން ކުރިއަށްދާ މިފަދަ މައްސަލައެއް
ލައަކާ މައްސަ އެ ،މާއެކު ކަން އެންގުއެބޯޑުގެ އެހެން ެމންބަރުންަނށް  ،ރިޔާސަތަށާއި

 ިނންމުްނތަކުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ 

ލޫާމެތއް، މެންބަރުކަމުގެ ޢުމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަ )ހ(  .22 ސިްއރު ހިފެހެއްޓުން 
ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ  ގޮތުން ފިޔަވައި، ިތންވަނަ ފަރާތަކަްށ އޫވާޖިބުތަކާއި މަސް

 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ޫލމާތެއްގެ ނުވަތަ ޢުމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަ )ށ(  
އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ާނޖާއިޒު މަންފާއެއް  މެންބަރަކު އެ

ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެންީމހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިިދނުަމށް ބޭުނންކޮށްގެްނ ލުހާސި
 ނުވާނެއެވެ.

 ބޯޑުގެ 
ތަކުގެ ބަްއދަލުވުން 
 ރިޔާސަތު 

 ބަޔާކޮްށފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ ތިރީގައި   .23

 ރސަން ޗެއަރޕަބޯޑުގެ  )ހ(  

 ވެ.ވައިސް ޗެއަރޕަރސަނެ ލަތެއްގައި ހާ ރސަން ނެތްޗެއަރޕަބޯޑުގެ  )ށ(  
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ޒިރުވެތިބި ލަތެއްގައި ހާހާނެތް  ރސަންވައިސް ޗެއަރޕަ ޗެއަރޕަރސަނާއިބޯޑު  )ނ(  
 ކުރާ މެންބަެރކެވެ.މެންބަރުން ޢައްޔަނު

 ބަްއދަލުުވން ބޯޑުގެ 
 ޔައުިމއްޔާ ކުރުން 

 ބޯޑުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުެމއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. )ހ(  .24

ހެްލތު ޕްރޮޓެކްޝަްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބުނެވިިދޔަ ޔައުމިއްޔާ ބަލަހައްޓާނީ  )ށ(  
 ންނެވެ.ސީއެޖެން

 ،ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ނިންމައި ،ޔައުމިއްޔާ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި (ނ)  
މެންބަރުން ސޮއި  އެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ،ޖެހިގެން އަންނަ ބައްދަުލވުމުަގއި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ލިޔެކިޔުންަތއް  ބޯޑުގެ
 ބެލެހެއްޓުން  

އާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި ނިންމުންތަކާއި ބޯޑުން ހާޒިރީބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ   .25
ތައްޔާރުކުރާ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުން ބެެލހެއްޓުން 

ހެލްތު ލެއްގެ މަތިން ސޫއު  ކަނޑައަޅާ ،ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ރެކޯޑުއެނޫން ލާޒިމުކުރާ 
 ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ. ންޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ބޯޑުގެ 
ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

އެޖެްނޑާ 
 ކަނޑަައޅާެނގޮތް 

މަޝްވަރާގެމަތިން ބޯޑުގެ  ބޯޑުގެބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެެޖންޑާ ކަނޑައަޅާނީ   .26
 ރސަންއެވެ.ޗެއަރޕަ

ްނމު އާބޯޑު ހިްނގުުމގެ 
 އުސޫލު 

ލުތައް ސޫއަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ އުބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ންބޯޑުގެ މެ )ހ(  .27
 ކަނޑައަޅައި ފާސްކޮށް ހިންގާނީ ބޯޑުންނެވެ.

ބައްދަލުވުން ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ،ބޯޑުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނީ )ށ(  
ބޯޑުގެ  ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ )ސާޅީސް އަށެއް(  48ތުގެ މަދުވެގެން ގުވަ
 ޯނޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހުއެވެ.ބައްދަލުވުމުގެ ބަރުންަނށް ންމެ

ދިމާވާ ކުއްލި  ،ނަމަވެސް މާއްދާގެ )ށ( ގައި  އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި )ނ(  
މުއްދަތެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  ކަމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަަކއި އެއަށްވުރެ ކުރު

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްުވމަކަށް މި މާއްދާ ތުކޮޅެއްގެ ނޯޓިސް ިދނުމަށްފަހު ގުވަ ކުޑަ
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 ،ރަކާތްތައް ހިނގައިދިަޔ ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެއްހަބޯޑުގެ  ތަށް ލޫމާތު ހިމެނޭގޮ ޢުމަ ތިރީގައިވާ  .28 އަހަރީ ިރޕޯޓު
އަށާއި ރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކު މަސް ނިމުމުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ފެބުރުވަރީ
 މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
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ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތަކުގެ ތަފާްސ ހޭ ގޮތުްނ ބޯޑުން އެ އަހަރު މޮނިޓަރ ބެ  ދުންފަތާ )ހ(  
 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: ހިސާބުތައް: މީގެ

 ލޫމާތު ޢުބެހޭ މަ ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރިއާ .1
އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރެވުނު ދުންފަތުެގ  (1.1)

 ދަދު.އަލަ އެތެރެ ކުރެވުނު ޖުމު ،ލާއިސީބާވަތްތަކުގެ ތަފު
ފައިވާ ުދންފަތުެގ ހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހަދައި( އެ އ1.2ަ)

 ދަދު.އަލާއި ޖުމްލަ ސީއުފެއްދުންތަކުގެ ބާވަްތތަކުގެ ތަފު 
ވެގެން އެޅިފައިވާ ލް ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުޓްރޯ( ދުންފަތް ކޮން 1.3)

 ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.ވަޅުފިޔަ

ހިސާބު އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް –ލަތު ހާމުގެ ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރު )ށ(  
 ރޭގައި ހިމެނެނީ:ތެ ފައި ނުވިޔަސް(: މީގެށްރާސާކޮދި ހަރުއަ )އެ

ބޮޑެތި ) –ބަތް ސްދަދާއި ނިއަދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ  .1
 (ކުޑަކުދިންގެ ތެރޭގައި ،މީހުންނާއި، ޒުވާން އުމުރާއި

ދަދާއި އަހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ނުސީދާކޮްށ ދުންފަތުގެ ދުމަށް  .2
 ،ާނއިމާބަނޑު މީހުން  ،: ކުޑަކުދިންނާއިކޮށްޞަބަތް )ޚާއްސްނި

 ފައިވާ ދިރާސާތަކުން(ބެހޭ ގޮތުން ހަދައި ޙައުލާމަސައްކަތުގެ މާ

ދިމާވާ ، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުންނާއި .3
 ހިސާބު ބަލިމަޑުކަމުގެ ތަފާސް

ރަދުތަކުގެ ޚަދުންފަތުގެ ސަަބބުން ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ  .4
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ  ދައާއިހިސާބު )އާސަންތަފާސް
 ހިސާބުތަކުން(ތަފާސް

ިހސާބު ލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތަކުގެ ތަފާސްދުންފަތުގެ ސަަބބުން  .5
 ދީ ދިރާސާތަކުން(ޞާ)އިޤްތި

 : މީގެ ފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުެގ ތަފުސީލުއަހަރުގައި ދުން އެ )ނ(  
 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 .ކޮށްފައިވާ މިންަވރުހާސިލުފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އަޅައިބޯޑުން ކަނޑަ .1
ގެ  WHO FCTCހަދާ ޢާދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މު .2

 .ކޮށްފައިާވ މިންވަރުލުހާސިލަނޑުދަނޑިތައް 
 .އްލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްޙަމައްސަލަތައް  ލިކުއް .3
 .އަހަރުގައި ކޮށްފައިވާ އިތުރު މަސައްކަތްތައް އެ .4
 ތަނުވަ އްަމސައްކަތަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތަ ކުރުމުގެލުކޮންޓްރޯދުންފަތް  .5

 ފުސީލު.ހިސާބުތަކުގެ ތަ
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 ތަފުސީލު.ބޯޑުގެ ޚަރަދުތަކާއި ހިސާބުތަކުގެ  ާތއިބޯޑުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހުރި ގޮ )ރ(  

ަނުމގައި ގެ ބޯޑު
 މަޢުލޫމާތު ދިުނން 

ބޯޑުގެ  ،ބާރު ދިނުމުގެވިއު އިންޓަ ،ބޯޑުގެ ނަމުގައި ނޫސްބަޔާްނ ނެރުމާއި )ހ(  .29
ށް ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަނަ ށްޗެއަރޕަރސަނަ

 ވެއެވެ.ންބަރުްނނަށް ިލބިގެންބަރަކަށް ނުވަތަ މެންބޯޑުގެ އެހެން މެ ،ކަނޑައަޅާ

 ބޯޑުންނެވެ. ،ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ،ސްޕޯކްސްޕަރސަން ކަނޑައަޅާނީ )ށ(  

ކަމަށް ބޯޑުގައި  އެ  ،ނަމުގައި ނޫސް ކޮންފަރެންސްއެއް ބާއްވަންވާނީބޯޑުގެ  )ނ(  
 ބަރުންނެވެ.ންކަމަށް ކަނޑައަޅާ މެ އެ ،މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު

ބޯޑަށް އެހީެތިރވާ 
ތަކާއި ފަންނީ ކޮމެޓީ
ކޮމެޓީތައް 

ރަކާތްތެިރވާނެ ހަ
 ލު ސޫއު

ތަޖުިރބާކާރުންގެ ކޮމެޓީ އުފެއްދުމުގެ ބޯޑަށް ޭބނުންވާ ަފންނީ ަލފާ ިދނުމަށް ފަްނނީ  )ހ(  .30
 ޙައްޤު ބޯޑަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

އެ ކޮމެޓީ އުފެއްދުމަށް ބޯޑުން ފާސްކުރާ  ،ރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭނީހަމި ކޮމެޓީތައް  )ށ(  
 ބޯޑުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށެވެ.

ފަރާތެއް ބޯޑުން  މިފަދަ ކޮންމެ ކޮމެޓީއެއްގައިެވސް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ )ނ(  
 ،ލޫމާތުޢުކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ. އެ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނާގގޮތުގެ މަ

 .ކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތުން ބޯޑަށް ދޭންވާނެއެވެ ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި އެ

އެއް ބަރުްނނަށް އުޖޫރަންފަންނީ މަސައްކަތްކުރާ ޓެކްނިކަލް ކޮމެޓީގެ މެ )ރ(  
ވަނަ  13ގަވާއިދުގެ  މި ،ވާނެއެވެ. ިމ އުޖޫރަ ހަމަޖައްސާނީހަމަޖައްސައިދޭން 

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ނިންމުތަާކއި ރިޕޯޓުތައް 
 ންމުުކރުން އާ

ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޯޑުގައި  ،ފައި ނުވާނަމަބޯޑުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި   .31
ގުޅޭ ނިންމުންތަްއ  ބޯޑުގެ އިދާރީ ކަންކަމާ ،ނިންމުންތަކާއި ނިންމާބަރަކާމެދު ންހިމެނޭ މެ

ންމު ކުރަން އާ ލާ ރިޕޯޓުތައްވައިއި އެހެން ހުރިހާ ނިންމުންތަކާއި ބޯޑުން އެކުލަފިޔަވަ
 ވާނެއެވެ.

ކަމެއް ފައިނުވާ ދުގައި ކަނޑައަޅައިގަވާއިގޮތުން މި  ގުޅޭ  ލިއްޔަތާއޫބޯޑުގެ މަސް  .32 އެހެނިހެން ކަންަތއްަތއް 
ބަރުންގެ ންއެކު މެޔާބަރުންގެ ަމޝްވަރާން ބޯޑުގެ މެ ،ކަމެއް ިނންމާނީ އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 އިއްތިފާޤުން ނުވަތަ އަޣުަލބިއްޔަުތން އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށެވެ.

ގަާވިއދު 
 ުކރުން ޙުލާޞްއި

ގެނައުމުގެ އް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ އިޞްލާޙެއް ޙެލާޞްއި މި ގަވާއިދަށް  .33
 އިޚުތިޔާރު ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ބެހޭ ޤާނޫނުެގ  ކުރުމާ ދުންފަތް ކޮްނޓްރޯލު ،"ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ" )ހ(  .34 މާނަކުރުން 
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 ބެހޭ ޯބޑު" އަށެވެ. ކުރުމާ ބުެނފައިވާ "ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލު ވަނަ ބާބުގައި 11

ދުންފަތް  ،ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ "ދުންފަތުގެ ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރި ކުރުން" )ށ(  
ަދ ފަ ބެހޭ ޤާނޫނުަގއި ދުންފަތުގެ ބާވަތްކަމުގައި ާމނަކޮށްފައިވާ ކުރުމާ ކޮންޓްރޯލު

ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް   އެއްވެސް ބާވަތެއް އުފެއްދުމަށް، ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް،
ނުވަތަ ވަކިވަކިްނ ވިއްކުަމށް، ގަނޑުކޮށް  ކުރުމަށް، ނުވަތަ މާކެޓް ކުރުމަްށ، ނުވަތަ

 ވިއްކުމަށެވެ.

އެއްވެސް  ުބނެފައި އެވަނީ،"ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާުލ ނުުކރާ ފަރާތް" ކަމަށް  )ނ(  
ދުންފަތުެގ އަދި ކުރިން  ފަރާތްތަކަށެވެ. ގޮތަކަށް ދުންަފތުގެ އިސްތިޢުާމލުނުކުރާ

 ހުްއޓާލިތާ މަދުވެގެްނ ދުްނފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން ކޮށްފައިވާނަމަ، އިސްތިޢުމާލު
 ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ދުވަސްއަހަރު)ފަހެއް(  5

ދުންފަތުެގ  ،ހުރި ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީޅުންގު "ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރިއަކާ )ރ(  
އެެހްނ ުނވަތަ މިފަދަ  ގައިނުވަތަ ފިހާރައެއް ގައިބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުްނޏެއް

އޮތް ނުަވތަ މިފަދަ ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާުކރާ ނުވަތަ މިފަަދ ހިއްސާތަނެއްގައި 
އްޔަތަކުން ޝާމިލްވާ ހައިސިކުރާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެއްވެސް  ތަންތަުނން

މީހެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުވަަތ މައިންބަފައިންގެ  ފަރާތަކަށެވެ. އެ
ދަ ަފރާތަކީ ދުންފަތުެގ ވިަޔފާރިކުރާ ފަރާތެއްނަމަ އެފަނުވަތަ ދަރިއަކީ ދުންަފތުގެ 

ންފަތުެގ ާބވަތްތައް އެއްތަުންނ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނެއެވެ. ދު ވިޔަފާރިއާ
 ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައްވެސް މީގެ ހަކުރުމުގައި ގުދަން ،އަނެއް ތަނަށް އުުފލުމާއި
އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުްނ  ގައި ވަޒީފާތަންީފޒީ އިދާރާތަކު ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.
ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގަިއ  ގެ ގޮތުގައި ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލުވަޒީފާގެ ޒިންމާއެއް

 ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް މީގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން
 ނުހިމެނެއެވެ. ރެޔަކުތެ

 ެވ.މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތަށެ ،ބުނެފައި އެވަނީ ށް"މިނިސްޓަރ" ކަމަ )ބ(  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށެެވ. ،ވަނީއެ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި )ޅ(   



 1ޖަދުވަލު 

 

 މެންބަރުންގެ އިޤުރާރު 

 

ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ) ކޮންޓްރޯލު ކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުދުންފަތް( 15/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދުންފަތުގެ  ،ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ“ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ބޯޑު”އެކުލަވައިލައްވައިފައިވާ 

ދުންފަތުގެ ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބައިވެރިވެ  ،އިސްތިޢުމާލު ނުކުރުމަށާއި

ދުންފަތް  ،އެފަދަ ވިޔަފާރިއަކާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ނުވުމަށާއި  ،ހަރަކާތްތެރި ނުވުމަށާއި

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ  ،ނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއިއެ ޤާނޫ  ،ކޮންޓްރޯލު ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި  ،ބޯޑުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި

ފުށުއަރާ ހާލަތެއް ބައިވެރިވެ، ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ފާޅުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މަޞްލަޙަތު 

ބޯޑުގެ އެންމެހައި  ،މެދުވެރިވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެކަން ބޯޑަށް ވަގުތުން ހާމަކުރުމަށާއި

ނިންމުންތަކާއި، މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޯޑަށް ދޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގައި އަބަދުވެސް ދުންފަތުގެ 

 ކަންދިނުމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް އިސް
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