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 ގަވާއިދު  ޞިއްޙީ ދިރާސާކުރުމާބެހޭ 

 

 އެއްވަނަ ބައި: ފެށުން 

 ދުޞަފާއި މަޤް : ތަޢާރަ 1 ބާބު

 ވަނަ  32ނޫނު( ގެ ޤާޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  ޙީ)ޞިއް 2015/29ނަންބަރު  ނޫނުޤާ ،މިއީ )ހ(   .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
ޚިދުމަތްދޭތަނަކުން   ޙީޞިއް އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، މާއްދާވަނަ 33މާއްދާއާއި 

 ރާނެގޮތުގެ މަލުކުޔަލްހެުދމުގައި ޢަނުވަތަ ކްލިނިކަލް ޓްރަ ހެދުމުގައި ޗް މެޑިކަލް ރިސާ
ގޮތުން ންމު އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެއާޞިއްޙީ ދިރާސާއާގުޅޭ  އަދި ، ތަކާއިއުސޫލު

 ލިބިގެންވާ ބާރުގެދަށުން ރީއަށްދަށުން މިނިސްޓް ގެވަނަ މާއްދާ 72ނޫނުގެ ޤާ ބުނެވިދިޔަ
 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އިލައިއެކުލަވަ

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ޞިއްޙީ ދިރާސާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. )ށ(  

ޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޞިއް ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަްނ ހިންގާނީ )ނ(  
 އަކުންނެެވ.މިނިސްޓްރީމަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 
 ތާރީޚް 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި    .2
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ. 

ހިންޭގނެ ގަާވިއދު 
 ދާިއރާ 

މި ގަވާއިދު ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް  އިއެންމެހަ ކުރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭ )ހ(  .3
 ހިނގާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ދިވެހި މުއައްސަސާއަކުން  )ށ(  
ކުރިއަށްގެންދާ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ދިެވހިްނ ހިމަނައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

 ދިރާސާތަކަށްވެސް މި ގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ.

އެފަދަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ދިރާސާތަކުގައި ޞިއްޙަތާބެހޭ ބައެްއ ހިމެނޭނަމަ )ނ(  
 .ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ

 ވި ަކންކަން ހިމެނެއެވެ.ނިތެރޭގައި އަންނަ ދުތަކުގެޞަގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަޤް މި )ހ(  .4 މަޤްަޞދު 

 ކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި، ދެފުށްފެންނަ  ޖަވާބުދާރީ ދިރާސާތަކަކީ ޞިއްޙީ  .1   
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 ފެންވަރު ކުރާގެން މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަކުގެހެކި ސާބިތު ،ނިޒާމެއްގެ ދަށުން
 ރަނގަޅު ދިރާސާތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ކުރުމަށްޓަކައި ކަށަވަރު ތެރިކަން އުދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަ   .2   
ބަލަހައްާޓ  ކަންސުލޫކީ ކަންސައިންޓިފިކް ކަންކަމާއި  ގެތަކުދިރާސާ ޞިއްޙީ

 ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން.

 ކުރެވޭނެ  ލޫމާތު އާކައިވްކުރުމާއި ރިޓްރީވްޢުމަ ދިރާސާތަކުން އެއްކުރާޞިއްޙީ   .3   
 ކުރުން.އިމުޤާނިޒާމެއް 

އްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅޭ ޞި ،މާއިސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުއްޙީ ދާއިރާގެ ޞި  .4   
ލޫމާތު ޢުދިރާސާތަކުގެ ނަތީޖާއާއި މަޞިްއޙީ  ،ނިންމުމުގައިކަންކަން 

 ބޭނުންކުރުމަށް ިހތްވަރުދިނުން.

 ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން.  .5   

 ކައުންސިލް ރޗް ސާރި ޝަނަލް ހެލްތުދެވަނަ ބައި: ނޭ

 ހިންގުްނ" އެ ކައުންސިލް، ރޗް ަކއުންސިލް އުފެއްުދމާއިޝަނަލް ހެލްތު ރިސަ: ނޭ 1 ބާބު

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެތެރޭގައި،  60މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ހ(  .5 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން "ނޭަޝނަލް ހެލްތު ރިސާރޗް 5މި ގަވާއިދުގެ 

ކައުންސިލް" ގެ ނަމުގައި ކައުްނސިލެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.  ިމ ކައުންސިލް އުފައްދާީނ 
 މިނިސްޓަރެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި ، މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން )ށ(  
ދަށުން  "ނޭޝަނަލް ހެލްތު ރިސާރޗް ކޮމިޓީ" އިން ޤާނޫނީގޮތުްނނާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ

އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި އިލްތިޒާމްތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިދޭ 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޭޝަނަލް ރިސަރޗް  ،ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތައް

 ކައުންސިލް އުފެދުމާއެކު އެ ކައުންސިލަށް ބަދަލުވީއެވެ.

ކައުންސިލް 
 ތް އެކުލެިވގެްނވާގޮ

 )ސަތާރަ( މެންބަރުންގެމައްޗަށެވެ. 17ތިީރގައި ބުނެފައިވާ ، ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ )ހ(   .6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ ފަންނީ ދާއިރާތައް ތަްމސީލުވާގޮތަށް   .1   
 ؛)ހަތެއް( މެންބަރުން  7ކަނޑައަޅާ 
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މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ   .2   
 ؛ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީއަކުްނ ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް

؛  )ދޭއް( މެންބަރުން 2ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޔުިނވަރސިޓީތަކުން   .3   

)އެކެއް( މެންބަރަކު ވާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ  1މީގެތެރެއިން 
 ސައިންސަސްގެ މީހަކަށެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު 

ނޭޝަނަލް ރެފަރަލް ހޮސްޕިޓަުލން ކަނޑައަޅާ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރެއް   .4   
 ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންީނ މަސައްކަތްތެރިއެއް.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުްނ ކަނޑައަޅާ   .5   
ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ  ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ

 މަސައްކަތްތެރިއެއް.

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު   .6   
އެއިރެއްގައި ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީއަކުން ކަނޑައަޅާ އިސްލާމީ 

 ؛ޝަރީޢާއިން ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮްށފައިވާ މެންބަރެއް

 ؛އޮފީހުން ަކނޑައަޅާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ   .7   

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން   .8   
 ؛ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރެއް

ޒިންމާވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ރެކޯޑާއި ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި   .9   
 އެންމެ އިސްފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް.

ދިރާސާކުރާ  ތަޖުރިބާކާރުންގެ ތެރެއިން، ނުވަތަ ިޢލްމީ ދިރާސާކުރާ  ޞިއްޙީ   .10   
ަޝއުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން  ،ތަޖުރިބާކާރުންގެ ތެރެއިން

 ؛މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރެއް

މެންަބރުްނގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވޭ ކައުންސިލް މެންބަރުންެގ ކިބައިގައި އަންނަނިވި    .7
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން  .1   

 ؛ތަޢުލީމީގޮތުން ަދށްވެގެން މާސްަޓރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން  .2   
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ނުވަތަ އެކަޑަމިކް ރިސާޗުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލު ހެލްތު ރިސާޗު   .3   
ނުވަތަ ކިޔެވުމުގެ  ،ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ރިސާޗު ީތސިސްއެއް ހަދައިފައިވުން

 ؛މަރުޙަލާގައި ރިސާޗް މޮޑިއުލެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން

ދުވަހުގެ )ދޭއް( ައހަރު  2އެ މެންބަރަކު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން   .4   
  ؛ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން

 ؛ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން  .5   

ިމންގަނޑުަތކާއި ސުލޫކީ  ދިރާސާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސައިންޓިފިކް    .6   
 ؛ނުވުންމިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަްށ ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި 

މެންަބރުން 
 ޢައްޔަންކުުރން 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތެވެ. ،މި ކައުންސިލަށް މެންބަރުން ަޢއްޔަންކުރާނީ    .8

 : ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް  2ބާބު 

ކައުންސިްލގެ 
 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.  )ހ(  .9

ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތަކާއި ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލްތައް ހެދުމުގެ   .1   
އެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިްނ ، މިންގަނޑުތައް އެކަށައަޅައި

ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޞިއްޙަތާ ސައިންޓިފިކް  މިންގަނޑުތަކަާށއި 
 ؛ގުޅުންހުރި ދިރާސާތަކާއި ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލްތައް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

ޞިއްޙީ ދިރާސާތައް ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް   .2   
އެ މިންގަނޑުތަކާިއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން  ިދރާސާކުރުމަށް ، އެކަށައަޅައި

ދަދީ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އެ ދިރާސާތައް  ކުރަމުން އަންނަކަން ހުއް
 ކަށަވަރުކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭނުންތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކުގައި   .3   
އިސްކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ސްޓްރެޓެޖީތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް 

 ތަރައްޤީކުރުން؛

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ   ،ދިރާސާތަކުން ހާސިލުކުރެވޭ ނަތީޖާތައްޞިއްޙީ   .4   
 ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން؛



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                    1022އަަދދު:   48ލިުއމް: ވޮ

11 

 ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން؛  .5   

ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކާ ގުޅިގެން ހިނގާ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކާއި ހުށަހެޅޭ   .6   
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ  ،ރިޕޯޓުތައް ބަލައި މިފަދަ ކަންކަންޝަކުވާގެ 

 ؛ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާ އިދާރާތަކަްށ ރިޕޯޓްކުރުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   .7   
 ؛ކަންތައްތަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުން

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް، އަންނަނިވި ބާރުތައް ކައުންސިލަން  )ހ(  .10 ކައުންސިުލގެ ާބރުތައް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޞިއްޙީ ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން؛  .1   

ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ  ބަލަިއ   .2   
 ؛މޮނިޓަރކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލުން

ޞިއްޙީ ދިރާސާއެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ހުށަހެޭޅ ޝަކުވާއަކާ   .3   
ގުޅިގެން ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ފަންނީ 

މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަން އެހީތެރިންގެގޮތުގައި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ފަންނީ 
 ؛ހޯދުން

 ؛ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން ޞިއްޙީ ދިރާސާތައް  .4   

ޞިއްޙީ ދިރާސާއަކާ ގުޅިގެން ތަންތަން ބަލައިފާސްކުރުމަށްފަުހ  ދިރާސާއާ   .5   
 ގުޅުންހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެއްތައިލަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަވާ ހާލަތްތަކުގައި

 ؛ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ ތަކެތި ނެއްތައިލުން

ޞިއްޙީ ދިރާސާކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ބަލައި   .6   
މޮނިޓަރކުރުމުގެގޮތުން ކޮންމެެހން ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތާިއ ރިކޯޑުތައް 

 ؛ހުށަހެޅުމަށް  އެންގުން

 ؛ހިނގަމުންދާ ދިރާސާއެއް ހުއްޓުވުން ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަމި ގަވާއިދާއި   .7   

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   .8   
ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ ދިމާވާ ކަމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ކައުންސިލުން  
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 ؛ކުރަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުން

ކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކަިއ އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި   .9   
އެ ކަްނތައްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިންގުަމށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާނެ   ،ކަންތައްތަކާއި

 ؛ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކަިއ ހާލަތަށް   )ށ(  
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ 

 ؛އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވުން

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ޢައްޔަންކުރާީނ   .11 ކައުންސިުލގެ ަރއީސް 
ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ މިނިސްޓްރީގެ ފަންީނ މިނިސްޓަރެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަކީ 

 މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ ަރއީްސގެ 
 ޒިންމާަތއް 

 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަީނއެވެ. )ހ(  .12

 ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ،   .1   
 ؛މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުންއެ 

 ؛ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން  .2   

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް ތަްނީފޒުކުރުން؛   .3   

 ؛ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީވުން   .4   

އިތުރުންވެސް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މީގެ   .5   
ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެނިހެން 

 ކަންކަންކުރުން.

ކައުންސިުލގެ 
 ނައިުބަރއީސް 

ޢައްޔަންކުރާނީ ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލް މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މީހަކު   .13
މިނިސްޓަރެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަކީ ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ މިނިސްޓްރީގެ ފަންީނ 

 މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ 
 ނައިުބަރއީްސގެ ޒިންމާ 

 ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި،  .14
ނުވަތަ އުޛުރުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އޭނާގެ މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިްލ 
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 ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.

ރަކު ރިާޔސަތު މެންބަ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޖަލްސާތަކުގައި ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތު   .15
ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުގެ ަރއީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކަށް ޖަލްސާގެ 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ކައުންސިުލގެ 
މެންަބރުްނގެ 

 ޒިންމާަތއް 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ޒިްނމާތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް  )ހ(  .16
 ހިމެނެއެވެ.

 ؛ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުން  .1   

 ؛ ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން  .2   

ތަޢައްޞުބަކާނުަލއި، ތިމާގެ މަސައްކަތަށާއި ތިމާގެ ވާޖިބަށް ޒާތީ އެއްވެސް   .3   
 އިންސާފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުން.، އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި

އެ މެންބަރަކު  ،ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަކު، އެ މަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނީ )ހ(  .17 މެންަބރުްނގެ ަދއުރު 
 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަަތށެވެ. 5ޢައްޔަންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންަބރުންނަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ބައްަދލުވުމަކަށް އެލަވަންސެއް  )ހ(  .18 އެލަވަްނސް 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އެލަވަންސް ކަނޑައަޅާނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(
 ފިނޭންސްގެ ލަފާގެމަތިން މިނިްސޓްރީ އޮފް ހެލްތުންނެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަްތތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރެއްގެ   .19 މަާޤމު ހުްސވުން 
 މަޤާމު ހުސްވާނެއެވެ.

 އިސްތިއުފާދިނުްނ؛މެންބަރުކަމުން   .1   

 މެންބަރަކު މަރުވުން؛  .2   

 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން؛  .3   

 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން؛  .4   

މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތައް ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަުކގެ ތެރެއިން   .5   
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 ޝަރުޠެއް އުނިވުން.

އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  އެކަން ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު  )ހ(  .20 އިސްިތއުފާިދނުން 
މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ހުަށހަޅާ އިސްތިއުފާ މިނިސްޓަރަށް 

 މެންަބރުކަމުން ވަކިވީއެވެ. ،އެ މެންބަރަކު ،ލިބުމުން

މެންަބރުކަުމން 
 ވަކިކުރުން 

 ވަކިކުރާނީ މިނިސްޓަރެވެ.ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުން   .21

ކައުންސިުލގެ 
 ސެކްރެޓޭިރއޭޓު 

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް  ކައުންސިލުން ަކނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތީްނ   .22
 މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.

ކޮންސަލްޓެންޓުންގެގޮތުގަިއ ފަންނީ ފަރާތްތަްއ ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުމަށްޓަަކއި  )ހ(  .23 ޓުން ންކޮންސަލްޓެ
ކައުންސިލުގެ ލަފައާއެކު މިނިސްޓަރަށް ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮންސަލްޓެންުޓން 
ހޯދާނެ ގޮތާއި އިޖުރާަޢތާއި ކަމާގުޅޭ  އެހެނިހެްނ އުސޫލުތައް ކައުންސިލުން 

 އެކަށައަޅަންވާނެއެވެ.

ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތިްނ ކައުންސިލުން ހޯދާ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  މި )ށ(  
 ފަރާތާ ކުރާ ންޓުންނަކީ ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުްނެވސް  ދިރާސާކޮންސަލްޓެ

 ގުުޅންހުރި ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާެނއެވެ. ޗް ޕްރޮޖެކްޓާސާނުވަތަ ރި

ކައުންސިުލގެ 
 ބަްއދަލުވުްނތައް 

ެގ ލުަކއުންސި ،ޕްރޮޕޯސަްލ ލިބޭ ނިސްބަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ށްކައުންސިލަ )ހ(  .24
 ތާއަކު ެއއްފަހަރު ބާްއވަންވާެނއެވެ މަދުެވގެން ހަފު ،ބައްދަލުވުމެއް 

ލިެޔކިޔުންތަްއ  ،އިބޭއްވުާމއި، ޔައުމިްއޔާކުުރމާ ބައްދަުލވުންތައް ގެ ލު ކައުންސި )ށ(  
ަކއުންސިލުން އުސޫެލއް  ،ބަޔާންކޮށް ގޮތް ނެގާަކއުންސިްލ ހިން ،ބަލަހައްޓާނެގޮތާއި 

 ްނވާނެެއވެ.ލާއިއެކުަލވަ

ކައުންސިލް 
ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

 ކޯރަމް 

ހަތަރުަބއިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ މަދުނުވާ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވޭނީ ކައުންސިލުގެ   .25
)ދޭއް( ެމންބަރުން ާވންާވނީ  2ހާޒިރުެވ ތިބެގެްނނެވެ. މީގެ ތެރެއިްނ އަދަދަކަށް މެންބަރުްނ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާެބހޭ ފަންނީ ދާއިރާތައް ތަމްސީލުުކރާ މެންބަރުންނަށެވެ.  

ކައުންސިލުގެ 
 ނިންމުންތައް 

ށް ޖަލްސާއަ ،ކަުއންސިލުގެ ނިންމުްނތައް  ިނންމަންވާނީ ،އާންމު އުސޫލެއްގެގޮތުން )ހ(  .26
ހާޒިރުވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގެމަތިންނެވެ. ނަމަވެސް  ވޯޓަކަށްދާންޖެހޭފަދަ 

ބައިވެރިވި މެންބަރުންެގ  ،އެކަމެއް ނިންމަންވާނީ ،ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 
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ކައުންސިލުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ ކަމެއް  )ށ(  
އެކަމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން  ،މަޝްވަރާކުރާނަމަ

ރިޔާސަތަށާއި  ،ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް އެ މެންބަރަކަށް އެނގޭ ިހނދުްނ ފެށިގެން
ކައުންސިލުގެ އެހެން މެންބަރުްނނަށް އެކަން އެންގުމާއެކު، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

ސިއްރު 
 ހިފެހެއްޓުން 

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް،  )ހ(  .27
ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް  ،މަޤާމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެގޮތުން ފިޔަވައި

 .ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންަބރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތެއްގެ  )ށ(  
މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުްނ އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒު 

 .އެހެން މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދަިއދިނުމަށް ބޭުނންކޮށްގެން ނުާވނެެއވެ

 ތިންވަނަ ބައި: ޞިއްޙީ ދިރާސާއާ ގުޅޭ އާންމު އަސާސީ އުސޫލުތައް 

 : ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކާ ގުޅޭ އަސާސީ ރުކުންތައް  1ބާބު 

ޞިްއޙީ ދިާރސާގެ 
 އަާސސީ ސުލޫކުތައް 

ކައުންސިލުން ހުއްދަދޭ އެންެމހައި ޞިއްޙީ ދިރާސާތައް ބިނާކުރަންވާނީ އަންނަނިިވ   )ހ(  .28
 އަސާސީ ސުލޫކުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 ؛ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރަށް އިޙްތިރާމްކުރުން )އޮޓޮނޮމީ(  .1   

އިސްކަންދިނުން ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް   .2   
 ؛)ބެނިފިސެންސް(

 ؛މެލިފިސެންސް(-ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން )ނޮން   .3   

ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ހޮވުމުގައި މައުޟޫޢީގޮތުންނާއި ިއޖުރާއީގޮތުން   .4   
 ؛ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކުރުން ) ޖަސްޓިސް(

 ؛ބައިވެރިންގެ ރުހުން ހޯދުން  .5   

 ؛ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން   .6   

 ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން.  .7   
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 : ރުހުން  2 ބާބު

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް ފަރާަތކުން ނުވަތަ ަތނަކުން،  )ހ(  .29 ރުހުން ހޯުދން 
ބައިވެރިވާ ދިރާސާގައި ، އެކަން ކުރަންވާނީ ،ޞިއްޙީ ދިރާސާއެއް ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ

 ފަރާތުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްފަހުގައެެވ.

 )ށ(  

 

މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި، ރުހުްނ  ،ދަށުން ހޯާދ ރުހުމަކީ، ފުރިހަަމ އިޚްތިޔާރުގައި

ދިނުމަށް އިޚްތިޔާރުދޭ ކަންތައްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެ އަދި ރުހުން ދެވޭ 
 ދިރާސާގެ ބައިވެރިޔާ ލިޔުމުން ދީފައިވާ ރުހުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ،ހާލަތެއްގައި ހުރެ

ފުރިހަމަ ިއޚްތިާޔރުަގއި 
 ދޭ ރުހުން 

ތިޔާރުގައި ދޭ ރުހުންކަމުގައި ބަލާނީ، ބިރެއް ދައްކައިގެން ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް ފުރިހަމަ އިޚް )ހ(  .30
އޮޅުވައިލައިގެން ނުވަތަ ނުަރނގަޅު ނުފޫޒުގެ ބޭުނންކުރުން ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް 

 އެމީހެއްގެ އަމިްއލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޭ ރުހުމަށެވެ. ،ނުހިމެނޭގޮތަށް

ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި  ބައިވެރިޔާއާ ދެމެދު އޮންނަ  ދިރާސާގައި  ރުހުން ހޯދުމަށް އެދި )ށ(  
ގުޅުމަކީ ބައިވެރިޔާ ރުހުންދިނުމަށް އަސަރުކުރުވާފަދަ ގުޅުމެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެފަަދ 

 ބައިވެރިއެއްގެ ރުހުން ހޯދަންވާީނ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެްނނެވެ.

އެނގިހުރެ ުރހުން 
 ދިނުން.

ދިރާސާގެ ބާވަތާއި،  ދިރާސާގެ  ،ވުމަށް ދޭ ރުހުމަކީޞިއްޙީ ދިރާސާގައި ބައިވެރި )ހ(  .31
ބޭނުމާއި،  ދިރާސާގެ މުްއދަތާއި، ދިރާސާގެ އިޖުރާއަތުތަކާއި،  ދިރާސާގައި 

 ،އެ ދިރާސާއިން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރާއި، ހިމެނިދާނެކަމަށް ފެންނަ ނުރަްއކަލާއި
ގެން ދެވޭ ރުހުމަކަށް ދިރާސާއިން ހާސިލުކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ ަނތީޖާ އެނގިުހރެ

 ވާންވާނެއެވެ. 

ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ރުހުން ދީފައިވަނީ ދިރާސާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެކަން  )ށ(     
 ދިރާސާގެ ބައިވެރިޔާއަށް އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތު ދޭންވާނެއެވެ. ،ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ކޮބައިކަމާއި،  ދިރާސާގައި ކުރެވެނީ ދިރާސާއެއްކަމާއި، ދިރާސާގެ ބޭނުމަކީ   .1   
ދިރާސާގައި ، ބައިވެރިޔާ ހޭދަކުރަންޖެހޭނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތާއި

 ،ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި، އަޖުމަބެލުމުގެގޮތުން ކަމެއް ކުރާނަމަ
 ؛އެކަމެއް ތަފުސީލުކޮށްދިނުން

ނޭދެވޭ  ،ބައިވެރިޔާއަށް ލިބުްނ އެކަީށގެންވާކަމަށް ފެްނނަ ގެއްލުާމއި  .2   
ނަފްސާނީ   ،)މީގެ ތެރޭގައި މާއްދީ  ގެއްލުމާއި  ؛އުދަނގޫ ތައް ،އަސަރުތަކާއި
މާލީ ދަތިތަކާއި އަސަރުތައް   ،އިޖުތިމާޢީ  ެގއްލުމާއި  ،ގެއްލުމާއި
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 ހިމެނޭގޮތަށް(

ބައިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަށް ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް   .3   
 ؛ފައިދާތައްލިބޭނެކަމަށް ެފންނަ 

ބައިވެރިޔާއަށް ފައިދާކުރާ އެހެން ފަރުވާއެއް ނުވަތަ މެޑިކަލް ޕްރޮސީޖަރއެއް   .4   
 ؛އެކަން ބައިވެރިޔާއަށް ހާމަކޮށްދިނުން ،ވާނަމަ

ބައިވެރިޔާގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ރެކޯޑުތައް ސިއްރުކުރެވޭ މިންވަރާއި   .5   
 ؛ސިއްރުކުރެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލު

ނުވަތަ  ،ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް ފަރުވާ ލިބޭަނމަދިރާސާއާ   .6   
 ެއކަމުގެ ތަފުސީލު؛ ،ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ލިބޭނަމަ

ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ ދިރާސާާއ ގުޅުންހުރި   .7   
މި މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދޭ  ،މުހިންމު އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯަދން ބޭނުންާވނަމަ

  ؛ ފަރާތާ ގުޅޭނެގޮތާއި ޢަމަލުކުރަންާވގޮތް

ދިރާސާގައި ބައިވެރިވުމަކީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރެއްކަމާއި، ބައިވެރިނުވުމަކުން   .8   
ނުވަތަ ރުހުން އަނބުރާ ގެންޮގސް  ދިރާސާ ހުއްޓައިލުމަކުން ބައިވެރިޔާއަށް 

ުނލިބޭނެކަމާއި، ބައިވެރިޔާއަށް ޙައްޤު އެހެްނ އަދަބެއް ނުވަަތ ގެއްލުމެއް 
 އެއްވެސް ފައިދާއަކުން މަޙުރޫމު ނުވާނެކަން ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުން.

ދިރާސާގެ ބާވަތަށާިއ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކުގެ އިތުރުން  )ނ(  
އެފަދަ  ،ބައިވެރިންނަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާތު އެނުގން މުިހންމުކަމަށްވާނަމަ

 މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

ދިރާސާކުރަމުންދާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުަވތަ ދެމުންއަިއ ފަރުވާއެއްގެ   .1   
ބަނޑުގައިވާ  ސަބަބުން ނުވަތަ ޕްރޮސީޖަރއިން ބައިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ

ދަރިފުޅަށް ނުވަތަ ލިބޭ ދަރިއަކަށް ދިމާވެދާނެކަމަށް ފެންނަ ނުރައްކަލުގެ  
 ތަފުސީލު؛

ދިރާސާކުރާ ފަރާތަށް ބައިވެރިޔާ ދިރާސާގައި  ،ބައިވެރިޔާގެ ރުހުމާނުލައި  .2   
ބައިވެރިވުން މަނާކުރެވިދާނެ  ހާލަތްތައް ނުވަތަ  ދިރާސާގައި ބައިވެރިވުން 

 ؛ހުއްޓުވިދާނެ ހާލަްތތައް
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 ،ދިރާސާއާ ގުޅިގެން ބައިވެރިޔާ އިތުރު އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ  .3   
 ؛އެކަމުގެ ތަފުސީލު

ނަތީޖާއަކީ ބައިވެރިޔާ އެ ދިރާސާ އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދިރާސާގެ   .4   
އެ ނަތީޖާއެއް ބައިވެރިޔާއާ  ،އިންކާރުކޮށްފާނެ ނަތީޖާއެއްކަމުަގއި ވާނަމަ

 ހިއްސާކުރުން.  

 ދިރާސާގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މީހުންގެ އަދަދު.    .5   

ދިރާސާގެ އާންމު   ،ދިރާސާގެ ހާލަތަށާއި  ،ޒާތަށާއިދިރާސާގެ ބާވަތަށާއި، ދިރާސާގެ  )ރ(  
ދިރާސާއާ ގުޅިގެން ބައިވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް މި ، މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ރުހުން ދިުނުމގެ 
 އަހުލިއްޔަތު 

އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ  ،ޞިއްޙީ ދިރާސާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރުހުން ދެވޭނީ )ހ(  .32
 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުްނ އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާހައި   .1   
ނުވަތަ އެ ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޠަބީޢަތުގެގޮތުން ަކއުންސިލުން  ،ހިނދަކު

)އަށާރަ( އަހަރު ނުވަަތ  18 ،އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހަިއ ހިނދަކު
  ؛ އެއަށްވުރެ މަތީ އުމުރުގެ ފަރާތްތައް

ޝަރުޢީގޮތުންނާއި ޤާޫނނީގޮތުން ރުހުންދިނުމުގެ އަހުލިއްޔަތު ލިބިެގންވާ   .2   
 ފަރާތަކަށްވުން.

 

ކުޑަކުދިން ިޞއްޙީ 
ދިާރސާތަކުަގއި 
 ބަިއވެރިުކރުން 

 ،)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން  ދިރާސާގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ރުހުންދޭނީ 18އުމުރުން  )ހ(  .33
 އެކުދިންގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާޫނނީ ބަލަދުވެރިއެކެވެ.

ޞިއްޙީ ދިރާސާގައި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް )ށ(  
)އަާށރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ  18)ފަނަރަ( އަހަރާއި  15ބައިވެރިވަނީ، އުމުރުން 

 އުމުރުފުރާގެ ކުއްޖެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެ ކުއްޖަކު ދިރާސާގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ، 
 އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި، އެކުއްޖާގެ ރުހުން އެކަމަށް ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.
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ސިކުނީޑގެ 
ނުކުޅެުދންތަރިކަން 

ހުންނަ މީހުން ިޞްއޙީ 
ދިާރސާެއއްަގއި 
 ބަިއވެރިުކރުން 

ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތަރިކަން ހުންނަ މީހުން  ޞިއްޙީ ދިރާސާއެއްގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ،   .34
 އެފަރާތެއްގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާޫނނީ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ރުހުން އެކަމަށް ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

ކުޑަކުދިންާނއި 
ސިކުނީޑގެ 

ނުކުޅެުދންތަރިކަން 
ހުންނަ މީހުން    

ޞިްއޙީ ދިާރސާެއްއގައި 
ބަިއވެރިުކރުުމގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

ޞިއްޙީ ދިރާސާގައި ކުޑަކުދިންނާއި ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި  މީހުން  )ހ(  .35
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެން  ،ބައިވެރިކުރެވޭނީ

 އުސޫލުތަކާއި، އަންނަނިވި ޝަުރޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

އެފަދަ ފަރާތްތައް އެ ދިރާސާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ސައިންޓިފިކް   .1   
ކޮންމެހެން މިންގަނޑުން ސާބިތު ެހތްކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ބަލާއިުރ 

 ބޭނުންތެރިކަމަކަށްުވން؛

ދިރާސާގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެަކމަށް ފެންނަ ގެއްލުންތަކަކީ  ސައިންޓިފިކް   .2   
 ؛ މިންގަނޑުން ބަލައިގަނެވޭ ފަދަ ކުޑަ މިންވަރެއްގެ ގެއްލުމެއްކަމުގައިވުން

ދިރާސާގެ ނަތީޖާގެ ސަބަބުން އެފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެ އުމުރުފުރައިގެ   .3   
 ފަރާތްތަކަށް ފައިދާކުރުން؛ 

ދިރާސާ ފަރުމާކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކަންދީފައިވަީނ އެފަރާތެއްގެ   .4   
 ؛ މަޞްލަޙަތަށް ކަމުގައިވުން

 އެފަރާތް ރުހުންދިނުމަށް އިންކާުރކޮށްފާނެކަމަށް ބެިލދާނެ ސަބަބެްއ ނެތުން؛    .5   

އެފަރާތުން ހުއްދަދިނުމަށް ޤާޫނނީގޮތުން ބާރުިލބިގެންވާ ފަރާުތގެ ހުއްދަ   .6   
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިބިފައިވުން.

 

ރުހުން އޮްނނަްނވާ 
 ގޮތް 

 ރުހުން އޮންނަންވާނީ ލިޔުމުްނނެެވ.ޞިއްޙީ ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް ދޭ  )ހ(  .36

ރުހުންދޭ މީހަކީ، ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން  )ށ(  
ނުދަތުމުގެ ސަބަބުްނ، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާގޮތަށް ލިޔުމުން، 

)ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ރުހުންދިނުމަށް އުޒުރުވެރިވާ މީހަކުކަމުގައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ 
ދިރާސާކުރާ ފަރާތަށް އަނގަބަހުން ނެގިދާނެއެވެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި، ދިރާސާކުރާ  ،ރުހުން
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ފަރާތުން  ރުހުން އޮތްކަމުގެ ލިޔުން  ލިޔެ، ރުހުން އޮތްކަމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް، 
ގައި ހުރި މީހާގެ އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގައި ހެކިވެރިޔަކު ބަހައްޓައި، ހެކިވެރިއެއްގެގޮތު

 ،ސޮއި އެ ލިޔުމަށް  ހޯދައި އިނގިލީގެ ނިޝާން އެ ލިޔުމުގައި ޖަހައި، އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 
 ރުހުން އަނގަބަހުން ިދން ފަރާަތށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މަްސދަރު ނޭނގޭ 
ބައޮލޮޖިކަލް މެީޓރިއަލް 

ނުވަތަ ޑާޓާ 
ބޭނުންކޮްށގެން ކުެރވޭ 

 ޞިްއޙީ ދިާރސާ 

ބައޮލޮޖިަކްލ މެޓީރިއަލެއް ނުވަަތ ޑާާޓއެއް ބޭނުންކޮށްެގން ޞިއްޙީ މަސްދަރު ނޭނގޭ   .37
ދިރާސާކުރުމުގައި ރުހުން ހޯދާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. ކާކުކަން އަންގައިދޭ ތަފުސީލުތައް ފަހުްނ 
ސިއްރުކުރިނަމަވެސް، ދިރާސާ ހެދުމަށް މަޢުލޫމާތު ޯހދަނީ މަސްަދރު އެނގިގެންކަމުގައިވާނަމަ، ިމ 

ބައިވެރިޔާގެ ރުހުން  ،ހެނިހެން ޤާޫނުނތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަދައިންގަވާއިދާއި އެ
 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ދިާރސާއަށް ބަދަލު 
އަުއމުން އަލުން ރުހުން 

 ހޯދަންެޖހުން 

 ހިނގަމުންދާ ޞިއްޙީ ދިރާސާއަކަށް ބަދަުލ އަންނަ ހިނދެއްގައި،  އެ އަންނަ ބަދަލަީކ  )ހ(  .38
އިވާ ރުހުމަށް އަސަރުކުރުކޮށްފާނެ ފަދަ ބަދަލެއްކަމުގައި އެ ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ދީފަ

 ބައިވެރިންގެ ރުުހން އަލުން ހޯދަންވާނެއެވެ.، ބެލޭނަމަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން،  ދިރާސާގެ ބަިއވެރިންގެ ރުހުން އަލުްނ  )ށ(  
ޕްރޮޖެކްޓަށް އައި ބަދަލާއެކު ޕްރޮޖެކްޓް ހޯދުމަށް ދަތިވާނަމަ، ބައިވެރިންެގ ރުހުންނެތި އެ 

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހުއްދަދިނުުމގެ އިޚްތިޔާރު

އެ  ދިރާސާގައި މުޖުތަމަޢުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ހުއްދަދިނުމުގައި )ނ(  
އެގޮތަށް ހުއްދަދިނުމުގެ ސަބަބުން ދިރާސާގެ  ،މަޞްލަޙަތު އެކުލެވިގެންވާ މިންވަރަށާއި

ބައިވެރިޔާގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކައުތެރިކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ކައުންސިލުން 
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ރުހުން އަނުބރާ 
 ގެްނދިއުން 

 ޞިއްޙީ ދިރާސާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދީފައިވާ ރުހުން އަނބުާރ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު  )ހ(  .39
އެ ބައިވެރިއެއްގެ  ،ބައިވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ިމގޮތުން ރުހުން އަނބުރާ ގެންެދވޭނީ

 މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުމުގެ ކުރިންނެވެ. 

ދިރާސާގެ ބައިވެރިޔަކު ރުހުން އަނބުރާ ެގންގޮސްފިނަމަ، އެ ބައިވެރިޔާ ހިމެޭނ  )ށ(  
 އިންވެސްޓިގޭޝަންތައް ވަގުތުން ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ.  

ބަިއވެރިެޔްއގެ 
މަޞްލަޙަތު ިހމެނޭ 

ތަކެތި ނެއްތައިުލމަށް 
 އެދުން 

ރައްކައުކޮށްފައިވާ ، ނެއްތައިލުމަށާއިރުހުން އަނބުރާ ގެންދާ ބައިެވރިޔާގެ ސާމްޕަލްތައް  )ހ(  .40
ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތުތައް ނެްއތައިލުމަށް އެދުމުގެ އިޚްތިާޔރު އެ ބައިވެރިޔަކަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 
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އެ ބައިވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު  ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަެކތި ނެއްތައިލުމަށް އެދޭނަމަ )ށ(  
 ނެގުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސާމްޕަލްތައް ނެއްތައިލުމަށް ބައިވެރިއަކު  )ނ(  
 އެ ދިރާސާއަކުން މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ މަންފާއެއް  ،އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް

ހާސިލުކުރެވެން އޮތް މިންވަރަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ސާމްޕަލްތަްއ ބޭނުންޮކށްގެން ދިރާސާ 
 ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   

ރުހުމާ ގުޅޭ ިމންަގނޑު 
 ކަނޑަެއޅުން 

ދިރާސާގައި ބައިވެރިންގެ ރުހުމާ ގުޅޭ އިތުރު އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް، ކައުންސިލަށް    .41
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 
 : ހުއްދަ ހޯދުން 4 ބާބު

ހުއްަދއާ ނުލައި  
ދިާރސާކުރުން 

 މަނާކުރުން.

 ،ޞިއްޙަތާއި ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރަންވާނީ )ހ(  .42
 ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ކައުންސިލުން  ،ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކަށް ހުއްދަދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް )ށ(  
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ހުއްަދއަށް ެއދި 
 ހުށަހެޅުން 

ޞިއްޙީ ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަްށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު   )ހ(  .43
އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާިއ  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

 ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ކައުންސިލަށެވެ.

އަންނަނިވި ކަންތަްއތައް  ،ރޮޕޯޒަލުގައިއެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާ ރިސާޗް ޕް )ހ(  .44 ރިސާޗް ޕްރޮޯޕޒަލް 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަށް )ޓެްކނިކަލް ބަސްމަގު މަދު( ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ   .1   
 ؛ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޚުލާޞާއެއް ނުވަތަ ސިނޮޕްސިސްއެއް

ދިރާސާގައި ހިމެނޭ   ،ދިރާސާގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި  .2   
 ސުލޫކީ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތަފުސީުލ؛

ދިރާސާގައި އަޖުމަބެލުމުގެގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް )ބޭހެއް ނުވަތަ   .3   
ޑިވައިސެއް ނުވަތަ ޕްރޮސީޖަރއެއް ފަދަ( ޓެސްޓުކުރެވޭނަމަ، އެތަކެއްޗާ 
ބެހޭގޮތުން އެހައިަތނަށް ކޮށްފަިއވާ ތަޙުލީލާއި ލިބެންހުރި މަުޢލޫމާތުތަކުގެ 
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 ؛ޚުލާޞާ

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް  )ޕްރޮޖެކްޓު ދިރާސާ ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް   .4   
 ؛މެނޭޖަރު( އަދި އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަނަވަރު

ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރަން ހަމަެޖހިފައިވާ ސުވާލު ކަރުދާސްތަކާއި، އިންޓަވިއު   .5   
 ؛ޝެޑިއުލްތައް ފަދަ ޑާޓާ ކަލެކްޝަން ފޯމުތައް

އެކަމާ ގުޅޭ  ،އިޝްތިހާރުކުރާނަމަދިރާސާގެ ބައިވެރިން ހޮވުމަށް   .6   
 ؛ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޯމުތައް

 ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ޭބނުންކުރާ އިޖުރާޢަތުތަކުގެ ތަފުސީލު؛  .7   

ދިރާސާ އަމާޒުކުރާ ބައިވެރިންނަށް ކިޔަން އެނގޭ ބަހުރުވައަކުން ކިޔަން   .8    
 ؛ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރުހުމުގެ ފޯމު

 ؛ރުހުން ހޯދާނެގޮތުގެ ތަފުސީލީ ަމޢުލޫމާތު  .9   

ބައިވެރިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާުތ  ،އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރާނެ މިންވަރާއި  .10   
 ރައްކައުކުރުމުގެގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލު؛

ދިރާސާގައި ބައިވެރިވުމުން ބަދަލުގެގޮތުގައި ލިބޭ  އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވަތަ   .11   
އަތުން ހިނާގ  ،އެކަމުގެ ަތފުސީލު ) މީގެ ތެރޭގައި ،މަންފާއެއް ވާނަމަ

ފަރުވާގެގޮތުގައި ކޮށްދޭ  ،ޚަރަދު އަނބުރާ ލިބިދޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފުސީލާއި
 ؛ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮުތން(

އެކަން  ،ދިރާސާގެ ބައިވެރިންނަށް އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ލިބިދޭނަމަ  .12   
 އިވާގޮތުގެ ތަުފސީލު؛އިންތިޒާމް ކޮށްފަ

ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޓޮކޯލާ އެއްގޮްތ ކަމެއްގައި ކައުންސިލުން ކުރިން ގޮތެއް   .13   
އެކަމުގެ ތަުފސީލު؛ )ހުއްދަ ނުލިބޭ ޕްރޮޓޮކޯލް ނުވަތަ  ،ނިންމާފައިވާނަމަ

 އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ހިމެނޭގޮތުން( 

މިންގަނޑުތަކަށާިއ އުސޫލުތަކަށް ދިރާސާކުރުމާ ގުޅޭ އާންމު ސުލޫކީ   .14   
 ޢަމަލުކުރާނެކަމުގެ އިޤްރާރު؛ )ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމު ޖަދުވަލް ކުރުމަށް(
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ހުއްދަާޔމެދު ގޮތެއް 
 ނިންުމމުގެ ުމްއދަތު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަޔަށް އެދި  ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިބޭ ތާރީޚުން  42މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .45
)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ނިންމި   2ފެށިގެން ގިނަވެގެން  

 .ގޮތެއް، ހުއްދަޔަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކައުންސިލުން  އަންގަްނވާނެއެވެ

ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން އިތުރު  ،ޞައްޙަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ކައުންސިލަށް ލިބުމަށްފަހު )ށ(  
މަޢުލޫމާތު ޭބނުންވާކަމަށް  ަކއުންސިލަށް ފެނިއްޖެނަަމ، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ 
ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލިޔުމުން އެންގިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް 

 ތު ގުުނމުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަ ،ދޭ މުއްދަތު

ހުއްަދދިުނމުަގއި ބަލާނެ 
 މިންަގނޑު 

ހުށަހަޅައިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް  )ހ(  .46
 ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ދިރާސާ ފަރުމާކުރުމުގައި ސައިންޓިފިކް އުސޫލުތަކަށާއި ަމޤްޞަދުތަކަށް   .1   
 ބިނާކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛

ިދރާސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ  ޝަރުޠުތަކާއި   ، މަޤްޞަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  .2   
 މިންގަނޑު ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް؛  

 ދިރާސާގައި ތަޙުލީލުކުރެވޭ "ސާމްޕަލް" ނެގުމަށް  ނިންމި އަސާސްތައް؛  .3   

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާޢަތުތައް؛ހޮވުމަށް ދިރާސާގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް   .4   

 ދިރާސާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އިޖުރާޢަތުތައް؛  .5   

ނުވަަތ މުޖުތަމަޢަށް ލިބިދާނެކަމަށް ެފންނަ ގެއްލުމާ ދިރާސާގެ ބައިވެރިންނަށް   .6   
ބައިވެރިން ނުވަތަ  މުޖުތަމަޢަށް  ފައިދާކުރާ ދިރާސާގެ  އަޅައިކިޔާއިރު
 ނިސްބަތް؛ 

 ބައިވެރިންނަށް ދެވޭ ފީއާއި އެހެިނހެން މަންފާތައް؛  .7   

 ؛ ބައިވެރިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭ މިންވަރު  .8   

 ؛ބައިވެރިން ދިރާސާއަށް ރުހުންދީަފއިވާ ގޮތް  .9   
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ހުށަހެޅޭ ދިރާސާއަކަށް  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނކަމުގެ އިތުރުން  .10   
ނިސްބަތްކޮށް ަބލަންޖެހޭ އެެހނިހެން ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޞިއްޙީ ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ހުއްދަ ދިނުމަށް ކައުންސިލުްނ   )ހ(  .47 ހުއްދަ ދޭން ނިްނމުން 
 އެކަން އެނޭގނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް އެފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ،ނިންމައިފިނަމަ
ދިރާސާ ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ކައުންސިލަށް ފެންނަ ޝަރުޠުތަކެއް  ،އެ ލިޔުމުގައި
 ހިމެނިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއި، ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުއްދަ  )ށ(  
 ހިފެހެއްޓުމުގެ  ބާރު ކައުންސިަލށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

ހުއްދަ ދޫކުރި ތާރީޚުން  ،ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކަށް ދޭ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ދެމިއޮންނާނީ )ހ(  .48 ހުއްަދިއގެ މުްއދަތު 
)ދޭއް( އަހަރުދުވަހަށެވެ. މި ދެއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ފެށިގެން މީލާދީގޮތުން 

އެ ހުއްދަ ބާޠިލުވާނެއެވެ. މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި ދިރާސާކޮށް ، ދިރާސާކުރަން ނުފަށައިފިނަމަ
 ހުއްދައިގެ މުއްދަތުވެސް ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. ،ނިމިއްޖެނަމަ

ނުވަަތ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ދިާރސާ ނުނިމޭނަމަ ()ށ  
)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން  3މުއްަދތު ހަމަވުމުގެ  ،ނިންމައިނުލެވިއްޖެނަމަ

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހަށް ހުއްދައިގެ މުއްދަުތ  2އިތުރު ، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން
 އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ކޮންމެ  ،)ހަތަރު( އަހަރުދުވަަހށްވުެރ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކުރެވޭ ދިރާސާއެއްނަމަ 4 )ނ(  
މުއްދަުތ  ،)ދޭއް( އަހަރުދުވަހަކުން ހުްއދަ އައުކުރަން އެދި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން 2

 އިތުރުކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ނިންމުން 
 މުރާޖަޢާުކރުން 

ކައުންސިލުން ހުއްދަ ނުދިނުމަްށ ނުވަތަ ހުއްދަ ާބޠިލްކުރުމަށް  ނިންމާ ނިންުމން  މިނިސްޓަރަްށ   .49
 އިލްތިމާސް ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް ކުރާ ވަނަ ބައި:  ދިރާސާހަތަރު

ދިރާސާ ކުރުމުގެ ޞިއްޙީ ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަީކ، އެ  )ހ(  .50 ޒިންމާ ެނގުން 
ފަންނީ ޤާބިލުަކން ހުރި އަދި އެ ދިރާސާގެ ސައިންޓިފިކް އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށާިއ 

 ސުލޫކީ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަްށ ޒިންމާވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
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ދަރިވަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅަންވާީނ އެ  ދަރިވަރުންގެ ދިރާސާ  )ށ(  
ންދާގޮތް  ބަލައި ޮމނިަޓރކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނެ އިުތާބރުހުރި ފަރާތެއްގެ ސޮއި ހިނގަމު

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ކައުންސިލުން ބޭނުންެވގެން ިދރާސާކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ިދރާސާކުރުމަށް ޒިންމާވާ  )ނ(  
ކައުންސިލާ ފަރާތަށް، ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅުމަށް އަންގާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް 

ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ  ،ހިއްސާކުރުމާއި
 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.

ދިާރސާގެ ނަީތޖާ 
ކައުންސިލާ 
 ހިއްސާުކރުން 

ނަތީޖާ އާންމުކުރުމުެގ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ިލބިގެން ަހދާ ދިާރސާތަކުގެ   .51
 ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  ،އެ ނަތީޖާ، ކުރިން

ފުރިހަމަ މަޢުޫލމާތު 
 ހުށަހެޅުން 

ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި މުރާޖަާޢ   .52
ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެަހއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަކީ ދިރާސާ

 ،މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ދިރާސާކުރާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ކަމެއްވާނަމަ
 އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެެއވެ.

ހުއްަދއާ ެއއްޮގތަށް  
 ދިާރސާކުރުން 

ޤާނޫނާއި  ،ޝަރުޠުތަކާއެކުޞިއްޙީ ދިރާސާ ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ހުއްދަދީފައިވާ  )ހ(  .53
 ގަވާއިދުތަކާއި  މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

ޞިއްޙީ ދިރާސާގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކުން  ބައިވެރިން  )ށ(  
ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލަށް   ،ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ، ސަލާމަށްކުރުމަށް

 ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ގެންނަ އެއްވެސް
ލަސްކުރުމެއްނެތި ކައުންސިލަށް  ،ބަދަލުތައް، ބަދަލުެގނައި ސަަބބު އެނގޭނެފަދަިއން

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ބައިވެރިންނަށް އަމިއްލަ ބާރު ނުފޯރާފަދަ ސަބަބަކާހުރެ ޞިއްޙީ ދިރާސާކުރާގޮތަށް ނުވަތަ  )ނ(  
ލިބިދާނެ ފައިދާއާއި ގެއްލުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް  ދިރާސާގެ އަސްލަށް އަސަރުކުރާފަދަ 

 އެކަން ލަސްކުރުމެއްނެތި ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ،ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ

ނުރައްަކއުެތރި 
ހާދިސާަތއް 
 ރިޕޯޓުކުރުން 

ޞިއްޙީ ދިރާސާއަކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ހާދިސާތައް ނުވަތަ ބަިއވެރިންނަށް ނުރައްކަލެއް  )ހ(  .54
ލިބިދާނެ ފަދަ ހާދިސާތަކުގެ ާވހަކަ، ކައުންސިލަށާއި ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދުން ލާޒިމުކުރާ 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަަކށް ވަގުތުން ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ދޭ އިރުޝާދާއި  )ށ(  
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 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން ތަންފީޒުކުރަންވާނެއެވެ.

)އެކެއް( ފަހަރު ނުވަތަ  1މަދުވެގެން އަހަރަކު  ،ދިރާސާ ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު )ހ(  .55 ރިޕޯޓުކުރުން 
ދިރާސާކުރާ ފަރާތުން   ،ކައުންސިލުން އަންގާ އެއަށްވުރެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި

 ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތަްއ  )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު.  ދިރާސާ   .1   

ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ އަދަދު )ވަކިވި ބައިވެރިންގެ އަދަދު ުނވަތަ އަލަްށ   .2   
 ؛ބައިވެރިވި ބައިވެރިންގެ އަދަދު އެނގޭގޮތަށް(

 ؛ބައިވެރިންގެ ދައުރު އޮތް މިންވަރު  .3   

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު  ،ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓިފައިވާ ގޮތާއި  .4   
 ؛އަޅައިފައިވާ މިންވަރު

ޕްރޮޕޯޒަލަށް ހުއްދަ ދިންގޮތަށް ދިރާސާ ކުރިއަށްގެންދެވޭކަން އެނގޭނެފަދަ   .5   
 ؛މަޢުލޫމާތު

 ؛އެ މަޢުލޫމާތު ،ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ  .6   

 މަޢުލޫމާތު.ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް އެނގޭނެ ފަދަ   .7   

ޞިއްޙީ ދިރާސާ ނިމުމުން ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން  ދިރާސާ  )ނ(  
ދިރާސާކުރާ ފަރާތުން ، އެކަމުގެ ސަަބބު ،ނުވަތަ ުހއްޓައިލައިފިނަމަ ،މެދުކަނޑައިލައިފިނަމަ

ތަފުސީލާއެކު ކައުންސިލަށް އަްނގަންވާނެއެވެ.  އަދި މެދު ކަނަޑއިލުމާ  ހަމަޔަށް ނުވަތަ 
ހުއްޓައިލުމާ ހަމަޔަށް ލިިބަފއިވާ ނަތީޖާގެ ޚުލާޞާއާއި ހުއްޓައިލިކަން ނުަވތަ 
 މެދުކަނޑައިލިކަން  ބައިވެރިންނަށް އެންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކައުންސިލަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.   

ބަިއވެިރންނަށް 
 މަޢުލޫމާތުިދނުން 

ދިރާސާގެ ބައިވެރިންނަށް،  ،ދިރާސާއަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަާކއި އަންނަ ކުރިއެރުންތައް )ހ(  .56
އެކަށީގެންާވ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  ،އެފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިްނ ދޭަހވާނެފަދަ ގޮތަކަށް
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ޞިއްޙީ ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން އަންނަނިވި   ،ހިއްސާކުރުމަކީ
 މަޢުލޫމާތުތައް ބައިވެރިްނނަށް ައންގަންވާނެއެވެ. 

 ؛އެކަން ،ދިރާސާގެ ތަޙުލީލީ ބައި ނިމުމުން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމުން  .1   

އަސަރު ދިރާސާގެ ސަބަބުން ލިބިާދނެކަމަށް ފެންނަ ފައިދާއާއި ގެއްުލމަށް   .2   
 ؛އެ މަޢުލޫމާތު ،ކުރުވާފަދަ ބަދަލެއް އައުމުން

 ؛އެ މަޢުލޫމާތު ،ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން  .3   

 ؛ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ބައިވެރިންނަށް ލިބެންހުރުން  .4   

 މީގެ އިތުރުންވެސް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު.  .5   

 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެ މަޢުލޫމާތު، ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި އާދިރާސާ :ވަނަ ބައިފަސް 

 : މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގެ ޙައްޤު  1 ބާބު

މަޢުލޫމާތު 
 ފޯރުކޮށްދިުނުމގެ ޒިންމާ 

ޞިއްޙީ ދިރާސާއަކީ ދެފުށް ފެންނަ ދިރާސާއެއްކަމުގައި ހެދުމަކީ އެ  ދިރާސާކުރާ ފަރާތުގެ   .57
 ޒިންމާއެކެވެ.

ބަިއވެިރން ދިާރސާގެ 
މަޢުލޫމާތު ލިިބގަތުުމގެ 

 ޙަްއޤު  

 ،ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވެގެްނވާ ހާލަތުގައި މެނުވީ 59މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .58
އެމީހަކީ  ،ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރާ ބައިވެރިއެއްގެ ޒާތީ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާއި

ހެއްޓުމަށް އެޅިފައިވާ ސަލާމަތީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާުތތަކުގެ ސިއްރު ހިފެ
 ފިޔަވަޅުތައް އެނގުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ލިބިގެްނވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ދިރާސާގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުޫލމާތު ދޭންވާނީ އެމީހެއްެގ  )ށ(  
ބޭނުންތަަކށާއި އެމީހަކަށް އޮޅުންފިލާފަދަ ގޮތަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަްށ 
ބަދަލުކޮށްގެްނނެވެ. ބައިވެރިާޔގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔާތްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން 

ޢުލޫމާތު ތަފުސީލުކޮށްދިނުމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިން އެނގެންޖެހޭ މިންވަރަށް މަ
 އެދުމުގެ ޙައްޤު ބައިވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

އާންުމން މަޢުލޫމާތު 
 ލިބިގަުތމުގެ ޙަްއޤު 

 ،ހުއްދަ ދީގެން ކުރަމުންދާ ޞިއްޙީ  ދިރާސާތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ިދރާސާކުރާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި  .59
 ދިރާސާގެ މަޤްޞަދު އެނގުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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މަޢުލޫމާތު ލިިބގަތުުމގެ 
ޙަްއޤުން ިއސްިތސްނާވާ 

 ހާލަތްތައް 

  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށްނ ހޯދަންއެދޭ މަޢުލޫާމތަކީ 58ވަނަ މާއްާދއާއި  57މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .60
ނިވި ކަންތައްތަަކށް މަގުފަހިކޮށްދޭފަދަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފިަނމަ، އަންނަ
، އެ މަޢުލޫމާތެްއ ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،މަޢުލޫމާތަކަށްވާނަަމ، ކައުންސިލުގެ ލަފާގެމަތިން

 ޞިއްޙީ ދިރާސާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

ޤައުމީ ސަލާމަތަށާއި ދިފާޢަށް ނުރައްކައުވުން ނުވަތަ ބޭރު ފަރާތްތަކާއި  .1   
 ؛ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ އޮންނަ ގުޅުމަށް ބުރޫއެރުން

ޖިނާޢީ ކުށެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކަށް ނުވަތަ ޖިނާޢީ  .2   
 ؛ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސްއެޅިގެންދިއުން

 ދިރާސާގެ ބައިވެރިޔާ އާއި މީހަކާ އޮންނަ ގާތް ގުޅުމުގެ މަްޞލަޙަތުގައި އެފަދަ .3   
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން އެދެވިގެްނނުވުން؛

މީގެ އިތުރުންވެސް ކައުންސިލުން އިތުރު ހާލަތްތައް ކަނޑައަޅައި  .4   
 ޢާންމުކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 : މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުނ2ްބާބު 

ޞިްއޙީ ދިާރސާގެ 
 މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުން 

ދިރާސާގެ   ޙީ ގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޞިއްކައުންސިލު ،ގެންރިޢާޔަތްކޮށްއަންނަނިވި ކަންކަމަށް   .61
 .ލުތައް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެސޫމަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރެވޭނެ އު

ދިރާސާތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކުރިން  ޙީރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ޞިއް )ހ(  
 ރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރުން؛

ދިރާސާގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެގޮތުން މީޑިއާގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޞިއްޙީ  )ށ(  
 ތު ފޯުރކޮށްދިނުން؛ވަސީލަތެއްގެ އެހީގައި ވީހައިވެސް ގިނަބަޔަކަށް އެ މަޢުލޫމާ

ބައިވެރިންެގ މުކުރެވޭނީ އާން މުކުރުމުގައި ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް އާންދިރާސާ  ޙީއްޞި )ނ(  
މުކޮށްގެން ދިރާސާގެ އާންދިރާސާގެ މަޢުލޫމާތު  ،އޮތުން ލާޒިމުކުރުމާއެކުހުއްދަ ލިޔުމުން 

ކުރުމަށް އެ މަޢުޫލމާތުތައް ސިއްރުށް ުއނިކަމެއް އަންނަނަަމ ބައިވެރިއެއްގެ މަޞްލަޙަތަ
 ފަހުގައެވެ. 

 ބަލައިފާސްކުރުން ވަނަ ބައި: ހަ
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 ބަލައިފާސްކުރުން : 1ބާބު 

ބަލައިާފސްކުރުުމގެ 
 ޙަްއޤު 

ކައުންސިލުން ހުއްދަދީގެން ހިްނގާ އެންމެހައި  ޞިއްޙީ ދިާރސާތައް ނޯޓިސްދިނުމަކާ  )ހ(  .62
 ނުލައި ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބަލައި ފާސްުކރާ 
 ފަރާތުގެ ަޝރުޠު 

ދިރާސާތައް މާއްދާގެ ދަށުން ބަލަިއފާސްކުރެވޭނީ، ދިރާސާގެ ބާވަތަށް ބަަލއި އެބާވަތުގެ  މި )ށ( 
 ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ބަލައިާފސްކުރާ 
ފަރާތްތަކަށް 

 އެްއބާރުލުން ދިނުން 

ދިރާސާކުރެވޭ ތަން ނުވަތަ ތަާނ ގުޅުންހުރި ތަްނތަން ބަލައިާފސްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނުވަަތ   .63
އެ ދިރާސާެގ  ،އެފަރާްތތަކަށް ފުިރހަމަ އެއްބާރުލުންކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ދިއުމުން، 

 އެންމެ އިސްވެރިޔާއާއި ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން  ދޭންވާނެއެވެ.

ބަލައި ފާސްުކރުުމގެ 
ތެރޭަގއި ާސމްޕަލް 
ލިޔެކިޔުން އަދި 

 ތަކެތިނެގުން 

 ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނުވަތަ ކަުއްނސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން   .64
އާލާތްތަކުން ނުވަތަ އެތަނުގެ ވެށިްނ ، އެތަނެއްގައި ހުރި ތަކެތިންނާއި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި

 އަދި ތަކެތި ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި ެނގިދާނެއެވެ. ،ލިޔެކިޔުން ،ސާމްޕަލް

 : ޝަކުވާ  2ބާބު 

ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، ކޮންމެ  ފަރާތްތަކަށްމެ ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކާ  )ހ(  .65 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 
 ،އެކަަމށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން ،ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮުތން ޝަކުާވތައް ހުށަހަޅަންވާނީ

 މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި )ށ(  
ޝަކުވާ ބަލައިގަތްކަން އެނގޭނެފަަދ  ،ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާ ޝަކުާވ ރަޖިސްޓަރީކޮށް

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ  5ޝަކުވާ ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ރަސްމީ ބަންުދޫނން ، ރަސްމީ ލިޔުމެއް
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ،ތެރޭގައި

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ުހށަހެޅޭ ޝަކުވާތަުކގެ ތެރޭގައި އަންނަނިިވ  64މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .66 ޝަކުާވގެ ާބވަތްތައް 
 ބާވަތްތަކުގެ ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ.

ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ފަްނީނ މިންގަނޑާ   .1   
 ؛ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޭޅ ޝަކުވާ
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 ؛ގޮތާމެދު ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާހުއްދަދިނުމުގައި  ކައުންސިލުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ   .2   

 ކައުންސިލުން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ.  .3   

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
 ކައުންސިލަށެވެ.

ނަންބަުރގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ވަނަ  3ަވަނ ނަންބަރާއި  2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(  
 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓަރަެށވެ.

ޝަކުވާ ަރއްުދވާ 
 ފަރާތުގެ ޙަްއޤުަތއް 

ޝަކުވާ ރައްދުވާ  ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާތަްއ ބެލުމުގައި 64މި ގަވާއިދުގެ   .67
 ފަރާތަށް އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ިލބިގެންވެއެވެ.

ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި  ،ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުުރޞަތުދީޝަކުވާއަށް   .1   
 ؛އެ ޖަވާބަށް ރިޢާޔަތްކުރުން

 ؛ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ ެއންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު  .2   

ޖަާވބުދާރީވުމަށް  ،ޝަކުވާގެ ބާވަތާއި، މައްސަަލއިގެ ބާވަތަށް ބަލައި  .3   
 ؛އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބުން

ނުވަތަ މިނިސްޓަރު ިނންމި ގޮތެއް  ،ކައުންސިލުން  ނިންމި ޮގެތއް  .4   
 ؛ނިންމުމުގައި އެ ނިންމުމަށް ާވޞިލުވި ސަބަބާއެކު އެންގުމުގެ ޙައްޤު

އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ  ،އެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލަންވާނީ  .68 ޝަކުވާ ބެލުން 
 އިޖުރާއީ މިންގަނޑެއްގެ ދަށުންެނވެ.

 ފިޔަވަޅުއެޅުން ސުލޫކީ މިންގަޑާ ޚިލާފުވުމާއި : 3ބާބު 
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ޞިްއޙީ ދިާރސާގެ 
ސުލޫކީ މިންަގނޑާ 

 ޚިލާފުވުން 

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އަންނަނިވި ާހލަތްތަކުގައި، ދިާރސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ދިރާސާކުރުމުގެ  )ހ(  .69
 ޚިލާފުވީކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއް ނުަވތަ ގަވާއިެދއްގެ ދަށުން   .1   
 ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުހޯދަިއ، ދިރާސާ ހިންގުން؛

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއް ނުަވތަ ގަވާއިެދއްގެ ދަށުން   .2   
ހުއްދަ ނުހޯދާ  ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް  އިންސާނުންގެ ޒާތީ ހޯދަންޖެހޭ  

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ސާމްޕަލް ނެގުން؛

 ؛މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންެޖހޭ ރިޕޯޓެއް ގަވާއިދުން ހުށަނޭޅުން   .3   

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުގެ ހުއްދަޔާއެކު ހެދޭ ދިރާސާތައް ނިމުމުން   .4   
 ކައުންސިލަށް ހުށަނޭޅުން.ދިރާސާގެ ނަތީޖާ 

ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ    .5   
 ؛ޚިލާފުވުން

ހުއްދަދެވިފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ބަދަލުގެނެސްގެްނ  ދިރާސާ   .6   
 ؛ހިންގުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން  ހުއްދަދެވިފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް   .7   
 ރިޕޯޓުނުކުރުން؛

ދިރާސާގައި ހިމެނޭއެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑެއް ނުވަތަ  އެއްޗަކަށް   .8   
ބަދަލުގެނައުްނ، ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަލާކުކޮށްުލން ނުވަތަ  ހުއްދަނޫންޮގތުގައި ނަކަލުކުރުން؛ 

ނުވަތަ ހުއްދައާ ގުޅުންހުރި ޞައްޙަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވޭ ހުއްދަ   .9   
 ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަދަލުގެނައުްނ؛

ދިރާސާ ހިންގުމުގެ ހުއްަދ ދީފައިވާ ތަްނތަން ބަލަިއފާސްކުރުމަށް    .10   
 ،ކައުންސިލުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ދިއުމުން

 އެފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން
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)ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ކުރަނީ މި މާއްދާގެ  )ށ(  
)ދިހަހާސް(  -/10,000ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ،  ،ކުށެކެވެ. އެ ކުށުގެ އަދަބަކީ

  )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ. -/100,000ރުފިޔާއާއި 

ދިާރސާކުުރމުގެ ުހއްދަ 
ޠިލްކުރުން ުނވަތަ ބާ

 ސަސްޕެްނޑުކުރުން 

ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ހުއްދައިގެ ޝަރުޠުތަކާ  ޚިލާފަށްކަމަށްކަމުގައި ވާނަމަ،   )ހ(  .70
ނުވަތަ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމުގައި ވާނަމަ އަދި އެކަުމގެ ސަބަބުން ދިރާސާގެ 

ލިބިދާނެކަމަށް ެފންނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، ބައިވެރިންގެ މަޞްލަޙަތަށް އުިނކަމެއް 
ދިރާސާ ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ، ކަނޑައަޅާ އިޖުރާއަތްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

 ކައުންސިލުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ ބާޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ.

ދިާރސާކުުރމުގެ ުހއްދަ  
 ވަގުުތން ބާޠިލްކުރުން 

އިވާ ހާލަްތތަކުގައި ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަގުތުން ބާޠިލްކުރުމުެގ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ )ހ(  .71
 އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރެވެމުންދާ ދިރާސާގެ ސަބަބުްނ ބައިވެރިންގެ މަޞްލަޙަތަށް ނުވަތަ އާންމު   .1   
ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ނުރައްކައުާވކަން 

 ؛ނުރައްކައުވެއްޖެކަން ކައުންސިލަށް ގަބޫލުކުރެވުން

ބަލައިފާސްކުރުމަށްފަހު ނުވަަތ މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންާގ   .2   
 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙުނުކުރުން؛ ،ކަންތައްތައް

އެ ، ހުއްދައިގެ މުއްަދތު ހަމަުވމަށްފަހުދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ނުވަތަ   .3   
 ހުއްދަ  އައުނުކޮށް ދިރާސާ ހިންގުން.

ފިޔަވަުޅއެުޅުމގައި 
ޢަމަލުކުރާނެ ިއޖުާރއަތު 

 ކަނޑަެއޅުން 

ޖަވާބުދާރީވަނިވި އިޖުރާއަެތއް  ،މި ބާބުގެ ދަުށން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ދެފުށްފެްނނަ  .72
 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ފިޔަވަުޅއެުޅނުކަން 
 އެްނގުން 

މި ބާބުގެ ދަށުން، ދިރާސާ ކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ސަސްޕެންޑުކުރާހިނދު، ނުވަތަ ބާޠިލްކުާރ   .73
 ފަރާތްތަކަްށ  ކައުންސިލުްނ ހިނދު، ދިރާސާ ހިންާގ ފަރާތަާށއި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެެހނިެހން

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ފިޔަވަޅަށް ަތބަޢަުވުމގެ 
 ޒިންމާ 

މި ބާބުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެގޮތުން  ކައުންސިލުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް، ދިރާސާުކރާ   .74
 ވެ.ފަރާތްތަކުންނާއި އެ އެންގުން ަރއްދުވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ަޢމަލުކުރަންވާނެއެ

 ހަތްވަނަ ބައި: މާނަކުރުން 
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މި ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިއެވަނީ އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަްށ   .75 މާނަކުރުން 
 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމުވެ.

 ،ސައިންޓިފިކް ުއސޫލުތައް ބޭނުންޮކށްގެން ،"ޞިއްޙީ ދިރާސާ" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ )ހ( 
 ބަލިތަކާއި ޞިއްޙަތާ ގުޅޭގޮތުން އައު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި:

ބައޮލޮޖިކަލް، ކްލިނިކަލް،  ،އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި .1  
ޓެކްނޮލޮޖިކަލް، ނަފްސާނީ ައދި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަާކބެޭހ މަޢުލޫމާތު 

   އާއި ؛ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާއާއި ސާވޭ 

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާބެޭހ ދިރާސާއާއި  ،ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި .2  
 ސާވޭ؛ އާއި

 އާއި  ؛ދިރާސާއާއި ސާވޭތިމާވެށްޓާ ގުޅުންހުރި  .3  

 އާއި  ؛ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާއާއި ސާވޭ .4  

އައު ބޭހާއި، މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާއާއި  .5  
 ސާވޭ؛ އާއި 

ޞިއްޙަތާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގައި އައު ޓެކްނޮލޮޖީއެއްގެ  .6  
 ދައުރު ދެނެގަތުމަށް ކުރާ ދިރާސާއާއި ސާވޭ؛ އަދި 

މީގެ އިތުރުންވެސް ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ބާވަތްތަުކގެ ދިރާސާ  .7  
 ހިމެނެއެވެ.

ދިރާސާގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް  ،ބުނެފައި އެވަނީމި ގަވާއިދުގައި "ސާމްޕަލް" ކަމަށް  )ށ( 
ިދރާސާ އަމާޒުވާ އާބާދީ  ،ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއަތްތަކަށް ބެލުަމށްފަހު

ރަމްޒުކުރާނެ ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ނުވަަތ ދިރާސާގެ މަޤްަޞދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި 
 ޙީ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއްޗަށެވެ.ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ކިބައިން އެއްކުރެވޭ ޞިއް

"ދިރާސާކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މި ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުާރ  )ނ( 
އެ ދިރާސާއަކާ ގުޅޭ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ، ދިރާސާގައި   ،ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކާއި

ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންެޖހޭ ަމސައްކަތްތައް ބަލައި، އެ މަަސއްކަތް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ 
 ހުންނަ ފަރާތެވެ.
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"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ  )ރ( 
 ޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.މަސްއޫލިއް

ޞިއްޙީ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ،ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ“ މިނިސްޓްރީ” )ބ( 
 މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

ރިސާޗު  ،މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުުކރާ ފަރާތްތަކާއި ،"ދަރިވަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޅ( 
 ފެލޯޝިފް /އިންޓާންިޝފް ފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކުރެވޭ ދިރާސާގެ ސަބަބުން ބައިވެރިންގެ  ،"ކުއްލި ނުރައްކާ" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ )ކ(  
 ދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާެނ ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ.ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ނުވަތަ ނޭ

 ނޭޝަނަލް ހެްލތު ރިސާޗް ކައުންސިލަށެވެ. ،"ކައުންސިލް" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ )އ(  

"ނޭޝަނަލް ރިފަރަލް ހޮސްޕިޓަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  )ވ(  
 ބުނެފައިވާ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 7( ގެ 15/2015ޤާނޫނު )


	Health Research Regulation Cover
	Health Research Regulation 1

