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 މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ގަވާއިދު  ތް މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލް 

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

ވަނަ  98ޤާނޫނުގެ އެ  ،އާއި ) ތ(ވަނަ މާއްދާގެ  33ވަނަ މާއްދާއާިއ،  84ގެ ) ނުޤާނޫ

ފައިވާ އިަވނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ބާރުިލބިގެން އެކުލަވައިލަ) 3(ގެ ) ހ(މާއްދާގެ 

 .ގަވާއިދެކެވެ

ކަުއންސިލުގެ  ރަޖިސްޓްރަރގެ   ތްމޯްލޑިވްސް އެލައިޑް ހެލް" މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ،  )ށ(  

 .މިހެންނެވެ" އިދުގަވާ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ( 2015/13ދަކީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު މަގުސަމި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު  .2 މަުގސަދު 

 ތްގެ ަދށުން، މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  84ގެ  މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު)

 އިރުމާއި، ރަޖިސްޓްރަރގެ ޒިންމާތަކާކުރުމާއި، ވަކިކު އައްޔަނުކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރ 

 ގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ

ރަިޖސްޓްރާރ އައްަޔނު 

 ކުރުން 

ކޮށް،  އިޢުލާނެއް އާންމު ،ކުރާނީ އައްޔަނުކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު  )ހ( .3

 ،އިްނޓަވިއު ކޮށްގެން ބާއަށް ބެލުމަްށފަހު،ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތަޢުލީމާއި ތަޖުރި

 . އެންމެ މަތިްނ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތެކެވެ ،މެރިޓު އުސޫލުން

ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އެންމެހައި  އައްޔަނުކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރ  )ށ(

 .މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ

އިންޓަިވއު ޕެނަލް 

 ްނވާ ގޮތް އެކުލެިވގެ

އަްނނަިނވި  ،އެކުލެވިގެންވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްަރރ ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަވިއު ެފނަލް .4

 (ތިނެއް) މެްނބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 3

 .ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް )ހ(  



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-168/2021 : ނަްނބަރު  ގަވާއިދު                331  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

4 

 .ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަންނީ އިސް ) ށ(  

 .ފަރާތެއް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަންނީ އިސްސިވިލް  ) ނ(  

ރަިޖސްޓްރަރގެ ކިަބއިަގއި 

 ހުންނަންެޖހޭ ސިފަަތއް 

 .ވާންވާނެއެވެ ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ސިފަތައް ުފރިހަމަ .5

 .ވުން ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި )ހ(  

ފަދަ   މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭ ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ  )ށ(  

 .ވުން މީހަކު ކަމުގައި ހުރި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ތާއިޢިލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަ

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަަތ  އްދެއް ަކނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްހައިސްލާމްދީނުގައި  )ނ(  

 .ކަމުގައި ނުވުން ހަކު ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީ

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

 ހަކުއަހަރުދުވަހުެގ ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވާ މީ) ފަހެއް ( 5ކުރާތާ މަުދވެގެން  ގޮތުގައި މަސައްކަތް

 .ވުން ކަމުގައި

ން ރީނަމަ، އެ ަފންނުގެ މަސައްކަތްތެ ރިއެއްޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ަމސައްކަތްތެ )ބ(  

 ކަމުގައި ހަކުޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންަގނޑާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީ

  .ނުވުން

މީހަކު ކުރި ނުވަތަ ނުޮކށް ދޫކޮށްިލ  ކުރުމުގައި އެ ޞިއްޙި ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި ަމސައްކަތް )ޅ(  

 .ކަމުގައި ނުވުންހަކު ތަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަ

ދޭ ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރިއެއް ނުވަތަ ބޯޑު މެްނބަރެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ކ(  

 .މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

 ނުވަތަ ޭއނާގެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އެ ހިއްސާދޭ ތަނެއްެގ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )އ(  

ހިމެނޭ  ހިއްސާކޮށްފައިާވ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ނުަވަތ އޭނާގެ  އްޔަނުއަފަރާތުން 

 .ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

 .ކަމުގައި ނުވުން ހަކުޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޚާބަކުން މަޤާމަކަށް ހޮވިފައިާވ މީ )ވ(  

 .ނުވުން މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ސިޔާސީ )މ(  

ސިފަތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5މި ގަވާއިދުގެ  .6 މަާޤމުގެ ަޝރުޠު 

، ކޮށްފައިވުމާއެކު އިން ފެށިގެން މަތީެގ ސަނަދެއް ހާސިލު) ހަތެއް( 7ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

) ަފހެއް ( 5އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން ޞިނުވަަތ ދާއިރާގައި  ޓުގެމެނޭޖްމަން
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 .ވާންވާނެއެވެ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި 

އެ މަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނީ  މީހަކު ރާކުއައްޔަނުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް ލުކައުންސި )ހ( .7 މަާޤމުގެ ުމްއަދތު 

 .އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ) ފަހެއް( 5ތާރީޚުން ފެށިގެން  ރާކުއައްޔަނުމަޤާމަށް 

ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ  ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ސް މީހަކަށް ވިދިވިދިގެން ނުަވތަ އެއްވެ ރިފެށުމަށްފަުހ، ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކު

ދައުރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ) ދޭއް( 2އަހަރުދުވަހުގެ ) ަފހެއް( 5އެ ނޫން ގޮތަކަށްވިޔަސް 

 .ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމުގައި ދެމިއެއް ނުހުރެވޭނެއެވެ

ްނ ތީގެ ލަފާގެ މަނުކޮމިޝަނޭޝަނަލް ޕޭ  ،ރަޖިސްޓްރަރގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ .8 މުާސރަާއއި ޢިނާޔަތްތައް 

 .މިނިސްޓްރީންނެވެ

. ރ މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަޖިސްޓްރަ )ހ( .9 ސަާލމާއި ުޗއްޓީ  އާއިހާޒިރީ 

 ،ރެއް މެދުވެރިވެގެން މަސައްކަތަށް ނުކުމެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަަމ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އުޒު

އެކަން ވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށް ހަރައީސަށް ނުވަތަ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ކައުންސިލުގެ 

 .އަންގަންވާނެއެވެ

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

 ލާމް ކުރުމާއި، ސަ ރުވުމާއި، ަގޑިޖެހުމާއި، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްހާޒިމަސައްކަތަށް 

ޤާޫނނު ފަަދ ކަންކަމުގައި ރަޖިސްޓްރަރގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ  ނެގުން ބުނުމާއި، ޗުއްޓީ

 .ލެވެސޫއު ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން) ވަޒީފާއާބެޭހ ޤާނޫނު( 2008/2ނަންބަރު 

އިާދރީގޮުތން ކައުްނސިލް 

 ހިންގުން 

ލް ހިންގުމުގެ އިސް ޒިންމާ މަތީން އިދާރީގޮތުން ކައުންސި ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާކައުންސިލުން  (ހ) .10

އަދި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ރަޖިސްޓްރަރ ޖަވާބުދާރީ . އަދާކުރާނީ ރަޖިސްޓްރަރއެވެ

އިރަކު ކައުންސިލާ  ވާންވާނީ ކައުންސިލަށާއި، ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ އެ

 .ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށެވެ

ނަމަެވސް، ކައުންސިލުގެ އިދާރީ އޮތް  އިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަ (ށ)  

         ހިންގުމުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮުތން މިނިސްޓަރަށް ނުވަަތ އެ ވަގުތަކު މިނިސްޓަރު 

 އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓްރަރ ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ.

 ޒިންާމއާއި

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 .ރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަ .11

 .ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ާބއްވައި، ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން )ހ(  

 .ކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުންރިގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ )ށ(  
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ންގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިޔެ ރީކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެ  )ނ(  

 .ތަރުކޮށް ބެލެހެްއޓުންފުދަ

ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ލިޔުންތައް  ،ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތަކާއި، ހުއްދަތަކާއި )ރ(  

 .ދޫކުރުން

ްކ އެކައުންޓްތައް ހުޅުވައި، ން ކައުންސިލުގެ ބޭންތީމަ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ )ބ(  

ހިސާުބތައް ބަލަހައްޓައި، ހިސާބުތައް ކުގެ އެކައުންޓްތައް ަބންދުކޮށް، އެކައުންޓްތަ

 .އޮޑިޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަްނ ކުރުން

ފައިވާ އިލޫމާތެއް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދަޢުނޫން މަ ޙަންސަކީ ޞައްކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލައިސަ )ޅ(  

 .ނަމަ، އެ ލައިސަންސެއް ބާޠިލުކުރުން މަށް ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެކަ ލައިސަންސެއް

 .ކައުންސިލުން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން ކުރުން )ކ(  

 ނިންމުންތައް ަތންފީޛު ،ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތަކުގައި ސޮއިކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ސޮއިކޮށް )އ(  

 .ކުރުން

 .ކައުންސިލުގެ ސިއްކަ ޖެހުމަށް ހުއްދަ ދިނުން އިކައުންސިލުގެ ލިޔުންތަކުގަ )ވ(  

 .ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ކުރާ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން )މ(  

 އަށް މިނިސްޓްރީ ފައިން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްތީކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަ )ފ(  

 .ފޮނުވުން

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކަުއންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  )ދ(  

 .ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ލަސްކުރުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދިނުން

ކައުންސިލް އިދާރީގޮތުން ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާއާއެކު  )ތ(  

 .ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން ، އެ ސިޔާސަތުތައް ލައިއިއެކުލަވަ

ރާސްތާގެ  ދުރު ،ތަރައްޤީއަށް ކުރިއެރުމާއި  ކައުންސިލުގެ ،ގެ މަޝްވަރާއާއެކުކައުންސިލު )ލ(  

ކުރު ރާސްތާގެ މަޝްރޫޢުތައް ، ކާއިރާސްާތގެ މަޝްރޫޢުތަ މެދު، ކާއިމަޝްރޫޢުތަ

 ކަންކަން ހިންގައި  ލުމާއި، އެއިއެކުލަވަލުމާއި، ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން އިއެކުލަވަ

 .މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުން

ށާއި، ދައުލަތާއި ުމއައްސަސާތަކަށް ކައުންސިލް ޖަވާބުދާރީވުމުގައި އިދާރީގޮތުން އަމިނިސްޓްރީ )ގ(  

 .އެކަމުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
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ލައި، އިން ކައުންސިލުގެ އިދާީރ އޮނިގަނޑު އެކުލަވަތީގެ މަމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއް )ޏ(  

 .ވާލުކޮށް، ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުންހަމުވައްޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ ަމސައްކަތް 

 ގެ ތެރެއިން ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ޓުޖެބަކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް  )ސ(  

 .އްސުންހަމަޖެ

ޖެހޭ މައްސަލަތައް  މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މެުދގައި )ޑ(  

ކުރުމަށް މަސަލަސްކަން ޤާއިމުސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޞުލްޙަޙައްލުކޮށް، މަ

 .މަސައްކަތްކުރުން

އި، ބަލަ ތައްގޮތް ކުރާކަން އައު ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި، އެހެން ތަންތާނގައި ކަން )ޒ(  

    ދެނެގަނެ، ކައުންސިލުގެ އެ ކަންކަން ގޮތްތައް ހޯދައި،  އައު ރަނގަޅު، މޮޅު 

ކުރުމާއި، މަސައްކަތަށް ފަސޭހަ،  ން އެ ގޮތްތަްއ ކައުންސިލަށް ތަޢާރުފުތީމަ މަޝްވަރާގެ

 .ޚަރަދު ކުޑަ އަދި އަވަހަށް ކަންކަން ނިންމޭނެ ޓެކްޮނލޮޖީ ހޯދައި ތަޢާރުފުކުރުން

ކަުއންސިލުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން  ،ގެ ރައީސްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންކައުންސިލު )ޓ(  

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ތަުޖރިބާ ހިއްސާކޮށް ހެދުމާއި، 

 .މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކައުންސިލާއި މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރުން

ގެ ) ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު( 2015/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޔ(  

އިމުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަމާއި، ކަނޑައަޅާ އެ ނޫން ޒިންމާތައް 

 . އަދާކުރުން

 .ގައެވެަލތްތަކުހާއަންނަނިވި  ،ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ .12 މަާޤމު ހުްސވުން 

 .ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމުގެ ދައުރު ހަމަވުން )ހ(  

 .އިސްތިޢުފާދިނުން )ށ(  

 .މަރުވުން )ނ(  

ރަޖިސްޓްރަރގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ސިފަތަުކގެ ތެރެއިން ސިފައެއް  )ރ(  

 . އުނިވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުން

ފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ނުކުޅެދޭކަމަށް ރަޖިސްޓްރަރގެ ހައިސިއްޔަތުން އު )ބ(  

 .ކައުންސިލުން ނިންމުން

ފަދަ އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓްރަރގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބާ ތަޢާރުޟުވާ )ޅ(  

ލަތެްއ ހާމަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާެއއް ނުވަތަ މަންފާއެްއ ނުވަަތ ދައުރެއް އޮތް 
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 .ށް ކައުންސިލުން ނިންމުންމެދުވެރިވެއްޖެކަމަ

ރަޖިސްޓްރަރގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި  )ކ(  

 .އިހުމާލުވެއްޖެކަމަށް ކައުންސިލުްނ ނިންމުން

ވަގުީތގޮތުން 

ރަިޖސްޓްރަރގެ ަމޤާމު 

 އަދާުކރުން 

ކުރެވެންެދން،  އައްޔަނުަމށް މީހަކު ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ަމޤާ .13

 ،ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަަރކު

ކުރެވޭ މެންބަރަކީ ޞިއްޙީ  އްޔަނުއަ އަދި އެފަދައިން . ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 . ނުވާނެއެވެ ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކަށް ވެގެން ހަޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި ޢަމަލީގޮތުްނ 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފަށާ ތާރީޚު 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާީރޚުން  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަާށނީ، ދިވެހި  .14

 .ފެށިގެންނެވެ

ނުވާހައި ހިނދަކު، ތިރީގައިވާ އިބާރާތްތަާކއި  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް މާނަކޮށްފައި .15 މާނަކުރުން 

 ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، ތިރީގައިވާ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނައެވެ.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ( 2015/13އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ކަމަށް ބުނެފައި" ކައުންސިލު" (ހ)   

 ތްއިވާ މޯްލޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްގައި ބުނެފަ) ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ާޤނޫނު

 .ކައުންސިލަށެވެ

އެވަނީ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓުމުގެ  "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި  (ށ)   

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.އެ އިރެއްގައި ލިއްޔަތު އޫމަސް

ކަން ބެލެހެްއޓުމުގެ "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަން (ނ)  

 މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

_______________________ 

 

 


