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ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ން އި ކޮމިޓީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު   ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު   

 2 
 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި  6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ގައި ޭބއްވި،  2019ޖޫން  11މި ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ 

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އެްނވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެްޓ ޗޭންޖްއާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަްނކަން ަބލައި ދިރާސާކޮްށ 

ންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެްނވަޔަރަންމަންޓާއި، އެންވަޔަރަްނމަ

އޭޖެންސީއާއި، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތް ެބލުމާިއ 

 އެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ލަާފިދނުމެވެ.  
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 އަޙްމަދު ސަލީމް   
 ހޯރަފުށި ދާއިރާ 

 
 

 

 އަޙްމަދު ޚައިތަމް 
 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ 

 

 މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް  
 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

  

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު 
 އުނގޫފާރު ދާއިރާ

 

 ޢަލީ ޙުސައިން 
 ކެންދޫ ދާއިރާ

 
 އަޙްމަދު ސަލީމް 
 އޭދަފުށި ދާއިރާ

 

 ސަޢުދު ޙުސައިން 
 ވިލިނގިލި ދާއިރާ

 

 هللاޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު 
 ދާންދޫ ދާއިރާ

 

 އަޙްމަދު ސަޢީދު 
 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

 

 ޙުސައިން ފިރުޝާން 
 މަޑަވެލި ދާއިރާ

 

 އަޙްމަދު ޒާހިރު 
 ގައްދޫ ދާއިރާ
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ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ން އި ކޮމިޓީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު   ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު   

 4 
 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

 ބަސް  މުޤައްރިރުގެ  .1

ނޫނުއަސާސީން ދިވެހި ޤާން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަކީ، ސަރުކާރުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަންހުރި މިންވަރެއްގެ މަތި

ޫނނީ ޮއނިގަނޑަކުން މި ޚިދުމަތް ޤާކެވެ. މިކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤެރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ އަސާސީ ހައް

 ވަރަށް  ިބލަކީ  ނަރުދަމާގެ ފެނާއި ރާއްޖޭގަިއ މިހާތަނަްށ އޮތީ އެކަށައެޅިފަެއއް ނޫނެވެ. އެެހންކަމުން ދިވެހިލިިބދެވޭނެ ޮގތް 

ށާިއ ދިވެހިރާއްޖެއަ ކަންތަްއތަކެއް މުިހންމު ވަރަށް ސަަބުބން  ިބލުގެ  މި  .ކެވެިބލެ ޭބުނންތެިރވެފައިވާއަދި އެހާމެ ، މުހިންމު

، ޔަޤީންކަން ފެނުގެ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ވެގެންދިޔުމުން ނޫނަކަށް ޤާ ިބލު މި .ދާނެއެވެސިލުވެގެންޙާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަްށ  ،ހަމައެހެންމެ  .ލިބިގެންާދނެއެވެ ޔަޤީންކަން ޚިދުމަތުގެ ނަރުދަމާގެ އަދި، ޔަޤީންކަން ޚިދުމަތުގެ ފެނުގެ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިުދމަތަކީ އެއްވެސް ތަފާތު  ނޫނުގެ ތެރެއިްނ ލިިބެގންާދނެއެވެ.ޤާތަކާއި ާބރުތަްއ ޤުއްޙަލިބެންޖެހޭ 

ގަިއ ޢުވެގެންދިއުމުގެ އިތުރުން، މުޖްތަމަޫނނަކަށް ވުމާއެކު ޤާ ކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް މި ިބލު

   ނޫނަަކށް ުވމުން ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. ޤާ ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތިންނަށް ޚާއްސަ ގޮތްތަކެއް މި ިބލު

އްޒަތްތެރި މެމްަބރުްނ ޢިލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޙަިބލުގެ ަބހުސް މަރު ،ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ މަސައްކަތް ިބލުގެ މި

ފާޅުކުރެއްވި ތަނަވަސް ޚިޔާލުފު މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ. އެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ިބލު ދިރާސާ 

އްޒަތްތެރި އެންމެ ޢިފާޅުކުރެއްވި ޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެހެްނކަމުން ބިލަށް ޚިޔާލުޢާކުރަމުންދިޔައިރު ފުރިހަމައަށް ރި

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި، އެޓަރނީ  މެމްަބރުންނަށް އަޅުގަނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން

ްށ ، އެ ފަރާތްތަކަފާހަގަކޮށް ތައްތްޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ފެނާއި ަނރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަ

 މަސައްކަތްޕުޅަށް  އިޚްާލޞްތެރި ކޮށްދެއްވި މެންަބރުން ޢިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ ން ޚާއްސަކޮށްޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ވަކި

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތް ާފހަގަކޮށް މުވައްޒަފުންަންށ  އަދި .އަދާކުރަމެވެ ޝުކުރު ޮބޑަށް ވަރަށް

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.އަޅުގަނޑު 

ނޫނުތައް ވުޖޫދަްށ އައުމުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ލިިބ، ޤާއަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ، މިފަދަ މުހިންމު 

 ގެން ދިއުމެވެ.ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ

 

 އަޙްމަދު ސަލީމް 
 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
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 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

 ފް ރުތަޢާ .  2
 

  ވަނަ  05 އަހަރުގެ ވަނަ 2020 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަނަ  19 އޮތް  ގައި 2020 ފެްބރުއަރީ 11 ،ރިޕޯޓަކީ މި

 ފޮނުއްވުމާ  ކޮމިޓީއަށް ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް މަށްޓަކައިދިރާސާކުރު ިބލު ނަރުދަމާގެ ނާއިފެ، ޖަލްސާގައި

 މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޖަދުވަލުތަކަީކ މި ރިޕޯޓުގެ ަބއެކެވެ.  . ރިޕޯޓެވެ ނިންމިގޮތުގެ ދިރާސާކޮށް ިބލު ންއިކޮމިޓީ ގުޅިގެން،

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް  ،މި ިބލު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ

ކަމާެބހޭ ވުޒާރާއިން   ،އި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ަބޔާންކުރުމާއެކުތަކާކަމާެބހޭ ވުޒާރާގެ ޒިންމާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ،ކަށަވަރު

ލިއްޔަތާއި ާބރުތައް ަބޔާންކުރުމާއި، ސާފު ފެން ިލުބމާިއ، އޫފީޒުކުރާނެ އޮތޯރިޓީގެ މަސްކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް ތަން

އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިިބދިނުމުގެ އުސޫލުތަކާއި 

ލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތަކާއި، ޞީފެނުގެ ވަ އި،ފެން އުފައްދަ ށެވެ. އަދި ގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަމިން

މި ިބލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާ ޚިލާފުވާ   ގެ އިތުރުން،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކު

 ވެ.ރުމަށެއުސޫލުތައް ަބޔާންކުމާެބހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅު

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ސަޢީދެވެ.  ،ހުށަހެޅުއްވީ  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ިބލު މިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

 .ިބލަށެވެ ނަރުދަމާގެ ފެނާއި އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ިބލު" ރިޕޯޓުގައި މި

   ކުރިއަށްގެންދިޔަގޮތް  މަސައްކަތް   ދިރާސާކުރުމުގެ   ބިލު  ން އިކޮމިޓީ   . 3
 

  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ އެގޮތުން . ވެއެފެށި މަސައްކަތް މުގެދިރާސާކުރު ިބލު، ލިުބމާއެކު ކޮމިޓީއަށް ިބލު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ

 ިބލުގެ ނިޔަލަށް ގެ 2020 ފެްބރުއަރީ 26 ،މަށްފަހުމަޝްވަރާކުރު މެދުގައި ެމންަބރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ

 މަސައްކަތް ިބލުގެ ހަމައަށް ރީޚާތާ އެ، އެހެންނަމަވެސް ިބލުގެ ސުންގަޑި ފާސްކުރިއެވެ.  ންއިކޮމިޓީ މަށްނިންމު މަސައްކަތް

  ސުންގަޑި  ިބލުގެ. ފާސްކުރިއެވެ ންއިކޮމިޓީ ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ގެިބލު ނިޔަލަށް  ގެ 2020 މާރިޗު 19 ނިމިފައިނުވާތީ،

  ގޮތުން ޅޭގު ިބލާ ކުރިން މުގެއުގެންދި ކުރިއަށް ަބއްދަލުވުންތައް ރުމުގެ ދިރާސާކުިބލު ،ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ފަހަރަށް ފުރަތަމަ

ިމ  ވިޭބއް ގައި 2020ފެްބރުައރީ  11 މަށްަބއްދަލުކުރު ފަރާތްތަކާ  އެމަށާއި ދުހޯ ިލޔުމުން ޚިޔާލު ފަރާްތތަކުގެ ކަމާެބހޭ

 . އެވެނިންމި ންއިކޮމިޓީވަނަ ަބއްދަލުވުމުގަިއ  5 ކޮމިޓީގެ
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 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

  ވަނަ  9 ކޮމިޓީގެ މި ބޭއްވިގައި  2020 ފެްބރުއަރީ 24، އްސާކުރުމަށްފަހުޙި މުއައްސަސާތަކާ ކަމާެބހޭ ިބލު މި އަދި

 ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ. އެވެދިހޯ ޚިޔާލު އެފަރާތްތަކުގެ ށްަމޝްވަރާކޮ ގުޅޭގޮތުން ިބލާ ަބއްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކާ ަބއްދަލުވުމުގައި

 އެއްފަހަރާ ،މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ވީހާވެސް އަދި ، އިހޯދަ މަޝްވަރާ ޚިޔާލާއި  ަބއެއްގެ ގިނަ ވީހާވެސް

  އޮފް  މިނިސްޓްރީ، ަބއްދަލުވުމުގައި މި. ވިފައިވެއެވެޭބއް ަބއްދަލުުވން ގޮތަކަށް ަބއިވެރިވެވޭނެފަދަ މުއައްސަސާތަކަކަށް ގިނަ

  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް، ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ، އެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް، އެންވަޔަރަންމަންޓް

 ފެނަކަ ، ކޮމްޕެނީ ސެވަރޭޖް އެންޑް ޓަރވޯރ މާލޭ، އެެޖްނސީ ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް، ހެްލތް އޮފް މިނިސްޓްރީ، އޮތޯރިޓީ

 ކައުންސިލްގެ އުކުޅަހު އުތުރުުބރީ އަރިއަތޮޅު، އިދާރާ ކައުންިސލްގެ މާޅޮހު ދެކުނުުބރީ މާޅޮސްމަޑުލު، ލިމިޓެޑް ކޯޕަރޭޝަން

  ކަމާގުޅޭ  ގެއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ނަލްނޭޝަ އޮފް  މިނިސްޓްރީ އަދި އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އެޓާނީ، އިދާރާ

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ ގޮުތގައި އެކްސްޕަރޓުންގެ ަކމާެބހޭ ަބއްދަލުވުމުގައި މި އަދި. އެވެަބއްދަލުކުރި ޭބފުޅުންނާ

 ފައުންޑަރ ކެއަރ ޯވަޓރ ތުރުންއި މެނޭޖަރގެ ޕްރޮޖެކްޓް  ފަންޑް ކްލައިމެޓް ގްރީން އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ

  ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ތުންގުޅޭގޮ ިބލާ ފަރާތްތަކުން އެކި  ަބއްދަލުވުމުގައި މި އަދި .ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

  ވުނެވެ.އެކުލަވާލެ ފެންނާނެގޮަތށް ކަރުދާހަކުން އެއް  ތައްފުޅުޚިޔާލު ފޮނުއްވާފައިވާ  މުންލިޔު މުއައްސަސާތަކުން އެކި

 ތައް ބައި  ހިމެނޭ  ބިލުގައި . 4
 

ހިެމނެއެވެ. ފުރަތަމަ ާބުބގައި ިބުލެގ މާއްދާ  62މި ިބލުގައި ހިމެނޭއިރު ާބުބ  9"ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިބލު" ގައި ޖުމްލަ 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިުބމުގެ ޙައްޤާ ގުޅޭ  ވަނަ ާބުބގައި ހިމެނެނީ  2ފާއި މަޤްޞަދު ހިމެނިފައިވާއިރު، ތަޢާރު

އްސަސާތަކުގެ ދައުރު  އަވަނަ ާބުބގައި މު 3އަދި ިބލުގެ  ތަކާގުޅޭ މާއްދާތަކެވެ.މާންލަތުގެ ޒިއުމާއްދާތަކާއި ދަ

 އަދި  ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި ާބރުތަކާއި ،ލިއްޔަތުތަކާއިއޫމަސްުބގަިއ މިނިސްޓްރީގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި ާބ

 ،ރައްކާތެރިކުރުމާއި ތިާމވެށި ،ލަތްތަކާއިޞީއަދި ފެނުގެ ވަލިއްޔަތުތަކާއި ާބރުތައް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އޫއޮތޯރިޓީގެ މަސް

މާއްދާތައް   ޅޭންސް ދިނުމާގުއަދި އެފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ލައިސަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ަވނަ ާބުބގެ ނިޔަލަށެވެ. މީގެއިުތރުން،  7ގެން ވަނަ ާބުބން ެފށި 4  ިބލުގެަބޔާންކޮށްފައިވަނީ

ކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމާއި އެކަމާގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ އެ ފިޔަވަޅުތައް   އްޤެގޮތުން ތަޙްޤީޅޭޚިދުމަތާގު

 ާބެބއް މި ިބލުަގއި ހިމެނިފައިވެއެވެ.  ވަކިަބޔާންކުރާ 
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 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

  ންއި ކޮމިޓީ  ގެނައުމުގައި  ބަދަލުތައް   އެ ،ބަދަލުތަކާއި  މައިގަނޑު   އިވާ ސްފަގެނެ   ބިލަށް  .5

 ހުށަހެޅުންތައް   ކޮމިޓީގެ  ދެކޭގޮތާއި

ަބދަުލތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަަމްށ  ބިލަށް  މިިބލު އިތުރަށް ފުރިހަމަުކރުމުގެ ގޮތުން ،ކޮމިޓީއިން މި ިބލު ދިރާސާކުރުމުގައި

ގެނެސްފައިވާ މަިއގަނޑު ަބދަލުތަކާިއ، އެ  ށް ކޮމިޓީގެ މެންަބރުްނނަށް ެފނުެނވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީައށް ހުަށެހޅުނު ިބލަ

 ްނ ދެކޭގޮތާއި އަދި ކޮމިޓީގެ ހުށަެހޅުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.އިބަދަލުތައް ގެނައުމުގައި ކޮމިޓީ

 

 ދުތައް ޤްޞަ ބިލުގު މަ   .15

ޞަުދތަކުގެ އިތުރަށްވެސް އެ މަޤްަބޔާންޮކށްފައިވީނަމަވެސް،  ޞަދުތައްޤްިބލުގެ މައިގަނޑު މަ ން ދެކޭގޮތް:އިކޮމިޓީ 

މި   ދުތައްޞަޤްކޮމިޓީއިން ދެކޭތީ އެ މަ ިބލުގައި ަބޔާންވެފައި ވާންވާނެކަމަށްވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ލުސިބިލުން ޙާ

 ންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުެނވެ.  ިބލުގައި ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ މުހި 

 ފެނާއި ، އިތުރަށް ކަންތައްތަކުގެ މާއްދާގައިވާ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޞަދުތައްމަޤް މައިގަނޑު ިބލުގެ ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން:

 ނަރުދަާމގެ  ފެނާއި، ކުޑަކުރުމާއި ގެއްުލންތައް ލިޭބ ތިމާވެއްަޓށް ތެރެއިން ހިންގުމުގެ ކުރުމާއިޤާއިމު ނިޒާމް ނަރުދަމާގެ

 ޚިދުމަތްދިނުން  ގާތުން ރައްޔިތުންނާ ،އިތުރުކުރުމާއި ަބއިވެރިވުން ރައްޔިތުންގެ އިފަރާތްތަކާ އަމިއްލަ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް

  ދާއިރާއިން  މި ތަރައްޤީކުރުމާއި ތްޢަސިނާ މި ިބނާުކރުމާއި ލަތްޞީވަ އިންސާނީ ދާއިރާއިން ނަރުދަމާގެ ފެނާއި އަދި

 .ފުރިހަމަކުރުން އިތުރަށް މާއްދާ މި ހިމަނައި ިބުލގައި ާބރުދިނުން ތަރައްޤީއަށް އިޖްތިމާއީ އަދި ދީޞާތިޤްއި ރާއްޖޭގެ

 ލިއްޔަތުތައް އޫ މަސް   މިނިސްޓްރީގެ   25.

ެއ  ،ލިއްޔަތުތައް ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރުއޫވަނަ މާއްދާގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސް 8މި ިބލުގެ  ން ދެކޭގޮތް:އިކޮމިޓީ 

ާކއި އެހެނިހެން ކަމާގުޭޅ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަ ވާއިދުތައް އެކުލަާވލުމުގައިގައި ކަމާގުޅޭ އަދާކުރުމާ އްލިއްޔަތުތައޫމަސް

ތެރޭގައި ހިމެނެންވާެނ ލިއްޔަތުގެ އޫމިނިސްޓްރީގެ މަސް މީގެ އިތުރުންވެސް ،ކުރަން ފެންނާތީއާއިޝާމިލު މުއައްސަސާތައް

 ިބލުަގއި ހިމެނުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުެނެވ. ތަްއތައްހިެމނިފައިނުވާތީ އެކަން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ިބލުގައި

 ދޭންޖެހޭ  ސަްބސިޑީ ޚިދުމަަތށް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި ހިމެނޭ ތެރޭގައި ލިއްޔަތުގެއޫމަސް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން:

 ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އިޖްތިމާޢީ، ވުޒާރާއާއި ކަންކަމާގުޅޭ މާލީ  އެކުލަވާލުމުގައި ގަވާއިދު ދޭނެގޮތުގެ  ސަްބސިޑީ ޙާލަތުގައި

ަބއިވެރިވުން އޮންަނ  މުއައްސަސާތަކުގެ ކަމާގުޅޭ ިމނޫަނސް، ދާރާއާއިއި ެބލެނިވެރި ކައުންސިލްތަުކގެ ލޯކަލް، ވުޒާރާއާއި

 ލޯކަލް ، މިނިސްޓްރީތަކާއި ކަމާެބހޭ ކަނޑައެޅުމުގައި ސިޔާސަތުތައް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި ައދި ަމށާއި،ިބލުގައި ހިމެނުގޮތައް 
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 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

 މު ންޢާ، ފަރާތްތަކާއި ކަމާބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ ހިލޭސާބަހަށް، މުއައްސަސާތަކާއި ކަމާެބހޭ ލަތުގެއުދަ، ކައުންސިލްތަކާއި

 ގުޅޭގޮތުން  އަގާ މަތީ އެންމެ ނެގޭނެ  ޚިދުމަތުން ނަރުދަމާގެ  ެފނާއި އަދި ަމށާއި،ދުހޯ މަޝްވަރާ ރައްޔިތުންގެ

 ފެނާއި، ހޯދުމާއި ލަފާ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް، ވުޒާރާއާއި ކަންކަމާގުޅޭ މާލީ އެކުލަވާލުމުގައި ގަވާއިދު އެކުލަވާލަންޖެހޭ

  ކައުންސިލްތަކުގެ، ދިނުާމއި އިރުޝާދު ލަފަޔާއި އެީހތެރިަކމާއި މާލީ ކައުންސިލުތަކަށް ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތާ ނަރުދަމާގެ

 ޢަަމލުކުރަން  ޤާނޫނަށް މި  އިތުރުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ފެންވަރުގައި ޤައުމީ  އިތުރުކުރުމަށް ޤާބިލުކަން

 މާސްޓަރ ތުންގުޅޭގޮ ސިޔާސަތުތަކާ ނަރުދަމާގެ ފެނާއި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު( އެކެއް) 1 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ

 ޕްލޭން މާސްޓަރއެ  އަހަރު( އެކެއް) 1 އަހަރަކުން( ދިހައެއް) 10 ކޮންމެ އެކުލަވާލައި މިނިސްޓަރު ޕްލޭނެއް

 .ކުރުންޙުލާޞްތައް އިލިއްޔަތުއޫމަސް މިނިސްްޓރީގެ މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭގޮތަށް

 ބާރުވެރިކުރުވުން   ކައުންސިލްތައް   ލޯކަލް   35.

މިކަމުގައި   ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ރަށުފެްނވަރުގައި ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކަކަށް ވުމާއެކު ދެކޭގޮތް:ން އިކޮމިޓީ 

  ކޮމިޓީއަށް ފެނުނެވެ.ކައުންސިލްތަކަށް ޒިންމާަތކަކާއި ާބރުތަކެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް  ލޯކަލް

 ފެނާއި، އިކުރުމާޒުތަްނފީ ރަށުފެންވަރުގައި ަގވާއިދުތައް ހަދާ ދަށުން މިޤާނޫނުގެ ޤާނޫނާއި މި :ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ 

  ފެނާއި އިކުރުމާޒުތަންފީ މަޝްރޫޢުތައް، އެކުލަވާލުމާއި މަޝްރޫޢުތައް، މާއިރޭވު ރަށުފެންވަރުގައި ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ

 ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި، ހަމަޖެއްސުމާއި އިންތިޒާމްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމާއެކު ހަމަހަމަ ރަށުފެންވަރުގައި ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ

 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި ސިޔާސަތުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ، އިހޯދުމާ  ވަޞީލަތްތައް ފަންނީ އަދި މާލީ ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތްދިނުމަށް

 ގޮތެއްގެމަތިން  ވާނެޮބޑުނު އަގަށްވުރެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ންއިއޮތޯރިޓީ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ގަވާއިދުތަކާ ހަދާފައިވާ

 ނަރުދަމާގެ ފެނާއި ،ކަނޑައެޅުމާއި އަގު ނަގާނެ ޚިދުމަތުން ނަރުދަމާގެ ފެނާއި އެރަށެއްގައި ލަފަޔާއެކު ރައްޔިތުންގެ

 ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ ލުތަކާސޫއު ގަވާއިދުތަކާއި ކަމެާބހޭ، ވާލުކުރާނަމަޙަ ފަރާތަކާ ތިންަވނަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް

  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ ަބލައި ދެމުންދާގޮތް ޚިދުމަތް އެ  ފަރާތުން އެ، ވާލުކުރުމާއިޙަ  މަސައްކަތް ފަރާތަކާ އެފަދަ

 އިުތރު  މިނޫންވެސް އަދި އެޅުމާއި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުަތކާ ކަާމެބހޭ ހިފެހެއްޓުމަށް

 މާއްދާެއއް  ބިލަށް ގޮުތގައި މާއްދާގެ ވަނަ 9 ަބޔާންކޮށް ލިިބގެންވާކަަމށް ކައުންސިލްއަށް ލޯކަލް ާބރުތަކެއް ޒިންމާތަކަކާއި

 .އިތުރުކުރުން
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 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

  ފަރާތަކާއެކު  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  އެކަމަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  45.

 . ން އެއްބަސްވުމު   ހަދާ   ކައުންސިލުން 

ވެފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޙަވާލުކައުންސިލުތަކަށް ، ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި 9މި ިބލުގެ  ން ދެކޭގޮތް: އިކޮމިޓީ 

  ޙަވާލު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް، އެކަމަށް ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ފަރާތަކާއެކު ހަދާ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން 

އެފަދައިން ވެވޭ އެއްަބްސވުމެއްގައި ކޮންމެހެން  ،ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ާބރު ކައުންސިލަށް ދީފައިވީިހނދު

 ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެުނނެވެ. ންމުހިމު މަނަންވާނެ ކަްނތައްތަކެއް ިބުލގައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީހި

 ލިިބފައިވާ ލައިސަންސް އެކަމަށް، މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި :ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ 

 ކަމެއް 5 ުހްނނަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެން އެއްަބސްވުމުގައި ހަދާ ކުރާނަމަ އެކަމަށްޙަވާލު ލަކުން ކަުއންސި ލޯކަލްށް ފަރާތަކަ

 .އިތުރުުކރުން މާއްދާއެއް ބިލަށް ގޮތުގައި މާއްދާގެ ވަނަ 10 ،ަބޔާންކޮށް

 ލިއްޔަތުތައް އޫ މަސް   އޮތޯރިޓީގެ   55.

  އެއްގޮތްވާ ސިޔާސަތުތަކާ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު، ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ މި : ދެކޭގޮތް  ން އިކޮމިޓީ 

 ވަނަ މާއްދާގައި  7 ިބލުގެ އޮތޯރިޓީކަމަށް ފަރާތަކީ ލުވެރިއޫމަސް މުގެކުރުތަްނފީޒު ޤާޫނނު މި، ގޮތުގެމަތިން

 ގިނަ އިތުރަށް ކަންކަމުގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލިއްޔަތުތައް އޫމަސް އޮތޯރިޓީގެ ިބލުގައި  މި، ތީަބޔާންކޮށްފައިވާ

  .ފެނުނެވެ ކޮިމޓީއަށް ހިމެނުމަށް ިބލުގައި އޮތޯރިޓީއަށްވާކަމަށް ލިއްޔަތުތަކެއްއޫމަސް

 އެއްގޮތްވާ ަގވާއިދުތަކާ ަހދާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ގަުމންަދނީނަ އަގު ޚިދުމަތަށް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި :ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ

  ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާއި ފެނުގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ކަށަވަރުކުރުމާއި ގޮތުގެމަތިންކަން

  ދިރިއުޅޭ މީހުން އިދިވެހިރާއްޖޭގަ، ކަށަވަރުކުރުމާއި ގޮތުގެަމތިން އެއްގޮތްވާ މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ނީދެމުންގެންދަ

 ފެނާއި ،ކަށަވަރުކުރުމާއި ނިޒާމެއްކަން ނަރުދަމާގެ ފެނާއި އެކަށޭނަ މެއެން ރަށަކާ އެ ޤާއިމުކުރަނީ ރަށްރަށުގައި

 ންމުޢާ އާއިވިޔަފާރިކާއި، މިްނގަނޑުތަ ހުންނަންޖެހޭނެ އިކުރުމުގަޤާއިމު ފަރުާމކުރުމާއި ނިޒާމްތައް ނަރުދަމާގެ

 ޭބނުންކުރާ  ޚިދުމަްތދިނުމަށް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި މިންގަނޑުތަކާއި  ހުންނަންެޖހޭ ެފނުގައި  އުފައްދާ ޭބނުންތަަކށް

  އަދި ، ކަނޑައެޅުމާއި މަޝްވަރާގެމަތިން  މުއައްސަސާތަކުގެ ކަމާގުޅޭ  މިންގަނޑުތައް ހުންނަންެޖހޭ ޕްމަންޓްތަކުގައިއުއިކި

 ަބލައި ގަވާއިދުން ގުޅިގެން ޚިދުމަތްދޭފަރާތާ ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ކޮލިޓީ ފެނުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޭބނުންތަަކށް މުންޢާ

 .ންހިމެނު ގޮތުގައި މުގެކަންކަ ހިމެނޭ ތެރޭގައި ލިއްޔަތުގެއޫމަސް އޮތޯރިޓީގެ ކަންކަމަކީ ފަދަ ގެންދިއުން ކުރަމުންޗެކް
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 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

 އް ތަ ބާރު   ލިބިގެންވާ   އޮތޯރިޓީއަށް   65.

ލިއްޔަތުތަކެއް އޮތޯރިޓީއަށް މި ިބލުްނ އޫކުރުމުގެގޮތުން ގިނަ މަސްތަްނފީޒު މި ޤާނޫނު ން ދެކޭގޮތް:އިކޮމިޓީ 

އިތުރު ާބރުތަކެްއ  ،ިބލުން ލިިބދީފައިވާ ާބރުތަކުގެ އިތުރުން ،އަދާކުރުމުގައި އްލިއްޔަތުތައޫ އެ މަސް ،މަތިކޮށްފައިވީހިނދު 

 ކޮމިީޓއަށް ފެނުނެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް

 ހިންގުުމގެ  ތަޙުޤީޤު ަބލާ  މައްސަލަތައް ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ ، ގުޅިގެން ޚިދުމަތާ ނަރުދަމާގެ ފެނާއި :ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ

 ފެން  ތަކެތީގައި ފަދަ އިކުއިޕްމަންޓް އަދި މެޝިނަރީ ލާްތތަކާއިއާ ބޭނުންކުރާ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފެން، ާބރާއި

  ރަށުގެ އުފެއްދުމުގައި ފެން ، ާބރާއި ދަރަޖަކުރުމުގެ ފާސްކޮށް ލައިަބ މިންގަނޑުތައް ހުންނަ ކުޑަކުރުމަށް އިސްރާފްވުން

 އެކަން، ސާިބތުވެއްޖެނަމަ ބޭނުންކުރާކަން  ފެން ިބަމކުން ޗަސް ނުވަތަ އަކުން ކުޅި ނުވަތަ  ފެންަފށަލައިން ދުރަތީޤު

 .ން ހިމެނުިބލުގައި  ލިިބގެންވާކަމަށް ތޯރިޓީއަށްއޮ ާބރު އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭއެކަމާގުޅިގެން  ،ހުއްޓުވުމާއެކު

 މާޔަތްކުރުން ޙި ޤުދުރަތީ ފެންފަށަލަ    75.

އެ ފެނަކީ  ، ރަށްރަށުގެ ިބމުގެ ފެންފަށަލައަކީ ޤުދުރަތީ ފެނުގެ ރިޒާވެއްކަމަށް ވުމާއެކު ން ދެކޭގޮތް: އިކޮމިޓީ 

ކަްށ އަންަނން އޮތް ޖީލުތަ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށްެބލޭހިނުދ،  ވާންޖެހޭނެކަމަށް ލަތަކަށްޞީވަޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 

ިމ ިބލުގައި ހިމެނުމަީކ މުހިންމު ކަެމއް ކަމަށް ކޮމިޓީއަްށ ކަން ިބމުގެ ެފްނފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފޯ

  ފެނުނެވެ.

 ރަށެއްގެ އެ، ނަގަންވާނީ ެފން  ނުވަތަ ޮކނެގެން ޮތރުފައިގެން ިބންަގނޑު ހެދުމަށް  މީރުފެނަށް ލޮނުފެން :ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ

، ހުންނަންވާނީ އިންޓޭކް ންނޭޝަޑީސެލި އަދި ކަމަށާއި ން ގޮތުގެމަތި ނުވާނެ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް ފެންފަށަލަައށް ދުރަތީޤު

 ކަމަށް  ފުންމިނުގައި ނުކުާރވަރުގެ އަސަރެއް ނޭދެވޭ ަފަށލައަށް ެފން ތޮރުފައިގެން ފުނަށް ވަރަށް  ފޫއަޅާ ފެންފަަށލަ ރަށުގެ

 .ންހިމެނު މާއްދާގައި ވަނަ 18 ިބލުގެ

 

 ކުރުން ނު   ބޭނުން ފެން  ޤުދުރަތީ ފެންފަށަލައިން ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް    85.

ޮބޑެތި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަްށ ނަގައި ޭބުނންކޮްށ  ،ފެނުގެ ރިޒާވްރަށްރަށުގައިވާ ިބމުގެ  ން ދެކޭގޮތް:އިކޮމިޓީ 

މަށްޓަކައި އެފަަދ ނުުނދިޔަވެާދނެ ކަމަަކށްވުމާއެކު އެކަން އެގޮތަްށ ވިައންނަ މި ރާއްޖޭގައި  ވަމުންޤީހުސްކޮށްލުމަކީ ތަރައް

 ކޮމިޓީއަށް ފެނުނެވެ.މެއްކަމަށް ކަ މުންމި ިބލުގެ ތެރެއިން ޙައްލެއް ގެނައުމަކީ މުހިކަންކަމަށް 
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 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

، ގޮތުންނާއި ުހއްޓުވުމުގެ ބޭނުންކުރުން މަސައްކަތްތަކަށް ސިނާޢީ ލަތްތައްޞީވަ ފެނުގެ ޤުދުރަތީ :ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ

 19، ަބޔާންކޮށް ގޮްތތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކުންފަރާތްތަ ބޭނުންކުރަމުންދާ އެގޮތަށް ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން މިޤާނޫނަށް

 .އިތުރުކުރުން ާމއްދާއެއް ބިލަށް ގޮތުގައި މާއްދާގެ ވަނަ

 ހިމެނުން   ބިލުގައި   ބާބެއް   އައު   ނަމުގައި މި  "  ރައްކާތެރިކުރުން   ތިމާވެށި "   95.

 ސީދާ  ސަަބުބން އޭގެ ށް ތިމާވެއްޓަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ހިންގޭ  މަތްދިނުމަށްޚިދު ނަރުދަމާގެ ފެނާއި :ދެކޭގޮތް  ން އިކޮމިޓީ 

 އިޢާދަ  ލިޭބނެ ތިމާވެއްޓަށް ކަންތައްތަކުން އެފަދަ ކަންތައްތަކަށްވުމާއެކު ފޯރާނެ އަސަރު ނުސީދާގޮތުން ގޮތުންނާއި

 ނުހަނު  ަބޔާންކުރުމަކީ ިބލުގައި ކަންކުރަންޖެހޭނެގޮތް ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ގެންލުްނތަކުން  ނުކުރެވޭނެފަދަ

 .ފެނުނެވެ ކޮމިޓީައށް ޭބނުންތެރިކަމެއްކަމަށް

 ކުރިން  ދިނުމުގެ ހުްއދަ ހިންގުމުގެ  މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި :ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ

 ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ރިޕޯޓް އެ ،ހަދައި އްރިޕޯޓެ ކުރާ ަބޔާން މިންވަރު ފޯރާ އަސަރު ތިމާވެއްޓަށް

 ފެން  ،ދޭންޖެހޭނެކަމާއި އިސްކަން ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް ކުޑަ ގެއްލުން ތިމާވެއްޓަށް ،ކަމާއި ފާސްކުރަންޖެހޭނެ އޭޖެންސީން

 ހަދަންާވނެ  ކަމުގައި ހަަކތަ އުފައްދާ  ބޭނުންޮކށްގެން ވަޞީލަތްަތއް ކުރަނިވި ދަޢާއި ،ހަކަތަައކީ ޭބުނންކުރާ އުފެއްދުމަށް

" ރައްކާތެރިކުރުން ތިމާވެށި" ،ހިމެނޭގޮތަށް އެރުވުން ކުރި  މެނޭޖްމަންޓް ރިސޯސް ވޯޓަރ އިންޓަރގްރޭޓެޑް އިތުރުން ކަމުގެ

 .ހިމެުނން ާބެބއް ިބލުގައި ގޮުތގައި ާބުބގެ ފަސްވަނަ މިނަމުގައި

 ޒިންމާތައް   ފަރާތުގެ   ދުމަތްދޭ ޚި   105.

 ފެންވަރު މެދުކެނޑުމެއްނެތި، ކަމާއި ހަމަހަމަ ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި ދުމަތްޚި ނަރުދަމާގެ ފެނާއި :ދެކޭގޮތް  ން އިކޮމިޓީ 

 . ފެނުނެވެ ކޮމިޓީއަށް ޒިންމާއެއްކަމަށް ޚިދުމަތްދޭފަރާތުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޚިދުމަތެއް ރަނގަޅު

 ފެނާއި  ނެގުމަކާނުލައި އަގު ފަހަރު ފުރަތަމަށް ތަންތަނަ ދޫކުރާ އެޅުމަށް  ގެދޮރު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި : ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ 

  މައްސަލައެއް ، ގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި، ނުމާއިގުޅައިދި ހޮޅި ނަރުދަމާގެ

، ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް، ބަހައްޓައި ގޮތަކަށް ލޭިބނެ ފަސޭހައިން ތަކެތި ސާމާނާއި ޭބނުންވާ ކުރިމަތިވިޔަނުދިނުމަށް

 ހެން ފެންާނނެ މުކޮށްޢާން  ފީ ނަގާ ށްޚިދުމަތަ ނަރުަދމާގެ ފެނާއި ، އްލުކޮށްދިނުމާއިޙަ މައްސަލަ ށްއަވަހަ ވީހާވެސް

 ގެންދިއުމަކީ ކުރަމުން ޓެސްޓް ފެން ލަކުންސޫއު ޅޭ ކަނޑައަ ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮލިޓީ ފެނުގެ އިތުރުން ަބހެއްޓުމުގެ

 ން.ހިމެނު ގޮތުގައި ޒިންމާއެއްގެ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ
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 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

 ދިނުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން   ނިކަމެތިންނަށް   ޚިދުމަތް   ނަރުދަމާގެ   ފެނާއި   115.

 މި ، ވީހިނދު ކަށްޤަޙައް އަސާސީ ލިިބގެންވާ މީަހކަށްވެސް ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ ނަރުދަމާގެ އިފެނާ :ދެކޭގޮތް  ން އިކޮމިޓީ 

  ދިރިއުޅޭ  ސަރަޙައްދުގައި ޚިދުމަތްދޭ ކުރުމުގައި ތަންފީޒު ާބރުތައް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ އިދިނުމުގަ ދުމަތްޚި

 .ފެނުނެވެ ކޮމިޓީއަށް އޮންނަންވާނެކަަމށް މަޖެހިފައިހަ  ގޮތްތަކެއް ލުއި ނިކަމެތިންނަށް

  ޚިދުމަތްދޭ ކުރުމުގައި ތަްނފީޒު ާބރުތައް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން:

 ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި، އިގުޅައިދިނުމާ ިޚދުމަތް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި ނިކަމެތިންނަށް ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި

، ަބޔާންކޮށް އިންތިޒާމްކުރަންވާނެކަމަށް ލުއިގޮތްތަކެއް އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑާލުންފަދަ ނުވަތަ ސަސްޕެންޑްކުރުން 

  ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެމި  އެކުލަވާލާނީ ދަފްތަރު ގެނިކަމެތިން އެކުލަވާލެވޭ ބޭނުމަށް މާއްދާގެ  މި އަދި

 .އިތުރުކުރުން މާއްދާއެއް  ބިލަށް ގޮތުގައި ާމއްދާގެ ވަނަ 33 ،ަބޔާންކޮށް ކަމަށް ކައުންސިލުން  ލޯކަލް ގޮތުގެމަތިން

 އި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ފެނާ   125.

  މި  ،ވޭނީދެ ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފެނުގެ ރަށެއްގައި  އެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ : ދެކޭގޮތް  ން އިމިޓީ ކޮ 

 ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ އުސޫލުތަކާ ދިނުމާެބހޭ ލައިސަންސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިުދގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ

  މާއްދާގައި  ވަނަ  36 ނޫނުގެޤާ މި ގައިކަމަށްހޯދުމަށްފަހު ލައިސަންސް  އޮޕަރޭޓިންގ ދޫކުރާ އެކަމަށް ންއިއޮތޯރިޓީ

  ންމު ހިމު ދިނުމަކީ ތަފްޞީލު އިތުރުމި ިބލުގައި  ގުޅޭގޮތުން ލައިސެންސްއާ އޮޕަރޭިޓންގ، ަބޔާންކޮށްފައިވީހިނދު

 .ފެނުނެވެ ކޮމިޓީއަށް ކަމެއްކަމަށް

 ލައިސަންސް، އުޫސލުތަކާއި ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ދިނުމުގައި ލައިސަންސް، ޝަރުތުތަކާއި ލައިސަންސްގެ : ހުށަހެޅުން   ކޮމިޓީގެ

 ވަނަ 38، ަބޔާންކޮށް ގޮތްތައް ނެޢަމަލުކުރާ ހުށަހެުޅމުގައި ހޯދުމަށްއެދި ަލއިސަންސްގެ އިތުރުން މުއްދަތު ދޫކުރެވޭ

 މާއްދާ  ހަތަރު ބިލަށް ގޮތުގައި ގެވަނަ މާއްދާ 41 އަދި  ވަނަ މާއްދާ 40 ވަނަ މާއްދާއާއި، 39  ،މާއްދާއާއި

 .އިތުރުކުރުން

 ދުން ޅެ ނުކު   ޚިދުމަތްދިނުމަށް   ދޭފަރާތުން   ޚިދުމަތް   135.

 ސަަބަބކާހުރެ ެއއްވެސް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ލިިބަފއިވާ ލައިސަންސް ދުމަތްދިނުމަށްޚި :ދެކޭގޮތް  ން އިމިޓީ ކޮ 

 ފައި ލިބި ން ޤާނޫނު މި ޙައްލު  އެކަމުގެ، އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުކުޅެދިއްޖެނަމަޚިދުމަތްދޭފަރާުތން  ޚިދުމަތްދިނުމަށް

 .ފެނުނެވެ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް ޭބުނންތެރިކަމެއް  ނުހަނު އޮތުމަކީ
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 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

 ގޮތުން  ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކުރަންވީގޮތް ޚިދުމަތްދޭފަރާތުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނުކުޅެިދއްޖެނަމަ : ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ 

 ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި ދަުށން  ޤާނޫނުގެ މި"ން. ަބަދލުކުރު އަންަނނިވި ގޮތަށް ގެ ިޢާބރާތްމާއްދާ ވަނަ 53 ިބލުގެ

 މުއްދަުތގެ  ލިިބފައިވާ ލައިސަންސް އެފަރާތަކަށް  ،ފަރާތަުކން ލިިބފައިވާ ަލއިސަންސް އޮޕަރޭޓިންގ ޚިދުމަތްދިނުމަށް

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް، އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް ސަަބަބކާހުރެ އެއްވެސް ތެރޭގައި

 އެންގުމުގެ  ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ނުގެނެސް ަބދަލެއް އަގަށް ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތް، ހަމަެޖހެންދެން ފަރާތެއް އެހެން

 ." ލިބިގެންެވއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް އިޚްތިޔާރު

 

 އަދަބުތައް   ކަނޑައެޅިފައިވާ   ބިލުގައި   145.

 އަދަުބތައް  އިދާރީ ދެވޭނެ  ފަރާތްތަކަށް ޚިލާފުވާ ޤާނޫނާ  ،މާއްދާގައި ވަނަ 54 ިބލުގެ :ދެކޭގޮތް  ން އިމިޓީ ކޮ 

 ށްފައިަބޔާންކޮއެ މާއްދާގައި  އަދަުބ ކަނޑައެޅޭނެ އެކަމަށް ތަކަކާއިޙާލަތް ހުރިހާ ނެވާލާފުޚި ޤާނޫނާ، ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 .ފެނުނެވެ ކޮމިޓީއަށް މުހިންމުކަމަށް އޮތުން

މި   އަދަުބތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ،ޙާލަތްތަކާއި އިތުރު  އްޖެކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެވެޚިލާފު ޤާނޫނާ : ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ 

  މާއްދާ  ވަނަ 54 ިބލުގެ ކުރުމަށްފަހުކުޑަ ދަދުތައްޢަ ޖޫރިމަނާގެ  ަބއެއް ހުރި ިބލުގައި މާއްދާއަށް އިތުރުކޮށް، އަދި

 .ންފުރިހަމަކުރު އިތުރަށް

 މާނަކުރުން   ލަފްޒުތައް   155.

 މާނަކޮށްފައިވާ  މާްއދާގައި ވަނަ 62 ިބލުގެ ުގޅިގެން ގެނައުމާ ތަކެއްއިސްލާޙު ގިނަ ބިލަށް :ދެކޭގޮތް  ން އިމިޓީ ކޮ 

 .ފެނުނެވެ  ކޮމިޓީއަށް ކަމެއްކަމަށް މުހިންމު  މާނަކޮށްދިނުމަކީ ލަްފޒުތަކެއް އިތުރު އިތުރުން ލަފްޒުތަކުގެ

، ޚިދުމަތް ފެނުގެ، ލައިސަންސް، އިތުރުން ލަފްޒުތަކުގެ މާނަކޮށްދީފައިވާ އިގަމާއްދާ މި  ިބލުގެ :ހުށަހެޅުން  ކޮމިޓީގެ 

، ބޭނުން   ސިނާއީ ، އުފެއްދުން ފެން، ބޯފެން  ،ަތަޣއްޔަރުކުރުން ،ލަތްތައްޞީވަ ފެނުގެ، ފެންފަށަލަ މީރު، ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ

 .ކުރުންފުރިހަމަ އިުތރަށް ިބލު މާނަކޮށްދީ ތަށްޒްލަފް މި ، އިޚްތިޞާސް ކައުންސިލްގެ އަދި އްދުޙަސަރަ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

ޚިޔާލުތަކާއި މެންަބރުން ކޮމިޓީގައި ކުރި   ކޮމިޓީއަށް ލިިބފައިވާގުޅޭގޮތުން  މި ިބލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ިބލާ

މަޝްވަރާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިސްވެ ދެންނެވި ަބދަލުތައް ބިލަށްވާނީ ގެނެވިފައެވެ. އަދިވެސް މި ިބލު އިތުރަށް 

  ފައިވާނެއެވެ.ސްގެނެ އިންކޮމިޓީގެންނަްނޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ކުރުމުގެ ގޮތުން މަފުރިހަ
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 ލައިމެޓް ޭޗންޖް ކޮމިޓީ އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކް

 ނިންމުން   ކޮމިޓީގެ   . 6

ތަކާެއކު ރާއްޖެއަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތައް ަބއްޓަން ޙުިބލަކީ، އެ ބިލަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާ ނަރުދަމާގެ ފެނާއި

ްނ އިއެއްގޮތައް ަބއްޓަންކުރެވިފައިވާ ިބލެއްކަމަށް ކޮމިޓީ ކުރެވި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާ

ރައްޔިތުންެގ ބިލާމެދު  ން ނިންމާފައިވާ ގޮަތށްއިއެ ިބލު ޮކމިޓީ ަބދަލުތަކާއެކު ެގނައިން އިކޮމިޓީބިލަށް  ދެކެމެވެ.

 ( ގެ ަދށުން ވވަނަ މާއްާދގެ ) 122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަވާއިދުގެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަްށ އެދިމަޖިލީހުން 

ެގ ަލއިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްއޮްތ  ގައި 2020 ޖޫން 15، ޮފނުވުަމށްމަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ

 ަވނީ  އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ  ަބއިވެރިވި ވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ އަށްވަނަ ަބއްަދލުވުމުގައި ކޮމިޓީ 27މި އަހަރުގެ 

 ފައެވެ.ނިންމާ

ިބުލ  އަދި " ގެ ގޮތުގަިއ އެވަނީއެވެ.1-މި ރިޕޯުޓގެ "ޖަދުވަލު ިބލު"، "ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ،ން ދިރާސާކުރިއިކޮމިޓީ

ަބްތ ޞްނި ހާޒިރުވިމެންަބުރން  ންތަަކށްގެ ަބއްދަލުވުލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކް މަށްދިރާސާކުރު

 އެވަނީއެވެ.ހިމަނާފައި " ގެ ގޮުތގައި 2-"ޖަދުވަލު ޒިރީގެ ތަފްޞީލުހާއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ފެނިވަޑައިގަންނަާވ  ށްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަ ތިޔަ  ިބލު"، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ" ށްފައިވާފާސްކޮން އިކޮމިޓީވީމާ، 

 މި ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަމެވެ.  އެދި ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްުވން 
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   ބިލުފެނާއި ނަރުދަމާގެ  
 ހުރިސްތު ފި

 

  ބާބު  އެއްވަނަ 
  ފެށުން 

 4                                            ނަން  ތަޢާރުފާއި .1

 4                                  މަޤްޞަދުަތއް މައިގަނޑު ޤާނޫނުގެ .2

  ބާބު   ދެވަނަ 
  ޙައްޤުތައް 

 6                                    އްޤުޙަ ލިުބމުގެ ފެން ރައްކާތެރި .3

 7                      ޙައްޤު ލިުބމުގެ ޚިދުމަތް ނިޒާމެއްގެ ގެދަމާނަރު އެކަށީގެންވާ .4

 7                                         ޒިންމާތައް  ދައުލަތުގެ .5

  ބާބު   ނަ ތިންވަ 
  ދައުރު   އައްސަސާތަކުގެ މު 

 9                                   ޒިންމާ  ކަނޑައެޅުމުގެ  ސިޔާސަތު .6

 9                                        ޛުކުރުން ފީ ތަން ޤާނޫނު .7

 9                                   ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު މިނިސްޓްރީގެ .8

 12                               ާބރުތައް ޒިންމާތަކާއި ގެތަކުކައުންސިލު .9

 14                               އެއްަބސްވުން ވެވޭ މަށްދިނު މަތްޚިދު .10

 14                                   ތުތައްލިއްޔަމަސްއޫ ގެޓީއޮތޯރި .11

 17                                        ާބރުތައް  ޓީގެތޯރިއޮ .12

 19                          ޢާހަދާތައްމު އެއްަބސްވުންތަާކއި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ .13

 19                              ޕްލޭން ކްޖިޓީޓްރެސް ދަމާގެރުނަ ފެނާއި .14

 20                               ޕްލޭން  ކަނޑައަޅާ ންފަރާތު ދުމަތްދޭޚި .15

 21                            މާޒިން ކުގެއްސަސާތަމުއަ ންހެއެ ދައުލަތުގެ .16

  ބު ބާ   ހަތަރުވަނަ 
  ތައް ވަސީލަތް   ފެނުގެ 

 21                          ކަންރިމިލްކުވެ ވަސީލަތްތަކުގެ ގެފެނު ތީޤުދުރަ .17

 21                                  ތްކުރުން މާޔަޙި ންފެ ހުރިެބންލި .18
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 22             ންރުކުނު  ޭބުނން ށްމަސައްކަތްތަކަ ސިނާޢީ ލަތްތައްވަސީ ގެފެނު ޤުދުރަތީ .19

 23                                     ޔަރުވުންޣައްތަ  ފެންފަށަލަ .20

 24                                ންޭބރުކުރު ނަގައިގެން ފެން ިބމުން .21

 25                                     މުނިޒާ އުފައްދާ މީރުފެން .22

 25                     ުރން ންކުނުޭބ ފެން ވަސީލަތްތަކުން ގެފެނު ގައިކުސާތަރިކާ .23

 25                                     ންތައްޔާރުވު ށްކާރިސާތަކަ .24

 ބު ބާ   ފަސްވަނަ 
 ން އްކާތެރިކުރު ރަ   ތިމާވެށި 

 26                       ރިޕޯޓު  ޔާންކުރާަބ ރުންވަމި ފޯރާ ރުއަސަ ށްތިމާވެއްޓަ .25

 26                   ދިނުން  ންއިސްކަ ލޮޖީތަކަށްޓެްކނޮ  ކުޑަ ލުންގެއް އްޓަށްވެމާތި .26
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   ބިލުފެނާއި ނަރުދަމާގެ    
 

 

ބާބު   އެއްވަނަ  

 ފެށުން 
 ސާފު ފެން އި ދިިރއުޅޭ އެންމެނަށް ރައްކާތެިރ ޖޭގަ ާރއްހިދިެވމިއީ،  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި

އެކަށީެގްނާވ ރަށާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގިއ، އެ
ފެނާިއ  ،މުކުރުމަށް މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައިއިޤާނިޒާމެްއ  ެގ ނަރުދަމާއްރެމިންަވ

ތައް މިންަގނޑު ާކއި ލުތަސޫއުފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް 
ލަތްަތްއ ރައްކާތެރިކޮްށ ސީަވފެނުެގ  ދިެވހިާރއްޖޭެގ ،ކަނޑައެޅުާމއި

މުެގ ކަނޑަެއޅު އްތަ ެވސް ކަމާުގޅޭ އުސޫލުއެނޫންކާިއ، ލުތަސޫދެމެހެއްޓުމުެގ އު
 .ެވޤާނޫނެ

 
 "ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޤާނޫނު" އެެވ. ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 
ޑު  ޤާނޫނުގެ މައިގަނ

 އް ތަދުޞަޤްމަ
 އި ެއަވީނެއެވ.ްނކޮށްފަތައް، ތިރީގައި ބަޔާމަޤްޞަދުނޫނުެގ މި ޤާ  .2

 
ސާފު ފެން ާދ ކުރަން ކަމުއަދި ބޭނުންޞިއްހީޮގތުން ަރއްކާތެރި  )ހ(  

 ؛ރުންަށަވރުކުކަން ކަބިދޭތުންނަށް ލިޔިއްރަ
 

 ގެ ެރއްމިންަވ އެކަީށެގްނާވ ކާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެްއަގިއެވސް އެ ރަށަ )ށ(  
އްޓެނިިވ ތުންނަްށ ދެމެހެޔިތް ރައްޚިދުމަ އެ ،ކޮށް މުޤާއި އްނިޒާމެ ެގނަރުދަމާ

 ؛ކުރުން ަވރުށަކަާމއި، ެއކަން އެޅުއް ކަނޑަ ޮގްތތަކެފޯރުކޮށްެދޭވނެ ޮގތެްއގައި 
 

  

Deleted: C

Deleted :ީޞ



5 

ށާއި، ލުތަކަލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި މިހާރުެގ ޖީސީހުރި ފެނުެގ ަވންލިބެ (ނ)  
ެއ ށް ންުކރެޭވނެޮގތަނިިވ ޮގެތްއގައި ބޭނުމެހެއްޓެދެ ކަށްޖީލުތައަންނަން އޮތް 

ެގ ރުމާއި، އޭތަަރްއޤީކު، ަރއްކާތެރިކުރުާމއި، ޙިމާޔަތްކުރުާމއިލަތްތައް ސީަވ
 ؛ކުރުންޛުނަޑއަޅައި ތަންފީ އް ކަތަކެނެ ޮގތްލިބިދެޭވށް އަމަހަ ރިފުމަންފާ 

 
 ޢީ ންތަނާއި ސިނާއި ތަ ކާތަށްާވ ރަދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފަތުރުެވރިކަަމށް ދޫކޮށްފައި (ރ)  

ރަށުަގާއއި ތަންތަނުގައި އެތަނަާކ ށް ރަށްަފިއާވތްކުރުމަށް ދޫކޮމަސައްކަ
ން ޭވކަބިދެަތއް ލިތްމަޚިދުެގ ެފނާއި ނަރުދަމާ އިޮގެތއްގަ  އެކަީށެގންާވ

 ؛ން ަވރުކުރުކަށަ
 

 ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތާއި، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް (ބ)  
ަގންނަ މަތް ލިބިފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމާއި، ޓުކޮށް ބެލެހެއްޓު އުލޭރެިގ

ޒިންމާތަްއ ތަކުެގ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް ެގ ޙައްޤުަތކާއިފަރާތްތަކު
 ؛ން ޅުޑައެކަނ

 
ތްތަކަށް ކޮށްާފނެ ނޭދެޭވ ައސަރުތަްއ ހުްއޓުުވމަށް ނުަވަތ ލަސީވަ ފެނުެގ  (ޅ)  

އެކުަލާވލަިއ އޭެގ ދަށުްނ  އްލޭނެެގ ޕްދުރު ރާސްތާ  ،ކުޑަކުރުމަށް
 ؛ެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބާރުއެުޅންދައުލަތު  މަސައްކަތްކުރުމަށް

 
ނުަވަތ  ސަބަބުން ެގމުޭދ ެގއްލު އިުދަގޞް ަގނިޒާމުތަކަށް  ެގމާފެނާއި ނަރުދަ (ކ)  

ހިންާގ ބެލެހެއްޓުމުަގއި އިޙުމާުލުވމުެގ ސަބަބުްނ  މުނިޒާ ެގއި ނަރުދަމާފެނާ
 މެއްނިޒާ ނެޅޭއެ ފިޔަަވޅުފަރާތްތަކާމެދު  އެަފދަުގިޅެގން  މާލުއްެގބޭ ލި

 ؛ޤާއިމުކުރުން
 

 ިރުވން އިެވތަކުެގ ބަ އަމިއްލަ ފަރާތްފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތުގައި )އ(  
 ؛ރުންރުކުއިތު
 

ހިްނުގމުެގ ތެެރއިން ތިމާެވއްޓަްށ  ޤާއިމްކުރުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމް )ވ(  
 ؛ން ތައް ކުޑަކުރުންއްލުބޭ ެގލި
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ިއެވިރުވން ދިނުމުގައި ރަްއޔިތުްނެގ ބަ ޚިދުމަތްފެނާއި ނަރުދަމާެގ  )މ(  
 ދި އަ ؛ންދުމަތްދިނުތުންނާ ާގތުން ޚިއިތުރުކުރުމާއި ަރއްޔި

 
 އެ އިތް ބިނާކުރުމާސީލަަވއިންސާނީ  ިއންދާއިރާ މާެގރުދަނަ އިފެނާ ފ()  

އަިދ  ދީޞާތިޤްާރއްޖޭެގ އިދިެވހި ދާއިރާއިން އެ  އިމާރުކުޤީތަރައް ތްޢަސިނާ

 ރުދިނުން.ބާއަށް ޤީތަރައް ޢީއިޖްތިމާ
 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ތައް ޙައްޤު 
މިއްަލ ބޭނުމަށާއި، ޒަރޫީރ މީހަކަށްމެ، އަ  ކޮންމެއުޅޭރި ޖޭަގއި ދިއްދިެވހިރާ )ހ(  .3 އްޤު މުގެ ޙަބުރައްކާތެރި ފެން ލި

ެގންާވ މިންަވރަްށ ލިބުމުެގ ޙައްޤު ، އެކަށީ ންރި ފެ ކާތެބޭނުންތަކަށް، ރައް
 އެެވ.ބިެގންވެ ލި

 
  ފެން، އެކަށީެގްނާވށްޓަކައި، ރަްއކާތެރި)ހ( ެގ ބޭނުމަމި މާއްދާެގ  )ށ(  

ެގއްަގއި ސާުފ  އަހެޔޮ ްނާވެގށީކަަގިއ، އެ ރޭެގ ތެޙައްޤު  ބުމުެގރަށް ލިަވމިން
ފަދަ ޚިދުމަތަކަށް އެ، ޤާއި ޙައް ލިބުމުެގ އަދި ރަްއކާތެރި ފެނުެގ ޚިުދމަތް

 ލިބިެގްނުވން ސިުލުވމުެގ ަޙއްޤުތްތަކަށް ާވލަަވސީ ނުަވތަ އެނޫންެވސް ފެނުެގ
 ހިމެނެއެެވ.

 
ްށ ރަަވ މިންންާވބޭނު  ށްކަނުންތަރީ ބޭޒަރޫ، ޓަަކއިށްމި މާއްދާެގ ބޭނުމަ )ނ(  

 ،އިމަށާބުއި ން ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، ެކއުންތެރި ފެން ލިބެންހުރުރައްކާ
މަތީ  ކަންރުތާހިތި ސާފުކުރާ ތަކެސާފުތާހިރުުވމަށާއި، ދިރިއުޅޭ ތަނާއި ބޭނުން

 ށެެވ. ލިބެންހުރުމަމިންަވރަށް ފެން ބޭނުންާވ ބެހެއްޓުމަށް
ފެން އްކާތެރި ން ރަޮގތުޙީ އްޞި ންާވނީ،ދޭ ެފން ާވ ފޯރުކޮށްށްބުއިމަކެއުން  ރ()  

 ކަމުަގެއެވ.
 

ފެން   ށް ފޯރުކޮށްދޭރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަރޫ ޒަ އި،ފިޔަވަ ކެއުން ބުއިން  )ބ(  
 ެވ.އިނުާވ ފެނަށެރަހަ ނުބަ  ސާފު، ަވސް އަދިާވނީ، އެކަީށެގންާވންާވ

Deleted : ަަވސީލ

Deleted :ަޞީލ

Deleted :ިމ

Deleted : ައ

Deleted :ިމ

Deleted : ްގ

Deleted :ާސ

Deleted : ީއ

Deleted: ¶

Deleted :ސީލަ ަވ

Deleted :¶
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ަގއި ޖޭއްރާދިެވހި، ލައި ނުތުކުރުމަކާ ަކކީ، ތަފާތަ ތްަވސީލަ ފެނާއި ފެނުެގ )ޅ(  

ުމަގިއ ކަ އްކެތްތަލަަވސީއިން ާވސިުލެވޭވ ށް ފަސޭހަނައުޅޭ އެންމަދިރި
 ންާވެނއެެވ.ާވ
 

ތައް، ތްަވސީލަ ލިބިދޭ ރަށެއްަގއި، ފެނުެގ ޚިދުމަތް ޅޭ ކޮންމެމީހުން ދިރިއު )ކ(  
ިއ ެތއްގަ ެވޭވ ޮގާވސިލު ހައިންސޭރިއުޅޭ އެންމެނަށް ފައި ދިނުގަ އެތަ
މަށާިއ ފަތުރުެވރިކަެވރިކަމަށާއި ނޑުދަދި އަ ެވ.އެ ނެންނަންާވހުއިމުެވފައި ޤާ

  އުޅޭ ށުގައިރަށްފައިާވ ރަށްރަށުަގިއެވސް އެ ރަށްތަކަށް ދޫކޮ ތްއްކަ މަސަސިނާޢީ
ޚިދުމަތް ެގ ފެނު ރަށްާވ މިންަވރާތްތަކަށް ބޭނުންއަދި މަސައްކަްތކުރާ ފަ

 ނެއެެވ.ންނަންާވފައި ހުުމެވޤާއި އްތްތަލަސީަވލިބިދޭ 
 

ްއ ޗެ އެއް ލިބޭ ެގންާވ ހެޔޮ އަެގްއަގއި ތްތަަކކީ، އެކަށީ ލަަވސީނުެގ ފެ އިފެނާ )އ(  
 ާވްނާވނެެއެވ.ކަމުަގއި 

 
  ގެދަމާއެކަށީގެންވާ ނަރު

  ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ
 ޙައްޤު

 އެކަީށެގންވާ މެ، ކަށްހަމީ ކޮންމެ ،އިއްގަ ށެރަ މެންކޮ ހުން ދިރިއުޅޭމީ )ހ(  .4
 .ވެ އެ ލިބިެގންވެ  ޤުބުމުެގ ޙައްޚިދުމަްތ ލިއްެގ ނިޒާމެ ެގމާދަނަރު
 

ްއެގ ނިޒާމެ ެގަދމާރުނަ ްނާވނުަމށްޓަކައި، ެއކަށީެގ )ހ( ެގ ބޭމި މާއްދާެގ )ށ(  
 ރަށަކާ ޅޭރިއުއެަވނީ، އެމީހަކު ދި ކަމަށް ބުނެފައި  ޙައްޤުލިބުމުެގ ޚިދުމަތް
 ެށެވ.އްޤަ ޙަމުެގބުލިޚިދުމަތް އްެގ ނިޒާމެ  ެގދަމާނަރު ާވެގންއެކަށީ 
 

  .5 ދައުލަތުގެ ޒިންމާތައް 
 

 ޓަކައިނުމަށްދިްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްރަ އްތައްޤުށްފަިއާވ ޙަކޮޔާންއި ބަަގމި ބާބު
 ންާވނެެއެވ.ިވ ކަންކަްނ ކުރަނިއަންނަ ދައުލަތުން

 
ށް  މަިއ ފޯރުކޮށްދިނުަގޮގތެއް ނެިވ އްޓެހެތް ދެމެމަޚިދު ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ހ()  

 ؛ކުރިއެުރުވންތްތައް ާޤިއމުކޮށް، ަވސީލަބޭނުންާވނެ 
 

ްއެގ ފެންަވރެ  ރަނަގޅު، މާއިޭވކަދެލިބިާސފު ފެން  ރިތެކާއްޙީޮގތުން ަރއްޞި ()ށ  
 ؛ންރުކުަވށަކަކަން ދެޭވލިބެެގ ޚިދުމަތް ދަމާނަރު

Deleted :ޞީލަ ަވ

Deleted :އްޖޭަގއިހިރާދިެވ 

Deleted :ިކ ޅޭއުރިދ

Deleted :ްހަރުދަނާކުރުނ

Deleted :ްނަށް ރައްޔިތުނ

Deleted :ިނަށް ތުންރައްޔ



8 

 
 އެންމެހައި ދަތިތަކާއި  ލިބިދިނުމުގައި ކުރިމަތިާވތް މާެގ ޚިދުމަނަރުދަ ފެނާއި )ނ(  

ހުރިހާ   ްއގައި ުކރެެވންހުރިުގތެވަ  ނައްތާލުމަށް އެ އްތަސްހުރަ
 ؛ތެްއކުރުންމަސައްކަ

 
ތް ޚިދުމަ ެގދަމާރުްއެގ ނަ ަވރެފެން ރަނަގޅު، ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން ލިބުމާއި )ރ(  

ތަކުން ކުރިމަތިުކރުާވ ދަތިތަކުން އްޔިތުންނަށް ެއއްެވސް ފަރާށް ރަަގތުމަލިބި
އް ދަނާ ނިޒާމެށްދެޭވނެ ހަރުކޮރުންނަށް ފޯޔިތުއްރަ އްޤުޙަ އެރައްކާތެިރެވތިބެ 

 ؛ާވކަން ކަށަަވުރކުރުންަފއިކުރެިވޤާއިމު
 

 ނުގެ އި ފެމަށްޓަކަށްދިނުކޮފޯރު އްޚިދުމަތްތަކާތެރި ފެނުެގ ޞިއްޙީޮގތުން ރައް )ބ(  
 ؛ނޑުތައް ކަނޑައެޅުން މިންަގ
 

 ންެގމާލުކަމެއް ދީސަ  ޞަޚާއް ކަށްތްތަޚާއްޞަ ރަްއކާތެރިކަން ލިބެްނޖެހޭ ފަރާ )ޅ(  
ސްކަންީދެގްނ ތަކަށް އިމުގައި އެފަރާތްދިނުކޮށް ފަހިމަތް ޚިދުފެނާއި ނަރުދަމާެގ

 ؛ބާރުއެޅުން ށްދިނުމަށްރުކޮތް ފޯއެ ޚިދުމަ
 

ދެމުންދަނީ މި   ދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދުމަތް  ޚިމާެގރުދައި ނަފެނާ (ކ)  

 ންކަންތިމަ ްތާވ ޮގތުެގޮގއްއެ  ކާތަނޑުންަގޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މި
 ދި އަ؛ ކުރުން ކަށަަވރު

 
ން ތްތަކެއްކަމަދުޚި ނަ ކަށޭއެނާ ޤީކޮށް ޒަމާމަތް ތަރައްނަރުދަމާގެ ޚިދު އިފެނާ އ()  

ގެންނަންޖެޭހ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮުތން ންދާ ޚިދުމަތްތަކަށްށާއި، ދެމުޅުމަޑައެކަނ
 .އް ކުރުންސާތަރާހޭ ދިރަންޖެ ކުއިކަޓަށް މައުގެނަ ތައްަބދަލު

 

Deleted :ްނަށް ރައްޔިތުނ

Deleted : 

Deleted :ެެ

Deleted :¶

Deleted :¶

Deleted :.

Deleted :ެންމެއް އެކުަލާވލުނިޒާ ޭވނެކުރ.

Deleted :¶

Deleted :ިހ

Deleted :ްއ



9 

 

 ބާބު   ނަ ތިންވަ

 އައްސަސާތަކުގެ ދައުރު މު
މުގެ  އެޅު ކަނޑަސިޔާސަތު

 ންމާޒި
 ކާ ތަސިޔާސަތުއަާޅ ކަނޑަ ންކާރުނީ ސަރުާވތް ދޭން ޚިދުމަފެނާއި ނަރުދަމާެގ )ހ(  .6

 ފެނާިއ ނަރުދަމާެގ  ެވހިރާއްޖޭަގއިންނެެވ. ދިމަތިެގޮގތު  ޮގތްާވއެއް 
  ފާެގމަތިން ލަ ޔާގެ ހޫރިއްރައީސުލްޖުމް ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއަޅާނީ 

މުކޮށް ންޢާ ތައްސިޔާސަތު ައޅާ ކަނޑަރު މިނިސްޓަ ތުންރެެވ. މިޮގސްޓަނިމި
. އަިދ ެވނެއެ ންާވރަ ކުއު ޢިއި ޝާްޓގަ ރުެގ ެގޒެކާރުސަ ދިެވހި ށްޮގތަ ފެންނާނެ

އިދުން ެގެޒްޓ ަގާވ ބަދަލުތައް އެއް ައތުވެއްޖެނަމަ، ސާތުަތކަށް ބަދަލެޔާސިއެ 
 ެވ.ކުރަންާވނެއެ 

 
 ކޮންެމ ހިންގާތަ ވަނު ވާރާ ތެއްކަިރ މަސައްންހުޅުރުދަމާއާ ގުނަ އިފެނާ ށ()  

ކަށް  ތުތަސިޔާސަ  އެކަށައަޅާ ށުންދަގެ ހ( ދާގެ )މި މާއްޔަސް ވިފަރާތަކުން
 ވެ.އެކުރަންވާނެއަށް ޢަމަލުމަފުރިހަ

 
ކަނޑައަާޅ  ޓަރުމިނިސްާވ ޮގތުެގމަތިން، ދާަގއި ނަ މާއްަވ 6ެގ ނުނޫޤާ މި  .7 ޛުކުރުން ފީ  ތަންނުޤާނޫ

 ނެެވ.ންއޮތޯރިޓީރާނީ، ތަންފީޛުކު މި ޤާނޫނު، ންޮގުތެގމަތިާވ ތްްއޮގއެ ކާސިޔާސަތުތަ
 

މިނިސްޓްރީގެ  
 ތައް މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ންސްޓްރީކަންކަން މިނި ންނަނިިވޮގތުން އަ މުެގކުރުޛުފީންތަނު ނޫޤާ މި  .8
 ެވ.އެ ނެކުރަންާވ

 
 ިވނިއްޓެހެދެމެރުދަމާެގ ޚިދުމަތް  ނަނާއިއި ފެެގ ރަށްރަުށަގރާއްޖޭދިެވހި (ހ)  

 ؛ަޅިއ ހިންުގންޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަނަޑއަކޮށްދިނުމާބެހޭ ގައި ފޯރުއް ޮގތެ
 

ތަްއ ދުާވއިަގ  ހައިންމެހޭ އެހަދަންޖެ އިކަޓަށް މަކުރުޛުންފީޤާނޫނު ތަ މި )ށ(  
 ؛ންރުަވރުކުން ކަށަ ކަކުެރޭވޛުފީ ންތަދުތައް އިވާ ަގ އެ އި،ދަހަ
 

ެގްނާވ  ެއކަށީއިރަަށކާ  އި އެްއަގށެރަ މެންކޮ އްޖޭެގ މީހުން ދިރިުއޅޭ ރާހިެވދި )ނ(  

  ތާރީޚުން  ފަށާ މަލުކުރަން ޢަމި ޤާނޫނަށް  ،މެއްފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާ
 ހިންޭގނެ  މުކޮށްއި ޤާ ރޭަގއިތެ ރުެގ( އަހަފަހެއް) 5 ެވެގންިގނަ ެގންފެށި

Deleted :¶

Deleted :ިާވނެޙާޞިލު އްދުތަޞަޤްނޫނުެގ މަޤާ މ 
 ޤާނޫނުެގ އެްއެވސް ުއސޫލަކާ ދި މިއަމަތިން، ޮގތުެގ

އި ފެނާަގއި ޚިލާފުނުާވނެ ޮގތުެގމަތިން، ިދެވހިރާއްޖޭ
ނީ ަށއަޅާކައެ ތުތައްސަސިޔާ ،ަގއި ންކަމު  ކަޅޭުގދަމާއާނަރު
¶ެވ.ޓަރެނިސްމި

Deleted :ީެ

Deleted : 
Deleted : 

Deleted : ްއ

Deleted :ޭެ

Deleted : ްއ

Deleted :ިެައ

Deleted : 

Deleted :ިމ

Deleted : ިންކަން ެގން ކަބާރުލިބި ންނޫނުޤާމ
 އިމެހަން އެލާއުފު ސްއޫިލއްަޔތުކުރުމުެގ މަޛުތަންފީ

އަށް  މަކަށް ފުރިހަމި ސިޔާސަތުތަ ފަރާތްތަކުން
….ެވާވނެއެންރަކުލުމަޢަ

Deleted :ިމުެގ މައިަގނުޑ ންުގހި ނުނޫޤާމ
ށާއި، މިނިސްޓަރަ ނީށްފަިއާވތިކޮމަ އްތުތަޔަލިއްޢޫމަސް
، ލުތަކަާށއިކައުންސި ރިޓީއަާށއި، ަރށުތޯއުލޭޓަރީ އޮރެިގ

ތަކަާށއި، ލް ކައުންސިިސޓީ ،ށާއި ކަތަލުއުންސިއަތޮޅު ކަ 
….ށެެވތަކަރާތްޚިދުމަތްދޭ ފަ

Deleted :7

Deleted :¶

Deleted :.

Deleted :ާތ 
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 ؛ންހަމަޖެއްސުން ެގޅިފަރާތްތަކާ ުގ  ކަާމބެހޭެގތު ލައުދަ ތައްމުއިންތިޒާ
 

ްއދުތަކުަގިއ އަދި  ޙަ ރަށުަގާއއި ސަރަށްިއާވ ރަދޫކޮށްފަށް މަކަރިެވތުރުފަ ރ()  
ރަށުގައާިއ ށްާވ ރަފައިކުރުމަށް ދޫކޮށް ކަތްތައް ސައްމަ ޢީސިނާ
 ވާ ން ެގކަށީއްދަަކށް އެޙަސަރަ އެނުަވތަ ށް ކަ ރަށަިއ، އެއްދުތަުކަގޙަސަރަ

ިއ ގަ ތުޮގ އްޓެނިިވކޮށް ދެމެހެއިމުޤާ ނިޒާމެއް ެގއި ނަރުދަމާނާފެ
 ؛ުގޅިެގން ކަަށަވރުކުރުން ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކާލަތުެގ އުކަން ދަދާންަގމުންހި
 

ސަބްސިީޑ ންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ދޭބްސިޑީ ސަށް މަތަދުޚިމާެގ ނަރުދަ އިނާފެ (ބ)  
ޢީ ާއިއ، އިޖްތިމާރާުވޒާ ޅޭުގމާކަލީ ކަންމާ ަގާވއިދު ެގނެޮގތުދޭ

 ެވރި ނިބެލެ ތަުކެގންސިލު ކައުލްކަލޯ ުގޅޭ ުވޒާާރާއިއ،ކަމާ ރިތެރައްކާ
  ؛ހެދުންފާެގމަިތން ކަމާުގޭޅ މުއައްސަސާތަުކެގ ލަމިނޫނަސް  އިދާރާާއއި،

 
ން ޮގތުުގޅޭ  ާގއަ މަތީ އެންމެ ނެޭގނެ ންނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތު  އިނާފެ (ޅ)  

 ލް ލޯކައި، ުގޅޭ ުވޒާރާއާ މާކަލީ ކަންމާ ދުއިވާ ހޭ ަގއެކުަލާވލަންޖެ
  ؛ންހެދު ންމަތިފާެގލަ ެގކު ތަކައުންސިލު

 
 ޖެހޭކުރަންކައި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަ (ކ)  

 ؛ރުންކުއްތަސާދިރާ
 

ޔާިއ ލަފަ ށްކައުލަތުެގ މުއަްއަސސާތަ ދަ ގައިކަންަކމުދަމާއާބެހޭ ނަރު އިފެނާ (އ)  
 ؛ރުޝާދުދިނުންއި
 

 ެގއި ނަރުދަމާއި ފެނާކާތްތަލަސީަވ ނުެގރި ފެހު އިގަ ށުރަށްރަ ެގޖޭދިެވހިރާއް (ވ )  
 ؛ންކުރުމުާޢން އިއްޓަހަބަލަ ނިޒާމާުގޅޭ އެންމެހައި ތަފާސްހިސާބު އެްއކޮށް

 
ށް ކޮސްޓުނު ޓެމާސާ ންކުރެޭވ ނުމަށް ބޭއިމުކުރުނިޒާމު ޤާ ެގދަމާފެނާއި ނަރު (މ)  

 ؛ޅުން އެޑަނކަ ތައްޑުނއި މިންަގކާތަާވއިދުގަ  ނެއިކުރާފަސެޓި
 

އްކާތެިރކަން  ކަަށަވރުކުރުމަށްޓަަކިއ ދޫކުރާ ފެނުެގ ރަ ށްންމު ބޭނުންތަކަޢާ (ފ)  

Deleted :¶
...

Deleted :ޅ

Deleted :ްެ

Deleted :(ކ)

Deleted :ްެ

Deleted :(އ)(ޅ)

Deleted :( ވ)(ކ)

Deleted :(މ)(އ)

Deleted :(ފ)( ވ)

Deleted :ދ

Deleted :(މ)
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ބޭނެ  ތްލިމަދުންތަނުެގ ޚިއެތަ، މުކޮށް އް ޤާއިޓަރީތަލެބޯ ރާކުލުލީޙްފެން ތަ
 ؛ންސުއިންތިޒާމް ހަމަޖެއް

 
ިއ، ްއަގިވ ޮގތެ ނިޓެ އްދެމެހެ ،ށްކޮމަތި ރުަވމަތުެގ ފެންދުދަމާެގ ޚިނާއި ނަރުފެ (ދ)  

 ؛ންކޮށްދިނުތު ތަނަަވސްޞަރުފު ގައި ެދޭވނެއް އަގެ  ެގންާވށީ އެކަ

 
ޅުމުަގއި، ކަމާބެޭހ ޔާސަތުތައް ކަނަޑއެ ސި މާެގދަރުއި ނަފެނާ (ތ)  

 ހޭބެެގ ކަމާތު، ދަުއލައިކާ ތަތަކާއި، ލޯކަްލ ކައުންސިލުސްޓްރީނިމި
ކާއި، ފަރާތްތަ  ބެހޭކަމާ ރާތް ކުކަސައްމަށް ހަބާސާހިލޭަތކާިއ، އްސަސާމުއަ
 ؛ން ހޯދުރާ ންެގ މަޝްަވޔިތުމު ރައްންޢާ
 

ށް މަކުރުޙާޞިލުއި ރުގަ ަވފެން އުމީޤަ ންތު ޭޅޮގއާ ުގފެނާއި ނަރުދަމާ (ލ)  
 އްލަނޑުދަނޑިތަ އެމާއި، ޅުއެ ނޑުދަނިޑތައް ކަނޑަންޖެހޭ ލައަޅަނޑަކަ
  އުމީ ޤަށް މަ ހޯދުލަތްތައްސީ ަވނީންދި ފަމާލީ އަ ާވން ބޭނުރުމަށްކުލުޞިޙާ
 ؛ންއްކަތްތައް ކުރުކުރަންޖެހޭ މަސަ އިަވރުގަ ންފެ
 

އެހީތެރިކަމާިއ މާލީ  ށް ތަކަސިލުަކއުން ތުންެގ ޚިދުމަތާ ުގޅޭޮގދަމާނަރު އިފެނާ (ގ )  
 ށްކުރުމަ ރުތުއި ން ކަބިލުޤާެގ ކު ތަލުކައުންސި  ދިނުމާިއ،ދުއިރުޝާ އިލަފަޔާ

 ؛އްކަތްތައް ކުރުންހޭ މަސަަގއި ކުރަންޖެރުަވއުމީ ފެންޤަ
 

 ސަްއަކތްތައް ބަލަހައްޓާމަ މުގެ ރު ކުލޭޓް ރެގިއުމަތްތަްއ މާެގ ޚިދުދަރުފެނާއި ނަ (ޏ)  
ރާެގ ދާއި އެއަށްދާޮގތް ިވލަރެްސކުރުމާިއ،  ުކރިތްތައްްއކަމަސަެގ އިދާރާ

 ؛ރުންކުރޓަނިމޮ  ޓަޖީތައްޓްރެސް އިކާލޭންތަޕް
 

ށް ންނަޔިތުތަކުްނ ރައްއުންސިލުތައް ކަ ެގ ޚިދުމަތްމާދަރު ނަނާއިފެ (ސ)  
ާދ ެގންން ކުރިއަށްތުޮގ، ކަމާުގޅޭ އިމާކުރު ނިޓަރ މުންދާޮގތް މޮދެށްފޯރުކޮ

 ؛ބެލުން ތްޮގ ންދާެގމުންންަގ ހިތައްޢުމަޝްރޫ
 

 އިށް ދިނުމުަގކޮފޯރު  މަތްދުޚި އިކުރުމާ ޤީތް ތަރައްމަދުޚިެގ ދަމާރުނަފެނާއި  (ޑ)  
 ލެއްއުޙަާވ މާނުންުވމަށް ބޭކުރިއެރު  ރިުވންތަކުެގ ބަިއވެ ތްރާމިއްލަ ފައަ

Deleted :ްެ 

Deleted :ތ

Deleted :ފ

Deleted :ޮހެޔ

Deleted :ލ

Deleted :ދ

Deleted : 

Deleted :ްެަހޭބެެގ ކަމާތު، ަދއުލައިކާތ 
...

Deleted :ގ

Deleted :)ތ(

Deleted : ްެގ ރޮނުގނ

Deleted :ްެ

Deleted : 

Deleted :ްެ

Deleted : ުޞީ ަވނީންދި ފަމާލީ އަ ާވން ބޭނުރުމަށްކ
...

Deleted :ޏ

Deleted :ލ()

Deleted :ން ެގ ރޮނުގ

Deleted :ްެ

Deleted :)ސ(

Deleted :)ޑ(

Deleted :ްެ

Deleted :ުެެންދާ … މުންންަގ ހިތައްޢުއ ާެ
...

Deleted :)ޒ(
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  ؛ރުންމްކުއިޤާ
 

 ރުހަ)އެެކއް( އަ 1 ންެގށިފެޚުން ތާރީ ކުރަން ފަށާލުޢަމަ ނަށްނޫޤާ މި (ޒ)  
ިރ ުގޅުންހުމާކަ ން ުގޭޅޮގތުތުތަކާސަސިޔާ ެގފެނާއި ނަރުދަމާ ަވހުެގ ތެރޭަގއިދު

 މިނިސްޓަރުޕްލޭނެއް  މާސްޓަރެގމަތިން މަޝްަވރާ  ެގއްސަސާަތކުމުއަ

 ރމާސްޓަ އެ ފަހަރުއްއެ  ކުންއަހަރަ( އެއްހަދި) 10 މެންކޮ ،އިލަާވއެކުލަ 
 ؛ންކުރުޖަޢާރާޕްލޭން މު

 
 ބަދަލެއް އި، އެއްަގނދެހި ޖެއްެގންނަންޖެހި ބަދަލެއްޕްލޭންއަށް  ސްޓަރމާ (ޓ)  

 ؛ ެގމަތިން ެގނައުން މަޝްަވރާ  ެގރި މުއަްއސަސާތަކު ުގޅުންހުމާކަ
 

 އެ  ،އިމާރުކުިއމުޤާ ،ުމތައް ފަރުމާކުރުމާއިޒާނި ެގނަރުދަމާ އިނާފެ (ޔ)  
މާިއ މިންަގނޑުތަްއ ާވލުލަ ކުއެ ތައްދުއިވާ  ަގދިނުމާބެހޭޚިދުމަތް ކުންނިޒާމުތަ
 އަދި؛ ކަނޑައެޅުން  މަތިންަވރާެގޝްމަ  ެގަތކުސަސާ މުައއްކަމާުގޅޭ

 
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުުވމުެގ  އާ ުގޅޭޮގތުންރުދަމާފެނާއި ނަ (ޕ)  

 .އި ހިންުގންއް ރާވަ ތަރާމްްގރޮޕް
 

  ޒިންމާތަކާއި ގެތަކުންސިލުއުކަ
 ބާރުތައް 

ތަްއ ންމާތަކާއި ބާރުޒިނަނިިވ ންށް އަތަކަންސިލުއުކަ  ދަށުން ެގނުނޫޤާ މި  .9
 .ެވއެެވލިބިެގން

 
ތަުކެގ ލުއުންސިކަަގިއ ވާއިދު ަގ  ހަދާދަށުން ނޫނުެގޤާ މި އިނާނޫމި ޤާ (ހ)  

ަގއި ަވރުަރށު ފެން ކަން ކަންންމެހައިާވ އެަފއި ނަޑއަޅާ ކަޒިންމާތައްކަމަށް
 ؛ކުރުންޛުތަންފީ
 

ތައް ޢުރޫޝްކުރުާމިއ، މަޕްލޭން ރުަގއިަވންފެ ަރށު ެގ ޚިދުމަތްރުދަމާނަ އިނާފެ )ށ(  
 ؛ކުރުންޛުތައް ތަންފީޢުރޫޝް، މަމާއިލުާވކުލަ އެ
 

ނެ ދޭފޯރުކޮށްކު އެމާކަ މަހަމަހަ އި ަގރުަވފެން ށުރަދުމަތް ނަރުދަމާެގ ޚި އިފެނާ ނ()  
 ؛ންސުޖެއްޒާމްތައް ހަމައިންތި

Deleted :ޓ

Deleted :ޔ

Deleted :)ޒ(
Deleted : 

Deleted :ުެ ޗަށް އްމަެގ

Deleted :1 ެއަހަރު  އްެެ …ެކއް()އ
...

Deleted : 

Deleted :'

Deleted :ޔ

Deleted :ޕ

Deleted :)ޓ(

Deleted :ނުްނާވ ބޭ ،އިޓަކަމަށްޕްލޭން އެކުލަާވލު މާސްޓަރ
...

Deleted :ޕ

Deleted :ޖ

Deleted :ޔ()

Deleted : 

Deleted :ާޖެ އްޖެހިެގންނަން އްލެދަށް ބަންއަލޭޕް ސްޓަރމ
...

Deleted :ޖ

Deleted :ޗ

Deleted :ޕ

Deleted :ދ

Deleted :ްޤ

Deleted :ާއިރުމާމާކުރުފަ ތައްނިޒާމު ެގފެނާއި ނަރުދަމ، 
...

Deleted :ްެ

Deleted :ްެ

Deleted : 

Deleted : ްތައ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :¶
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ފަންނީ  ދި އަމާލީ  ހޭންޖެދަހޯށް ދިނުމަ މަތްދުޚި ެގއި ނަރުދަމާނާފެ )ރ(  

 ؛ތްތައް ހޯދުންަވސީލަ
 

ދުތަާކ އިާވ ަގާވއިނުެގ ދަށުން ހަދާފަމި ޤާނޫ އިކާ ސިޔާސަތުތަ ެގކާރުރުސަ )ބ(  
 ާވނެ ނު ބޮޑު އަަގްށުވރެ ފަިއާވން ކަނޑަައޅާިރޓީތޯއޮ ންތިމަޮގުތެގ ްއޮގތްވާ އެ

ނަރުދަމާެގ  އިެފނާ އިގަ އް ށެރަ އެ ކުޔާއެލަފަ ެގން ތުޔިއްރަ މަތިންެގޮގތެއް 
 ؛ންއެޅުޑަ ނކަ އަުގ ން ނަާގނެޚިދުމަތު

 
ކާ ތިނަްވނަ ފަރާތަ މަށްދިނުފޯރުކޮށްދުމަތް ޚި ނަރުދަމާެގ އިފެނާ )ޅ(  

 ންާވ ޮގތުެގމަތިލުަތކާ އެްއޮގތްސޫއިދުތަކާިއ އުަގވާ  ހޭމާބެކަ، މަނަރާކުލުާވހަ
 އެ ޚިދުމަތް  ރާުތންއެ ފަ ،އިމާރުކުލުާވހަ ތް ކައްސަތަކާއި މައެފަދަ ފަރާ

އިދުތަާކ ާވހިފެހެއްޓުމަށް ކަމާބެހޭ ަގ ރުަވެގ ފެންތުމަދުޚި އިދެމުންދާޮގތް ބަލަ
  ؛ންޅުއެ އިަގަވރުންފެ ރަށު އްތަަވޅުޔަފި ހޭޖެތިން އަޅަން ޮގުތެގމަާވ ތްއެްއޮގ
 

 ށުރަ ތައްޤުއްޙަ ންނަ ފަރާތުެގަގށްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިރުކޮޚިދުމަތް ފޯ )ކ(  
 ؛ ކުރުންރައްކާތެރި ަގއިަވރުފެން
 

މުެގ ުވރުލުންތެރި ކުޔިތުން ހޭއްރަ ންތުޅޭގޮ އާ ުގރުދަމާފެނާއި ނަ )އ(  
 ؛ުގންހިން އިވަ ރާ ަގއިފެންަވރު ށުރައް ތަމްރާްގޕްރޮ
 

 ތީދުރަޤުށުެގ ނިޒާމްެގ ސަބަބުން ރަ ެގމާދަރުނަ އި ނާފެ ރާއިމްކުޤާ އި ރަށުަގ )ވ(  
ނަމުްނ ލެއް އަންބަދަދެޭވ ށް ނޭލައުޙަމާ  ރަށުެގ ފަރާިއ ފަޅުެގއިށާލައަށަފަންފެ

 ؛ންރުކުނުދާކަން ކަށަަވރު
 

ށާއި، ކުަލާވލުމައެ އްތުތަ ސިޔާސަ މީއުޤަ ޅޭޮގުތންއާ ގު ރުދަމާނަ ފެނާއި )މ(  
 ބެހޭކަމާ ރުެގކާސަރުށް ނުމަކުރުމުެގ ބޭއްއެ  ހިސާބުތަފާސް އެކިއެކި 
 ؛ދިނުންށްކޮރުފޯރާތްތަކަށް  އެ ފަލޫމާތު ޢުމަ ޯހދާން މިނިސްޓްރީ އިކާރާތަދާއި
 

 ރަށް މިންަވ ންާވްސަގިއ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ބޭނު ޞާތިޚްއި ެގލު އުންސިކަ )ފ(  
 ދި އަ ؛ންރުރުކުަވކަށަކަން ރިހުރަށަކުން ލިބެން އެ ންފެ

Deleted :ލަ ޞީަވ

Deleted :ރީ ޓަލޭއުރެިގ

Deleted : ިއ

Deleted :ިމަތ

Deleted :ޭެ

Deleted : 

Deleted :ޫޞ

Deleted : 

Deleted : ްެާެގ ރޮނުގނ

Deleted :ްޤ

Deleted : 

Deleted :ުންުގނ ރޮެގމާދަނަރ 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ޭކަމާބެހ 

Deleted : ުއ

Deleted :ުރީަކށާއި މިނިސްޓްރާތަރުެގ ކަމާބެހޭ އިދާކާސަރ 
… އަށް

Deleted : 

Deleted :ްެ

Deleted : 
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ދިނުމުެގ  ފޯރުކޮށްތް  ޚިދުމަރުދަމާެގއި ނަފެނާާވ އި ފަާވުލެވށް ހަތަކަލުކައުންސި )ދ(   

 ެވވޭ  އެކު ކާަފރާތަ ާވއި ބިފަލިސް ަލއިސަންކަމަށް ތް، އެމަސައްކަ
 .ންެގންދިޔުށް ކުރިއަ ،ކޮށްހަާވލުތަކާ އެފަރާ ށުން ުވމެްއެގ ދަސް ބައްއެ
 

  ވެވޭ ށްމަ ނުދި ތްމަޚިދު
 ން ބަސްވުއްއެ

 ެވޭވމަށް ނުދި ޚިދުމަތް ެގ ދަށުން(  )ދއްދާެގަވނަ މާ 9 ޤާނޫނުެގމި   .10
 ާވނެެއެވ.ންކަން ހިމަނަންކޮށްފައިާވ ކަބަާޔންއި ގަ ރީތި އެއްބަްސުވމުަގއި

 
 ދޭބިލި އްތަރާފަޚިދުމަތްދޭ ެގ ދަށުްނ މުުވސް ބައްއެ  ެގމުނު ދިތްޚިދުމަ )ހ(  

 ؛އް ޔާރުތަތިޚްއި
 

 ؛އްތުތަޝަރުމުެގ ދިނުތް މަދުޚި )ށ(  
 

 ،ކުރުމާއި ޤީ، ތަރައްއިޓުމާއްބެލެހެހިންާގ  ޒާމް ނިެގމާދަރުނަ އިފެނާ ނ()  
 ޤީ ރައްތަށް ތުރަ، އި އްޓުމާއިެގ ފެންަވރު ދެމެހެކުރުމާއި، ޚިދުމަތުމަރާމާތު

 ؛ތްަތއްމަލުކުރާނެ ޮގޢައި ަގމުރުކު
 

އެކަން  ޖެނަމަެވއްމާއެއް ދިމައްސަލަ ުގޭޅޮގތުން ުވމާ އެއްބަސް ޚިދުމަތުެގ (ރ)  
 އަދި  ؛ކަންށްކަ ޓަ ކޯޅޭ ކަާމުގޖޭެގ ރާއްހިެވދި ޖެހޭނީ ންޅަހަށަށް ހުމަރުކުއްލުޙަ
 

އެކަން  ޖެނަމަމާެވއްދި އްއެލައްސަމަ ޭޅޮގތުންުގ މާއެއްބަްސުވ ޚިދުމަތުެގ ()ބ  
 .ންކަންޮގުތެގމަތި އެޮގްތާވ ާޤނޫނުތަކާ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ނީރާއްލުކުޙަ
 

 .ެއަވނީެއެވންކޮްށފައި ިލއްޔަތުތައް ތިީރަގއި ބަޔާއޫސް ނޑު މައޮތޯރިޓީެގ މަިއަގ  .11 ތައް ތުޔަ އޫލިއްސްމަ  ގެޓީއޮތޯރި
 

ިއ ކާ ތަލުސޫ އުހޭޖެރަންކުލުމަޢަމަށްޓަކައި ރުކުޛުންފީނޫނު ތަޤާ މި ()ހ  
އަށް ބޭނުންާވ ރީޓްސްނިގައި މިހެދުމު ތައްަގާވިއދު ހިމެނޭ އްތަޑުނަގމިން
 ؛ންނުފޯރުކޮށްދި ންކަރިހީތެއެ ނީންފަ
 

މަތްދޭ  ދަމާެގ ޚިދުއުފައްދާ ފަރާތްތަކަށާއި ނަރުަގއި ފެން ދިެވހިރާއްޖޭ )ށ(  
ތު  ލޫމާމަޢުހޭ ތަންތަނާބެ  އެ ،އިދޫކުރުމާ ންސްއިސަލަ ށްކަތަރާތްފަ
 ؛ންރުކުމުޢާން ތުމަޢުލޫމާ  ހޭކަމާބެ ،ރުކޮށްތަފްދަ
 

Deleted : ަސް ލައިސަންކަަމށް ތް، އެދިނުމުެގ މަސައްކ
...

Deleted : ދި އަ؛

Deleted : ާހަދ

Deleted : )ހ(¶

Deleted :ޚިދުމަތް ެެ ދަށުން …ންާވޮގތުެގމަތިއި ަގ  
...

Deleted : ،ިެަިއ ެގ ތެރޭގަ މުންކަކަ ނާހިމ

Deleted : 

Deleted :)ހ(

Deleted :(1)

Deleted :¶
...

Deleted :)ށ(

Deleted :(2)

Deleted :¶

Deleted :()ނ

Deleted :(3)

Deleted :¶

Deleted : ިމަރާމާތު ،ކުރުމާއ 
...

Deleted :.¶

Deleted :¶

Deleted :ރ()¶
...

Deleted :ބ()¶
...
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އެކިެއިކ  ޢީނާސި އިދަނޑުެވިރކަމާ މާއި ރިކަެވރުތުތަކަށާއި، ފަންނުބޭ މުޢާން )ނ(  
  އް ތަންޓުޕްލާ ފެން އުފައްދާރުމީކުން ބަހައްޓާ ރާތްތަތް ހިންާގ ފަމަސައްކަ

 ؛ޓުންބެލެހެއް ،ށްތަރުކޮދަފު ހޭ މަޢުލޫމާތުބެއެ ތަންތަނާ ރީކޮށްޓަސްރަޖި
 

އުޅޭ ކޮންެމ އި ދިރިރަށުގަ ރަށް ަފއިވާ ިވރެކުޤާއިމު ތްޚިދުމަެގ ފެނާއި ނަރުދަމާ ()ރ  

 އެ ިއ،މާރުރުކުށަަވކަ ންރުކޮށްދެޭވކަފޯ ތްމަމާެގ ޚިދުނާއި ނަރުދަފެދަކަށް، ފަރު
ތަ އުފަންީވ ލަށް، ނުަވސްނަ އްެގމީހެ އެ ނުމުގައިފޯރުކޮށްދި ތްމަޚިދު

ަތ ަވނު ސަށް،ންމުރަށް، ނުަވަތ ޖިޢުތަ  ނުަވ ،ށް ަތ ކުލަޔަނުަވ ޤައުމަށް،
ސީ ނުަވަތ ޔާދުންތެރިކަމަށް، ނުަވތަ ސިސާނީ ނުކުޅެނުަވތަ ނަފް ނީމާސްޖި

 ތަ ަވމަށް، ނުރިކަތެ ންދުފު ލީ މާތަމަކަށް، ނުަވނުސްިވ އެނޫންެވސް
 ކަށް ރަށަށް، ނުަވތަ މިނޫންެވސް ކަމަ ންަތ އުފަަވނު ،ށް އިލާއަޢާ ނިސްބަތްާވ
 ؛ން ކުރުަވރުކަށަ ްނުގޅޭކަން  ނުެގރުމެއް ކުފާތުބަލައި ތަ

 
 އް ތަމުޒާދަ ނިެއފަ ފަިއަވނީ،ިވރެކުފަރުމާމު ނިޒާ ެގދަމާރުފެނާއި ނަ ()ބ  

 ަގއި ވާއިދު ަގ ލާލަވާ ކުއެރީން ޓްސްނިމިށުން ޤާނޫނުެގ ދަ މި  މަށްކުރުރުމާފަ
 އްތަމާރުފަ އެ ބަލައި، މަތިންތޯުތެގާވ ޮގޮގތްެއއް  ކާތަމިންަގނޑުކަނޑައަާޅ 

 ؛ނުން ހުއްދަދިށްކޮސްފާ
 

 ެގތްތަކުރާ ފަރާކުމާރުފަ ނިޒާމު ެގނަރުދަމާ ަވއިރުކުރުމާއި ފެާނއި  ފެން ()ޅ  
 ރާ މާކުރުފަ ނިޒާމު ެގމާނަރުދަ އިފެނާ ،މާއި ރުކުޒަންވަ  ރުަވންފެ
 ސަންސްލައި  ުމެގއެކަތްތަކަށް ރާރުކުރާ ފަފެްނަވއި ،ރުންނަށާއިއަޖިނިންއި

 ؛މުކުރުންންޢާ ،ކުަލާވލައި ުފތަރެއް އެދަ ެގކު ތަރާތްފައެ، ދޫކުރުމާއި
 

 ޢާންމުން ށްަތކަލުސޫިއ އުކާތަދުއިަގވާ  ނާއިނޫ ޤާ ރާކުޛުފީންތަ ންއޮތޯރިޓީ )ކ(  
 ؛ންރުވު ެވރިކުލު އަހުށްރިކޮތެހޭލުން
 

 ދާފައިާވ ހަންތުުގޭޅގޮ  މާނީ ކަންދަަގމުނަ ށް އަގު ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތަ އިނާފެ ()އ  
 ؛ރުކުރުން ަވން ކަށަކަންތިޮގުތެގމަ ާވއެްއޮގތް ކާތަދުއިަގވާ 
   

ުދ މެރާތްތަކާފުާވ ފަލާޚި ދުތަކާ އިަގވާ  ދާން ހަަދށުނުެގ މި ޤާނޫއި މި ޤާނޫނާ ()ވ   

Deleted : ްއާއ

Deleted :ަ؛ންމުކުރުެްޢާން  ބެހޭ މަޢުލޫމާތުމާކ

Deleted :ބ()

Deleted :)ޅ(

Deleted :ާކުރާ ުށގައި ާޤއިމުށްރައްޖޭެގ ރަދިެވހިރ

Deleted :)ކ(

Deleted :އ()

Deleted :ީންއޮތޯރިޓ

Deleted : ިއ

Deleted :ޫޞ

Deleted :ަށްކ

Deleted : ވ()

Deleted :ުގެ ެެުގމ

Deleted :ން މަތިެގތު ޮގާވއިފަ ޅާއައި ކަނޑަދުގަ ާވއިަގ
ށް ތަުގއަ ނަާގނެ ދަމާެގ ޚިދުމަތުން  ރުނަފެނާއި 

¶؛ރުންޅައި ފާސްކުށަހަހު ށްޓްީރއަސްނިމި ،ަޅއިޑައަނކަ

Deleted :)މ(
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 ؛ންަވުޅއެޅުފިޔަ
 

ދަމާެގ ތާއި ނަރުެގ ޚިދުމަނު ފެ ގައިށުރަށްރަ މީހުން ދިރިއުޅޭ  ޖޭެގރާއްެވހިދި )މ(  
 ތިންމަެގޮގތު  ްތާވޮގ އެއް ކާތަމިންަގނޑު ވާ އި ފައެޅިނޑަކަ ،ޚިދުމަތް
 ؛ކުރުން ަވރުށަދާކަން ކަެގންދެމުން

 
 ރަށަކާ އެންމެ ނީ އެ ކުރަރަށްރަށުގައި ޤާއިމު ޅޭ އުރިދި ންމީހު ެވހިރާއްޖޭެގދި ފ()  

 ؛ރުންރު ކުަށަވ ކަންކައްިނޒާމެ ެގމާނަރުދަ އިއެކަށޭނަ ފެނާ
 

ަގިއ ޓްތަކުޕްމަންއު އިކި  ކުރާދިނުމަށް ބޭނުންތްދުމަމާެގ ޚިނަރުދަ އިފެނާ (ދ)  
 ން ތިމަޝްަވރާެގމަސަސާތަުކެގ ައއްކަމާުގޅޭ މު އްމިންަގނޑުތަ ހޭ ޖެންނަންހު

 ؛އެޅުން ޑަކަނ
 

ޖެހޭ  ންނަންހު އި ގަ ފެނު ދާއްފަކަށް އުމު ބޭނުންތަޢާންއި އާ ޔަފާރިިވ (ތ)  
 ؛ން ޅުއެޑަނކަ މަތިން ަވރާެގމަޝް  ެގކަާމުގޅޭ މުައްއސަސާތަކު އްތަނޑުަގމިން
 

ިއ ތަކާ ލުލް ކައުންސިކަލޯ ،ަވރުންފެނުެގ ފެކޮށްދޭ ފޯރު ށްންތަކަމު ބޭނު ޢާން (ލ)  
 ؛ންކުރުަވރުށަ ކަން ެގޅިުގ ދޭފަރާތާޚިދުމަތް

 
ބު   ތަފާސްހިސާމާތާއިމަޢުލޫ އިހަމެއެން ުގޅޭމަތާ ދުޚިނަރުދަމާެގ  އިފެނާ (ގ )  

 ށްއަރީޓްނިސްމި ަގއި ދެއް ޖެ ހިނންވެއްނުބޭ ށް ސްޓްރީއަމިނި، އިކުރުމާއެއް 
 ؛ކޮށްދިނުންފޯރުތު މާލޫޢުފަދަ މައެ
 

ނޑުތަކަށް ފެތޭ ަގންމި ާވއިފަޅާނޑައަކަ ދިނުމަށް ތްޚިދުމަ ންތުޚިދުމަތްދޭ ފަރާ  (ޏ)  
 ދަމާގެ ނަރު ނާއިފެ ،ތުން މިޮގ ން،ކުރު ރުަވކަށަ ންކަންދާޚިދުމަތް ދެމު ށްތަޮގ
ެގ ނުފެ ،ންޮގުތެގމަތި ނެރެޭވކަށަަވުރކު ންތެރިކަތްތުެގ ސަލާމަމަދުޚި

 ،އި ތަކާނޑުމިންަގ ރާކުރީޓް ޓްން ޖިސްފެއި، ނަފެންަވރާ  އި، ފެުނެގޕްރެޝަރާ
ން ފެ  އުސޫލާިއ،ރާކު ބިލުޚިދުމަތައް  މިނާއި، ރު ބާކުރާރުދަތު ންފެ
 ކުރުމަށް މަލުޢަ އި  ދިނުމުަގޚިދުމަތް ،އި މާ ކަކަންޭޅ ުގއި ރާޓަމީ

 ؛ންދިއުެގން ންޓަމުަލހައް ބަންކަންކަިއާވ ފަ ޅާޑައަކަނ

Deleted :()ފ

Deleted : 

Deleted :ދ()

Deleted :ތ

Deleted :)ލ(

Deleted : ްެުއި އުއިކި ކުރާދިނުމަށް ބޭނުނ
...

Deleted : ްެ

Deleted :ލ

Deleted :( ގ)

Deleted : 

Deleted :ާއް އ

Deleted :ގ

Deleted :)ޏ(

Deleted :ާއް އ

Deleted :ޮޓީލިކ

Deleted :ްެާޚިދުމަތްއި ތަކ 
...

Deleted : ާ؛ެގންދިއުން ން ކުރަމުެޗކް އިއިދުން ބަލަަގވ 

Deleted :ޏ

Deleted :ސ()

Deleted :ސ

Deleted :)ޑ(

Deleted : ްނޑުތަކަށް ަގންމި ާވއި ފަޅާނޑައަކަ ދިނުމަށ
...

Deleted :ީެ

Deleted : ންތުމިޮގ، 

Deleted :ީރާެު… ރީޓްޓްން ޖިސްފެެި، ނަ…އާކޮލިޓ 
...

Deleted :ީސްންެވއިތުރު ެގމ 

Deleted : ައ

Deleted : 
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 އި ނުަގފެ ރާބޭރުކު ންކުތަޓްލާންޕް ންފެ އުފަްއދާ މީރުފެން އާއިނަރުދަމާ (ސ)  

 މަތިން  މަޝްަވރާެގުކެގއްަސސާތަކަމާުގޅޭ މުއަ ންަގނޑުމި ޖެހޭ ހުންނަން
 ؛އެޅުން ނޑަކަ
 

ލޫމާތު ޢުމަންާވ ށް ޭބނުކަސާތަހޭ ދިރާންޖެކުރަ ޮގތުންއާ ުގޅޭ މާނަރުދަ އިނާފެ (ޑ)  
 މިއި ޅަރުއަބާ ށް މަރުކު ދިރާސާތައް ދަ މިފަ ން ކުފަރާތްތަމު ންޢާ ،ށްއެްއކޮ

 އަދި ؛ންރުތު ހާމަކުލޫމާޢުމަ
 

ދި އަނަރީ ޝިމެ ތްތަކާއި ލާރާ އާކުންނުދިނުމާއި ފެން ބޭފެން ފޯރުކޮށް (ޒ)  
 ބޭނުންާވ މަށް ުކރުުވން ކުޑަފްސްރާފެން އި ޕްމަންޓް ފަދަ ތަކެތީަގއި އުއިކި 
 .ންނޑައެޅުކަ ތިން މަެގަވރާ މަޝް ތަކުެގސަސާއް އަ މުޅޭ ކަާމުގ އްތަަގނޑުމިން
 

ނިިވ ބާރުތައް ިމ ންނައަ ންތު ޮގ ެގކުރުމުޛުފީތަން ންަކންކަ ރާންކުބަޔާ ގައިނޫނުޤާ މި  .12 ބާރުތައް  ޓީގެރިތޯއޮ
 އެެވ.ންވެ ެގބިލި ރިޓީއަށްން އޮތޯށުެގ ދަނޫނުޤާ
 

އި، މާރުދޫކު ންސްއިސަ ލަށްކަތްތަފަރާ ރާކުރުމާނިޒާމު ފަ  ެގދަމާފެނާއި ނަރު )ހ(  
 ؛ލުކުރުންޠިބާ  އިހެއްޓުމާފެސް ހިސަންއިލައި، އުމާ ބަދަލުެގނަ މާިއ،ކުރުއާ
 

 ވާ ލާފުޚިދާ އި ަގާވރކުރުމާއިޓަމޮނި ތައްރާތްފަ ދޭތްދުމަޚި ެގދަމާނަރު އިނާފެ ށ()  
 ންމަތިޮގތުެގ ަގިއާވހަދާ ަގވާއިދުަތކުނުެގ ދަށުން ނޫޤާ ށް މިކަތްތަފަރާ
 ؛ންަވުޅއެޅުފިޔަ
 

ކުރުމާއި، ތަޙްޤީޤު ތައްލަސައުފެދޭ މައް ންުގޅޭޮގތު ދުމަތާ ޚި ެގދަމާރު ނައިނާފެ )ނ(  
 ؛ންޅު އެ ތައްަވޅުފިޔަ ހޭޖެންޅަ ށް އަމަކުރުއްލުޙަ  ންންކައެކަ
 

 ނޫނުެގ ދަށުންޤާނޫނާއި މި ޤާމި  ންތުޭޅޮގުގ ތަކާ ޚިދުމަެގމާދަރުނަ އިފެނާ )ރ(  
 ކަންއެކަން  ުތަގއި ލަޙާ ލޭބެ ށްކަމަަމލެއް ކޮށްފިޢަ ފުޚިލާ ކާތައިދުވާ ަގހަދާ 

 އިމާނުަވންތަނަށް އި ތަ ކަ ށްޓަމަބޭނު އި އެކުރުމާޙުޤީޤު މާއި، ތަފާސްކުރު އިލަބަ
 ؛ންރުކުޒިރުއް ހާތްތަރާފަ ޖެހޭކުރަންހާޒިރު

Deleted :ޑ

Deleted :)ޒ(

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ފެން  މީރުނާއިފެ ސްޖިރާ ނަރުކުށް ބޭއްޓަތިމާެވ
...

Deleted :ޒ

Deleted :()ޓ

Deleted :ޮން ނުގެގ ރ

Deleted : ުއ

Deleted :ުެުދި އަ؛ ންރ

Deleted : ްއާއ

Deleted : ުއ

Deleted :ޓ

Deleted :(ޕ)

Deleted : 

Deleted :ާެާލ

Deleted :ުެ

Deleted :ިެ

Deleted : 

Deleted : ަހުންނ

Deleted :ިނިސްޓްރީންމ 

Deleted :¶
...

Deleted :)ނ(

Deleted :)ރ(

Deleted :)ބ(

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :¶
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ްނ ކަކަން ށްތަޮގއްއެ  ަގވާއިދުތަކާ ހަދާ  ދަށުން ެގނޫނުޤާ މި އި ނޫނާޤާމި  )ބ(  
 ؛ްނުގންންަތއް އެންުގއެ ށްކަތްތަފަރާ އަންަގންޖެހޭ ށްކުރުމަ
 

 އްތަތްފަރާ ާވފުިޚލާ ކާދުތައިަގާވ ދާ ހަ  ދަށުންނުެގނޫމި ޤާ ނޫނާއިޤާމި  ()ޅ  
 ޅުތައް ަވފިޔަ ދަުށން ެގއިދުވާ އި ަގނޫނާޤާ ދުމެކާތަތްފަރާއެ އިނާކުރުމާރިމަޖޫ

 ؛ޅުންއެ
 

، އިތާޮގ ެގމުންދާ ނެ  ފީދުމަތުެގޚި ،ންިޅެގމަތާ ުގދު ޚިެގރުދަމާފެނާއި ނަ )ކ(  
 ޅޭ ރާ ުގބާތު އިތެުގއި، ޚިދުމަމަހަމަ ކަމާެގ ހަމަތު، ޚިދުއިރާަވފެން ދުމަތުެގޚި

ާވ ، ޝަކު އިމާހެޅުށަހުން ޝަުކާވ ޮގތުޅޭ ުގ މަތާދުޚި ސްނަނޫމި  އިކަމާކަން
 ؛ހިންުގން ޤުޤީޙުތަ   ބަލާސަލަތައްުކާވތަާކއި މައްޅޭ ޝަިއ، ހުށަހެމާބަލައިަގތު

 
ަގއި ސްންނުމަށް ލައިސަދި ތްން ޚިދުމަާރތްތަކުފަާވ ފައި ބި ލިސަސްލައިން )އ(  

  ؛ލުންބެ ދޭތޯންކުރަމު ލުމަޢައް ތަ ެއއްޮގ ތަކާތުޝަރު ާވޅާަފއި ކަނޑައަ
 

ނަރީ އަދި  މެޝިއާލާތްތަާކއި ބޭނުންކުރާ މާއި ފެން ދިނު ށްކޮރު ފޯފެން )ވ(  
 ބޭނުންާވ ުކރުމަށް  ޑަުވން ކުފްފެން އިސްރާ އި ކެތީގަ ދަ ތަފަޓް ންމަޕްއުއިކި 
 ؛ންރުކުރަޖައި، ދަމާކުރުއި، ފާސް މާލުބެަގނޑުތައް މިން
 

 އެ ްނ،ެގުގޅި ކާއަ ކުާވޝަ ޅޭހެށަ ހުންތުޮގުގޅޭ  ދުމަތަކާެގ ޚިމާދަނަރު އިފެނާ ()މ  
ިއ ފެނާ އްންތަިކޔުއި ލިޔެމެހަންއެ ބޭނުންާވ ށްޓަކައި ޤީޤުކުރުމަޙްމައްސަލަ ތަ

  ؛ދުންން ހޯތުރާ ފަތްދޭޚިދުމަ ެގމާނަރުދަ
 

 ދި އަ ؛ންނެުގފީ  ށްތަކަދުމަތްޚި ދޭ ންއޮތޯރިޓީ ފ()  
 

ްނ ކު ކުޅި އަަވތަ، ނުއިންލަފަށަންފެ ރަތީދުޤު އި ރަުށެގގަ މުފެއްދުއު ންފެ )ދ(  
 ން އެކަ ،މަނަޖެއްވެ ން ސާބިތުކަކުރާ ބޭނުންފެްނ  ކުންތަ ޗަސް ބިމަނުަވ

 .ންޅު އެއްތަފިޔަަވޅު ައޅަންޖެހޭ ކުހުއްޓުުވމާއެ 
 

Deleted :ޅ()

Deleted :)ކ(

Deleted : 

Deleted :ތޯދޭންެގ

Deleted :ުެ

Deleted :ިެ

Deleted :ުނަ ންހ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :)އ(

Deleted :)ވ(

Deleted :ްއޮތޯރިޓީނ

Deleted : ިއ

Deleted :.ްެ

Deleted :¶

Deleted : ުގ

Deleted : 

Deleted :ްމައެނިގޖެ ނަ ށ

Deleted : ޭޓީންތޯރިޓަރީ އޮރެގިއުލ

Deleted : ން ުވޓު  ހުއްތުންަވުގ
Deleted :¶

kiyA
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ޤްވާމީ  އަނަލްބައި
 ދާތައް ހަމުޢާ ތަކާއިއްބަސްވުން އެ

ިއ ކުަގތަހަދާޢާމު އި ކާ ާވމީ އެއްބަްސުވންތަޤްލްއަބައިނަުގޅޭ ރުދަމާއާއި ނަނާފެ )ހ(  .13
 ގެ ކުއިރާތަހޭ ދާ، ކަމާބެ އްަގއިހިނދެ ޖެެވިރވެއްބައިން ސަރުކާރު ހިދިެވ
ން ކަން  ކަިވަނނިރީން އަންޓްސްމިނިން މަތި ފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ލަ

 .ެއެވންާވނެކުރަ
 

ްށ އްޗަތުެގ މަކުން ދައުލަތަދާމުޢާހަ ތަާކއިންްސުވބައެއް އެފަދަ  (1)   
ާވ ންނު  ބޭމަށްކުރު ކަންންކަ ހައިމެޒިމުކުރާ އެންން ލާރުކު

 ؛ާވލުން ކުލަަގނޑު އެ އޮނިނީ ޤާނޫ
 

ްއ ތަހަދާޢާބަސްުވންަތކާއި މުއެއް  އެފަދަރާއްޖޭަގއި  (2)   
ްއ މުތަންތިޒާއި އިއެންމެހަ ާވނުންބޭށް ޛުކުރުމަފީންތަ

 އަދި  ؛އްސުންހަމަޖެ
 

ތްތަކާިއ ރާ މީ ފަްޤާވނަލްއަތުްނ ބައިޅޭޮގުގ ކާދާތަމުޢާހަ  (3)   
ޖެ އް ހިރާ ދިެވއި ަގންތަކު ުވލުދައްބަެއކި އެކި ،އިމާކުރުލާތުމުޢާމަ

 .ލުކުރުންސީމްތަ
 

 މީ ާވޤްލްއައިނަޅޭ ބަުގމާއާދަރުނަ އިނާކާރުން ބައިެވިރާވ ފެރުހި ސަެވދި )ށ(  
ޓްރީން  ސްނިއް މިތަރެފު ދަކުެގތަހަދާތަާކިއ މުޢާބަްސުވންއްއި އެންމެހައެ

 ެވ.ންާވެނއެމުކުރަންޢާ ،އްޓައިބަލަހަ

 
  ކްޖިޓީޓްރެސްދަމާގެ  ރުއި ނަފެނާ

 ޕްލޭން
 އި،ްށ ކުރިއަރުވަ ކޮޤީތަރައްދާއިރާ  ެގމާނާއި ނަރުދަފެ އްޖޭެގެވހިރާދި ()ހ  .14

ދުަވހުެގ  ( އަހަރު)ފަހެއް 5 ،އިކަޓަށްމަކުރުަގޅު  ރަނފެންަވރު ެގތުމަދުޚި
ިއ ފެނާއާިއ، ަވރާމަޝް ތަުކެގސާއްސަ މުއަޅޭ ގު މާކަ ،ލޭނެއްޕްޖިކް ޓީޓްރެސް
 ޓްރީންނިސްމި ން ތިެގމަާވ ޮގތުތް ޮގއެއް  ތަކާ ސަތުސިޔާ މާެގދަރުނަ
ެއ  ހަރުއްފައެ އަހަރަކުން  )ފަހެއް( 5 ޮކންމެ އަދި ެއެވ.ނެަލާވލަންާވކުއެ
 ނެއެެވ. ާވންެގންދަ ންމުރަކުޢާރާޖަ މުންލޭޓީޖިކް ޕްރެޓްސް
 

ޓްރެޓީޖިްކ އި ސްރުގަ ޔަ އަހަމިދިނި ،ރިންކު ރެއް ނިމުމެުގހަމެ މީލާދީ އަންކޮ ()ށ  
 ،ާވަލއިއެކުލަ ރީންނިސްޓްއް މިޓެ ރިޕޯޮގތުެގ ުވނުރެކުޛުފީޕްލޭން ތަން

Deleted :،

Deleted :ީެ

Deleted :¶
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 ެވ.ނެއެންާވޅަހަހަށް ހުށަޔާެގ އޮފީއްރިޖުމްހޫރައީސުލް
 

މަްށ ލުާވލަކުއެ ރެޓީޖިކް ޕްލޭން ޓްސްން ރީޓްމިނިސް ށުން ދަ ެގދާއްމި މާ )ނ(  
ްނ ތަކުސާސަ އްެގ މުއަތުދައުލަ ،ލޫމާތު މަޢުވާ ބޭނުން އިކަހިކުރުމަށްޓަފަމަުގ
 ެވ.އެާވނެދޭންށްކޮފޯރުޓްރީއަށް ސްމިނި

 
 ހުގެ ދުަވމަސް ްއ()ތިނެ 3 ންެގން ފެށިރީޚުތާ ށާފަކުރަން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު )ރ(  

 ޕްލޭން ރެޓީޖިކްފަިއާވ ްސޓްކޮށްޔާން އި ބަ)ހ( ގަ  ގެ މާއްދާ  މިއި ަގތެރޭ
 . ންާވނެެއެވާވލަލަ އެކު
 

 ޖެހިއްޖެ ނަންލެއް ެގންދަބަ ށްޕްލޭނަ ވާ އިފަކޮށް ަބޔާން )ހ( ގައިދާެގ މި މާއް )ބ(  
ާކ ތަ ސާސަމުއައް ހުރިންޅުުގމާ ާވނީ ކަންނަންދަލެއް ެގގައި އެ ބައްހިނދެ
 .ެވހުއެފަށްރުމަަވރާކުމަޝް
 

އަޅާ  ން ކަނޑަ ފަރާތުދުމަތްދޭޚި
 ޕްލޭން

އިާވ ކޮންެމ ފަދީސް ންއިސަށް ލަދިނުމަ ދުމަތްޚިމާެގ ނަރުދަ ފެނާއި (ހ)  .15
ތްާވ ޮގއް އެ ތާާޔސަސިއުމީ ޤަ މާެގދަނަރު، ފެނާއި ސްރާތަކުންެވފަ
ްއ ނެލޭ ޕްޅާއަކަނޑަމަށް ތް ދިނުދުމަޚި ެގަދމާނަރު ފެނާއި ،މަތިންތުެގޮގ
ެވ. އެ ޅަންާވނެހަޓްރީއަށް ހުށަސްން މިނިެގ ކުރިފެށުމު  ރެއްހައަދީ  މީލާންމެކޮ
 ކުރިއަށް ރިޕޯޓްުތެގ ނު ޮގކުރެުވޛުފީންލޭން ތަރޭގައި ޕް ތެއަހަުރެގ އެ  ދިއަ
ިއ ެގ ތެރޭގަ ދަުވހުސްމަ އް(ތިނެ) 3 ތަމަރަ ެގ ފުހަރުތް މީލާދީ އައޮ

 ެވ.އެނެހަޅަންާވށަހު ށްީޓއައޮތޯރި އިއަށާރީޓްސްމިނި
 

ން ކަންނަނިިވ ކަން އަ އިންގަ ލޭޕް ާވ ށްފައިންކޮ ބަޔާ ( ގައިހ )އްދާެގމާ މި (ށ)  
 އެެވ. ނެާވހިމަނަން

 
 ؛ރުަވފެންެގ ނުފެ  (1)   

 
 ؛ރުންަވ މިނުެގލޭ ފެއްގެ ިގނނޭ  (2)   

 
 ؛މިންވަރު ނުދުމަތް މެދުކެނޑުޚި  (3)   

 

Deleted :¶

Deleted :ރ

Deleted :ެވ. 

Deleted : ުޒ

Deleted :1.

Deleted :ީކޮލިޓ

Deleted :2.

Deleted :3.

Deleted :ިހ
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 ؛ރުވަންވި މިދުރަޚަ  (4)   

 
 ދި އަ؛ ދަނީމްއާ ލިުބނު  (5)   

 
 .ލުޞީތަފްކުގެ ރަކާތްތަޙަގެ  ރް.އެސް.އާސީ  (6)   

 
ން  ހެ އެދައުލަތުގެ

 މާ ޒިން  ސަސާތަކުގެއްމުއަ
ނިޒާމުތަްއ  ެގރުދަމާނާިއ ނަފެ ިއ،ތްތަކާަވސީލަެގ ނުން ފެދަށު ެގނުޤާނޫ މި  .16

 އް ތަތުލިއްޔައޫސްމަހޭ ންޖެރަ ކުއަދާ  ންަގއި މިނިސްޓްރީޓުމުއްހެރިކޮްށ ދެމެރައްކާތެ
 ން އެއްބާރުލުރިކަމާއި އެހީތެ ކުންރާތަދާއި ހޭަކމާބެ ތުެގލައުށް ދަމަރުކުދާއަ
  .ންާވނެެއެވކޮށްދޭރުފޯ
 

 ބު  ބާވަނަ ރު ތަހަ 

 އް ތްތަ ވަސީލަ ފެނުގެ  

 
ތްތަކުގެ  ވަސީލަ ފެނުގެ   ތީދުރަޤު

 ކަން ރިމިލްކުވެ
 އިހަންމެއެފެނުެގ  ހިެމނޭ ތުން ޮގރަތީދުޤު އިއްުދގަ ޙަރަސަެގ ރާއްޖޭހިެވދި  .17

 ކެެކެވ.މިލްއުލަުތެގ ހި ދަެވދި  ކީކަތަތްަވސީލަ
 

ފަޅު ށް ދޫކުރެޭވ މަ ެވިރކަރުފަތު ،ާކއިތްތަކަމަސައް ޢީސިނާ އިމާކަރިނޑުެވދަ )ހ(  .18 ރުން ތްކުޔަމާ ޙި ން ހުރި ފެބެންލި
 ެގން އި ކައް ފަޅު ހިހިންުގމަށް ށްކަތަތްްއކަސަރަށްރަށާއި، އެފަދަ މަ

ދު ޙައްސަރަ ޭވ ބިމުެގރެކުތުރުއި ށްށަރަށްދަ ރަފަ އެ ށްރަށާއިރަާވ އި ދާފައްއުފަ
ޅު ފަ ތަަވނު، ކީއަށަލަފަންފެ ބިމުެގ ެގރަށުއެ ރަށް ،ތުންޮގ ނޭހިމެ

ރަޙަްއދުތަކުެގ ބިމުެގ ރުކުރެޭވ ސަތުށް އިަރށަށް ރަފަދައެ ންެގކައި އްހި
 .ްއސެެވޗެއް ަފއިާވ އެތްކުރެިވޔަމާޙި ކީލައަށަފަފެން
 

  ، މި ކުދަުނާވހާ ހިނއިފަކޮށްންބަޔާ ށްކަތަޮގ އި އެހެންަގނޫނެއްޤާ ންއެހެ ށ()  
ިއ އްޓަހަލަބަ ަތއްތްލަސީަވެގ ނުފެ ާވޮކށްފައިތްމާޔަޙިން ށު ދަެގޤާނޫނު
 ާވއި ިއ ކަނޑައަޅާފަ ވާއިުދަގގަ ދަށުން ހަދާ  ގެ ޤާނޫނު މި ނީޓަންާވއްހަދަމަ
 ނެެވ.ންތިމަެގޮގތު
 

 ގު އަ ނުަވތަ ސޫުލންެގ އުރީިވޔަފާ ،އޮްތނަމަެވސްން އެހެ( )ށ ެގދާމިމާއް ()ނ  

Deleted :4.

Deleted :5.

Deleted :ާއ

Deleted :6.

Deleted :ަހ

Deleted :ީސ

Deleted :ލަ ސީަވ

Deleted :ީލަ ަވޞ

Deleted : ަލަ ސީ ވ

Deleted : ަލަ ޞީ ވ
Deleted :ުގ

Deleted :ަލަ ސީވ

Deleted :ަވަޞީލ

Deleted :ލަ ސީަވ

Deleted : ަަވޞީލ
Deleted : 

Deleted :ީލަ ަވސ

Deleted :ީޞ
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 ށް،މަނު ބޭއްލަމިއަ ،ންޮގތުނޭމެހިން ނުނުދި ތްޚިދުމަ ެގފެނުޮގތަށް ބޭލި
ނަަގިއ  ތަ ާވރޭފެންރުމަކަށް ނުަވކުބޭނުން އިަގނަފެން  ންބިމު ންެގނެ ޅުކޮަވ

  އްދާ މާ މިށް މަކަރުނުންކުން ނަގައި ބޭފެލޮނު ދު މޫތަަވނުބޭނުންކުރުމަކަށް 
 އެެވ.ޅަހެއްނާހުރަ
 

 އެ ، ނީާވަގންނަ ންެގން ފެފައިތޮރު ޑުނބިންަގދުމަށް ރުފެނަށް ހެމީ ންލޮނުފެ )ރ(  
 ނެ ނުާވ އްލުމެއްސް ގެ ެވއް އެ ށްލައަށަފަ ފެންރަތީދުޤު އްެގރަށެ
 .ންނެެވމަތިެގޮގތު
 

 ށްރަަވ ފޫއަޅާ ފެންފަށަލަ  ެގރަށު ،ާވނީހުްނނަން ޓޭކްއިން ޑީސެލިޝޭނަން )ބ(  
ަވުރެގ ނުކުރާ އަސަެރއް  ޭވދެނޭ ފަށަލައަށްފެން ންެގއިތޮރުފަ ށްފުނަ
 އެެވ.ންމިނުަގފު
 

 އި ޤާނޫނުަގ މި ށްމަކަ އްތެލަސީަވ ގެ ނުފެ ތްކުރެިވފަިއާވޔަޙިމާ ޅ()  
 ލަތެއް ސީަވ ންހެއެ ރުން، ފެނުެގތުލަެތްއެގ އިސީަވ ފަިއާވންކޮށްޔާބަ
މަޖިލީހުން  ެގ ންރު ޒީަވ ށްކަމަކޮށްފިތްޔަމާޙި އްލަތެ ސީއެ ަވނީ، ޭވރެމާޔަތްކުޙި
 .ނެެވންރުމުޢުކުއި ޝާ ގައިޒެޓު ކާުރެގ ގެ ރުސަ ހިެވދި  ،ަޅއިއަނޑަކަ
 

އް  ތްތަ ލަ ވަސީގެ  ފެނުތީރަދުޤު
  ށްކަތަމަސައްކަތް  ޢީ ސިނާ
 ންރުކު ނުބޭނުން

ށް ެވރިކަމަފަތުރު ،ތަކާއިތްކައްން މަސަނިހެެއހެ ޢީސިނާ އި ކަމާރިދަނޑުެވ )ހ(  .19
ަފއްާދ އްކައިެގން އުހި ޅުފަ ށްމަސައްކަތަ ދައި، ެއފަށާރަ ރަށްޭވ ފަޅުދޫކުރެ

  ، ނޭޮގތުންހިމެ ދުރަޙައް ސަ މުެގ ބިެރޭވރުކުއިތު ރަށްރަށަށް ދައެފަ އިރަށާށްރަ
 ދަފައެން ިއެގކައް  ހި ފަޅުލައަކީ، ުނަވތަ ށަންފަ ބިމުެގ ފެ ގެ އެ ރަށްރަށު

ކީ އަިދ އަލަންފަށަެގ ފެތަކުެގ ބިމު އްދުޙަރަރެޭވ ސަ ތުރުކު އިށްށަރަށްރަ
 ންނަ ހު ފައިދިފެ ތުން އުދުރަީތޮގޤުއި، ނާ ފެ ގައި ހުންނަޅިތަކު ކު

ެގ ނެ ފެނުކުރެޭވން ބޭނުށްކަންތަބޭނު ޢީ ސިނާ ކީޑަ ނފެންަގނޑުަގ
 . ނޫނެެވއްކެ ތްތަަވސީލަ

 
ށް  ނޫނަ ޤާ ްސ މިމަެވފައިީވނަ ބަޔާންކޮށް( ގައި އެހެންހެގ )އްދާމި މާ )ށ(  

 ށުަގއި ފަޅުރަށްރަ ާވށްފައި ށް ދޫކޮމަކަރިދަނޑުެވ، ށްމާހަމައަޢަމަލުކުރަން ފެށު
 ޔާންކޮށްފަިއވާ ބަ ނުަގއި ޤާނޫ މި ށްކަރާތްތަފަ ދާންކަން ކުރަމުރިދަނޑުެވ

 ން ފެން ޮގތަކުެވްސ އެނޫން ނުަވތަ މަށްޓުއްހެބެ ލާންޓު ފެން ޕް ތިންތުެގމަޮގ
 ހުެގ މުއްދަތު ރު ދަުވ( އަހަ)ދޭއް 2 ،ށްތް ހަމަޖެއްސުމަދާނެޮގއުފައް
 . ވެ ނެއެާވދޭން

Deleted : ުގ

Deleted :ީެ

Deleted : 

Deleted :ީޞ

Deleted :ީޞ

Deleted :ީޞ

Deleted :ީޞ

Deleted :ީލަ ވަސ

Deleted :ަލަޞީވ

Deleted :ިެ

Deleted : ްއ

Deleted :ލަ ޞީަވ

Deleted : ުެހަމައަށްށް އައުމާޖޫދަުވ، 
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މި  ންއިތެރެ ެގ ކުތަ ތްރާ ފަކަްނކުރާރިެވދަނޑުށުަގިއ ރަރަށް ރިއުޅޭދި މީހުން ()ނ  

ނީ  ޖެހޭންކުރަން ޢަމަލުތުެގމަތިޮގ ާވފައިށްކޮބަާޔން)ހ( ަގއި ދާެގ މާއް
 ްއަގއި އްދެޙަސަރަ ްށުވރެ ޮބޑުނުަވތަ އެއަ ޓަރުމީ ކައަ ދިހަހާސް() 10,000

 .ވެ ކަންކުރާ ފަރާތްތަކެ ެވރިނޑުދަ
 

ެގ ންޑީސެލިނޭޝަން ްނާވ ފެނުބޭ ށްތަކަތްއްކަސަމަ ޢީއި ސިނާށާކަމަރިެވނޑުދަ (ރ)  
 ޖީއެއް ނޮލޮޓެކްްސ ެވންނޫއެ ަވތަން ނުެއއްކޮްށެގން ާވރޭފެ ތަ އިން ނުަވޢާޒަރީ
އްކަެތއް ސަމަ ކީ އެ މަހަމަޖެއްސު ނިޒާމް ނެދާަފއްއު ންކޮށްެގންނުބޭ

 މާއެކެެވ.ިއާވ ފަރާތެްއެގ ޒިން ެވފަހަާވލު
 

 ، ކަެމއްއެއްެވސް ނެޔަރުެވދާއްޣަލަ ތަފަށަންފެ  ެގށުރަރަށް ޖޭެގހިރާއްެވދި ()ހ  .20 ރުވުން ޔަޣައް ތަ  ށަލަފެންފަ 
 އިޓަ ބަހައްފަުރާވެލއް ނު ށްމަކަތަ އެަވނު ަގއި ޞްދު ، ޤަން ކުތަފަރާ ެވސްއް އެ

 ާވެނއެެވ.ނުކޮށްެގން
 

 ކުރުމާއިންބޭނު ކާނާަގސްކުރަންޖެހޭ ބޭނުންމެހެން  ކޮންުމގައިދަނޑުެވރިކަ )ށ(  
 އި ަގ )ހ( އްދެާގމާ މި ،ކީމައްޓު ބެހެޭގަގއި  މްޓަސެޕްޓިކް ސިސް
 . ެވއެ ޭވނެަގއި ނުބެލެކަމު އްލަތެޙާބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

 
 ،އެްއޗެއް  ެއްއެވސް ފަދަ ތަޣައްޔަރުެވދާނެ ންފެ ބިމުެގ އެޅި ށްބިމަ (ނ)  

 މި  ،ާވނީދަންެގން ނަށްތައްއަނެ ތަނުންއްއެ ންގު މަ މުެއއްަގ އްޖޭަގއިދިެވހިރާ
 އެތަކެތި  ންޮގުތެގމަތި ާވޮގތްއް އެ  ަގާވއިދާ ލާ ލަާވއެކު ދަށުން ޤާނޫނުެގ

 .ެވބަންުދކުރެިވެގންނެ ށްނަގޅަރަ ށްކަތަޮގ ނޭޅޭނެފަދަ ބިމަށް އިންދިޔުމުގަ ެގ
 

 ދާނެ ތެލާއި ރުެވފެން ތަޣައްޔަ  ނަމަ ބިމުެގބިމަށް އެ ެއއްެޗއް އަަޅއިފި (ރ)  
 ކިަވކި ނީ ަވެގންދަ ށްނައްތަނެ އަން އްތަނުއެ ،އްެޗއް ްއެވސް އެ އެ ދަފަކަލްކެމި
ދުކުރެިވެގންނަމަ،  ބަންެޗއްަގއިއް އެ ެވސްންނޫ  އެތަަވއި ނު ަގޓޭނަރުންކޮ

 ށްނަގޅަށް ރަޮގތަ އްޓޭނެ ވެ  ނުއިަގދިޔުމުން  ެގާވނީއެތަކެތި ހުންނަން
 .ެވއެ ފަކުރެިވރުހަ
 

 އި ލާެވދާނެ ތެރުއްޔަ މުެގ ފެން ތަޣަ ބިނަމަމަށް އެ ެއއްެޗއް އަަޅއިފިބި ބ()  
 ދިޔުމުަގއި ންްށ ެގނައްތަނުން އަނެއެއްތަ ،އް ެއއްޗެ ދަ އެްއެވސް ފަކެމިކަލް

Deleted : 

Deleted :10،000

Deleted :ަހ

Deleted :ަެ ެށެވ

Deleted : 

Deleted : ާއ

Deleted : 

Deleted :ާހ

Deleted :ށ

Deleted :ަފެން ެގ ބިމުމަ ނަފިއިޗެއް އަޅަ އް އެ އެ ށްބިމ
 ،އްޗެ އްެވސް އެއް އެ ދަަކލްފައި ކެމިލާތެ ދާނެެވރުޔައްޣަތަ

ނުން ތައްއެ ަމުގން މު ެއއްަގޖޭަގއިހިރާއްދިެވ
 ންށުދަެގ ޤާނޫނު މި، ނީ ާވންންދަނަށް ެގތައްނެއަ
ތި ކެތަ އެން ޮގތުެގމަތިާވ ްއޮގތްއިދާ އެާވލާ ަގާވކުލަ އެ

ށް ަގޅަރަނކަށް  ޮގތަނެފަދަޅޭނޭ މަށް ބިދިޔުމުަގއިެގން
…ެވ.ނެ ެގންިވރެކުބަންދު

Deleted :ނ

Deleted :ިަވތުެގ ރާ ބާކު ން( ަގއި ބަޔާށެގ )އްދާމާ މ
…އ ތިކެތަ

Deleted :ެެ

Deleted :ރ)

Deleted : ިތުެގ ަވބާ ރާކު ޔާން ބަަގއި ށ()ެގ ދާމާއްމ
…ތި ތަކެ



24 

 ަވތަ ބިމަށް ނު ށް ްއޗަމަ މަުގ އްއްޗެ އެ  ެގތު ަވބާނެ ދާޔަރުެވތަޣައް ފެން
ެގ މުޅު އެތި ބިމަށްކެތައެ، ާއއިންމާ ޒިެގމުރުކު މަ، އެތަކެތި ސާފުޖެނަޅިއްއެ

 ޓަަކއިށްމަކުރުނަގޅު ރަކަންއެ ނަމަޖެވެއްރު އްޔަން ތަޣަ ފެ ބިމާއި ންބުސަބަ
 ެވ.ނެންތުރާފަ ތި އުފުލިނީ އެތަކެހޭޖެއުފުލަން މާޒިން ެގމުކަންކަ ޖެހޭރަންކު
 

ތެލާިއ  ދާނެެވއްަޔރު ބިމުެގ ފެން ތަޣަނަމަފިެޗއް އަަޅއިއްއެ  އެމަށް ބި (ޅ)  
 ުގން މަމު ފަށް އެްއަގލާއާ ޚިއްދާމާ މި ،އްެއއްޗެ  އެްއެވސް ދަފަލްކެމިކަ
 ެވ.ކަމެކެނާމަ ންިދޔުމަކީތަނަށް ެގއަެނއްނުން އެއްތަ
 

 ދަފަލްކަމި ކެލާއި ތެ ސްޔަންިވލުމާހުތަ އިދުަގިއ ނުަވޞްޤަ މީހަކުސް ެވއެއް  (ކ)  
 .ެވމަނާކަމެކެ  ކީޅުމައެ ށްއަށަލަފަެގ ފެންމުބި މާއިކެތި ބިތަ
 

 ަގއި މުޓުހެއް ބެއިފަކޮށްއްކާ  ރަ އެްއޗެއްފަދަ ރާކުން ަގއި ބަޔާ( ނމާއްދާެގ ) މި (އ)  
މަ، ނަޖެުރވެއްއްޔަޣަ ފެން ތަެގ މުބި ެގ ސަބަބުންމުޅުށް އެބިމަ އެތަކެތި
 ެވ.ނެއެ ާވންަގނަން ރާތުރިފަ ެވޭއެގ ،މާންެގ ޒިއެކަމު
 

ްނ ފެޭވ ކުލެްލ އެކެމިކަ ތަނުަވ ޔޮތެ އިގަ ސާފުކުރުމު ެވދޮ ނުޖީންއި (ވ )  
 ެވ. ާވެނއެިއެގންނުއަޅަމޫދަށް ތަ ަވނު  ބިމަށް ން ފެފަދައެ ނަމަދޭއުފެ
 

ގެން  ގައިނަ ފެން  ންބިމު
 ންރުކުރުބޭ

 ަގއި ނަ ންން ފެކަށް ބިމުމަޝްރޫޢުތަ ޢީނޫންެވްސ ސިނާ އެއިށާމަކުރުތްރާޢިމާ )ހ(  .21
 ތިން ެގމަޮގތު ްތާވޮގއް  އެދާއިަގާވ ހަދާ ން ދަށު ނޫނުެގމި ޤާ ،ާވނީބޭރުކުރަން

 .ންެނެވެގނަަގއިދަ ހުއް ށްމައެކަ
 

 ގެ އި ަގެގ ޖާ އްށެރަ  އެ މުަގއިރުިއ ބޭރުކުަގނަ  މުން ފެންށެއްެގ ބިރަ )ށ(  
ށް  ހިންދުމަ ތުން ބިމަށް ފެންަވރުެގ ޮގނުެގފެ ާގނަން ، ބިމުނާއިންތުޮގ
 ވާ ތް ްއޮގއެ ދާއިަގާވ ދާހަން ށުެގ ދަނޫނު ޤާމި ންފެ އެ ،ާވނަމަންނުެގށީ ކައެ

 ނެެއެވ.ރުކުރެިވދާށް ބޭސޫަލކުން މޫދައަޅާ އުނޑަ ކަ ންޓީއޮތޯރިން ތިެގމަޮގތު
 

ފެން  ން މުބި ތިހުއްދަ ނެ ރިޓީެގ ތޯއޮ ތިންުތެގމަޮގ ާވަގއި )ހ( ދާެގ މި މާއް ނ()  
 ެވ.ކެކަމެ މަނާމަކީ ުވރިތެހީއެ ކަށްަކމަ ންއިރުކުރުާމއި އެ ނަގައި ބޭ

Deleted :ަށްމ

Deleted :ބ

Deleted : 

Deleted :ިތި،ުކރާ ތަކެންޔާ ބަ( ަގއިށ) ެގއްދާމާ މ

Deleted :ޅ

Deleted :ުއްދެފަރ

Deleted :ކ

Deleted :ށ

Deleted :އ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ޯންޓީރިއޮތ

Deleted : ިއ

Deleted :¶
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ދަ ފަުކޅި އިޔާލަފަށަފެން ރުމީ މުެގުކން ބިޒާމައްދާ ނިފަމީރުފެން އު )ހ(  .22 މު ނިޒާ  ދާއްއުފަން ފެމީރު
 ކެެވ.ކަމެމަނާ މަކީނުންކުރުއި ބޭނަަގ ންން ފެތަންތަނު

 
  މު ންޢާ ފެން އެ ،ހުފެއްދުމަށްފަ އު ފެން ން މަކުނިޒާ އުފައްދާ ންފެރުމީ ()ށ  

ާވނީ ރަންކުއެއް  ެއއާ  އްނެ ފެ އްެގަވތެބާ ެއހެން އިަގމުރުދޫކު ށްތަކަބޭނުން
ެވ. ތިންނެމަ ެގއްލެ ސޫޅާ އުއަކަނޑަ ންޓީރިތޯއޮއެ  ،ކު ހުއްަދއާއެ ެގއޮތޯރިޓީ

 އްެވސް އެށްނައުފައްދާ ފެ ންޒާމުފައްދާ ނިރުފެން އުށް މީތަކަންޮގނޫމި
 .ެވކަމެކެމަނާކީ މަރުކުދޫެގން ކޮށް ފެނެއް ެއއް ަވތެްއެގބާ

 
ގެ  ފެނު  އިގަކުތަސާރިކާ

  ފެން ތްތަކުން ވަސީލަ
 ރުންކުންނުބޭ

 ެގރުމުކުންބޭނު ފެން ތަކުންަވސީލަ ެގފެނުއިާވ ފަށްޙިމާޔަތްކޮ ،ަގއި ކު ތަސާކާރި ހ()  .23
 އި ަގވާއިުދަގ  ހަދާދަށުން ެގނުމި ޤާނޫ، ރުތިޔާޚް އިދިނުމުެގއްދަހު
 .އެެވެގްނވެ ލިބި ށްޓީއަރިތޯއޮ ންމަތިެގޮގތު  ާވއި ޅާފަ އަނޑަކަ

 
 ަގއި މުނުންކުރުފެން ބޭ އިގަ ތަކު ސާކާރި ންކުތަލަަވސީ ެގ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިާވ ފެނު )ށ(  

އި ދުގަ ަގާވއި ަހދާށުން ނުެގ ދަޤާނޫމި  ،ތައްލުުއސޫ  ޑުނމައިަގ ރަންީވލުކުޢަމަ
 .ނެެއެވންާވރަކުންބަޔާ

 
 ހުން ުރުވަމށްޓަކައި މީތައްޔާކަށް އަސާދިހާ ަވތައަކަށް ނު ސާކާރި ދާނެދިމާެވ ()ހ  .24 ން ޔާރުވުތައް  ށް ކަތަސާކާރި

 ޢީސިނާ އިށާރަްށރައިާވ ފަދޫކޮށް ށްބޭނުމަެގ މްޒަރި ޓޫ، އިށާރަށްރަ ޅޭރިއުދި
 ބެލޭށް މަާވނެކަން ބޭނު ހަށްަވދު( އްފަހެ) 05 ،ަގއި ށްރަށު ރާ ރަކަތްކުމަސައް

 އި ގަ އްއެސާދިހާ ދަ، އެފަކާކޮށްރައް  ށުގައިއެ ރަށްރަ ންބޯފެފުސާ ށްރަަވންމި
 ާގށް ހިންރަ އެނުަވތަ ން ތުފަރާ ދޭމަތްޚިދު ،މު ތިޒާއިންނެ ރެޭވންކުބޭނު
 ެއެވ.ާވނެއްސަންޖަމަހަން ކުތަރާފަ

 
 ،ށާއިށްރަޅޭ ރައުދިރިން މީހު ިއާވފަކޮށްގައި ަބޔާން ެގ )ހ(މި މާއްދާ ()ށ  

 ރާ މަސައްކަތްކު ޢީ ނާސި ާށއިާވ ރަށްރައިފަކޮށް ދޫ މަށް ބޭނުރިޒަމްެގޓޫ
 ށް ކައަސާހާދިަވަތ އަކަށް ނުސާ ކާރިދިމާެވދާނެ އިަގރަށުރަށް

ުރ ންަވެގ މިބޯފެނު ސާފުޖެހޭ ންރަކުކާ އްރަ ކައި ޓަށްތައްޔާުރުވމަ
 އި ުށަގ، ރަށާއިތަސްބަ ނި ެގހުންމީ ޅޭރިއުށެްއަގއި ދި، އެ ރައެޅުުމަގއި ނޑަކަ
ގެ  ނުހުރި ފެިލބެން އިގަ ެށއްރަ އެ އި އަދިށާ ގައަޖާ  ޭވނެކާކުރެން ރައްފެ

Deleted :  )ހ(

Deleted :ީންމަކުން ފެޒާނި ދާފައްން އުފެރުމ 
  ށްކަންތަނުބޭ ންމުޢާ ފެން އެ، ފަހުދުމަށްއްފެއު
އާ އެފެނެއް  ަވތެްއެގބާ އި އެހެންަގކުރުމުދޫ

¶ެވ.އެ ންުނާވނެކޮށްެގއެއް 

Deleted :ޮންޓީތޯރިއ

Deleted : ިއ

Deleted :ޫޞ
Deleted :ްލިކުއ 

Deleted :ަލަ ސީވ

Deleted :ަވަޞީލ

Deleted :ުއްލިކ 

Deleted :ލަ ސީަވ

Deleted : ަަވޞީލ

Deleted :ލަ ސީަވ

Deleted :ީލަ ަވޞ

Deleted :ްލިކުއ 

Deleted : 

Deleted :ޯށްމަކަނެވާ ބޭނުންތުަގއި ެގ ޮގނުފެސާފުބ 
އި ުދަގއިަގާވ ދާހަ ންޓްރީސް މިނިމިންަވރު  ރާކުޒާދާއަން
… ށްރަަވންމި އެ ،އިޅަ އަނޑަކަ

Deleted : 
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 .ްނާވނެއެެވތްކުރަރިޢާޔަ ށްތަކަތްަވސީލަ

 

 

 ބު ބާ  ނަ ފަސްވަ 

 ން ކުރުއްކާތެރި ރަ  ތިމާވެށި 
 

  ފޯރާރު  އަސަ  ށްއްޓަވެތިމާ
   ޕޯޓު ރިކުރާންބަޔާ ރުންވަމި

ެގ މުކުރުއިމުޤާ މު ނިޒާެގނުމުދި ތްމަދު ޚިެގމާދައި ނަރުދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފެނާ )ހ(  .25
 ރު ވެއްޓަށް ައސަތިމާ ) R-27/2012 ރުބަނަން ަގާވއިދު ންާވނީ،ދޭ ދަހުއް
ން މަތިެގތު ޮގ ާވއި ދު( ގަ ަގވާއި ހޭ ބެމާދުހެ ރިޕޯޓުރާ ކުންޔާބަ ންަވރުމި ނެރާފޯ

 ޓު ޕޯ ރިއެ، އިހަދަ ރިޕޯޓު ޔާންކުރާތިމާވެއްޓަށް ައސަރުފޯރާނެ މިންަވރު ބަ
 .ެވއެހުަގފަ ށްުރމަކުސްން ފާއިސީންޖެ އޭންޝަކްޕްރޮޓެ ޓަލްންމަންރަޔަވަ އެން
 

 ޢުރު، މަޝްރޫއިރާ ކުފާސް  އިާވ ރިޕޯޓުެގ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފަދާއްމާ މި )ށ(  
މަްށ ކުރުއް ުކޑަތަލުންއްޓަށް ލިބޭ ެގއްެވިތމާއި މުގަ އުދިެގންއަށް ކުރި
  ށް މަދިނުތް ދުމަ ޚިެގމާދަނަރު އިނާ، ފެށްރުމަކުމަލު ޢަރުތަކަށް ޝަ ނޑައަޅާ ކަ
  ެވ.އެ ނެާވކުރަން ތުރު ޝަ އިގަ ންސްލައިސަ ކުރާދޫ
 

  ލުން ކުޑަ ގެއްއްޓަށްވެމާތި
  ންކަސްއި  ކަށްލޮޖީތަކްނޮޓެ
 ނުންދި

 އިދުމަތްދިނުމުަގފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިން ެގށްނުންކޮއް ބޭތަޖީޓެކްނޮލޮތު ތަފާ  .26
 ދިއަ  .ާވނެެއެވދޭންްސކަންއި  ކަށްތަލޮޖީނޮކްޓެ  ްނ ކުޑަލުއްގެ  ންމެޓަށް އެތިމާވެއް

 މެޓަށް އެންއްވެ ތިމާ ކުރުމުަގއި ން ބޭނުތްމަދު ޚި އެ ތްަތކުންރާންކުރާ ފަމަތުެގ ބޭނުދުޚި
  .ެވއެ ނެދޭންާވކަންސް އި ށްަތކަޑަ ޮގތްކު  ންގެއްލު
 

ރަނިވި ހަކަތަ  ކުދަޢާއި
 ރުންކުނުންބޭ

ތްތަްއ ަވސީލަ ިވނިރަކުދަޢާ، އިއަކީ ކަތަުކރާ ހަނުންއުފެއްދުމަށް ބޭ ންފެ )ހ(  .27
 ެވ.އެާވނެ ންދަހައި ަގކަމުކަތަ ހަ ދާއުފައް ންނުންކޮށްެގބޭ

ިމ  ،ޓަކައިށްރުމަކު ލުޞިޙާ ދުޞަމަޤް ާވފައިށްބަޔާްނކޮ އިގަ ހ( ) ެގދާމި މާއް )ށ(  
 ގެ ހު ަވދުރުެގ އަހަ )ފަހެއް( 5 ެގން ފެށިރީޚުންތާ  ކުރަން ފަށާލުމަޢަނަށް ނޫޤާ
  ދާ ފެންންމުަގން ހި ރުފެށިއި ންމަލުކުރަނަށް ޢަނޫޤާ މި ،ަގއި ރޭތެ
  ފެން ހިންާގ ން  ބޭނުންކޮށްެގތަކަިވ ހަނި ރަކުދަޢާއި ކަކީތަޓްންލާޕް
 ނެއެެވ.ާވހަދަންފަރާތުން  ، ޚިދުަމތްދޭކަމުަގއި ކެއްތަޓްންލާޕް

 

Deleted :ލަ ސީަވ

Deleted :ީލަ ަވޞ

Deleted :¶

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :  2012/R-27

Deleted :ްެ ްންޝަކްޕްރޮޓެ  ޓަލްންމަންރަޔަަވއެނ 
...

Deleted : ުއި މުގަ އުދިެގންއަްށ ކުރި  ޢުރު، މަޝްރޫއިރާކ
...

Deleted : 

Deleted :ާދައ 
...

Deleted : 

Deleted :ާދައ 
...

Deleted :ންނުންކޮށްެގތްަތއް ބޭެަސީލަ…ލަޞީަވ 
...

Deleted :ިެްލުސ
...

Deleted : 

Deleted :ާަގއި ރޭތެ ެގހުވަ ދުރުެގ އަހަ )ފަހެއް( 5 ެާތ، 
...

Deleted : 

Deleted : ްއ

Deleted :ާހިންާގ ން ބޭުނންކޮށްެގތަކަިވ ހަނިރަެު… ދައ 
...

Deleted : ްއ
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ކުރުމުެގ  ޓްއޮޕަރޭ އްތަންޓްލާ ޕް ން، ފެންހު ފަން ފަށާ މަލުކުރަޢަ ނަށް ނޫޤާމި  )ނ(  
 ނީދައުފައް ތަކަހަ ާވން ބޭނުށްމަހިންުގޓެއް ، އެ ޕްލާންނީާވދޭން ސްލައިސަން

 ފަހުަގެއެވ.  ކުރުމަށްރުަވށަކަ ންކަ ންކުތަަވސީލަ ކުރަނިިވދަޢާއި
 

ެގ ސާ ރިސް، ކާނަަމވެ  ީވއިށްފަންކޮޔާބަހެން އި އެ މި މައްދާެގ )ނ( ގަ  )ރ(  
ާވ އިފަޖެހި ށް ނިޒާމައްދާފައު ތަކަިވ ހަނިރަކު ދާޢާަވތަ އި، ނުގައިލަތުޙާ

 ދަފަ އިދާނޭނަގން ހިެގޑި ނކެދުމެ ންދުފެއްއުން ، ފެ ބުންެގ ސަބަމައްސަލަެއއް
އުފައްދާ ކަރަންުޓ ން ރުރޭޓަސަލް ޖެނެޑީ، މަެވއްޖެނަމެދުެވރި އްލަތެޙާ

 .ެއެވ ނާޅަނު ހުރަހެއްނޫޤާށް މި ކަމަކުރުބޭނުން
 

ރ ޑް ވޯޓަގްރޭޓެއިންޓަރ
  ޓްންމަމެނޭޖް ސް ސޯރި
 އެރުވުންރިކު

 އިއްދައުފަ ންފެ ރުމީ ށްެގންކޮ ން ނުން ބޭނުފެލޮ، އި ަގދިނުމު ދުމަތްޚި  ފެނުެގސަޕްލައި  .28
 ެވ.ނެއެނަންާވހިމަ ާވރޭފެން ފަިއާވކޮށްޓް ޓްރީ ގައިށްދޭ ފެނުރުކޮފޯ އިރު،ދޭކޮށްރުފޯ

  ށް މަނު ހިމެ ށްކަނިސްބަތަ މަތީ  އެންމެން ީވ ފެާވރޭ އިަގފެނުކޮށްދޭ ފޯރުމިޮގތުން 
 ެވ.ާވނެއެ ރަން މަސައްކަތް ކު

 
 

 ބާބު   ނަ ވަހަ 

 ތައް ތް  ފަރާ ތް ދޭ މަ ދު ޚި  ގެ މާ ނަރުދަ   އި ފެނާ
 
  ދޭ ތް ގެ ޚިދުމަމާނަރުދަ އިފެނާ
 ންމާ ޒި ގެކުތަތް ފަރާ

އެ  ން،ތަކުރާތްފަ ރާކުއްކަތްސަމަެގ މުނުޚިދުމަތް ދި ެގދަމާނަރު އިފެނާ ( )ހ  .29
 ހާ ންމެޅޭ އެިދރިއު ގައިއްދު ޙަރަސަ ޭވކުރެާވލުށް ހަމަނުދި ތްދުމަޚި ތަކަށްފަރާ
 ެގނޫނުމިޤާ އިނާނޫޤާ މި ،ށްނުމަތް ދިމަދުތި ޚިނެ ޑުމެއްނކެމެދު، ކަށްތަތްރާފަ

  ހޭޖެންކުރަ ،ިތންެގމަޮގތު ާވތް އެްއޮގ ތަކާލުސޫއު އި ކާތައިދުަގާވ ދާހަދަށުން 
 ާވނެެއެވ. ންއް ކުރަ ކަތްތަ އްސަމަ އިހަމެންއެ
 

 ާވންބޭނު ންޓީރި އޮތޯއި ކަޓަށްމަކުރުލޭޓް ގިއު ރެމަތްދުދަމާެގ ޚިނަރު ފެނާއި (ށ)  
 ކަނަޑއަޅާ  ުދގައިަގވާއިން ހަދާ ށުނުެގ ދަނޫމި ޤާ އް ޓުތަރިޕޯ އިމެހަންއެ

ން ތަކުފަރާތްދޭ ތްމަދުމާެގ ޚިރުދަ ނަނާއިފެ ޮގތަށްއް އެ ކާލުތައުސޫ
 .ނެއެެވާވހަޅަންށަހު
 

Deleted : 

Deleted : ާއ

Deleted : 

Deleted :ލަ ޞީަވ

Deleted :ާޘ

Deleted :ާހ

Deleted : ާއ

Deleted : 

Deleted :ާހ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ިހ

Deleted : 

Deleted :%50ާސް()ފަންސ 

Deleted : ްފަސ

Deleted :ޫޞ

Deleted :ާެ

Deleted :ެާވ ރެިވަފއިކުތް ޤާއިމު ޚިދުމަެގމާރުދަނަ އިނާފ
 ،ށްކަތަތްރާފަ ެއދޭ ށްދުމަތަޚިއެ  ،އިރަށުަގރަށް
¶ެވ.ންާވނެއެފޯރުކޮށްދޭ  ތްދުމަޚި އި،ނުލަ ކާމަކުރުތުފާތަ

Deleted :ރ

Deleted :ިންޓީއޮތޯރ

Deleted : ިއ
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ހޭ  ބެ މާ، ކަންާރ ފެދުކުންބަ އިޅީަގފު ދާ އަދިއް އުފަަގއިރާއްޖޭހިދިެވ (ނ)  
 .ެއވެ ާވނެންތެށް ފެކަތަޑުނމިންަގ ާވއި ފަަޑއަޅާނކަ ންތަކުދާރާއި
 

 ށްރިކަމަހީތެއެ ލީމާ  ެގސަރުކާރު ންކުތްތަރާ ފަޚިދުމަތްދޭ  ެގމާދަފެނާއި ނަރު (ރ)  
 .ެއެވާވނެން އްކަތްކުރަސަމަ  މަށްޑަކުރުސާާވލެއް ކުރޯބަ

 
 ކުެގ ތަދުމަތްޚި ށްދޭފޯރުކޮ ންތަކުތްފަރާ ތްދޭދުމަޚި ެގދަމާރުނަ އިފެނާ (ބ)  

  ފެާނއިެއއްޮގތަށް އާލޮޖީޓެކްނޮ ންދާރަމުއަ، ުކރިއިކަޓަށްރުމަކުތިރުމަަވންފެ
  ެވ.އެ ނެާވންރަރައްޤީކުތަ ތްމަޚިދު ެގރުދަމާނަ
 

އަދާކުރަންޖެހޭ  ން އޮތޯރިޓީނާއި ރީންނިސްޓްމި ން ށުެގ ދަޤާނޫނުމި  (ޅ)  
 ފެނާއި  މަށް، ކަންކައިހަމެންއެ ކުރާން ތުެގ ޮގމު ކުރު އަދާއްތަ ތުޔަލިއްއޫމަސް
 ލުންބާރުއެއް އިއެހީތެރިކަމާ ފަރާތްތަކުން އިހަމެ ންއެ ދޭތްމަޚިދު ެގމާދަނަރު
 .ެވއެ ނެާވންދޭށްކޮރުފޯ
 

   ފަހަރު ފުރަތަމަ ގައިނުތަންތަ ރާކުދޫ ށް ެއޅުމަ ެގދޮރުމަށްޓަކައިދިރިއުޅު )ކ(  
 . ެވއެ ލަނު މަކާއަުގ ެނުގނީ ާވުގޅަިއދޭން ހޮޅި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ

 
، ންޮގތުނުމުެގކޮށްދިރުފޯ މެދުނުކެނޑި މަތްދުޚި ެގރުދަމާފެނާއި ނަ (އ)  

ން އިފަސޭހަ ތިކެއި ތަ ނާ ސާމާންާވނުބޭ ށްމަނުދިނު ޔަިވރިމަތިއްސަލަެއއް ކުމަ
ެވްސ ީވހާ ޖެނަމަ،މާެވއްދި އްއެ ލަމައްސަ އި،އްޓަ ހަބަ ޮގތަކަށް ބޭނެލި
 ެވ.ާވނެއެންދޭއްލުކޮށް ހަ އްސަލަމަ  ށްކަަވހައަ
 

  ނާނޭހެން ންފެކޮށް މުޢާން ާގ ފީނަ ށްމަތަ ދުޚި ދަމާެގނަރު ފެނާއި (ވ )  
 ނެެއެވ.ާވބަހައްޓަން

 
ފެން ޓެސްޓް  ކުްނ ލަސޫޅޭ އުނޑައެކަ ށްމަ ޓުއްހެފެހި ންަވރުފެެގ ނުފެ (މ)  

 .ެވދަންާވނެއެ ންމުން ެގރަކު
 

Deleted :ބ

Deleted :ޅ

Deleted :ަެ

Deleted :ކ

Deleted :އ

Deleted :ިޓީންއޮތޯރ

Deleted : ިއ

Deleted :ކ

Deleted :ްެ

Deleted :ެެ

Deleted :ެެ

Deleted :ިެުމާއ،

Deleted :އ

Deleted : ްއ

Deleted : ްއާއ

Deleted :ވ

Deleted :ފ

Deleted :ޮލިޓީކ

Deleted :ޫޞ
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ތް ދޭ  ގެ ޚިދުމަދަމާފެނާއި ނަރު
ބައެއް   ވާބިގެންލި  ށްކަތަތް ފަރާ
 ރުތައް ޔާތިއިޚް

ިއ ރީއާމެޝިނަ ،އި ތްތަކާމާރާޢި، ތްތަާކއިަވސީލަާވ  ބޭނުންނުމަށް ޚިދުމަތް ދި )ހ(  .30
 އި، އުފެއްދުމާިއ،ށް ހޯދުމާަގތުާމއި، ކުްއޔަ ކެތިތަ ހުރި ންޅުކަމާުގ ސްންެވނޫއެ

ުރ  އިޚްިތޔާމުެގްއޓުހެބެ އިގަ ެގ ދަށުމުބެލުމިއްަލ ، އައިމާރުކު މިލްކު
 ެވ.ވެއެންތަށް ލިބިެގރާދޭ ފަތްމަދުޚި
 

 ގެ ތު ލައުދަ އިރާ ރުކާސަ ތްތަުކަގއިކައްމަސަ މާުގޅޭދިނު ޚިދުމަތް )ށ(  
  ތަނަށް  ކުރާ ތަންިވޔަފާރި ދޮރަށާއި ތި ެގ ޯގންެގމީހު  އްލަމިއި އަކަށާތަތްމާރާޢި
 ތްދޭ ފަރާތުެގޚިދުމަ  މުަގއިަވންނަ ަވނު ންތުޮގމި  ެއެވ.ދެިވދާނެަވ

 އެެވ.އޮްނނަންާވނެ ނެގންއެ ންކަމުަވްއޒަފެއް
  

 ދައުލަތުގެ  އިާކރާތަކާިއ، ސަރުތްރާލަ ފައްމި އަގައިމު ބޭނުމުެގނުދިޚިދުމަތް  )ނ(  
 . ެއެވދާނެރެިވ ހަރުކު ޓަރުއި މީަގކުތަތްރާމާޢި
 

ެގ އް ކި ބާަވތެަވ ،ށްޗަ މައްފަރާތުެގ ނަންބިަގލި ތް ޚިދުމަން ތު ފަރާ ދޭޚިދުމަތް )ރ(  
 ދާނެއެެވ. ިވރެ ކުއެޅުން މަނާ  ތެރެއަށްެގނިޒާމު  ެގމާނަރުދަ ޗެއްއް އެ
 

ެގ މަތު ޚިދުނުެގ ފެކުރާ އިމުޤާ އިގަ ރަށްރަށު ުއޅޭރި ދިހުންމީ ޖޭަގއިދިެވހިރާއް ހ()  .31 ދިނުން  ތްނުގެ ޚިދުމަ ފެ
 ރަގް ޑް ންޑްއެ  ފުޑް ސްްވޑިލްމޯ ނީ،ނަންާވހުން އިށްފަކޮއިމުޤާއް ތަނިޒާމު

ިއ ނުަގފެ ކުރާބޭނުންކަށް އެކި ބޭނުންތަ ންޯތރިޓީއޮ ،މަތިން ެގެގ ލަފާއޮތޯރިޓީ
 ްތާވޮގއެއް  ކާޑުތަ ނަގންމިޅާފަިއާވ ކަނޑައަ  ކަމަށްނެ ހޭޖެންނަންހު

 .ންނެެވޮގތުެގމަތި
 

 ތަކަށްފަރާސް ެވއްއެނުމަށް މަތް ދިޚިދުެގ ނުއި ފެ ށެްއަގ ރަޖޭެގރާއްދިެވހި (ށ)  
  ކުން ފަރާތަ ހެންއެ  ުށގައި، އެ ރަށް އިަވނިކޮށްފަދޫކޮ  އްސެ ލައިސަން ންއޮތޯރިޓީ

 ަވތަ މެއް، ނު ޒާއްދާ ނިފަފެން އުރުމީ ނުމަށްބޭއަިމއްލަ  ްއެގރާތެއެފަ
 ގެ ޓީތޯރިއޮ ނީޓޭމެއް ބެހެއް ނިޒާފައްދާމީރުފެން އުމަށް ނު ބޭީރެގޔަފާިވ

 .ނަމައެވެ ޟެއް ނެތްރާއިޢުތި
 

ރާ ދޫކު ކޮށްމުޢާން  މުގައިދިނުމަތްެގ ޚިދުަގއި ފެނުރަށްރަށު ޖޭެގރާއްހިދިެވ (ނ)  
 ންތޯރިޓީއޮއި، ކަނަޑއަޅަ  ންަގނޑުމިހޭ ންޖެ  ހުންނަންފެ

Deleted :ލަ ޞީަވ

Deleted : ިއ

Deleted : ިއ

Deleted : ިއ

Deleted :ުރ

Deleted :ޮތޯރިޓީންއ

Deleted : ިއ

Deleted : ޫތްާވ އެްއޮގ ދާއިާވަގ  ދަށުން ހަދާނުެގ މި ޤާނ
 ކުެގތަ ަގނޑުންމި ޅާއަނޑަ ކަ ންތޯރިޓީއޮ ތުެގމަތިންޮގ

 ންތޯރިޓީއޮރަްގ ޑް ންޑް އެ ފުޑް ްވސްލްޑިމޯ، ރުންއިތު

Deleted :¶

Deleted :ްދިނުމަށްޚިދުމަތ  

Deleted :ޮރިޓީންތޯއ

Deleted : ިއ

Deleted :¶

Deleted :ާއް އ

Deleted : ފެނުެގ

Deleted :ީކޮލިޓ

Deleted :ޮންތޯރިޓީއ

Deleted : ިއ
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ެގ ނުކުރާ ފެއިމުޤާމަށް ނުދިތް ެގ ޚިދުމަނުފެ ދި ންާވނެއެެވ. އަރަކުމުޢާން
 ނެކުރާޢަމަލު މުަގއިރުމުކުއް ޤާއިތަދަ ނިޒާމުފަ އެ ިއ،ކާމުތަނިޒާތުެގ މަޚިދު

  ެވ.ންމުކުރަންާވނެއެ ިއ، ޢާޅަކަނަޑއަ ންއޮތޯރިޓީ، އް ތައުސޫލު
 

 ނެލެޭވތާއްނަ ޖަރާީސމު ،ކުންޭވ ފެނުެގ ނިޒާމުތަރެކުމުާޤއި އިގަ އްޖޭދިެވހިރާ (ރ)  

ކަށް ންަވރަ ާވ މިން ެގކަށީއެ  މްިތޒާއިން ނެރެޭވކު ތަޙްލީލު މަށްޖަރާސީ ިއ،ތާޮގ
 އެެވ. ނެާވހުންނަން އިފަހިމަޖެހަ
 

 މިންަގނޑުތަާކއި  ޢާންމުކުރާ ންއޮތޯރިޓީ ންެގ ދަށު (ނެގ )ދާއްމާ މި (ބ)  
ެއ  ލަކާއެކުބަދަ ެގެނވޭ ގައި އްޖެ ހިނދެއްޖެހިނަންެގންއް ލެށް ބަދަކައުސޫލުތަ

 .ންާވނެެއެވނުކުރައިޢުލާ ައލުން އްތައުސޫލުއި ަގނޑުތަކާންމި
 

 ެގްނވާ ށީތަކާ ެއކަެއ ޢިމާރާ އި ތަކުަގރާތްޢިމާ ހަދާ ަގއި އުސްކޮށް އްޖޭރާހިދިެވ (ޅ)  
 އެ މަކީ ސުއްޖެމަތިޒާމު ހަ ންއިފެހެއްޓޭނެ ުރ ހިޕްރެޝަ ނުެގފެަގިއ އް ޮގތެ
ާވނީ  ންނަންތިާޒމު ހުންއި އެފަދަ ދިެކެވ. އަންމާއެޒި ެގރާތުެވރިފަެގ ރާތުމާޢި
ޮގްތާވ އްއެ ކާ ނުޑތަަގޅާ މިންއަ ނޑަކަ ން ޓީއޮތޯރި އިޓަކަ ކަމަށްއެ
 ނެެވ.ތުެގމަތިންޮގ
 

 ކަނޑައަޅާ  ންއޮތޯރިޓީ ށް މަލުކުރުމަޢަން ތުރާ ފަދޭ ދުމަތްޚިން ދަށު ެގދާއްމާ މި (ކ)  
އި މި ނޫނާ ޤާ، މި އްޖެނަމަޚިލާފުެވ ތުންފަރާ ދުމަތްދޭޚި ކާންަގނޑުތަމި

ޅު ފިޔަަވއެފަާރތާމެދު ޮގުތެގމަތިން  ާވިއދުަގިއާވަގން ހަދާ ނޫނުެގ ދަށުޤާ
 . ެއެވނެދާޅިއެ
 

 ،އިަވތާ ބާ ެގނިޒާމު ެގކުރާ ނަރުދަމާއިމުގައި ޤާށުށްރަރަޅޭ އުރި ދިހުންމީ (ހ)  .32 ނުން ދި ގެ ޚިދުމަތް މާނަރުދަ
 ތައްކުރާ ނިޒާމުފެން ސާފުސްޖި ނަނަޖިހާއި، ކުރާނެ ޮގތަާކއި ތިންއް ިގރަށްތަ

 ތުތަކާ ސިޔާސަހޭ ބެމާކަ ރުކާރުެގސަޅާނީ، ށް ކަނޑައަރަރަށް ނެޓާހައްބަ
 .ެވންނެމިނިސްޓްރީން މަތިެގތު ާވ ޮގޮގތްއެއް 
 

  ންށު( ެގ ދަހ)އިރު މި މާއްދާެގ ން ފަށާރަލުކުމަޢަ ށްނަޤާނޫމި  (ށ)  
ސްފެން  ން، ނަޖިރެއި ތެެގ ިގްނތިއަށް ފެތޭ ރަށްތަކުޅާ އަކަނޑަރީން ސްޓްމިނި

Deleted : ްއާއ

Deleted :ްމަށ

Deleted : 

Deleted :ެން  ފެ ންނަށް ދޫކުރާޒާމުން ޢާންމުނި އ
… ،އިކާތަޑުނަގމިންންޖެހޭނެ ނަހުން

Deleted :ޮންޓީތޯރިއ

Deleted : ިއ

Deleted : 

Deleted :ނެެއެވ.ެަންާވ

Deleted :ާއެެވ.ނެާވންރަކު ނުޢުލާކޮށް އިންމުޢ

Deleted :ިެުެަާރސީމު… ޅޭަގއި އު ފެނު ،ކުަގއ
...

Deleted :ެކުރެޭވނެ ޓުސްޓ

Deleted :ްެ،… ެާވ ންގެ ކަށީ ެެ…ޒާމަކާ ނި އ
...

Deleted :ޮންޓީރިތޯއ

Deleted :ިށް ކައުސޫލުތަ މިންަގނޑުތަާކއި ޢާންމުކުރާ ންއ
...

Deleted :ީޑުތަކާއިަގނންމުކުރާ މިންޢާ ންއޮތޯރިޓ 
އް( ކެ)އެ  1 ންކުރަހަ( އަހެއް )ފަ 5 ންމެްއ، ކޮސޫލުތައު

،  މަށްފަހުރުލާޙުކުއިޞް ށްކޮޢާރު މުރާޖަފަހަ
¶…ެވ.އެ ާވނެރަންނުކުޢުލާއި

¶
...

Deleted :ުންކު ތަހޭ އިދާރާބެ ކަމާެގރުކާސަރ

Deleted :ޮތޯރިޓީންއ

Deleted : ިއ

Deleted :ޮއަޅާކަނޑަ ން ރިޓީތޯއ 

Deleted :ިށްމަލުކުރުެަ…އަޢަން ތުރާ ފަދޭދުމަތްހ 
...

Deleted :ިިއާވ ފަ ކަނަޑއަޅާ ންއ
...

Deleted :ެން ރާތަކުސް ފަެވއް އ

Deleted :ިހ

Deleted :ާވއި ދޫޮކށްފަރާތަކަށްއެފަށުން ދަ ެުެގ 
...
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ންދާ ންެގމުދެ ތްެގ ޚިދުމަނިޒާމު ެގނަރުދަމާ ،ަލއިނު ކާޒާމަ ނިކުރާސާފު
 ގެ ރެއް ަވންމި ްނާވެގށީއެކަ މާނިޒާ ެގރުދަމާ ނައިާވފަ ށްކޮއިމު ޤާއިަގށުރަށްރަ

އަާޅ ކަނޑަ ީރންޓްސްނިމި ޒާމެއްނިޖިސްފެން ސާފުކުރާ ހާއި ނަޖިނަ
 ެވ.ާވނެއެ ކުރަން އިމުޤާ އިކުރާ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭގަ މުންޢާ
 

ން  ފެޖިސްނަ އިހާ ޖިނަ   ކުރިންެގފެށުމު ލުކުރަން މަނަށް ޢަނޫ ޤާމި (ނ)  
ށް މަރުކުއިމުޤާ އި ގަ ރޭ ތެއްދަތެްއެގ މުަވކި އްމެ ނިޒާމުެގރުކުފުސާ
 އްގެ ރާތެ އެފަ ،ނަމަ ށްފަިއާވފަާރތަކަށް ޝަރުޠުކޮކި ރީން ަވޓްސްނިމި

 ެވ.ނެއެ ނާގހިއް ލުތަ އުސޫފަިއާވ ށްކޮސް، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންށްވެ ޗަމައް
 

ރަން މުކުއިޤާ މުނިޒާރާ ކުސާފުން ފެސްޖިޖިހާއި ނަށުން ނައްދާެގ ދަމާމި  (ރ)  
ހާއި ޖިނަ ،މަތިންެގއް ތެ  ޮގޅާއަނޑަ ކަންރީޓްނިސްމި ށްރަށުަގއިރަ މުާވޒިލާ

މަތްދިނުމަކީ  ޚިދު ެގދަމާނަރު އި ނުލަޒާމަކާކުރާ ނިފުނަޖިސްފެން ސާ
 ެވ.މަނާކަމެކެ

 
 ންބުމުެގ ސަބަޭރެވހުޯބކޮށް ާވ ،މަެވސްނައޮތްން އެހެރ( ެގ )އްދާމި މާ )ބ(  

، އި ަގކު ސާތަމުެގ ކާރިޑުުވންބޮފެ ދިމާާވ ންބުބަސަ ުމެގއެރުދަ އުަވތަނު
އެ ފެްނ  ،ުނލައި މު ބޭނުންކުރުމަކާނިޒާސާފުކުރާ  ންފެޖިސްނަ ހާއިނަޖި

ކަްނ ެވސް، އެމައެހެންނަ .ެވޅައެ ނާއްހެއްދާ ހުރަކަށް މި މާމަމޫދަށް ބޭރުކުރު
 ެވ.ެގމަތިންނެތުާވ ގޮ ތްޮގ ެއއް އިދާާވަގ ދާ ހަުށންދަ ެގނޫނުޤާ މި ،ރަންާވނީކު
 

ކޮްށ ޤާއިމު މުޒާނި ގެ މާމާއެކު ނަރުދަޒާނި ފުކުރާސާ ންސްފެޖިނަ އިހާނަޖި (ޅ)  
 އް ތްތަ ކައްމަސަ ޢީ ނާރުންފަދަ ސިށުގައި، ޢިމާރާތްކުށްރަރަ ދޭމަތްދުޚި

 ށް ެރއަެގ ތެއްނިާޒމެ ެގމާދަރުނަ، އެފަދަ ންފެ  ޭގން ނެމުބި ،މުަގއި ކުރު
 .ެވނާކަމެކެ މަމަކީދޫކުރު
 

 އް ތަމުނިޒާ ެގާރ ނަރުދަމާށުަގިއ ޤާއިމުކުޭޅ ރަށްރަރިއު ން ދިހުމީ ެގޖޭއްރާހިދިެވ (ކ)  
 އްޮގްތވާ އެ  ަގާވއިދާ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާމި  އިނާޤާނޫ މި ންާވނީހުންނަ

 ާވޮގތް އް އެ ަގނުޑތަކާމިން ޅާކަނޑައަ ން އޮތޯރިޓީން މަތިތުެގޮގ
 .ެވނެމަތިންެގޮގތު

 

Deleted : 

Deleted :ިެ 

Deleted :ަެގން ށްކޮންބޭނު ޒާމުނި ެގމާނަރުދ

Deleted :ުނި ެާ    ރކުފ
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ކުރާ ޤާއިމުތް ދިނުމަށް ޚިދުމަ ެގމާދަރުަގިއ ނަރަށު ށްރަ ެގޖޭރާއްެވހިދި (އ)  
 އް ތަމުނިޒާ ދަ، އެފަ ތަާކއިނޑުަގންނެ މިޖެހޭންހުންނަ ތައްނިޒާމު

ިއ މުގަ އިމުކުރުތައް ޤާމުނިޒާ އެ ،ކާއި ތަަގނޑުމިން ރުމާކުރަންީވ ޮގތުެގފަ
 .ނެއެެވާވރަންމުކުޢާން ޓީންއޮތޯރި  އްތަރާނެ އުސޫލުމަލުކުޢަ
 

 ނޑުތަާކއި މިންަގ ޢާންމުކުރާ ންއޮތޯރިޓީ ންެގ ދަށު ( އ) ެގދާއްމި މާ (ވ )  
ެއ  ބަދަލަކާއެކު ެގެނވޭ  ގައިހިނދެއް ޖެހިއްޖެެގންނަން ބަދަލެއް އުސޫލުތަކަށް

 .ެވނެއެ ންާވކުރައިޢުލާނު ންައލުއް ލުތައުސޫ ޑުތަކާއިަގނމިން
 

 ާވބޭރު ންިނޒާމަކު ެގމާދަނަރު އްެވސްށުން ޤާއިމުކުރެޭވ އެ މި ޤާނޫނުެގ ދަ (މ)  
ަގވާއިދާ  ދާދަށުން ހަ  މި ޤާނޫނުެގއިނާ ޤާނޫނީ މިދޭންހި ށްމަބިން ފެ

ންަގނޑުތަާކ މި ގެ  ފެނުޅާކަނޑައަ  ންޓީތޯރިއޮ ން ތިމަެގާވ ޮގތު ތްޮގއެއް 
 ހުއްދަ ރިޓީެގ ތޯއޮ ،ން ސާފުކުރުމަށްފަހުފެ އެ  ށްކަރަ ާވ މިންަވތްއެްއޮގ

 ލިބިެގންނެެވ.
 

 އް ލައެމައްސަްށ ކަތަސައްމަ މުެގޒާރާ ނިފުކުން ސާސްފެޖިނަ ހާއިނަޖި (ފ)  
 ،ާވނީންރަ ދޫކުށްއަ ރެ ތެެގނިޒާމު  ެގރުދަމާާބަވެތއް ނަ ދަ ފެނުެގފަމެދުެވރިެވދާ

ޮގުތެގމަތިން  ާވތްގޮ އް އެ ަގވާއިދާ ދާމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަ އިނާޤާނޫ މި
 ްއެގމަތިންނެެވ.ކަނަޑއަޅާ ޮގތެ  ންއޮތޯރިޓީ

 
( މ) ދާެގމާއް މި ޚިލާފަށް ދާަގާވއި ހަދާ ށުންދަ  ޤާނޫނުެގ މި ނާއިޤާނޫ މި (ދ)  

 .ެވކެމެމަނާކަ  ކީރުމަކު ކަމެއް ދަފަ ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގައި( ފ) އާއި
 

 ންރިޓީތޯއޮ ށްމަކުރު ލުމަޢަން ދުމަތްދޭ ފަރާތުޚިން ދަށު ެގދާއްމާ މި (ތ)  
 ، މިޖެނަމައްެވޚިލާފު  ންތުފަރާ  ތްދޭދުމަޚި މިންަގނޑުތަކާ ަފިއާވ ޅާޑައަކަނ
ރާތާމެދު އެފަން  ޮގތުެގަމތިާވއިދުަގިއާވަގއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ނޫނާޤާ
 ެވ. އެ ޅިދާނެއެ ޅުޔަަވފި
 

Deleted :ިށް  ނުމަމަތްދިދުޚ

Deleted :¶

Deleted :ީންއޮތޯރިޓ

Deleted : ިއ

Deleted : 

Deleted :ަތައް ކޮންމެ ލުތަާކއި ުއސޫޅާ މިްނަގނޑުއަޑަނކ
 ކޮށްޢާޖަމުރާ ހަރު( ފައްކެއެ ) 1 ކުންރަހައަ (ފަހެއް) 5

¶ނެއެެވ.ކުރަންާވމުޢާން ންޓީ ރިއޮތޯފަހު ށްއިޞްލާޙުކުރުމަ

Deleted : 

Deleted :ާދާވާއިަގ ން ހަދާދަށު ެގ  މި ޤާނޫނުއިނާނޫމި ޤ 
( ގައި ފ)( އާިއ މެގ )ދާއްމާމި ފަށް ލާޚި
ެގ އް މެނިޒާ ެގމާދަރުނަ އްނުެގ ބާަވތެ ފެފަިއާވ ޔާންކޮށްބަ

¶ެކެވ.ނާކަމެމަ ކީރުމަކުދޫ ށްތެރެއަ

Deleted :ިހ

Deleted : ައ

Deleted :ިހ

Deleted :ާޅާ ޑައަކަނ ތޯރިޓީންއޮދަށުން  ެގދާއްމި މ
 ،މަޖެނައްެވފުން ޚިލާތަކުކާ ެއްއެވސް ފަރާމިންަގނޑުތަ

 ާވއިދޫކޮށްފަފަރާތަކަށް އެ ންށު ދަނުެގނޫޤާ މި
ރިޓީއަށް ޚްތިޔާރު އޮތޯެގ އި މުކުރުޠިލުބާ ލައިސަންސް

¶އެެވ.ވެ ންެގލިބި
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ތަްއ  ބާރުއިާވބިފަލިތްތަކަށް ތްދޭ ފަރާދުމަށުން ޚިެގ ދަނޫނުޤާމި  ()ހ  .33 ން ދިނުމަތްދުޚި  ށްންނަނިކަމެތި
ށް ނަންތިކަމެނިޭޅ ިރއު ދިގައިއްދު ޙަސަރަ ޚިދުމަތްދޭ ،އި ކުރުމުަގޛުފީތަން
 . ެއެވރަންާވނެކުއިންތިޒާމް ތްތަެކއް އި ޮގގައި ލު ޅުމު ތައް އެޅުަވިވ ފިޔަ ނިނައަން
 

 އަދި  ؛މުަގއި ނުޅައިދިުގތް ދުމަމާެގ ޚިދަ ނަރުފެނާއި  (1)   

 
 .ގައިކަނޑާލުމުމަތް ެގ ޚިދުމާރުދަފެނާއި ނަ  (2)   

 
ިމ ، ެގމަތިންޮގތު ަގިއާވދު ަގވާއި ހަދާ ންޓްރީނިސް މި ންށުދަނޫނުެގ ޤާ މި )ށ(  

ކޮންމެ ލަާވލާނީ  އެކުރުދަފްތަ ންެގމެތިނިކަ ރާކު ބަޔާން އިގަ  )ހ( ެގމާއްދާ
  ލުންނެެވ.އުންސިށެއްެގ ރަށު ކަ ރަ
   

ށުން   ދަގެ މެއްސްވުބައްއެ
 ން ނުދިމަތް ދުޚި

 މާެގދަރުނަނުަވތަ  ފެނުެގ ޚިދުމަތް އިގަ  ދިެވހިރާއްޖޭދަށުން ެގނުނޫމި ޤާ )ހ(  .34
ެގ އް ބަްސުވމެއެއް ާވނީ ާވލުކުރަންޙަކާ ރާތައެއްެވްސ ފަ ނުމަށް ދިތްމަދުޚި

 އިތޯރިީޓގަ އޮތައް ުވން ބަސް އެއް ެވޭވ ން ތުމިޮގ ނެެވ.ދަށުން
 .ެއެވނެާވކުރަންރީޓަޖިސްރަ
 

، ިމ އިަގއި، ިމ ޤާނޫނާުވމުސް ބައްއެ ށުން ެވޭވ ދަ ެގ (ެގ )ހދާމި މާއް )ށ(  
 ެގރުދަމާތަ ނަމަތް ުނަވދުޚި ެގފެނު ،އިގަ ކުއިުދތަަގވާ  ން ހަދާޤާނޫނުެގ ދަށު
 ވާ ފައިކޮށްޒިމްށް ލާމަރު ނުކުނުަވތަކުރުމަށް  ރާތްތަކުން ފަޚިދުމަތް ދޭ

 ެވ.ނެއެންާވނަހިމަ ންކަކަން އެ ށްތްކޮޢާޔަކަމަށް ރިކަން

 

Deleted :ިޙ

Deleted : 

Deleted :ްެުނ

Deleted :ެންޑާލުން ނުަވތަ ަކނކުރުޑް ންސަސްޕ.

Deleted : ިވާ ަގއ

Deleted : 

Deleted :ޯނެެވންލުންސިއުކަލް ކަލ.

Deleted : ްެެއ

Deleted :ޮރާއިންލް ިއދާންސިއުކަ ެގ އްށެންމެ ރަކ 
ެއެވ.ނެ ާވއެކުަލާވލަން
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 ބު ބާ   ވަނަތް ހަ 

 ސަންސްދިނުން އި  ލަ އި ރުމާރަޖިސްޓަރީކު

 
ން އުފައްދާ ންާގ މީރުފެ ހިމުކޮށްޤާއި ރާއްޖޭަގއިހިދިެވ ިއ،ކާތަމުޒާނި ެގމާދަރުނާއި ނަފެ  .35 ޖިސްޓަރީކުރުންރަ

 ތިންމަޮގުތެގ ާވޮގތް  އެއްަގާވިއދާ ން ހަދާދަށު ނުެގޤާނޫމި  ،ނީަގންާވ ހިންންޓްތައްލާޕް
 ނެެވ.ންގެ ށް ޓަރީކޮރަޖިސް އިގަ ތޯރިޓީއޮ
 

  ސަންސްލައި ގންރޭޓިއޮޕަ
 ދިނުން

 ދުމަތްެގ ޚިތަ ނަރުދަމާވަ ތް ނު މަދުޚި ެގއި ފެނުއްގަ ެވްސ ރަށެެވހިރާއްޖޭެގ ެއއްދި  .36
 ންސް ލައިސަ ިއާވފައަޅާނޑަ ކަގައި ވާއިދު ހަދާ ަގ ންޤާނޫނުެގ ދަށު  ންާވނީ، މިދޭ

ދޫކުާރ  ށްމަކައެ ންތޯިރޓީއޮ ތިންެގމަާވ ޮގތުތްއެްއޮގ ކާސޫލުތަ އުދިނުމާބެހޭ
 ަގއި ސްސަންލައި ދޫކުރާ ޓީންރިއޮތޯ އެެވ.ހުފަސަންސް ހޯދުމަށްއިލަ ގ ންޓިރޭއޮޕަ
 ެވ.ނަންާވނެއެ ހިމަ ކަންކަން ންނަނިިވއަ
 

 ؛ތުުމއްދަ ޭވރެއިސަންސް ދޫކުލަ )ހ(  
 

 ؛ނުންބޭ ދޫކުރެޭވ ންސްއިސަލަ ()ށ  
 

 ؛ދުޙައްރަސަ ޭވނެދެތް ޚިދުމަން ދަށުެގލައިސަންސް ()ނ  
 

 ؛ތް ނުަވތަ ތަންފަރާޭވ ރެކުދޫލައިސަންސް  ރ()  
 

 ދި އަ ؛އްތަރުޠު  ޝަޭވންސް ދޫކުރެލައިސަ )ބ(  
 

 ކަން.ންކަ  ތުރުބަޔާންކުރާ އި އިވާއިދުގަ ދާ ަގދަށުން ހަނުެގ މި ޤާނޫ (ޅ)  
 

Deleted :ިެޯރ
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އޮޕަރޭޓިންގ  ވް އެކްސްކްލޫސި
 ނުން ދި ލައިސަންސް 

 އެކްްސކްލޫސިވް  އި،ޓަކަނުމަށްދުމަތެއް ދިޚި ނުންތަކުެގ އެްއެވސް ޢާންމު ބޭ )ހ(  .37
އަްށ އޮތީރިޓީ   ދިނުމަށް ށް ްއެވސް ފަރާތަކައެ އިސަންެސއްލަ  އޮޕަރޭޓިންގ 

، ނަމަމަށްާވކަ އްޤައުީމ މަޞްލަޙަތަށް ބޭނުންތެރިކަމެ  ކީމަކަނޑައެޅޭީނ، ެއކަ
 އެއް އްދަ ހު ެގޔާ ރިއްރަީއސުލްޖުމްހޫ ،މަޝްަވރާެގމަތިން ެގހު މަޖިލީަވޒީރުްނެގ

  ެވ.ލިޔުމުން ލިބިެގންނެ
 

ދަ ހުއް ހޫރިއްޔާެގލްޖުމްއީސުރަ ތިންޮގތުެގމަ އިވާ  )ހ( ަގމި މާއްދާެގ )ށ(  
ްވ ސިލޫްސކްތްކޮްށ، އެކްޢާޔަ ރިތަށްއެއިެރްއެގ ޙާލަ މުން ލިބުމުން،ޔުލި
 މުެގ ުނަވތަނައު ގެ ރުއިތުަލއިސަންްސެގ ޝަރުޠުތަކަށް އުނި ޕަރޭޓިންގ އޮ

 ެވ.ެގންެވއެ ލިބި ށްތޯރިީޓއަޔާރު އޮއިޚްތި ެގމު އުާވލު
 

ޓިންގ އޮޕަރޭސްކްޫލސިްވ ކްއެ  ،ހަދާ ަގވާއިުދަގއި  ންށުނޫނުެގ ދަމި ޤާ )ނ(  
 ކަނޑައަަޅއި  އުސޫލުތައް ސް ދިނުމާބެހޭ ޢާންމުންލައިސަ
 ާވނެެއެވ.ރަންކުންބަޔާ
 

 ިނވި އަންނަ ދޫކުރުމުަގިއ، ސަންސްއިލަދަށުން  އްދާެގމާަވނަ  63ެގ ނުމި ާގނޫ  .38 އް ތަތު ޝަރު ންސްގެ ސަލައި
 ެވ.އެާވނެހިމެނެން އްތަތުޝަރު
 

 )ހ(   
 

 ެގމާދަރުއި ނަނާފެ ެގމަތިން ާވ ޮގތު ނޑާ ެއްއޮގތްމިންަގ ޅާ ަޑއަކަނ ންއޮތޯރިޓީ
، ާށއިކަތަިވޔަފާރި، ށާއި އަގެ އި، ގޭ މާކުރު އިންޓެންމެއި ނިޒާމު
އި ނާށް ފެކަާވ ފަރާތްތަނުންތް ބޭމަދުެވސް ޚިންިއ، އެނޫަތކަށާއްސަސާމުއަ

 ؛އްޓުންހެލެޒާމް ބެއި، ފެުނެގ ނިދިނުމާއިުގޅަ މާނަރުދަ
 

 ކުރާބަޔާން އި ަގންަބރުނަ ަވނަ (2ެގ ) (ހ)ާދެގ  ާމއްނަަވ 14ެގ ނޫނުޤާ މި )ށ(  
 ؛ންކުރުމަލުޢަ ށްއަފުރިހަމަ އަށްންނަސް ޕްލޭބިޒް
 

ްނ ޮގތު ެގއަާދކުރުމު އްޒިންމާތައިާވ ފަތިކޮށްމަ ެގ ދަށުން ނޫނުޤާމިށް ތޯރިޓީއައޮ )ނ(  
 ؛ުވންބާތަ މައަށްފުރިހަ ންުގންަތަކށްއެންާގ އަ ންއޮތޯރިޓީ

 
 ަތއްޑްކޯރެމަތުެގ ދުޚި މާެގދަރުނައި ިތން، ފެނާއަންާގ ޮގތެްއެގމަ ންއޮތޯރިޓީ )ރ(  

ށް ެގ މަްއޗަޑްތަކުރެކޯ  އެ  މުން ނިމުއްހަރެދީ އަމީލާމެ އި، ކޮންމާޓުއްލެހެބެ

Deleted : ަށްއްެވްސ ފަރާތަކައެ  އިސަންެސއްެަ…ލ 
...

Deleted :ހޫރިއްޔާެގލްޖުމްީއސުރަ ތިންޮގތުެގމަ ެައިާވ 
...

Deleted :ެސް ދިނުމާބެހޭ  ްސކްލޫސިްވ ަލއިސަންކްއ
…ތައް، ސޫލުޢާންމު އު

Deleted :(

Deleted :19

Deleted :37

Deleted :5

Deleted :)  ަސަންސްއި ލަދަށުން  އްދާެގމާަވނ 
...

Deleted :ޯންޓީރިއޮތ

Deleted :ިެފތޭޮގތައް ފެންަވރަށް  ޅާަޑއަކަނ ންއ
...

Deleted :އި، މާެުރު… ިއމްޤާ ސްނެން އިންޓެންމެއި ެގ
...

Deleted :(

Deleted :17

Deleted :1

Deleted :0

Deleted :) …ަެާެ
...

Deleted :ށ

Deleted :ުަނސް ބިޒް ކުރާެަޔާން…ާވނެފައިބ
...

Deleted :ެއުލޭޓަރީ ިގރ

Deleted :ަެްށ

Deleted :ެރީ ލޭޓަގިއުރ

Deleted :ޯޓީންރިއޮތ

Deleted : ިއ
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 އަދި؛ ންއަށް ހުށަހެޅުރިޓީ އޮތޯ ރިޕޯޓެއްންސް މަފޯރކުރާ ޕަޔާރުތައް
 

 ޝަރުތުތައް  ތުރުއި ކަނޑައަާޅ  ދޫުކރުމާ ުގޭޅޮގތުން ސް ންލައިސަ ންޓީރިއޮތޯ )ބ(  
 ން. ކުރުރިހަމަ ފު
 

ީނ ކުރަންާވލުމަޢަގައި މުސް ދިނު ސަންއި ލަށްމަނުދިމަތް ެގ ޚިދުރުދަމާނަ އިފެނާ  .39 ލު ސޫގެ އު ސް ދިނުމުއިސަންލަ
 .ށެެވފެންނަ ޮގތަ ށްދެފު   ނެތި،އްރުމެކުތަފާތު ކުއެކަމާމަމަހައި ހައިންސާފުެވރިކަމާ 

 
ޭވ ދޫކުރެ އިސަންސްމަށް ލަނު ދިދުމަތް ޚިދަމާެގ ރު ނަފެނާއިދަށުން ެގ  ާގނޫނުމި  .40 ދަތު ސްގެ މުއްންލައިސަ

ރޭަގިއ އަދި އެ މުއްދަތުެގ ތެަވހެެވ. ދު ރުހަ( އަތިރީސް) 30 ެވެގންިގނަ ކީތައްދަމު
 ށް ތަކާ އެްއޮގތަޝަރުތު ެގސަންސްން، ލައިތުބޭ ފަރާސް ލިއިސަންލަ
 ދަތު މުއްެގ ންސްލައިސަ މަ،ނިއްޖެނަފެ އަށްިރޓީއޮތޯ ންކޮށްފައިާވކަމަލުޢަ

 .ދާނެއެވެ ިވކުރެ ރުއިތު
 

މަށްއެދި  ހޯދު ސް ންސައިލަ
 ހުށަހެޅުން 

  ހޭ ޖެކުރަންމަލުޢަން ކުތްތަރާފަ އެދޭ ށްދިނުމަ މަތް ޚިދުރުދަމާެގއި ނަފެނާ )ހ(  .41
 މަށް ސް ހޯދުންްނސަލައި، އަދިނެެއެވ. ާވރަންކުމު ންޢާ ންއޮތޯރިޓީއް ލުތައުސޫ
 ެއ ހުށަހެޅުމުގައި ތައްމާތުލޫޢުާވ މަމިތިރީަގއި އިރު،ޅާ ހުށަހަދިއެ

 ާވނެއެެވ.ންނަހިމަ
 

 ؛ބިލްކަންޤާންނީ ފަ  އަދި މާލީެގ ރާތުޅާ ފަހަށަހު  (1)   
 

 ؛ ލޭންޕްނަސް ބިޒް  (2)   
 

 އަދި ؛ޝަލް ޕްލޭންންއިނޭފަ  (3)   
 

 ދި ން އަޝަލިޔުޒޮެގ ބޯޑު ރިނީނަމަ ކުންފުންޏެއްކުންފު  (4)   
 .ޤަރާރު ގެ ލު އުންސިއްނަމަ ކަ ންސިލެކައު
 

ފަރާތުން އެ މަށްފަހު، މަތްދޭން ފެށުދުޚި ންރާތު ފަޅިހެށަހު ށް އެދިތަޚިދުމަ )ށ(  
  ން މު ލަބަ ންއޮތޯރިޓީ މުންދާ ޮގތްރަކުޛުފީ ތަންންލް ޕްލޭޒްނަބި ށަހަޅާފައިާވހު

 .ެގންދަންާވނެެއެވ
 

Deleted : ަރާކުރާ ޕ
...

Deleted : 

Deleted :ިޓީންއޮތޯރ

Deleted :ިންޭޅޮގތުދިނުމާުގ ސްންލައިސަ ންއ
...

Deleted :ޫޞ

Deleted : ިލުމަޢަގައި މު ސް ދިނުސަންއި ލަށްމަނުދ 
...

Deleted :ަށްކ

Deleted :  ްބަރާބަރަށ

Deleted :ަމަށްޮގސްފަިއާވ ކަ ން  ެގތްމަސައްކ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ްތަ އެނޫންެވސްަވނު  ީޅގައިފު އި،ކާތަފަރާތ 
...

Deleted : ައ

Deleted : 

Deleted :ޮޓީންތޯރިއ

Deleted : ިއ

Deleted : ާއ

Deleted : 

Deleted : ުއ

Deleted :1.

Deleted : ާގ

Deleted :2.

Deleted :ަދިއ

Deleted :3.

Deleted :.

Deleted :4.

Deleted :ިރެއް ނަންބަތުރު އ

Deleted :ޮއްނަމަ ންސިލެ ަކއު ދިން އަޝަލިޔުސ
...

Deleted :ިފަރާތުން  އެ މަށްފަހު، މަތްދޭން ފެށުދުޙ
...

Deleted : 

Deleted :ޮޓީންތޯރިއ

Deleted : ިއ
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ނަސް ާވ ބިޒްްށފައިކޮންބަޔާ އިަގބަރުންނަ ަވނަ (2) ެގެގ )ހ( ދާމާއް މި )ނ(  
ނިިވ އަންނަ މުެގ ތެޭރގައިކަން  ކަކަނޑައަޅާ ންރިޓީ އޮތޯ ،މެނުމަށްހި އިންަގޕްލޭ
 ންާވނެއެެވ.ނަމަންކަން ހިކަ
 

 ގެ ނުފެ  ދާފައްއު ،މަޅާނަ ހަދި ހުށައެޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނުެގ ފެ  (1)   
 ؛ރުަވފެން
 

 ؛ރޝަރެ ޕްެގފެނު މަ،ނަ ހުށަހަޅާދިއެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްފެނުެގ   (2)   
 

 ؛ތް ޮގ ނެޓާލަހައްންާގ ބަހިމް ޒާ ނިެގނަރުދަމާފެނާއި   (3)   
 

 ބަލައި ޚިދުމަތް ށްޮގތަދާ ުރަވމުންތުެގދޮރާއި އާބާދީ އި ޯގތި  (4)   
 ؛ތް ޮގ ާވއި ާވފަ ރާށްމަރުކުފުޅާ
 

 ؛ލާތްތައްއާ އި އާނަރީމެޝި ރާނެކުންނުބޭ  (5)   
 

 ؛ޮގތް ޓް ކުރާނެރީޓް ންނަޖިސްފެ  (6)   
 

 ؛ ޮގތް ންދާނޭެގ ލުކުރުންޙިދުމަތައް ބި  (7)   
 

 ތައް ހިސާބުގައި ޅުމުެގްނނަން ހުށަހެލުދައަށް ބަތުެގ ފީދުމަޚި  (8)   
 އަދި  ؛ތްޮގލާނެ ބަ
 

 .ތުމާ ލޫޢުމާބެހޭ މަޓުއް  ބެހެމީޓަރު ށްމަތަ ޚިދުެގފެނު  (9)   
 

 ެގމާދަރުނަެފނާއި  ކުރާމުއި ޤާއިރަށުަގރަށް ޅޭ އުން ދިރިެގ މީހުޖޭއްރާހިެވދި ހ()  .42 ގުނެގުން އަދުމަތުން ޚި
ނޫނުެގ ދަށުން މި ޤާ ޅާނީކަނަޑއަ  ތީ އަގު ންެމ މަ އެގެ ތަކުޚިދުމަތްެގ މުނިޒާ
 . ނެެވންތޯރިޓީއޮމަތިން ޮގތުގެ ުދަގއިާވ ފައިާވ ަގވާއިހަދާ
 

 ސް ެވ އެއް ށްކަތަޭވ ޚިދުމަ ދެށް ކޮރިނިޒާމެްއ މެދުެވ ެގރުދަމާނަ އިފެނާ )ށ(  
އިުދަގިއ ން ހަދާ ަގާވށުެގ ދަނު މި ޤާނޫާވނީންނަަގއް އިސާއެ ފަ

 ންނެެވ.މަތިޮގުތެގ ާވޅާަފއި ކަނޑައަ
 

Deleted :،

Deleted :ެރީ ޓަގިއުލޭރ

Deleted :ޯޓީންރިއޮތ

Deleted : ިއ

Deleted :ެެ

Deleted :ެެ

Deleted :ިމަށް  ނުދިދުމަތްޚ

Deleted :ީ؛ކޮލިޓ

Deleted :ުމަށްނުދިމަތްޚިދ  

Deleted :ޭެ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ާޢ

Deleted : ާއ

Deleted :ޭެ

Deleted :ިރުމުގެ ކުެު ލްބ

Deleted :ިތް  މަދުޚ

Deleted : 

Deleted : 
Deleted :¶

...

Deleted : 

Deleted :ޮންޓީރިތޯއ

Deleted :ްއިނ

Deleted :ޯހަދާ   ށުންދަ ެގނޫނުޤާ މިނީ ށްދޭކޮރުފ
ރިފް ޓެޮގތުެގމަތިން  ަފއިާވކަނޑައަޅާ އިގަ ދުާވއިަގ
ސް ފާ ޓީން އަުގތޯރިއޮ އުލޭޓަރީ ރެގި އްެގ ދަށުން ޒާމެނި
¶.ށުންނެެވދަ ެގާޒމެއްފް ނިރިޓެއެެވ.ފަހުަގ ރުމަށްކު
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 ،ންެގ ބޭރުއަުގ ވާ ކޮށްފައި ޔާންބަ ަގއިއިދުވާ ަގ ށުން ހަދާ  ދަެގނުމި ޤާނޫ )ނ(  
 ކަމެކެެވ.ަމނާ ކީމަެވސް ައެގއް ނެުގއް ށް އެކަމަތަޚިދުރުދަމާެގ ފެނާއި ނަ

މީހުން  ަގއިއްޖޭރާދިެވހި ޮގުތެގމަތިން ކޮށްފައިާވން ޔާބައި ގަ ެގ )ހ( ދާއްމާ މި ރ()  
މެ ންއެ ނެީފ ނެޭގ ށްތަމަދުދަމާެގ ޚި ނަރު ެފނާއިަގއިއްންމެ ރަށެ  ކޮއުޅޭދިރި
 އަންނަށް ަގިމ އަ . އަދިނެއެވެ ންާވކުރަންލާޢުކޮށް އި މުންޢާ އް ތައަުގ މަތީ

 .ެއެވާވނެކުރަންމުންޢާން ދުއިއް ަގވާ ތަދަލުބަ
 

 ޅޭއުރިައުގ މީހުން ދި ގެ މަތުދުޚި ކޮށްފައިާވ ބަާޔންއިގަ  )ހ(މާއްދާެގ  މި ބ()  
 .ނެެވންރާެގ މަތިވަ ޝްމަ ެގސިލު އުން ކަ އްެގނީ އެ ރަށެއި ކަނޑައަޅާށުަގރަރަށް
 

 މަސް  )އެކެއް( 1 ެގއް ެގނައުމުދަލެަގށް ބަތުެގ އަދުމަދަމާެގ ޚިނަރު އިފެނާ ()ޅ  
 ލިޔުމަކުން ށްކަ ތްތަމުންދާ ފަރާދަހޯ މަތްން ިޚދުކަރިން އެެގ ކުދުަވހު
 . ނެެއެވާވަގން އަން
 

  ދޭތް ޚިދުމަތިންމަޮގތެްއެގ ކަނޑައަޅާ ންއޮތޯރިޓީން މުމު  ނިއް އަހަރެދީލާމެ މީންކޮ  .43 ހުށަހެޅުން  ޓުރިޕޯ ންސް ރފޯމަޕަ
 ޗު ރިމާެގ އަހަރު ދީމީލާ ނަންހިންެގން އަޖެ ،އި ދަހަ ޓެއްރިޕޯފޯމަންސް ރން ޕަރާތުފަ

 ށް އަރިޓީ އޮތޯ ،ށާއި އަމިނިސްޓްރީ ާށއިއަރާއިދާ ުއންސިލު ކަ ންކުރި ނިމުމުެގމަސް 
 ާވނެއެެވ.ހިމަނަން ންއަންނަނިިވ ަކންކަ އިަގރިޕޯޓުސް ންމަފޯރޕަ .ޅަންާވނެއެެވހަހުށަ
 

ެވފަިއާވ ލުޞިޙާ ކަންކަން  ނޭހިމެ ގައިތެރޭ ގެ ކުތަރުތުެގ ޝަސްންސަލައި )ހ(  
 ؛ަވރުމިން
 

 ދި އަ؛ ކަތްތައް މަަސއް ރިކު ޅުކުރުމަށްނަގ ރަތެޭރގައި ޚިދުަމތް ެގދުަވހުރުހައަ )ށ(  
 

 .މާތުލޫޢު މަން އެހެނިހެ ނޑައަޅާކަ ނުމަށްރިޕޯޓުަގއި ހިމެ ންރިޓީއޮތޯ ނ()  
 

Deleted :¶

Deleted :ެންޒާމްެގ ދަށުނި ފްރިޓ

Deleted : ްއ

Deleted : 

Deleted : ްއ

Deleted : 

Deleted :ްެ

Deleted :ީެ

Deleted : ަން ޅުހެރިޕޯޓު ހުށ
...

Deleted : 

Deleted : ްއޮޑިޓ

Deleted :ލޭޓަރީއުރެިގ 

Deleted :ޮތޯރިޓީންއ

Deleted :ިދޭތް ޚިދުމަތިންެަ … ޮގެތްއެގ ކަނަޑއަޅާ ންއ  
...

Deleted :ޮެޓއް ޑިއ

Deleted : 

Deleted :ޭޓަރީރެގިއުލ 

Deleted :ޭޅަންާވނެެއެވހަެުށަ… ފަރާތުން ޚިދުމަތްދ. 
...

Deleted :ޮޓް ޑިއ

Deleted :ުހާސިލ

Deleted :ިެަދ

Deleted : ީރެގިއުލޭޓަރ

Deleted :ޮންޓީތޯރިއ

Deleted :ިދޭއެ ނުމަށްރިޕޯުޓގައި ހިމެ ެް…އ
...

Deleted : ުއ
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 ފަިއާވޅާިއ ކަނޑައަ ަގނޫނުން މި ޤާތަކުރާތްދޭ ފަމަދުޚިމާެގ ރުދަނަފެނާއި  ()ހ  .44 ން ވާ ހުށަހެޅުކުޝަ
ްށ ޓީއަތޯރިުކާވ އޮޅޭ ޝަ ުގކާމަތަދާ ޚިދުދެމުން ފަށްޚިލާ ނޑާަގމިން
ކޮންމެ ފަރާތަކަށް   ރާންކުމަތެއް ބޭނުދުޚި އެއްޤު ޅުމުެގ ޙަހެށަހު

 ެވއެެވ.ންލިބިެގ
 

ާއ ވާ ޅޭ ޝަކުހެށަހު އަށް ރިޓީތޯދައިން އޮފަ ރާކުއި ބަޔާން ގަ  )ހ( ެގއްދާމި މާ ()ށ  
ރުޞަތު މަށް ފުކުރު  ަގޅުރަނ ންކަންށް އެކަތްދޭ ފަރާތަމަޚިދުުގިޅެގން 

 .އެވެ ނެާވދޭން
 

 ދެޭވ ށްރުމަން ރަނަގޅުކުކަންކަތަށް ަގއިާވ ޮގ )ށ( ެގދާ މާއްމި ނ()  
  މި  ދުރާތްތަކާމެފަދަ ފަމަ، އެފިނަށްކޮ ރަނަގޅު ނުއްމެެއކަ ފުރުޞަތުގައި

ެގ އެޅުމުޅު ން ފިޔަަވތިެގމަޔާންކުރާ ޮގތު ބަުދގައި އިާވަގހަދާ ށުން ނޫނުެގ ދަޤާ
 .ެވއެ ންެވލިބިގެ  ީޓއަށްއޮތޯރިރު ތިޔާޚްއި
 

  ބާބު ވަނަ އަށް 

 ން އެޅު ޅު ފިޔަވަ  ކުރުމާއި ޤީޤު ޙްތަ 

 
ދަމާގެ ޚިދުމަތް ދޭ  ރު ނަފެނާއި
އް  ތަކުން ލިޔެކިޔުންތަތް ފަރާ

 ހޯދުން 

އި ބިމުެގ މާ ބި ންކުތަކައްސަ މަ ެގދަމާ ނަރުއިފެނާ ްނގާ ހި ންކު ފަރާތަސްއެްއެވ  .45
ޅޭ ޝަކުވާއަކާ ހުށަހެ ،މަށްރާކަސަރުފޯށް އަތަކަތްަވީސލަެގ ފެނު ލައާއިންފަށަފެ

 ެގރުމުޤުކުޤީޙްތަ މައްސަލަ އެ ،އިދެއްަގނއްޖެ ހިނިފެ އަށް ރިޓީތޯއޮ ތަަވނުން ުގިޅެގ
ން ިޅެގ ުގކާޙްޤީޤަ ތަން ިހންާގދައިދި އެފައަ ެވ.އެ ެވެގންބިީޓއަށް ލިއޮތޯރި ޚްތިޔާރުއި

 ،ކާއި  ލިޔެކިޔުންތައިމެހަބޭނުންާވ އެން ށްކަޤަމަ، ެއ ތަޙްޤީނަޖެއްދިއެ ންއޮތޯރިޓީ
 ެނއެެވ.ންާވދޭށްކޮރުން ފޯކުތަ ފަރާާގތް ހިންކައް މަސައެ ލޫމާތުޢުމަ
 

 އެއްެވސް ހޭހުށަހަޅަންޖެ ތަކަށްެވސް ފަރާއް އެން ދަށު  ޤާނޫނުެގމި (ހ)  .46 ޅުވާލުން  އޮޔެކިޔުންލި
 ނާކަމެކެެވ.މަ ކީމަޅުހެ ހުށަެގންުޅާވލައި މެއް އޮޔުލިޔެކި
 

ެލޭވ ކުއެ  ކުށެއްނާއީޖި ކީޢަމަލަ ންކުރާޔާ( ަގއި ބަ )ހ މާއްދާެގ މި )ށ(  
 ށް ތަކަދާރާއިކަމާބެހޭ  ޤީޤުކުރުމަށްން ތަޙްއެކަ އްނަމަ،ލެޢަމަ

Deleted : ްހަތ

Deleted :ަރައްޤީެގތ 

Deleted :ެގ އްޖޭހިރާދިެވ

Deleted :ލަ ސީަވ

Deleted :ލަ ޞީަވ

Deleted :ެޮގތުން ކާ ުގޅޭ ތަޚިދުމަ ރުދަމާެގ ނައިނާފ

Deleted :ްތަކުންެވސް ޮގއެނޫނ 

Deleted :ޯންރިޓީއޮތ

Deleted : ިއ

Deleted : ުއ

Deleted : ްއ

Deleted :ިއަށް ޓީރި އޮތޯ ތަ ނުަވށްޓްރީއަނިސްމ
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 .ެވޅަންާވނެއެހަށަހު
 

 ހާޒިރުކުރުމާއި  މީހުން  ތަޙްޤީޤަށް 
 ގެ ބާރު ޤީޤުކުރުމުޙްތަ

ދާ  މުންބަލަ ންޓީއޮތޯރިން ށު ެގ ދަދުން ހަދާ ަގވާއިށު ދަެގނޫނުމި ޤާ ތަނު ނުަވމި ޤާނޫ  .47
ށް އް ހާޒިރުކޮ ފަރާތެކޮންމެހިއްޖެ ޖެ ލުކުރަންާވޒިރުކޮށް ސުހާ އިގަ ސަލަެއއްމައް

 ށް ލިބިެގންެވެއެވ.ރިީޓއަ ތޯެގ ބާރު އޮުގމުނެޔާން  ބަ ެގއް ތެރާފައި އެމާރުކުސުާވލު

 
ެގ ކުރުމުފީޛުތަން ެދއްއިަގާވ ދާެގ ދަށުން ހަ ނުޤާނޫ މި ތަ ނުަވ ނޫނު ޤާ މި  .48 ގެ ބާރު ރުމުސްކުބަލައި ފާ 

ެދޭވ ން ކޮށްެގސްޓަރީރަޖިތަ ަވނުބިެގން ލިހުއްދަ  ންރިޓީތޯއޮ ޓަކައި،ނުމަށްބޭ
ކުރުމަކީ ފާސް އިތަން ބަލަތަން ާގެއއް ހިންރީފާޔަިވ ރެޭވ ކުތަަވމަތެއް ނުޚިދު

ގައި، އެފަދަ އްނދެހި ޖެ ފެނިއް ށްތޯރިޓީއަމަށް އޮކަ މެއްރަންޖެހޭކަކު ކޮންމެހެން
 ެވ. އަދި އެލިބިެގންވެ  ށްއަ ޓީރިރު އޮތޯމުެގ ބާ ާފސްކުރުލައިބަ  ަވދެ،ށްތަނަންތަ
 ެވ.ެވއެ ން ށް ލިބިެގއަޓީރި ތޯރު އޮ ބާެގމުކަން ކުރުަގއިާވ ކަންދެ ތިރީށް ަވތަންތަނައެ
 

 ؛ރުންރެޯކުޑކުިޑއޯކޮށް ީވ ފޮޓޯނެުގމާއި، ()ހ  
 

 ؛ ެގނައުންައށްޓީ ރިށް އޮތޯނަކަުލކޮ ންޔެކިއުާވ ލި ންބޭނު ން ބަލަިއ،އުޔެކިލި )ށ(  
 

 ނެުގން.މްޕަލްސާ ތަކެީތެގ އެ ަވތަނުެގ ނުފެ ކޮށްޙްލީލްތަ ތަކެތި ތަނުަވ ންފެ )ނ(  
 

  ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އިބަލަ
 ން ރު ހޯދުމުއަ

ިއ ލަބަ، ސްެވހެން އޮްތނަމައެ އިަގއްދާނަ މާަވ 48ެގ  ޤާނޫނުމި )ހ(  .49
ތަން އެ ތަްނ ނުަވެގ ެވރިފަރާތުއްނެ ތަނުަމށް، އެަވކަށް ތަނަ މަށްކުރުސްފާ

މި   ޓީންރިއޮތޯމަ، ނަފިނުދީ ހުންރު ތަަވނުފިނަމަ ހުއްދަ ނުދީ ތުންފަރާހިންާގ
 ށްރުމަށް އެތަނަކަބު އަދާކުާވޖިންޖެހޭ  އަދާކުރަ ދަށުން ޤާނޫނުެގ
  .ެވްއެގ ދަށުންނެރެއަމު ޯކޓު ނީ،ާވންަވންނަ
 

ކަމާބެހޭ   ށްރެިދނުމަ އަމުރެއް ނެދަފަާވއިްނކޮށްފައި ބަޔާގަ  ދާެގ )ހ(އްމި މާ )ށ(  
ކޯޓުްނ  އްަގއިރެ ާޙލަތެކުންތަކުތްޙާލަ ިވނިނަމަ، ައންށަހެޅިއްޖެނަށް ހުޓަކަކޯ
  ެވ.ނެއެ ދާރެދެިވމުރެއް ނެދަ އަފައެ
 

 ވާ ، އެކަީށެގން ކީނުމަަވށް ނަކަތަ ާވބޭނުން ކުރަންބަލާފާސް  (1)   

Deleted :ްތަން އެތަނ

Deleted :ަެގންތަނުއެތ 

Deleted : ޮށް އަރިޓީތޯއ

Deleted :ެންތަނުންތައ 

Deleted : ެެުގ

Deleted :34

Deleted : 

Deleted :ާނ



41 

ަމށާިއ ކައްމެ ކަ ނުންތެރިއިރު، ބޭޗަށް ބަލާ އްބުތަކުެގ މަ ބަސަ
 ؛ރެުވންށް ޤަބޫލުކުރިކަމަނުންތެްތުވން ބޭޮގވޭ ށް ަވދެއެތަނަ
 

ންޖެހޭ  ، ބަލަށްތަޙްލީލުކޮކޮށް، އް ޓެސްޓްތަ ދެަވ ށްތަނައެ  (2)   
ހޭ  ޖެންދަ ހޯތަަވރުން ނުކުޑިއޯ ފޮޓޯނަަގިއ، ީވ ލައި،ތައް ބަލުންބެ

 ؛ކުރެުވންމަށް ޤަބޫލުކަހޭޖެންދުންތައް ހޯދަހޯ
 

ެގ ެއއްެޗހީ އްން ބައެ އިޗެހީެގ ތެރެއެއް  ނަންފެއެތަނުން   (3)   
 .ންުވރެލުކުޤަބޫ މަށްތެރިކަނެުގން ބޭނުންޕަލް ސާމް
 

ނެ  ރު ދެމިއޮންނާއެ އަމު ަގއި، ރެއް ކޯޓު އަމު ދޫކުރާ ެގ ދަށުން މާއްދާމި )ނ(  
 .ެއެވނެންާވކުރަންޔާދަތު ބައްމު
 

  މުަގިއ،ރުކުަތންފީޛު ަގވާއިދުތައްދާ ހަ ންށުނޫނުެގ ދަޤާ  މިމި ޤާނޫނާއި )ހ(  .50 ޅުން އެޅުވަޔައިދާރީ ފި 
، ެއ ޖެނަމައްޚިލާފުެވ ކާދައިވާ  ަގަވތަނުއި ޤާނޫނާ ރާތަކުން މިސް ފައެްއެވ

 ރު މުެގ ބާޅުއެޅުއިދާރީ ފިޔަަވ ބަލައިނަށް މި ޑުކުޑަބޮ ެގމަލެއްޢަކުރި 
ދާީރ ށްޓަކައި އިނުެގ ބޭނުމަނޫޤާ މި ެގންެވއެެވ.ބި  ލިށްޓީއަތޯރިއޮ
 .ެވކަންކަމެ   ތިރީަގިއާވލާނީބަ ށްމަޔަަވުޅކަފި
 

 ؛ކުރުންރިމަނާޖޫ  (1)   
 

 ުނަވަތ އިސަންސްލަ ޓިންގ ރޭޕައޮ  ާވފައި ކޮށްދޫށް ރާތަކައެފަ  (2)   
 ؛ޓުންހެއްށް ހިފެަތކަކި މުއްދައްދަ ަވހު
 

ަތ ަވސް ނު ލައިސަން ގ ޓިންރޭޮއޕަ ިއާވފަށްށް ދޫކޮރާތަކައެފަ  (3)   
 ؛ލުކުރުންޠިބާހުއްދަ 

 
ރޭިޓންގ އޮޕަ ާވއި ދޫކޮށްފަ އެފަރާަތކަށް، ކުއެރުމާކުޖޫރިމަނާ  (4)   

 ؛ޓުންހެއްފެހި ށްކަދަތަމުއް ކިވަ ދަ ހުއްންސް ނުަވތަ އިސަލަ
 

Deleted :¶

Deleted : 

Deleted : 
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ގ ރޭިޓންއޮޕަިއާވ ށްފަކަށް ދޫކޮތަ އެފަރާކު، ރުމާއެޖޫރިމަނާކު  (5)   
 .ކުރުންލުާބޠި ދައްތަ ހުަވނުސަންސް ލައި
 

ެވްސ އި،  ެއއް ރުމުގަ ކުޛުތަންފީ ަގވާއިދުތައް ދާހަ ދަށުން ޤާނޫނުެގ ނާއި މިމި ޤާނޫ  .51 ޢުވާކުރުން ދަ އީޖިނާ
 ކުެށއް  ޖިނާއީ މަލެއްގައިކުރާ ޢަފަށްޚިލާ ކާދައިވާ ތަ ަގަވ ނުއި ނޫނާ ޤާފަރާތަކުން މި

 .ެވއެނެާވންޅަހުށަހަ ށްތަކަރާދާއިހޭ ބެމާކަ މަށްރުޤީޤުކުެއކަން ތަޙް މަ،ާވނަެލިވެގން ކުއެ
 

ގޮތުގެ   ނިމުނުލަމައްސަ
 ން ރުކުޞާޙިއް މަޢުލޫމާތު 

 މާބެހޭކަ މަށްރުާވކުޢުދަ އީޖިނާ ނުަވތަ މަށްކުރުދަޢުާވ ދަނީ މަ ންދަށު ެގޤާނޫނު މި  .52
 ށް ރިޓީއަތޯއޮ އެފަރާތްތަކުން މުނުޮގތްނި ތައްމައްސަލަ ާވނުފޮ ންއޮތޯރިޓީ ށްރާތްތަކަފަ

 .ެވނެއެ ާވން ަގއަން
 

  އިލަނޑާނު ކަދު މެޚިދުމަތް 
  މްތީ އިންތިޒާ ވަގު ނެމަތްދެވޭޚިދު

 ން އްސުހަމަޖެ

 ސް ންސަަލއި ގ ޓިންރޭޕައޮމަށް ޚިދުމަތް ދިނު ެގނާއި ނަރުދަމާ ފެށުންދަ ެގނުޤާނޫމި   .53
ފަރާތަކަށް އެ ރާތަކުންާވ ފައިލިބިފަ ގ ލައިސެންސްޓިންޕަރޭ ލޫސިްވ އޮްސކްއެކްތަ ނުަވ
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ރެ ހުބަކާބަ  ސަސްެވއެއް ގައި ެގ ތެރޭ މުއްަދތުއިސަންސް ލިބިފައިާވލަ

ން  ހެއެމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދުޚި ޖެނަމަ،އްެވރި ެވުއޒުރު ަވތަނު ދިއްޖެނަމަނުކުޅެ
ްތ މަޚިދު ނުެގނެސްދަލެއް ބަ ަގށް އަ މުންެގންދިޔަޚިދުމަތް ދެ ން،ހަމަޖެހެންދެފަރާތެއް 

 ެއެވ. އަށް ލިިބެގްނެވރިޓީތޯތިޔާރު އޮެގ ިއޚްއެންުގމު މަށްދިނުކޮށްރުފޯ
 

ށް ކަތްތަފަރާޚިލާފުާވ ާޤނޫނާ  މި ،މަނަާވނުފައިކޮށްންޔާބަ ކަށް ޮގތައެހެންއި ނުަގނޫޤާ މި  .54 ން އެޅުޅު ޔަވަފި
 .ތަެކެވބުދައަ ރީއިދާފައިާވ ޅާއި ކަނޑައަ ަގދާމާއް މިނީ ދެޭވ

 
 ން ޓީއޮތޯރިއާއި މިނިސްޓްރީ ނުަވތަ ޓްރީއަށް ތަ މިނިސްަވށް ނު ޓީއައޮތޯރި )ހ(  

 ަލއި ޅުާވއޮ ގައި ްސދުަގ ،އިަގނުމުދިފޯރުކޮށް ތެއްލޫމާޢުމަކަށް ތަފަރާ އަޅާނޑަކަ
 ( ފަންސާސްހާސް) /50,000- އްރާތެ ފަދީަފއިވާ ށްއް ފޯރުކޮމާތެލޫޢުމަ ދޮުގ
 ؛ރުންކުނާމަރިޖޫ ކުންދަދަ ނޫން ޢަޑުށް ުވރެ ބޮފިޔާއަރު
 

 ތެއްގެ ފަރާކުރާ މްޤާއި މާނަރުދަ ފެނާއިދަ ނުހޯދައި  ހުއްންނުެގ ދަށުޤާނޫ މި )ށ(  
 ން ދަކުޢަދަ ންުޑ ނޫ ބޮުވރެށް ރުފިާޔއަ (ފަްސލައްކަ) /500,000-ދަބަކީ އަ

 ؛ންކުރުމަނާޖޫރި
 

Deleted :ާގެ މާއްދ

Deleted :ިންޓީއޮތޯރ

Deleted : ިއ

Deleted :ުމަތްދިނުމަށްޚިދ  

Deleted :ިދިނުމަށްމަތްދުޚ  

Deleted :ިެގދަމާނާއި ނަރު ފެންދަށު ެގޤާނޫނު މ 
އިާވ ލިބިފަ ސްންސަޓިންގ ލައިރޭޕައޮ މަށްދިނުމަތްޚިދު
ަވތަ އެހެން ނު ެގ ސަބަބުންރި ޮގތުމަލުކުޢަ ރާތަކުންފަ

ާވ ށްފައިދޫކޮ ށްތައެފަރާ ، ރެކާހުބަބައެްއެވސް ސަ
ން  ދަށުެގމި ޤާނޫނުުނަވތަ ނޫނުގައި މި ޤާ ސްންއިސަލަ
މަތިން ތުެގޮގާވ އިންކޮށްފަ ޔާބަ ުދެގވާއިަގ ދާހަ
 ރެހު ސަބަބަކާސްވެ އެއް ަވތަ ނު ،މަށްފިނަކޮލުޠިބާ

  ނުމަށްމަތްދިދުްތ ޚިރާފަފައިާވ ލިބި ސްލައިސަން
ނަމަ، ޖެެވއްރިެވަވތަ ުއޒުރު އްޖެނަމަ ނުދިޅެނުކު
ޑި ނދުނުކެދުމަތް މެދިޔަ ޚިންމުށްދެރުކޮނަށް ފޯތުންޔިއްރަ

ން އިތެރެ ެގތްތަކު  ޮގިވަނނިންއި، އަކަމަށްޓަދިނުށްފޯރުކޮ
ރިޓީއަށް ތޯއޮރު ތިޔާ އިޚް ެގކުރުމުލުމަޢަޮގތަކަށް 

¶.ންެވއެެވެގބިލި

Deleted :¶
...

Deleted :¶

Deleted :100,000/-

Deleted :ެއްކަ ލަ އްއ
Deleted :1,000,000/-

Deleted :ެލިއަން މި އްއ
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 ެގމާދަރުއި ނަނާފެ ހޯދައިނުދަ އްލައިސަންސް ނުަވތަ ހުށުން ެގ ދަނުޤާނޫ މި )ނ(  
 (ފަސްލައްކަ) /500,000-ީކ އަދަބަ ފަރާތެއްެގ ދޭށްކޮމަތް ފޯރުޚިދު
 ؛ންކުރުރިމަނާން ޖޫދަކުދަޢަން  ޮބޑު ނޫރެުވޔާއަށްރުފި
 

 ދޫކޮށްފައިާވ ަވތަ ނުއުންނަެގ ލެއްދަ ބަށްސަ ލައިަސންތިނެ ހުއްދަ ެގޓީއޮތޯރި )ރ(  

އަދަބަީކ  ގެ އްތެރާ ކުރާ ފަ ތްއްކަސަމަބޭުރން ންސްެގ އިުމެގ އިސަލަ
 ދަކުންދަޢަން ނޫ ްށުވރެ ބޮޑުޔާއަރުފި( އްކަފަސްލަ) 000/500,-
 ؛ންރުނާކުރިމަޖޫ
 

ކަމެްއ އެ  ަގއި ރޭތެ  ދަތުެގއްމު  ޭވދެކުރުމަށް ޙުލާޞްއި ތަށްތްދޭ ފަރާމަދުޚި (ބ)  
ކަ( ލައް އް)އެ -/100,000 ކީދަބައަ ެގއެ ފަރާތެއް ،މަފިނަކޮށްނަގޅު ނުރަ
 ؛ންރިމަނާކުރުޖޫ ދަކުންދަޢަ ން ނޫބޮޑު ރެުވ ޔާ އަށްފިރު
 

ދަަބކީ އަ ެގރާތެއްފަކޮށްފި ނުންބޭއި ަގޮގތެއް މަ ނަހަ  ނަރުދަމާނާއިފެ (ޅ)  
ން   ޢަދަދަކުންބޮޑުނޫ ރެުވއަށް ފިޔާރު (ންމިިލއަ އެއް) -/1,000,000

 ؛ންކުރުނާރިމަޖޫ
 

މަތަށް ދުޚި ާށއިތްތަކަަވސީލަެގ ރާތުފަދުމަތްދޭ މާެގ ޚިރުދައި ނަފެނާ (ކ)  
 ދުމަތްޚި ،މާއިެގއްލުން ދިނު ިވަޔސްކަށްޮގތަުނަވތަ އެނޫން  އިދުގަ ަގސް

 ދަބަކީ އަ ެގތެއްަފރާ އްކޮށްފިޢަމަލެ ެވސްއެއް  ންތުމުެގ ޮގދަތިކުރު ދިނުމަށް

  ން ކުޢަދަދަ ޑުނޫން ބޮުވރެއަށް ޔާއަން( ރުފިމިލި  އްއެ) 000/000,1,-
 ؛ންމަނާކުރުރިޖޫ
 

 ަވތަނު ންތު ފަރާއިާވ ހުއްދަދީފަނުމަށްތް ދިެގ ޚިދުމަދަމާރުނަފެނާއި  (އ)  
 މަށްކުރު އްތެަސްއކަމަ މާެގ ުގޅޭއި ނަރުދަނާފަކު، ފެޒައް ެގ ުމަވއެފަރާތު

 މާިއ،އްަކތެއް ކުރުމަސަހޭ ރަންޖެ، ކުނުމާއިނަކަށް ަވ ތަންޖެހޭނަންަވ
ން ފަަދ ދިއުންެގެގނައުާމއި، އް ޗެއް އެާވ އި ަގދަށު ކަުމެގެވރިމިލްކު  ފަރާތުެގއެ

 ެތއްގެ އަޅާ ފަރާސްރަ ހުނެތި  ބެއްބަސަ ޭވ ފަދަކުރެ ބޫލުޤަމަށް ކުރު ކަމެއް
ކުން  ދަދަޢަ ންުޑނޫރެ ބޮ ުވރުފިޔާއަށް (ސްފަްސހާ) ,0005/-ދަބަކީ އަ
 ؛ންމަނާކުރުރިޖޫ

Deleted :1,000,000/-

Deleted : ްއަން ލިމިއެއ

Deleted : 

Deleted :1,000,000/- (ްމި އެއ )ްލިއަނ

Deleted : ެގ

Deleted :ީލަ ަވސ

Deleted : ަަވޞީލ

Deleted :2

Deleted :ެކ

Deleted :ޭއްދ

Deleted : ްެވސް އެއ
Deleted :10,000/- 
Deleted :ިސް ހަހާދ

Deleted : 
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 އެ އް ނެތިަސބަބެ ެގންވާ ށީ އެކަ، އެދުމުން ރީންސްޓްނިމަށް މިދުތު ހޯމާލޫޢުމަ (ވ )  

 ދަތުގައިއްއެދޭ މު މަށްދުހޯ  މާތުޓްރީން މަޢުލޫސްމިނިތެއް، ލޫމާޢުމަ

( ހާސްފަސް) /5,000- ކީ ބަދައަ ގެ ރާތެއްފަ ދަފައެ ،ާވނަމަކޮށްދީފައިނުފޯރު
 ؛ންރުމަނާކުރިޖޫ ންދަދަކުޢަޮބޑުނޫން ށްުވރެ އަފިޔާރު

 
ދީފައިާވ ށް ފަރާތްތަކަދޭ ދުމަތްޚި ނުމަށް ދި ދުމަތްޚި ެގދަމާރުނަތަ ަވފެން ނު (މ)  

 ،މާއިަވނު ތި ހުްއދަނެެގފަރާތުޚިދުމަތް ދޭ ށްްއދަޙަރަތަކުެގ ސަމާރާތްޢިއި ބިމާ
( ސްހާެއއް) /1,000- ކީދަބަ އަރާތެއްެގ ފަފާހި ންނުބޭ ގެ އްނެތަ ދަފައެ

 ން ކުދަދަޢަ ދުެގމެދެ އާޔާސް( ރުފިހާހަދި) /10,000-ިއ އާރުފިޔާ
 ؛ންރުކުނާރިމަޖު
 

 ސް ނޫންެވއެ ަވތަނުމުގައި ނު ބޭ ެގލުމު ރު އޮޅުާވަވންރާ މިކުބޭނުން ންފެ )ފ(  
ރަށް މީޓަ ާވއިފަށްރުކޮހަ މަށްމިނުރު ަވމިންންކުރާ ނުފެން ބޭިއ، ދެއްަގޞަޤްމަ

 ލުތަ ބަދަނުަވ ނަމަސްފިނެެގދަލު ބަ ިވޔަސް އިހުމާލުންަގސްދުަގއި ނުަވތަ 
 00/0,05- ކީ ބަެގ އަދައްތެފި ފަރާދީށްކޮފަހިމަުގ ށްނައުމަެގ
 ދުެގދެމެ އާފިޔާއްަކ( ރު ލަެއއް) /100,000- އާއި ( ރުފިޔާސްހާސާސްން)ފަ
ނަމަ، މީޓަރަށް ކޮށްފި  ތަކުރާރުކުށް މި ދިއަ ؛ންކުރުނާރިމަ ޖޫކުންދަދަޢަ

 ތެރޭަގއި  އެ މުއްދަތުެގ އިދަތައް ބަލަ މުއްާވބިތުން ސާކަވާ އިފަެގނެސްލު ބަދަ
ްއ ތެރާއެ ފަިއން ޔާ ( ރުފިހާސް)ފަސް 00/5,0- ށްަވހަކަދު މެިވ ކޮންތުއިފާ
 ؛ންރުކުމަނާރިޖޫ
 

 ކުރާ ފެނާއިދޫ ބޭނުމަށް މުެގރިއުޅުދި މީހުން ރާތުންފަ ދުމަތްދޭޚި ނުެގފެ )ދ(  
 ،ނަމަކޮށްފިޭބނުން އުސޫލުން ިވޔަފާރީގެ  ންރާ ފެދޫކު ށްމަކަކަން ޢީޖުތިމާއި
 /25,000- އިއާ ރުފިޔާ ( ހާސްއްއެ) 00/0,1- އަދަބަކީ ރާތެއްެގފަ އެ
 ؛ކުރުންޖޫރިމަނާ ކުންދަދަޢަ މެދުެގދެ އާރުފިޔާ( ސްހާސްފަންސަީވ)

 
  ން ތުރާފަ ދޭތް ޚިދުމަމަށްނު ދިދުމަތް ެގ ޚިރުދަމާަވތަ ނަނު ނުެގފެ ()ތ  

ޅުުވމާިއ ހު ނުަވަތ އުނުގރިެއއް ނުަވތަ މޭންހޯލެއްެވއް ޭވލް  ާވއިކޮށްފަރުހަ
 ދަބަކީ އަ ެގއްފަރާތެ ފިސްެގނެބަދަލު ށްކަން ެއއްޗަ އެއިތަ ަވއި ނުމާޕުލެއް

Deleted :ެއް ސަބަބެ ެގްނާވށީ ެެކަ…ލުބޫޤުމަސް ްއެވއ
...

Deleted : 

Deleted :ަސްހާދިހ  )

Deleted :.

Deleted : ިއ

Deleted : ުދަފައެ ،މާއިަވނު ތި ހުއްދަނެެގފަރާތ 
...

Deleted :ިެ

Deleted :/-5،000…,000/- (ްސްފައެއ
...

Deleted : ާރުފިޔާސްހ ) 
...

Deleted :50,000/-10,000/- (ިންސާސްފަހަ ދ ...

Deleted : ާންކުދަދަެަ…އަ  ދުެގމެދެ އާޔާސް( ރުފިހ 
...

Deleted :ަކަށް  ނިޒާމަެގމާފެނުެގ ނިޒާމަކަށް ނުަވތަ ނަުރދ
ކަށް ޓަ ތަ އެސެނުަވ  ބަަޔކަށްެގޒާމެއް  ނި ންއެއި ަވތަނު
ސް ކަށް ިވޔަ ތަޮގ ނޫން ސްުދަގއި ަގ އި ނުަވތަދުގަ ސްަގ
ދަލު ށް ބަނިޒާމަކައިން ނެތި މި ދައްހު ، ންދިނުމާއިލުއްެގ
  ފަދަދާނެެވއަތު ލުބަދަ އަށްކޮލިޓީ ެގ ނުފެ، އުމާއި ނަެގ

 ފެންދަނެތި އި، ހުއްޅުމާއެްއޗެއް ިނޒާމުެގ ތެރެއަށް އެ 
ން ދަށުނުެގ ނޫޤާ މި ކުރުމަކީ ބޭނުންއި މާުގޅު

Deleted :ޮގތަކަށް  ންސްދުަގއި ނޫަގ

Deleted : ާ100،000-/ -/100,000 ެާއި… ( ރުފިޔާސްހ 
...

Deleted : މަށްނައުގެ  ލުަވތަ ބަދައި ނު މާނައުެގ 
….ކުށެކެެވ މަކީދިނު ށްކޮހިމަުގފަ

Deleted :ިފެނާއި ެުރާ ފެނާއި…ހުރި ކޮށްފައ 
...

Deleted : ީއ

Deleted :ިއުސޫލުން ެިޔަފާރީެގ… ފެން ރިހު ެޮށްފައ 
...

Deleted : ޭބޭނުންން ދޫކުރިތުން ފެ ފަރާފެނުެގ ޚިދުމަތްދ   
 އެ މަށްފިނަކޮންން ބޭނުފެ ށްކަމަން ބޭނުއެހެ ންނޫ

( ރުފިޔާ ސް ހާސްސާފަން)   ,000/50-  ދަަބކީއަ ެގފަރާތެއް
...

Deleted :ިނަ މާއްާދަގއި ަވ (34)ނޫެގ ޤާމ
...

Deleted :ްެ
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 އާފިޔާރު( ސްހާީވސްފަންސަ) /25,000- އާއިޔާ ފިރު( ސްހާެއއް) 1,/000-
 ؛ންކުރުރިމަނާޖޫން ދަކުދަޢަދުެގ މެދެ
 

ްއ ލެދަބަ ސް އްެވއެ  ށްަވރަންފެ ނަންގައި ހުނުފެ  ރާކުތުން ދޫދުމަތްދޭ ފަރާޚި ލ()  
، އިޅުމާ އެ ެތރެއަށް ެގޒާމުއް ފެުނެގ ނިއެްއޗެ ްއގެ ަވތެބާ  ެއްއެވސް ދާނެެވތުއަ

 ދާނެެވލްުވމަްށ މަުގފަހިޞިތެރެއަށް ާވާޒމުެގ އް ނިްއޗެއެ ދަނުަވތަ އެފަ
ބަީކ ދައަތެއްެގ ރާ ފަ ފިށްކޮިވޔަސް  ިއހުމާލުން ަވތަ ނު ަގއި ަގސްދުކަމެއް

ކަ( އެއް ލައް) /100,000-އި އާޔާފިސް( ރުހާސްންސާ)ފަ 05,/000-
 ؛ންރުކު ނާމަރިޖޫ ދަދަކުން އަދުެގފިޔާ އާ ދެމެރު
 

  ދާ  ހަެގ ދަށުންނޫނުޤާ މި ނުަވތަ ން ދަށުނޫނުެގޤާ މި އޮފިސަރަކު ޛީފީތަން  ގ()  
ށް ރުމަކުދާއަ ތުލިއްޔަ އޫސްމަ ތަކާއިމާންޒިޖެހޭ ން ރަކުދާ އަންށުއިދެްއެގ ދަަގވާ 
 ކޮށްނިއުޅެ އިަގމަތުދުޚި މާއި،ކުރުތިމަށް ދަޅުމާއި، ޚިދުމަތް ދިނު އެރަސްހު

 މާނީސް ޖިސްިވޔަ އިހުމާލުންަވތަ ފަކަށް ަގސްދުގައި ނު ވައްޒަދޭ މުތްމަޚިދު
ެގ މު ކުރުދަޫގއުނ ށް ތައްކަސަމަ ސްނަމިނޫ ުރމާއި،ކު، ޯގނާއިގެއްލުމެްއ ދިނުމާ

( ސްހާސް)ފަ /5,000- ތެއްެގ އަދަބަކީ ފަރާ ކޮށްފި އްކަމެސް ްއެވއެ  ންތުޮގ
ދަދަކުން ޢައާ ދެެމދުެގ ފިޔާ( ރުހާސްފަްނސަީވސް) ,000/25- އިއާޔާފިރު
 ނަމަެލިވެގްނާވކުއެށެއް އީ ކުނާޖި އިމަލުަގޢަ ކުރި އެމާއި، ރުކު ރިމަނާޖޫ

 އަދި  ؛ޅުންހުށަހެ ކަށްރާތަދާއިބެހޭ ކަމާ ރުމަށްޤުކުޙްޤީތަން އެކަ
 

ދުރަތީ ކުޅިައކުްނ ޤު  ނުަވތަ ންއިފަށަލަން ފެރު މީގެ ށުރަ ށްމައްދުއުފެން ފެ (ޏ)  
 އް ރާތެފަ ކުރި ން ކައެ މަ،ފިނަކޮށްންބޭނު ފެން ންަގނަޑކުނުަވތަ ފެން

 (ންއަމިލި އް)އެ 01,/00,000- އާއިޔާފިރު (ަލއްކަ)ފަސް 00500,/0-
 . ންކުރުދަކުން ޖުރިމަނާ ައދަ ދުެގއާ ދެމެރުފިޔާ ންމިލިއަ
 

Deleted : ާީވސްފަންސަ) -/25,000 ެާއި… ޔާފިރު( ސްހ 
...

Deleted : 50,000/- ައާއި  ފިޔާރު(  ސް ހާސްންސާ)ފ
...

Deleted : ާރިމަނާޖޫން ދަކުދަެަ…އަދުެގ މެ ދެއ  
...

Deleted :ެރި ބޭނުން  ދޫކު ން ފެ ރާތުންފަ ެގ ޚިދުމަތްދޭނުފ
...

Deleted :( ގ)

Deleted :ިއް ލެދަބަ ސްއްވެ އެ  ށްަވރަެެން …ށްއަޓީކޮލ
...

Deleted :ްޮގެތއްަގއިން ނޫދުަގއި ަގސ 
...

Deleted : ާ100،000-/ެާއި … ޔާފިސް( ރުހ
...

Deleted :ުެކެވ.ށެކު ރުމަކީކ

Deleted :)ޏ(

Deleted :)ސ(

Deleted : ުދާއަ ތުލިއްޔައޫސްމަ ތަކާއިމާންޒިޖެހޭ ންރަކ 
...

Deleted : ްއ

Deleted : 

Deleted : 25,000/- …5,000/- ަީވސް ސަެަން ސް)ފ ...

Deleted : ާޔާފި( ރުސްހ 
...

Deleted :100,000/-

Deleted : 

Deleted :ެަލއްކަ އްއ 

Deleted : ައ

Deleted : ައ

Deleted :ަލެޭވކު އެށެއް އީ ކުެިނާ… ކީޢަމަލ 
...

Deleted : ަކީ ކުށެެކެވ.ކުރުމ

Deleted :ސ

Deleted :()ޑ

Deleted : 

Deleted : ުގ

Deleted : 

Deleted : ަ1,000,000 ެާއި… ޔާފިރު (ލައްކ/-  
...

Deleted : ދިއަ؛ 

Deleted :ުެވކެ ށެކު ރުމަކީކ.
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  ބާބު ނަވަ ނުވަ 

 ން ކަންކަ   ހެން ނިއެހެ 

 
އަްށ ޓީ އޮތޯރި ށްމައްޖެކަެވޚިލާފުއިދަކާ ާވދާ ަގހަން ށުދަ ެގނުނޫ ޤާ މި އިނާނޫޤާމި   .55 ޤު އްރާތްތަކުގެ ޙަފަ  ޅޭއެފިޔަވަޅު 

އެިޅ  ންޓީއޮތޯރިިއން، ރެތެެގ ކު ތްތަރާޅާ ފައަޔަަވޅުފި ންރިޓީތޯއޮނިެގން ފެ
ހުެގ ދުަވ ރީސް()ތި 30،  މައްސަލައެ ކުންނުޖެހޭ ފަރާތަމެދު ހިތްހަމަަވަޅކާފިޔަ

 ެވ.އެންވެ ލިިބެގ ރުޔާތިޚްއި މުެގޅުށަހެހު ށްމާބެހޭ ކޯަޓކަކަ އިތެރޭަގ
 

ތަ ންޏަކުން ނުަވްނފުން ނުަވތަ ކުކުރާތައްެވސް ފައެ ންދަށު ެގ ޤާނޫނުމި ()ހ  .56 ޓުން އްފެހެ ހިސިއްރު
 )ށ( ަގިއ އްދާެގމާ މި ،އިންތެރެ މާތުެގމަޢުލޫ ކުން ހޯދާއަ އިދާރާ ދައުލަތުެގ

އެކަނި މަހަ ޭވނީދެކޮށް ފޯރު ތެއްޢުލޫމާމަހެން އެ އި ވަ ޔަފި މާތުލޫޢުމަ ކުރާންޔާބަ
 ކަށެެވ.ތަރާފަ ރާކުދައްން ހުތުނޫނީ ޮގޤާ ތުންބިަގތެއް ލިމަޢުލޫމާ އެ
 

 ސްޓަރު މިނިސްއް ނަމަެވއެތުެގ ބައެ މަޢުލޫމާ މާތު ނުަވތަމަޢުލޫ އަންނަނިިވ (ށ)  
 ެގދާމާއް ، މިކީމަރުކުމަ ހާފަކުޒަމުަވއް  ެގޓީއޮޯތރި ަވތަނު ންއޮތޯރިޓީތަ ނުަވ
 ެގ އެރާިރޓީ އިދާތަ އޮތޯަވތޯރިޓީ ނުއޮ ތަނުވަ  ސްޓަރުނި( އާ މި)ހ
 .ވެ ނުބެލެޭވނެއެ ށްކަމަކަ ިވފު ޚިލާކުަވްއޒަފަމު
 

 ؛ތުމާ މަޢުލޫ ހުންނަ  ލިބެންޢާންމުކޮށް  ޓީންއޮތޯރި  (1)   
 

ެގ ތުމާ ލޫދަ އެ މަޢު ހުއްެގރުމު މަކުއް ހާލޫމާތެއެ މަޢު  (2)   
 ؛ތުޢުލޫމާމައިާވ  ދީފަންމުޔުލިން ތުރާފަެވރި

 
 ؛ތެއްމާލޫ ޢުޖެހޭ މަމަކުރަންހާ  ދަށުންްއެގރެއަމު ކޯޓު  (3)   

 
ަޒފަުކ މުަވއް ެއއް ރިީޓެގތޯއޮ ،ތެރެިއން ެގއިރާ ދާ ެގކަތު ސައްމަ  (4)   

 އަދި؛ މާތުލޫމަޢުރާ ކުހާމަށް ކައް މުަވއްޒަފަ އަނެ
 

ްނ ކުއަ ުމއަްއސަސާ ެގލަތުނޫނެއްެގ ދަށުން ދައުޤާ ހެންއެ  (5)   

Deleted : ްއަށ

Deleted :ްގެ ދެއް އިވާ ަގބިދޭ ލި ބާރު ންނު މި ޤާނޫ ނުަވތަނ

Deleted :ުއް އަނެ ުޓންއް ޔުނިެގ އެ ޓީ ތަ އޮތޯރިަވނ
އް ނެ އަ ންނުޝަސެކް ެގ ެއއްޓީ ރިތޯނުަވތަ އޮ ނިޓަށްޔު
 އްނުން އަނެ ޜަިވއް ޑި އެީޓެގ ތޯރިތަ އޮ ނުަވށްކްޝަނަސެ

…ނަށް ޑިިވޜަ

Deleted :.

Deleted :ީއޭ ޕީއ
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 އް މެލިޔު ސްމީ ރަން ެގެވލައަކަށް ބޭނުންމައްސަ މުންދާބަލަ
 .މާތުލޫޢު  މައެދޭދުމަށް ހޯ ށްެވރިކޮމެދު
 

 ކުރުމުަގއި ފީޛުއިދު ތަންން ހަދާ ަގާވށުމި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަ (ހ)  .57 ޔަތް ނީ ޙިމާނޫޤާ
ދަ ފައެ ަވތަ ނުށް ކަމަިއ ލިބޭ ެގއްލުކުރުމުަގައދާނާެގ ާވޖިބު ކު އޭފަްއޒަަވމު

ްނ ތުރުދީޮގއްަޒފަކު ފަވަ ށް އެ މުރީޢަތަކަޝަ ޭވކުރެ  ޭޅޮގތުންުގލައަާކ އްސަމަ
  އެ އި ޒިންމާ ުއފުލަންޖެހޭނީަގކުލަތްތަޙާފަދަ އެ  .ެވއެ ނެނުޖެހޭށް ާވކަމާންޒި

 .ނެެވންއިރާ ިއދާރާްތކުކަކު މަސައްމުަވްއޒަފަ
 

 ގެ ޒަފެއް ވައްމު ސް،ެވމަ ީވނަފައިށްކޮންފަދައިން ބަޔާއެހ( ގައި  )މި މާއްދާެގ ށ()  
ންާމ  ޒިްއެގށެކު ކުރި  ކުއްޒަފަެއ މުވަ ތަ ަވމަކަްށ ނުގެއްލު ނުބުން ލިލުމާޙުއި

 ނެއެެވ.ހޭޖެފުލަންއުފަކު ޒައް ަވމުއެ 
 

 ހަދާނީ  ދުތައްއި ވާ ަގ ހައިމެންއެ ދަންޖެހޭހަ ންެގ ދަށުނުމި ޤާނޫ )ހ(  .58 ގަވާއިދު ހެދުން 
 ންނެެވ.ނިސްޓްރީމި
 

ށާ ފަ ލުކުރަންށް ަޢމަނަޤާނޫމި  ،އްތަ ވާއިދުގަ ޖެހޭ ދަންން ހަދަށު ނުެގޤާނޫ މި (ށ)  
 ދަިއ،ހަ އިތެރޭަގ ަވހުެގދު  ސްމަ (އް)ހައެ 6ްނ ެގވެ ނަިގ ންށިެގން ފެތާރީޚު

 .ރަންާވނެެއެވކުޢާންމުކޮށް ޝާއިޢު
 

Deleted : 

Deleted : ުއ
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ށް، ުޤކޮދީތަސް، ެވސްފާ ނީ، މި ޤާނޫނުރަން ފަށާކުނޫނަށް ޢަމަލުމި ޤާ  .59 ފެށުން  މަލުކުރަންށް ޢަ ނަޤާނޫ
 ެގްނނެެވ.ށިފެ ަވހުންކުރާ ދުޢުއިޝާ ަގއިޓުރުެގ ެގޒެސަރުކާހިެވދި
 

މެއް އޮތްކަމަށް ރުފުށުއެނާ ތަކާ މި ޤާނޫ ނުނޫން ޤާއެހެްނ  ުގޅޭޮގތުފެނާއި ނަރުދަމާއާ  .60 ނުން ކަންދިށް އިސްނަނޫޤާ މި
   ށެެވ. މި ޤާނޫނަދޭނީންކައިސް  ފެށުމާއެކު ންރަލުކުޢަމަށް ނަނޫޤާ މި ،ނަމަބެލެޭވ

 
ެގ ތަކުބޭނުން މުން)ޢާ 96/4ބަރު ންނަ ނޫނު، ޤާކުން ފެށުމާއެލުކުރަމަ ޢަ ޤާނޫނަށްމި  .61 ނުނޫޤާވޭ ވާލެއު

 އި ަބއިތައް ުގޅޭ އެންމެހަ ފެނާއި ނަރުދަމާއާނޭހިމެ އިަގނޫނު(  ޤާހޭބެމަތާޚިދު
 ީނއެެވ.އުުވ
  

 ން ިޅެގއެޑަކަނ ންޮގތުވާ އިކޮށްފަބޭނުންްއ ޒެފު ލަތަަވނު ރާތެއް ގައި ޢިބާނޫނުޤާމި   .62 ނަކުރުންމާ
 ކަށް ފުޒުތަލަ އިކާތަތްރާ ޢިބާިވނިނައަންކު، ދަހަނުާވހާ ހިނއް ދޭއެމާނައެހެން 

 ނަކުރުމެެވ.ދީފައިާވ މާ ޒުތަކަށް ތިރީަގއިފުލައި ކާތަޢިބާރާތްއެ  ،ަވނީއިދީފަ
 

 ތުަތއް ޔާސަސި މާެގދަރުނަ ނާއިެއަވނީ، ފެ އިފަ " ކަމަށް ބުނެރީސްޓް"މިނި ހ()  
 .ެވށެާރއަުވޒާ ާވުލކޮށްފަިއވާ ޙަ ަގއިއްތު އެއިރެ ޔަ ިލއްއޫސްމަ މުެގރުކުޛުފީންތަ
 

 ސިޔާސަތުަތްއ މާެގރުދަނަ ފެނާއި ނީ،ަވއެ  އިބުނެފަ  މަށްރު" ކަޓަސްނި"މި )ށ(  
 ގެ ޒާރާވު  ާވާވލުކޮށްަފއިޙަ  ަގއިއިެރއްަޔތު އެމަސްއޫިލއް ފީޛުކުރުމުެގންތަ

 .ެވރަށެ ަވޒީ
 

 ނުަވތަ ފެންލޮނު، ެއަވނީ އިފަބުނެ ށްމަކަ ޓް"ންލާޕް ފައްދާފެން އުރު"މީ )ނ(  
ަވަތ ނު ދައިފައްފެން އު ެގންށްކޮބޭނުންްއ ތެލަަވސީ ްއެވސްއެ ެގފެނު

ްށ ނިޒާމަނީ އެ އްދާ ނިޒާުމކަމަށް ބަލާފަމީރުެފން އުށެެވ. ޒާމަ ނިދޭށްސާފުކޮ
  އެކުލެވޭ ށްހަމައަ ދުމާއްފެއު ފެން ެގން ސާފު ށިފެ ން ނަާގ ހިސާބުންފެ

 ނެެވ.ތުންނޭޮގމެަބއިތައް ހިއި ްއޗާކެތަ ހައިމެއެން
 

ާވ ރުނާތަކުން ބޭޚާ ފާެގ ، ޭގގޭ ެއަވނީ ފައިނެބުމަށް " ކަޒާމުނި ެގރުދަމާ"ނަ ()ރ  
ކަްށ ނައްތަކޮށް އެން އެއްން، ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެ ެގހޮޅިން ފެށިދަމާެގ ރުނަ

 އި ގަ އި ަގިވއު  އެއި،  ިވުއަގޔާ ެގރުދަމާާވ ނަފައިވި ކުރެަކއި ޤާއިމުޓަށްމަެގންދިޔު

Deleted :ިފެށުމާއެކު،   ންލުކުރަޢަމަށް ނަނޫޤާ މ

Deleted :ިހުރ 

Deleted : 

Deleted :ިށް ޮގތަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މި ޤާނޫނުގައ

Deleted :ނެއެވެ ދޭންާވ.

Deleted :ލަ ސީަވ

Deleted : ަަވޞީލ
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 .ނެެވތުންޮގކެއް ިހމެނޭ އިތަ ބަހައިނޭ އެންމެހިމެ
 

ތުްނ ޮގ ތީރަދުެއަވނީ، ޤު އިފަބުނެ އް" ަކމަށްތްތަލަަވސީނުެގ "ފެ )ބ(  
 .ށެވެ ކަަގއި ހުރި ފެނުެގ ބާަވތްތަރާއްޖޭެވހިދި
 

އް މަތްތަޚިދު ެގތަކުނުންބޭމު ންޢާނީ، އެަވ ފައިބުނެ ށްޓީ" ކަމަތޯރިއޮ" )ޅ(  
އްދާ ފައުން ށުދަ ެގމަށް ޤާނޫނެއްކުރުޛުންފީންކަން ތަޅޭ ކަުގމާދިނުކޮށްރުފޯ
 ެށެވ.އަ 'ޓީރި ޓަރީ އޮތޯިގއުލޭ ރެީޓޒްލިޔުޓި'

 
ާއިއ ރުދަމާނާއި ނަފެ ،މަށް ބުނެފައި ެއަވނީޕްލޭން" ކަ ޓެޖިކްރެޓްސް" (ކ)  

 .ެވށެނަޕްލޭ ކްޓެޖިޓްރެ ސް ޭވ ަލާވލެކުތުން އެޭޅޮގުގ
 

 ަގއި ށުރަށް ސިޓީަތކާއި ރަޖޭެގއްރާ ،އި އެަވނީ ފަނެށް ބުމަކަ" ގު އަ ެގތުޚިދުމަ" )އ(  
 ކުން ޚިދުމަތްތަ ޒާމުރުދަމާެގ ނިިއ ނަނާފެ ާވއި ށްފައިމުކޮޤާ

 .އަަގެށެވއްޔިުތންެގ އަތުން ނެޭގ ޓަކައި ރަދިނުމަށްށްކޮފޯރު
 

ތް ެގ ޚިދުމަނާއި ނަުރދަމާފެ ،ށް ބުެނފައި ެއަވނީކަމަސަންސް" އިލަ" )ވ(  
މަތް   ޚިދުންމަތި ުކެގތަތުރުއެ ޝަ ،ށްރުތުކޮކި ކަްނކަން ޝަ ަވށް ދިނުމަ

 ެވ.ށެއަކަޭވ ހުއްދަދެ ށްމަނުދި
 

، އިކަށާންތަމު ބޭނުންޢާ ،ނީއެަވނެފައި ބުށް މަކަ "ތްޚިދުމަ ފެނުެގ" (މ)  
ދާ އްފަފެން އު ށްތަކަބޭނުން ޢީ، އަދި ސިނާނުމަށާއިބޭޔަފާރިތަުކެގ ިވ

  ށެެވ.ޚިދުމަތަ ެގފެނުދޭ ފޯރުކޮށް
 

  މީހުން ދިރިއުޅޭ  ،ނީަވއި އެނެފަބު ކަމަށް" ދުމަތްމާެގ ޚިރުދަނަ" (ފ)  
، ފެނާއި ސްއި، ނަޖިނަޖިހާ ދޭން އުފެނުންތަނޫންެވސް ތައެއި ނާނުންތަންތަ
 ތަަވއިން ނު ރީއާޒަ  ެގއް އެން ޅި ލައިޗެހި ހޮއް ޔާ އެ  ދިޔަރުެވަފއިވާ ޣައްތަ
 ތަށެެވ.މަދުޚިެގ ކުރުމުޖްނޭކޮށް މެޓްރީޓް ،ށްކޮމާޖަކަށް ނޫންެވސް ޮގތައެ
 

ނާތަކުންނާއި ފާޚާ، ނީ ަވއެ ފައިށް ބުނެމަފެން" ކަސްޖިނަ ޖިހާއި"ނަ (ދ)  

Deleted :ލަ ސީަވ

Deleted :ީލަ ަވޞ

Deleted :"ޮއި ފަ ބުނެމަށް" ކަ ސްސަންއިލަ ޓިންގ ޕަރޭއ
 އެ ންާގހި ތައްމުޒާ ނިެގރުދަމާއި ނަފެނާ ،ަވނީ އެ

  ބެހޭ އިމާކަ ށްމަދިނު ތްތުންނަށް ިޚދުމަޔިރައްން ތަކުމުނިޒާ
¶އްދައަށެެވ.ހު ެގމުހޯދާ ހިންުގކުން އަރާ ޒާުވ

Deleted : 

Deleted :"ެަވނީ  އެފައިބުނެ މަށްކަ " ޚިދުމަތް ނުެގ ފ، 
 ާވށްފައި ކޮށުގައި ާޤއިމުރައި ރަށް ަތކާެގ ސިޓީއްޖޭރާދިެވހި

 ނުެގ ފެދޭށްފޯރުކޮންނަްށ ން ރައްޔިތުނިޒާމު ެގނުފެ
¶.ށެެވޚިދުމަތަ

Deleted :ާއް އ

Deleted : ީއ

Deleted :ްެ

Deleted :ިެވ.ށެމަނުފޯރުކޮށްދ

Deleted :ާބުނެފައިކަމަށް  "ދުމަތްޚި  ެގ"ނަރުދަމ  
 އިރަށުގަ ށްޓީަތކާއި ރަސި ެގއްޖޭ ދިެވހިރާ ،ަވނީ އެ

ށް ޔިތުންނަން ރައްނިޒާމު ދަމާެގނަރު ާވއި ށްފަކޮޤާއިމު
¶.ދުމަތަށެެވޚި ދޭ ނަރުދަމާެގށްކޮރުފޯ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ަެވ.ށެނިޒާމ
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ބޭރުކުރާ  ކެތިންތަ  މެޝިންފަދަދޮންނަ އިަތށްޓާ ނަނާއި އަތްދޮންންޭގބަދި
 .ެވށެނަފެ
 

، ނީަވއެ އިމު" ކަމަށް ބުނެފަ ނިޒާފުކުރާފެން ސާ ޖިސްނަ އިހާޖިނަ" (ތ)  
ަކްށ ނަތަ ސްއްެވ އެ ންފެޖިސްާވ ނަޖިހާއި ނަރުޒާމުން ބޭނި ެގރުދަމާނަ

 ވާ ްށ ެގއްލުން ނުމަކަރުޓަށް ުނަވތަ ދިެވށްމާތި ގެ އެތަނު ރުމުންކުބޭރު
 .ެވށެމަޒާފުކުރާ ނިސާފެން ސްޖިޖިހާއި ނަނަ ކަށްރަމިންަވ
 

 ތަަވ ނުރީ އެަވނީ މިނިސްޓްނެފައިށް ބުތް" ކަމަފަރާ ދޭތްމަދުޚި" (ލ)  
އް ތަޚިދުމަތް ެގމާ ދަ ނަރުނާއިފެ ށުންްސުވމެއްެގ ދަބައްެވޭވ އެ  އެކުރިޓީއާ އޮތޯ
 ށެެވ.ތަކަތްރާފަ ކޮށްދޭފޯރު
 

 ެގ ބިމުގެ ށުރަ ރަތީ ޮގުތންދުޤު ، އެަވނީ ފައިނެ ބު ށްކަމަ" ށަލަފަމީރު ފެން" (ގ )  
އި ެގ ޮގުތަގއްދުޙަ ެގ ސަރައި ފެންފަށަލަބިމުެގ ؛ފެނަށެވެ  ިއާވދިފައުފެގައި އަޑީ 
 ގެ ނުގައި ލޮ ލޮނުދު، މޫންެގށިބުން ފެހިސާ ެގ އަޑިން ފެން ިހލޭބިމުނީ ބަލާ
ާވ ލްޞިާވ ށްންަވރަހުންނަ މި ޑަކްިޓިވޓީ ކޮންލް ރިކަޓްއިލެކްތަ ނުަވރު ަވންމި

 .ެވށެބަހިސާ
 

ދޫކުރާ  ން ތްދޭ ފަރާތުމަޚިދު ،ަވނީއެ  ުބނެފައިމަށްން" ކަރުކުރުޣައްޔަތަ" (ޏ)  
ްސ ެގނެ ލެއްދަށް ބަކަތަލޮޖިކަލް ސިފަދި ބަޔޮއަ  ، ކެމިކަލްޒިކަލްފި ފެނުެގ

ަތ ނުަވނަާވރުން ޖަތަ ަވ ނުންނުއިންސާ ބުން ަސބަެގއޭ  ،ކޮށް ޑުބަޑުނަގ ފެން
ްއ ރެ ޅު އަސަނަގނުރަ  ރުމުންކުންނު ބޭ އެފެންށްކަމަ ޔޮ ދުޅަހެެގަގހާެގހީސް ަގ

 ެވ.ކަށެތެްއެގ ބަދަލަ ބާަވންމެކޮ ނެކޮށްފާ
 

ާވ ންެގށީ އެކަ ށްއިމަން ބުްނސާނުއި  ، ެއަވނީފައިކަމަށް ބުނެން" ބޯފެ" )ސ(  
ަޑއަާޅ ނކަ ންއޮތޯރިޓީ ށްމަނޑުތަްއ ކަަގމިން ޖެހޭންހުންނަގައި ނުފެ
 .ށެެވނަ ފެފެތޭށް ންަގނޑަމި
 

ނުަވަތ ރޭފެން ާވ، ލޮނުފެން ،ެއަވނީ ނެފައިބު  ށްކަމަ" ދުންއްފެ"ފެން އު ޑ()  
 މުޢާންމަށާއި، އި ބު  ހީަގއި،ެގ އެކްލޮޖީ ޓެަގއިެގންނަ ފެން ންއަޑި ެގމުބި

Deleted :¶
...

Deleted :(ޏ)

Deleted :ުނީ،ަވއެ ފައި ބުނެ ށް ކަމަ ފަށަލަ" ފެން"މީރ 
ެގ ނުލޮނުފެ ާވއި  ބިމު އަީޑަގެގށު ށްރަހިރާއްޖޭެގ ރަދިެވ
ތަ ަވސް ނުންލެ ރޯވޓަ ، ފްރެޝް ާވފައި ދިގައި އުފެމަތީ
¶ ެވ.ށަލައަށެ ފަންފެ ނިތު

Deleted : 

Deleted :.

Deleted :ަހ

Deleted :ިސ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ޭރީޓަރެގިއުލ 

Deleted :ޮންޓީތޯރިއ

Deleted :ޯން އިރިޓީއޮތ

Deleted : 

Deleted :ުެ ިަގއ

Deleted :ނެފައި ބު ކަމަށް  ރީ އޮތޯރިޓީ"ޓަލޭއު"ރެިގ
ެގ ކަންކަން ރުދަމާެގ ނިޒާމުނަނާއި ފެ ،ަވނީ އެ
 ތަކާދުއިނާއި ަގވާ ނޫޤާފަިއާވ ޅިނޑައެދަނީ ކަމުންނަގހި
ށްފައިާވ ކޮ ާވލުހަ އްަކތްމަސަ  ެގލުމުތޯ ބެއްތަްއޮގއެ
…ެވ.އަށެ ސަސާ އްމުއަ  ެގރުރުކާސަ

Deleted : ްއާއ
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 .މަށެެވދުއުފެއްކަށް ފެން ތަބޭނުން
 

މަށް ހޯދުއް އެ ނަފާދީޞާތިޤްއިަވނީ، ނެފައި އެ ބު މަށްކަ ނުން"ބޭ ޢީސިނާ" (ޒ)  
 ެވ.ތަކަށެ ކަސައް ކޮންމެ މަ ޭވކުރެ
 

ަތ ފެން ނުަވ ،ނީ އެަވ އިފަނެ ބުކަމަށް" ްއދުޙަރަސަ މުެގނުތް ދިދުމަޚި" )ޓ(  
 ެވ.ތަކަށެއްދުޙަރަސަ  ިއާވފަނަޑއަޅާކަ ންއޮތޯރިޓީ  މަށްދިނުތް މަ ޚިދުމާެގދަނަރު
 

  ރު ބަންނަ ޤާނޫނު) ަވނީ،އި އެ ނެފަށް ބުކަމަ "ސްޞާ ތިޚް އިެގލު އުންސި"ކަ ()ޔ  
 ެގ  ހިންުގމުންލޫސޫ އު ލާމަރުކަޒީ އްއިރާތަރީ ދާއިދާ  ެގއްޖޭ ހިރާދިެވ (2010/7

 ާވޅާަފއި އަޑަނކަ ަގއި މު  ކަސްޞާތިޚްެގ އިެށއް ރައެ ށުން ދަ ެގނުނޫޤާ
 .ެވތަކަށެ އްދުޙަސަރަ
 

ން އްކާތެރި ނޫނުަގއި އެކުެލޭވ ރަފެ، މަށް ބުނެފައި ެއަވނީކަ"ޓްރީޓްކުރުން"  )ޕ(  
 ށް އެކަީށެގންވާ ަވކި ބޭނުމަކަށް ނުަވތަ ބޭނުންތަކަ ޅޭނޑައެ ކަދާތައް، މާއް

 ރުމަށެެވ.ފުކުށް ސާމިންަވރަ

 
 

______________ 
 08 ޖުލައި 2020

 
 

Deleted : ީއ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ެެވ.ކެތ

Deleted :ެެއަވނީނެފައި ށް ބުމަކަދުމަތް" ނުެގ ޚި"ފ، 
ން ފާރިއާއި އެހެނިހެޔަވި ށާިއ، ކަންތަމު ބޭނުއްއާ

 ެގށް ދިނުމުފޯރުކޮ އްދާ ފެންއުފަ ންތަކަށް، ފެންބޭނު
…ށެެވ.މަޒާނި

Deleted :ަހ

Deleted :ިންޓީއޮތޯރ

Deleted : ިއ

Deleted :ަހ

Deleted :ްެ

Deleted :ޫޞ

Deleted : 

Deleted :ަހ

Deleted: 41 ު0202 އަރީފެބްރ

Deleted: 16 ުމާރިޗ

Deleted: 41 

Deleted: ްޖޫނ




