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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

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

އެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާގުޅޭ  ތަރައްީޤއާއި  ަޤއުމީ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ދިރާސާކޮށް، ކޮމިޓީގެ  ބަލައި  ކަންކަން  މެހައި 

ތަރައްީޤގެ މަްޝރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލައި، އެ އިދާރާތައް  

 .  ޒިންމާދާރުކުރުވައި، ަޤއުމީ ތަރައްީޤއާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި އެ އިދާރާތަކަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުމެވެ
 

 ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން 

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

 

 هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ާބރަށު ދާއިރާ

 
 އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

 ކެލާ ދާއިރާ

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 

 

 އަޙްމަދު ސަލީމް 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާ

  

 ޔޫނުސް ޢަލީ 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

 

 ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާ
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  ިބލު"އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ " ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ :1- ޖަދުވަލު

ތަރިކައިގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ދިރާސާކުރުމަށް  ިބލު  :2- ޖަދުވަލު ތަރައްޤީއާއި    މެންަބރުން   ކޮމިޓީގެ  ޤައުމީ 

   ތަފްޞީލް ހާޒިރީގެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ނިސްަބތްވަޑައިގެންނެވި ހާޒިރުވެ
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

 : ފް ތަޢާރު .1

  ވަނަ   20  ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބޭއްވުނު  ގައި   2020  މާރިޗު  17،  އީމި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަޤއުމީ ތަރައްީޤއާއި ތަރިކައިގެ    މަށްޓަކައިދިރާސާކުރު   "އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިލު" ޖަލްސާގައި،  

  މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންގެ  ބިލު  އެ  ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.މިނިން  ކޮށް ބިލު ދިރާސާއެ  ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޓީން    ކޮމިޓީއަށް

މެންބަރު    ފަރާތުން،  ސަރުކާރުގެ  ހުށަހެޅުއްވީ ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ނާޒިލެހިތަދޫ  ކިޔުން  ވެ.  އިބްރާހީމް  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ    2019  މަޖިލީހުގެ  ގެވަނަ ރައްޔިތުން  19ގައި އޮތް    2019  ބަރު ންޑިސެ  7އިއްވަވާފައިވަނީ  

  2020ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    2020ފެބުރުވަރީ    26މީގެ އިތުރުން،  ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.    77  ދައުރުގެ 

 17  ،ދިއަ  .އެވެ އިވެގެންދަވާފަ   ކުރިއަށް  ވަނަ ޖަލްސާގައި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް  12  ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   ވަނަ އަހަރުގެ

،  ވަނަ ޖަލްސާގައި  20  ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   ވަނަ އަހަރުގެ  2020ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    2020  މާރިޗު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި   މަޖިލީހުން  އް(  ހަތަރެ  )ފަސްދޮޅަސް  64ވޯޓުގައި  ބިލު  އިއްތިފާުޤން  މެންބަރުންގެ 

 ބަލައިގަތުމަށްވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ. 

ބިލު" "އެއްމެދު   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރައްވާފައިވަނީގަފާހަސަރުކާރުން    ކަމުގައިމަްޤަޞދެއްހުށަހެޅުއްވުމުގެ    ޢިމާރާތުގެ   ،

ޢިމާރާތު އެއްމެދު  ޢިމާރާތްތައް  އެއްމެދު  ބިނާކުރާ  ބަޔާންކުރުމާއި،  އުސޫލުތައް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާގުޅޭ  ގެގޮތުގައި 

ވަކިވަކި ޔުނިޓުތައް  ހިމެނޭ  މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއެކު،  ޢިމާރާތެއްގައި  މިލްކުކުރެވޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  ނުވަތަ  ފަރުދުންނަށް   

ޔުނިޓުތައް މިލްކުވާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ އެކި ބައިތަކުގައި ދިރިއުޅެ، އެ ތަންތަން ގަނެވިއްކައި، 

އެއްމެދު   ކުރުމާއި،  މުޢާމަލާތްތައް  އެނޫންވެސް  އަދި  ބޭނުންކުރުމުގެ  ކުއްޔަށްދީ،  ބެލެހެއްޓުމާއި  އެނޫންވެސް  ޢިމާރާތް 

   އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

 : ބިލުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް .2

މާރާތުގައި ހިމެނޭ  ޢި ގެގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، އެއްމެދު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިނާކުރާ ޢިމާރާތްތައް، އެއްމެދު ޢިމާރާތު

ހަމަތައް   މިލްކުކުރުމުގެ  ގަނެވިއްކުމާއި  އުސޫލުތައް އަދި  ޔުނިޓުތައް  ބޭނުންކުރުމުގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި  ޢިމާރާތް    އެއްމެދު 

  141ލަ  )ސާދަ( ބާބުގެ މައްޗަށް ބަހާލާފައިވާއިރު، އެ ބިލުގައި ޖުމް   14ބަޔާންކޮށްފައިވާ، "އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިލު"  

ސާޅީ ބިލުގެ  )ސަތޭކަ  އެގޮތުން،  ހިމެނެއެވެ.  މާއްދާ  ތަޢާރުސްއެކެއް(  ބިލުގެ  ބާބުގައި  މަްޤޞަދު ފުރަތަމަ    ފާއި 

 ކެވެ.އަސާސްތަ މަފްހޫމްތަކުގެގެ ބިލު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ދެވަނަ ބާބުގައިބިލުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

ބާބަކީ  ބިލުގެ   ބާބެވެ. އަދި  އެޅުކަނޑަ  ބައިތައް  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތުގައި  ބިމާއިތިންވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާގުޅޭ ކަންކަން 

ގެނައުމާގުޅޭ   ބަދަލު  ޕްލޭނަށް  ދިނުމާއި، ސްޓްރާޓާ  ހުއްދަ  ޕްލޭނަށް  ބާބުގައި ސްޓްރާޓާ  ފަސްވަނަ  ބާބާއި  ހަތަރުވަނަ 

 ފައިވަނީ ބިލުގެ ހަވަނަ ބާބުގައެވެ. އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ސްޓްރާޓާ ސްކީމް އުފެއްދުމާގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް

ބިލުގެ ހަތްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓާގުޅޭ އުސޫލުތަކެވެ. އެގޮތުން، ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  

ލޮޕްމަންޓާގުޅޭ  ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތަކާއި، ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގުމަށް ހުށަހެޅުމާގުޅޭ އިޖުރާއަތުތަކާއި ސްޓޭޖް ޑިވެ

 އެނޫންވެސް އެންމެހައި ކަންކަން އެ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިނު ހުއްދަ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  އަދި  އެއްމެދު  ދިނުން  ގަނެވިއްކުމާއި  ޔުނިޓުތައް  ޢިމާރާތުގެ  އެއްމެދު  މާއި، 

ބާބާއި ނުވަވަ އަށްވަނަ  ބިލުގެ  މުޢާމަލާތްތައް  މެނޭޖްމަންޓް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ  ތަފްޞީލުކޮށްފައިވާއިރު،  ބާބުގައި  ނަ 

ބާބާއި  ދިހަވަނަ  ބިލުގެ  އުސޫލުތައް  ޤާއިމުކުރުމާގުޅޭ  ފަންޑު  ކޯޕަރޭަޝންގެ  މެނޭޖްމަންޓް  އުފެއްދުމާއި،  ކޯޕަރޭަޝން 

 އެގާރަވަނަ ބާބުގައިވަނީ ހިމަނާފައެވެ. 

ޙައްުޤތަ ފަރާތްތަކުގެ  ޢިމާރާތާގުޅޭ  އެއްމެދު  އިތުރުން،  ގުޅޭގޮތުން    އްމީގެ  ތަންފީޒުކުރުމާ  ބިލު"  ޢިމާރާތުގެ  "އެއްމެދު 

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނޭގޮތުން ބިލުގެ ބާރަވަނަ ބާބާއި ތޭރަވަނަ ބާބު އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، ބިލުގެ އެންމެ  

 ފަހު ބާބުކަމުގައިވާ ސާދަވަނަ ބާބުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ބިލުގެ ޢާންމު މާއްދާތަކެވެ. 

   : މިޓީން ބިލު ދިރާސާކުރި ގޮތް ކޮ  .3

  2020މާރިޗު    18  ގެ މަސައްކަތް ަޤއުމީ ތަރައްީޤއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ފަށާފައިވަނީ"އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިލު"  

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބިލުގެ ސުންގަޑި   14ވަނަ އަހަރުގެ    2020ގައި އޮތް ކޮމިޓީގެ  

މުންގެ  ޢާން ބިލާ ގުޅޭގޮތުން  އެ ލަށް  ގެ ނިޔަ   2020އޮގަސްޓު    3އިން ފެށިގެން   2020ޖުލައި   20މަށްފަހު، ކަނޑައެޅު

މަށް ނިންމިއެވެ. އަދި، ލިޔުމުން ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުން އެދި ތިރީގައިވާ ތު ހުލުވާލު ަޞރުޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފު ޚި

 )ހަތެއް( ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށްވެސް ކޮމިޓީންވަނީ ނިންމާފައެވެ.  7

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް .1

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭަޝނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  .2

 ؛ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން  .3
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

 ؛މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް  .4

 ؛އިންޑަސްޓްރީ ކޮންސްޓްރަކްަޝން އޮފް އެސޯސިއޭަޝން ނެަޝނަލް މޯލްޑިވްސް  .5

 އަދި ؛ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .6

 .ންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްރަީޝދު ކާރޕެ .7
 

އިޞްލާޙު  ބިލަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ދަންނަވާފައިވާ  ކޮމިޓީން  އެދި  ހުށަހެޅުއްވުން  އިޞްލާޙު  ބިލަށް  ލިޔުމުން 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭަޝނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ، އެންޑްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންކަން 

ޢިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ާޤނޫނެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއްމެދު  

ގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝނުން ރިޕޯޓެއް    2020ޖުލައި    22މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެޑްރެސްކުރައްވައި،  

 ފޮނުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދިރާސާކުރު ބިލު  ހުމުކޮމިޓީން  ބިލުގެ  ކިޔު  ރިހާގައި  ވަކިވަކިން  ކޮމިޓީގެ  މަށްފަހުމާއްދާއެއް  މާއްދާތަކާމެދު  ވަކިވަކި   ،

މަްޝވަރާކޮ މެދުގައި  އިްޞލާ  ށްމެންބަރުންގެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    އެގޮތުން،  އެވެ. ކުރިޙުބިލު  ބިލަށް  ފަރާތްތަކުން  އެކި 

ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން  ބިލާ  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ  އިޞްލާޙުތަކާއި،  ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ  މެންބަރުން  މަޖިލީހުގެ 

 ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ކޮމިޓީންވަނީ ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ. 

މަސައްކަތުގައި ކޮމިޓީގެ    އެބައްދަލުވުން ބޭއްވިއެވެ. އަދި    13ލަ  ޖުމް   ގެމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޓީބިލު ދިރާސާކުރު 

 ދަކޮށްފައިވެއެވެ. ހޭ މިނެޓު  30އި ރާއިގަޑި  10 މެންބަރުން ގާތްގަނޑަކަށް

 : ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ މައިގަނޑު އިޞްލާޙުތައް  .4

ގުޅޭގޮތުންބި ފާޅުކުރައް  ލާ  ފަރާތްތަކުން  ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއެކި  އިޞްލާޙުތަކަވާފައިވާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ބިލަށް    ށް އި 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ބަދަލުތައް މައިގަނޑު ބައެއްކޮމިޓީން ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ  ރިޢާޔަތްކޮށް
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

 : 1ލާޙު  ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞް 

ރަޖިސްޓަރީކުރެ  ޢިމާރާތުގެގޮތުގައި  ފެށިގެން"   ވޭނީއެއްމެދު  އުސްކޮށް  ބިމުން  އެއްމެދު    ކުރެވޭބިނާ  އެއްބުރިއަށްވުރެ 

އެއްބުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެގޮތުގައި  "  އް،މާއްދާތަބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބިލުގައި  ކަމަށް  "  ޢިމާރާތްތަށް

   އިްޞލާޙުކުރުން.  ،ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް " ބުރީގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެން ބިނާކުރެވޭ ޢިމާރާތްތައް

ޢިސަބަބު:   - ރަޖިސްޓަރީކުރުއްގެ މާރާތެއެއްމެދު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޢިމާރާތެއް    މަށް،ގޮތުގައި  އެއްބުރިއަށްވުރެ  އެ 

މިބިނާއުސްކޮށް   ބަދަލުގައި،  ބިލުން    ކުރުމަށް  ފަންގިފިލާގެއެލާޒިމުކުރުމުގެ  ބިނާކުރެ  އް  ވޭ  މައްޗަށް 

ގެގޮތުގައި  ތުއެއްމެދު ޢިމާރާ  ނަމަވާފުރިހަމަ ތަކެއް  ަޝރުޠުވަކި  ކަނޑައެޅިފައިވާ    ބިލުގައި  މި  ވެސް ޢިމާރާތްތައް

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް. 

 : 2ލާޙު  ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞް 

 އްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާ  67ލުގެ  ވަނަ މާއްދާއަކީ ބި  75ބިލުގެ  

 ބިލުގައި އޮތްގޮތް 

 

އެއްމެދު ޢިމާރާތް  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  

 ހުއްދަ ދިނުން 

އެއްމެދު   .75 މަތިން  ހަމަތަކުގެ  އުސޫލުތަކާއި  ބަޔާންކުރާ  ާޤނޫނުގައި  މި 

 ދޫކުރަންވާނެވެ.މިނިސްޓްރީން ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 

ސްކީމް  )ހ(   އެ  ދިނުމާއިއެކު،  ހުއްދަ  ސްކީމްގެ  ސްޓްރާޓާ 

ޔުނިޓެއްގެ  ކޮންމެ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތުގައި  ނިސްބަތްވާ 

އޭ މިނާވެރިފަރާތަށް،  ނަމުގައި،  ބަޔާންކުރާ    ގެ  ާޤނޫނުގައި 

އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓު  

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ހުއްދަ   )ށ(    ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ  ގޮތުގައި  ޢިމާރާތެއްގެ  އެއްމެދު 

 ހުށަހަޅާނީ، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، ހޯދުމަށް  

އެ    ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ. ރަށެއްގައިނަމަ
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ. މިގޮތުން، ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  

 މިނިސްޓްރީއަށް  ހުށަހަޅުމުން ކައުންސިލުން އެ ހުށަހެޅުންތައް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 

ރުމަށް  އިޞްލާޙުކު 
ކޮމިޓީން  

ފާސްކޮށްފައިވާ  
 ގޮތް 

  ގެއެއްމެދު ޢިމާރާތު 
  ޔުނިޓު

 ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ

އެއްމެދު    ށްފައިވާބަޔާންކޮ  ތިރީގައި .67 ހަމަތަކުގެމަތިން  އުސޫލުތަކާއި 

މި ާޤނޫނާއި    ،ހުށަހެޅުމުންއެދި  ށް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަ  ގެ ޔުނިޓުމާރާތުޢި

ކަންތައްތައް  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  މި 

ޔުނިޓެއްގެ  ކޮންމެ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތުގައި  ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، 

އެކަވެރިފަރާތަ ރަޖިސްޓަރީއެއްފަރާތުށް  ޔުނިޓުގެ  ނަމުގައި  ، ގެ 

އެއްގޮތްވާމިނިސްޓްރީން   އުސޫލުތަކާ  ން ގޮތުގެމަތި  ކަނޑައަޅާ 

 ންސިލުން ދޫކުރަންވާނެވެ. ކައު

 

ސްޓްރާޓާ ސްކީމްގެ ހުއްދަ ދިނުމާއެކު، އެ ސްކީމް ނިސްބަތްވާ  )ހ(  

ވެރިފަރާތުޢި ޔުނިޓެއްގެ  ކޮންމެ  ހިމެނޭ  މި ންމާރާތުގައި   ،  

ގެ ފަރާތުއެ  ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެމަތިން

އެދި  މާރާތުގެ ޔުނިޓު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ޢިނަމުގައި އެއްމެދު  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

  އެދި   ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން )ށ(   

މެދުވެރިކޮށް ފޯމު  ކަނޑައަޅާ  އެކަމަށް   ހުށަހަޅާނީ، 

ކައުންސިލަށް، އަދި   އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ  ސިޓީއެއްގައިނަމަ 

 އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.   ރަށެއްގައިނަމަ
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން އެދި    އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްެގޮގތުަގއި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ސަބަބު: 

 އެއްމެދު ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީނެކަމަށާއި،  ފޮނުވަންވާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ކައުންސިލުން އެ ހުށަހެޅުންތައް 

ހުއްދަ   މާއްދާގައި  ކަމަށް  މިނިސްޓްރީންދޫކުރަންވާނީ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ވުމާއެކު،  ބަޔާންކޮށްފައި މި 

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  އެކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ،

ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ  ދޫކުރުމުގެ    އުސޫލުތަކާ  ރަޖިސްޓަރީ  ޔުނިޓުތަކަށް  ޢިމާރާތުގެ  އެއްމެދު 

  މަސްއޫލިއްޔަތު ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް. 

 

 : 3ލާޙު  ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞް 

 އްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާ  75އަކީ ބިލުގެ  ވަނަ މާއްދާ  84ބިލުގެ  

 ބިލުގައި އޮތްގޮތް 
 

ޔުނިޓަށް ދޫކުރާ  
ރަޖިސްޓަރީގައި  
ހުންނަންޖެހޭ  
 މަޢުލޫމާތުތައް 

ޔުނިޓެ .84 ކޮންމެ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތުގައި  ރަޖިސްޓަރީގައި    އްގެއެއްމެދު 
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 

ނަން،  )ހ(  ފަރާތުގެ  ކޮށްދީފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ޢިމާރާތް  އެއްމެދު 
 ؛އެޑްރެސް، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

 
އިދާރާގެ މިނިސްޓްރީގެ   )ށ(    ކަމާބެހޭ  ސޮޔާއި،  ވެރިއެއްގެ 

 ؛ތައްގަނޑު
 

 ؛ތަރުތީބު ނަންބަރު )ނ(   
 

 ؛ފާސްކޮށްފައިވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންގެ ނަންބަރު )ރ(  
 

 ؛ފާސްކޮށްފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝންގެ ނަންބަރު )ބ(   
 

 ؛ޚްޔުނިޓު ރަޖިސްޓަރީ ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީ )ޅ(   
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

އެ )ކ(   އެއްމެދު  ނމިންތައް  ހުންނަ  ޔުނިޓުގެ ގޭނެހެން  ޢިމާރާތުގެ 
 ؛ކުރެހުން

 
އެއްމެދު ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތަށް އެއްމެދު ޢިމާރާތް  )އ(  

ތަފްޞީލު ގޮތުގެ  އެ ؛ލިބުނު  އެތަން    މިގޮތުން  ފަރާތަށް 
މެދުވެރިކޮށް  ަޤިޟއްޔާއެއް  ކޯޓެއްގެ  ޝަރުޢީ  ލިބިފައިވަނީ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްީޞލު 
 

ލިބޭ   )ވ(   ފަރާތަށް  ރަޖިސްޓަރީކުރާ  ޢިމާރާތް  ޙިއްާޞގެ  އެއްމެދު 
 ؛ޢަދަދު
 

ގަވާއިދު )މ(   ހަދާ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ބަޔާންކުރާ  މި  ގައި 
 . ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓީން  

ފާސްކޮށްފައިވާ  

 ގޮތް 

ދޫކުރާ  ޔުނިޓަށް  

ރަޖިސްޓަރީގައި  

ހުންނަންޖެހޭ  

 މަޢުލޫމާތު 

ޔުނިޓެ  .75 ކޮންމެ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތުަގއި    ރަޖިސްޓަރީަގއި   އްގެ އެއްމެދު 

ގަވާިއދުަގިއ  މަޢުލޫމާތު  ހިމަނަންޖެހޭ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ންވާނެެއވެ. ބަޔާންކުރަ

 

ބިލުގައި ބަޔާންކުރުމުގެ    މަޢުލޫމާތުހިމަނަންވީ  ރަޖިސްޓަރީގައި    ޔުނިޓުތަކުގެއެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ   ސަބަބު: 

 އި ބަޔާންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް. މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަ  ބަދަލުގައި އެ މަޢުލޫމާތު

  

 : 4ލާޙު  ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞް 

 ށް، ބިލުގެ މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮ  109ބިލުގެ 

 ބިލުގައި އޮތްގޮތް 
 

  ޢާންމުފުރަތަމަ 
 ބައްދަލުވުން 

ބާއްވާނީ   .109 ބައްދަލުވުން  ޢާންމު  ފުރަތަމަ  ކޯޕަރޭަޝންގެ  މެނޭޖްމަންޓް 
 އައްނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ހ)  
 2ނުވަތަ    ހުގެ ތެރޭގައިދުވަ)ފަސްދޮޅަސް(    60މަދުވެގެން  

 ؛ތެރޭގައި ވަހުގެމަސްދު )ދޭއް( 
 

ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ   )ށ(    ބާއްވާނީ  ޖަލްސާ  ޢާންމު  ފުރަތަމަ 
ދަށުންނެވެ.   ބެލުމުގެ  ބިމުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ  ނުވަތަ 

 ވެރިފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. 
 

މަދުވެގެން   )ނ(    ބޭއްވުމުގެ  ބައްދަލުވުމެއް  ޢާންމު    14ފުރަތަމަ 
)ސާދަ( ދުވަސް ކުރިން، މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝންގެ ކޮންމެ  
ނޯޓިހެއް   އެކުލެވޭ  މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިވި  މެންބަރަކަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
 

 ؛ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތު (1)   
 

 ؛ބައްދަލުވުން އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ ކަންކަން (2)   
 

ހިމަނާފައިވާ   (3)    ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  މި 
 . އިތުރު ކަންކަން

 
ޑިވަލޮ )ރ(   ދަށުން  ޕްސްޓޭޖް  އެއްމެދު  މަންޓެއްގެ  ތަރައްޤީކުރާ 

ތިރީގައި   ބާއްވާނީ  ޖަލްސާ  ޢާންމު  ފުރަތަމަ  ޢިމާރާތެއްނަމަ، 
 ބަޔާންކުރާގޮތަށެވެ.

 
މުޅި (1)    ހިމެނޭ  ޕްލޭންގައި  ޙިއްާޞގެ    ސްޓްރާޓާ  ޖުމްލަ 

)ތިނެއް(    3ޢަދަދު ނުވަތަ އެގްރިގޭޓް ެޝއަރވެލިއުގެ  
ހަމަވާގޮތަށް   އެއްބައި  ވިއްކުމުން ބައިކުޅަ  ޔުނިޓުތައް 

 ؛ނުވަތަ ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވުން
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

ބާއްވާނީ  (2)    ޖަލްސާ  ފުރަތަމަ  ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ  ސްޓޭޖް 
ފަރާތެއްގެ  ލޮޕަޑިވެ ކަނޑައަޅާ  ޑިވެލޮޕަރ  ނުވަތަ  ރ 

 ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. 
 

ކަންކަމަކީ   ސަބަބު:  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ގަވާއިދުގައި  މި  ބަދަލުގައި  ބަޔާންކުރުމުގެ  ބިލުގައި 
 .  ބަޔާންކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކަށްވާތީ، މި މާއްދާ އުނިކުރުމަށް

 : 5ލާޙު  ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞް 

 ށް، ބިލުގެ މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮ  112ބިލުގެ 

 ބިލުގައި އޮތްގޮތް 
 

  ޢާންމުފުރަތަމަ 
ބައްދަލުވުމުގެ  

 އެޖެންޑާ

ބިމުގެ  .112 ބައްދަލުވުމަށް  ޢާންމު  ފުރަތަމަ  ކޯޕަރޭަޝންގެ  މެނޭޖްމަންޓް 
އެޖެންޑާ  ކަންތައް  އަންނަނިވި  ޑިވެލޮޕަރ  ނުވަތަ  ވެރިފަރާތުން 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 
 

ބެލެހެއްޓުމަށާއި  (ހ)   ޢިމާރާތް  ނިސްބަތްވާ  ސްކީމް  ސްޓްރާޓާ 
ބޭނުންކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ހޯދުމާއި، އެ ޚަރަދުތަކާގުޅޭ  

 ؛އެންމެހާ ކަންކަން މަްޝވަރާކޮށް ނިންމުން
 

އަދި    5މަދުވެގެން   )ށ(    މެއިންޓަނެންސް  އަހަރުގެ  )ފަހެއް( 
 ؛ސިންކިންގ ފަންޑު ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުން

 
ކައުންސި )ނ(    ކޯޕަރޭަޝންގެ  ޢައްޔަންކުރާ   ލަށްމެނޭޖްމަންޓް 

 ؛ދަދު ނިންމުންޢަ މެންބަރުންގެ 
 

ޑިވެ )ރ(   ނުވަތަ  ވެރިފަރާތް  އަސްލު  ފަރާތުން ލޮޕަބިމުގެ  ރގެ 
ކޯޕަރޭަޝންއާއި   މެނޭޖްމަންޓް  ލިޔެކިއުންތައް  ކަމާގުޅޭ 

 ؛ހަވާލުކުރުން
 

ޑިވެ )ބ(    ނުވަތަ  ވެރިފަރާތް  އަސްލު  ފަރާތުން ލޮޕަބިމުގެ  ރގެ 
 ؛ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެން މުޙިއްމު ކަންކަން ހުށަހެޅުން
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

 
ލާޒިމްކުރާ  )ޅ(    ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ހަދާ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  މި 

 . އެހެނިހެން ކަންކަން
 

ގަވާއިދުގައި   ސަބަބު:  ބަދަލުގައި  ބަޔާންކުރުމުގެ  ބިލުގައި  ކަންކަމަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 
 ބަޔާންކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކަށްވާތީ، މި މާއްދާ އުނިކުރުމަށް. 

 : 6ލާޙު  ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞް 

މާއްދާއަކީ    120ބިލުގެ   ގޮތަށް ވަނަ  106ބިލުގެ  ވަނަ  އަންނަނިވި  މާއްދާ  އެ  ހަމަޖައްސައި،  ގޮތުގައި  މާއްދާގެ   

 އިްޞލާޙުކުރުން.  

 ބިލުގައި އޮތްގޮތް 
 

މެއިންޓަނަންސް ފީ  
 ނުދެއްކުން 

ޢިމާރާތުގެ   .120 އެއްމެދު  ފީ،  މެއިންޓަނަންސް  ބަޔާންކުރާ  ާޤނޫނުގައި  މި 
އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ފައިވާ  އަޅާޔުނިޓުގެ ވެރިފަރާތުން ކަނޑަ

ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލާއި  އަންނަނިވި  ނުދައްކާނަމަ، 
 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝނުން އެ ފަރާތަށް އަންގައި، ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 ؛ފުރަތަމަ ނޯޓިސް ދިނުން (ހ)  

 
ފީ   )ށ(    ނޯޓިސްދިނުމުން،  ފަހަރު  ޔުނިޓުގެ  ދެވަނަ  ނުދައްކާނަމަ، 

އަދަބު   ކަނޑައަޅާ  ކޯޕަރޭަޝނުން  މެނޭޖްމަންޓް  ވެރިފަރާތަށް 
 ؛ދިނުން
 

އިތުރު އަދަބުތަކާ އެކު ފީ ނުދައްކާނަމަ، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން  )ނ(   
ހަމަތަކުގެ  އުސޫލުތަކާއި  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  އެކުލަވާލާ 

 . މަތިން ޢަމަލުކުރުން
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  
ކޮމިޓީން  

ފާސްކޮށްފައިވާ  
 ގޮތް 

ންސް ފީ  ނެމެއިންޓެ
މުން  ނުދެއްކު

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ަގާވއިދުަގއި   .106 ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި    އަޅާ ކަނޑަމި 
ޢިމާރާތެ އެއްމެދު  ހަމަތަކުެގމަތިން  ޔުނިޓުއްއުސޫލުތަކާއި  ެގ  ތަކުެގ 

މެއިންޓެމި    ންތަކުވެރިފަރާތް ބަޔާންކުރާ  ފީ ނެޤާނޫނުަގއި  ންސް 

މެނޭޖްމަންޓް  ނުދައްކާ ޮގތެްއ،  ޢަމަލުކުރާނެ  އެފަރާތްތަކާމެދު  ނަމަ، 
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

ބަިއވެރިާވ   ވޯޓުަގއި  ހާޒިރުވެ  ބައްދަލުވުމަށް  ޢާންމު  ކޯޕަރޭޝަންެގ 
 މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި  ންސް ފީ،  ނެމެއިންޓެ ސަބަބު:  ާޤނޫނާއި މި  އުސޫލުތަކާއި   އަޅާކަނޑަމި 

ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް   ނަމަނުދައްކާ  ންތަކުހަމަތަކުގެމަތިން އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓުގެ ވެރިފަރާތް

  ކޯޕަރޭަޝންގެ   މެނޭޖްމަންޓް  ،އްގޮތެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ރާތްތަކާމެދުއެފަ  ބިލުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި،

ނެކަމަށް ންވާ ފާސްކުރަ  އަޣުލަބިއްޔަތުން  މެންބަރުންގެ   ބައިވެރިވާ  ވޯޓުގައި  ހާޒިރުވެ  ށްބައްދަލުވުމަ  ޢާންމު

 ބަޔާންކުރުމަށް. 

 : 7ލާޙު  ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞް ކޮމިޓީން  

 ކުރުން.  މާއްދާއެއް އިތުރު އަންނަނިވި ގޮތަށް

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  
ކޮމިޓީން  

ފާސްކޮށްފައިވާ  
 ގޮތް 

 މި ޤާނޫނުަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،  )ހ( .126 ގަވާއިދު ހެދުން 
 ހަދައި ހިންާގނީމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ަގާވއިދުތައް  

 .ންނެވެމިނިސްޓްރީ
 

 މި ޤާނޫނުަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،  )ށ(   
ަގާވއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ 

ފަށާތާ ތެރޭަގިއ  ދުމަސް  )ހަތަރެއް(  4  ޢަމަލުކުރަން  ވަހުެގ 
 . ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެަގއި  ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓު ހަދައި، ދިވެހި

 

 ބިލުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށް ބިލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް.  ސަބަބު: 
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

  ނިންމުން  ކޮމިޓީގެ  .5

ތަރިކައި ތަރައްީޤއާއި  ފޮނުއްވާފައިވާ  ގެ ަޤއުމީ  ބިލު"    ،ކޮމިޓީއަށް  ޢިމާރާތުގެ  ގެނައި    ދިރާސާކޮށް"އެއްމެދު  ކޮމިޓީން 

އެދި،   ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ބިލާމެދު  ނިންމާފައިވާގޮތަށް  ކޮމިޓީން  ބިލު  އެ  ބަދަލުތަކާއެކު، 

ނޮވެންބަރު    17   ފޮނުވުމަށް،( ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްރވަނަ މާއްދާގެ )  99ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ކޮމި  2021 މި  ބޭއްވި  އަހަރުގެ  2021  ޓީގެގައި  ކޮމިޓީ   69  ވަނަ  ބައްދަލުވުމުގައި  ވޯޓުގައި  ވަނަ  ހާޒިރުވެ  އަށް 

 ފައެވެ. ވާންމަ ގެ އިއްތިފާުޤންވަނީ ނިމެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވިބައިވެރިވެ

ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން  ޢިމާރާތުގެ ބިލު"،  "އެއްމެދު  ފާސްކޮށްފައިވާ    ކޮމިޓީންވީމާ،  

 ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި، މި ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަމެވެ. 

 2021 ނޮވެންަބރު 17

 

 هللاާބރަށު ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙުމަދު ޢަްބދު
 މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ  
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 ޖަދުވަލު  1:  ޤައުމީ   ތަރައްޤީއާއި   ތަރިކައިގެ   ކޮމިޓީން   ފާސްކޮށްފައިވާ   " އެއްމެދު   ޢިމާރާތުގެ   ބިލު " 
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   ބިލު މާރާތުގެ  ޢި   މެދު އް އެ   
 

 ވަނަ ބާބު އް އެ
 ފެށުން 

 
ބިނާކުރާ  މިއީ،   )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި ޮގތުަގިއ  ގެ އްކެތަތްމާރާޢި އެއްމެދު    މާރާތްތައްޢިދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އެއްމެދު   ޔު ތަކުމާރާތްޢިރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި،  ހިމެނޭ    މާއި ވިްއކުަގނެ   ތައްނިޓުގައި 
ހަމަތައް ބެލެހެއްޓުމާިއ    ތައްމާރާތްޢި  މެދުެއއް  ކުރުމާއި،ންބަޔާ   މިލްކުކުރުމުެގ 
 ތައް ބަޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ. ބޭނުންކުރުމުެގ އުސޫލު

 
 ޤާނޫނު" އެވެ.  މާރާތުެގޢިޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "އެއްމެދު   މި )ށ(  

 
 ނީެއވެ. ެއވަ އިށްފަންކޮބަޔާ ތިރީގައިމި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދުތައް   .2 މަޤްޞަދު 

 
ބިނާކުރާއްޖޭދިވެހިރާ )ހ(   ޮގތުަގިއ  ޢިެއއްމެދު    އް،ތަރާތްމާޢި  ަގއި  މާރާތްތަކެއްެގ 

 ؛ސޫލުތައް ކަނޑައެޅުންނުމާުގޅޭ އުރީކޮށްދިޖިސްޓަރަ
 

ޔުނިޓުތައްޢިއެއްމެދު   )ށ(   ހިމެނޭ  ނުވަތަ  ، މާރާތެއްަގއި  ފަރުދުންނަށް   ވަކިވަކިަވކި 
މިލްކުވާނެޓުތަޔުނި  އެފަހިކޮށްދީ،  މަުގތް  ޮގ  ރެވޭނެކުމިލްކު  ށްފަރާތްތަކަ  އް 

ތަންތަން    ގައި ދިރިއުޅެ، އެތަކުބައިމާރާތުެގ  ޢިެއްއމެދު  ، ނޑައެޅުާމއި ކައްތަތްޮގ
މުޢާމަލާކުއްޔަށްަގނެިވއްކައި،   އެނޫންވެސް  އަދި  ޮގތް    ކުރެވޭނެތްތައް  ދީ، 
 ؛މަުގފަހިކޮށްދިނުން

 
ރަޖިގެ ރާތެއްމާޢިއެއްމެދު   )ނ(    މުންޢާއި  ބިމާމާރާތުެގ  ޢިރާ  ކުސްޓަރީޮގތުަގިއ 

ބަލަހައްޓައިއްދުސަރަޙަ އުސޫލުތައް  ތައް  ކަ ބޭނުންކުރާނެ  ބިމާިއ  ، އެޅުމާއި ނޑަ 

Deleted : ްެެއ

Deleted : 
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ލިބިދޭ މާރާތުޢި ފަރާތްތަކަށް  މިލްކުކުރާ  ޔުނިޓުތައް  ަވކިަވކި  ހިމެނޭ  ގައި 
 ؛ން އެޅުކަނޑަކުެގ ޒިންމާތައް ތްތަފަރާޙައްޤުތަކާިއ، އެ

 
ރިއަލްއިއްޖޭގަ ދިވެހިރާ )ރ(   ިވޔަފާރިއެސް   ފުތައްޓޭޓް  ފުރުޞަތު ޅާކު   ރުމުެގ 

ހައިހޯދައިދިނުމާ  ންނަށްޕަރުލޮޑިވެ ހަމަތަކެއްެގރުދަނާ،  އުސޫލުތަކާިއ  މަތިން  
މުޢިއެއްމެދު   ެއއްމެދު  ޢާމާރާތްތަކާުގޅޭ  ހިޢިމަލާތްތައްކޮށް،    އި ންަގމާރާތްތައް 

 .ކުރުންމުއިޤާއް ޒާމެއްޓޭނެ ނިބެލެހެ
 

 ބު ބާ   ދެވަނަ 
 ފު ރަދީ   ގެ ކު ތަ ހޫމް މަފް 

 
އޭެގ މައްޗަށް  ތަކާިއ ޢިބާރާތްތަކަކީ، މި ޤާނޫނު  ވާ ލަފްޒުކޮށްފައި ންއި ބަޔާމި ބާބުަގ )ހ(  .3 ގެ އަސާސް ކު މްތަފްހޫމަ

 ތަކެވެ. މުބިނާވެެގންވާ މަިއަގނޑު މަފްހޫ
 

  ޤާނޫނުެގ ، މިވަނީ އެ  އިމުތައް ބަޔާންކޮށްފަމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މަފްހޫ )ށ(  
އެ ޤާނޫނުެގ  ޓުމަށާއިއް މެހެދެ  ޮގތުަގއި އަސްލު  މި  އެންެމ    ތައްމަޤްޞަދު، 

ޤާނޫނުެގ  މި  ، ޮގތުންއެމުެގ ބޭނުމުަގއެވެ.  ުގފަހިކުރުމަރުމަށް  ކުޙާޞިލްގައި މިނުފުޅާ
ހަނިކަމެއް މަފްހޫމުތަކަށް  އެ  ކިޔަންވާނީ،  މާއްދާއެއްެވސް  ނާންނާނެ    ކޮންމެ 

 ވެ. ނެޮގތުެގމަތިން
 

 ރާ ޝެޑިއުލްތައްޔާރުކުއެކު  ނާސްޓްރާޓާ ޕްލޭ ނީ،  މަށް ބުނެފައި ެއވަކަ  "ޢަދަދު  ގެ ސާއްހި"  .4 ޢަދަދު ގެ ސާއްހި
ޔުނި ސްޓްރާޓާ  ނުވަތަ  ގަ ސްޓްއޮފް  ޔުނިޓު  ހިމެނޭ  ކަނޑައެޅިތަކަޓުނިޔުިއ    ފައިވާ ށް 

 ެގ މިންވަރަށެވެ. ސާއްހި
 

ބިމުގެ އަސްލު  
 ވެރިފަރާތް 

އަސްލު    .5 ކަފަރާރިވެ"ބިމުެގ  ބުނެފަތް"  އެމަށް  ޢިމާރާތެ،  ަވނީއި    އް އެއްމެދު 
ނުވަތަ    ކުރުމުެގރަޖިސްޓަރީ ހުށަހަޅާއިރުމަކުރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރިން  ބިމުެގ  ،ށް 
 ށެވެ. ތަކަރާތްފަވަތަ ފަރާތް ނުންކުރާ ބަޔާ ގައިރަޖިސްޓަރީ

 
ކަަމށް  އި"ހިންަގ  .6 ބެލެހެއްޓުން  އިހިންގަ  ކޮށް މާތުރާމަ  އްތެމާރާޢިއެއްެމދު  ެއވަނީ،    އިފަބުނެ  ބެލެހެއްޓުން" 

ހިމެޢިދު  މެެއއް،  އިށާޓުމަބެލެހެއް ތްތަްއ  ވަސީލަ  ންމުޢާއި،  ތަނާން ތަ  ންމުޢާނޭ  މާރާތުގައި 
ކޯޕަ ހަމަތަ  ން ނުޝަރޭމެނޭޖްމަންޓް  އުސޫލުތަކާިއ  ޔުނިެގކުކަނޑަައޅާ  ެގ ޓުމަތިން 

Deleted :ުެްތަކ
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Formatted: Not Highlight

Deleted :ުެ

Deleted :ިމ

Deleted :¶
...

Deleted :ިޙ

Deleted : ާޞ
Formatted: Right-to-left

Deleted : ާެްއ

Deleted :ްެ

Deleted :ޭެ
Formatted: Right-to-left
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 . ޓުމަށެވެހެއްބެލެ އިވެރިފަރާތުެގ މަންފާއަށާއި ލާބައަށްޓަކަ 
 

ކަޢި  "އެއްމެދު  .7 މާރާތް ޢި ދުއްމެއެ ބުނެފައި  މާރާތް"  އައެމަށް  ބިނާ  ންނަނިވިވަނީ،  ނުވަތަ ކުރާ  ޮގތުެގމަތިން 
 މާރާތަށެވެ. ޢި ބިނާކޮށްފައިވާ

 
ވަ  ންމުޢާޓުތަކާިއ  ޔުނި  އިވާރާތުަގމާޢި (ހ)   ބައިތަކެ ކިތަންތަން  ަގިއ  ޮގތު ގެ އްވަކި 

ިގ  ރިބުއްއެ   ،ެގންއެޅި ކަނޑަ އެއަށްވުރެ  ބުނުަވތަ  އެކުލެިވެގން،    ރީެގނަ  މައްޗަށް 
ުގޅުމެއްނެތިތަމާރާޢިއެހެން   ޒާއޭ،  ކާ  އެއް  އިތުގަ ެގ  އޮަވކިން    ަގނޑެއްގެ ނި  
  ؛ދަށުން
 
 

ބަތްމާރާޢިވަތަ  ނު  ތްރާމާޢި ށ()   ބައިތަކުަގއި   ވިރެ އިކުތައް   އްޓުތަނިޔު  މެނޭހި  ެއ 
މިލްފަރުދު  ވަކިވަކި  ަގއި މާރާތުޢިއެ    ވުމާއެކު،އި ފަދާހަ  ށްޮގތަވޭ ކުރެކުންނަށް 
މިލްކުވެރިންގެ ހާހުރި  ގައިނުތަންތަ  ންމުޢާފަިއވާ  ޅާކަނޑައަ  އަށް ހަމަހަމަ  ސާއްހި   

 .ށްޮގތަނޭހިމެ
 

ބުނެތަން"  ންތަ  ންމުޢާ"  .8 ން ތަންތަ  ންމުޢާ ސްކަމަށް  އެވަނީ،  ޕްލޭންފައި  ަވކިަވކިގައި  ޓްރާޓާ   ހިމެނޭ 
ބޭރުަގ  ޔުނިޓުތަކުގެ  ތަންއިމުން  ހިމެނޭ  ނަމަވެސްށެތަނަިއ  އިމުެގ    ްއެގނިޓެޔު  ،ވެ. 

ުގޅިެގނިޓަހެން ޔުއެ  ތެރޭަގއިއެ ަވއިގޮ   ޓެއްކްން ޑަކާ    އް ތަނެއެ  ،ނަމަނޭއް ހިމެއެޅިނުވަތަ 
  ގެ ހުރިހާ މިލްކުވެރިން   ެގތުމާރާޢި  ކީތަންތަނަ  ންމުޢާ.  ޮގތުަގއެވެ  އްެގނެތަ  ންމުޢާބަލާނީ  

ތައެކުލެވި   ސާއްހިހަމަހަމަ   ތިރީަގއި   އިަގރޭތެެގ  ތަނުންތަ  އެނެވެ.  ތަންެގންވާ 
 އެވެ.  ހިމެނެތަންތަން ވާބަޔާންކޮށްފައި 

 
ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންަގއި   ތެރޭަގިއ،  ެގކު ތައްދުޢާންުމ ސަރަޙަ)  އްދުތައްޙަރަސަ  ންމުޢާ ހ()  

ކަނޑައަޅާގެ ތަކުސަރަޙައްދު  ންމުޢާ ިއތު  ޮގތުަގއި    ތުަގއި ރާމާޢި  ،ންރުތަންތަނުެގ 
 ންތަންތަފަދަ  ޅިޮގވައި އަދި    ޮގޅިލިފްޓް  ،ޑިސި ،ކޮރިޑޯ  ،ވޯކްވޭ  ނޭމެހި

 ( .ހިމެނެއެވެ
 

ތެރޭަގިއ،ކުތަލަތްވަސީ  މުންޢާ)  .ވަސީލަތްތައް  ންމުޢާ )ށ(      ގައިޕްލޭން  ޓާސްޓްރާ  ެގ 
  ުގޅިފައިވާ،   ތަނާންތަ  ންމުޢާނުވަތަ    ހުންނަ،  ގައިނުތަންތަ   ންމުޢާނޑައަޅާފަިއވާ  ކަ

Deleted :ޭވެމަށެންކުރުނުބ …¶
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :ުލުން ސޫއ
Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިެްމު…ޢާޢާޓުތަކާއި ޔުނި  އިވާރާތުަގމާޢ 
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ުެެހެން … ،ށް ސްކޮރެ އުއެއްބުރިއަށްވ
...

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިތައް ތްެާރާ…ޢިޢިވަތަ ނު ތްރާެާ…ޢ
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :ާޢ

Deleted :ޮޓީ" ރޕަޕްރޮ މަންނުވަތަ "ކ

Deleted :ެެ ްތެރޭަގއިއެިއމުެގ   ްއެގނިޓެޔު ،ވެ. ނަމަވެސ  
...

Formatted: Not Highlight

Deleted : "ްެ ީއަކ

Deleted :" ަޓީ" ތަކަކީ  ރ ޕްރޮޕަކޮމަންނުވަތ

Deleted :ިހަމަހަމަ   ެގހުރިހާ މިލްކުވެރިން ެގތުމާރާޢ
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :"
Formatted: Right-to-left

Deleted :ާއްދުތައްޙަރަސަ ންމުޢ "
...

Deleted : ަޢާންމު  …  ؛"އޭރިއާ ންކޮމަ"ނުވަތ
...

Deleted :  ،ީސްޓްރާޓާ ޕްލޭންގައި  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :.

Deleted :¶

Formatted: Right-to-left

Deleted :"
Formatted: Right-to-left

Deleted :ާވަސީލަތްތައް ންމުޢ "
...

Deleted :  ަނުވަތ

Deleted :"

Deleted :ެތައްލަތްވަސީ މުންޢާ) …ތައްސިލިޓީކޮމަން ފ  
...

Deleted : "  ،ީޓާެްޓްރާ…ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ 
...
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 ( .ވެއް ހިމެނެއެތަތްލަސީވަ  ވާސާއްހި މިލްކުވެރިން މާރާތުެގޢި އެއްމެދު
 

  މާރާތުގެޢިދު މެއެއް
 ބިން

"އިކަބޭނުމަށްޓަ  ނުެގނޫޤާ  މި  .9 ، އެވަނީ  އިބުނެފަ  ށްމަކަ"  ން ބި  ެގމާރާތުޢިދު  މެއެއް، 
 ވެ. ށެ މަބިއިވާ ފަ އެޅިކަނޑަ ކަމުަގއި މާރާތުެގ ޯގތި ޢިދު އެއްމެ
 

"  .10 ތް މާރާޢި ބޭނުމަށްޓަކައި،  ޤާނޫނުެގ  ކަތްރާމާޢިމި  ބުމަ"  އެވަނީ ނެށް  އަންނަނިވިފައި  ން  ކަންކަ  ، 
 ވެ.ށެކަތަމާރާތްޢިވާ ހަމަފުރި
 

ބައެްއ    ެގރާތުމާޢިެއ  ،  ށްތަޮގހިމެނޭ  ނޑުއޮނިަގ  އްެގތެރާމާޢިއެއްމެދު   )ހ(  
 ؛ފައިވުންނިމި
 

ސްޓްރާޓާ  ހުށަހެޅިފަކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީމަށާއި  ބިނާކުރު  ތެއްމާރާޢިއެއްމެދު   ()ށ   އިވާ 
 ން.  ނިފައިވުމެހި މާރާތްޢި ންގައިޕްލޭ
 

 ޓު ސެސަރީ ޔުނި ކްއެ
 

ކަމަށް   ސެސަރީކްއެ"  .11  ނިޓެއް ޔު  ނޭހިމެ  ގައިތުރާމާޢިެއއްމެދު  ،  ނީއެވަ  ބުނެފައި  ޔުނިޓު" 
ޖާަގކުރުކް ޕާ  ނދުއުޅަން  ަގތުމު ދެވޭ  ިއ ގަ ންޕްލޭ  ރާތުެގމާޢިދު  ެއއްމެ  ،ނޭޮގތުން މެހި  މަށް 

 މުންބި  ،ށްތަފަރާރިށް ެއ ޔުނިޓުެގ ވެންތަކަބޭނުުގޅިެގން އިތުރު    ޓާމާރާތުެގ ޔުނިޢިހިމެނޭ  
 . ށެވެތަކަޖާަގ ލިބޭ މާރާތުންޢިނުވަތަ 

 
ތައް  ންއި  އަންނަނިވި، ނޭހިމެ  އިގަ އް ނެނެފައި ެއވަނީ، ސްޓްރާޓާ ޕްލޭބު  ށްރު" ކަމަފާން"އި  .12 ފާރު ންއި

 ވެ. ށެ ފާރަ ރާކުކިވަ
 

 ؛އިން  ޅާނޑައަކަ  އިޓުެގ ބަނިޔު އެ އޮންނަ ތަށް ޙައްޤު  ވެރިފަރާޔުނިޓެްއެގ )ހ(  
 

 ؛ އިންރާކުވަކިޓާއި އަނެއް ޔުނިޓު  ނިއެއް ޔު )ށ(  
 

 . އިން  ރާކުތަންތަން ވަކި ންމުޢާތަކާއި ޓުޔުނި ނ()  
 

  ެގވާއިދު ަގ  ހޭ ޤާނޫނާއިލުކުރަންޖެހިނދަކު ޢަމަ  އެ  އި އެވަނީ،ފަނެބު  މަށް"ޑިވެލޮޕަރ" ކަ  .13 ރ ޑިވެލޮަޕ
   ވެ.ތަށެފަރާ އްޤީކުރާތަރަތް ރާމާޢި ދުމެ އި އެއްއްޖޭަގހިރާން ދިވެށުދަ
 

Deleted :ިޙިހި…ގެ މިލްކުވެރިން މާރާތުެގޢ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ާހިމެނޭ ޞ  
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ަވެެް ހިމެނެއެ …ށެވެ.ކ. )¶
...

Deleted :ާދުތައް ރަ ޚަ މުންޢ
...

Formatted: Right-to-left

Deleted : 

Deleted :ިދު ، ެއއްމެއެވަނީ   އިބުނެފަ ެުގައ
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިއަންނަނިވިފައި އެަވނީނެށް ބުމަ" ކަތްރާމާޢ ،  
...

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިއެ  ، ށްތަޮގހިމެނޭ  ނޑުއޮނިަގ…ގެ ެުއްެގތެރާމާޢ
...

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީމަށާއި ބިނާކުރު ތެއްމާރާޢ
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިެާރާތުެގ …ޢިޢިއި ހިމެނޭ ަގންޕްލޭ ރާތުެގމާޢ
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިެެށެ ެާރަ…ތޮގ  ރާކުކިވަތައް  ބައ
...

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

Deleted :ެެާެގ  ޔުނިޓު … އެ  ،ންޮގތު މުެގެުޅ
...

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިލައިސަންސް  ެުމަށް  އްޤީކުރާތަރަތް ރާމާޢ
...
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  ޓީލި ބިއިލަ ޑިފެކްޓް 
 އްދަތުމު

މެްއެގ  ވުސް ބަެއއްެގ  ކުރުމުތްރާމާ ޢި  ،ނީވައެ   ނެފައިބު  ކަމަށްމުއްދަތު"  ލިޓީ  "ޑިފެކްޓް ލައިބި  .14
ތާރީޚުން    އްމާރާތެޢި  ންށުދަ ނުވަތަ   ަގޅުކުރަންޖެހޭރަނތުގައި  މާރާޢި  އެ،  ެގންށިފެނިމޭ 

ކަންކަން ންޖެރަތުކުމަރާމާ  ެއކަންކަން ދުގައި  ޚަރަ  ެގރޕަވެލޮޑި  ނަމަހުރި  ހޭ 
 . ވެތަށެދަުމއް ވާއިފަ ޅާކަނޑައައެ ެއއްބަސްވުމުަގއި  ށްޅުކޮށްދިނުމަނަގރަ
 

"ބަޔާން  ްއގައިންޓެމަލޮޕްވެޑި  ޓޭޖްސް  .15 އަޑް ލް ީޕރިނީޝައި ޕީރިއަ ނީޝައިކުރާ  އެވަނީ މަށްކަ  ޑް"ލް  ބުނެފައި   ، 
ހުއްދަށްނަލޭޕްސްޓްރާޓާ   ފެށިެގންވަހުދު  ކުރާދޫ    ހިމެނޭ    ރާޓާސްޓް  ،ން  ޕްލޭންގައި 

ކަޓުޔުނި ޖުމްޅިފައި ނޑައެތަކަށް  މުޅި   1/ 3ން  ެގވެމަދުެގ  ދުދަޢަ  ެގސާއްހިލަ  ާވ 
ެއއްބައި) އެކަން ،  އަދި  .ތަށެވެއްދަމުހިނގާ    މެދުދެ  ކުމާވިހިްއސާ    (ތިންބައިކުޅަ 

 ހަމައަށް  މާބައްދަލުވު  ންމުޢާ  މަ ފުރަތަ  ެގންމަންޓް ކޯޕަރޭޝަޖްމެނޭ  ވާބާއް  ވުމާއެކުލްޙާޞި
 . ވެއެނެނާ ދެމިއޮން ޕީރިއަޑް ލްޝައިނީ
 

މެނޭޖްމަންޓް 
 ކޯަޕރޭޝަން 

ބުނެންރޭޝަކޯޕަ  ންޓްމަނޭޖް"މެ  .16 ކަމަށް  އެ "  ޤާނޫނު  ނީ،ވަފައި  މާއްދާެގ  ވަ  95  ެގމި  ނަ 
 އެ   ،މަށްލެހެއްޓު ބެތައްތްލަސީވަ  ންމުޢާ  ނާއިތަންތަ  މުންޢާ  ެގއް ރާތެމާޢި  އެއްމެދު  ދަށުން

 . ވެށެކަރޭޝަނަޕަކޯ ފައްދާއު  ލްކުވެރިންެގ މެދުަގއިމި ކުެގޔުނިޓުތަހާ ހުރި ެގއްމާރާތެޢި
 

ކަނެންމެއިންޓެ"  .17 ޑު ނެންސް ފަންމެއިންޓެ ފަންޑު"  ެއވަނީ،  ސް  ބުނެފައި    ތަނުވަ  ރާތްމާޢި  އްމެދުއެމަށް 
ޔުނިތްމާރާޢި ބެށާކުރުމަބޭނުން  ތްމާރާޢިކުން  ރިފަރާތްތަވެެގ  ޓުތަކު ތަކުެގ   މަށްއްޓުލެހެއި 
 . ށެވެޑަންފަދާ އުފައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދުރަ ޚަޓްރަންާގ ރިކަނހި
 

މަން  ކޮ  ޓެޑްލިމި
 ޓީރރޮަޕްޕ

ޕްރޮޕަ  ޑްޓެ"ލިމި  .18 ކަރކޮމަން  ބުނެ މަޓީ"  އެވަށް  ނޭ  ހިމެގައި  ރާތުމާޢިމެދު  އްއެ  ،ނީފައި 
ންާގ ހި  ންތަތަން  އެވެ.  ށެނަ ންތަތަ  މުންޢާވޭ  ރެކުޞައް ޚާށް  ކަތަޓުޔުނި  ކިވަކި ވަ

ވާ އި ފަކަނޑައެޅި  ށްތަނަކަ  ދަށުން، އެ  މުެގބެލު  ންެގޝަޕަރޭމެނޭޖްމަންޓް ކޯ  ،ނީބަލަހައްޓާ
   ނެވެ.ތްތަކުންކެްއެގ ވެރިފަރާތަޔުނިޓު
 

ކަމަފަ  ނަން"ަގ  .19 ރާތް ނަ ފަންގަ ބުނެރާތް"  ޤާފަރުދުންނާއިއެވަނީ،    ފައިށް   ތައްޞުޚްޝަނީ  ނޫ 
 ވެ.  ށެރާތަދޭ ފަ އެށްމަތު ަގެގ ޔުނިޓެއްމާރާތެއްޢިއްމެދު އެތުން ޮގހިމެނޭ
 

ރަން ކުވަތަ ބިނާ ނު ށްފައިވާކޮނާ ްއގައި ބިބިމެ  ވަނީ،ފައި އެށް ބުނެކަމަ  "ސޫލު އުޓްރާޓާސް"  .20 ލު ޓާ އުސޫ ސްޓްރާ
ށް ރާތްތަކަކި ފަަވކިވަ   އްތަޓުމެނޭ ޔުނިއި ހިތަކެއްގަ ތްމާރާޢިތަ  މާރާތެއް ނުވަޢި  ރާކުަގސްތު

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިއެ … ،ންށުމެްއެގ ދަވުސް ބައެއްެގ ކުރުމުތްރާމާޢ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ިއެކަންކަންދުގައި  ޚަރަ ެެ…ތްކުރި ފަރާތުރާމާޢ  
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ަެ

Formatted: Right-to-left

Formatted: Not Highlight

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެެެްއެ ންޓ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ެެްހުދުވަ ެުރާ…ޖިސްޓަރީރަދޫ…އ
...

Deleted :ިހާސ

Deleted :ްމާބައްދަލުވު ެްމު…ޢާޢާ މަފުރަތަ ެގެެއ  
...

Deleted :¶
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :106

Deleted :ިނާއިތަންތަ މުެް…ޢާޢާ ެެ…ެުއްރާތެމާޢ 
...

Deleted :ަެ
Formatted: Right-to-left

Deleted :ަެ

Deleted :ިތަކުެގ  ތްެާރާ…ޢިޢި ތަނުވަ ރާތްެާ…ޢ
...

Deleted :ްޑެޓ
Formatted: Right-to-left

Deleted :ްފައި ށް ބުނެމަޓީ" ކަރކޮމަން ޕްރޮޕަ ޑެޓ
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިމަށާއި ތު ަގެގ ޔުނިޓެއްމާރާތެއްޢ
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :ުތަ  ެާރާތެއް ނުވަ…ޢިޢި ރާކުަގސްތުޤަޞްދ
...
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އިތުރުންމުމިލްކުކުރު މިރިހު   ،ެގ  މެދުަގލްހާ   ންމުޢާ  ެގމާރާތުޢިއި  ބިމާ  އި ކުވެރިންެގ 
 އުސޫލަށެވެ.   ކަނޑައެޅޭ އްޓުމަށްހެލެމަށާއި ބެރުބޭނުންކު ންތި މައްެގމަތަކެވަކި ހަ ތަންތަން
 

 ޓާ ޕްލޭން ރާސްޓް
 

 ޯގތި  އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާނީ،  އިވަފަނެބު  ށްމަކަޕްލޭން"    "ސްޓްރާޓާ  .21
ކޮބިމެއްގަ   ،މަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކުރު ކުރަން  ވާއިފަށްއި   ބުރިެއއް  ރާަގސްތުކު  ނުވަތަ 

ޮގތާއި، ކޮންމެ   ބޭނުންވާ  ހަންއް ބަޓުތަނިޔު  ެގއްމާރާތެޢި  ރީގެ ނަ ބުނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ިގ
މިންަވރާސާ އްހިއިވާ  ފަ ޅިއެނޑަކަ  ފަރާތަށްވެރި  ްއެގޔުނިޓެ ޢިެގ  އެ  ހިމެނޭ މާރާއި،  ތުގައި 

 .ވެ ޕްލޭނަށެ އިދޭގަ އަން  ބައި ޅާއި ކަނޑައަމުަގކަޢާންމު ތަންތަން
 

ފް   އޮއުލްޝެޑި
 ސް ނިޓްސްޓްރާޓާ ޔު

ސްޓްއުލް  "ޝެޑި  .22 އެބު  ށްކަމަ"  ޔުނިޓްސް  ރާޓާ އޮފް  ސްނެފަިއ  ޕްޓްރާވަނީ،   އިަގލޭން ޓާ 
އެ   އަދި، އް ންތަނިޓުތަކުެގ މިެއ ޔު އި،  ކާ ތަލްޞީތަފްކުެގ  ޔުނިޓުތައެ  ތަކާއި  މެނޭ ޔުނިޓުހި

މިނާ ކަކަށްތަޔުނިޓު  އެެގން  ުގޅި   ޔުނިޓުތަކުެގ  ދޭ އިންަގއަ  ޢަދަދުެގ  ސާއްހި  ފައއެޅިނޑަ  
 ށެވެ. ލަތާވަ
 

ބުފަންޑު"    ގ ންކިން"ސި  .23 ފަންޑު  ގން ސިންކި ެއވަނީކަމަށް  ތަކުެގ  މާރާތްޢިނުވަތަ    މާރާތްޢި ދު  އްމެއެ ،  ނެފައި 
ބެލެހެއްޓުމަކުރުންނުބޭ  މާރާތްޢި  ތަކުންވެރިފަރާތްކުެގ  ޓުތަޔުނި ހިށްމާއި  ކެނ  ޓަލް  ޕިާގ 
 .ވެޑަށެންފަްއދާ ޓުމަށް އުފައްލެހެދުތައް ބެރަޚަ
 

 ޮގތަށްހިމެނޭތަން  ތަން   މުންޢާއި  ޓުތަކާ ނީ، ޔުނިވައެ  ފައިނެބު ށް  މަ ސްކީމް" ކަރާޓާ"ސްޓް  .24  ސްކީމް ސްޓްރާޓާ
 ްއގެ ތަކެތްމާރާޢި  ވަތަނު  އްތެރާމާޢި  އެއްމެދުކުރާ  ތުސްަގން  ބިނާކުރަ ތަ  އިވާ ނުވަކޮށްފަބިނާ

ހުލޭނަޕް  ރާޓާޓްސް ވަކި ލާލަވާއެކުން  ށުދަ  ނުެގޤާނޫ  މި  ،ކުކުރުމާއެދޫ  އްދަށް   
ހަމަތަކެްއެގކަތައުސޫލު  ،އްޓުމަށްލެހެބެ  މާއިބޭނުންކުރު  ތްމާރާޢިއެއްމެދު    ންމަތިކާއި 
 ސްކީމަށެވެ.    ލާވާއެކުލަ 
 

ޑިވެޓޭޖް"ސް  .25 ންޓް ވެލޮޕްމަސްޓޭޖް ޑި ތަރައްޤީކުރުމަށް    އްމެ ބި  ،ވަނީއެ   އިބުނެފަ  ކަމަށް"  ޓްންމަޕްލޮ  އަލަށް 
ހުށަސަލްރޮޕޯ ޕް  ކަށްރާތަމާޢި  ވާއި ފަވިރޭ ޕްލޭނެހަޅަ  ސްޓްރާޓާ  ެއކި   އިލަވާލަކުއެ  އްއި، 

 ހިންުގމަށެވެ.  ތަ ސްޓްރާޓާ ސްކީމެއްވަނު އްން މަޝްރޫޢެެގލައި ހާބަ ށްފިޔަވަހިތަކަ
 

ކަމަށްރޯޓާ  "ސްޓްރާ  .26 ސްޓްރާޓާ ރޯލް  ެއ    ތަކާއިޔުނިޓުެގ  މާރާތުޢި  ދުމެއްއެ  ،އެވަނީ  ބުނެފައި  ލް" 
 ކާއި ރަހުނުތަ  ނޭހިމެ  ގައިތުމާރާޢިމެދު  ، އެއްއިތާމާލޫޢުމަތަކުެގ  ރާތްދޭ ފަށްްއޔަ ކުތައްޔުނިޓު

Deleted :ިވަކި   ތަންތަން ެްމު…ޢާޢާ ެގމާރާތުޢ
...

Formatted: Right-to-left

Formatted: Not Highlight

Deleted :ާތަ  ނުވަ ެގއް ެާރާތެ…ޢިެި… އިބިމ
...

Formatted: Right-to-left

Formatted: Not Highlight

Deleted :ްެީނިޓުތަކުެގ  ެއ ޔުއި،  ކާ ެަ…ެުެް…ޞީޞ
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިތަކުެގ  ެާރާތް…ޢިޢިނުވަތަ  މާރާތްޢ
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :ާއިވާ  ކޮށްފަބިނާ  ޮގތަށްހިމެނޭތަން  ތަން މުންޢ
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ
Formatted: Right-to-left

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްއަލަށް   އްމެބި ،ަވނީއެ އިބުނެފަ ކަމަށް" ޓްނ
...

Formatted: Right-to-left
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އި މާއްޓުބެލެހެ  ތް މާރާޢި  ެމދުއްއެ،  ންޮގތުނޭހިމެ   މާތުލޫޢުމަޅޭ  ުގސާ ންރެއަޝުއިން
ންޓް  މެނޭޖްމަ  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭ ތަކާޔުނިޓު  ރާތާއިމާޢި  މެދުެއއް  އިކަށްޓަރުމަކުންބޭނު
 .  ވެމަށެ ޔުކިޔެލި ކޮށް ބަލަހައްޓާކޯޑުރި ނުންރޭޝަކޯޕަ
 

ކަމަޓަރީ ރަޖިސް  ެގ"ޔުނިޓު  .27 ރަޖިސްޓަރީ ގެ ޔުނިޓު ބުށް"  ޤާނޫނުެގ  ވަނީއެ  އިނެފަ  މި  އެއްދަށު،   މެދު ން 

 އަށެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ރާކުދޫ ށްފަރާތަެގ ވެރިހިމެނޭ، ޔުނިޓު އިތުަގމާރާޢި
 

ޓެއްެގ ޔުނިނޭ  ހިމެ  ންގައި ޕްލޭރާޓާސްޓް  އި އެވަނީ،ނެފަ ބުމަށް ކަ  "ރާތްރިފަވެެގ  ޓު"ޔުނި  .28 ތް ވެރިފަރާ  ގެ ނިޓުޔު
 ވެ. ށެތަފަރާ ަގއި ބަޔާންކުރާރީސްޓަރަޖިެގ ޓުނިަގއި އެ ޔު ރާތްކަމުލްކުވެރި ފަމި
 

ބުނެފަ  ޓު""ޔުނި  .29 ޔުނިޓު  ސްޓްއެވަނީ   އިކަމަށް  ހިމެނޭ  ޕްލޭ  ޓާ ރާ،  ނުވަތަ    ެގރާތުމާޢިންަގިއ 
  މާރާތުގެ ޢި  ޔުނިޓަކީ   އެ   .ޓަށެވެޔުނިރެވޭ  ކުކުމިލްަވކިން  ހިމެނޭ،    އިގަ ތެރޭ  ެގތަކުމާރާތްޢި

ރެ  ރިއަށްވުއް ބު އެވަތަނު  ،އްނިޓެ ޔުމެނޭ ވަކި  ހި  ރީގައި ބުއް ވަތަ އެ ނު   ،އެއްބުރި ެއކުަގއި
އެިގ މައްޗައް  ބުރީެގ  ޔުނިނަ  ބެއް ޓެކުލެވޭ  ކީ ޔުނިޓަފަދަ  އެ  ،އަދިނެއެވެ.  ލިދާކަމުަގއި 
ދޫޅުމަށްއުރިދި ފްލެޓެއް/އެޕާޓްމަރާކު  ނުންޓެ  ިވޔައް  ޔުނިޓެދޫ  ށްމަކުރުފާރިވަތަ  އްކަން  ކުރާ 

 ނެެއވެ. ންވާނަންފަިއ އޮމެނިހިއި ރާޓާ ޕްލޭންަގސްޓް

 
 ބު  ބާ ނަ ވަ ން ތި 

 ތައް ކަނޑައެޅުން އި  ބަ ހިމެނޭ   ގައި ތު ރާ މާ ޢި އި  މާ ބި 
 
  އިމާރާތުގަޢި އިބިމާ
ތައް  އިބަނޭ ހިމެ
 ށައެޅުންއެކަ

ބާ  .30 ބައިބުަގމި  އުސޫލުތަފަށްކޮންޔާ  ެއއްިއާވ  ސްޓްރާ  ،ންމަތިޮގތުެގ  ޮގތްވާކާ   ޓާކޮންމެ 
ސްޓްރާޓާއި ޕްލޭނެއްަގ އެ  ްއ  ބައިތަނޭ  ހިމެ  ރާތުގައިމާޢިބިމާއި    ބަތްވާނިސް  ނެއްލޭޕް  ، 

 އެވެ.   ނެ ޅަންވާއަ އެކަށަ
 

މާރާތުގައި  ޢި
ވާންޖެހޭ  ފުރިހަމަ
 ޝަރުޠު 

 

ހޯދުމަށް  ލޭނަށްޕް  ސްޓްރާޓާ  .31 ކުަގއި ތަތްރާމާޢި  ނުވަތަ  ތްމާރާޢި  ށަހަޅާހު  އެދި  ހުއްދަ 
 ންވާނެެއވެ. ވާހަމަފުރި އްޝަރުޠުތަ ންނަނިވިއަ
  

ފެށިބި )ހ(   ބު  ރެ ވުށްއައެ ތަ  ނުވަ  ައށްބުރިއްއެ ެގން،  މުން   ށް ޗަމައް   ރީެގިގނަ 
ޔުނިޓުތަކާއިހިމެނޭ  ރާތުަގއިމާޢި  ،ންެގވިކުލެ އެ ވަސީލަތްތަްއ    ންމުޢާ    ތަންތަނާއި 

ބިނާތުޮގބައިތަކެްއގެ   ވަކިވަކި ބި ނުވަތައިވާ  ފަށްކޮަގިއ    ކުރާ ަގސްތު  ންރަކުނާ 
 ؛ންވު  ގައިމުކައްމާރާތެޢި

Deleted :ްމެދުއްެެ…  މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުނ 
...

Deleted :ްެ
Formatted: Right-to-left

Deleted :ްެމި ވަނީއެ  އިނެފަ ބުށް" ކަމަޓަރީރަޖިސް ެގ ،
...

Formatted: Right-to-left

Deleted :ެެ

Formatted: Right-to-left

Deleted :ިެގތަކުެާރާތް…ޢިޢިނުވަތަ …ެްެގރާތުމާޢ  
...

Deleted :ިޢ

Deleted :ްއިބުަގެި ބާ… ، އިލޭނެއްގަ ޕް ޓާރާޓްސް މެކޮނ  
...

Deleted :ްޅާ  ށަހަހުށް  މަހޯދުދަ  އްހު  ލޭނަށްްޕ  ޓާރާސްޓ

Deleted :ްސިފަ/ ޖެހޭ ހުންނަނ

Deleted :ިކުަގއި ތަތްރާެާ…ޢިޢި ނުވަތަ ތްމާރާޢ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted : 

Deleted : ްއ

Deleted :ިންމުޢާ  ޔުނިޓުތަކާއިހިމެނޭ ރާތުގައިމާޢ 
...
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ން   ވަކިނުގައިތަންތަ  ންމުޢާ  އިއާ ަގކު ތަޔުނިޓު  ކިވަވަކިނޭ  މެގައި ހިމާރާތުޢި  އިބިމާ )ށ(  

 ؛ރުންއި ހުކޮށްފައިމުޤާ މަތްތައްޚިދު އަސާސީ
 

  ، ކަށްތަޓުޔުނި ވަކިވަކި  އި ހިމެނޭަގރާތުމާޢިެއ ބިމާއި    އަދި،  މާރާތަށްޢި  އިށާބިމަ )ނ(  
 ؛ންރުހު ޮގތަށްކުމެވޭނި ދެވަހެން ނުކުރާނެ ރުސަށް އަނެއް ޔުނިޓައައެއް ޔުނިޓު  

 
  ، ެގން ކަނޑައެޅި ގައި  ޮގތުކެްއެގތަބައި  ވަކިަވކި   އްތަބައިނޭ  ހިމެ  އިތުަގމާރާޢި  ބިމާއި (ރ)  

ޕްލޭރާޓާސްޓް ހޯދުމަށް  އްހު  ނަށް   ،މާރާތަކީޢި  އިމާބި  ޅާ ހަހުށައެދި  ދަ 
ޤާކުރުމުމާރާތްޢި ަގކުރު ތްރާމާޢި،  ނާއިނޫޤާ  ހޭބެމާބިއި،  ނޫނާެގ    އި، ތަކާ ދުާވއިމުެގ 

ދަ  ހުއްދާރާައކުން  އިހޭ  ބެކަމާ  ރުގެ ރުކާސަ ،ތަށްޮގއް އެ   ތަކާ ދުވާއިގަ ގ  ނިންޕްލޭ
 ވުން.  ކަމުަގއިންފައިވާ ތަންތަދީ
 

  އިމާރާތުގަޢިއި މާބި
ގެ  ހިމެނޭ ބައިތަކު 

 ން އެޅުކަނޑަބޭނުން 

ނުކުނާބި  ތަވަނު  ކޮށްފައިވާނާބި   ދަށުން  ނުެގޤާނޫމި    .32 ބިރާ    ރާ ކުސްތުަގން  ރަނާކުވަތަ 
ބައިތަ  އި ގަ ތުމާރާޢިއެ    މާއި ބިޅޭ  ުގމާރާތާޢި  އެ  ،ކާއިތަމާރާތްޢި ތިރީަގިއ  އް  ހިމެނޭ 

ކަމަކަށް ކަންިއވާ  ކޮށްފަންބަޔާ ތެރެއިން   ފައިއަޅާކަނޑަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ކަުމެގ 
 ވާނެއެވެ. ންނަންހު
 

 ؛ށްމަ ނުމުެގ ބޭޅުއުރި ދިކަނިއެހަމަ )ހ(  
 

 ؛ށްމަނުބޭ ރީެގޔަފާހަމައެކަނި ވި )ށ(  
 

 .މަށްެގ ބޭނު ިވޔަފާރީމަށާއި އުޅުދިރި ނ()  
 

  ބާބު ވަނަ ރު ހަތަ 
 ން ދިނު   ށް ހުއްދަ ނަ ލޭ ޕް   ސްޓްރާޓާ 

 
  ނަށްލޭޓްރާޓާ ްޕ ސް

 ހޯދުން ހުއްދަ 
ެއއްޮގސޫލުއު  ިއވާ ށްފަކޮޔާންބަ ގައި  ބުބާ  މި )ހ(  .33 ރާޓާ  ޓްސް  ތިންެގމަޮގތު  ވާތް ތަކާ 

އެލަކުއެޕްލޭނެއް   ޕްލޭވާލައި،  ހޯދައްހު  ނަށް  އަސްލު ބިމުެގ    އެދި  ށް ދުމަ 
 . ެއވެނެޅަންވާން ހުށަހަފަރާތަކު ޅާއަޑަރާތުން ކަނފައެ ނުވަތަ ންތުރާފަވެރި

Deleted :ިކިވަވަކި ނޭ މެގައި ހިމާރާތުޢ  
...

Deleted :ާެިއަދި …ެާއި އަދި، ެާރާތަށް…ޢިޢި އ…  ެެ
...

Deleted :ިވަކިވަކި  އް ތަބައިނޭ ހިމެ އިތުަގެާރާ…ޢ  
...

Deleted :ުވަކިކުރާ އިން ޔުނިޓ
...

Deleted :ިވާ  އިކަނޑައަޅާފަ  ެަށްގެ ހިމެނޭ ބައިތަކު  އިމާރާތުގަޢ
...

Deleted :ިތަވަނު ކޮށްފައިވާނާބި ެަށުން…،ބޭނުމަށްޓަކައ  
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ައި ކަޓ

Deleted : ިޓަކައ

Deleted :ްއިޓަކަންކުރުމަށްބޭނު މަށްނ
...

Deleted : ، ްވާލަިއ، އެލަކުއެ ރާޓާ ޕްލޭނެއް ޓްސ  
...
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ހަސޫއު  ކުރާންޔާބަގައި  ޤާނޫނު  މި )ށ(   ސްޓްެގތަކުމަލުތަކާއި  ޕްރާޓާމަތިން  ށް  ލޭނަ 

ހޯހުއްދަ މެދުވެރިކޮށް  ނޑައަޅާކަ  ންނިސްޓްރީމިށަހަޅާނީ،  ހުއެދި    ށް މަދު   ފޯމު 
 . ށެވެޓްރީއަމިނިސް

 
ނަށް  ލޭރާޓާ ްޕ ޓްސް
  ދުމަށްހޯ  ދަހުއް
 މާރާތްތައް ޢި  ނެޅޭހެށަހު

ނުއްއެބަ   މާރާތުެގޢި، އިކާތަތްމާރާޢި  ފައިވާމިނިށް  ކޮނާބި )ހ(  .34 ޔުނިޓުވަތަ    އް ކެ ތަ 
 ތަނުވަ  ކުންތަތްރާމާޢިރުމަށް ރޭވިފަިއާވ  ރައްޤީކުތަ  ށްލަ އައި  ތަކާމާރާތްޢިފައިވާ  މިނި

ހު ޕްލޭ  ޓާރާޓްސް  ން ތަކުޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓޭޖް ހޯނަށް  އެއްދަ    ދި ދުމަށް 
 . ވެނެއެޅޭހެށަހު
 

ެގ    ދާެގއްމާ  މި )ށ(   މާރާތް ޢި  ޮގތުަގިއ ބަލާނީގެ ތެއްރާމާޢިާވ  ނިމިފައި  ބޭނުމަށް،)ހ( 
ހުއްރުމުންކުބޭނު ްއ  އެ ބަ  މާރާތުެގޢި  ،އަދި   .ވެތަކަށެ ތްމާރާޢިވާ  ފައިށް ކޮދޫދަ  ެގ 
ނިޔުނިޓުތަކެ  ތަނުވަ ތަ ވަނު  ބުރިއްއެ  ނީލާބަ  އިތުގަ ޮގގެ މާރާތެއްޢި  މިފަިއވާއް 
 ންނަހު  އިފަކޮށްމާރާތްޢި ޔުނިޓު    (އް)ދޭ  2މަދުެވެގން    ،ކޮށްއުސް   އަށްވުރެއެ

 .ތަންތަނެވެ
 

ޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް  ސް
ގުޅޭ  މާދުހުއްދަ ހޯ 

 ލުތައްއުސޫ

ެގ  ޮގތު  ހޭވާލަންޖެކުލަރެހުން އެެގ ކުމާރާތުޢި  ބިމާއި  ވާސްބަތް ނިންލޭ ޕްރާޓާޓްސް ()ހ  .35
ހުން  އެ  އި،ލާޞީފްތަ   ން ޕްލޭޓާ  ސްޓްރާ  ، ޮގތާއި  ހޭނެންޖެނަކުރެހުންތައް 

ެގ  ސާ އްހި އާއި  ސްޓްނިޔު   ޓާރާޓްސް  ފްލް އޮއުޑިޝެ  ޅޭ ުގރާތާމާޢި  ތްވާ ބިމާއިނިސްބަ
ހަދަ  ނޫނުެގޤާ  މި، ޮގތް   ނެރާކުރު އްޔާތަ  ލްތާވަ ގަވާއިށުން   ަގއި ދު ދާ 
 . ވެޔާންކުރަންވާނެއެ ބަ
 

ޕްލޭރާސްޓް (ށ)   ހުނަޓާ  ހޯދުމަށް  ށް  ދިރިއުޅުމަށް ބިންތަކަޅާ  ހަށަހުއެދި  އްދަ    ކީ 
ތަންށީ ކައެ ހުަގއިބިންތަކު  އެއި  ކަށްޓަމަދުހެކަމުަގިއ  ންތަެގންވާ  ޖެހޭނެ  ންނަން 

 ނެެއވެ. ންވާޅައަކަނޑައި ގަ އިދުހަދާ ގަވާން ދަށު ެގނުނޫއެންމެ ކުޑަމިން މި ޤާ
 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންގައި  
 މަޢުލޫމާތު  ހޭޖެންނަހިމަ

 މާތު ޢުލޫމަ  އިވާ ފަ ށްކޮންޔާބަ  ަގއިރީ އި ތިޓާ ޕްލޭންގަ ސްޓްރާ  ޅާހަހުށަ  އެދި ހޯދުމަށް ދައްހު  .36
 އެވެ. ވާނެހުންނަން

 
 ؛ންޑާރަ ބިމެއްކަންބަ ތަ ނުވައްލަމިއަ ކީމަބި ން ނިސްބަތްވާސްޓްރާޓާ ޕްލޭ ހ()  

 

Deleted : ްށްމަދު ހޯށް ހުއްދަލޭނަ ޕްރާޓާމަތިން ސްޓ  
...

Deleted :ާއެދި ށްހޯދުމައްދަ  ހުނަށްޕްލޭ ސްޓްރާޓ 

Deleted :ިޓް ންލޮޕްމެވެޑ

Deleted :ެދުމަށް  އްދަ ހޯނަށް ހުޕްލޭ ޓާރާ ޓްސް…ސްވ
...

Deleted :ްެޭނުމަށް،…ބިނާކޮށް އިޓަކަށްޞަދަމަޤ 
...

Deleted :ަެ ްތާއިރާމާޢި ެަޅާލުތައް ެުޅޭ އުސޫ …ހހުށަ އެދިށ  
...

Deleted :ިރާކުންޔާ ބަ ވަނަ މާއްދާގައި 37ޤާނޫނުެގ  މ  
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ުެ

Deleted :ްެ

Deleted :ީސ

Deleted :ީހޭނެންޖެނަކުރެހުންތައް ހުން  އެ އި،ލާޞ   
...

Deleted : 

Deleted :¶
...

Deleted :ޭއް ތަމަޢުލޫމާތު ެެނ
...

Deleted :ެދައްެު…އި  ޮގތުގަ   ެގތެއްމާރާޢިމެދު އްއ 
...
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 ؛ބަރުޓަރީ ނަންޖިސްެގ ރަތުމާރާޢިޯގއްޗާއި ތަ ނުވަ ެގޯގތީ ()ށ  
 

ނަންތީޯގ  ވާއިކޮށްފަރީރަޖިސްޓަ ()ނ   ސްޓޭ  ،ެގ  ޑިނުވަތަ  ދަށުން ޓެއްންލޮޕްމަވެޖް  ެގ 
 ؛ކިޔާ ނަން ށްރޫޢަމަޝް އެ ނަމައްރާތެމާޢި ރާކުތުަގސް ބިނާކުރަން

 

 
ޔުނިޓުތަ  އި ތުަގރާމާޢި  އިމާބި ()ރ     ނޭހިމެ  ންތަންތަ  ންމުޢާ  ރާތުގެ މާޢިކާިއ،  ހިމެނޭ 

 ؛ލްޞީފްތަ އިތަކުެގބަ
 

  ، ން ވަކިރު ވަކި ންވަމި  ގެ ސާއް ހި  ެގއްޓެޔުނި  މެކޮންރު،  އިކުރާބައި  ތްމާރާޢިބިމާއި   )ބ(  
 ؛ރުވަންެގ މިސާއްހިލަ މްޖު ެގޓުތަކެއް ޔުނި ހާރިއަދި ހު

 
 ؛ންތައްމިެގ ކު އިތަފައިވާ ބަ ށްންކޮބަޔާއި ގަ  (ރމި މާއްދާެގ ) ޅ()  

  
 ތު. މާލޫމަޢު އިތުރު  ރާޔާންކުބަ އިގަ ގަވާއިދު ދާން ހަށުދަ ނުެގމި ޤާނޫ )ކ(   

 
ށް   ޕްލޭނަޓްރާޓާސް
ށް  މަދަ ހޯދުއްހު

 ކެތި ތަ  ހޭޖެންހަޅަހުށަ

ޤާނޫ  .37 ބަދާގައިމާއް   ވަނަ  36  ެގނުމި  ސްޓްރާޓާ ހިމެނޭޮގތުން،    ލޫމާތުޢުމަިއވާ  ފަށްކޮންޔާ 
ހުނަށްލޭޕް ހޯދުމަށް    އެރުޅާއިހަށަހުއެދި  އްދަ  އަނާއެކުލޭޕް   ،   ކެތި ތަ  ވިންނަނި 

 ވެ. ނެއެންވާޅަހުށަހަ
 

 ؛މްފޯ  އެދޭމަށްހޯދު  ހުއްދަ ޕްލޭނަށް ޓާރާސްޓް )ހ(  
 

ބިކުރީޓަސްޖިރަ  ޮގތުަގއި ގެ އްތެމާރާޢިދު  މެއެއް ()ށ   ވެރިފަރާތުން އަސް  މުެގރުމަށް  ލު 
 ؛އިޤުރާރު ކުން ހުށަހަޅާތަތް ފަރާނުވަތަ
 

ކޯޕަމަމެނޭޖް )ނ(   ޮގތްހުށަހަ  ށްމަންުގހި  ންޝަރޭންޓް   ރާތުެގމާޢި  މެދުެއއް،  ތަކާއި ޅާ 
 ؛ންބަޔާ ޅާށަހަށް ހުޓުމަލެހެއްބެ މަށާއިންކުރުން ބޭނުތަންތަ މުންޢާ
 

ބެންޑުފަންސް  ނެމެއިންޓެ ()ރ   ން  ންތަތަ  ންމުޢާ  ެގމާރާތުޢިއެއްމެދު    އި،ށާޓުމަލެހެއް 
 ؛ންޔާ ބަ ުގޅޭނެުގމާ  ފީ ކަނޑައަޅާ މަށްބޭނުންކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓު

Deleted :ަެަބިނާކުރަންެގ ދަށުން ޓެއްންލޮޕްމ 
...

Deleted :ިކާއި،  ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަ އިތުަގރާމާޢ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ްެީޞ…ްެ ުެ
...

Deleted :ިތްތަކެއްރާމާޢިވަތަ ނު ތްމާރާޢ 
...

Deleted :ޭރިއާތަކާއި  އ

Deleted : ިކާއި ވަށަތަމިންބޮޑު ތަކުެގ ޕްލޭންއަދ  
¶؛ތައްމިން

Deleted :ުއް ކެތިެަ …ންލިޔ
...

Deleted :39 

Deleted :38

Deleted :ްއްދަ  ހުނަށްލޭސްޓްރާޓާ ޕްހިމެނޭޮގތުން،  ތަށ
...

Deleted :ިެގއްތެެާރާ…ޢ  
...

Deleted :ިޢ

Deleted :ަެ

Deleted :ިން ންތަތަ ެްމު…ޢާޢާ ެގެާރާތު…ޢ
...



16 

 

 
،  ށް ކޮވޭ ރސަ  ންދާރާއިމާުގޅޭ އި ެގ ކަރުކާރުސަ  ންަމތިެގޤާނޫނުަގިއވާ ޮގތުުގޅޭ  ކަމާ ()ބ  

 ؛ޗާޓު ެގމުފަހުެގ ބި ިއވާ އެންމެފަކޮށްަގހައް ފާންތަމި
 

)ބ(    މި )ޅ(   މާރާތުެގ  ޢި  ބަތްވާނިސް  ޓުޗާ  ބިުމެގ  ވާފައިށްކޮންބަޔާ ގައި  މާއްދާެގ 
ނުވަތަ   ށްމަކައް އިންތަކެ  ެގ ތެރޭަގއިވާތީެގ އިމު ޯގ  ނޭމާރާތް ހިމެ ޢި، އެ  އިންތަކަކީ 
އިރެހުމުަގކުޯގތީެގ   އެރާމާޢި  ވާއި ބޭރުގަ ވުރެ  ށްމަިއވާ  ބައެްއެގ  ސްްއވެތުެގ   

ކަމަތަކެއްއިން އެނަމަވާށް   އިމަން  އިފަދައެ  އްބައެ  ،  ބޭރުވު ށް އެ   ނީ ވައެ  ގައިރެ 
  ން އިއިދާރާކަމާުގޅޭ    ރުެގކާރުސަ  ންކޮށްކަން ބަޔާަމތިންެގޮގތު  ަގއިވާޤާނޫނުކަމާުގޅޭ  

  ؛މެއް ޔުވާ ލިއިފަދީދަ ހުއް
 

 ؛ރީޓަ ރަޖިސްމާރާތުެގޢިއި  ޯގްއޗާވަތަރީ ނު ެގ ރަޖިސްޓަތީޯގ )ކ(   
 

 ؛ޕީ ކޮ ެގއި އްދަހު ެގމުރުކުމާރާތްޢި ދިން އައިާވ ކުރެހުށްފަކޮސްރުމަށް ފާމާރާތްކުޢި )އ(   
 

ފަޕްކުމާރާތް ޑިވެލޮޢިތާއި  ފަރާވެރި  އަސްލު  ބިމުެގ ( ވ)   ވުމެްއ  ސްއްބަދު އެމެދެ  ރާތާރާ 
 ؛ކޮޕީ ށްދޭކަން ކަށަވަރުކޮްއޮގތްއެ  އަސްލާމުެގ އެއްބަސްވު އެ  ވާނަމަ، ފައިދާހަ
 

އުސޫލުޓްސް (މ)   ރަޖިސްޓަރީރާޓާ  ހުކުރަން  ޯގން    ފަިއވާ ނުކޮށްހުރަ  ްއޗަކީށަހަޅާ 
ތުެގ  ރާފަ  ހިފާނު  ކުރުމަށް ރަހުޖިސްޓަރީޯގތި ރަ  ތުެގރާމާޢިމެދު  އްއެ،  މަނަޗެއްއް ޯގ
 ؛ޔުންލިއް ނެތްކަުމެގ ޒެރާ ތިއުއި
 

 ؛ޕީކޮ ެގއި އްދަެގ ހުމުކުރުންނުބޭ މާރާތްޢިނަމަ، ތެއްރާމާޢިއިވާ ނިމިފަ (ފ)  

 
އިތަނުވަރ  ނޭޖަމެރޮޖެކްޓް  ޕް،  މަނިމިފަިއވާނަ  އްބައެ  އްެގމާރާތެޢި (ދ)   ރ އަޖިނިން 

 ؛ލްއުޑި ތުެގ ޝެއްކަސަމަ އިސް ރިޕޯޓާްގރެިއވާ ޕްރޮ ފަކޮށްއިސޮ
 

 ؛ފީ ޖެހޭންއްކަދަ ށްމަހޯދު  ށް ހުއްދަޓްރާޓާ ޕްލޭނަސް (ތ)  
 

ޔުނިޓުހި  ގައިތުމާރާޢިމާއި  ބި (ލ)   ވަކިކޮ  ންމު ޢާކާއި  ތަމެނޭ  ށް ތަންތަން 

Deleted :ަސިލުން ންއުކ

Deleted :ާެިއވާ ފަކޮށްަގހައް ފާންތަމި …ވިރެ ެުށްކޮވޭރ
...

Deleted :ުެާބަތްވާނިސް…ެް ޓުޗާ ބިމުެގ…ރ  
...

Deleted :ްެެއް ެޮތު…ރާ ދަކުހުއ
...

Deleted : ްރުެގކާރުެަ…ކަމާުގޅޭ  ންކޮށްކަން ބަޔާމަތިނ 
...

Deleted :ްގެ ލުންސި ކައުކަން ބަޔާންކޮށ

Deleted :ުވާނެެއވެ. ންނަންއޮ  ؛މެއްއ
...

Deleted : 

Deleted :ިވުމެއް  ސް އްބަދު އެމެދެ…އ
...

Deleted :ިނަންބިަގލ

Deleted :ިއަދ ްެ

Deleted :ްެ ްކުރުރީޓަރަޖިސ
...

Deleted :ާޢ
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ކުކޮށްފަ ރުތައްޔާ އޮފްއުލްޑިޝެ  ، ރެހުމާއިއިވާ  ސް   ދި އަ،  ސްޓްނިޔު  ރާޓާ ޓް 
 . ލްެގ ތާވަސާއްހި
 

  ގެ ންޓްލޮޕްމަވެ ޑި ޖްސްޓޭ
ސްޓްރާޓާ   ދަށުން

  ށްމަހުއްދަ ހޯދު ލޭނަށްްޕ
 ޅުން ށަހެހު

 ،ރުޅާއިހަހުށަދި  އެޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް  ން ސްޓްރާްއެގ ދަށު ޓެންލޮޕްމަސްޓޭޖް ޑިވެ  .38
 ެއވެ. ހުށަހަޅަންވާނެ އްތަންޔުކި ލިޔެ ވިއަންނަނި

 
 ؛އްންތަޔު ލިޔެކި  ށްފަިއވާ ބަޔާންކޮއިަގމާއްދާ  ވަނަ 37 ނުެގނޫޤާ މި ހ()  

 
 ؛ޕޯސަލް ޕްރޮިއވާފައްޔާރުކޮށްތަ މަށްުގޓް ހިންންމަޕްލޮޑިވެ ޖްޓޭސް )ށ(  

 
 . އުލްޝެޑި  ެގތު ޮގވާއި ފަރާވާ އުަމށްދިެގން އަށްމަޝްރޫޢު ކުރި )ނ(  

 
ށް  ލޭނަްޕ  ޓާސްޓްރާ
 ން  ދިނުހުއްދަ

ހުއްނަލޭޕް  ރާޓާޓްސް  .39 ޤާނޫނާއި    ،އިަގމުޅުށަހެހުހުށަހަޅާ  އެދި    މަށްދުހޯ  ދަށް   މި މި 
ނޫނުެގ މި ޤާ  ،ވާނަމަރިހަމަތައް ފުކަންތައްކުރާ  ންޔާ ބަ ގައިދު ވާއިަގން ހަދާ  ދަށު  ެގނުނޫޤާ
 . ެއވެނެވާރަންކުދޫ ހުއްދައެ   ަގއިރޭތެ ެގމުއްދަތު ރާކުންޔާ ބަ ަގއިވާއިދުަގދާ ށުން ހަދަ

 
ޤާނޫ  ،އިަގމުހުށަހެޅު  ޅާހުށަހަ  އެދި  ހޯދުމަށް  ދައްހުޕްލޭނަށް  ރާޓާ  ޓްސް  .40 ން  ހުށަހެޅުވާނު ފުރިހަމަ  މި   އިނާމި 

 ނުވާރިހަމަފު  ،މަވާނަނުމަފުރިހަތައް  ކަންތައްަގިއ ބަޔާންކުރާ  ާވއިދުގަ   ށުން ހަދާެގ ދަނޫނުޤާ
ަގިއ ގަވާއިދު ދާ  ން ހަެގ ދަށުނުނޫ މި ޤާ  ، ހުށަހެޅުމަށްލުންއަ  ފަހު މަށްކުރުމަހަފުރި  ކަންންކަ
ހޯއެ    އިރޭގަ ތެ  ެގމުއްދަތު  ކުރާންޔާބަ އެދުމަށްހުއްދަ  ހު  ފަރާތަށް   އިވާށަހަޅާފަދި 

 ންވާނެެއވެ. ަގއަން
 

ން  ލޭްޕ  ސްޓްރާޓާ
ށް  ތަރުކޮ ދަފު
 އްޓުން ލެހެބެ

އުސޫކުރާންބަޔާއި  ނުަގނޫޤާ  މި  .41 ހައިކާ ލުތަ  ސްޓްރާޓާ  ތިމަކުެގމަތަ  ހުއްޕްން   ދަލޭނަށް 
ސްޓްރާޓާ   ން ެގ ދަށުނުމި ޤާނޫ  އިކާތަލޭން ޕްޓާރާޓްސް  ފައިވާށްދޫކޮދަ  ހުއް  ،ނުމަށްފަހުދި

 ވެ. އެ ންވާނެލަހައްޓަބަ ރީންމިނިސްޓްކޮށް، ރުތަފްދަ ތައް ޙުލާޞްއިނަ ންެގ ނަށްޕްލޭ

 

 ބާބު   ވަނަ ފަސް 
 އުން ނަ ދަލު ގެ ބަ   ނަށް ޕްލޭ   ރާޓާ ޓް ސް 

 
  ށްލޭނަސްޓްރާޓާ ްޕ 

މަށް  ލު ގެނައުބަދަ
ޤާނޫނުގައި )ހ(  .42 އުރާކުންބަޔާ  މި  ހަމަތަކާ ލުތަސޫ  ސްތިމަކުެގއި  ޕްލޭނަޓްރާޓާން    ށް  

Deleted :ިޞާ ސާއްޙ
...

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްށްމަހުއްދަ ހޯދު  ލޭނަށްސްޓްރާޓާ ްޕ ދަށުން ގެ ންޓ  
...

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ ން ސްޓްރާއްެގ ދަށުޓެނ
...

Deleted :40 

Deleted :39

Deleted :ާއު ޔު ލިޔެކި ެުރ
...

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ

Deleted :ްވާއިފަރާވާ ެަނ  
...

Deleted :ަހުށަހަޅާ ހުށަހަޅާ އެދި …ށްއ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ްފައިވާ  އިޅަހަށަ ހު އެދިމަށް  ހޯދު  ދައްށް ހުޕްލޭނަޓާ ރާޓްސ
  ފުރިހަމަހުށަހެޅުން  

Deleted : ުހުށަހެޅުވާނ  ުެ
...

Deleted :ަހަޅާށަހު ޅާހުށަހަ އެދި…ށްއ 
...

Deleted :ްރުން ކުޓަރީސްރަޖި  ންރޭޝަކޯަޕ މެނޭޖްމަންޓ
...

Deleted :ްެ

Deleted :ީެާއިކާލުތަ އުސޫ ކުރާންބަޔާއި ނުަގނޫޤ  
...

Formatted: Not Highlight

Deleted : ުހަތަރ

Deleted : ަސް ފ
Formatted: Font: 12 pt, Not Highlight

Deleted :ްނ

Deleted :ިއި  ކާލުތަރާ ުއސޫކުންބަޔާ ގައިނޫނުޤާ މ
، ނައުމަށްެގބަދަލު ށް ޕްލޭނަޓްރާޓާން ސްތިމަ ކުެގހަމަތަ
ތުން ރާފަރިވެ މުެގބި  ތަވަނު ށްތަރާފަރިވެ ބިމުެގ

...
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ކަތުންރާފައެ  ނުވަތަ  ންތުރާފަރިވެ  ލުައސް  ބިުމެގ،  ނައުމަށްެގ  ބަދަލު ށަހެޅުން ހު   ނޑައަޅާ  
 ނެއެވެ. ހުށަހެޅިދާ ންތިމަްއެގތެޮގ  ޅާކަނޑައަ މިނިސްޓްރީން ންރާތަކުފަ
 

ދަށުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްސްޓޭޖް   )ށ(   ސްހިމެ  ަގއިތަކު މަޝްރޫޢުދާ  އަށްރިކުެގ  ޓާ  ޓްރާނޭ 
ނޫނުެގ  ޤާނީ މިެގނެވޭބަދަލު    ، އެމަނަޖެބޭނުންވެއް  ންބަދަލެއް ެގންނަ  ޕްލޭނަށް

 ނެވެ.ދުެގ ދަށުންއިގަވާުގމާބެހޭ ންހި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޖްޓޭ ސްދާހަ ންށުދަ
 

ބޯހިކާރުސަރު (ނ)   ހިންާގ  މަމުެގހިކަޔާވަން  ދަށުންޝްރޫޢު  ފައިާވ  ށްކޮތްރާމާޢި  ތަކުެގ 
 ނޫނާއިތުން މި ޤާުގޅޭޮގ  މާނީ، އެކަވޭެގނެ  ބަދަލު  ރާޓާ ޕްލޭނަށް ސްޓް  ނުެގތަންތަ

ޤާ ދަނޫނުެގމި  އުންކުބަޔާ  އިގަ ދުަގާވއިދާ  ހަން  ށު  ކާިއ  ލުތަ ސޫރާ 
 . ވެނެމަތިންހަމަތަކުެގ

 
ވަރު  ން މި ގެސާއްހި

 ތައް ޙާލަތް ވޭލުކުރެ ބަދަ
ެގ  ސާ އްހިވާ  އި ފަޅިއެ ކަނޑަ  ތަކަށްޓުނިހިމެނޭ ޔު  އި އްަގނެވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭއި ފަށްކޮދޫހުއްދަ    .43

 އެެވ. ކުގަ ލަތްތަޙާ ވިނިނަ ނީ އަންރެވޭކުލުރު ބަދަމިންވަ
 

ހިޕް  ރާޓާޓްސް ހ()   ށް  ކަނިޓަ ޔު  ތުންޮގކުރުުމެގލާޙުޞްއި  ށެއްކު  ނޭމެލޭންގައި 
 ؛ންއުެގނަލު ދަދަކަށް ބަޢަދަ ެގސާ އްހިކަނޑައެޅިފަިއވާ 

 
 ؛ންއުނަެގލު ބަދަ ދަށްޢަދަ ެގސާއްހިކުެމއްެގ ސަބަބުން ޙު ވާއި ޓަކުން ކޮށްފަކޯ )ށ(  

 
ޤާ ()ނ   ޑި ސްޓޭޖްރާ  ކުބަޔާން  ަގއިބާބު  ނަވަތްހަ  ެގނުނޫމި  ބެހޭ  މާުގހިންންޓް  ޕްމަލޮ ވެ 

 ؛އުންެގނަ ލުދަބަ މާރާތަށްޢިން ދަށު ކާއި އުސޫލުތަކުެގހަމަތަ
 

 ން ށުދަ  ެގއްޕްލޭނެ  ޓްންމަ ޕްލޮޑިވެރީ ންކުރާ،  ބަޔާ  ގައިދާ އްމާވަނަ    47  ެގނުނޫޤާމި   )ރ(  
 . އްލުތަދަބަ ެގންނަ
 

ށް  ލޭނަްޕ  ޓާސްޓްރާ
 ތް  ގޮވޭނެނެ ބަދަލު ގެ

ޕްރާޓާ ސްޓް  ވާފައިށްކޮދޫހުއްދަ    .44 ބޭނަންެގދަލެއް  ބަށް  ލޭނަ  އެނުންވެއްޖެން   ލުބަދަ  ނަމަ، 
 .ވެންނެތި ެގމަތު ޮގ ނިވިނެވޭނީ އަންނަެގ
   

ޕް (ހ)   ހުށަހަ  ލޭނަށްސްޓްރާޓާ  ސަދަބަ  ޅާެގންނަން   އްޔުނިޓެ  ރާ ކުރުއަސަބަބުން  ލުެގ 

Formatted: Indent: Before:  0.05",  No bullets or numbering

Deleted :ެެގ ދަށުން ެިވެލޮޕްމަންޓް…ންޓްލޮޕްމެޑިވ
...

Deleted :ްނުވަތަ   ، ށްކަ ޓަނި ޔުހިމެނޭ   އިގަންލޭޓާ ްޕ ޓްރާސ
…  ޑައެޅިފައިވާ  ކަނޓުތަކަށްނިޔު

Deleted :ިނައުގެ   ލުދަ ދައް ބަޢަދަ  ެެ…ޞާސާއްޙ
...

Deleted :ެނ

Deleted :ްނ

Deleted :ެެ ުވާ  އި ފަޅިއެކަނޑަ ތަކަށްޓުނިހިމެނޭ ޔ
...

Deleted : ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކަނިޓަޔު ތުންޮގ
...

Deleted :ެވާއި ޓަކުން ކޮށްފަެޯ… ޝަރުއީެގ އްޖޭރާހިދިވ 
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ްވެ ޑިސްޓޭޖްރާ  ކުބަޔާން  ގައިބާބު ނަެަ…ތ ަެ
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ ްކާއި އުސޫލުތަކުެގހަމަތަބެހޭ މާުގހިންންޓ 
...

Deleted :56 

Deleted :5547  ަރީންކުރާ، ބަޔާ ގައިދާ އްމާވަނ ިެ
...

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްެްއެޕްލޭނެ ޓްނ
...

Deleted :ަެުހަޅުން ހުށަ މަށްއ

Deleted :ެހިމެނޭ ހުރިހާ މާރާތުގައިޢިދު މެއްއ  
… ދުމުެގ ރީ ހެރަޖިސްޓަ ކަށްޔުނިޓުތަ

Deleted :¶
...

Deleted :ށ
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  ހިފާ ނު  ރަހު  ،ނަމަވާފައިށްކޮނުހުޔުނިޓު ރަ  ކުންތަފަރާތްްއެގ ވެރިތަކެވަތަ ޔުނިޓުނު
 ؛ރުންނުކުޒުރާތިއުއިން ފަރާތު
 

 ؛ކުރުމުންސްފާ ރަކުންރާޤަ ންމުޢާ ެގޕަރޭޝަންނޭޖްމަންޓް ކޯމެ (ށ)  
 

 ެގ ޔުނިޓުތަކު ހާރިހު،  ށް ރާރު ފާސްކުރުމަންކޮށްފައިާވ ޤަބަޔާ  ( ަގއި ށމި މާއްދާެގ ) (ނ)  
މުޅިޅިފައި ނޑައެ ކަ  ށްކަފަރާތްތަރިވެ  ،އިންތެރެ  ެގޢަދަދުެގ  ސާއްހިލަ  ޖުމް  ވާ 

  ވޯޓު ވާ މިންވަރަށް  ނިސްބަތް  އަށްހިއްސާ  (ތަސައްއިންޑިހަ  ށް )އަ  %80ން  މަދުވެެގ
 .ންލިބު
 

  ރާޓާ ޕްލޭނަށްޓްސް
މަށް  ބަދަލު ގެނައު

  ނެޅާހުށަހަ
 އް ންތަޔު ކިލިޔެ

ެގބަދަލު  ނަށްޕްލޭޓާ  ސްޓްރާ  .45   އް ތަންޔުކިލިޔެ  ވިނަނިންއަ  ޅާއިރުހުށަހަ  ދިއެ  އުމަށްނަ 
 ވެ. ނެއެވާހަޅަންށަހު
 

 ؛ ފޯމްއެދޭ ށްމަރުކުބަދަލު ންލޭޕް ރާޓާޓްސް ()ހ  
 

 ؛ޕީކޮ ެގމުކުރެހު  ވާއިފަކޮށްފާސް،  ށްކޮލާޙުއިޞްހުން މެ ފައެން )ށ(  
 

ޕްރާޓްސް  ދަށުން  ބެުގބާވަނަ  ހަތަރު  ނޫނުެގޤާ  މި ނ()   ދޫ  ނަށް ލޭޓާ   ށްފައިވާކޮހުއްދަ 
 ؛ންލިޔު
 

ހަމަބަޔާންކު  އިަގނޫނުޤާ  މި )ރ(   އުސޫތަކާއިރާ    ިއވާ ފަކޮށްލާޙުއިޞްމަތިން    ކުެގތަ ލު 
ސްޓްރާޑިއުލް  ޝެ  ިއވާށްފަކޮޙުއިޞްލާ  އަދި  ،ޕްލޭންރާޓާ  ޓްސް ޓާ އޮފް 

 ؛ލް ެގ ތާވަސާ އްހި އިޔުނިޓްސްއާ 
 

 ؛ޕީ ކޮިއެގދައްހު އެ،  ވާނަމަފައިދަ ދޫކޮށްރުމަށް ހުއްކުން ބޭނުމާރާތްޢި )ބ(  
 

ޕް ޅ()   ކޯ  ށްމަލުކުރުދަބަ  ލޭންސްޓްރާޓާ  ށް  ނުމަދި  ހުއްދަ  ންޕަރޭޝަނު މެނޭޖްމަންޓް 
އެ ފާ ކޯސްކޮށްފައިާވ  ޤަރާރުޢާޕަރޭޝަންެގ      ޝަންގެ ކޯޕަރޭއެ  ،  ންމު 
 ؛ެއކުަގއިއާކަ އްސި
 

Deleted :، ަނު  ރަހު ، ނަމަވާފައިށްކޮނުހުޔުނިޓު ރ
...

Deleted :ނ

Deleted :ާގައި ބަޔާންކުރާ (ެގ )ހދާއްމި މ 
ށް އެ  ެަެގޕަރޭޝަންނޭޖްމަންޓް ކޯެެ… ނެވޭނީލުެގބަދަ

...

Deleted :ރ

Deleted :ިރާކުންބަޔާ ގައި )ނ(އަދި ( އްދާެގ )ހމާ މ  
 ހާެުރި… ންެގދުމަމެ އުމަށް އެން ެގނަބަދަލު

...

Deleted :80%…0% ައށ)އ ...

Deleted :ަމަވހ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ާެޭވެނެއެން ޖެހ.¶
¶

Formatted: Not Highlight

Deleted :ޭގެ  ކު ތަ ސްކީމް ށްދާރިއަކު  ންށު ގެ ދަޓްންލޮޕްމަވަ ޑި ޖްސްޓ
ހެޅުންހުށަ  ންރަކުން ބަދަލު ޕްލޭ ޓާރާސްޓް

...

Deleted :ަެެޔުކިެިޔެ … ޖެހޭ…ެްނ ުެ
...

Deleted :ުށްމިނިސްޓްރީއަ އްތަެް…އ  
...

Deleted :ުށްކުރުމަމާރާތް ޢި ގައިޯގތީ ލުން ންސިކައ، 
...

Formatted: English (United States)

Deleted :ަރުތަހ

Deleted :ަންސިލުންއުކ  

Deleted :ްެސްކޮށްފައިވާ އެށް ފާނުމަދި ހުއްދަ…ެގ  
...
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ޕްލޭ ( )ކ   ޕީރިއަޝަނީއި  ކީލަބަދަ  ންނަެގށް  ނަސްޓްރާޓާ  ެގންނަ  ތެ  ެގޑް ލް  ރޭަގއި 
ކަ ޤާނޫމި،  މަނަިއވާަގމުބަދަލެއް  ސްދަށުެގ  ނު  ޑިވެލޮޕްން  ހިންމަޓޭޖް   މާންުގޓް 

އެކުލަ  ށް އުމަނަެގ  ލުދަބަ  ޮގތަށް ވާ އިފަ ންކޮށްޔާބަ  ދުގައިއި ަގވާލާ  ވާުގޅޭޮގތުން 
 .ންތައްޔުކިޔެލިޖެހޭ ންޅަހުށަހަ
 

  ދުޢަދަ ގެ ސާއްހި
 ކުރުން ބަދަލު 

ޤާނޫނުެގ  .46 މާއްދާނަވަ  43  މި  ބަ  ޙާލަތްންކޮށްފައި ޔާގައި  ޕްލޭންރާޓާސްޓް  ތަކުަގއިވާ   ަގއި  
  ގެ ސާ އްހި  ވާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ޓުނިޔު  ދިއަ  ޓްސްނިރާޓާ ޔު ސްޓްފް އޮލްއު ޝެޑިނޭމެހި

 ެއވެ. ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ކަމަށްންކަވި ނިންނަ އަ ގައިމުރުލުކުބަދަ ދުޢަދަ

 

  ތަ ވަ ނު  ވާނަމައި އްކާފަވި    ޔުނިޓެއް މެނޭހި  ގައިންލޭ ޕްރާޓާޓްށްފަިއވާ ސްކޮދަ ދޫހުއް )ހ(  
  ކަނޑަެއޅިފަިއވާ   ށްނިޓަޔުއެ  ،  މަފައިވާނަދީއިދަހަ  ރީޓަސްޖިރަ  ކަށްޓަ ޔުނިއެ  
ފަރާަގނެޓު  ނިޔު  އެ   ،ނީވޭ ކުރެލުދަބަ  ޢަދަދު  ގެ ސާއްހި  ބަދަލު އެ  ތުން  ފަިއވާ 

 ވެ. ވާނަމައެވެފައި ެއއްބަސް  ެގނައުމަށް
 

މެނޭ  ހިއިަގންލޭޕް  ޓާއިވާ ސްޓްރާފަށްކޮދަ ދޫހުއް  ންޓްެގ ދަށު ންމަލޮޕްޑިވެ  ޖްޓޭސް )ށ(  
  ޢަދަދު ެގ  ސާއް ހިވާ  އިޅިފަ އެކަނޑަ   ށްޔުނިޓައެ  ނަމަ،  ނުވާއިކާފަ އްވި  ޓެއްނިޔު
ޖުމް  ެގތުރާމާޢި  ،ރެވޭނީލުކުދަބަ ބަދައެއްދަށް  ޢަދަެގ  ސާއްހިލަ  މުޅި  ލެއް ެވސް 
 ެވ. ގައެހުމަށްފަކުރުޔަޤީން ންކަ ، އެމަތިން ެގއްތެ ޮގނަންނާ
 

އް  މާރާތެޢިއެއްމެދު 
 ން ވެލޮްޕކުރުޑިރީ

ތް ރާމާޢިބަބުން  ސަ  ެގއް އެދިސާހާ  ދިމާވާ  ވަތަނު  ންމުވުހަލާކުބާވެ  މާރާތެއް  ޢިދު  މެއެއް  .47
އެ  ކުތްތަވެރިފަރާ  ެގތުރާމާޢިދު  ެއއްމެ  ތަނުވަން  މުވީރާނާވު ތުރަ އާބާ  ރާތެއްެގމާޢިން 

އެއްމެށްޓަވުމަފިލު ބޭޕްކުރަލޮވެޑިރީ  ތްރާމާޢި  ދުކަިއ،  ހިނދެނުންން  މިވެއްޖެ   އްަގއި، 
ހަދާ  ށުދަ  ެގނޫނުޤާ  މި  އިނޫނާޤާ ބަޔާންކުރާ  ގަ ާވއިދުަގން  މަތިން ެގކު މަތަހަިއ 
 . ރަންވާނެއެވެކުފާސް އިހަޅަހުށަ ށްރީއަޓްސްމިނި ،އިކުލަވާލައެ  އްނެޕްލޭ ންޓްލޮޕްމަޑިވެރީ
   

  ށްގެންނަ ބިން އެއްކޮގި
ރާތް  މާޢިމެދު އެއް
 ރުން ނާކުބި

އެއްފަިއވާށްޓަރީކޮރަޖިސް  ންކިވަ  .48 ިގނަބިމަށްވުރެ    ބިުމެގއް އެ  ންބި    އަސްލު    ކޮށްެގން، 
ތަމާރާތެޢި ދު  މެެއއް  ތަކުންވެރިފަރާތް  އެނދެްއަގިއ،  ހި  އްޖެވެންނު ބޭން  ކުރަރައްޤީއް 

ހުށަމަށް ރުކުރައްޤީތަ  އްތަބިން ހުނީހެޅޭ  ރަޖިސްބިމެ  ހާރި  ެއއް   ައކަށް ޓަރީއް 
ބަދަލުެގއެ  ، އަދި  އެވެ.ަގހުފަށްރުމަބަދަލުކު ނި  ،ޭވއިރުނެ   ގެ ސާއްހި  ވާބަތްސްއެީމހަކަށް 

   .ެއވެންވާނެނަންއޮ އިނާފައި ހިމަ ަގޓަރީޖިސްމިންވަރު ރަ

Deleted :ެކީލަބަދަ ންނަެގެް  …އް ބަދަލުކުރުމަެްއ 
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްލާ  ވާުގޅޭޮގތުން ެއކުލަ މާންުގޓް ހިނ
...

Deleted :ޮއަދި   ސް ޓްނި ޔު ރާޓާސްޓް ފް ޝެޑިއުލް އ

Deleted :ިެަދަލު… އިޞްލާޙ ދުޢަދަ ެެ …ޞާސާއްޙ ުެ
...

Deleted :47

Deleted :ިދުޢަދަ ެެ…ޞާސާއްޙ 
...

Deleted :ްޓަރީރަޖިސ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ުެ ައެ  ،  މަފައިވާނަެީ…ެާއިދަހަ ރީޓަސްޖިރ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްދަ ހުއް ންޓްެގ ދަށުނ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :¶

¶
 

Formatted: Not Highlight

Deleted :¶
...

Deleted :ިެ

Deleted :ިވަތަނު ންމުވުހަލާކު ބާވެ ެާރާތެއް …ޢ 
...

Deleted :ިެިވެޑ ަެ
...

Deleted : 

Deleted :ިެ

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ

Deleted :ަރެ ވުށްމަ ބިއިވާ އެއްށްފަރީކޮޖިސްޓަވަކިން ރ  
Formatted: Not Highlight

Deleted :ެކ
Formatted: Not Highlight
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ންޓް  ޑިވެލޮޕްމަރީ
  ހުއްދަ ނެއްގެލޭްޕ
 ހެޅުން މަށް ހުށަދުހޯ

އެދި    ށްރުމަލޮޕްކުވެޑި ރީ ތެއްމާރާޢިއެއްމެދު    ންށުދަ  ެގމާްއދާ  ވަނަ  47  ެގނުޤާނޫމި    .49
 ވެ.ނެންތިމަގެ ޮގތު  ވާޔާންކޮށްފައި ބަ އިަގތިރީ ،ނީހުށަހަޅާ ށްއަޓްރީނިސްމި
   

ކޯމެނޭޖްމަންޓް  ެގމާރާތުޢި  ށްމަ ކުރުޕްލޮޑިވެރީ  ތެއްރާމާޢި  އެ )ހ(   ދަށުން    ެގންޝަޕަރޭ 
 ؛ންރުކުސްފާ އްޤަރާރެ  އްޞަޚާއެކަމާުގޅޭ 

 
ެގ  ޔުނިޓުތަކު ހުރިހާ  ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް،    ވާ ފައިށްކޮން ޔާހ( ަގއި ބަ)ެގ  މި މާއްދާ )ށ(  

ކަނކަތްތަރާފަރިވެ ޖުއެޑަ ށް  މުޅި  ތެރެއިޢަދަދުެގ  ސާ އްހިލަ  މްޅިފައިވާ  ން  ެގ 
ވޯޓު  ވާ މިންވަރަށް  ނިސްބަތް  އަށްހިއްސާ  (ންސައްތައި  ހަޑިށް )އަ  80%  ވެެގންމަދު

  .ލިބުން
 

  ތައްތްރާމާޢިދު މެއްއެ
ޅޭ  މާގުކުރުލޮްޕ ޑިވެރީ

 ގަވާއިދު 

ރީ އްތެރާމާޢިއެއްމެދު    .50 ޕްލޭނެލޮޕްމަޑިވެެގ  އަދަށުން  އްގެ ންޓް  މާރާތް ޢި   ންލު 
ގެ ދިވެ އި،  ދަހަސްޓްރީން  ނިމި  އިދުވާ ގަ މާުގޅޭ  ތަރައްޤީކުރު ސަރުކާރުެގ  ޒެޓުަގިއ  ހި 

  . ވެ ވާނެއެންރަކުޢުޝާއި
 

 ބާބު   ވަނަ ހަ 
 ން ދު ހޯ   ދަ އް ހު   ށް ޓާ ސްކީމަ ރާ ޓް ސް 

 
  ށްސްކީމަ ސްޓްރާޓާ

ދުމަށް  އްދަ ހޯ ހު
 ން ހުށަހެޅު

  ވާ ންކޮށްފައިބަޔާއި  ަގބުބާ  މި  ،ކުއެމާބުލި  ދަހުއް  ކަށްޕްލޭނަ  ޓާ ޓްރާސް  ށުންދަ  ނުެގޤާނޫ  މި  .51
 . ނެެއވެހުށަހަޅަންވާ އަށްމިނިސްޓްރީ އެދި ށްހޯދުމަ ހުއްދަ ށްސްކީމަ ޓާރާޓްސް ށްޮގތަ
 

  ފައިވާށް ނިމިކޮބިނާ
ޓާ  ރާ ޓްތަކުގެ ސްމާރާތްޢި

 ން ދު ހޯ  ހުއްދަމަށްސްކީ

 ވިންނަނިއަ  އެދި،  ށް ހުއްދަ ހޯދުމަ  ސްކީމަށް  ޓާރާޓް ސްތަކުެގތްރާމާޢިއިވާ  ކޮށް ނިމިފަނާބި  .52
 ެއވެ. ވާނެޅަން ހަށަހުންތައް ޔުކިޔެލި
 

 ؛ ފޯމްހުށަހަޅާއެދި މަށް ދުހުއްދަ ހޯ މަށްސްކީ ރާޓާސްޓް )ހ(  
 

 ؛ންޔުލި ެގމު ކަށްފައިވާކޮދޫ ހުއްދަ ށްނަލޭޓާ ޕްސްޓްރާ )ށ(  
 

ނުވަތަ  މެނޭ  ޓްކްޖެރޮޕް ނ()   ދޫނިއަންޖިއިޖަރ  ނިމުނުކަމާރާޢި  ފައިވާ ކޮށްރ  ން  ތް 

Formatted: English (United States)

Deleted :ިެަޑިވެލޮޕްމ ެެ
...

Deleted :ަެ

Deleted :53

Deleted :ިޢިޢިެެއްމެދު …ރާ ޔާންކުބަ ެައ
...

Deleted :ިެިވެޑ ަެ
...

Deleted :  ެއިަގެިރީ… އެކު މާފޯ ދޭއެ ކަމަށްއ  
...

Deleted :ެޢި ޢި ެެ…ދުއްމެއ
...

Deleted :ިެެޑިވ ަެ
...

Deleted :ެމެނޭޖްމަންޓް ެގެާރާތު …ޢިެި…މެދު އްއ  
...

Deleted :ާެުރ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ަެުރިހާ  …ެގން ވެ މަދުއެންމެ ށްމައުބަދަލު ެގނ
...

Deleted :80%

Formatted ...

Deleted : ްއ

Formatted: Not Highlight

Deleted :ައެވެހޭނެޖެ ންވާމަހ. 

Deleted :ިެެޑިވ ަެ
...

Deleted :ިޢ

Deleted :ިެ

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެެެާރާތް  …ޢިޢި ންލު  އަދަށުން އްެގންޓް ޕްލޭނ
...

Deleted : ްފަސ

Deleted : ަހ

Deleted : ްެ   ާނު ދި ދު ހޯ   ދަ އް ހު… އި އުފެދުމ
...

Deleted :ްެ ުފެދުން އ

Deleted :ަމި ،ކުެެ… އިމާބުލި ދަހުއް ެަށް…ެްއ 
...

Deleted :ަތައް ންއުކިޔެ ލިހޭ ންޖެހަޅަށަހު ށްމ

Deleted :()ހ
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 ؛ކެޓްފިސެޓް ޝަންޕްލީމް ކޮ ތަވަނު ން ލިޔުދޭއިގަ އަން
 

 . މާތުލޫޢުތުރު މައި ރާގައި ބަޔާންކު ވާއިދު ަގނުެގ ދަށުން ހަދާ ޤާނޫ  މިއިނޫނާޤާ މި )ރ(  
 

އިވާ  ފަމިބިނާކޮށް ނި
  ޓްރާޓާސް ގެ ކުތަ ތްރާމާޢި
 ން ދިނުދަ ހުއް  ށްމަކީސް

ނިބިނާކޮ  .53 ސްޓްރާެގކުތަތްރާމާޢި  އިވާމިފަށް  ސް   ދޫކުރެވޭ  ށްކީމަޓާ  އަންހުއްދަ   ނަނިވި ނީ 
 . ފަހުގައެވެ  ރުކުރުމަށްވަކަންތައްތައް ކަށަ

 ތަންތަން   އެ  ިއ،މާކަވާއި ފަމި ނިތަންންތަ  މުންޢާރިހާ  މެނޭ ހުިއ ހިަގތުމާރާޢި  އިބިމާ )ހ(  
 ؛ންކަރިހު ތަށްޮގއެއް  ލޭނާހުށަހަޅާފައިވާ ސްޓްރާޓާ ޕް ވިކުރެ ރވޭސަ
 

ޕް  ޚިދުމަތްތައްސީ  ައސާ   ތުެގމާރާޢި  އިބިމާ )ށ(    ށްޮގތަލޭންަގިއވާ ސްޓްރާޓާ 
  ދަ ހުއްެގ  މުރުންކުބޭނު  ތްމާރާޢި  ށްމާރާތަޢިމުޅި    ،ންރު ތުއިމުެގ  އި ހުރުކޮށްފަޤާއިމު

 . ންކައިވާބިފަލި
 

 ބައެއް މާރާތުގެ ޢި
  ފައިވާމިނި
ޓާ  ރާ ސްޓް ކުގެ މާރާތްތަ ޢި

 ން ދަ ހޯދުށް ހުއް ސްކީމަ

ނު   ެގމާރާތުޢި  .54 ޔުނިޓުބައެއް  ނިމިތަވަތަ  ސްޓްކުެގތްތަރާމާޢިވާ  ފައި ކެއް   ށް މަކީސް  ރާޓާ  
  ެގކު ތަންޔުކިނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެ ވަ  52  ެގނުނޫ ޤާ  މިއެދި،  ށް  މަދުހޯ  ދައްހު
 . ެއވެނެވާހުށަހަޅަންއް ންތަޔުކިނަނިވި ލިޔެ ންއަ ރުންތުއި
 

 ؛ހުއްދަ ވާދޫކޮށްފައި ށްބައި ބޭނުންކުރުމަ އެ  ށް،އިވާ ބަޔަެގ ނިމިފަރާތުމާޢި (ހ)  
 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު. ކުރާ ން ޔާއި ބަަގދު އިވާަގހަދާ  ންދަށު  މި ޤާނޫނުެގ އިނާނޫޤާ މި (ށ)  
 

 ބައެއް މާރާތުގެ ޢި
ވާ  ފައިމިނި
ޓްރާޓާ  ސް މާރާތްތަކުގެ ޢި

 ން ނުދި  ދަ ހުއް ސްކީމަށް

ނު   ެގތުރާމާޢި  .55 ޔުނިބައެއް  ސްޓްޢި  ިއވާނިމިފަ  އްތަކެޓުވަތަ   މަށް ކީސްޓާ  ރާމާރާތްތަކުެގ 
 . ފަހުގައެވެ  މަށްރުވަރުކުވި ކަންތައްތައް ކަށަނިއަންނަ ވޭނީރެދޫކު ދައްހު

މުގެ  ރުކުންތް ބޭނުރާމާޢި   ކު،އެމާފައިވުން ނިމިތަންތަ  ންމު ޢާމެނޭ  ހިތް ރާމާޢި  ބިމާއި )ހ(  
ސަންތަންތަ  ންމުޢާ  އިމެހަންއެ  ުގޅޭ ތަކާޔުނިޓު  ށްފަިއވާކޮދޫ  ދައްހު  ށް، ކޮރވޭ 

 ؛ހުރިކަން ޮގތަށްއް އެ ނާލޭޕް ޓާސްޓްރާ ވާއިފަހުށަހަޅާ
 

ށް  ޓަނިޔު  އް( ދޭ)  2  އެ ދި  އަ  ،ނިމި  ޓު ޔުނި  އް(ދޭ )  2  މަދުވެެގން  މާރާތުެގޢި )ށ(  
ހުސްކީމަސްޓްރާޓާ    ،ކު އެމާހުރުއި  ކޮށްފަމު ޤާއި  ތައް ތްމަދުޚި  ސީއަސާ އްދަ  ށް 

Deleted :ްނ

Deleted : ުތައްކަންތައްޖެހޭ  ންރަކު ރުވަށަ ކަ  ންރިމުގެ ކ

Deleted :ިމުެް…ޢާޢާ ރިހާ މެނޭ ހުއި ހިަގތުމާރާޢ 
...

Deleted :ިސްޓްރާޓާ   ޚިދުމަތްތައްސީ އަސާ ތުެގމާރާޢ
...

Deleted :ިފައިވާމިެި… އްނުވަތަ ޔުނިޓުތަކެ  ބައެއް މާރާތުގެ ޢ  
...

Deleted :ިކެއް  ތަވަތަ ޔުނިޓުބައެއް ނު ެގމާރާތުޢ
...

Deleted :58

Deleted :ުއު ޔުކި ނަނިވި ލިޔެންއަ  ރުންތުއި ެގކު ތަެް…އ
...

Deleted :ިބައި   އެ…  ށް،އިވާ ބަޔަެގ ނިމިފަރާތުމާޢ
...

Deleted :ަށް  ޔަ  ބައިވާމިފަގެ ނިތަކުރާތާއި ޔުނިޓުމާޢި  ވާނުއިނިމިފ
...

Deleted :ިއްތަކެޓުވަތަ ޔުނި ބައެއް ނު ެގތުރާމާޢ  
...

Deleted :ިން ތަންތަ ެްމު…ޢާޢާމެނޭ  ހިތް ރާމާޢ
...

Deleted :ިޓުޔުނި…ެެްއ(ދޭ) 2 މަދުވެެގން މާރާތުެގޢ  
...
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 . ންއިވުފަކޮށްދޫ ދަހުއްކުރުމުެގ ތް ބޭނުންރާމާޢި ށްޔަބަފައިވާ ށަހަޅާހުހޯދުމަށް 
 

ޓްގެ  ންމަްޕލޮވެ ޑި ޖްސްޓޭ
  ރާޓާން ސްޓްދަށު
 ން ދުއްދަ ހޯ ކީމަށް ހުސް

ހޯދުމަހުއް ށް  ކީމަސް   ޓާރާޓްށުން ސްދަ  ެގޓް ންމަލޮޕްވެޑި  ސްޓޭޖް  .56 އަންނަނިވި އެދި،  ށް  ދަ 
 . ވެއެ ވާނެން ޅަހަހުށަ އްންތަޔުލިޔެކި
 

ހަޅާ  ށަހު އެދި ހޯދުމަށް ދައްހު ށްމަޓާ ސްކީރާޓްން ސްށުދަ ެގންޓްޕްމަލޮސްޓޭޖް ޑިވެ )ހ(  
 ؛ފޯމް
 

 ؛ލިޔުން ެގމު ކައިވާށްފަދޫކޮހުއްދަ  ށްނަޓާ ޕްލޭރާސްޓް )ށ(  
 

ޑިވެ (ނ)   ހިމަޕްލޮސްޓޭޖް  ެއއްފަރާދެ  ންުގމަށްންޓް  ސޮއިކޮށްފަިއވާ  ިއ  މުގަ ވުބަސް ތުން 
  ޓް ކްޖެރޮޕް ށްމަކަކުރިއަށްދާޢު  ރޫމަޝް  ށްތަޮގއެއް   ޑިުއލާެގ ޝެތަކުހިވަފިޔަ  ނޭހިމެ

 ؛ރިޕޯޓު ސްރެިއވާ ޕްރޮްގފަނިއަރ ސޮއިކޮށްއިންޖިތަ ވަމެނޭޖަރ ނު
   

 ؛ސްޔުނިޓްރާޓާ  ފް ސްޓްއޮ ލްޝެޑިއު ެގފަހު މެންއެ ިއވާކޮށްފަލާޙުޞްއި ރ()  

 
 ؛ްއދަހު ފައިވާދޫކޮށް ރުމަށްންކުބައި ބޭނުއިވާ ފަނިމިމާރާތުެގ ޢި )ބ(  

 
 . ތުލޫމާރު މަޢުތުކުރާ އިބަޔާން ގައި އިދު ވާަގ ދާން ހަށު ެގ ދަމި ޤާނޫނު އިނާނޫޤާމި  )ޅ(  

 
  ގެ ންޓްމަލޮްޕވެ ޖް ޑިސްޓޭ
  ޓާރާ ޓްން ސް ދަށު
 ން ނުދަ ދި ހުއް  މަށްކީސް

ޑިވެލޮޓޭސް  .57 ދަށުމަޕްޖް  ސްކީމަން  ންޓްެގ  ދޫކުރެއްހު   ށްސްޓްރާޓާ    ވި ނިނަންއަ  ވޭނީދަ 
 ެވ. ފަހުގައެ ށްކުރުމަރު ވަށަ ކަންތައްތައްކަ
 

ލް ސަޕްރޮޕޯވާ  ފައިހަޅާށަ ހުށް  މަުގންޢު ހިޝްރޫމައި  ގަ ތު ޮގއްގެ ޓެންޕްމަލޮޖް ޑިވެޓޭސް )ހ(  
ޑިވެޓޭސް،  ިއވުމާއެކު ކޮށްފައެޕްރޫވް  ހިންމަލޮޕްޖް  ހުށަހަުގންޓް  ތާިއ ފަރާޅާ  މަށް 

 ؛ންކަ ިއވާކޮށްފައި ސޮ އިގަ މުވުސްްއބަ އެ  ވެވޭދުމެދެ އާމިނިސްޓްރީ
 

  ރާތް މާޢި  ،ކުއެވުމާ އިމިފަ ނި  ތަންތަން  މުންޢާނޭ  މެހި  އިަގތުރާމާޢިބިމާއި   )ށ(  
 ންތަތަން  ންމުޢާ  އިއެންެމހަ  ތަކާުގޅޭޔުނިޓު  ވާދޫކޮށްފައިދަ  އްހު  ެގމުރުކުންނުބޭ
 ؛ންކަރި ހު ށްޮގތައެއް ނާޓާ ޕްލޭޓްރާހުށަހަޅާފައިވާ ސް  ،ށް ކޮރވޭސަ

Deleted :ިޢ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްށް  މަދުއްދަ ހޯކީމަށް ހު ސް ރާޓާން ސްޓް ޓްގެ ދަށު ނ
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްކަކީމަސް  ޓާރާޓްށުން ސްދަ ެގޓްނ…  ްެ
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެިތުން ސޮއިކޮށްފަިއވާ  ފަރާދެ ންުގމަށްންޓް ހ
...

Deleted :ްެގ ހުމެފައެނ

Deleted :ައެ ށް، ޔަބ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްގެ  މު ނުދަ ދިހުއް މަށް ކީސް  ޓާރާޓް ން ސްދަށު  ގެ ންޓ
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެުކަ ސްޓްރާޓާ ސްކީމަން ންޓްެގ ދަށ
...

Deleted :ްެެށް  މަުގންޢު ހިޝްރޫމައި ގަ ތުެޮ… ެްެގ…އ
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްތާއި ފަރާޅާ މަށް ހުށަހަުގންޓް ހިނ
...

Deleted :ިމުެް…ޢާ ޢާނޭ މެހި…ެް އިަގތުރާެާ…ޢ 
...
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  ރާތުގެ މާޢި  ޅާފައިވާހަށަ ހުށްމަުގހިން  ރޫޢު މަޝްއިތުގަ ޮގްއގެ ޓެމަންޕްލޮވެސްޓޭޖް ޑި )ނ(  

އިންސައްތަ(  )  %20ެގން  ދުވެމަ އަސާސީ   އިގަ ކުޓުތަޔުނި  އެ،  މިނިވިހި 
ސްކީފަކޮށްމުޤާއި  ތައްޚިދުމަތް ހުރުމާއެކު  ހުއްއި  ހޯ މަށް  ހުދަ   ވާއިފަހަޅާށަދުމަށް 
 ން.ކައިވާ ކޮށްފަދަ ދޫއްހު ެގމުރުކުންނު ބޭމާރާތްޢިބަޔަށް 

 

 ބާބު   ނަ ވަ ތް ހަ 
 ޓް ން ލޮޕްމަ ވެ ޖް ޑި ޓޭ ސް 

 
ތައުސޫލު  ރާޓާސްޓް  .58 ންޓް ޕްމަޓޭޖް ޑިވެލޮސް ނުރާމާޢިރާ  ކުއްޤީ ރަން  ްއެގ ޢެޝްރޫމަ  ކިވަ   މާރާތްތަކަކީޢިތަ  ވަތް 

ދަށުންޓެއްމަންޕްލޮވެޑި   ސްޓޭޖް  މަ،އްނަތަކެތްމާރާޢިކުރާ  އްޤީރަތަދަށުން   ޓާ ރާޓްސް ެގ 
ޤާނޫނުގެ   މިޅާނީ  ށަހަހުއެދި    ށްދުމަހޯ  ދަހުއްެގ  އް މެކީސްޓާ  ރާ ޓްސް  ިއ،ވާލަލަ އެކުއް  ނެލޭޕް
ލިޔެ   56 މާއްދާަގިއވާ  ބާބުމި،  ކުއެކިޔުންތަކާ ވަނަ    ސޫލުތަކާއިއު  ވާށްފައި ބަޔާންކޮ  ަގއި 
 ވެ.  ނެތިންމަމަތަކުެގހަ
 

ޖް ސްޓޭ
ންޓްގައި  ލޮޕްމަވެޑި

 އްހިމެނޭ ބައިތަ

 ެއވެ. ނެންވާނަމަތައް ހިނިވި ބައިންނަަގއި އަޓްންޕްމަޑިވެލޮސްޓޭޖް  )ހ(  .59

ތަ ނުވަ  ންތުރާފަރިވެ  ލުސްެގ އަމުބި  ރުމަށްޤީކު ރައްތަ  މާރާތެއްޢި  އެއްމެދު (1)   
ކަނޑަ ތުރާފައެ ޑިއަޅާން  ހުޕަލޮވެ   ސްހަށަރ    ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓްޓޭޖް  ޅާ 

 ؛ސަލްޕޯޕްރޮ
 

 ދެމެދު  އާރީމިނިސްޓްހުށަހަޅާ ފަރާތާއި    ށްމަގު ން ހި  މަންޓްލޮޕްޑިވެ  ޖްސްޓޭ (2)   
 . ވުންއެއްބަސް ެގ ޑިވެލޮޕްމަންޓްޓޭޖް ސް ވެޭވ،
 

ެއ    އި ޕޯސަލާރޮޕް  ށްފަިއވާންކޮގައި ބަޔާބަރު( ަވނަ ނަނ1ް)ެގ     )ހ(އްދާެގމާ  މި (ށ)  
  ނެ ންވާނަ ހިމަވުމުަގއިސް އްބައެ   އިވާ ކޮށްފަ ބަޔާންަގިއ  ބަރުންނަ ނަ( ވ2ަ)  ެގއަކުރު 
ހަމި    ،ބައިތައް ދަށުން  ސްޓޭޖްޤާނޫނުެގ  ޑިވެދާ  ހިންުގމާބެހޭ    ޓްންމަލޮޕް 

 ވެ. ވާނެއެ ންކުރަންއި ބަޔާގަ އިދުަގވާ 
 

  ޓްންލޮޕްމަޓޭޖް ޑިވެ ސް
 ން ހެޅުށް ހުށަމަގުހިން

ޑި  .60 ނީ ޅޭހުށަހެ ށްރުމަކުތަރައްޤީ  ތްރާމާޢިދު  މެއެއް  ންށުދަ  ެގއް ޓެމަންލޮޕްވެސްޓޭޖް 

Deleted :ެށްމަުގހިން ރޫޢު  މަޝްއިތުަގެޮ… ްއެގެްއ 
...

Deleted :%20

Deleted :ްއި  ފަކޮށްމުޤާއި ތައްއަސާސީ ޚިދުމަތް ެަށ
...

Deleted : ްތ

Deleted : ަެ

Deleted : ެެ

Deleted : ަެ
Deleted :ެެ

Deleted :ަެ

Deleted :ިކިވަ … ،ެާރާތްތަކަކީ…ޢިޢިތަ ވަތް ނުރާމާޢ 
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ާމަތަކުެގހަ ސޫލުތަކާއިއު ެުރ  
...

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ

Deleted :ޭލު ސްއަމުެގ ކީ ބިޓަންމަޕްވެލޮޖް ޑިސްޓ
...

Deleted :)ހ(
Formatted: Centered

Deleted :ުެގ މުބި ރުމަށްޤީކު ރައްތަ މާރާތެއްޢި އެއްމެދ
...

Deleted :ިޓް ންލޮޕްމެވެޑ

Deleted :)ށ(
Formatted: Centered

Deleted :ޭރުެގ  ސަރުކާ މަށްންުގންޓް ހިމަޕްލޮވަޑި ޖްސްޓ
...

Deleted :ިށްމަުގންހި މަންޓްލޮޕްެިވެ…ންޓްމެޕްލޮވެޑ 
...

Deleted :ނ

Deleted : ަެައި  … (ށދި )އ
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ްެ

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ

Deleted :ަެްތްރާެާ…ޢިޢިދު މެ އެއް ންށުދަ ެގއްޓެމަންލޮޕ  
...
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 ންނެވެ. ތިމަެގކުތަ ލުސޫކާއި އުތަމަހަ ވިންނަނިއަ
 

އެ ކުތުސްަގށް  ރުމަކުތަރައްޤީ  ދަށުންންޓްެގ  މަލޮޕްޑިވެ  ޓޭޖްސް )ހ(   ދު  މެއްރާ 
 ވެ. ނެއެވާމެނެން ހިޔުނިޓު އް(ރެތަ)ހަ 4 ންެގމަދުވެ  އިަގމާރާތެއްޢި
 

  %100އިވާ  ފަށްރީކޮޓަގައި ރަޖިސް ޖޭ ވެހިރާއްދި  ޭގނީން ހި  އްޓެންމަޕްލޮވެޑިސްޓޭޖް   (ށ)  
އިންސަ) ނުވަތަކުންފުންވާ  ސާއްހި  ދިވެހިން  (ސައްތަތޭކަ    އްޕެރޝިޓްނަޕާ  ޏެއް 

 . ވެ ސޮސައިޓީައކަށެވްޓިރޭނުވަތަ ކޯޕަ
 

  )ނ(  
 

މާއްދާެގ ބަ)  މި  ަގއި  ނުވަމާރާތެޢި  ދުއްމެއެ   އިވާ ށްފަޔާންކޮށ(  އެ ތަ އް  ދު މެއް 
  ދިވެހިން (  އްތަސަންއި ކަ  ތޭ ސަ)  %100ނެފައިވާ  ަގ  އްލެޓެފްެގ  އްރާތެމާޢި
ެގ  ސޮސައިޓީއެއް   ޓިވްނުވަތަ ކޯޕަރޭ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް  ތަ ވަނު   އްޏެކުންފުން  ވާ ސާއްހި
 ވެ. ނެއެކޭއް ނުވިށް ތަކަރާފަެގ ބޭރުްއ ރެ މިންވަްއވެސް އެ  ެގސާއްހި
 

 ނީޅަހަހުށަ  މަށްރުތަރަްއޤީކު  ތްރާމާޢި  މެދުއްއެ  ންށުދަ   ެގއް ޑިވެލޮޕްމަންޓެސްޓޭޖް   (ރ)  
ޤާނޫނީ)ށ(  ެގ  ދާއްމާ  މި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  ނޫންނަޞެޚްޝަ  ަގއި    މަ، އް 
 ެގނުނޫމި ޤާ އްތަމަ ހަސޫލުތަކާއިއު ހިންޭގނެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓޭޖް ތަކަށްރާތްފައެ
އެކުށުންދަ ސްޓޭ ވާލަ    ދުަގއި އިގަވާހޭ  ބެމާންުގހި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްޖް  ލާ 
    ެއވެ.ންވާނެކުރަންޔާބަ
 

ން  ގެ ފަރާތުޑިވެލޮަޕރ 
  ނެލާފުއު މާޒިން
 ން ކުރު އްޔަންޢަ ރާތެއްފަ

ޤާނޫ  .61 ޤާނޫނުނާއި  މި  ދަމި  ަގ  ށުންެގ  ތަކާިއ  ލުއުސޫ  ރާކުންޔާބަ  އި ވާއިދުަގހަދާ 
ެގ  ފަރާތުއެ  ންތުރާފަ  ޕަރެގލޮ ޑިވެ  ހިންާގ  އްޓެންލޮޕްމަޑިވެޖް  ޓޭސް  މަތިންކުެގތަހަމަ
 . ވެއެ ނެވާކުރަން ންޔައްޢަ އްތެ ރާފަނެ ކުރާއަދާ ތައްޒިންމާ ކާއި ތަތުްއޔަލިސްއޫމަ އިމެހަންއެ
 

  ރާ ކު  ރލޮަޕވެޑި
   އްމުޢާމަލާތްތަ

ހިންޓްލޮޕްމަޑިވެ  ޖްސްޓޭ (ހ)  .62 ުގޅޭ  ތާމާރާޢި  ދުމެއެއްއްޤީކުރާ  ރަތަޑިވެލޮޕަރ    ާގން  
ދަނޫނުޤާ   މި  އިނާނޫޤާ  މި  ކުރެވޭނީ  ތްތައްމުޢާމަލާ  އިމެހައެން ހަެގ    ދާށުން 
ހަމަތަކާތަލުއުސޫ   ކުރާންޔާބަ  ާވއިދުަގއިަގ  ފަރާތާ   ނަންަގރއާއި  ލޮޕަޑިވެއި،  ކާއި 

 ނެވެ.ންމަތިޮގތުެގވާ  އިގަ މުސްވުއްބައެ ކުމުގެ ވިއް ނެ ަގ ކުރާ ސޮއިދެމެދު
 

  ، ފީ  ގ ން ެގ ބުކިރާތެއްމާޢިމެދު  އްޤީކުރާ އެއް ތަރަދަށުން  ްއެގޓެންލޮޕްމަޑިވެޖް  ޓޭސް (ށ)  
ނަާގޅި ުގވިްއކުމާ    ޓްނިޔު  ދިއަ އެހެންެގން  އައިފީތަކާ    ނެުގ    މި   ،ނީޭގތައް 

Deleted :ުެެގ  
...

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ ށް ރުމަެު…  ތަރައްޤީ…،ދަށުންންޓްެގ
...

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ

Deleted :%

Deleted :%

Deleted :100 (ަސައްތަތޭކަ އިން ސ) ްގެ ދިވެހިނ
...

Deleted :ިޞާ ސާއްޙ
...

Deleted : ިނޭ  މެހ

Deleted :%100…(ައްތަ ސަ ންއިކަ ތޭ ސ )
...

Deleted :ނ

Deleted :ިންޓެ ލޮޕްމެވެޑ

Deleted :، ިަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  )ށ( ެގ ދާއްމާ މ
...

Deleted :ިހިންޭގނެ ެިވެލޮޕްމަންޓް…ޓްންލޮޕްމެވެޑ 
...

Deleted :ީންޓް ހިންގާ  މަލޮްޕވަ ސްޓޭޖް ޑ

Deleted :ަޢ

Deleted : ްޑިވެޖް ޓޭސް…،މަތިނ ަެ
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްޕަރެގލޮެިވެ…ށަހަޅާހު…ެުމަށްހިންާގ އްޓެނ  
...

Deleted :ްގާންޓް ހިން ެަލޮޕްމަވަ ޑި ސްޓޭޖ  
Formatted: Not Highlight

Deleted : ،

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްދުމެެއއްއްޤީކުރާ ރަ ތަޑިވެލޮޕަރ  ާގން ހިންޓ 
...

Deleted :ށ

Deleted :ަެަމެދު  ްއޤީކުރާ އެއް ތަރަދަށުން އްެގޓެންލޮޕްމ
...
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ންޓް މަޕްލޮވެޑިސްޓޭޖް  ރާ  ންކުޔާގައި ބަދު އިވާަގ  ށުން ހަދާނުެގ ދަމި ޤާނޫ  އިނާނޫޤާ
  ގެ ޓް މަންޕްލޮޑިވެޓޭޖް  ސް   ެވވޭ  ދެމެދު  އާމިނިސްޓްރީފަރާތާއި    ހަޅާހުށަ  މަށްުގންހި
ބަޔާންކުގަ މުބަސްވުއްއެ ހަމައުސޫލުތަކާ   ރާއި  ޮގތު އި  އެްއޮގތްވާ  މި   ،މަތިންެގތަކާ 

 ނެވެ. ދަށުން ސްވުމުެގބަެއއްއްކުުމެގ ވި ނެަގ  ވާފައިށް ކޮންޔާބަ އިގަ ( ހެގ )ދާމާއް
 

)މާއްދާ  މި )ނ(   ަގއިވާށެގ  ޮގ(    ޕަރ ވެލޮޑި  ާގންހި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓޭޖްމަތިން  ެގތު  
ފަރާަގންނަ އަ  ނުވަތަ  ސް  ވެެއއް   ތުންތުެގ  މާރާތުެގ  ޢިންވާނީ  ނަަގއް  އަގެ ފީެއއް 
 ވެ.ނެމުންމުނި ތްއްކަމަސަ  (ތަސައްއިން  އްހައެ)ދި 10%
 

ރ  ލޮަޕޑިވެ
ހޭ  ޖެރަންމަލުކު ޢަ

 އިލްތިޒާމްތައް

އި ަގނމައި   ރެގޕަލޮވެޑި  ގާ ހިން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްޖް  ސްޓޭ )ހ(  .63 ތިރީަގިއ  މްތަތިޒާލްޑު  އް 
 އެވެ. ނީ އެވަ

  ތައްތްމާރާޢި  ތަ ނުވަ  ތްމާރާޢި  ދުއްމެ އެނިސްބަތްވާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްސްޓޭޖް   (1)   
ހަދަށު  ެގނުނޫޤާ  މި  އިނޫނާޤާމި   ބަޔާންކުރާ   އި ގަ އިދުވާަގ  ދާން 

 ؛ންދިނު މާތުލޫމަޢު ،އިރުމާހާރުކުތިޝްއިން މަތިސޫލުތަކުެގ އު
 

އެ ކުރާރައްޤީތަ (2)    ވިއްކުމު ޓުޔުނި  ންޅިެގުގ  ރާތާމާ ޢިއްމެދު    ެގ  ތަްއ 
 ންންނަަގ  ޔުނިޓު  ެގތުރާމާޢި  އްމެދުއެ  އިަގރުމުކު  މަލާތްތައްޢާމު

 ؛ދިނުން ލޫމާތުޢުމަ ށް ތެދުތަކަފަރާތް ނަންަގ  ތަނުވަ ،ރާ ކުަގސްތު
 

ޑި  ޓާންމަލޮޕްވެޑި  ޖްޓޭސް (3)    ނަާގ  ޕަލޮވެުގޅިެގން   މި ފަހު،  ށްމަގު ނެ   ފީރ 

ދަ  މި  ނާއިނޫޤާ ހަންށުޤާނޫނުެގ  ރާ ކުބަޔާންަގިއ  ދު އިވާަގ  ދާ  
 ؛ންރުޖަމާކު އެ ފީ  ށްޓައުންކްޓް އެކަ ޖެޕްރޮ މަތިންެގކު ތަލުއުސޫ
  

ޑިވެ (4)    ެގ ޢުރޫޝްމަ  މާރާތުެގޢި  އެއްމެދު  ޅޭ ުގޓާންޕްމަލޮސްޓޭޖް 
ނެއަންޝުއި މުއްދަތުތްމާރާޢިޮގތުން،  އެ) ؛ުގން ރެންސް  މުއި ަގކުރާ  ޅި ، 

އޯ ޓަކްޓްރެކޮން  ،ެގަވރުމިން  ވާށްއަަގލަ  ޖުމް  ކް ރިސް  ލްރ 
 (.ންުގނެ ށްމާރާތަޢި  އްސީއެލިޕޮސް ންރެއަޝުއިން
 

ޤާ (5)    ޤާނޫނު  ނޫނާއިމި   ބަޔާންކުރާ  އި ގަ ދުއިގަވާ  ހަދާން  ށުދަ  ެގމި 
ދު  މެއް، އެއިމާ ނެުގ  ޓީ ެގރެންރފޯމަންސްޕަން  މަތިކުެގތަ ހަމައިކާ ތަސޫލުއު

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ

Deleted :ެންޓް މެލޮޕްޑިވ

Deleted :ާެުރ

Deleted :ެާގންހި ެިވެލޮޕްމަންޓް…ންޓްޕްމެލޮޑިވ 
...

Deleted :ޭގާ  ހިން  ންޓްލޮޕްމަވަ ޑި ޖްސްޓ

Deleted :ިންޓް މެލޮޕްވެޑ

Deleted :)ހ(
Formatted: Centered

Deleted :ިޓް ންމެލޮޕްވެޑ

Formatted: Centered

Deleted :ިެައް  …ެް ޓުޔުނި ންޅިެގުގ…އިރާތާމާޢ
...

Formatted: Centered

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްރ ނަާގ ޕަލޮ ވެުގޅިެގން ޑި … އިެްއާޓާނ
...

Formatted: Centered

Deleted :؛

Formatted: Centered

Deleted : 
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ވިނިޓުޔު  ތުެގރާމާޢި ތަ ނުވަ  ޓީންރެ ެގ  ބޭންކުން  ުގޅިެގ  ްއކުމާތައް 
 ؛ންނެގު  ންޑުބޮސް އަރެންޝުއިން
 

ބަ ަގނުނޫޤާ  މި (6)    ޕީޝަިއނީކުރާ  ންޔާއި  ހޭ ޖެަގންނަ  ރޑިވެލޮޕަ  ރިއަޑްަގއި ލް 
ނެ ޒާމްލްއި  އިހަމެއެން ސްޓޭޖްުގމާއިތައް  އެކި  މަލޮޕްޑިވެ  ،  ންޓްެގ 

 ؛ހަމަކުރުންރިފު ންންކަހޭ ކަޖެރަންމަކުރިހަފު ރޕަލޮވެޑި  އިގަ ތަކުޓޭޖްސް
 

 ށުންދަ  ެގނުނޫޤާމި    އިނާނޫޤާމި  އް  ެގންނަ ބަދަލުތަ  ޕްލޭނަށް  ޓާރާސްޓް (7)   
  ެގ ހުއްދަ މްސްކީ  ރާޓާޓްސް  ެގނައުމާއި،  ޮގތަށްރާންކުގައި ބަޔާއިދު ގަވާ  ދާހަ

 ؛ންރު ކުކަންންކަ އިހަމެންއެ ންޖެހޭށް ކުރަނިންމުމަ ކީމްސްއެ ހޯދުމާއި 
 

 ؛ޓުންއް ހެލެބެ  އްންތަޔުކިޔެލި އިހަމެން އެ  ުގޅޭޓާންމަޕްލޮޑިވެސްޓޭޖް  (8)   
 

 މާ ުގޅިެގންއުފެދު  ޝަންޕަރޭޓް ކޯންމެނޭޖްމަ  ދާން އުފައްެގ ދަށުނުނޫޤާ  މި (9)   
ޑިސް އުފުގަ ސްޓޭޖްތަކު   ކިއެކި އެ  ގެ ޓްންޕްމަލޮވެޓޭޖް  ހޭ  ޖެލަންިއ 

މި ޤާނޫއިލްތިޒާމްތައް  ދަެގނުނޫ ޤާ  މި  ނާއި  ހަ ންށު   އި ގަ ދު އިވާަގ  ދާ  
 . މަތިން އުފުލުންެގކު ހަމަތައިތަކާ ލުއުސޫ ރާކުޔާންބަ
 

  ޖް ސްޓޭ   ،އި ށާމަކަނޑައެޅު  އް މްތައިލްތިޒާ  އިއެންމެހަ  ފައިވާ ށްންކޮޔާއްދާަގއި ބަމާ  މި ށ()  
ޒިހޭޖެންއުފުލަ  ޕަރލޮ ޑިވެ  ާގހިން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަްއ ޔަތުއްލި އޫސްމަ  އިކާތަންމާ 

 ޕަރވެލޮޑި ގައި  ަގވާއިދު ނުެގ ދަށުން ހަދާ  ނޫ ޤާ، މިޓަކައި ރުމަށްކުދާއަ  އަށްހަމަފުރި
 . ެއވެނެވާރަންންކުބަޔާކޮށް ލްޞީފްތައް މަތަހަ އިލުތަކާސޫއު ހޭޖެންރަކުޢަމަލު
 

އާއި  ފީ ގ ބުކިން
  އްތަފީ އެހެނިހެން 

 ން ގުނެ

ޑިވެޓޭސް  .64 ބުދަެގ  ޓެއް ންލޮޕްމަޖް    ޔުނިޓެއް   ެގމާރާތުޢިދު  މެއްއެ   އި އާފީ  ގ ންކިށުން 
،  ނީނެޭގއަށް  ރޕަލޮވެޑި   ައުގ  ޅޭ ގު ޓާޔުނި  ތަވަނު  ފީ  ންނަާގ ެއހެނިހެެގން  ކުމާ ުގޅި ަގނެިވއް

ަގވާ  ންށުދަ  ެގނުޤާނޫ  މި އުސޫކުންބަޔާ  އިދުަގއި ހަދާ  އި  ލުތަކާއިރާ   ،ރުން ތުހަމަތަކުެގ 
 .ތިންނެވެެގމަތު ރާ ޮގޔާންކުރީގައި ބަތި
 

އެއްމެދު  ރާތަރައްޤީކު  ންށުދަ  ެގންޓްލޮޕްމަވެޑި  ޖްޓޭސް )ހ(   ހިމެނޭ އްތެރާމާޢި   ގައި 
ނެ  ގ ންބުކިެގ  ޓެއް ޔުނި ޅޭނީ، ހެހުށަ  އަށްޕަރލޮވެ ޑި  ިގނަވެެގންއެންމެ  ށް  ުގމަފީ 

Formatted: Centered

Deleted :ިެަރޑިވެލޮޕަ  ރިައޑްަގއިެް ޕީ…އ 
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ

Deleted :¶

Formatted: Centered

Deleted : ިޮގތަށްރާންކުަގއި ބަޔާ އިދުަގވާ  އިނާނޫޤާމ،  
...

Formatted: Centered

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްއްެްތަ…އު ޔުކިޔެ ލި…ެާ އިހަމެންއެ ުގޅޭޓާނ  
...

Formatted: Centered

Deleted :ދާން އުފައްެެ ދަށު…ރާޔާންކުބަ  އިަގ  
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްހޭ ޖެލަންއި އުފުގަ ސްޓޭޖްތަކު  ކިއެކިއެ  ެގޓްނ
...

Deleted : އްދާަގއި ެާ … ނަވަ 70ޤާނޫނުެގ
...

Deleted :ެޓް ންލޮޕްމެޑިވ

Deleted :¶
...

Formatted: Not Highlight

Deleted : ެޅޭއްކުމާގުވިގަނެގުމާއި  ނ  

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްދު  މެއްއެ …،އި އާފީ  ގ ންކިށުން ބުދަެގ ޓެއްނ
...

Deleted :ިއި  އްަގ ޤާނޫނެ އެހެންެގއްޖޭހިރާވެދ
… ، ކުދަނހިހާވާ ނުފައިކޮށްބަޔާން  އެހެންޮގތަކަށް

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ
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ައުގެގ  އް ޓެ ޔުނި  ްއކާވި  ނޭހިމެ   ގައިއް ތެރާމާޢި  ދުއްމެއެ   ހެއް ފަ)  %5ެގ 
 . ވެއެ  ސައްތަ(ންއި
 

ެއއްބަސްވުުމެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޖްސްޓޭ )ށ(   ނަާގށުދަެގ  ބުން  މެދު އާފީގ  ންކި 
  މުގެ ކުއް ިއވާ ަގނެވި ވެފަމެދުދެ  އާރ ޕަލޮވެޑި  އިފަރާތާ  ނަަގން  ،ކުރާނެ ޮގތެއްމަލުޢަ

 ެއވެ.  ރަންވާނެކުންޔާ ބަ ށްކޮފުސާ އިމުގަ ސްވުއެއްބަ
 

 ހުށަހަޅާ  ށްމަހޯދު  ޑްފަންރި  ެގފީ ގ  ންކިބު   ލާފުވެެގންޚި  ވުމާއެއްބަސް ޑިވެލޮޕަރ   )ނ(  
ރިިއ،  ަގއްނދެހި ޮގފަންއެ  ދެވޭނެ  ފަރާތާިއ  ަގތް  ޑް    މެދު ދެ  އާރޕަލޮވެޑިންނަ 
 . ވެއެ ވާނެކުރަން ބަޔާން އިވުމުގަ ސްބަ އެއް  ްއކުމުެގވިަގނެ  ިއވާފަވެ
 

ކައުންޓް  އެ ޓްކްޖެރޮްޕ
 ޅުވުން ހު

ފަންާގހި  ށްކޮތަރައްޤީ  ތް މާރާޢި  އްމެދުއެދަށުން    އްެގންޓެމަޕްލޮވެޑި  ޓޭޖްސް  .65 ، ތްތަކުންރާ 
މަނިޓަވްޑިލްމޯ އޮސް    ޖް ސްޓޭ  ގައިއް ކެ ބޭން  އިވާށްފަދޫކޮ  ސްސަންލައި  ންތޯރިޓީރީ 
، ށްއް ކުރުމަތަތްލާމަޢާމު  ޅޭުގއާ ސާއިފަ  އިހަމެންެގ އެމަޝްރޫޢު  ވާޓް ނިސްބަތްންމަލޮޕްވެޑި

ޤާނޫ ހަދާ  ށުދަ  ގެ ނޫނުޤާ  މި  ނާއިމި  ކްޓް ޖެޕްރޮ  ،ޮގތަށް ރާކުޔާންބަ  އި ގަ ދުއިަގވާ ން 
 ނެއެވެ. ވާންވަޅު ޓެއް ހުކައުންއެ
 

  އިސާގެރޫޢާގުޅޭ ފަޝްމަ
 ތްކުރުން ލާޢާމަމު

މާ ނަވަ  65ެގ  ނުނޫޤާ  މި  .66 ބަގަ ދާއް   ސާ އިފަ  ށްޓަންއުއެކަޓް  ޖެކްރޮޕް  ށްފަިއވާކޮޔާންއި 
 ން ށުދަ  ނުެގނޫމި ޤާނޫނާއި  ޤާ  މި  ނީ،ރެވޭދޫކު  ފައިސާއެ ކައުންޓުން    ވޭނީ އަދިކުރެމާޖަ
ބަ ދުަގއިަގާވއި  ދާހަ އުކުންޔާ  ެގ  ރޫޢުޝްމަ  ،އަދި ނެވެ.  ންތިމަކުެގހަމަތަ  އިތަކާ ސޫލުރާ 

 ވާފުޚިލާ  ދާއިވާ ގަ   އެއި  ނާޤާނޫ  ، މިކާއި ތަތްޮގ  ނެރާކު  ރތައް ޑިވެލޮޕަޢާމަލާތްފައިސާެގ މު
 ވެ. ވާނެއެ ކުރަންބަޔާން އިގަ ދުަގާވއި  އެޅުތައް އަޅާނެ ފިޔަވަ މެދުރާތްތަކާފަ
 

 ބު ބާ   ވަނަ އަށް 
 ން ރު ޖިސްޓަރީކު މާރާތް ރަ ޢި   މެދު އް އެ

 
ގެ  ތު މާރާޢި އެއްމެދު

  ޓުޔުނި
 ން ރުކު ޓަރީޖިސްރަ

ޔުނިޓުތުމާރާޢިމެދު  އެއް  ންތިމަހަމަތަކުެގ  އިކާުއސޫލުތަ  ވާއި ފަށްކޮންބަޔާ  ގައިރީތި  .67   ެގ 
ާވއިދުަގއި ަގ ށުން ހަދާނުެގ ދަމި ޤާނޫ ނާއިނޫ ޤާމި ،ންމުށަހެޅުހުއެދި ށް ކުރުމަރީރަޖިސްޓަ
ކަންތައްތަބަޔާންކުރާ ޓެްއެގ  ނިޔު  މެންކޮ  ހިމެނޭ  ަގއި މާރާތުޢި،  ހުފަމަށްރުކުވަރުށަ ކަ  އް 

ނަުމަގފަރާތުއެ  ށްކަފަރާތަވެރި   ޅާ ކަނޑައަ  ރީންޓްމިނިސް  ،ރީއެއް ޓަސްރަޖި  ނިޓުެގޔު  އި ެގ 

Deleted :ިއިއްަގޤާނޫނެ ހެން އެހިރާއްޖޭެގވެދ  
 މެކު، އެންދަނހިހާފައި ނުވާކޮށްން ކަށް ބަޔާއެހެންޮގތަ

…  ިގނަެވެގން،

Deleted :5%

Deleted :ެޓް ންމެޕްލޮޑިވ

Deleted : ައ

Deleted :  ޑިވެލޮޕަރ

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެެތްމާރާޢި އްމެދުއެ ދަށުން  އްެގންޓ 
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްެާއިހަމެންެގ އެމަޝްރޫޢު ވާޓް ނިސްބަތްނ
...

Deleted :73 …5 ައި  ަގދާ އް މާނަވ
...

Deleted : އ

Deleted : ްހަތ

Deleted : ަެ ްށ

Deleted : ުއްދަ ދިނުން ހު   ގެ މ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ްެ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ުއްދަ ދިނު މުގެ ހ

Deleted :ިއި ަގޤާނޫނު މ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ާންތިެަ…  ހަމަތަކުެގ އިކާއުސޫލުތަ ެުރ 
...
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 ާވނެވެ. ދޫކުރަން ންކައުންސިލު ންތިމަޮގތުެގ  ތްވާްއޮގ އެ ކާތަސޫލުއު
 

ދި  ެގމްކީސްސްޓްރާޓާ   )ހ(   ނިސް  އެ  އެކު،މާނުހުއްދަ    އި ަގތުމާރާޢިބަތްވާ  ސްކީމް 
ިއ  ކާ ތަ އުސޫލުރާންކުޔާބަ   އިަގނުނޫޤާ  މި  ،ންރާތުފަެވރިެގ  ޓެއްނި ޔުންމެކޮ  ނޭހިމެ
 ޓުނިޔު  މާރާތުެގޢިދު  މެެއއް  ގައިމުނަ  ގެ ތުފަރާއެ  ންމަތިެގތަކުމަހަ

 . ވެއެ ނެވާންށަހަޅަހުއެދި  މަށްކުރުޖިސްޓަރީރަ
 

ަގ )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ޅާނީ،  ހަހުށަ  އެދި  ަމށްކުރުރީޓަޖިސްރަމަތިން  ޮގތުެގިއވާ  މި 
ކަނޑައަ އެ ޓީ  ސިެގ  އް އެޓީސި  އެ  މަނައިގަ ސިޓީެއއް  ރިކޮށްމެދުވެ  މުފޯޅާ  ކަމަށް 

 .  ށެވެސިލައުން ކަ  ށު ރައްެގށެރަ އެ ރަށެްއަގިއނަމަ ، އަދިށްންސިލަކައު
 

ގެ  ތު ރާމާޢި އެއްމެދު
  ޔުނިޓު

  ށްމަޓަރީކުރުސްޖިރަ
 ތައް ޙާލަތް ނެޅޭށަހެހު

ޔުނިމާރާތުޢިއްމެދު  އެ  އިގަ ކުތަތްޙާލަ  ނިވިނައަން  .68   އެދި ށް  މަކުރުރަޖިސްޓަރީ  ޓުެގ 
 ނެއެވެ. ދާޅިހެށަހު
 

 ؛ށްމަކުރުރީޓަރަޖިސްއަލަށް ްއ ތަ ޓުޔުނި ެގމާރާތުޢި އެއްމެދު )ހ(  
 

ެގ  ޓު ޔުނި  ންބުބަސަ  އްެގދަލެބަ  އަންނަ  ށްކަލޭނަޕް  ޓާ ޓްރާސް  ފައިވާށްދޫކޮއްދަ  ހު ށ()  
 ؛ަމށްއުނަެގ ދަލުބަ ށްޓަރީއަސްޖިރަ
 

އެފައިވާރީކޮށްރަޖިސްޓަ )ނ(   ވިޔުނިޓެ  މާރާތުެގޢިމެދު  އް    ޔުނިޓުގެ   ުގޅިެގން  ްއކުމާއް 
 .ަމށްެގނައު ލުދަބަ ޓަރީއަށްރަޖިސް

 
  ންޓްގެ ޕްމަލޮ ޑިވެ ޓޭޖްސް
ން  ދަށު

ށް  މަރުޓަރީކު ރަޖިސް
 ން ޅުހެހުށަ

އެދި މަށް  ރުރީކުޓަސްޓުތައް ރަޖިނިޔު  ެގރާތުމާޢިދު  މެއެއް  ށުންދަ  ްއެގޓެންލޮޕްމަޑިވެ  ޖްސްޓޭ  .69
 ނެއެވެ. ވާޅަންހަ ހުށަންތައްޔު ލިޔެކިވިނަނިންއަ މަ،ށަހަޅާނަހު
 

ދަލޮޕްމަޑިވެ  ޓޭޖްސް )ހ(   އެންށުންޓްެގ  ަގއްޓެނިޔު   ތުެގރާމާޢިއްމެދު    ނެވިްއކުމަށް  
 ؛ފޯމު ނޑައަޅާކަމިނިސްޓްރީން 

 
ވެރިފަލުސްއަ  ބިމުެގ ށ()   އެއްމެދު  ތުރާ  ހުށަވިްއކުޓު  ނިޔު  ެގރާތުމާޢިން  ހަޅާ މަށް 

 ؛ލިޔުން

Deleted :ިބަތްާވ ސްކީމް ނިސް  އެ ެއކު،އ
...

Deleted :ެމާއްދާެގ  …  ޮގތުަގއި  މާރާތެއްެގޢި ދުއެއްމ ިެ
...

Deleted :ެށްމަ ކުރު ރީޓަން، ރަޖިސްތުޮގމިއ 
 ތައްޅުންށަހެހުއެ  ސިލުންންއުކަ ،ންޅުމުެަށަހެހު

¶ނެެއވެ. ވަންވާފޮނު  އަށްމިނިސްޓްރީން ސިލުންކައު

Deleted :ްެ

Deleted :ުެާނެެޭ… ެަ ށަހެހު  ށްެަ…ހޯދުއްދަ ގެ ހުމ
...

Deleted :ްެ ީއެދިށް ެަ…ެގ ހުއްދަ ހޯދުމުކުރުރަޖިސްޓަރ 
...

Deleted :ައް  ތަޓުޔުނި  ެގމާރާތުޢި ެެއްމެދު… ށްލައ
...

Deleted :ަެގ  ޓުޔުނި ންބުބަސަ  ްއެގދަލެބަ އަންނަ ށްކަެްއ
...

Deleted :ިންެގންނަ ޓަރީއަށްރަޖިސް ޔުނިޓުެގ ުގޅިެގން އ 
...

Deleted :¶
...

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ ެޓު  ޔުނި ތުގެ މާރާ ޢިން  ދަށު ންޓްގ
...

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްެގރާތުމާޢިދު މެެއއް ށުންދަ އްެގޓެނ 
...

Formatted: English (United States)

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެައްޓެނިޔު ތުެގރާމާޢިއްމެދު  އެންށުންޓްެގ ދ  
...
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ކައުންސިލުން  ބާ  ެގޖޭއްވެހިރާދި )ނ(   ލައި ޓަނޯ    އިވާ ދޫކޮށްފަ  ސްންސަރީއެއްޮގތުަގއި 

ވަ ަގއިކޮށްފަރަިއޒް ޓަނޯ  ކު ލަކީޤާނޫނީ  ނުވަސްވުންބައްއެ  ގެ މުކުއް ނެވިާވ  ތަ  
 ؛ންވުއްބަސް ާވ އެއި ފަކޮށްޓަރީ ސްޖިރަ ޓެްއގައިކޯ
 

  ޮގތުަގއި ެގައގު   ެގނިޓުއި ޔު ުމަގވުއެއްބަސް  ށްފައިވާބަޔާންކޮ  )ނ( ަގއި  މާއްދާެގ  މި ()ރ  
ފަކަނޑައަ ޔުސާ އިޅާފަިއވާ  ޔުނި ރާތުންފަފަިއވާ  ަގނެ  ނިޓު  ިވއްކި    ތަށް ރާފަ  ޓު 
 ؛ޔުންލިުމެގ  ކަވާއި ފަށްކޮޞްޚަލާ ދައްކާ
 

ނިޓަކީ،  ނުވަތަ ޔު  މަކީހަޅާ ބިށަހު  ށްރުމަޓަރީކުރަޖިސް  ގައިތު ޮގގެ ތެއްމާރާޢިއެއްމެދު   ބ()  
  އް ޒެ ތިރާއިއު  ެގތުފަރާ  ހިފާ ހުނު  ، ރަނަމައްޔުނިޓެތަ  ވަނު  އްމެއިވާ ބިކޮށްފަހުނުރަ

 ؛ންޔުލިމުެގ ނެތްކަ
 

ޤާނޫ )ޅ(   ޑިވެޓޭސް  ހަދާ  ދަށުން  ެގނުޤާނޫ  މިނާއި  މި  ހޭ  މާބެުގންހިންޓް  ލޮޕްމަޖް 
ހުށަހަޅަންޖެމަތިެގމަތަކުހަ  އިތަކާލުުއސޫ  ރާކުންބަޔާަގއި  ދުއިަގވާ  އިން    ރު ތުހޭ 
 . އް ތަންކިޔުޔެލި
 

އްގެ  ތެރާ ފަ އެހެން
  ގެނިޓު ޔު ނަމަށް

  ރަޖިސްޓަރީ
 ން ރުކުލު ބަދަ

ހިމެްއަގތެމާރާޢިއެއްމެދު   ހ()  .70 ،  އިށާދިނުމަ  ންބައިހި  އި ތާ ޔައްޞި ވައް  ޔުނިޓުތަ  ނޭިއ 
ބަދަފަރާތަކަ  ން އެހެ  ޓަރީސްޖިރަ  ގެ ޓުޔުނި  މާރާތުެގޢި  ދުއްމެއެ ، ށްމަލުކުރުށް 
 ވެ. އެ ނެންވާހަޅަށަ ހު ންތައްޔުކި ޔެނަނިވި ލިންއަ
 

ހިމެނޭއިއްގަ މާރާތެޢި  މެދުއެއް (1)     އިންހިބަ  އިތާ ވަޞިއްޔައް  ތަނިޓުޔު   
އެއް  މަށްދިނު ޔުހި  އިަގތުމާރާޢިދު  މެނުވަތަ    ޓަރީ ރަޖިސް  ެގޓުނިމެނޭ 
 ން ރާތުފަ  ހޭބެ މާކަެގ  ކާރުރުސަ  މަށްކުރުބަދަލުކަށް  ފަރާތަ  ހެންއެ

 ؛ިއވާ ފޯމުފަ އަޅާކަނޑަ
 

ވެމުބި (2)    އަސްލު  އެތަނުވަ  ންރިފަރާތުެގ    ގެ ނިޓުޔު  ެގތު މާރާޢިދު  މެއް 
ޔުނިތުފަރާވެރި ވިއްކު އްޓެން  ޔުނުވަލުމަށް  ށްކޮދޫނުވަތަ    މަށް   ގެ ޓު ނިތަ 
 ؛ންވާ ލިޔުއި ކޮށްފަސޮއި  ވެރުރާޤްއި ށްމަކުރުލުދަޖިސްޓަރީ ބަރަ
 

Deleted :ޮެަސްންސަ ެީެއއްޮގތުަގއި ލައި…ެްޓ 
...

Deleted :ާެގއަގު  ގެ ނިޓު އި ޔުމުގަ ވުއެއްބަސް  ެުރ  
...

Deleted :ިށްރުމަޓަރީކުރަޖިސް ަގއިތުެޮ…  ެގތެއްެާރާ…ޢ 
...

Deleted :ޖް ޑިވެޓޭެް… ،އި ދާއިވާ ަގ ަެ
...

Deleted :ެެ

Deleted :ަެ ްރާކުންބަޔާަގއި ދު އިގަވާހޭ މާބެުގންހިންޓ  
...

Deleted :ްރީޓަ  ރަޖިސްޓުނި ޔު މާރާތުގެޢި މެދުއެއ  

Deleted :ްއު ލި ހޭޖެނ

Deleted :ިއް ޓުތަ ޔުނި އްގައި ހިމެނޭތެމާރާޢ
 ދުމެއްއެ  އި،ދިނުމާންބައިހި ،އި ރުމާކުްއޔަތްޞިވަ
ށް ފަރާތަކަ ންއެހެ ޓަރީސްޖިރަ ޓުޔުނި މާރާތުެގޢި

ނަނިވި  ންއަ، ށްމައްދަ ހޯދުހުމުެގ ލުކުރުބަދަ
¶ވެ. އެ ނެންވާހަޅަށަ ހުންތައްއުކިއެލި

Deleted :)ހ(
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Deleted :ުއް  ތަނިޓުޔު ހިމެނޭ އިއްގަ މާރާތެޢި އެއްމެދ
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 ހެންއެ ޓަރީޖިސްރަ ެގޓުހިމެނޭ ޔުނި ެގތުމާރާޢި
ެގ  ކާރުރުސަ ، މަށްޓަކައިކުރުދަލުބަކަށް ފަރާތަ

؛އިާވ ފޯމުފަކޮށްސްފާ ރާތުންފަހޭބެމާކަ

Deleted :ްމެނޭ ހި އިަގތުމާރާޢިދު މެނުވަތަ ެއއް…ނ
...
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ނުވަތަ   ންއިހިބަ   ށްކޮރިވެމެދުޢަތް  ޝަރީ  ، ޓަކީޔުނި  ރާތުެގމާޢި  އެއްމެދު (3)   
ދަތެްއެގޔައް ވަޞި ޔު  ރާތަކަށްފަން  އެހެ  ންށު  އެނައްޓެނިލިބިދޭ   ކަމާމަ، 

ނިންކޯން  ުގޅޭޮގތު   ޮގތުގެ ނިމުނު  ތްޝަރީޢަ  ެގޔާޤަޟިއް ވާ  ފައިމާޓުން 
 ؛ކޮޕީ ެގޓުޕޯރި
 

ނުވަޓު ނިޔު  މާރާތުގެ ޢިއްމެދު  އެ (4)    ޔު   ެގއްކުމު ވި ނެަގކީ  ތަކަޓުނިތަ 
ބަދަލުރަޖިސްޓަރީ  ޔުނިޓުެގ  ދަށުން  މެްއެގއެއްބަސްވު ހުންރަކު   ޅާ  ށަހަ 

ދިވެމަނައްތަކެ ޔުނިޓުނުވަތަ    ނިޓެއްޔު ކައު  ެގއްޖޭ ހިރާ،  ން ސިލުންބާ 
ލަތުގަ ރީއެްއޮގޓަނޯ ވަޤާނޫނީ   އިވާފަށްދޫކޮ  ންސްސައިއި    ކު ލަކީ 
އެއްެގމުްއކުަގނެވި  ވާ އިފަ ކޮށްރައިޒްޓަނޯ ނު ސްވުބަ    އި ގަ ޓުކޯަވތަ  ން 
 ؛ންވުބަސް އްއިވާ އެކޮށްފަޖިސްޓަރީރަ
 

)ރުއަކުމި   (5)    ނަންބަރު(  4ެގ  ކުުމެގ އްަގނެވި   ފައިވާށްންކޮބަޔާގައި  ވަނަ 
ހުށްރުމަދަލުކުބަ  ޖިސްޓަރީރަ  ދަށުންްއެގ  ވުމެސް ބައްއެ އެ މަ،  ނަޅާށަހަ 
ނިޓު  ޔު  ،އިސާފަ  ވާފައި ޅާޑައަކަނޮގތުަގއި  ެގ ައގު ޓުެގނިޔު  ވުމުަގއިސް ބައްއެ
  ެގމު ވާކައިފަށްކޮ ޞް ލާޚަ  ކާދައް  ށްތަފަރާ  ކިޓު ިވއްޔުނި  ތުންރާިއވާ ފަފަނެަގ

 ؛ންޔުލި ެގތުޮގންދާނެދަްއކަމު ސާއިތަ ފަނުވަ ލިޔުން
 

  ވަތަ މެއް ނުިއާވ ބިކޮށްފަނުހުރަ ކީޓަ ނިޔު ތަނުވަ މަކީބި ގެ މާރާތުޢިއްމެދު އެ (6)   
 ؛ންޔުމުެގ ލިކަނެތް އްޒެ ރާިއއުތި ރާތުެގފަ  ފާހިނު ހުރައްނަމަ، ނިޓެޔު
 

ވެޔު (7)    ފީއާއިސްންނެއިންޓެމެ  ތުންފަރާރިނިޓުެގ    ފީ   ންހެެއހެނި   
 .ންޔުލި  ވާދޫކޮށްފައި ންނުޝަރޭކޯޕަޓް ންމެނޭޖްމަ ،ެގކަމު ވާއި ދައްކާފަ

 
ކަށް  ފަރާތަ  ހެންއެ  ޖިސްޓަރީރަ  ެގއް ޔުނިޓެ  ސްނޭ އެްއވެ ހިމެންަގއިޕްލޭ  ޓާރާޓްސް )ށ(  

އެ މުގެ ިވއްކުަގނެއަދި    ،ވޭނީބަދަލުކުރެ މު  ކުރެވޭޢާއްެވސް  މި މަލާތެއް    ނީ 
ބަޔާނޫޤާ އުސޫލު ނުގައި  ސްއޮ  ލްޝެޑިއުމަތިން  ކުެގތަހަމަ  އިތަކާންކުރާ  ޓާ  ޓްރާފް 
 އެެވ. ފަހުަގދަ ލިބުމަށްއްހު ެގރީޓްމިނިސް ހު ފަށްމަކުރުޙުއިޞްލާ ސްޓްނިޔު
 

އި  ޕްލޭންގަޓްރާޓާ ސް
   ތަންތަން ންމުޢާ ހިމެނޭ

ހިމެނެއްޕްލޭ  ރާޓާޓްސް  .71 ރަޖިސްވަ  ނަށްތަންތަ  މުންޢާ  ނޭަގއި  އް ދައެ ހަ  ޓަރީއެއްކި 
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ޔުހުރި  ތުެގމާރާޢި ދު  އްމެއެ  ތަނަކީންތަ  ންމުޢާ   ،ވެސްމަނަ.  ވެ އެވޭނެދެނު ެގ ތަކުޓުނިހާ 
  އި ޓަރީަގސް ރަޖިރާކު ދޫކަށްތަރާތްފަޔުނިޓުެގ ވެރި،  ކަންތަންތަންވާ  ސާއް ހި  ެގކުތަތްރާފަރިވެ
 އިަގންހި  ތަން ތަން  ންމުޢާ  ނޭހިމެއި  ލޭންަގޕް  ޓާޓްރާސް  ،އަދި.  ވެނެއެ ންވާންކުރަޔާބަ
މިކީމަލެހެއްޓުބެ ދަޤާނޫނު    ކޯމަންޓްނޭޖްމެ  ދާއްފައު  ށުންެގ  ތުން ފަރާ  ެގޝަންރޭޕަ 
 . ވެއެކުރަންވާނެ ންއި ބަޔާރަޖިސްޓަރީގަ  ެގޔުނިޓު  ކަމުަގއިންކަންކަ ހޭޓަންޖެއްލަހަބަ
 

  އިގަންލޭޓާ ްޕ ރާސްޓް
  ސަރީސެކްއެހިމެނޭ 

   ޓުޔުނި

ޕްރާޓާޓްސް  .72 އެަގއި ލޭނެއް   ހިމެނޭ   އްއެ ދަހައް  ރީއެ ޖިސްޓަރަ  ކިވަ  ށް ޔުނިޓަ  ރީސެސަކް 
  ސެސަރީ ޔުނިޓެއްކް ށް އެޓަކަނޭ ޔުނި މެއި ހިންަގޕްލޭޓާ  ޓްރާސް   ، ވެސްނަމަ  ެވ.ނެއެދެވޭނު

ެގ   ޔުނިޓުސަރީސެކްއެ   ރީަގއި ރަޖިސްޓަ ކުރާ  ދޫ  ށްތަފަރާވެރިޓުެގ  ނިޔު  ފަިއވާނަމަޅާކަނޑައަ
 ވެ. ނެއެ ވާންންކުރަބަޔާ ލްޞީތަފް
 

  އިގަބިމެއް ޑާރަބަން
ދު  އެއްމެ ނޭމެހި
   ޓުޔުނި  ގެ ތުރާމާޢި

ޔުނިސްޓްރާ  .73   ވާއި ފަކޮށްމާރާތްޢި  އިަގބިމެއްބަންޑާރަ    މާރާތަކީޢިވާ  ތްބަނިސް  ޓުޓާ 
ވެރިޔުނިޓުއެ  މަ،  ނަވާތަނަކަށް ރަޖިސްފަރާތުެގެގ  ބައެ    ަގއިރީޓަ  ޑާރަ  ންޔުނިޓަކީ 
 ވެ. އެ ންވާނެބަޔާންކުރަކަން  ޔުނިޓެއް ރިހު ގައިބިމެއް
 

 އިގައްބިމެ އްލައަމި
  ދުއްމެނޭ އެހިމެ
 ޔުނިޓު  ގެ ތުމާރާޢި

ނިސް  .74 ޔުނިޓު  ިއާވ  ކޮށްފަރާތްމާޢި  އިމެއްަގބިއްލަ  މިއަ  ކީމާރާތަޢި  ތްވާބަސްޓްރާޓާ 
އެ ވާނަމަކަށްތަނަ ވެރިފަރާޓު ނިޔު  ،  އަޓަޔުނިެއ    ނިޓުަގއިޔުތުެގ  ެގ   ަގއި ބިމެއް   މިއްލަކީ 
 . ވެއެ ރަންވާނެންކުބަޔާ ކަންނިޓެއްޔު ރިހު
 

  ރާދޫކު  ޓަށްޔުނި
ޖިސްޓަރީގައި  ރަ
 މަޢުލޫމާތު  ހޭނަންޖެންހު

  މަޢުލޫމާތު ޖެހޭ  ހިމަނަން  ޓަރީގައިޖިސްރަ  ެގއްޔުނިޓެމެ  ންކޮ  ނޭމެހި  ގައިމާރާތުޢި  އެއްމެދު  .75

 . ެއވެނެންވާބަޔާންކުރަދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ނޫނުެގ ޤާމި 
 

  ތުގެރާމާޢިދު އެއްމެ
   ރީޖިސްޓަރަ

 ެގތުމާރާޢި  ޅިމު  ރު،އި ހަދާ  ޓަރީ ރަޖިސްށްކަތަޔުނިޓު  ހިމެނޭ  ނެއްަގއިލޭޕް  ސްޓްރާޓާ ()ހ  .76
އެއްހިމެނޭޮގތަށްމަޢުލޫމާތު   ރަޖިސްޓަރީޢިމެދު    ެއ  ،  ދައި ހަ  އެއްމާރާތުެގ 

ހެރީއެރަޖިސްޓަ އަދި  ގައިސިލްކައުން   ދިއް    ގެ ރީރަޖިސްޓަ  އެ  ބާއްވަންވާނެެއވެ. 
 ތްރާމާޢިއްމެދު  އް އެއެވާ ކޮޕީ އި ހާފަޖަ  ނޑުތައްަގންަގިއދޭ  ން އަތްކަޮގލާ ެއއްސްއަ

 ެއވެ. ދޭންވާނެ ކައުންސިލުން ނަށްޕަރޭޝަންޓް ކޯނޭޖްމަމެނިސްބަތްވާ 
 

ހިމެނޭ ގައި  ރަޖިސްޓަރީެގ  ތުމާރާޢިމެދު  ެއއް  ވޭރެކުދޫ)ހ( ެގ ދަށުން  ދާެގ  މި މާއް )ށ(  
ހަ  ޤާނޫނުެގ  މި  ނާއިނޫޤާމި  ،  ޖެނަމަެވއްބަދަލު  ރާތްވެރިފަ  ޔުނިޓެްއެގ ދާ ދަށުން 

Deleted :ްެްމު…ޢާ ޢާ…،، ވެސްމަެަ… އެހެނ 
...

Deleted :ަެ

Deleted :ަން ރީކުރުސްޓަރަޖި…އްތ
...

Deleted :، ަވެ.ނެއެ ދެވޭ ނުއްއެ ދަހައް ރީއެޖިސްޓަރަ ކިވ  
...

Deleted :ްެ

Deleted :ުެ

Deleted :ްގޯއްޗެއ

Deleted :ަކުރުން ޖިސްޓަރީ ރަ…އްތ
...

Deleted :ިއި ަގބިމެއްބަންޑާރަ  މާރާތަކީޢ 
...

Deleted :ްޗެގޯއ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ަން ރުކުރީ ސްޓަޖިތައް ރ

Deleted :ިއިމެއްގަ ބިއްލަ މިއަ ކީމާރާތަޢ  
...

Deleted :ްތައ

Deleted :، ާގައި  ދު އިވާަގދާ ހަ ެގ ދަށުންނޫނުމި ޤ
އ  ބަޔާންކުރާ

Deleted :ަތައް ެަޢުލޫމާތު…ވި ންނަނިއ
...

Deleted :ުންނަ ހ

Deleted :¶
...

Deleted :ެން ދުހ

Deleted :ަެގސިލް ެައުން…އުލަތުދ  
...
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ބަ،  ެގމަތިންޮގތު   ވާއި ގަ ދުއިަގވާ  އެދައެ  ރަޖިސްޓަރީއަށް  ެގ  މާރާތުޢިއްމެދު  ލު 
 ވެ.   އެ ންވާނެންނަެގ
 

  ނޭ އި ހިމެަގރީރަޖިސްޓަ  ތުެގރާމާޢިެއއްމެދު  ން  ތިމި މާއްދާެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގތުެގމަ )ނ(  
ޔުނިޓެ އެްއވެ ވެރިސް  ށް  ރީއަރަޖިސްޓައެ    ނުވަތަ   ވެއްޖެނަމަބަދަލުތް  ފަރާްއެގ 

ިއާވ އިދުގަ ދާ ގަވާށުން ހަމި ޤާނޫނުެގ ދަ  އިނާނޫޤާ  މި،  މަނަސްފިެގނެ  އްރެތުއުނިއި
 ވެ. ނެއެ ކުރަންވާ ހިއްސާނާރޭޝަކޯޕަމެނޭޖްމަންޓް  ތުމަޢުލޫމާ އެން ތިެގމަޮގތު
 

މާއްދާގައި (ރ)   ޮގތުެގމަތިން  މި  ރަޖި މާޢި  އެއްމެދުވާ  ެއ  އެމާދުހެ  ރީސްޓަރާތުެގ  ކު، 
ހުރި   ރަޖިސްޓަ ތީެގޯގ  އި ތާމާރާޢިނުވަތަ    ރަޖިސްޓަރީމުެގ  ބިޢިމާރާތް    ރީ  

 ވެ. އެ ނެވާލުޠިބާ
 

  އިމާރާތުގަޢި އްމެދުއެ
ނިޓު  ޔުހިމެނޭ 

   ންދިނުށްޓަރީކޮ ޖިސްރަ

ހިގައިމާރާތެއް ޢި  އްމެދުއެ  .77 ޔުނިޓުމެ   ރަޖިސްޓަނޭ   ވި ންނަނިއަ  ކުރިންެގ  ރީކޮށްދިނުމުތައް 
 .ނެއެވެ ރުކުރަންވާކަން ކަށަވަކަން
 

ެގ  ތަކު ންކިޔުލިޔެ   އެން،  މުށަހެޅުހު  އްންތަ ޔުކިޔެލި  ވާ ށްފައި ބަޔާންކޮބުގައި  ބާމި   )ހ(  
 ؛ކަންޞައްޙަ

 
ޔުނިޓު  އިަގމާރާތުޢިމެދު  އެއް )ށ(   ރަޖިސްޓަރީހިމެނޭ  ވަތަ ނު  ކުރިން  މުެގކުރުތައް 

ބަދަލުކުއްރަޖިސްޓަރީއެ ޔުނިޓެްއެގ   ކުރިންރުމު  ޤާ ެގ  މި    ނޫނުގެ ޤާމި  އި  ނޫނާ، 
ހަދަ އެޔާންބަ ގައި  ދު ވާއިަގ  ދާ ށުން   ންުގޅިެގ  ނިޓަކާޔު  މާރާތުގެ ޢި  ދުއްމެކުރާ 

ޓެސަރު ދަޮގތުގަ ކުހުެގކާރަށް  ފަޖެކަންއްިއ  ފައިސާ  އެ  އިސާއެްއވާނަމަހޭ   
 ؛ވާކަންއި ފަދައްކާ
 

ބަ ގަ   )ބ( ާމއްދާެގ    ނަވަ  85ނުެގ  ޤާނޫމި   )ނ(    ދުމެެއއް  އިންފަދަ  ންކުރާ ޔާއި 
ޔުމެހި  އްގައިމާރާތެޢި މިލްެގޓެއްނިނޭ  އެޮގތުަގއި ކުވެރިންގެ   ިގނަ     ކަކަށްވުރެ 

ހިފަރާތް ޙާލަތަުގއި މެތައް  ޔުނިޓަ ވެއެއް   ،ނޭ  (  )އެކެއް  1ކަށް  ސް 
 ؛ންކަނުދެވޭ އިރީ ހަދަނަ ރަޖިސްޓަ ިގރެވުސްޓަރީއަށްޖިރަ
 

ޤާ )ރ(   ދަމި  ހަދާނޫނުެގ  ބައިދުގަ ަގވާ   ށުން  ކަން  ންކައިާވ  ންކޮށްފަޔާއި 

Deleted :ނ

Deleted :ަެުޢިމާރާތް ހުރި  ކު، ެއ ެެ…އިެާ…ދިނުެާ ދ
...

Deleted :ެމަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓަރީގެ  މާރާތުގެޢި ދުއްމެއ  
ކުރުން ޞާއްޙި އާއިރޭޝަންޓް ކޯަޕންމަމެނޭޖަ

...

Deleted :ެތައްހޭ ކަންތައްޖެންރަކުރު ށަވަކަ  ެް…ރިކު  މުގ
...

Deleted :ިތައް ނޭ ޔުނިޓުމެ ހިގައިމާރާތެއްޢ
...

Formatted: English (United States)

Deleted :ުެާއެން، މުށަހެޅުހު އްެްތަ …އުޔު ކިޔެލި…ރ 
...

Deleted :ިތަްއ ހިމެނޭ ޔުނިޓު އިަގމާރާތުޢ
...

Deleted :96 

Deleted :95

Deleted :ިކުވެރިންެގ މިލްެގޓެއް ނިނޭ ޔުމެހި އްގައިމާރާތެޢ  
...
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 . ކަންފައިވާވެހަމަރިފު
 

ގެ  ންޓޕްމަލޮސްޓޭޖް ޑިވެ 
އެއްމެދު   ށުންދަ
  ޔުނިޓު ތުގެ ރާމާޢި

މަށް  ޓަރީކުރުސްރަޖި
 ން ޒިމުވުލާ

 ވާބަތް ނިސްލޭންޕް  ޓްރާޓާސް  ފައިވާށްދަ ދޫކޮެގ ދަށުން ހުއްޑިވެލޮޕްމަންޓްސްޓޭޖް   )ހ(  .78
 ،ހެޅުމަށްހުށަ އެދި ށްމަރީކުރު ސްޓަރަޖި ތައްެމނޭ ޔުނިޓުއި ހިގަ ކުތަތްމާރާޢި ދުއެއްމެ

ބިއިލަތުގަ ޙާވި  އަންނަނި ައސް  ވެރިުމެގ  އަށް  ރވެލޮޕަޑި ނުވަތަ    ތަށްފަރާލު 

   .ވެވާނެއެ ލާޒިމު
 

ޕްލޭސްޓްރާ (1)    ޔުހިމެ  ގައިންޓާ  މުކުމާ އްވި ނެަގ  އްނިޓެނޭ  އް ތެމަލާޢާުގޅޭ 
ފައެ ކޮށްރާތަކާއެ ްއވެސް    ތަމަ ފުރަިއާވ  ކޮށްފަސޮއި  ނަމަ،ވާއިފަކު 

ތާރީ  ވުން ބަސް އްއެ  ހޭބެިވއްކުމާަގނެ  )އަށާރަ(  18  ށިެގންފެން  ޚުފެށޭ 
 ނުަވތަ ؛ތެރޭަގއި ހުެގވަދު މަސް
 

ޕްލޭން ނިސްޓްރާޓާ (2)    ނިމާޢިތްާވ  ސްބަ  ކޮރާތް   ޓްފިކެން ސެޓްޝަލީޕްމްމި، 
 . ތެރޭަގއި ހުެގވަމަސްދު( އްނެ )ތި 3ެގން ދުވެމަފެށިެގން  ންޚުރާ ތާރީކުދޫ
 

ރާ  ޔާންކު ބަ ގައިވަނަ ނަންބަރު(  2)ަވނަ ނަންބަރާއި  (  1)ެގ  ެގ )ހ(  މާއްދާ  މި (ށ)  
 ވެ. ަގއެ އްތާރީޚެ އަންނަ ރަތަމަނީ ފުޢަމަލުކުރާ ތެރެއިން ެގޚުރީދެ ތާ
 

ފައިވާ  ނިމި
ތްތަކުގެ  ރާމާޢި

  ށްއަޓަރީސްރަޖި
 ޅުން ހުށަހެ

ހުއްަގޮގތު ގެ ސްކީމެއް  ރާޓާސްޓް  .79  މާރާތުެގޢި  އެ ،މިނި  މާރާތެއްޢި  ފައިވާކޮށްދޫ  ދަިއ 
  ގެ ހުސްދުވަމަ(  ތިނެއް)  3ން  ދުވެގެ ެގން މަށިފެ  ންޚު ތާރީކުރާޓް ދޫކެލީޝަން ސެޓްފިޕްމްކޮ

    އެވެ.ވާނެންހުށަހަޅަދި ށް އެ ރުމަކުރަޖިސްޓަރީއް ޓެނި ޔު ހުރިހާ މާރާތުެގޢިގައި ތެރޭ
 

ގެ  މާރާތު އްމެދު ޢިއެ
  ންކަރި ލްކުވެމި ގެބިމު

އި  ރަޖިސްޓަރީގަ
 ކުރުން ބަޔާން

ރަޖިސްޓަރީަގއި ތު ޮގތެްއެގމާރާޢި  އެއްމެދު  .80 ނިތްރާމާޢިެއ    މާރާތާއިޢިާވ  އިށްފަކޮ  ސްބަތްވާ   
 ންސްބަތުނިވާ  އި ކޮށްފަކުމިލް  ޓު މެނޭ ޔުނިހި  އިަގތުމާރާޢިދު  މެ އެއް  ،ފަރާތްތަކަކީރިބިމުެގ ވެ
ޔު ހިނދު،ށްވީތަކަފަރާތްރިވެ  ކުެގނިޓުތައެ  ބިމާޢި އެއްމެދު        ބިމުެގ  އެ   ކީމަރާތުެގ 
ބިމެއްހެ  ށްކޮބައި ، އިޅަ ކަނޑައަކިން  ވަކިވަ  ފަރާތްތަކަށްވެރި މެދު އެއްނޫންކަން    ދޭނެ 

 . ންވާނެެއވެރަކުންރަޖިސްޓަރީގައި ބަޔާ ޢިމާރާތުެގ 
 

  ގާކާރުން ހިން ސަރު
  މުގެ ކަބޯހިޔާވަހި 

 ގެ ބިން ކު މަޝްރޫޢުތަ

ކި  އެކިއެސަރުކާރުން ހިންާގ    ،ހިނދަކު  ހާނާޅާކަނޑަ  ތަކަށްގޮ   ންހެއެ  ގައިއްނެނޫޤާ  ންއެހެ  .81
ތެތަކު ޢުރޫމަޝް  ކަމުެގހިބޯހިޔާވަ ހައިންރެެގ  ލިބިންސިއު  ޔުނިޓުތައް  ަގންނަ ގ  ނުވަތަ  ދޭ 

Deleted : ަން … ނޫންކަނުވަތ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ަެ

Deleted :ެންޓްޕްމ

Formatted: Not Highlight

Deleted :ިމުގެ  ޓަރީކުރުސްރަޖި  ެުނިޓު…މެނޭ ހި…އި ެަތުގެރާމާޢ
...

Deleted :ެޓް ންލޮޕްމެޑިވ

Deleted :)ހ(
Formatted: Centered

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Centered

Deleted :ަނުވަތ 
Formatted: Not Highlight

Deleted :ިން ޝަލީެް…ންމްމި، ކޮެާރާތް ނި…ޢ
...

Deleted :ނ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ާދި  އަވަނަ ނަންބަރާއި (  …ހ)ެގ މާއްދ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted : ެެުއ

Deleted :ިޓަރީ ސްތްތަކުގެ ރަޖިރާމާޢ  
...

Deleted : ުެާރާތެއް…ޢިޢި  ފަިއވާކޮށްދޫ ދައި ހުއްގަ ޮގތ 
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ައަށްރީނިސްޓްމިދި ެް އެ…އަ ެުެގ ހުއްދ  
...

Formatted: English (United States)

Deleted :ްރާތުގެ  މާމެދު އެއ

Deleted :ިވާ  އި ށްފަކޮ ރަޖިސްޓަރީގައިެޮތު … ތެއްެގމާރާޢ
...

Deleted :ަެްނޫ ހެއެ…ކުނ
...

Deleted : ިެައ

Deleted :ާެުކި  އެކިއެ ސަރުކާރުން ހިންާގ  ،ހިނދަކ
...
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 ނީ ވޭވެ   ކަުމގައިެއއްރިެގ މިލްކުވެޯގތީ  ން ނުވަތަބި  ވާއް ނިސްބަތްތެރާމާޢިކަށް އެ  ތަތްރާފަ
 ނެވެ. ށުންެގ ދަޔާސަތެއްރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ސިސަ
 

  ޓުޔުނި
  ގެމުރުކު ރީޓަސްރަޖި
 ވާއިދު ގަ

ޤާނޫ  .82 އެއްމެދު  މި  ދަށުން  އެދި މަށް  ރުޖިސްޓަރީކުރަ  އްޓުތަޔުނި  ނޭހިމެ  ރާތުގައިމާޢިނުެގ 
 އާުގޅޭރަޖިސްޓަރީ  ެގޔުނިޓު،  އިޮގތްތަކާ  ނެންވާހުންނަ  ތައް ންޔުކިލިޔެޖެހޭ  ންޅަހަހުށަ

ހައް  ތައުސޫލުުގޅޭ  މާރުކުއް  ތަލާތްމުޢާމަ ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ގަވާއިދުަގއި މި  ދާ 
 ވެ. ކުރަންވާނެއެ ންބަޔާ
 

 ބާބު   ވަނަ ވަ ނު 
 އް ތަ ތް މުޢާމަލާ ގުޅޭ  ސްޓަރީއާ ރަޖި   ، މާއި ދިނު ،  މާއި އް ގަނެވިއްކު ތަ ނިޓު ޔު   ރާތުގެ މާ ޢި   އެއްމެދު 

 
ގެ  ޓުޔުނި
  ޅޭގުޓަރީއާޖިސްރަ
 ތައް މަލާތްޢާމު

ނީ، ރާތްތައް ކުޢާމަލާމު އިމެހަންުގޅޭ އެ ެގ ރަޖިސްޓަރީއާޔުނިޓުނޭ މެހި ަގއިމާރާތުޢި މެދުއެއް  .83
 .މަތިންނެވެ ހަމަތަކުެގއި ތަކާސޫލުއު   ވާށްފައިޔާންކޮބަ އިބާބުަގ މި
 

ގެ  ރާތު މާޢިމެދު އެއް
  ގުޅޭ ޔުނިޓާ

 ތައް ތްލާމަޢާމު

ޤާނޫނާ )ހ(  .84 ޮގވާޮގތް އެއް  މި  އެ  ހިޢިމެދު  އްތުެގމަތިން  ޔުމެމާރާތެއްަގއި    އް ޓެނިނޭ 
ނުއިންބަހި  ، މާއިވިްއކު  ،ނުމާއި ށްދިޔަކުއް ވަ  ދިއްޔަތުންޞި ވަތަ   ތަ ނުވަ  ނުން 

އެފަރަހުނުކުރުން ފުރިހަމަ  ރުމުކުއް  ތަމަލާތްމުޢާ  އިހަންމެދަ  އެއިޚްެގ   ތިޔާރު 
 . ެއވެފަރާތަށް ލިބިެގންވެރިވެެގ ނިޓެއް ޔު
 

ދު  މެ އެއް  ،ކުމާއެ ވުށްތަކަރާމާޢިލިބިެގންވާ    ކި ހަިއސިއްޔަތެއްވަ  މާރާތަކީޢިއްމެދު  އެ (ށ)  
ރަޖިސްޓަރާތެމާޢި ބިކުރާންޔާބަލޭންަގިއ  ޕްޓާ  ސްޓްރާ ރީކުރުމާއިއް    އި މާ 
ޔުހިމެ  ރާތުގައިމާޢި   މާރާތުަގއި ޢިއެއްމެދު    ދިއަ، ންތަންތަ  ންމުޢާ  ކާއި،ނިޓުތަނޭ 
މުޔުނިޓުތަކާ  މެނޭހި ޤާ ،ތްތައްމަލާޢާުގޅޭ  މާހެއެ  ނޫނުެގމި  އެްއަގިއ  އްދާން 

 ވެ.   ވޭނެއެރެ ނުކު ތްކެއްވަ މާބި ކުހިނދަ ހާޅާށް ކަނޑަނާވަކިޮގތަކަ
 

ތައް ެއ  ލަތްަވސީ  އިނާންތަތަ  ންމުޢާ   ލިބޭުގޅިެގން  ޓަކާ  ޔުނިމާރާތެްއެގޢި  ދުއެއްމެ )ނ(  
ިވއް  ޔުނިޓަކާ ހިބައިއިކަ ވަކިން  ނުވަ،  ދިޞިއްޔަތު ވަ  ތަން  ތަ ނުވަ  ނުންން 

 ވެ. ނެއެ ނުވާެގންކޮށްތެއް ސް މުޢާމަލާވެއްފަދަ އެކުއްޔަށްދިނުންނުވަތަ  ންރުކުނުހުރަ
 

ާވ  އިޅިފަ ކަނޑައެ ކަށްއެ ޔުނިޓަ، ޓެއްނިސް ޔުއެްއވެިއ ހިމެނޭ ްއަގމާރާތެޢިދު އްމެއެ )ރ(  

Deleted :ިެގ  ޯގތީ  ން ނުވަތަބި ވާއް ނިސްބަތްތެރާމާޢ
...

Deleted : ުމެނޭ  ހި މާރާތުގައިޢިއެއްމެދ

Deleted :ުެ

Deleted :ުމ

Deleted :ާެ ިބެހޭތްކުރުމާލާޢާމަމު، އ  
...

Deleted :ިނޭހިމެ ރާތުގައިމާޢ 
...

Deleted :ްނޭ  މެހި އިތުގަމާރާޢި މެދުއެއ

Deleted :ަގެން ކުރާ ެި ޅޭެު… އިޓަރީއާޖިސްެެ ރަ…ކުތ
...

Deleted :ިުގޅޭ  ެގ ރަޖިސްޓަރީއާޔުނިޓުނޭ މެހި ގައިމާރާތުޢ
...

Deleted :ިމުންޢާ ތަކާއި، ނިޓުޔު ނޭ ހިމެ ގައިެުގެ ޔުނިޓާރާތުމާޢ  
...

Deleted :ިމެދު  އް ތުެގމަތިން އެ  ޮގވާޮގތް ެއއް އ
...

Deleted :ިލިބިެގންވާ   ކި ހައިސިއްޔަތެއް ވަ މާރާތަކީޢ
...

Deleted :ިުގޅިެގން… އިޓަކާ  ޔުނިެާރާތެއްެގ…ޢ  
...

Deleted :ިޢ
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ްއޔަތުން ވަތަ ވަޞިހިބައިން ނު  ،އިއްކަ ، ވި ޔަށްދީ އަރާފަދަ ޮގތަކަށް ކުއްފުށު  މާބޭނު
 ާވނެއެވެ. ކޮށްެގން ނުހުނުރަ ތަވަނު ދީ
 

  ގެމާރާތުޢި އިމާބި
ކުގެ  ޔުނިޓުތަ 

 ވެރިކަން ލްކުމި

ންޑާރަ ހިނދަކު، ބަ  ޅާހާޑަނާނ ކަކަށްްއގައި އެހެންޮގތަ އެ ދާމާއް  އެހެންނުެގ  ނޫމި ޤާ ހ()  .85
ބި އަމިއްލަ  ެއއްމެފައިކޮށްރީރަޖިސްޓަަގއި  މެއްއަދި  ހިއިަގރާތުމާޢިދު  ވާ    ނޭމެ 

ޔުނިޓެއްެގ ޕްލޭރާސްޓް  ވެރިއަކީ  ކޮންމެ  އޮފްޑިއުޝެ  ދިއަ  ންޓާ  ސްލް  ޓްރާޓާ  
ެގ ބިމު  ބަތުންނިސް  ެގސާ އްހި  ެގނިޓު ިއވާ ޔުޅާފަޑައަކަނ  ށް އެ ޔުނިޓަަގއިސްނިޓްޔު
 ރިެއކެވެ. ވެ
 

ޔު  އިތުގަ މާރާޢިއެއްމެދު   ()ށ   ނުވަތަނިހިމެނޭ  ޔުނިޓުތަ ޓެއް  ،  ދީ  ،އި ކަވިއް ަގނެ   ކެއް 
  އި ހިރާއްޖޭގަ ދިވެ  ށާއިތުންނަ ޔިއްރަހިދިވެމައެކަނި  ހަ  ، ނީމިލްކުކުރެވޭ  އަދި  ،ބިަގނެލި

އިންސަ)  %100  ފައިވާޓަރީކޮށްރަޖިސް ާވ  ސާ އްހި  ހިންދިވެ  ( ތައްސަތޭކަ 
ނުވަތަކު ނުވަޕާޓްނަރޝިޕެ  ންފުންޏެއް  ކޯތައް  ނުވަތަ  ، ސައިޓީއެއް ސޮ  ޕަރޭޓިވް 

ިއންސަ)   %100ށްފައިވާ  ކޮ ސްޓަރީއި ރަޖިޖޭގަ ރާއްހިދިވެ ެގ  ހިން ދިވެ  (ތަސައްތޭކަ 
 . ވެމާޢަތަކަށެ ޖަނުވަތަ އްޔާއެއްޢިމްޖަ
 

  އް ޔުނިޓެ ެގ  އްމާރާތެޢިދު  އްމެއެ  ށްފައިވާ ފަދައިން،އި ބަޔާންކޮަގށ(  )  އްދާެގމި މާ )ނ(  
  ގެ ޏެއް ކުންފުން  ވާސާއްހިން  ދިވެހި  (ންސައްތައި  ސަތޭކަ )  %100  ފަިއވާަގނެ
އެ ސާއްހި ްއެގ  ޝިޕެނަރޕާޓް  ތަވަނު ބޭރުރެ ންވަމިސް  ްއވެެގ  ފަްއ  ކަށް  ރާތަެގ 

 ވެ. އެ ނެ ނުވިއްކޭ
 

ޤާ ()ރ   ޔު  ެގނޫނުމި  ޔު  ތުންރިފަރާވެޓެއްެގ  ނިދަށުން  ިވއްކަެއ  ެއ    ،ންވާނީނިޓެއް 
ންބަރެްއެގ  މެެގޝަންރޭކޯޕަ މެނޭޖްމަންޓް  ެގމާރާތުޢިދު  މެތްވާ ެއއްނިސްބަ  ޔުނިޓު

ފަރާނިޓުޔު  ތުންޔައިސިއްހަ ަގންނަ  މަސްންރަކުދާއަ  ންތު  ކާިއ  ތަ ޔަތުއްއޫލިޖެހޭ 
މެނޭޖްއި އުމަށާންދިެގމުން  ކުރައަދާ  މްތައްތިޒާލްއި ކޯޓްމަން،  ޕަރޭޝަންެގ   
ފުރިހަމައަށް  ންުގއެ ެގމަޢަ  ތަބާވެންތަކަށް  ޔުނިޓު  ންލުކުރަމުން   ނަަގންދިއުމަށް 

 . ެއވެއިޤްރާރުވުމަށްފަހުަގ ތުންފަރާ
 

ިގނަ  ވުރެ  އެކަކަށްގައިތު ޮގކުވެރިންގެ މިލް ްއެގނިޓެނޭ ޔުހިމެގައި ތެއް ރާމާޢި އެއްމެދު )ބ(  
 އެވެ.މެނިދާނެހި ރާތްތައްފަ

Deleted :ާެ

Deleted :ެމާރާތުގެޢި ދުއެއްމ  

Deleted :ިޢ

Deleted :ާެ ަަގއި މެއްންޑާރަ އަދި ައމިއްލަ ބިހިނދަކު، ބ
...

Deleted :ިޓެއް ނުވަތަނިހިމެނޭ ޔު އިތުަގމާރާޢ 
...

Deleted :100%

Deleted :ިޞާ ސާއްޙ
...

Deleted :%100%100
...

Deleted :ާދު އްމެނުަވތަ އެތެއް މާރާޢިދު އްމެއެ ެުރ
...

Deleted :%100

Deleted :ިތަވަނު  ެގޏެއްކުންފުން ެާ…ޞާސާެް…ޙ  
...

Deleted :ާެަދު މެތްވާ ެއއްނިސްބަ އެ ޔުނިޓު  ،ެްވާނީ…ލ
...

Deleted :ިއްެގނިޓެނޭ ޔުހިމެަގއި ތެއްރާެާ…ޢ  
...
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އް ނިޓެ ޔު  މެނޭތެްއގައި ހިމާރާޢިެއއްމެދު    ،އޮތްނަމަވެސް  އެހެން(  މާއްދާެގ )ބ  މި (ޅ)  

ްއަގިއ ލެޙާވެސް  އެއް   ، ދިއަ.  ނުވާނެއެވެންއިެގހަދަބަހާ    ނުވަތަ  އިކޮށްބައިބަ
 ރެ ވުށް އަލާއިޢާށް އެއް  ބައިބައިކޮ   ނިޓެއްޔުނޭ  ހިމެތެއްގައި  ރާމާޢިއްމެދު   އެ ސްްއވެއެ

ދިރިއުއިޢާިގނަ   ކަރަގޮ ޅެވޭ ލާތަކަށް    ތައް މަތްދުޚިނޫންވެސް  އެ  ފެނާއި   ،އިންޓާތަށް 

 ވާނެއެވެ.  ނުެގންޅައި ގު ވަކިން 
 

އެހެގައިނުނޫޤާ  މި )ހ(  .86 ން ވު ބަދަލުއް ޤުތައްޙަ ނުވަތަ  އެހެޤާނޫނެއްގައި  ން  ޮގ  ބަޔާކަތަން    ނުވާހާ ކޮށްފައިންށް 
ރާތުން ފަރިނިޓުެގ ވެޔު  އެ  ނިޓެއްއްަގއި ހިމެނޭ ވަކި ޔުތެމާރާޢިއްމެދު  އެ  ކު،ނދަހި

 ހައިންމެށް ލިބިދޭ އެތަފަރާރި ވެޔުނިޓުެގއެ  ނުެގ ދަށުން  ޤާނޫ  ، މިމަފިނަވިްއކާލައި
ޤާނޫ  ،އި ތަކާޤުޙައް އެންކުއަދާ   ފަރާތުންއެ  ށުންދަ  ނުގެ މި   މެހައި ރަންޖެހޭ 
ކަމުަގިއ  ނދުން ފެށިެގން ބަދަލުވީހި  އެތަށް  ރާފަ  ންނަގަ    ޔުނިޓުއެ ،ތައް ޒާމުތިއިލް
 . ލޭނެއެވެބެ
 

ިވއްކާލުމުެގ ސަބަ ޔުނިޓެ  ނޭ ހިމެ  މާރާތެްއގައިޢިމެދު  އެއް )ށ(   ހިބައިން    ތަނުވަ  ބުންއް 
ދިނުމުއްޔަވަޞި   ތަނުވަ ސަބަތުން  ޔުއެ  ބުންެގ  މިލްޓުނި   ރިކަން  ވެކު ެގ 

ޤާނޫ  ،މަޖެނަލުވެއްބަދަ ޔު  މަތިންޮގތުެގ  ވާއި ަގނު މި  މިނިޓުެގއެ    ރިކަން ވެލްކު 
   .ެއވެނެންވާކުރަދަލުބަ ރީޖިސްޓަެގ ރަޓު އެ ޔުނި ެގ ނަމަށްތު ފަރާ ފައިވާދަލުވެބަ
 

ން ކަކުވެރި ލްމި  ތަންތަނުެގ  ންމުޢާވާ  ޅާފައި އަނޑަކަ ްއގައި  މާރާތެޢި  ދުމެއްއެ (ނ)  
ވެރިފައް ނިޓެޔު ޔުނިއެ  ނީއޮންނަ  ރާތަށްެގ  ވެ ހެން  ،  އި އެކުަގ  ރިފަރާތްތަކާޓުތަކުެގ 

ހިނކަމައިޮގތުގަ   ެގއް ޙައްޤެ   ނެވޭކުރެ ވަކިނު އެ ދުށްވީ    އި ތުަގމާރާޢިއްމެދު  ، 
ވަނުވަތަ  ބައިންހި  މާއި ްއކުވި ންތަތަން  ންމުޢާވާ  އި ނޑައެޅިފަ ކަ  ތުން ޔައް ޞި 
ރަހުވަނު  ނުންދި އެރުންކުނުތަ  މުވެއްފަދަ   ށްޙައްޤަ  އެރަންވާނީ  ކުޢާމަލާތެއްސް 

 .ނެވެތުެގމަތިންޮގނެ ނާންއުނިކަން ނާ
  

 ޓުޔުނިެގ  ތުރާފައެ  ތުން ފަރާވެރި  އްެގޔުނިޓެ  މެނޭހިމާރާތެއްަގއި  ޢި  މެދުއެއް ()ރ  
ށް ރާތަފަަގންނަ  މަ،  ނަްއޔަތުން ދީފިޞިވަ   ތަ ނުވަިއންނުވަތަ ހިބަ  ،ކައިފިނަމަވިއް 
ެގ  ދޭ ޔުނިޓުބިރާތަށް ލިނިޓު ލިބޭ ފަެއ ޔު  ންޔަތުއްވަތަ ވަޞި ނު  އިންވަތަ ހިބަނު
މިސާ އްހި  ތުެގރިފަރާވެ ބިނާކޮށް،ންވަެގ   ތަންތަނުެގ  މުންޢާ  އެފަރާތަށް   ރަށް 

Deleted :ެެެއްެމދު …އި ގަ ސް ޙާލެއް އެްއވ
...

Deleted :ިއެ… ،ނިޓެއްއްގައި ހިމެނޭ ވަކި ޔު ތެމާރާޢ  
...

Deleted :ޭެ

Deleted :ެެ

Deleted :ާނ

Deleted : 

Deleted :¶

Deleted :ަށް ކައުންސިލ

Deleted :ުއަށް ުގޅޭ އިދާރާ ލަތުެގ ކަމާ ދައ

Deleted :ށ

Deleted :ިެްމު…ޢާޢާާވ ޅާފައި އަ ނޑަކައްގައި  މާރާތެޢ  
...

Formatted: English (United States)

Deleted :ިއެ ތުންފަރާެވރި ްއެގޔުނިޓެ މެނޭެި… އަދ 
...
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 . ވެނެއެ ނާކަން އޮންވެރިލްކުމި
 

ޑާރަ ބިމެއްގައި  ބަން
  މެދުއްއެކޮށްފައިވާ 

  ޓު ނިޔު  އްގެމާރާތެޢި
 ން ރުކުއަމިއްލަ

ޢިމާރާތެއެއްހިމެނޭ  ގައި  ބިމެއް  ބަންޑާރަ  .87  ކެއް ޔުނިޓުތަނުވަތަ    އްޔުނިޓެަވކި  އްެގ  މެދު 
 ވެ.  ންނެމަތިެގކުތަހަމައި ކާއުސޫލުތަރާ  ންކުޔާބަ ތިރީަގއި ންވާނީކުރަކުރުުމގައި ޢަމަލުމިއްލައަ
 

 ެގމުބި  ރާތަށްފަވެރި  ޓުގެ ނިޔުތުން   ނިސްބަެގސާއްހިޓުެގ  ނިެގ ޔުމާރާތުޢިއެއްމެދު   (ހ)  
ެއއްމެދު  ،މަނައްބިމެ ޑާރަ ކީ ބަންތް ހިމެނޭ ބިމަރާމާޢި އެ ބޭއިރު، ލި ންކުވެރިކަލްމި
 ެގސާއްހިލިބިދޭ  ން  މުބި   ކަށްކަޔުނިޓުތަ   ނުވަތަޔުނިޓެއް    ވަކި  ނޭހިމެ  ތުގައިމާރާޢި
 ެއވެ. ރެވޭނެނުކު  އަމިއްލަ  ންކިންވަރު ވަމި
 

މާއް (ށ)   )މި  ބަޔާ ަގ(  ހދާެގ  ޔުނިޓުނު  ޓެއްނިޔު  އިވާފަށްންކޮއި   އްލަ އަމި އް  ތަކެވަތަ 
ރަްއގެ ޓުތަކެޔުނި ވެތަ ޓުޔުނިެއ    ޓަރީކުރަންސްޖި ޮގތުަގއި  ން  ކުތަތްރާރިފަކުެގ 

ހޭ ބެމާބި  ،އިކުރުމަށްޓަކައްލަމި އަންބަތްވާ ބި ނިސްތައްރާމާޢިއެއްމެދު    މަ،ބޭނުންނަ
ޤާ  އިޤާނޫނާ   ފީ   ވާފައި އަޅާކަނޑަ   ންށުދަ  ެގދު ަގާވއި  ވާއިފަހަދާން  ށުދަނުެގ  ނޫއެ 

އަމިއް  ހުދެއްކުމަށްފަ ބިން  އުސޫލު  ،އަދި  .ރެވިދާނެެއވެލަކުއެ   ން އެ 
ބެމާޢި  އެ  ކުރުމުންއްލައަމި ބިެމއްގަ މިއްއަ  ނީލެވޭރާތް  އެއްއި ކޮށްފައި  ލަ  ދު  މެވާ 
 ކަމަށެވެ. އްރާތެމާޢި
 

  ކަންކަން   އިހަންމެެގ އެމު ކުރުލައަިމއް  ބިން  ފައިވާށްކޮއި ބަޔާން ަގ  (ށ)  އްދާެގ މާމި (ނ)  
ކޯޕަރޭޝަނޭމެނިންމަންވާނީ   ޔުނިޓުހުރި  މެދުވެރިކޮށް   ންޖްމަންޓް    ގެ ތަކުހާ 

 ންނެވެ.ލިބިގެ  ދަހުއް ެގކުތަތްވެރިފަރާ
 

  ށްއިތުރަ
ންޖެހޭ  ވަރުކުރަށަ ކަ
 އްތައް ތަންކަ

ދަށުންނުެގޤާނޫ  މި  .88 ހިމެނޭ  އިއްގަ ރާތެމާޢިދު  އްމެއެ  ވާއިފަރަޖިސްޓަރީކޮށް    ެގ އްޓެޔުނި 
 ވެ. އެ ވަރުކުރަންވާނެށަކަންކަން ކަ ކުރާތިރީގައި ބަޔާން ންރިލުކުރުމުެގ ކުކަން ބަދަރިކުވެމިލް
 

  ވާ އި ށްފަ ކޮއި ބިނާޗެްއަގޯގއް   އަމިއްލަ  ދިއަ  ރަޑާން ބަށްފައިވާ އި ދޫކޮޓަކަމަށްޅުދިރިއު )ހ(  
ެގ މުބިެގ  މާރާތުޢި ެއްއމެދު  އެ  ންރެއިތެެގ  ތަކުނިޓުޔު  ަގއި ހުރިމާރާތެއްޢިއެއްމެދު  
ލިބިފަޢީޮގޝަރު   ފަރާތަށް  ރިވެއަސްލު     އް ކެނިޓުތަޔުތަ  ނުވަ  އް ޓެ ނިޔުވާ  އިތުން 

  އި އާ މީހާ  ދޭއެ  ިވއްކަން  އްތަޔުނިޓު  ތަނުވަ  ޓުޔުނި  އެ ،  ނަމަޖެއްނުންވެްއކަން ބޭވި
ދިންމީހު  ޖެހޭބަލަން  ޝަރުޢީޮގތުން  ކުހަމީ  އެ އެހެންރިއުޅޭނަށް  ނެއް ތަ  ނެ 

Deleted :ަމެދުއްެެ… ނޭ ހިމެގައިލަ ބިންތަކު އަމިއް އަދި ޑާރަންބ  
...

Formatted: Not Highlight

Formatted: Font color: Auto, Not Highlight

Deleted : ިހިމެނޭ ަގއި ެިމެއް…  ށްފައިވާކޮ މިއްލައައަދ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :¶
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ރ

Deleted :ިޞާސާެް… ޙިހިޓުެގ ނިެގ ޔުެާރާތު…ޢ…  ެެ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ބ

Deleted :ޓެއްނިޔު…ެުރާ އިވާފަ ށްންކޮއި ބަޔާަގ( ހރ  
...

Formatted ...

Deleted :ުެަޢިޢިއެއްމެދު  މަ،ން ބޭނުންނ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ޫއްޖޭެގ  ރާހިދިވެ) 2002/1 ރުނަންބަނު ޤާނ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ޅ

Deleted :ލައަމިއް ބިން…ެުރާ ފަިއވާށްކޮއި ބަޔާން ަގ (ށބ  
...

Deleted : ްކަނ

Deleted :، ްޢިޢިދު އްމެއެ  ވާެައި …ދީރަޖިސްޓަރީކޮށ
...

Deleted :ިެގ  ތަކު ނިޓުޔު ގައި ހުރިމާރާތެއްޢ
...
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   ؛ ބެލުންވޭތޯހަމަޖެހިފައި
 

ނުވަތަ  ބަންޑާރަ )ށ(   އަމިބިމެއް  ބިމެއް  ނުވަލަ  މީހަކު ތްއޮ  އްއްޗެ ގޯ ތަ  އް    
ބި  ،ޯގްއޗާއި އެ  ތަ  ނުވަިއ  ބިމާ  އެ،  މަނައިވާފަމަރުވެ ެއ  ތަ  ވަނު  މުގައިެއ 

އުސޫތަ  މުދާ  ލޭފުއު ނު  އި ތަކާތްރާމާޢިވާ  އި ގަ ތީޯގ އެންމެންގެ ލި  ންލު ރިކަިއެގ    ބޭ 

ބަހާއިނަމު އެރުގައި  އަދި  އެބަޔަ  ،  ބިމެްއގައި  އެ    އި ަގތު ޮގެގއްމާރާތެޢިމެދު  އްކު 
އެދޭށްމަކުރަރީރަޖިސްޓަ ޝައިރު  މަރުޖެންމަންނި  ތުންޮގޢީރު،  ކޯޓުން   ލާތައްޙަހޭ 

 .އިވުންމާފަންނި
 

  އްބައިތަ ރާތުގެ މާޢި
 ބެހުން  ގޮތުންރުޢީ ޝަ

 ހޭ ނިންމަންޖެތުން  ރުޢީޮގޝަ  ކީމަ ކަންކަ  ށްފަިއވާ ބަޔާންކޮމާއްދާގައި  ވަނަ  88ނުެގ  ނޫ ޤާމި  .89
ހިމެމާރާޢި  ،ދުނހި  މަށްވީކަންކަ ޝަ އިބަ  ނޭތެއްަގއި  ބޭނުހަބަތުން  ޢީޮގރުތައް   ންވާން 
 ތެއް މާރާޢި  ވާނުފައިރީކޮށްޓަސްރަޖިަގއި  ތުޮގމާރާތެއްެގޢި  މެދުއް އެ  މާރާތަކީޢި  އެ  ގައިޙާލަތު

  ށްފައިވާ ޔާންކޮބަ   މާއްދާަގއިވަނަ   33ެގ  މި ޤާނޫނު ވާނީންހަމާރާތެއް ބަޢި  އެ  ،ވެސްމަނަ
ަމއްޗަްއ   ތަކުެގޓުނިމެނޭ ޔުިއ ހިަގލޭން ޕް  ޓާރާސްޓްއެ  ށްފަހު،  މަލޭން ފާސްކުރުޕް  ރާޓާޓްސް
   ށެވެ.ނާކޮބި
 
  

 
ހިކަމަށް  ބޯހިޔާވަ
  ރާން ބިނާކު ކާރުސަރު
 ތްތައް ރާމާޢިމެދު އްއެ

ދަޔާ ސި  ރުެގސަރުކާ ހ()  .90 ފޯރުޔާވަހިކަބޯހިށުން  ސަތުެގ  ޤްޞަދުގައި  މަމުެގ  ކޮށްދިނުން 
  ވަތަ ނު އި  ަގއްނެއެހެން ޤާނޫ  ،ންުގޅިެގ  ކާޔުނިޓަމާރާތެއްެގ  ޢިެއއްމެދު    ރައްޤީކުރާތަ

ޮގތަކަށް ހެއެ  އިގަ އިދެއް ަގވާ  ޔުނިޓެްއ    އެފަދަ  ،ކުހިނދަ  ހާނުވާކޮށްފައިބަޔާން  ން 
ނުވަބައިހި  ިއ،މާކުއްވި ަގނެ ަވޞިއްޔަތުން  ދިތަ  ދަ ފަންހުނުކުރުރަނުާމއި  ން 
 .ކިންނެވެވަ  ބިމާވާނީ ންކަން ކުރަންކަ
 

ދަތުެގސިޔާސަބޯހިޔާވަހިކަމުެގ    ރުެގކާސަރު ށ()   ެއއްމެދު ކޮށްފަނާބި ން  ށު  އިވާ 
އަދި    އިއްކުމާ ވި ނެަގ  އްޔުނިޓެ  ނޭހިމެ  ގައިތެއްރާމާޢި  ގެ ރަހުނުކުރުމުދިނުން 
ޔުނި  ޞަތު،ރުފު ސަ   ފަރާތަށްވެރި  ޓުެގއެ  ކަނކާރުރުލިބިދޭނީ،    އަޅާ ޑަ ން 

 އިންނެެވ.  ތެރެެގތަކު ަގނޑުކާއި މިންތަސަތުސިޔާ
 

ޔުނިހި   ރާތުަގއިމާޢިއެއްމެދު   )ހ(  .91 ނުން ޔަށް ދިކުއް   ކާއިނުތަނޫޤާ  އްޖޭެގވެހިރާ ދި ،  ޓެއްމެނޭ 

Deleted :.

Deleted :ްއެ ތަ ނުވައި ބިމާ އެ، މަެަ…ޖެއ
...

Deleted :ްހުށްފަ މަދުދަ ހޯ އް ޕްލޭންގެ ހުޓާޓްރާސ ، 
Formatted: Not Highlight

Deleted :އ

Deleted :ިޢ

Deleted :99 

Deleted :96

Deleted :ާހޭނިންމަންޖެ ތުން ރުޢީޮގޝަ… ،ކީމަކަންކަ ެުރ  
...

Deleted :އ

Deleted :ިތުން ޢީޮގރުތައް ޝައިބަ ނޭތެއްގައި ހިމެމާރާޢ
...

Deleted :ިަގއި  ތުޮގެާރާތެއްގެ …އިޢި މެދުއްއެ  މާރާތަކީއ
...

Deleted :ާެުރ

Deleted :    

Deleted :ަތު ދައުލ

Deleted :ަެއއްމެދު   ރައްޤީކުރާެަ… ލަތުންއުދ
...

Deleted :ިއްޔުނިޓެ ނޭހިމެ ަގއިތެއްެާރާ…ޢ  
...

Deleted : ުޓެއް،  މެނޭ ޔުނިހި ރާތުގައިމާޢިއެއްމެދ
  ަގއިދުއިވާ ގަ  ކާއިނުތަނޫާގޑައަޅާ ކަނ ރުކާރުންސަ
އެ   ،ންތިެގމަޮގތު  ްއޮގތްވާއެ  ކާތަޔާންކުރާ އުސޫލުބަ

ވެ. ނެއެދާ ދެވިްއޔަށްކުށް ރާތަެގ ވެރިފަޓުޔުނި
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އުސޫލު  ގައިތަކު އިދުވާ ަގ ޔު  ންތިޮގތުެގމަ  ްއޮގތްވާއެ   ކާތަބަޔާންކުރާ  ެގ  ޓުނިއެ 
 ވެ. ނެއެދާދެވި ްއޔަށްކު ށްރާތަވެރިފަ
 

 ،ކުދަހާ ހިނޅާނާކަނޑަ  ށްތަކަޮގއެހެން  ގައިޤާނޫނެއް  ންއެހެ  ތަވަނު  އިމި ޤާނޫނުަގ ()ށ  
ކުއް ޔުެމނޭ  ހިގައި  އް ތެރާމާޢިއެއްމެދު   ޔުނި  ނީ،ދޭންވާޔަށް  ނިޓެއް  ޓަކަށް އެ 

 މަށެވެ. ނުިއވާ ބޭފަ ޅިއެނޑަކަ
 

  ޅޭގުތާމުޢާމަލާ  ލީގެކު
 ކުރުން ސާ އްހިތު ލޫމާޢުމަ

ޔު  އިަގތުމާރާޢި  މެދުއްއެ  .92 ޔުނިޓެ  އްނިޓެހިމެނޭ  ވެރިެގއް އެ  ކުއްރާފަ  ނަމަ،  ޔަށްދޭތުން 
 ެވ. ނެއެވާންރަކުސާއްހި  ޝަނާރޭ ކޯޕަޓްމެނޭޖްމަންއެފަރާތުން  މަޢުލޫމާތު ނަނިވިންއަ
 

 ؛ކުލީެގ މުއްދަތު )ހ(  
 

ފަރާތާ އިއްޔަށްދީފަ ކު )ށ(   ނަމާއި،ތުރާފަ  ކުއްޔަށްހިފާ  އިވާ  ެގ ތަކު ތްރާފައެ  ެގ 
 ؛ކޮޕީެގ ޓަރީ ރަޖިސްފަރާތުެގއެ މައްނަޚްޞެޤާނޫނީ ޝަދި ޕީ އަކޮ  ެގކާޑު.އައި.ޑީ
 

 ؛ރުބަންނަ ނުފޯ ުގޅޭނެ  ތާރާފަ ކުއްޔަށްހިފާ )ނ(  
 

 ؛ރެސް ޑްމެއިލް އެއީ  ެގތުރާފަ ހިފާއްޔަށްކު )ރ(  
 

 . ޢުލޫމާތުހެން މަހެނިއެޔާންކޮށްފަިއވާ  ދުަގއި ބަގަވާއިހަދާ ން ށުެގ ދަނުނޫޤާ މި )ބ(  
 

ޤާނޫނާނޫޤާ  މި )ހ(  .93 ހުނުކުރުން ރަ މި  ހަނުއި  ދަށުން  ަގާވއިދާއިެގ  ޮގތުން ޅޭ ުގ  މާހުނުކުރުރަ   ، ދާ 
ޢަދިވެހި އެ ިއދުަގވާ   އިނޫނުތަކާޤާ  މުންދާރަކުމަލުރާއްޖޭަގއި  ތްާވ  ޮގއްތަކާ 
ެގ  ތަކު ނިޓު ޔުއެ ނިޓުތައްވަކި ޔު ވަކި ރާތެއްަގއި ހިމެނޭމާޢިދު  އެއްމެ  ،މަތިންެގޮގތު

 . ނެއެވެދާ ކުރެވިހުނުރަ ށްކަތަތްވެރިފަރާ
 

ޔުތިންެގމަޮގތު   ަގިއވާމާއްދާ  މި (ށ)   ކަާމުގޅޭ  ،  މަނަކޮށްފިނުހުރަ  އްޓެނި  ސަރުކާރުެގ 
  އެ   އެއްރީ ޓަތަކުެގ ރަޖިސްހުނުރަ  އެފަދަ  ، އަދިންވާނެއެވެ.  ން އަންަގކައެ  ށްއައިދާރާ
   އްޓަންވާނެެއވެ.ހަލަބަ ންކުއައިދާރާ
 

Formatted: English (United States)

Formatted: Indent: Before:  0.05",  No bullets or numbering

Deleted : ައ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ައި ނުވާ ފ

Formatted: Not Highlight

Deleted :ަރާތު ފަ  ފާށްހިއްޔ

Deleted : ެގ

Deleted :ްޞާ ސާެް…ޙިެި … އާއިޝަންކޯަޕރޭ  ޓްމަންމެނޭޖ
...

Deleted :)ހ(¶
...

Deleted :)ހ(

Deleted :ުެ،ިެުތަކު ތްެަރާ… އެ  ެގ ނަމާއ… ެެ
...

Deleted :ައް ތ

Deleted :¶
...

Deleted : ުވަކި    ކިއި ހިމެނޭ ވަތެއްގަ މާރާޢިއެއްމެދ
ދާ  ެގ ދަށުން ހަނުއި މި ޤާނޫނާނޫޤާ ެި…، ޔުނިޓުތައް

...

Deleted :ްކަ ކަތަތ
...

Deleted :¶
...

Deleted :ނ

Deleted :ހ(  ެގ(
Formatted: Not Highlight

Deleted :ިންވާނެއެވެ.  ން އަންަގކައެ ެަށް…ނިސްޓްރީމ
...

Formatted: Not Highlight



41 

 

(ނ)  
ރ
) 

ތީެގ މަްއޗަށް  ވާ ޯގތްސްބައެ ޕްލޭން ނި  ،ރާއިރުކުދޫ  ހުއްދަ  ކަށްނަޕްލޭރާޓާ  ޓްސް
 ށްނަރަހު  އެ  ފަިއވާނަމަ،ށް ރަހުނެއް ކޮށްމައްޗަތުެގ  މާރާޢި  ވާއިޯގތީގަ   ތަ އެނުވަ
 .ކުރާނެެއވެ ރެއްނުްއވެސް ައސައެ
 

  ނަށް ޕްލޭ  ސްޓްރާޓާ  ،ބިމަކީ   އްލަމިޑާރަ ނުވަތަ އަންބަހިމެނޭ    މާރާތެއްޢި  ދުމެއްއެ )ރ(  

ކުރިމުނުދި  ހުއްދަ ސް  ން ސަލައިަގއި  އްޖޭހިރާދިވެ  ންހުފަެގ  އޭ   ތަނުވަ  ންެގ 
ދަ ލްތިއިޤާނޫނީ  އި  ގަ އް އެދާރާއި  ލީމާ  ވާއިފަށްކޮދޫ ރަޒާމެއްެގ  އިވާ ކޮށްފަހުނުށުން 
 ނަމަ، ދޭކުރުމަށް އެބާޠިލުތަ ވަމަށް ނުރުކުޓަރީޖިސްރައް   ރަހުނެއެ  އަދިއްނަމަ، މެބި
ިމ   ންރާތުރިފަވެ  ޔުނިޓުެގ  ތުެގމާރާޢިދު  މެއްއެ   ތަވަނު  ންތުރާފަލު ވެރިސް އަމުެގބި
ދަނުެގޤާނޫ  މި  ނޫނާއިޤާ ހަދާ  ންށު   އުބަޔާން  އިގަ އިދުވާ ަގ    ކާއި ސޫލުތަ ކުރާ 

އެދޭއެކަމަށް   މަތިންެގތަކުހަމަ ލި  އެކުމާފޯ   ްއ  ންތަ ޔުކިޔެއަންނަނިވި 
 ވެ. ވާނެއެންހުށަހަޅަ

 
ރޭޝަނަށް ޖްމަންޓް ކޯޕަމެނޭ  ެގންޅި  ުގނިޓާޔުހިމެނޭ    ރާތުގައިމާޢި  ދުއްމެއެ (1)   

 ؛ންޔުެގ ލިމުނެތްކަ ފައިސާެއއް ހޭ ންޖެކައްދަ
 

ރަހުށް  ޔުނިޓަ  ރާތުެގމާޢިއްމެދު  އެ (2)    ،  މަނައިވާކޮށްފަޓަރީރަޖިސްއް  ނެއިތުރު 
 . ލްޞީތަފްެގ އޭ
 

   ނިޓުތައްޔު އިމާރާތާޢި
 ގުކުރުން މަގުއަ

  ނިޓުތައްޔު  ހިމެނޭ  އިަގތުމާރާ ޢި  ތަކާއިމާރާތްޢިއެްއމެދު    ދާހައި  ގަ އްޖޭރާހިދިވެ  .94

ކުރާމުޢާމަލާތް  އްކުުމެގނެވި ަގ އަެގދޮ  އިރުތައް  އުސޫރާކުމަލުޢަ  ުމަގއި ރުކުުގމަ ުގރު    ލެއްނެ 
މިންަގނޑެއް  ނު ިވއްޔުނިޓު  ،ދަކުނހި   ހާކަނޑަނާޅާ  އި އްަގނޫނެޤާ  އެހެންވަތަ   ކުމަށް ތައް 
އަުގތައްށަހަހު މިވާ ންނަންހު  ޅާ  ޤާނޫނުނީ  ދަށު  ގަވާއިދު   ންެގ  އަޅާ ނޑަ ކަ  ަގއިހަދާ 

ހުށަންޮގތަކަށްނޫ އެއަދި،    ނެވެ.ެގމަތިންޮގތު ޤާނޫއް ތަުގއަ   ޅާހަ  މި  ދަށުނު،  ހަ ންެގ    ދާ  
 ވެ. ރެވިދާނެއެ ކުމުރާޖާން ތިމަެގއް ޮގތެއަޅާ  ަގއި ކަނޑަާވއިދުަގ
 

 ނަ ބާބު ވަ ހަ ދި 
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 . ޞެކެވެޝަޚް ނޫނީނަ ޤާއޮން  އްކައެއްސި ކިވަ  ާވ،އި ފަލިބި އިސިއްޔަތުހަ 
 

 5ން  ެގމެ މަދުވެވޭނީ އެންކުރެ ޖިސްޓަރީރަ  ަގއިޮގތު  ެގއްނެކޯޕަރޭޝަޓް  މަންޖްމެނޭ )ށ(  
ހިނިޔު  އް(ފަހެ) ތަނެ  ،ދިއަވެ.  ތަކަށެރާމާޢި  ނޭމެޓު  މެނޭޖްއްއެފަދަ  ޓް މަންެގ 

ެގ  ޓު ޔުނި  އް(ފަހެ)  5  ހިމެނޭ  އިތުަގމާރާޢި  އެ  ރީކުރެވޭނީޓަރަޖިސް  އްނެކޯޕަރޭޝަ

މަދުރެއިތެ ވެރިފަރާޔުއް(  ތިނެ)  3  ވެެގންން    (އްތިނެ)  3  ފާތުތަ  ތަކީ ނިޓުެގ 
 ވެ. އެ ވާނަމަ ކަމުަގއިއްތެފަރާ
 

ޢިމެދުއެއްނަ  ހުން  ޔުނިޓު  މަދު  ނިޓަށްވުރެ ޔު  (އްފަހެ)  5 )ނ(   ްއ ތަމާރާތް 
 ކޯޕަރޭޝަނުން   ޓްމަންޖްމެނޭން  ުގޅޭޮގތު  މާރާތްތަކާޢިއެ  ،  ށާއިމައްޓުހެބެލެ
ޤާނެދާކުރަންޖެހޭއަ މި    ތުތައް ލިއްޔައޫސްމަ  ފަިއާވ  ބަޔާންކޮށްނޫނުގައި  ކަމަށް 

  ޓް ނޭޖްމަންމެންެގ މެދުގައި  ރި ވެޓުތަކުެގނޭ ޔުނިމެހިގައި  ރާތުމާޢި  އެ  ،މަށްރުއަދާކު
 ނެެއވެ. އޮންނަންވާވުމެއް  އެއްބަސް 

 
ކޯޕަރޭޝަމެނޭޖްމަން )ރ(   ލިނަޝަރޭޕަކޯ  އެ  ،އެކުމާއުފެދު  ންޓް  ިމ ކަމަބިެގންވާށް  ށް 

  އެ   ތުތައްއޫލިްއޔަސްމަ   ކާއިރުތަބާތާއި،  ހަިއސިއްޔަ  ންކުރާޔާބަ   އިަގބާބު
ލިބިށްޝަނަޕަރޭކޯ އަދިއެވެ ނެންދާެގ  ކޯޕަ  ،.  މެޝަރޭއެ    ޮގތުަގއި   ންެގންބަރުންެގ 

  އް ތަ ތުޔަލިއް މަސްއޫތަކާއިބާރު  ށް ލިބިެގންވާޝަނަރޭ ކޯޕަ އެ، ކުންތަތްރާހިމެނޭ ފަ
   ވާނެެއވެ.ންންފީޛުކުރަތަ
 

ޓް ންޖްމަމެނޭ
ގެ  ޝަންރޭކޯަޕ
   ޤްޞަދުތައްމަ
 

    .ވެއެ ވަނީ އެކޮށްފައި ންޔާބަ  އިތިރީަގ އްތަދުޤްޞަމަ ންެގ ރޭޝަމަންޓް ކޯޕަމެނޭޖް  .96
 

ނުނާކުރާބިއި  ރާއްޖޭގަ ދިވެހި )ހ(   ބިނާވަ  އެމާރާތްތައްޢިކުރާ  ތުސްަގރަން  ކުތަ   މެދު އް 
މި  ންމުސްޓަރީކުރުރަޖި  ަގއިތުޮގެގމާރާތުޢި ބަޤާ،    އެ   ށްތަޮގކުރާޔާންނޫނުގައި 
 ؛ންޓުބެލެހެއް ޖްކޮށްނޭމެ ސްކީމްޓާ ޓްރާތްވާ ސްނިސްބައް ތަތްމާރާޢި
 

ސްކީމް  ސްޓްރާ (ށ)   ނުވަތަ  މާރާޢިވާ  ސްބަތްނިޓާ  ހިގަ ތަކުމާރާތްޢިތް    މު ންޢާ   ނޭމެއި 
ކުދު   ންވަހުދު   ،މާއިޓުބެލެހެއް  އިންަގހި  ،ންތަންތަ  ހޭރަންޖެވަހަށް 

 ؛ލުކުރުންއް ޙައްސަލަތައްވާ މަ ރުމާއި، ދިމާކުތުތައްރާމާމަ
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 އެ  ތަށްޮގރާކުން ނުގައި ބަޔާމުން، މި ޤާނޫރުކުޓަރީރަޖިސް
ށް ނޭޖްކޮމެ މްޓާ ސްކީރާސްޓް ތްވާ ބަސްނިއް ތަމާރާތްޢި

…  ވެ.އްޓުމެބެލެހެ

Deleted :¶

¶ތްޮގތް: ބިލުގައި އޮ
...

Deleted :ހ

Deleted :ާހަދާ    ންދަށުެގ ނޫނުޤާ މި ގައިނުނޫމި ޤ
...

Deleted :ާެ
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މަންެގކުރިފަރާތްތަވެ  ނިޓުތަކުެގހިމެނޭ ޔު  އިަގމްކީޓާ ސްރާޓްސް (ނ)    މި، ކައިޓައަށްފާ 

ބަޔާޤާނޫ އުސޫލުތައްމަހަމަހަަގއި  މެދު  ެގންލްކުވެރިމިހާ  ހުރި  ށްތަކުރާޮގން ނުގައި    
ދެމެހެއްޤުއްޙަ  ެގކުވެރިން ލްމި  ށް،ކޮމުޤާއި ކުރަތައް  އެޖެހޭންޓުމަށް    އިހަންމެ 
 ؛ކުރުން  ތައްސައްކަތްމަ

 
ޤާނޫނުެގޤާނޫނާމި   (ރ)   މި  ަގާވއިދު  އި  ހަދާ   ހާރިހު  ެގމަތިންޮގތުާވ  ަގއިދަށުން 

ވެރިފަރާތްތަކާ  އި  ތަކާ ލުޔާޚިއެފަރާތްތަކުެގ    ،އިމާރުކުބައްދަލު  ޔުނިޓުތަކުެގ 
ބަލަޝަކުވާތަ    ރިންގެ ވެމިލްކުއި  ދުމާހޯ   ޙައްލު  ސަލަތަކަށްއް މަ  ވާމާދި  ، ަގނެއި އް 

   .ންުގއި ހިންވަ ރާންކަންންޖެހޭ ކަ ކުރަހިކުރުމަށްުގޅުން ބަދަ އިމެދުަގ
   

 މަންޓްނޭޖްމެ
  ންރޭޝަ ަޕކޯ

 ރުން ކު ޓަރީސްރަޖި

ޤާ ހ()  .97 ޮގތުެގމަތިން    ވަނަ  93ނޫނުެގ  މި   ހުއްދަ  ށްނަޕްލޭ  ޓާސްޓްރާ މާްއދާަގިއވާ 
ޤާނޫނާއި މާއެކުރުދޫ މި  ޤާނޫ  ކު،  ހަ  ެގނުމި  ރާ  ކުންބަޔާ  ގައިގަވާއިދު   ދާދަށުން 

ހަ އެެގކުމަތައުސޫލުތަކާއި  ޕްރާޓްސް  މަތިން  ނިސްޓާ  ޓް  ންޖްމަމެނޭ  ތްވާބަލޭނަށް 
 . ނެެއވެވާޓަރީކުރަންސްޖިރަ  ނިސްޓްރީގައިމި ޝަންޕަރޭކޯ
 

ކޯނޭޖްމަންޓްމެ  ރާކުރަޖިސްޓަރީށުން  ދަ  ެގދާއްމާ  މި ()ށ   ތަރެްއ  ފްދަ  ކުެގތަންޝަޕަރޭ  
 . ވެއެޓަންވާނެއްހަބަލަން މިނިސްޓްރީ

 
)ހ(  ދާމާއްމި   (ނ)   ކޯޕަރޭޓްންޖްމަނޭމެ  ޮގތުެގމަތިން  ވާއިގަ ެގ   ޝަން  

ޕް  ވާ ކޮށްފައިދޫދަ  އްހުއެކު،  ވުމާސްޓަރީޖިރަ   ޓްންމަމެނޭޖްއި  ލޭނާސްޓްރާޓާ 
ޝަން  ޕަރޭކޯ  އެ  ،ކޮޕީ ެގ  ކެޓްޓްފިސެ  ޝަންރެޖިސްޓްރޭ   ެގކޯޕަރޭޝަން

ތެރޭގައިެގދުވަހު  ފަނަރަ()  51  ތާރަޖިސްޓަރީކުރާ   ސިލަށް ންއުކަޓްރީން  މިނިސް   
 ންވާނެެއވެ. ނުވަފޮ
 

ކޯޕަރޭޝަންޖްމަނޭމެ )ރ(   ޤާނޫނު  ުގޅޭ މާުގހިން  ށްޓަރީކޮރަޖިސް  ންޓް  މި  ެގ  ުއސޫލުތައް 
 .  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ ަގއިދުގަވާއި ހަދާދަށުން 

 
ންޓް މެނޭޖްމަ
  ންގެކޯފަރޭޝަ
 ލް ކައުންސި

ާވ  ށްފައި ނުަގިއ ބަޔާންކޮނޫޤާ  މި  އިމަށާުގންން ހިކަން ކަ ރޭޝަންެގޕަކޯ  ނޭޖްމަންޓްމެ )ހ(  .98
ންެގ  ެގ މެންބަރުޕަރޭޝަނުކޯ  އެ ،މަށް ރުކުއް އަދާތައްޔަތުއޫލި ންެގ މަސްކޯޕަރޭޝަ އެ

Deleted :ށ

Deleted :ްެ

Deleted :ަހ

Deleted :ާެ

Deleted :ނ

Deleted :ިސްޓްރާޓާ  ށް ތަޮގންކުރާ ގައި ބަޔާނުޤާނޫ މ
  ،އި ވެރިންނާލްކު މިހާހުރިނޭ މެހި އިކީމްގަ ސް
… އި ަގތެރޭ ެގތުދަމުއް ފަިއވާޅިނޑައެކަ

Deleted :ޭފެދުން ން އުކޯަޕރޭޝަ ޓްމަންޖްމެނ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted : ެގ

Deleted :ެޖިސްޓްރޭޝަންރ

Deleted :ީންކުރާޔާފިކަން ބަރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދ

Deleted :¶
...

Formatted: Indent: Before:  0.05",  No bullets or numbering

Deleted :ުެ

Deleted :ަކައި ެްޓ

Deleted :،

Deleted :ެމަންޓް ނޭޖްމ

Deleted :ާމި  ،ކުންޤަރާރަ ންމުޢާއާ ން ފާސްކުރ
  މަންޓްޖްނޭ މެނޭމެނަ މާއްދާަގއި ހިވަ 114 ނުެގޤާނޫ
ށް  މަރުދާކުޔަތުތައް އައޫލިއް މަސްޝަންެގޕަރޭކޯ
 ންެުކައުންސިލް ެގރޭޝަންޓް ކޯޕަމަންޖްނޭމެ

… .ވާނެެއވެން ޔަންކުރަޢައް
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ނެދުމެ ވޯޭގގައި    ކައުންސިލް ރޭޝަންެގ  ކޯޕަ  ޖްމަންޓްނޭމެ  ، ންޓަކު 
   ނެއެވެ.ވާބުކުރަންޚާންތިއި
 

ކޯޕަރޭމެ ށ()   ނެއް(  )ތި  3  ދުދަޢަ  ެގންރުބަންމެ  ެގލް ސިކައުން  ންެގޝަނޭޖްމަންޓް 
 ވެ. އެ ނެވާނު ވެެގންދުމަ ނަށްވުރެންބަރުމެން

 
 މަފުރަތަ  ެގޝަންކޯޕަރޭ  އެބާްއވާ    އެކު ރުމާކުރީރޭޝަން ރަޖިސްޓަޓް ކޯޕަމެނޭޖްމަން )ނ(  

ކައުންސިޕަރޭޝަންކޯއެ    ،ަގއި މުވުދަލުއްބަ  މުންޢާ ޚަޒާންދާރު    ،އި ސާއީރަ  ެގލް ެގ 
 ވެ. ނެއެ ތިޚާބުކުރަންވާންއި  އްކްރެޓަރީއެއަދި ސެ

 
ޓް ޖްމަންނޭމެ
ގެ  ޝަންަޕރޭކޯ

 ރުން ބަމެން

ރަޖިސްޓަރީކު ()ހ  .99 ކޯޕަރޭޝަން  ކޯނޭޖްމަމެ،  ރުމުންމެނޭޖްމަންޓް  ޕަރޭޝަންެގ  ންޓް 
ފަރާތްތަކަކީ ބަލާ  ޮގތުަގއި  ަގނެވިްއކުުމެގ    ،ޕަރާއއިޑިވެލޮ މެންބަރުންެގ 

ދަށުން ޔުނިޓުތައްޢިެއްއމެދު    އެއްބަސްވުމުެގ  ފަރާތްތަކެވެަގ  މާރާތުެގ    . ންނަ 
ޢިމެއްއެ   ، ތުންއެޮގ   ތަކީ ފަރާވެރި  ގެ އްނިޓެޔު  ންމެކޮ  ހިމެނޭމާރާތުގައި  ދު 

 ވެ. ރެކެބަން މެ ެގރޭޝަންޕަކޯޓް މަންމެނޭޖް
 

ދަށުނުޤާނޫ  މި (ށ)   އުެގ  މަށްފަހު، ޓަރީކުރުސްޖިރަ   ން ޝަރޭކޯޕަ  މެނޭޖްމަންޓް  ފެދޭ ން 
ޝަންެގ  ޕަރޭކޯއެ  ،  ންކު ންވަރަ މި  ކާއް ވި  ރ ޑިވެލޮޕަތައް ޓުޔުނިރާތުެގ  މާޢި  އްމެދުއެ
ފަރާތެންއިއެއެވެ.  ދާނެމުންއިތުރުވަ  ރުންންބަމެ ކޮންމެ    ކޯޕަރޭޝަންގެ އެ  ސް  ވެ އް 
ފަށާނީބެލެވެ  ކަމުގައިއްންބަރެމެ އެ  ޮގތުންގެ މުަގތު  ޔުނިޓު  ،ން    ޅޭ ޔުނިޓާުގ، 
 . ވެނެ ފެށިެގންދުންހިނ ރާކުސޮއިން ކުފަރާތައެިއ އްބަސްވުުމަގކުުމެގ އެ ިވއްނެަގ
 

  މުަގއި ކުމުެގ އެއްބަސްވުއްނެވި ަގޅޭ  ުގޔުނިޓާ  މަތިންވާ ޮގތުެގ)ށ( ަގއި   އްދާެގމާމި   )ނ(  
ހިސޮއި ަގމާރާތުޢި  ެގންފެށި  ންދުނކުރާ  ޔުނިޓުތައް    ފަރާތްތައް ނަ  ންެގ 
ކުރާ  ލުބާޠި  ންސްވުބައެއްއެ  ،  ހިނދު  ވާށްނަންރުމެންބަ  ޝަންެގކޯޕަރޭޓް  މަންޖްނޭމެ

 . ވެަވކިީވއެ  އެފަރާތެއް ންެގ މެންބަރުކަމުންރޭޝަޕަކޯން ހިސާބު
 

ކަމާރާތަ ޢި  ،ެގންމަދުވެ  އެންމެ )ރ(   ޑިފެކްޓް  ށް   އްދަތުމު  ލިޓީބިއިލަނޑައަޅާފައިވާ 
 ރ ވެލޮޕަޑި ތުގައި  ޮގންބަރެއްގެ މެ  ެގންކޯޕަރޭޝަ  ންޓް ޖްމަމެނޭ   ،މެންދެންނި
 ނެއެވެ. ންވާނަހުންދެމި

Deleted :ުެ

Deleted :¶

Deleted :ިހ( ެގ ދަށުން   މާއްދާެގމ(
...

Deleted :،ްެ ި( ދަ)ސާ 14ެގން ވެ ނަިގ  ވަތަނުއަދ
… ެވެގންނަިގށްވުރެ ނަންމެންބަރު

Deleted : ިއެ އެ ެެ…ންވާބެތ
...

Deleted : ،ަެގޝަންކޯޕަރޭ ެެ…ންޓްމެނޭޖްމ 
...

Deleted :ަވެ. ވާނެއެ ރަން ންކުއްޔަޢ

Deleted :¶

Deleted :¶

¶

Deleted :ްންޓްގެ މަލޮްޕވަ ޑި ޓޭޖްސ  

Deleted :ްށް  މައެކުލަވާލު ން ދަށު ޓްެގންލޮޕްމަޑިވަ ސްޓޭޖ
 ންޓްނޭޖްމަމެ ވާސްބަތްނި މްސްޓްރާޓާ ސްކީހުށަހަޅާ 

  ންޓްމަޖްނޭމެރުމުން، ރީކުސްޓަ ރަޖިންރޭޝަޕަކޯ
 ،ކީ ތްތަކަފަރާ ލާބަ ގައިތުގޮ  ންެގރުބަެގ މެންންކޯޕަރޭޝަ

ތުެގ  މާރާޢި ނޭމެމްަގއި ހިކީސްއެ   .ރާއއިލޮޕަވެޑި
ން ަގންނަ  ށުދަ ެގވުމުެގ އެްއބަސްމުކުނެިވއްަގ އްތަނިޓުޔު
… ވެ.ތްތަކެރާފަ

Deleted :¶
...

Deleted : ެއެ  ސް  ވެއް ކޮންމެ ފަރާތެންއިއެ އެވެ. ދާނ
...

Deleted :ަެައިރު ހިނދު ވާެް…ކ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ުމުގައިބަސްެއއް ން،  ފަރާތުނިޓު ަގންނަޔ  
،  ެގންއި ކަ ނުދައް ލަ އަުގެގ ޖުމްޓު، ޔުނިށް ޮގތަރާކުޔާންބަ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :، ިނޑައަޅާފަިއވާ ޑިފެކްޓް  ށް ކަމާރާތަޢ
...



45 

 

 
  އިރއާަޕޑިވެލޮ
 ޖްމަންޓްމެނޭ
ރި  ހު ނާރޭޝަ ަޕކޯ

 ގުޅުން 

  ގެ މާރާތުޢި  މެނޭހި  އިލޭންގަ ސްޓްރާޓާ ޕް، މާއިހެއްޓުލެރޭޝަން ބެޕަޓް ކޯމަންޖްމެނޭ ހ()  .100
އެސްކީމާުގ  ސްޓްރާޓާ، ތަނާއިތަން  ންމުޢާ  ،އި ޔުނިޓުތަކާ ކަންކަސްނޫންވެޅޭ   ން  

 ވެ. އެރ ލޮޕަވެ ޑި ނީންވާޓައްބަލަހަ އިގަ ހިން  ލް ޕީރިއަޑްގައިޝައިނީ
 

ޕީއިނީޝަ ()ށ   މާއް ،އެކުމަވުމާހަ  އަޑްރިލް  ޑިވެލޮދަެގ    )ހ(  ދާެގމި    ރޕަށުން 
މެއަދާކުރާނީ  ރޑިވެލޮޕަ  އްތަތުޔަލިއް މަސްއޫ  ދިޔަރަމުންއަދާކު ނޭޖްމަންޓް  ، 

މެންެގކޯޕަރޭޝަން ހައިއްރެބަ  ކޯޕަރޭޝައެ  ސިއްޔަތުންެގ   ކުރާސްފާ  ންނު 
ޮގޮގތްއް އެ ތަކާ  ންުގންއެ ނުވަތިންެގމަތު ވާ  އެތަ،  ކަނުރޭޝަކޯޕަ    ޅާ  ނޑައަން 
 ވެ. މަތިންނެތެްއެގޮގ
 

ިއ   ޔުނިޓުތަކާ ެގމާރާތުޢި  ނޭމެހި  އިްމަގ ސްކީވާ ނިސްބަތްޝަންޕަރޭކޯ  މެނޭޖްމަންޓް )ނ(  
ހޭ  ންޖެދާކުރައަ  އިކާބާރުތަ  ވާންެގށް ލިބި އަލޮޕަރޮގތުން، ޑިވެުގޅޭ  ޢާންމު ތަންތަނާ 

ކޯމެނޭޖް   ،ކާއި ތުތަ ޔަލިއްސްއޫމަ ބާރު  ނަށްރޭޝަޕަމަންޓް    އި ތަކާ ލިބިެގންވާ 
ޙާތް އެްއޮގ  ކާޔަތުތައްމަސްއޫލިހޭ  ންޖެރައަދާކު ކަންކަން  އެ    ،އިގަ ލަތުވާ 

ކޯ  މަށްރުކުންފީޛުތަ   ހާ ޅާ ޑަނާކަނ  އްރާތެފަ  ހެންއެ  ންރޭޝަނުޕަމެނޭޖްމަންޓް 
 . ޖެންޓަށެވެގ އޭޖިންމެނޭ ވާނީރ ޕަލޮވެޑި ،ކުދަހިނ
 

 ންޓްމަޖްނޭމެ
  ން ޔުޔެކިލި ކޯަޕރޭޝަނާ

 ކުރުން ޙަވާލު 

ކޯމެ  .101 އުޕަރޭޝަނޭޖްމަންޓް  ނުރިފަވެ ލު  އަސްމުެގ  ބި  ،އެކުފެދުމާން   ޕަރ ޑިވެލޮ  ވަތަރާތުން 
 އެވެ. ނެ ރަންވާވާލުކުޙަ  ނާރޭޝަޕަކޯ  އެ  ތައްންޔުޔެކި ނިވި ލިނައަން

 
  ކެއްގެ ހުރިހާ ހުއްދަތަ  ޅޭތްކުރުމާުގމާރާޢި،  އިތަކާންކުރެހު  ރާތުެގމާޢިވާ  ށްފައިކޮފާސް ހ()  

 ؛ޕީކޮ
 

 ؛ކޮޕީއްދައިެގ  ހު އިވާ ށްފަކޮދޫ ނަށްޕްލޭ ރާޓާސްޓް ()ށ  
 

  ވާ ދޫކޮށްފައިރުމަށް  ރިކުޔަފާވި އުޅުމަށް/ދިރި  އިއާ ހުއްދަކުރުމުެގ  ންބޭނު  ރާތްމާޢި )ނ(  
 ؛ޕީ ކޮތަކުެގ އްދަހު
 

 ؛އް ރެހުންތަ ކުކާއިތަ މާތުޢުލޫމަ ެގޢާންމު ތަންތަނު ރ()  

Formatted: Not Highlight

Deleted :ީޓް  މަންޖްެެނޭ…ރިައޑްަގއި ލް ޕީއަޝިއިނ
...

Deleted :ިެަމި … ،ެެކު…އި މަވުމާހަ ައޑްރިެް ޕީ…އ
...

Deleted : ްެާންމު … ޔާބަ  ވާޞާއްޙި ގައި ކު އެއެންމެނ
...

Formatted ...

Deleted :ިރުތަކާއި  ންދާނީ، އެ ބާެވެގ ރލޮޕަވެޑ
މެނޭޖްމަންޓް   މުަގއިރުކުދާ ލިއްޔަތުތައް އައޫސްމަ
  ޅާނާޑަކަނ އްރާތެފަންހެ ން، އެތުރާ ފަރޭޝަންެގޕަކޯ

¶. ޓަށެވެގ އެޖެންޖިންދު، މެނޭހިނ

Deleted :¶
...

Deleted :ުލުސްއަ މުގެމަށް ބިވުލު ބައްދަ ންމުޢާއާ ތަމަރަފ  
… ހޭޖެންހުށަހަޅަ ންފަރާތު ރގެލޮަޕޑިވެ ވަތަނު  ފަރާތުންރިވެ

Deleted : ުތައްެް…އުޔުޔެކިެި… ހޭ ޖެރަންކުޙަވާލ
...

Deleted : ާވާ އެއްމެދުމް ނިސްބަތްސްކީސްޓްރާޓ  
  ވުުމެގބޭއް ންބައްދަލުވު ންމުޢާއާރަތަމަ ފު ޅޭުގތާމާރާޢިއި
އަންނަ  ރިން ކުެގ ަގޑިއިރު   (އްއަށެސް ޅީ)ސާ 48

Deleted :ަލު  އަސްމުެގ ެި…   އްތަންއުޔެކި ނިވި ލިއަންނ
...

Deleted :ިރާތުެގމާޢިވާ  ށްފައި ކޮެާސް… ތުެގރާމާޢ 
...

Deleted :ޮޓީރމަން ޕްރޮޕަކ
Formatted: Not Highlight
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 ؛ތަކުެގ ކޮޕީޓްފިކެފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޓް ބ()  

 
 ؛އުލްލާ ޝެޑި ވާކުލާމަށް އެސާފުކުރުއި ފޮޅަ މާތާއިރާމަ ެގތުމާރާޢި )ޅ(  

 
އަލްޞީތަފް  ެގޕޮލިސީސް  ންރެއަޝުންއި  ެގމާރާތުޢި )ކ(      ގެ މާރާތު ޢި  ދި، 

 ؛އުލްޑި އޭޝަން ޝެސިޑިޕްރި
 

ށް ިމ އިތުރަ  ެގކުންތަޔު ކިލިޔެ  އިވާފަ ށް ބަޔާންކޮށް( އަކ) ން  އި  ()ހެގ  އްދާމި މާ ( އ)  
 . އްތަންޔުލިޔެކި ކުރާ ބަޔާންގައި ދު އިގަވާ ހަދާ ށުން ދަެގނޫނުޤާ
 

ޓް ންނޭޖްމަމެ
  ރޭޝަންގެކޯަޕ

 އްޔަތުތައްމަސްއޫލި

ތެތަކުތުލިއްޔަސްއޫމަެގ  ރޭޝަންޕަކޯ  ންޓްމެނޭޖްމަ  .102 ޤާ  ، ަގއިރޭ ެގ  ެގ ނޫނުޤާ  މި  އިނާނޫމި 
 ންކަންކަ  ންނަނިވިއަ  ށްޮގތައްއެ   ންމުންތަކާނި  ންެގކޯޕަރޭޝަ  އެ  ،ދާއިއިގަވާހަދާ     ންދަށު
 ވެ. ނެއެހިމެ ރުންކު
 

އެތަން  ންމުޢާ  މާރާތުެގޢި  ދުއްމެއެ ހ()    ށްކޮމަރާމާތު  ަގއިރެއްންވަފެ  އްތަން 
 ؛ޓުންބެލެހެއް

 
ޖެހޭ ރަންޓަކައި ކުޓުމަށްއި ބެހެއް އްގަ ވަރެ އް ފެންއެވަސީލަތްތައް  ނާއި  ތަންތަ   މުންޢާ ށ()  

 ؛ންރުކުތައްތުމާމަރާ
 

 ؛ުގންނެ ހޭ ފީންޖެނަަގ  ތަކުންތްވެރިފަރާ  ެގތަކުޓުޔުނި )ނ(  
 

 ެގމާރާތު ޢި  ކައި،ޓަމަށްތްވު ކުން ސަލާމަތަކާރިސާދުރަތީ  ޤު  ކާއިތަދިސާހާ  ެގއަލިފާނު )ރ(  
އިތުރުން    ެގޓުމުބެލެހެއް  ންސްކޮށްއިންޝުއަރެ  މާރާތްޢި  ަގއިއުންޓް ވެލިލޭސްމަރިޕް

 ؛ްއކުންން ދެވާއިދުގަ މް  މިއަރި ޕްރެންސްއަޝުންއި
 

ބެޢި )ބ(   ބޭނުންކުއިޓުމާހެއްލެ މާރާތް  ކަމާކާރުެގން ސަރުެގުގޅި  މާރު  އިދާރާހޭބެ   ކުންތަ 
 ؛ުގންންއެ  ރާތްތަކަށްވެރިފަ ތުެގމާރާޢިއް  ުގންތަން އެ ކާއިދޭ ނޯޓިސްތަ

 

Deleted :ާެ

Deleted :ިޢ

Deleted :ްެީޞ

Deleted :ުެ

Deleted :¶
...

Deleted :ވ

Deleted :ިވި ސްވެ ދެންނެ އ

Deleted :ްެަނ

Deleted :ުެަމ

Deleted :ިންކަންރާ ކަމްކުލާޒ .

Deleted :ާދާޗަން  އިއ

Deleted :ްެ

Deleted :ަދިއ 

Deleted : ުގ

Deleted :ާލަތްޙ

Deleted :ެެްންސ

Deleted : 
Formatted: Not Highlight

Deleted :ްކޮށ

Deleted :ްސ

Deleted :ީެ

Deleted : ިއ
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 ؛ންކުރުންފީޛުތަ އްންތަމުނިން ެގންކޯޕަރޭޝަންޓް މެނޭޖްމަ ޅ()  
 

މާލީކޯޕަންޓް  މަމެނޭޖް )ކ(    ހި  މާއިޓުއްލެހެބެ  އްހިސާބުތަ  ރޭޝަންެގ  ބުތައް ސާމާލީ 
 ؛ޅުންށަހެހު ރާތްތަކަށްފަ  ހޭކަމާބެ ށްކޮޓްޑިއޮ ން ދުަގާވއި
 

 ؛ޓުންބެލެހެއް ންޑުފަ ގ ކިންންސިދި އަ ންސްނެއިންޓެމެ ( )އ  
 

 ؛ން ވުބޭއް ބައްދަލުވުން ންމުޢާ ހަރުފައްއެ ކުރަ އަހަ ކޮންމެ މެ މަދުވެެގންންއެ )ވ(   
 

ކުުގމަށްހިން  ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް )މ(   އެންހޭންޖެރަ    ކަތްތައް އްސަމަ  އިމެހަ 
 ؛ންރުކު
 

ހަށުންދަެގ  ޤާނޫނު  އިޤާނޫނާ  މި ()ފ   ބައިގަވާ  ދާ    ން ކަންކަ  އިތުރު  ކުރާން ޔާދުަގއި 
 .ކުރުން
 

 ޖްމަންޓްމެނޭ
ގެ  ރޭޝަންކޯަޕ

 އް ތަލުވުންބައްދަ

  އަހަރީ   ެގންޝަރޭޕަކޯންޓް  މެނޭޖްމަ  ފަހަރުއެއް  ކުލާދީ އަހަރަން ކޮންމެ މީމަދުވެެގ (ހ)  .103
 . ވެއެ ނެންވާވަބާއް ވުމެއް ލުބައްދަ މުންޢާ
 

  )ށ(  
 

ޢާންެގ  ރޭޝަކޯޕަންޓް  ނޭޖްމަމެ   ގެ ން ޝަކޯޕަރޭއެ    ،އިބައްދަލުވުމާ  ންމުފުރަތަމަ 
ކުއްއަދި  ،ންތައްވުދަލުބައްންމު  ޢާ  ،އިމާ ލުވުދައްބަންމު  ޢާއަހަރީ   ލި   

 ެގންދާނެ އަށްކުރިވުންތައް  ލުއެ ބައްދަ  ތަކާއިުގޅޭ އުސޫލުވުމާ އް ބޭ  ތައްލުވުންދަބައް
ކޯޕަރޭޝަޖްމަމެނޭިއ،  ޮގތާ ކަންކަންނުންންޓް  ިމ   ތައްއުސޫލުތުެގ  ޮގނިންމާނެ   
 . ވެނެއެވާންކުރަންބަޔާ ގައިގަވާއިދު ދާ  ހަށުންނުެގ ދަނޫޤާ
 

  ންގެ ކޯޕަރޭޝައެ    ންބަރަކަށްމެންމެ  ކޮކޯޕަރޭޝަންެގ  މަންޓް  ޖްނޭމެ )ހ(  .104 ވޯޓުލުން 
   ނެެއވެ.ވޭވެ ރި ބައިވެ އިަގޓުޒިރުވެ، ވޯ ށް ހާކަތަންލުވުއްދަބަ
 

ދެވޭނީ،  ރަކަށްެވސް  މެންބަ  މެންކޮ  ކަމުގައިކަންުގޅޭ  ސްކީމާ   ރާޓާސްޓް (ށ)   ެއ  ވޯޓު 
 . ންނެވެމަތިެގތުިއވާ ގޮ  ކަނޑަެއޅިފަރުވަންމި ގެ ސާ އްހިޓުެގ ޔުނިމެންބަރަކަށް 

 

Deleted :ުގު ރާ އެންސްކުފާ ެގެް…ނ
...

Deleted :ްދިއަ ނ

Deleted :ިއަށްޓްރީސްމިނ

Deleted :ަެެެަނ
...

Formatted: Not Strikethrough, Not Highlight

Deleted : ާން ދުއިަގވ

Deleted :އ

Deleted :ާޢ

Deleted :ްސާޖަލ

Formatted: Not Strikethrough, Not Highlight

Deleted :¶

Deleted :ާެ

Deleted :.

Deleted :ިންވެސް ނޫމ

Deleted :ަންމުޢާއާ ރީހައ  
Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Deleted : ެއ

Deleted :¶
...

Formatted ...

Deleted : ާއ

Deleted :ާމ
Formatted: Not Highlight

Deleted :¶
...

Deleted :ެއެ  …،މ
...

Deleted :ަންެގޕަރޭޝަޓް ކޯންނޭޖްމަމެތަ ނުވ 
...

Deleted :¶

Deleted :ޭކޮންމެ ެގކޯޕަރޭޝަންޓް ންމަޖްމެނ  
...

Deleted :¶
...

Deleted :ނ

Deleted :ަމެންކޮ ކަމުަގއިެަން …ަގއިނަމަ،އްމެކ 
...

Deleted :¶
...
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ކޯޕަރޭމެނޭ (ނ)   ބައްދަލުވުންޝަޖްމަންޓް  އުމާލުވޯޓު  އިކުަގތަންެގ  ިމ އްލުތަސޫުގޅޭ   
 ރަންވާނެއެވެ. ންކުގައި ބަޔާދު އިން ހަދާ ގަވާ ދަށުޤާނޫނުެގ

 
މެނޭޖްމަންޓް 
  ، ގުޅޭކޯަޕރޭޝަނާ

ތަކުގެ  ނިޔު
  ތްތަކުގެރާރިފަ ވެ
 ޒާމްތައްތިލްއި

ހަދާދަށުންނުެގ  ޤާނޫ  މިނޫނާއި  ޤާ  މި  .105 އުސޫލުންކުބަޔާ  ގައިއިދު ގަވާ     މަތިން   ެގކުތަ ރާ 
 ވާނެވެ.   ންކުރަންކަން ކަނަނިިވ ންއަ  ޔުނިޓުތަކުެގ ވެރިފަރާތްތަކުން ެގތުމާރާޢި ދުއެއްމެ

 

އެންުގންއަ  އިކާންތަނިންމުމާ  ންނިން  ނުޝަކޯޕަރޭ  ޖްމަންޓްމެނޭ ހ()     ށް ކަ ތަންާގ 

 ؛ރުންޢަމަލުކުއަށް ފުރިހަމަ
 

އުސޫލުތަނިން  ން ނުޝަރޭކޯޕަ  ންޓްމަމެނޭޖް )ށ(    ދު އްމެއެ ން  މަތިެގހަމަތަކު  ކާއި މާ 
ބޭށާމަޓުއްހެލެބެ  މާރާތްޢި މެޖެއްކަންދަމަށް  ރުނުންކުއި   ފީ   ންސްނެއިންޓެހޭ 

    .ދެއްކުން
 

ސް ފީ  ންނެންޓެއިމެ
  މުންއްކުދެނު
 ރާނެ ގޮތް ކު ލުޢަމަ

ޤާނޫނާ  .106 ދަމި  ޤާނޫނުގެ  މި  ގަވާއިއި  ހަދާ  ކާިއ ސޫލުތައު  އަޅާކަނޑަިއ  ދުަގށުން 
ޤާނޫނުަގ  ންތަކުރާތްވެރިފަ  ެގތަކު ޓުނިޔު  ެގއްތެރާމާޢި މެދު  އްއެން  މަތިމަތަކުެގހަ   އި މި 

  އް، ޮގތެ  ލުކުރާނެމަޢަ  ތްތަކާމެދުރާފައެ  ނަމަ،ކާނުދައް  ފީސް  ންނެއިންޓެމެ  ންކުރާބަޔާ
ހާޒިރުވެލުވުމަބައްދަމު  ޢާންންެގ  ރޭޝަޕަކޯޓް  ންމެނޭޖްމަ   ވާ ވެރި ބައި ގައި  ވޯޓު   ށް 
 ެއވެ. ވާނެންރަފާސްކު  ންލަބިއްޔަތު އަޣުެގރުންމެންބަ
 

ޖެންޓް  އޭ ގމެނޭޖިން
 ކުރުން ންޢައްޔަ

ކޯމަންމެނޭޖް )ހ(  .107 ހިނދެްއަގއިއްންވެބޭނު  ޝަނުން ރޭޕަޓް  ސްޓްޖެ  ސް ރާޓާ،   ށް މަކީ 
ށް އަންނަނިވި ޮގތުެގމަތިން  މައްޓުހެލެބެ  ށްމާތުކޮމަރާ  ތަންތަން  ޢާންމުވާ  ބަތްނިސް

 ވެ. ދާނެއެ ވިކުރެޔަން ޢައްއް ންޓެޖެޖިންގ އޭނޭމެ

 
ފާލުދައްބަ  ންމުޢާރޭޝަންެގ  ކޯޕަ  ންޓްޖްމަމެނޭ  (1)    ، ފަހުށްރުމަކުސްވުމަކުން 

 ؛ންކުރުން ޢައްޔަ ޓެއްޖެންއޭ ގ ންމެނޭޖި
 

އޭޖިމެނޭ (2)    ފަކުއްޔަންޢަ  ތުަގއި ޮގެގޖެންޓްންގ    އި ޖޭގަ ދިވެހިރާއް  ތަކީރާރާ 
 ވާސާއްހި  ންހިދިވެ   (ންސައްތައިކަ  ތޭސަ)  %100އިވާ  ކޮށްފަސްޓަރީރަޖި
ޕާޓްނަރނުވަތަ  ޏެއްންފުންކު ރޭޓިވް  ޕަކޯ  ތަ ވަނުޕެއް  ޝި 

 . ންއި ވުގަ ކަމުއް އެޓީ އިސޮސަ

Deleted :¶
...

Deleted :ްގެރާތު މާޢިމެދު އެއ  

Deleted :ެެގއްޓެޔުނިމެ ންކޮ ެގތުމާރާޢި ދުއެއްމ  
   ހަދާދަށުންނުެގ ޤާނޫ މިނޫނާއި  ޤާ ެި… ތަށްފަރާވެރި

...

Deleted : ަށް،އެްއޮގތ  

Deleted :ްެ ށް ކަންތަ ދަށުން ނިންމާ ނިންމުެގ
ާގ ެަން…، ހިތައި ށްކޮތެރިތްރުމަޙު
...

Deleted :¶

Deleted :ެމަށް  ރުންކުނުއި ބޭއްޓުމާހެލެބެ މާރާތްޢި ދުއްމެއ
  ންޓްމަެެނޭޖް… ފީ ންސްނައިންޓަހޭ މެޖެއްކަންދަ
...

Deleted :؛

Deleted :ަެެެަނ
...

Deleted :ްނ

Deleted :ފީ، ސް ންނަިއންޓަމެ ންކުރާބަޔާ އިމި ޤާނޫނުަގ
ެި … ވެރިފަރާތުން  ެގޓު ޔުނި ެގތުރާމާޢިމެދު އްއެ
...

Deleted :،ަލުކުރާނެެަމަ…  ތްތަކާމެދުރާފައެ ނަމ 
...

Deleted :¶
...

Deleted :ެެ

Deleted :ެޖެއްންވެބޭނު ނުންޝަރޭޕަ ކޯޓްމަންނޭޖްމ  
...

Deleted :ިރާތްމާއި މާއިބ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ެެ

Deleted :ހ()
Formatted: Centered

Deleted :ަކުންވުމަލުދަބައް ންމުޢާެގ ންރޭޝަކޯޕ  
...

Deleted :ެެއވެ. ެެވިދާނ

Deleted :ާފަހުށްރުމަކު ސްވުމަކުން ފާލުދައްބަ ންމުއ  ،
...

Formatted: Centered

Deleted :ެެްތަކީރާރާ ފަކުްއޔަންޢަ ތުގައިޮގެގޖެންޓ 
...

Deleted :100%…00% (ަންސައްތައިކަ ތޭސ)  
...

Deleted :؛
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  ޔަތުތަކާއި އްއޫލިސްެގ މަޖެންޓްއޭ  އި މެނޭޖިންގ ރުމާކު ންޔައްޢަ  ންޓްޖެޖިންގ އޭނޭމެ  )ށ(  

އެންޅޭމާގު ކައެ ހަދާ  ެގޤާނޫނު  މި  ސޫލުތައްއު  އިމެހަ    ަގއި ދު އިވާގަ   ދަށުން 
 . ވާނެެއވެކުރަންޔާންބަ
 

ތް  ރާމާޢިދު އެއްމެ
  ، އިހެއްޓުމާލެބެ  އިގަންހި
  ގުޅޭމާ ންކުރުނުބޭ

 ލުއުސޫ

ޤާ  .108 ހަނުެގނޫޤާމި    އިނާނޫމި  ދަށުން  ބަޔާންއިދުަގވާަގ  ދާ  އުކުިއ    ކާއި ލުތަ ސޫރާ 
 ުގޅޭކުރުމާންބޭނު  އިޓުމާއްބެލެހެ  އިމާހިންުގ  ެގމާރާތުޢި  އްމެދުއެ  ންތިމަކުެގތަހަމަ

ކޯޖްމަނޭމެ  ،އް އުސޫލުތަ ކޯޕަރޭޝަންެގ    ،ކޮށްރުތައްޔާ  ންނުޝަރޭޕަންޓް  އެ 
    .ކުރަންވާނެއެވެޢާންމު  ،ސްކޮށްފާްއގައި މެދަލުވުއްބަ
 

  އި ރޯލްގަޓާސްޓްރާ
ނަންޖެހޭ  ހިމަ

 ތައް މާތުމަޢުލޫ

މެބަތްސްނިރާތް  މާޢިމެދު  އްއެ  .109 އަޝަނުންރޭކޯޕަންޓް  ނޭޖްމަވާ   ތު މަޢުލޫމާނިވި  ނަން، 
 . ވެވާނެއެ ން ޓައްލަހަބަ ށްތައްޔާރުކޮ ރޯލް ޓާރާސްޓް ޮގތަށްނޭހިމެ
 

 ؛ރބަން ނަންލޭ ޕްރާޓާސްޓް )ހ(  
 

ޔުނިޓުނޭހިމެ  މާރާތުގައިޢިދު  އްމެއެ )ށ(   އެ  ދަދުތަޢަ  ެގކުތަ    ށް ޓުތަކަޔުނިކާއި 
 ؛ތައްދުދަޢަ ެގސާ އްހިނޑައެޅިފަިއވާ ކަ
 

 ؛އްންތަނަ  ކުެގތްތަރާފަރިކުެގ ވެތަނިޓުޔުމެނޭ ހި މާރާތުގައިޢިދު މެއެއް ނ()  
 

ހިރާމާޢި  މެދުއެއް (ރ)   އޭމެނޭ  ށްއްޓުމަލެހެބެ  އިނަްގތް   އް ޖެންޓެޖިންގ 
 ؛މާތުޢުލޫމަެގ އެފަރާތުމަ، ކޮށްފަިއވާނަންޢައްޔަ
 

 ؛ތުމާލޫމަޢުސްެގ ންރެއަންޝު  އިުގޅޭމާރާތާޢިމެދު އެއް (ބ)  
 

 ؛ތައް އުސޫލު  ތަ ނުވަތައްދުާވއިގަ ިއވާ ފަލާކުލަވާސްކީމަށް އެ ޅ()  
 

 ؛ތަފްޞީލް ނޭ ރަހުނުތަކުެގހިމެ ޢިމާރާތުގައި އްމެދުއެ ( )ކ  
 

 . ެގ މަޢުލޫމާތުތަކު ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް )އ(   

Deleted :)ނ(

Deleted :)އި  ރުމާކުންޔައްޢަ  ންޓްެެ…ެެޖިންގ އޭނޭމެ)ށ
...

Deleted :ާެ ެެަށާ ހެއްޓުމާލެބ…ި ެ، 
...

Deleted :ެޓުމަށާއިބެލެހެއް މާރާތް ހިންާގޢި އްމެދުއ  
 ދަށުން ނުެގނޫޤާމި  އިނާނޫެި ޤާ…، ށްކުރުމަންބޭނު

...

Deleted :ްވެ. އެ ދާނެވިކުރެފީޛުތަނ

Deleted :ަރޯލް ޓާރާ ެްޓް…" ޮގތަށްނޭހިމެ…އްތ"
...

Deleted : ްށްޓުތަކަ ޔުނިެާއި އެ  …ދި އައ 
...

Deleted :ާެ ެޖިންގ މެނޭ…،ށްއްޓުމަލެހެބ
...

Deleted :ައް ތ

Deleted :ައް ތ

Deleted : ިެައ

Deleted :.
Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Deleted :ުެ¶
Formatted: Not Highlight

Formatted ...
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 ބާބު   ނަ ވަ ރަ އެގާ 
 ން ކުރު މު ޤާއި   ޑު ފަން   ން ނު ރޭޝަ ޓް ކޯޕަ މަން ނޭޖް މެ 

 
ހިއްޓުމަށްލެހެބެ  އިށާކުރުމަބޭނުން  މާރާތްޢި  އްމެދުއެ ( ހ)  .110 ރުން ކުމު ޤާއި ންޑުފަ ރިނ  ޚަޓްންރަކަާގ  ތަްއ ދުރަ 

ކޯޕަމަމެނޭޖް  ،ބެލެހެއްޓުމަށް ފަންޑެއްޓެނެންއިންމެ  ންނުޝަރޭންޓް    އި ހުޅުވަ   ސް 
 . ނެެއވެންވާޓަބަލަހައް

 
ގައި ()ށ   )ހ(  މާއްދާެގ  މެބަ  މި  ފަންޑުންޓެނެންސް އިޔާންކޮށްފައިވާ  އިތުރުން،   ެގ 

ބެޢިމާރާ  އްމެދުއެ ބޭނުންކުރުމާއި  ކެޕިހި  ލެހެއްޓުމަށްތް  ޚަޓަނގާ    ރަދުތައްލް 
ނުވަތަމަށްކުރު ްއ  ތަލަމައްސަ  ނެދާވެމާ ދި  ކަށްކުއްލިއަ  ަގއިއްތެލަޙާ   ަވކި  ، 
  މި ،  މެނޭޮގތުންހި  ޑެއްންކިންގ ފަންހުޅުވާ ސި  ކައިޓަ ށްމަރުވުޔާތައްށް  މައްލުކުރުޙަ
ދަނޫޤާ އުފުށުނުެގ  އެންލަން  އިލްތިމެހަންޖެހޭ   ހޭރަންޖެކު  ންެގުގޅި   ޒާމުތަކާއި 
ެމނޭޖްމަކުތައް  ދުރަޚަ ކޯޕަރުމަށްޓަކައި    ހުޅުވައި   ކެއްތަންޑުފަ  ންޝަނުރޭންޓް 
 ދާނެއެވެ. ޓިހެއްލެބެ
 

  ފަންޑު މެއިންޓެނެންސް 
 ނެ މުއްދަތު ހުޅުވޭ

    ެއވެ.ަގތުެގ ތެރޭ މުއްދައަންނަނިވި  ހުޅުޭވނީ މެއިންޓެނެންސް ފަންޑު  .111
 

ޔުނޭހިމެ  އިގަ ތުރާމާޢިއްމެދު  އެ )ހ(   ދޭ ނިޓަކަ    ުގތީ ވަ   ެގކުރުމުންނުބޭ  މާރާތްޢި  ،ށް 
 ؛އިގަ ތެރޭ ެގ ވަހުދު )ތިރީސް( 30 ންެގން ފެށިރީޚުތާ ލިބޭ ހުއްދަ
 

ފެށުނޫނަޤާމި   ށ()   ޢަމަލުކުރަން    މެދު އެއްަގއި  ޖޭރާއްވެހިދިރިން  ކު  މުެގށް 
ރަޖިއިޮގތުގަ ތުެގރާމާޢި ޢިމާރާތައެ، ނަމަރާތެއްޢިމާއިާވ  ފަށްކޮސްޓަރީ  ކަށް   
 30  ތާރާކުރީޓަރަޖިސްމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން    ން ކޯޕަރޭޝަޖްމަންޓްނޭމެ  ސްބަތްވާނި

 . އިަގތެރޭ ެގ ވަހުދު )ތިރީސް(
 

  ންޑު ފަ ންސްނެންޓެއިމެ
 ން ރު ކުބޭނުން

 ށެވެ. މަ ކަކަންވި  ނިނަ އަންނީންވާބޭނުންކުރަ ންޑުފަ ންސްނެންޓެމެއި  .112
 

 ސާ ފައި  ށްތަކަދުރަޚަ   ނާގހިމަށްޓަކައި  އްޓުހެލެ ބެ  ށްކޮމަރާމާތު  މާރާތްޢި )ހ(  
ާގ ހިނ  މަށްއްޓު ބެލެހެޓީ ރިއުސެކި   ،އިށާމަންތަން ސާފުކުރުތަ  ންމުޢާ  ، ށާއިމަކުއްދެ

Deleted : ެގ

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Deleted :ިއި މެހަންޖެހޭ އެންން އުފުލަށުނުެގ ދަނޫޤާ މ
ތައް  ދުޚަރަ ހޭރަންޖެކު  ޅޭޮގތުންުގ އިޒާމުތަކާ އިލްތި

  ޑެއްންފަ ވަކި ންޝަނުރޭންޓް ކޯޕަމަރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްކު
. ނެެއވެންވާޓައްލަހަބަ ހުޅުަވއި އްތަންޑުފަތަ ވަނު

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Deleted :ުެްނ

Deleted :ެއި ށާހެއްޓުމަލެމާރާތް ބެޢި އްމެދުއ
 އްތަޚަރަދު މެހާންކުރަންޖެހޭ އެށް ރުމަކުނުންބޭ
...

Formatted: English (United States)

Deleted :ިވަުގތީ ،ށް ދޭނިޓަކަ ޔުނޭހިމެ އިަގތުރާމާޢ  
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ަހުޅުވުން ންޑުފ

Deleted :ުެ ްަގއި  ޖޭރާއްވެހިދިރިން ކު  ެުެގ…ކުރުފީޛުތަނ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted : ަެއވެ. ވާނެންވަހުޅު ންޑުފ¶

Deleted :ަެެެަނ
...

Deleted :ަެެެާންވާބޭނުންކުރަ ންޑުފަ ެްސް…ެަނ…  ީެ
...

Deleted :ިތްރާމާޢ  

Deleted :ަރެއްަގއިފެންވަ  އެއްހަށް ން ދުވަހުދުވ  

Deleted : ިެާއ

Deleted :ްއިަގތެރޭ ެގ މީ…؛ެަށ  
...

Deleted :ާެ

Deleted :ިންެާއ،  
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  ؛ށް އްކުމަ ފައިސާ ދެޚަރަދުތަކަށް
 

 ؛އްކުމަށްރިމިއަމް ދެޕް ެގސް ންޝުއަރެންއި (ށ)  
 

ކޯމެނޭޖް (ނ)   ދައްކަމަރުކުޓްޑިއޮސާބުތައް  ހި  ެގންރޭޝަޕަމަންޓް  ފީންޖެހޭށް   ތައް 
 ؛ކުމަށްދެއް
 

ކަންއިޖްކުރުމަށާއި  ނޭމެ  ންޑުފަންސް  ނެންޓެއިމެ (ރ)     އް ރަދުތަޚަ  ެގރުމުކު  ން ކަދާރީ 
 .ރުމަށްކު
 

  ސްނެންމެއިންޓެ
ގެ  ރ ަޕޑިވެލޮ ، ޅޭގުފަންޑާ
 އްތައްޔަތުއޫލިމަސް

އަދާކުޕަލޮޑިވެ  ންޅިެގުގ  ޑާފަން  ސްނެންމެއިންޓެ ހ()  .113   އް އްޔަތުތަ މަސްއޫލި  ހޭރަންޖެ ރ 

 . އެވެނީ ތިރީގައި އެވަ
 

އެއްމާރާޢި  ދުއެއްމެ (1)    ނުވަތަ  ޔުނިތުރާމާޢި  މެދުތަށް   ޔުނިޓު  އެ  ޓަކަށްެގ 
ހުއްންކުރުބޭނު ފެށިންތާރީޚު  ބޭ ލި  ދަމުެގ  ސް ންނެޓެމެއިން  ެގން 
ނިޓަކަނިޔު  އެ  އިަގޮގތު ެގފީ ފައިސާތްބަސްށް  ފަރާތުން ެގ  ރޕަ ލޮޑިވެ  ވާ 
 ؛ދެއްކުން ށްންޑަފަ
 

،  އަކީފީ   ށްފައިވާޔާންކޮބަ  އިަގންބަރުނަވަނަ  (  1)  ރުެގއަކު  މި (2)   
ދައެއްބަސްވު  ކުުމެގއްވި ނެަގ ޔުނިޓުށުންުމެގ  ވެ  ނަގާ ފަރިެގ  ރާތުން 
 ؛ންދެއްކު ށްފަންޑަ ސްންނެއިންޓެމެ ހުފަށްމަދު ފީ ހޯއެމަ، އެއްނަފީ
 

ޔުރާމާޢި  ދުމެއެއް (3)    ވިއްނިޓެތުން  އަދިއިފަ ކާްއ  ޔު  ނުވާނަމަ،    ކީ ނިޓައެ 
ބޭނުންތްމާރާޢި ނަާގފައިވާހުއް މުެގ  ކުރު  ޔުނިދަ  ޔުނި،  ނަމައްޓެ  ޓު އެ 

  ށް ހަ މަ ހުން މަންސް ފީނެިއވާ މެއިންޓެޅިފައެނޑަ  ކަނިޓަށްޔު ދެން،ވިްއކެން
 ؛ން ކުއްދެ ންއިދުަގވާ 

 
 ތްމާރާޢިކީ  ޔުނިޓަ  އެ   ނަމަ، އަދިފަިއވާްއކާއް ވިޓެ ނިޔު  މާރާތުންޢި  ދުއެއްމެ (4)   

ހުމުބޭނުންކުރު ޔުނިއިވާނަާގފަ އްދަ  ެގ  ޔު، ނުވާނަމަ  ށްޓަކަ    ށް ޓަނިއެ 
ހުކުރުމުބޭނުންމާރާތް  ޢި ލިބެެގ  ނޑައެޅިފަިއާވ  ކަ  ށްޔުނިޓަ ންދެންއްދަ 

Deleted :ްނ

Deleted :ެއެވެ. ހިމެނ

Deleted :¶
...

Deleted :ރ

Deleted :ބ

Deleted : 

Deleted :ޅ

Deleted :ިން )ބ( އަށް އި )ހ( ެގ މާއްދާމ
… ރުން ތުއިެގ ކަމު ކަން ިއވާތީަގމަކޮށްފަޔާންބަ

Deleted :ަެެދާރީ  އިޖްކުރުމަށާއި ނޭމެ ންޑުފަެްސް …ެަނ
...

Deleted : ްސާ  އިެގ ފަފަންޑު ސްންނައިންޓަމެ ށްމަކުދެއ
….ންރުންކުނުބޭ

Deleted :ަެްގެންެި، ެުޅޭ… އާއިެުފަންޑާ ސްނެނ
...

Deleted :ްނުވަތަ ށުން ދަ ްއެގޓެންމަލޮޕްވެޑި ސްޓޭޖ
 ޑުފަންންސް ނެންޓެއިމެ  އްެގމާރާތެއިދާ ންމުރަބިނާކު
¶ެގމަތިންނެވެ. އަންނަނިވި ޮގތު ނީކުރާބޭނުން

Deleted :)ހ(
Formatted: Centered,  No bullets or numbering

Deleted :ިެގ ތު ރާެާ…އިޢި މެދުތަށް ނުވަތަ ެއއްމާރާއ
...

Deleted :)ށ(
Formatted: Centered,  No bullets or numbering

Deleted :ާހ … އްދާެގމ
...

Deleted :)ނ(
Formatted: Centered,  No bullets or numbering

Deleted :ިނުވާނަމަ، އަދިއި ފަ ކާއް ިވއްނިޓެތުން ޔުރާމާއ  
...

Deleted :ރ()
Formatted: Centered,  No bullets or numbering

Deleted :ިއެ ނަމަ، އަދިފަިއވާއްކާއް ވި ޓެނިޔު މާރާތުންއ  
...
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 ؛ންްއކުދެ ންގަވާއިދު ށްމަހަ ހުންމަ ފީ ންސްނެޓެއިންމެ
 

 މާރާތުެގ ޢި  ،މުކުރުމަށްފަހުޤާއި  ޑުފަން  ންސްނެ ޓެންމެއި  ތުެގމާރާޢިއްމެދު  އެ (5)   
ބޭނުންތަތަ  ންމުޢާ ފައި ސްްއވެއެ  ންކޮށްެގންން  ލިބޭ    އެ،  ނަމަސާެއއް 

 ؛ރުންކުމާޖަ ންސް ފަންޑަށްނެއިންޓެ މެފައިސާ

 
މަން ކޮ  ޓެޑްމިލި   ށުންދަދުެގ  އިވާ ަގދާ  ހަ  ދަށުން  ެގނޫނުމި ޤާ  އިނާނޫޤާ  މި (6)   

ފަންމެއިންޓެ  ލޮޕަރޑިވެފީ    ނަގާ   ންެގޅި ުގ  އާޓީރރޮޕަޕް ޑަށް ނެންސް 
 ؛ޖަމާކުރުން

 
ޑިވެ (ށ)   ދަ މަލޮޕްސްޓޭޖް  ކޮތަކުެގޝްރޫޢުމަ  ކުރާތްރާމާޢި  ށުންންޓްެގ  ޕްލީޝަން މް 

  ސް ްއވެ އެ  ނޭހިމެއި  ޝްރޫޢުގަ މަ  އެ  ނަމަ،ލިބޭނު  އަށްލޮޕަރޑިވެޓް  ކެސެޓްފި
ދަ  އްހު  ޓްރީެގމިނިސް  ، ނީނެޭގ  ފީންސް  ނެޓެންއިމެ  ން ތަކުފަރާ  ަގނެފަިއވާ  އްޓެނިޔު

 ނެވެ.މުންލިބު
 

ޤާނޫނުެގ )ހ(  .114 ފަންޑު ހުޅުވުން  ދަށުން  މި  އްޖޭަގިއ  ރާހިދިވެނީ  ވާން ހުޅުވަ  އްތަންޑުފަ  ކުރާޤާއިމު 
އިދާރާއެ  ވާއިފަލިބި  ސްންސައިލަ  ށްހިންުގމަ ފަންޑުެގ    އެ  ،ދިއަ  އެވެ. ްއގަ މާލީ 
 ކުރާދަށުން އެ ފަންޑު ޤާއިމު  ނުެގނޫމި ޤާ  މައެކަނިހަ  ނީވާކުރަންންނު ބޭޓްންއެކައު
 .ވެމަށެބޭނު
 

)ހމާއްމި   )ށ(   ަގދާެގ  ހުޓްއުންކަ އެކުރާ  ޔާންބަ  އި(  އަންނަނިވި  ފަހުށްމަޅުވު    
 . ވެއެވާނެ ންކުރަހަމަރިފު އްތައްކަންތަ
 

ކު )(1      ފައިސާގެ   ޖަމާކުރާ  ށްޑަންފަ  ކާއިތަލްޞީފްތަ   ކުެގޚަރަދުތަ  ރާފަންޑުން 
ބަސާފުކޮށް  ތައްލްޞީތަފް އޮފް  ކު،ކުރުމާއެޔާން    ސްޓްންއުކަ އެ  ބުކްސް 

 ؛ބެލެހެއްޓުން

 
މެއިންޓެއެ   ކުއަހަރަމަދުވެެގން   (2)     ،ކުރުމަށް ޑިޓްއޮ  ޑުންފަސް  ންނެއްފަހަރު 

ޮގ  ޅޭކަމާުގ   ފައިވާ ބިލިހުއްދަ  ކުރުުމެގ  ޓްއޮޑިމަތިން  ތުގެ ޤާނޫނުަގިއވާ 
 ؛ންރުކުޢައްޔަން  އްއޮޑިޓަރެ 

Deleted :()ބ
Formatted: Centered,  No bullets or numbering

Deleted :ިޑުފަން ންސް ނެޓެންމެއި ތުެގެާރާ…އ 
...

Deleted :ުނ

Deleted :)ޅ(
Formatted: Centered,  No bullets or numbering

Deleted : ްޑެޓ

Deleted :ެ؛ުގންނ

Deleted :ކ

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :ަެަތަކުެގޝްރޫޢުމަ ކުރާތްރާމާޢި ށުންންޓްެގ ދ  
...

Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold, English
(United States)

Deleted :ެންސް  ނައިންޓަމ

Deleted :ްންގކި ސިން އަދިންސް ނަޓަމެއިނ

Deleted :ްެ
Formatted: Not Highlight

Deleted :ޭންމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ސްވްމޯލްޑިނީ ޖެހ 
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ެެްނުވަތަ ންކެއްބޭ  ވާއިފަެިބި…ށްކޮދޫ ސްނ  
...

Deleted :ްެ

Deleted :ްމާއި ޓުއްހެލެ ބެތްމާރާޢި ދުމެއެއ
...

Deleted : 
Formatted:  No bullets or numbering

Deleted :ްެގމީ ،ންލެހެއްޓުޓިންގ ބެ ންއުކައެ  ބުކްސް އޮފ  
...

Deleted :ެިންގ

Deleted : ްވެ. އެ ންވާނެނައޮނ
Formatted:  No bullets or numbering

Deleted :ަެެޅޭކަމާުގ ،ކުރުމަށްޑިޓް އޮ ޑުންފަސް ެް…ެަނ  
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ަެްވެ. އެ ވާނެ؛ނ
...
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 ންމެ އަހަރަކު ކޮ މަދުވެެގން    ފަހު،ކުރުމަށްޝަން ޤާއިމުޕަރޭކޯ  ޓްމަންނޭޖްމެ (3)   

 ؛ންރުކު ޮއޑިޓް އުންޓްއެކަ  ފަހަރުއެއް

 
އަހަރަކޮ (4)    މާލީ  ށްފައިވާ  ކޮ ޓްޑިއޮ ،  ރުމަށްފަހުކުޑިޓް އޮ  ކައުންޓް އެ  ކުންމެ 

 ؛ންޅުށަހެހު މިނިސްޓްރީއަށްއެއް ޕީ ކޮ ެގކުހިސާބުތަ

 
  ލްޞީފްތަޑުެގ  ފަންެއ    ކޮށް، ޗެކު  އިބަލަ  ފަންޑު  ސްންނެޓެއިންމެ (5)   

ޑައަޅާ  ކަނ  ނިސްޓަރުމި  ތަވަނު  އަށްރީޓްމިނިސް  ،އި ަގއްނދެޖެ ހިއްބޭނުންވެ
 ނުން. ތައް ދިލްޞީފްތަ ކަށް އެތަރާފަ

 
 ބާބު ވަނަ  ބާރަ 

   އް ތަ ޤު އް ފަރާތުގެ ޙަ ރި ވެ 
 

  ގެމާރާތު ޢިމެދު އެއް
  ތަންތަން ންމުޢާ

 އްޤު ޙަ ބޭނުންކުރުމުގެ

ޔުނިތު ފަރާއެ  ރާތަށް،ރިފަވެޓުެގ  ޔުނި  ެގރާތުމާޢިމެދު  އްއެ )ހ(  .115   ހައި އެންމެ  ުގޅޭޓާެގ 
 ވެ. އެ ވެެގން  ލިބިއްޤުތައްޙަ
 

  ގެ ތަކު ޓުޔުނި  ހެންއެން  ެގ އިތުރު ތަކު އްޤުާވ ޙައިބަޔާންކޮށްފަ  ގައި(  މި މާއްދާެގ )ހ )ށ(  
އެކުަގރާތްވެރިފަ ބޭނުން  މުން ޢާ،  އި ތަކާ  ޙައްޤުމުެގރުކުތަންތަން   ދުއްމެއެ   ވެސް  

 ވެ. އެ ެގންވެބިލި ފަރާތަށްރިވެ  ޓުެގޔުނި ެގރާތުމާޢި

 
  ޅޭގުތްތަކާދުމަޚި
 އްތަލަތް ސީވަ

 އި،ށާ ރުމަމުކު ޤާއިއްވަސީލަތްތަ  ުގޅޭކާމަތްތަދުޚި  ނުންވާބޭ  ށްތަކަ ޔުނިޓުެގ  އެއްމެދު ޢިމާރާތު  .116
ވަސީލަތްތަ  މިންވަރަށްވާބޭނުން މަށް  ކުރުމަރާމާތު  އިށާމަޓުހެއްބެލެ  އްއެ    އި ތަކާ ނިޓުޔު  ، 

ވަދެނަށްންތަ ތަ  ންމުޢާ ންޓް  މަޖްނޭމެ  ށާއިކަތަތްފަރާރިވެ ޓުތަކުެގ  ޔުނި  ޙައްޤު  ެގތުމުކުނި 
 ދެއެވެ. ލިބި ތުެގމަތިންދުގައި ބަޔާންކުރާ ޮގެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިޤާނޫނު ށް މިނަޕަރޭޝަކޯ

 
  ކުން ތަތުގެ ބައިރާމާޢި

ން  ކަރިކާތެ ށް ރައްޔުނިޓަ
 ޤު އްގެ ޙަމުލިބު

ވެރިފައް ޔުނިޓެ  މެންކޮ )ހ(  .117 އެސް ރާތަކަށްވެެގ  ޔުނިޓަށް  ފަރާތެ ،  ތެރިކަން ކާރައްއްެގ 
ބައިއިމެހަންއެ  މާރާތުެގޢި  ދޭލިބި ރަްއކާތެރި  ،ންތަކު    ޤު ޙައް  ެގމުަގތުލިބިކަން  އެ 
 ވެ. ެވއެެގންލިބި

Formatted:  No bullets or numbering

Deleted :ްެ

Deleted : ުވެ. އެ ނެވާ؛ެް…ެަރުކ
...

Formatted:  No bullets or numbering

Deleted :ޮކުެޮންމެ އަހަރަ…ކައުންޓް އެއްެގ  ރެންމެ އަހަކ 
...

Formatted:  No bullets or numbering

Deleted :ަެ

Deleted :ާެ ުޞީެްޞީފްތަޑުެގ ފަންއެ  ކޮށް،ޗެކ…ްެ ުެ
...

Deleted :ްެ

Deleted :ުެ ެއި ަގއްނދެެްޖެ ހި…އެދި ންެގބޭނުންވ،  
...

Deleted : ާެ ްމާ ޒިން … ެިއ
...

Deleted :ިހަ ޙަ ބޭނުންކުރުމުގެ ތަންތަން   ންމުޢާ ގެ މާރާތުޢ
...

Deleted :ިރާތަށް،ރިފަ ވެޓުެގ ޔުނި ެގރާތުެާ…ޢ 
...

Deleted : ުެގރާތުމާޢި ދު އްމެއެ  ވެސް ޙައްޤު މުެގރުކ 
...

Deleted :ުެުެެޅޭގ
...

Deleted :ަގޮތުން ގުޅޭ  ކާތ

Deleted :ަެްނުންވާބޭ ށ 
...

Formatted: Not Highlight

Deleted : ެމީހ



54 

 

 
 ގެ ތުރާމާޢި ބިދޭ   ލިންކަ ތެރިކާއްޓަށް ރަ، ޔުނިއިކަޓަހ( ެގ ބޭނުމަށް )  މި މާއްދާެގ ()ށ  

ބޭރު ޢިއެވަނީ،    ބުނެފައިކަމަށް  އްބައިތަ  އިމެހަންއެ   ތުގެ މާރާޢި،  ފާރާއި  މާރާތުެގ 
އެޔުނިއެ    އަދި  ޅުރާފު،  އާއި ކްޗަރ ޓްރަސް ޔުނިޓުޓާއި  އިންތަކާުގހެން    ފާރު ޅޭ 
 .ވެނެތުންޮގމެނޭހި

 
ަގއްމާ  މި )ނ(   )ހ(  ބަޔާންއިދާެގ  ވެ އްޔުނިޓެ  ޤުއްޙަ  ކުރާ  ލިތަފަރާރިެގ  ،  ނީދެބިށް 

ވެރިފަރާތްތަކަށްޓުތަކުނިޔުން  އެހެ ޙައް  ެގ  ލިބިއެ  މިންވަރަޤު  އަދި، ށެވެދޭ   .  
ޙަންކުރުމުބޭނު  ންތަންތަ  މުންޢާ  ޢިމާރާތުެގއެއްމެދު     ފަރާތްތަކަށް އެ  ވެސްއްޤުެގ 

 ލިބިދޭ މިންވަރަށެވެ.

 
  ތުލަޙަޞްމަ
 ވުން ނުކުރެ ކިވަ

ވެރިޓެްއެގޔުނި  .118 ލިބިޅޭޮގތުންުގ  ޓާޔުނި  ެގއް ފަރާތެއެރާތަށް  ފަ  ޤުތަކާިއ ޙައް  ދޭ 
އެޅޭޮގުގ  ތަންތަނާ  ންމު ޢާ  ެގތުމާރާޢި  އްމެދުއެ  ކީ،ކަތަތުލަޙަޞްމަ   ބިދޭ ލި  ށްތަފަރާތުން 

 ނެވެ. އް ނޫޗެއެއް   ނެވޭރެކުަވކި  ކާތަތުމަޞްލަޙަ އިތަކާޙައްޤު

 

 ބު ނަ ބާ ވަ ތޭރަ 
 އް ތަ ލިއްޔަތު ސްއޫ މަ   ގެ ކު ތަ ލް ކައުންސި 

 
ކުގެ  ތަ ލްކައުންސި

 ތައްލިއްޔަތުއޫމަސް
ޮގޤާނޫނުގައި    މި  .119 ނުވެ ންބަޔާ  ކަށްތައެހެން    ގެ ކު ތަންސިލްއުކަ، ނދަކުހި  ހާވާެގން 

 އެވެ. ވަނީ އެ  އިބަޔާންކޮށްފައި ރީގަ ތިތުތައް އްޔައޫލިސްމަ
 

ރަޖިޮގގެ އްތެމާރާޢި  އެއްމެދު ހ()    ެގމާރާތުޢި   ޅާށަހަހު  ކައި ރުމަށްޓަސްޓަރީކުތުަގިއ 
ޤާނޫނުކަ  ،ކީމަކުރެހު މިޕްލޭނިން  ރާއްޖޭެގހިދިވެ  ،އިތަކާމާުގޅޭ  ކާިއ  ތަަގނޑުންގ 

ނުބިނާކުރާ  ންދަށު  ތަކުެގާވއިދުަގ ކުރެއްތެރާމާޢި  ވާއިފަކޮށްނާބި  ތަވަ  ކަން  ހުންެގ 
 ؛ކުރުންރު ންކޮށް ކަށަވަޤީޔަ
 

ޤާ ()ށ   ޤާ  ނާއިނޫމި  ދަށުން  ެގނޫނުމި   ކާއި މަތަހަ  ކޮށްފައިވާބަޔާން   ަގއިދުއިގަވާދާ  ހަ 
ޔުއިރީއާޓަ ރަޖިސް  މާރާތުެގޢިެމދު  އެއް  ،މަތިންެގތަކު ސޫލުއު ެގ  ޓުތަކު ނި 
 ؛ރުން ދޫކު ންތިމަެގޮގތެއް  ކަނޑައަޅާ ރީންނިސްޓްމިޓަރީތައް ސްޖިރަ
 

Deleted : 

Deleted :، ެކަެަ…ތްފަރާރިެެ ވެ…ެުތަކުއްޔުނިޓ…  ްެ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted : 

Deleted : ެެުގ

Deleted : 

Deleted :ަެއވެ. ަގއެކު   ސްވެއްޤާޙ

Deleted : 

Formatted: Not Highlight

Deleted :ާއޭނ

Deleted :ިޤުތަކާއި ޙައް ދޭ ލިބިޅޭޮގތުންުގ އ
...

Formatted ...

Deleted :ާެ ިވަކ  
...

Deleted : ުެ
Deleted :ުެ

Deleted :ަެގން ވެ ންބަޔާ  ކަށްތަެެހެން ޮގ…ށްކަވަކިޮގތ
...

Deleted : 

Deleted : ްއިރީއާޓަރަޖިސް މާރާތުެގޢިމެދު އެއް ،މަތިނ  
...

Formatted: Not Highlight
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ޤާމި ނ()   ބަޔާންކުނޫނު  ޕްރާ  ގައި  ނިސްލޭންސްޓްރާޓާ  ކުރެހުބަތް  އްެވސް އެމަށް  ވާ 
ެގލެއްބަދަ އެ ނަނަމަން  ބަދަލަކީެގ  ،    ނިންގލޭޕް  ޖޭެގރާއްދިެވހި  ންނަ 

އެްއޮގތަށްކާ ތަދުަގވާއިޑުތަކާއި  މިންަގނ ބަންެގ    ކޮށް  ންޤީޔަ  ންކަދަލެއްނަ 
 ؛ރުން ރުކުވަކަށަ
 

ޕްޓްރާސް ()ރ     އްދަ ހު  މުެގރުބޭނުންކު ތްމާރާޢިތަކަށް  ރާތްމާޢި  ވާ ސްބަތްނި  ލޭންޓާ 
 ؛ނުންދި
 

ރަރާތެއްމާޢިދު  އެއްމެ (ބ)   ެއ  މަށްރީކުރުޓަޖިސް   އި ރުމާނުންކުބޭ  ތްރާމާޢިފަހު، 
މަްއސަލަދިމާ  ގައިމުޓުހެއްބެލެ ދާިއ  އިރުޝާ  ރަށްސްޓަމިނި  މަށް،ކުރުޙައްލު  ތައްވާ 

 ؛ން ރުކުއި، އެކަން އްަގތެޙާލަ ޖެއްހިޖެ ންދޭލަފާ 
 

ނިޓްސް (ޅ)   ޕްލޭން  ިއާވ  އެޅިފަ ޑަކަނ  ށްރާތަމާޢި  ބިމާއި  ތަކުެގތްރާމާޢިސްބަތްވާ  ރާޓާ 
ހުްއދަ ދޫނުކުރާ ޙާލަތުަގިއ    މާއި،ރުކުދޫނު  ހުއްދަށް  ކަ ނުމައެހެން ބޭނޫން    ންބޭނު

 .ކުރުން  ތައްމަސައްކަތް އިެއންމެހަ ޖެހޭންރަޅިެގން ކުގު  މާއެކަ
 

ހޯދުމަށް  ދަ ހުއް
 ޅުން އުންސިލަށް ހުށަހެކަ

މަތަކުލްއުންސިކަ  އިަގބުބާ  މި  .120 ބަޔާކަމުތައްތުޔައްލިސްއޫެގ    ން ތުޮގުގޅޭ  ންކަމާކަކުރާ  ންަގއި 
 ގެ ެއއްސިޓީ   ނުވަތަ  އްރަށެ  ނިސްބަތްވާ  މާރާތެއްޢިއެ    ،ޅާނީށަހަހު  އެދި  ހޯދުމަށް  ދަހުއް

 ށެވެ. ކައުންސިލަ
 

ހުއްދަ    ތަކުންސިލްއުންކަ
 ން ދޫކުރު

ވަނަ  ތިންނޫނުެގ  ޤާ  މި  ،ޅުމުންހެށް ހުށަމަފާސްކުރު  ން ހުރެެގ ކުއް މާރާތެޢިއެއްމެދު   ހ()  .121
ބަތުެގމާރާޢި  އެ  މަތިން،ޮގތުެގ  އިވާށްފަ ކޮބަޔާން  ގައިބާބު ބޭނުންތައި  ށް މަކުރުއް 
 . ެއވެނެވާން ރަކަށަވަރުކުކައުންސިލުން ރިކަން ހުއި ފަ ޑައެޅިނކަ
 

މާ ()ށ   ގައި)ހ  ެގއްދާމި  ބަޔާން(  އެދައަހުއް  ެގންސިލްއުކަ   ޮގތަށްށްފަިއވާކޮ   ދިށް 
ކުހަހުށަ ބަޔާންކޮބާބުގައި  ވަނަތިންެގ  ނުޤާނޫމި    ،ކީމަރެހުޅާ    ށްފަިއވާ  
ބިމާއިމަެގތަކުޠުރުޝަ ، ކޮށް ރުށަވަކަން  ކައްތަނެ   އިވާށްފަކޮބައި  ރާތްމާޢި  ތިން 

 ެއވެ. ވާނެންކުރަފާސް ން ސިލުކައުން ންހުކުރެއެ  ތަށްގޮ އް އެ  ކާތައިދުަގވާ ޕްލޭނިންގ 
 

 އިކަޓަށްކުރުމަލުދަބަްއ  ހުމެކުރެތްވާ  ބައް ނިސްނެޕްލޭޓާ  ޓްރާސް  އިވާފަށްކޮދޫ  ހުއްދަ )ނ(  
ހުށަހެދިއެހުއްދައަށް    ެގލް ންސިކައު ޤާނޫނާޅުމުން  މި  ދަށުން    ނުެގނޫޤާމި    އި ، 

Deleted :ުެްެގ ދަށުނ

Deleted :¶
...

Deleted :ޅ

Deleted :.

Deleted :ކ

Deleted :ެރިތޯ  ހު ށްތަ ޮގއެއް  ދާާވއިޤާއް ތަންހުކުރ
އިވާ  އެޅިފަ ޑަކަނ ށްރާތަމާޢި ެިާމއި…މާއި، އެ ލުބެ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ާެ

Deleted :ަސިލުން  ންއުކ

Deleted : ުރުން ދޫކ

Deleted :ެެ ަެގ  ެަކު…ެުލްއުންސިކ
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ައްނެތ

Deleted :ްވެތިންނެޮގތުެގމަވި ނަނިއަނ .

Deleted :ެވެ.  ުއންސިލަށެކަ ެގ ރަށެއް  ވަތަ ނު އްސިޓީއ
ވަތަ ނު ށްސިލަނަމަ ސިޓީ ކަުއން ޓީެއއްަގއި)ސި

...

Deleted :¶
...

Deleted :ުެްކަ ކަން ހޭޖެރު ކުރަންވަކަށަ   ތަކުނ
...

Deleted :ަެާ3ނޫނުެގ ޤާ ެި…  ރާތަކީމާޢިއެ   …ރުއިޅ 
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ާށް ދައަހުއް ެެ… ެުންސިލްއުކަ ެޮތަށް…ެުރ
...

Deleted :ުެއިރު ެަޅާޅުމުން ހުށަހެދިއެހުއްދައަށް   ެގ
...
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 . ނެެއވެވާ ދޭންއްދަހު ރެހުމަށްކުއެ ތިން ޮގތުެގމަިއާވ ފަކޮށްޔާއި ބަ ަގއިދު ވާަގދާ ހަ
 

ނިނެއްލޭޕްޓާ  ސްޓްރާ  (އްދޭ)  2 ()ރ   ބިސްބަތް  ކުވާ  ޓް ންޕްމަލޮޑިވެރީ  ،ންހު ރެމާއި 
ޤާނޫއެއްކޮށް  ށުންދަ  ންެގޕްލޭ މި  ބަޔާންވަ  47ެގ  ނުލުމަށް  މާއްދާ    ވާ ށްފައި ކޮނަ 
ކާ ުގޅިެގން  ލުތަދަބަ  ނަންޖެހޭންތައް ެގރާތްމާޢިއެ    ނަމަ،ވާދީފައި ހުއްދަން  ތިމަެގޮގތު

ކަންކަން،ކުރަންޖެ އިރުއިލަފަޔާ   ެގރީސްޓްމިނި   ހޭ  ދަށު  ކުންޝާދުެގ  އަށް  ރި  
     .ވެއެ ނެވާންދަެގން
 
 

 ރީގެ ޓްމިނިސްއްޖެނަމަ،  ޖެހި  ކުރަންލުބާޠި  ނެއްޕްލޭ  ޓާރާޓްސް  ވާފައިހުއްދަދީ )ބ(  
     ވެ.އެނެ ވާ ެގންދަންއަށްރިކު  ދަށުން ޝާދުެގޔާއި އިރުލަފަ
 

  ށަހެޅޭ ހު  ސިލަށްކައުން  އެދި  ށްދައައް ހު ންެގުގޅި  ކަަމކާ  ކިދަށުން ވަ   ެގޤާނޫނު  މި (ޅ)  
ުގކާމަޅުހުށަހެ މިޅޭ  މިޤާ  ޮގތުން   އި ގަ ވާއިދު ަގ  ދާހަ  ންދަށު  ނޫނުެގޤާ  ނޫނާއި 

ޝަރުބަ ފުރިހަމަވާނަޔާންކުރާ    ދުވަހުގެ   ފަހެއް()ސާޅީސް  54ވެެގން  ިގނަ  ،މަޠު 
 . ވެއެންވާނެދޭދަ އް އެ ހުން ލުންސިކައުއި ަގތެރޭ
 

ޅޭ  ހެށަ ހުށްސިލަންއުދި ކަށް އެއަދައްހު ން  ެގުގޅި ކަަމކާ  ކިށުން ވަ ދަމި ޤާނޫނުެގ   )ކ(   
ުގޅޭހެޅުމަށަހު މިޮގތުކާ  ޤާނޫން  ދަޤާނޫނު  މި  ނާއި  ހަދާ  ށުެގ   ަގއި އިދު ވާަގން 
ޝަރާންކުޔާބަ ނުވާކަރުޠު    ނިންމައިންސިލުންކައުމަށް  ފުރިހަމަ   އެ ، މަފިނަ 

  ، ަގއި ންއަ  ންއެކަ  ރޭގައިެގ ތެދުވަހުއެއް(  ހަ)ދި  10  ށްތަރާހެޅި ފަހުށަ  ންހުށަހެޅު
ހުންސިކައު  ތުންފަރާއެ އެންޅާށަހަލަށް  ން ލުންސިކައު  ތައްޔުންލިޔެކި  އިހަމެފައިވާ 
 . ެއވެނެރާ ދޭންވާބުނ އަފަރާތަށްއެ
 

  މާރާތުގެޢިއްމެދު އެ
  ޢުލޫމާތު މަ ޖިސްޓަރީގެ ރަ
 ން ކުރުސާއްހި

ހިރަޖިސްޓަރީަގއި  ތުެގމާރާޢި  ދުމެއްއެ  .122  ރާތް ފަވެރި  ެގއް ނިޓެޔުެއއްެވސް    މެނޭ 
ނުމަޖެނަދަލުވެއްބަ  14ެގން  ވެ ނަިގ  ފިނަމަ،ސްެގނެ  ރެއްއިތުއުނި   ށްޓަރީއަރަޖިސް  ވަތަ 
 ވެ. އެ ނެަގންވާންއަ ރީއަށްނިސްޓްމިމާތު، ލޫމަޢު އެ  ތެރޭަގއި ހުެގވަދު( ދަސާ)

 

Deleted :ާސްޓްރާޓ 

Formatted: Not Highlight

Deleted :ިެ

Deleted :ަެ

Formatted: Not Highlight

Deleted :ެެ

Deleted :ަެްލުމަށް މި އެއްކޮށް…  ށުންދަ ންެގޓް ޕްލޭނ
...

Deleted :49
Formatted ...

Deleted :ުެާރ
Formatted: Not Highlight

Deleted : ްއ

Deleted :ަޓާރާ ޓްސް ވާެައި…ކޮށްެުއްދަދީ…ރީރަޖިސްޓ 
...

Deleted :ޭެުސިލަށްކައުން އެދި ށްދައައްެް ހު…ޮގތ 
...

Formatted: Not Highlight

Deleted :ށްސިލަންއުދި ކަ ށް އެއަދަ އްހުެް …ތުެޭޮގ 
...

Deleted :ިޞާ ސާެް…ޙިހި  ޢުލޫމާތުމަ  ޖިސްޓަރީގެރަ މާރާތުގެ ޢ
...

Deleted :07 …4 (ާއް ހަތެދަސ
...

Deleted :ްެ )ުޅޭ ުގއާޓަރީޖިސްރަ ތެރޭަގއި…ސްހުެގވަދ
...
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 ބު  ބާ ނަ ވަ ސާދަ 
 އްދާތައް މާ   ންމު ޢާ 

 
  ގެހޭ ޤާނޫނު ބެބިމާ
ން  ށުދަ

  އިވާ ށްފަރީކޮ ސްޓަރަޖި
 ތް މާރާޢިއެއްމެދު 

ޤާނޫ  .123 ޢަނަމި  ޤާބިމާ  ،ށުމާއެކުފެ  ރަން ލުކުމަށް  ދަނުނޫބެހޭ  އެެގ  އްމެދު ށުން  
މި  މާޢި  ވާ އިށްފަކޮރީ ޖިސްޓަރަ  ަގއިޮގތުެގތުމާރާޢި ނިޒާުމެގ   ރާޤާއިމުކު  ނޫނުންޤާރާތްތައް، 
އަވީއެވެބަދަލު  ށްށަދަ ުގޅޭޮގތުންމާރާތްތަޢިއެ    ، ދި.  މިކާ  ން ދަށު  ނުެގޤާނޫ   
 ގެ ދުވަހުސް  ރަ( މަބާ)  12ތާ  ފަށާ  ންޢަމަލުކުރަށް  ނަނޫމި ޤާންކަން،  ހޭ ކަޖެންރިހަމަކުރަފު

 . ނެއެވެށް ނިންމަންވާހަމަކޮރިފު ކުންތަތްރިފަރާ ވެެގތަކުމާރާތްޢި އި އެތެރޭަގ
 

ޢަނަށް ނޫޤާ  މި  .124 މާއްދާތައް  ވޭއުވާލެ  ފެ ންރަމަލުކު  ޤާނޫނުމާބެހޭބިށުމާއެކު،    ެއ   ،އްދާއާއިމާ  ވަނަ  19  ެގ 
މާ ވަ  31  ެގޤާނޫނު ނިޔަެގްއދާމާ  ވަނަ  36  ންށިެގފެ  ިއންއްދާނަ  މާ  ށްލަ  ްއ ތައްދާހުރި 

   . އެވެއުވުނީ 
 

ކުން  ނަ ޤާނޫ އެހެން
  ވާއި ފަށްކޮމުޒިލާ

  ކަންކަން
މަށް  ކަވެފައިވާ ފުރިހަމަ

 ލުން ބެނު

   ުގޅޭޮގތުން މާރާތާޢި  ، އެ ކީކޮށްދިނުމަރީސްޓަޖިރާތެއް ރަމާޢި  ދުއްމެ އެ ން ދަށުެގނުނޫޤާމި    .125
  ޒިމު ން ލާން ކުރުރިފަރާތުވެައސްލު    ބިުމެގ  ،ންދަށު  އްެގދެަގާވއި   ވަތަނު  ޤާނޫނެއް  އެހެން
ސަބަބެލެވޭ  ަމށްވާކައިފަހަމަވެފުރިން  ކަކަން ނޫ ނެ  އަނެބެއް   ކުރުމާރާތްމާޢި  ،ދިވެ. 
އެ  ހޭ ކަންކަންކުރަންޖެހަމަފުރިދެއްެގ ދަށުން ަގވާއި ވަތަނު ނެއްނޫޤާ ރާޢަމަލުކު ންތުޅޭޮގުގ
 ޗަށްއް މަ  ތުެގރާފަރިވެއަސްލު  މުެގ  ބި  ންރިހަމަކުރުފު  ންެގޅިުގ  ކާމާރާތަޢި
 އެވެ. ވެ ންެވެގޒިމުލާ
 

   ދަށުން ނުެގޤާނޫ  މި ، ކުނުވާހާ ހިނދައިފަންކޮށްށް ބަޔާކައި އެހެންޮގތަނޫނުަގމި ޤާ )ހ(  .126 ން ހެދު ގަވާއިދު
 .ނެވެންސްޓްރީމިނި ނީދުތައް ހަދައި ހިންާގއިންޖެހޭ ގަވާދަހަ
 

  ()ށ  
 

ށުން  މި ޤާނޫނުެގ ދަ ، ހިނދަކުންކޮށްފައިނުވާހާ  ންޮގތަކަށް ބަޔާހެއި އެޤާނޫނުަގ  މި
ފަށާތާރަކުޢަމަލު ނަށްނޫޤާ  މި   ތަްއ،ގަވާއިދު  ންޖެހޭދަހަ   )ހަތަރެއް(   4  ން 
ތެރޭ ވަދުސްމަ ިއ  ގަ ެގޒެޓު  ެގރުސަރުކާ ވެހިދި ހަދައި،    އި ަގހުެގ 

 . ވެ ވާނެއެޢުކުރަންޝާއި
 

  ރަން ލުކުމަޤާނޫނަށް ޢަ
 ފެށުން 

ެގ ކާރުސަރު ވެހިދި  ދީޤުކޮށް،، ތަސްސްވެފާ  ނޫނުނީ، މި ޤާށާ ރަން ފަކުލުށް ޢަމަމި ޤާނޫނަ  .127
ތާހަމަވާ  ވަސްދުމަސް  އް( ތިނެ)  3  ންފެށިެގ  ންރީޚު ތާރާ  ކުޝާއިޢު ަގއި  ޓު ެގޒެ   ރީޚުން  

 . ެގންނެވެށިފެ

Deleted :ިޖޭގެ  ވެހިރާއްދ

Deleted :ިޢ

Deleted :ުެގވެހިރާއްޖޭ)ދި 2002/1 މްބަރުނަ ޤާނޫނ  

Deleted : )

Deleted :ިޢ

Deleted : 

Deleted :ިޢ

Deleted :ިޢ

Deleted :ިޢ

Deleted :ިޢ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ިޢ

Deleted :ަންށުެގ ދ

Deleted :ިޢ

Deleted : ިއ

Deleted :،

Deleted :ިޢ

Deleted :،

Deleted :ުެ

Deleted : 
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ޢިނޫނުޤާ  މި  .128 ން މާނަކުރު ބޭނުންޒެފްލަތަ  ނުވަ  ތެއްބާރާގައި  އެހެންކަނޑައެޅިެގ  ޮގތުންށްފައިވާ ކޮއް   ން 

ެއ    ،ނީވައެ   އިފަދީ  ތަކަށްލަފްޒުއި  ތަކާވި ޢިބާރާތްންނަނިއަކު،  ނދަހި  ދޭހަނުވާހާ  ނައެއްމާ
 .ކުރުމެވެނަމާ ފަިއވާ ދީރީގައިތި ،ންުގޅިގެ   ތަކާފްޒުލަ އިތަކާތްރާބާޢި
 

ކަސްޓްރީނިމި" )ހ(   ބުމަ"  ކަންހުުގޅުން  މާރާތާޢި  މެދުއްއެ   ،ވަނީއެ  ނެފައިށް    ން ކަރި 
މަޓުމުއްބެލެހެ ެގ  ކާރު ސަރު  ފައިވާކޮށްވާލު ޙައި  ްއަގރެއެއި  ތުއްޔަ ސްއޫލިެގ 
 ވެ.  އަށެވުޒާރާ 
 

ޤާނޫއެވަނީ  ބުނެފައި  ށްމަކަ"  ލްސިން"ކައު )ށ(    2010/7  ބަރުންނަ  ނު، 
ދާއިރާތައިދާރީ  ރާއްޖޭެގހި)ދިވެ ލާމައް  ހިންއުސޫލު  ޒީކަރު  ެގ   ނު(ނޫޤާެގ  ންުގމު 
 . ކަށެވެތަންސިލްކައު  ރަށު ތަކާއިލްސިކައުންސިޓީ ވާ ން އުފައްދާފައިށުދަ
 

ބުމަކަ  "ނިސްޓަރުމި" )ނ(   ކަުގޅުންމާރާތާ  ޢި  ދުެއއްމެ  ،ނީވައެ  އިނެފަށް  ންކަން  ހުރި 
  ޒާރާގެ ވުކާރުެގ  ސަރު  ވާފައި ކޮށްލުވާޙަ   އެއިރެއްަގއި    އޫލިއްޔަތުސްމަެގ  ހެއްޓުމުބެލެ
 . ވެރަށެ ޒީވަ
 

އެފަނެބު  ށްކަމަ  "އް ތަދުމަތްޚިއަސާސީ  " )ރ(   ދިރިއުޅޭ މާރާތެއްަގޢި   ،ވަނީ އި    ިއ 
  ންޖެހޭރަކުންބޭނު  ދުަވހަށް  ންހުދުވަ  މަށްޓަކައިަގިއ ދިރިއުޅުރާތުމާޢިއެ    ކަށްތަފަރާތް

  ވެ. ށެކަތަތްެގ ޚިދުމަމާރަންޓާިއ، ނަރުދަނާއި، ކަފެ
 

ބޭނުވިޔަފާރީ " )ބ(   އެވައިބުނެފަ  ކަމަށް  "ންެގ   2014/18ބަރު  ންނަޤާނޫނު    ،ނީ 
ޤާނޫކުރުމުސްޓަރީރަޖި  ރިޔަފާވި) ަގނުެގ  ވިޮގތުެގމަތިން  އިވާ  (  ރީެގ ޔަފާހިންާގ 

 ވެ. ށެތަކަޙަރަކާތް
 

ޤާނޫބިމާބެހޭ" (ޅ)   ބުކަ  "ނު  ނަޤާނޫ  ،ނީެއވަ  ފައިނެމަށް    2002/1ރު  ބަންނު 
 މެނޭތަްއ ހިއިޞްލާޙު   ެގނެވޭ ށްނޫނަޤާެއ    އި އާ  (ނުނޫޤާ  ހޭމާބެބި  ގެ ޖޭއްރާހި)ދިވެ
 . ވެންނެޮގތު
 

  2017/4  ރުންބަނު ނަޤާނޫ  ،ެއވަނީ  ބުނެފައިކަމަށް    "ނުނޫެގ ޤާކުރުމުމާރާތްޢި" ( ކ)  
ޤާނޫނުރުމުކުޢިމާރާތް) ެގނޫޤާ  އެއާއި  (  ެގ  ހިމެނޭ އިޞްލާ  ވޭނެނަށް  ޙުތައް 

Deleted : ިެެވ

Deleted :ެއި  އްގަ ރެ އިއ

Deleted :ިޢ

Deleted : ިއ

Deleted : 

Deleted :ްެަށ

Deleted :ަވާ  އިފަ އްވާޅު ކަނޑައަޔާ މްހޫރިއްޖުއީސުލްރ

Deleted :ިރީސްޓްމިނ

Deleted :ުެ

Deleted :ްމ

Deleted :ުެ

Deleted :،

Deleted :ުެ

Deleted : ެއި  ގަ އްއެއިރ

Deleted : 

Deleted :ްެަށ

Deleted : 

Deleted :ީއިވާވާފަ އްއަޅު ޔާ ކަނޑަ އްމްހޫރިޖުސުލްރައ  
… އާ ސްޓްރީމިނި

Deleted :ަހ

Deleted : ެވ

Deleted :ުންނަ ހ

Deleted : ިއ

Deleted :އ

Deleted :ރ

Deleted :ަެެށ
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

  ކޮމިޓީގެ   ތަރިކައިގެ   ތަރައްޤީއާއި   ޤައުމީ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ   ދިރާސާކުރުމަށް   ބިލު   :   2- ޖަދުވަލު 
 ތަފްޞީލު   ހާޒިރީގެ   އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   ނިސްބަތް   ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި   މެންބަރުން 

 

 

 ބައްދަލުުވން  ަވޑައިނުަގންަނާވ - ބައްދަލުުވން   ަވޑައިެގްނނެިވ Sc  ިއެހެން ކޮމިޓީއެއްގައ S  ްސަލާމ O  ީރަސްމ 

17.11.2021 69 0:45      S  S 

27.10.2021 66 00:20 -     S   

25.10.2021 65 1:35 Sc         

13.10.2021 63 00:45    S     

06.10.2021 59 1:05        S -

05.10.2021 58 00:50     -   S 

29.09.2021 56 00:35         

28.09.2021 55 00:40         

27.09.2021 54 00:50         

22.09.2021 53 00:40      S   

07.09.2021 49 00:55       Sc  

30.08.2021 48 00:50         

25.08.2021 47 00:40   Sc     - 
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