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 ބިލ    ތަފާސްހިސާބ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 

 ބާބ    އެއްވަނަ 
 ފެށ ން 

 

 ، ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކޮށް  ޤައ މީދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަފާސްހިސާބާބެހޭ    ،މިއީ )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި 

ތަފާސްހިސާބ  އެްއކ ރ މާއި، ެއއްކ ރެވޭ މަޢ ލޫމާތ ެގ ނަތީޖާ  ރަސްމީ  

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި  ޢާންމ ކ ރ މާއި،  ހޯދ މާއި، 

 ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެވެ.  އ ސޫލ ތައް

 "ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބ ެގ ޤާނޫނ " އެވެ.   ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 

 މި ޤާނޫނ ެގ މައިަގނޑ  މަޤްޞަދ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.   .2 މަޤްޞަދ    ޤާނޫނ ގެ 

ތަރައްޤީކ ރ މާއި  )ހ(   ދާއިރާ  ތަފާސްހިސާބ ެގ  ޤައ މ ެގ    ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 އަންގައިދޭ މ ހިންމ   ތިމާވެށީެގ ޙާލަތ ޢީ އަދި  އިޖްތިމާ  ،އިޤްތިޞާދީ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ެއއްކޮށް،  ފެންވަރ ަގއި  ޤައ މީ  ތަފާސްހިސާބ  

އެއްހަމަެއއްަގިއ    ،އެންމެހައި ރައްޔިތ ންނަށް އިތ ބާރ ހ ރި ޮގތެއްަގއި

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

އެ   )ށ(   އެކ ލަވާލ މަށާއި  ސިޔާސަތ ތައް  ސިޔާސަތ ތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ 

ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް   ،ނަތީޖާ ޙާޞިލ ކ ރެވޭ މިންވަރ  ވަޒަންކޮށް 
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ޞައްޙަކަާމއެކ  އިތ ބާރ ހ ރި    ،ދެނެަގތ މަށް ބޭނ ންވާ ތަފާސްހިސާބ 

ފޯރ ކޮށް އިދާރާތަކ ން  ކަމާބެހޭ  ިއންތިޒާމ  ޮގތެްއަގިއ  ދެވޭނެ 

 ؛ހަމަޖެއްސ ން

ކ ރާ   )ނ(   ފެންވަރ ަގއި  ބޯހިމެނ ންފަދަ  ޤައ މީ  ސަރވޭތަކާިއ  މ ހިންމ  

ޞައްޙަ  އެއްކ ރ މ ަގިއ  މަޢ ލޫމާތ   ކަންކަމަށް  ތަފާސްހިސާބާބެހޭ 

ރައްޔިތ ންނަށް  އަދާކ ރ މަށް  ޒިންމާ  ފަރ ދީ  ދިނ މ ެގ  މަޢ ލޫމާތ  

 ؛ބާރ އަޅައި ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ ން

އިތ   )ރ(   ހ ނަރ   ޢިލްމާއި  ތަފާސްހިސާބ ެގ  ރ ކޮށް،  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި 

ކަންކަން  އަލީަގއި  ޭއެގ  ބޭނ ންކ ރ މާއި  ހެޔޮޮގތ ަގއި  ތަފާސްހިސާބ  

ބާރ އެޅ މ ެގޮގތ ން     ޮގތ ންގ ޅޭ ދާއިރާއާތަފާސްހިސާބ ެގ  ނިންމ މަށް 

 ؛ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ ން

ބަލަހަްއޓާ ރަސްމީ އަދި އިދާރީ   ، އަދިދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކ ން އެްއކޮށް )ބ(  

 ؛މަށް މަގ ފަހިކ ރ ންތަފާސްހިސާބ ެގ ބޭނ ން ހެޔޮޮގތ ަގއި ހިފ 

ެއްއކ ރެވޭ  ރަސްމީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   )ޅ(   އެްއކ ރ މާއި،  ތަފާސްހިސާބ  

ޢާންމ ކ ރ މާއި ހޯދ މާއި،  ނަތީޖާ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ    ،މަޢ ލޫމާތ ެގ 

ތަފާސްހިސާބ ެގ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ފެންވަރ ަގއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ކާއި ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބ ެގ މަިއަގނޑ  އަސާސްތައް،  މިންަގނޑ ތަ

އ.ދ ޕްރިންސިޕަ.ނ ވަތަ  ފަންޑަމެންޓަލް  އޮފްެގ   އޮފިޝަލް ލްސް 

 ؛ރެވޭނެ އ ސޫލ ތައް ޤާއިމ ކ ރ ންޢަމަލ ކ ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް 

އެއްކޮށް )ކ(    ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި    އަދި  ބަލަހައްޓައި  ،ތަފާސްހިސާބ  

ހިފެހެއްޓ މާއި ސިއްރ   ފަރާތްތަކ ެގ  ތަފާސްހިސާބ    ،މަޢ ލޫމާތ ދޭ 

 ؛އެްއކ ރާ ފަރާތްތަކާމެދ  އޮންނަ ޔަޤީންކަން ބޮޑ ކ ރ ން
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ތަފާސްހިސާބ ެގ   )އ(    ފ ރިހަމައަށް ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނިޒާމ  

ތަފާސްހިސާބ ެގ މަސައްކަތަށް ކ ރެވޭ ހޭދަ ކ ޑަކ ރ މަށް   ،ވިލަރެސްކޮށް

 ؛އެންމެ އެދެވޭޮގތ ަގއި ނަތީޖާ ނެރ މަށް ބާރ އެޅ ން ،މަގ ފަހިކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   )ވ(    ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ފެންވަރ ަގިއ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޮގތެްއަގއި   އިތ ބާރ ހ ރި  ބެލެހެއްޓ މާއި    ،އެްއކޮށްތަފާސްހިސާބ  

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ދައ ލަތ ެގ  ޤައ މީ  ތަފާސްހިސާބ ެގ   )މ(   ހިމެނޭ  ތެރޭަގިއ  ނިޒާމ ެގ 

ތަފާސްހިސާބާބެހޭ   ޖަމާޢަތްތަކާިއ  އިދާރާތަކާިއ،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން.މ އައްސަސާތަކާެއކ  ގ ޅ ން ބަދަހިކ 

 

 ބާބ    ދެވަނަ
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް   އޮފް   ބިއ ރޯ   މޯލްޑިވްސް 

 

  އޮފް   ބިއ ރޯ   މޯލްޑިވްސް 
 އ ފެއްދ ން   ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

ފެށ މާއެކ  )ހ(  .3 ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،މި 

ތަފާސްހިސާބާގ ޅޭ އެންމެހަިއ ކަންކަން ރާަވއި ހިންާގނެ އ ސޫލ ތައް 

ކަނޑައެޅ މަށާއި މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

"މޯލްޑިވްސް ބިއ ރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް"    ،ކަންކަން ކ ރ މަށްޓަކައި

 އ ފެދ ނީެއވެ.  އިދާރާެއއް  ސަރ ކާރ ެގ ވަކި ެގ ނަމ ގައި

  ރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްމޯލްޑިވްސް ބިއ ދަށ ން  ެގ  މި މާއްދާެގ )ހ(   )ށ(  

 ހިނަގމ ންއ ފެދ މާއެކ ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން  

އޮފް   ބިއ ރޯ  ނޭޝަނަލް  މިލްކ ެވރިކަމ ެގ  ެގސްޓެޓިސްޓިކްސްއައި   

އެންމެހައި މ ދަލާއި،  ދަށ ަގއި ނ ވަތަ ބެލެހެއްޓ މ ެގ ދަށ ަގއި ހ ރި  

އެ  ދައ ލަތ  ވަސީލަތްތަކާއި،   ބަޖެޓ ން  އެކަށައަޅަިއ  ބިއ ރޯއަށް  ެގ 

ފައިސާާއއި،   ފާސްކޮށްފައިވާ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ 
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އެ   ދަށ ން  ެއއްބަސްވ ންތަކ ެގ   ބިއ ރޯއިންޤާނޫނީޮގތ ންނާއި 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި،   ވާޖިބ ތަކާއި  އެންމެހައި  އ ފ ލަންޖެހޭ 

ެއ   ދަށ ން  ެއއްބަސްވ ންތަކ ެގ  ލިބޭ   ބިއ ރޯައށްޤާނޫނީޮގތ ންނާއި 

މަންފާތައް އޮފް ، ޙައްޤ ތަކާއި  ބިއ ރޯ  މޯލްޑިވްސް 

 ބަދަލ ީވެއވެ.  އަށްސް ސްޓެޓިސްޓިކް

ބަޔާންކ ރާ   )ނ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ    ،ނީވާމަސައްކަތްކ ރަންރޯ  އ ބިމި 

ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކ ، އަދި ސިޔާސީ ނ ވަތަ ެއހެނިހެން    ފަންނީޮގތ ން

އެްއކިބާވެ،   ނ ފޫޒ ން  ބާރާިއ  ފަރާތެއްެގ   ޕްރޮފެޝަނަލް އެްއވެސް 

 ވެ. ހިފަހައްޓަިއެގންނެސް އިންޑިޕެންޑަން

ޖަވާބ ދާރީވާނީ  )ރ(   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ކަންކަމ ަގއި  ބިއ ރޯާއގ ޅޭ 

 މިނިސްޓަރެވެ. 

 

  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި   ބިއ ރޯގެ 
 ޒިންމާތައް 

 ެއވަނީެއވެ.  ބިއ ރޯެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  .4

އެއްކ ރ މާިއ،   )ހ(   ތަފާސްހިސާބ   ބެލެހެްއޓ މާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ބޭނ ންކ ރ މަށް  މިންަގނޑ ތަކެއް  ެއއްހަމަ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި 

ެއއްޮގތްވާ   މިންަގނޑ ތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މަގ ފަހިކ ރ މ ެގޮގތ ން، 

ދިވެހިރާއްޖޭ  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ޮގތ ެގމަތިން  މިންަގނޑ ތަކެްއ  ަގިއ 

 ؛އެކ ލަވާލ ން

އެްއކ ރ މާއި، ެއއްކ ރެވޭ މަޢ ލޫމާތ ެގ ނަތީޖާ  ތަފާސްހިސާބ   ރަސްމީ   )ށ(  

  އި ތަފާސްހިސާބ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ އ ސޫލ ތަކާ  ،ހޯދ މާއި، ޢާންމ ކ ރ މާއި

 ؛ފެންވަރ  ހިފެހެއްޓ ން  ،މިންަގނޑ ތައް ކަނޑައަޅައި

މިޤްރާޠީ މ ޖްތަމަޢެއް ތަރައްޤީކ ރ މ ަގއި  ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބަކީ ދީ )ނ(  

އިޤްތިޞާދީ،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަލައި،  ވަސީލަތެްއކަމ ަގއި  ލާޒިމ  



 

 

 

 

 

 

 9 

އާބާދީއާބެހޭ ތަފާސްހިސާބ ެގ އަލީަގއި    ވެށްޓާިއ،ތިމާ  ޢީ އަދިއިޖްތިމާ

ޤައ މ ެގ ޙާލަތ  ވަޒަންކ ރ މަށް އެހީތެރިވެދިނ މ ެގޮގތ ން ތަފާސްހިސާބ  

ވަކިފަރާތަކަށް   ތެއްަގއި،ފަދަ ޮގނެހައިން ބޭނ ންހިފޭއެކ ލަވާލައި، ފަސޭ

 ؛އެއްހަމައެްއަގއި އެ ަމޢ ލޫމާތ  ޢާންމ ކޮށް ފޯރ ކޮށްދިނ ން ،ނ ޖެހި

ނިޒާމ ން )ރ(   ޤައ މީ  ތަފާސްހިސާބަކީ   ތަފާސްހިސާބ ެގ  ފޯރ ކޮށްދޭ 

ހެދ މަށްޓަކައި، ތަފާސްހިސާބ  ބަލަހައްޓާ   ތަފާސްހިސާބަށްއިތ ބާރ ހ ރި  

ރައްކާކޮށް އެްއކޮށް،  ތަފާސްހިސާބ   އަދިއިދާރާތަކ ަގއި   ، 

އިޖ ރާ  އ ސޫލ ތަކާއި  ޢަމަލ ކ ރާނެ    އަތ ތައް ޢާންމ ކ ރ މ ަގއި 

ެއއްޮގތަށް   ހަމަތަކާ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ފެންވަރ ަގިއ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ؛އެކ ލަވާލ ން

ބޯހިމެނ މާއި،  )ބ(   ތަންތަނ ެގ  ދިރިއ ޅޭ  އާބާދީއާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރަސްމީ ބޭނ ންވާ  ކޮންމެހެން    ވަޒަންކ ރ މަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީ

މ ހިންމ    ބޭނ ންވާ  ފެންވަރ ަގއި  ޤައ މީ  އެއްކ ރ މަށް  ތަފާސްހިސާބ  

ބޭނ ންކ ރާނެ   ،ކ ރ ާމއި  ސަރވޭތައް އެކ ލަވާލ މ ަގއި  ތަފާސްހިސާބ  

 ؛ކޯޑިންގ ސިސްޓަމްތައް އެކ ލަވާލ ންނ ވަތަ  ސިފިކޭޝަންކްލެ

ތަފާސްހިސާބ   )ޅ(   ނާޒ ކ ކަމާބެހޭ  ޙާލަތ ެގ  ދިރިއ ޅ މ ެގ  ފަޤީރ ކަމާއި 

 ؛ބެލެހެއްޓ ން  ، އަދިއެްއކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީެގ ދ ވެލި ވަޒަންކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ  )ކ(   

މިންަގނޑާިއ،ޤައ މީ   ޕްރައިސް   އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ެގ  ކޮންސިއ މަރ 

އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.ައއި( ފަދަ މ ހިންމ  އިޤްތިޞާދީ ތަފާސްހިސާބ  

 ؛އެްއކޮށް، ެއކ ލަވާލައި ޢާންމ ކ ރ ން

ސަރ ކާރާއި ދައ ލަތ ެގ ެއކި ިއދާރާތަކ ން ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބ  އަދި   )އ(   

ސަރވޭތައް  ޑެޒިްގނޭޓަޑް   ކ ރެވޭ  އެކ ލަވާލ މަށް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 ؛ރަޖިސްޓަރީކޮށް، އެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓ ން
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އަދި  )ވ(    އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަރައްޤީއަށްޓަކައި،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ސިޔާސަތ  ސިޔާސަތ ތަްއ  އެ  އި  ށާ ކަނޑައެޅ މަ  ތައްއިޖްތިމާޢީ 

ބޭނ ންވާ   ދެނެަގތ މަށް  މިންވަރ   ރަސްމީ ތަންފީޛ ކ ރެވޭ 

ސްޓެޓިސްޓިކްސްތަފާސްހިސާބާއި   ތަފާސްހިސާބ ެގ ޑެޒިްގނޭޓަޑް   ،

ތެރެއިން   ނިޒާމ ެގ  މަޢ ލޫމާތ     ،ެއއްކޮށްޤައ މީ  އެ  ބަލަހައްޓައި 

 ؛ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ސަރވޭ )މ(   މާރކެޓާބެހޭ  ލޭބަރ  ލޭބަރ   ތަްއކ ރ މާިއ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކޮންމެ މަދ ެވެގން  މާރކެޓާބެހޭ ތަފާސްހިސާބ  އެްއކޮށް، އެކ ލަވާލަިއ،  

 ؛ޢާންމ ކ ރ ން)ތިނެއް( އަހަރަކ ން ެއއްފަހަރ   3

ތަފާސްހިސާބ ެގ   )ފ(   ތަރައްޤީކޮށް  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނިޒާމ  

ެއހީތެރިވ މ ެގޮގތ ން  ހިއްސާވެ  ޤައ މ ތަކ ެގ    ދޭދޭ  ،ކ ރިއެރ ވ މ ަގއި 

ކާއެކ  ތަފާސްހިސާބ ެގ ރޮނގ ން ތަމެދ ގައާިއ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތް

 ؛ކ ރ ން މ ގ ޅ ން ޤާއި

ބޭނ ންވާ   )ދ(   ކޮންމެހެން  ފެންވަރ ަގއި  ޑެޒިްގނޭޓަޑް  ޤައ މީ 

މެދ ވެރިކޮށް    ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިދާރާެއއް  ގ ޅ ންހ ރި  އެކަމަކާ 

 ؛ބެލެހެއްޓ މ ެގ ކަންކަން ވިލަރެސްކ ރ ން ، އަދިއެްއކޮށް

ތަފާސްހިސާބ  )ތ(   އަދި އެކ ލަވާލަިއ،    ތައްސްޓްރެޓަޖީެގ  ޤައ މީ 

 ؛ކ ރ ންޛ ތަންފީ

ސްޓްރެޓަޖީ )ލ(   ތަފާސްހިސާބ ެގ  ބިނާކޮށް  ތަކަޤައ މީ  ޤައ މީ ށް 

ތަފާސްހިސާބ ެގ   ،ތަފާސްހިސާބ ެގ އަހަރީ ޕްރޮްގރާމް ތައްޔާރ ކ ރ ާމއި

ޑެޒިްގނޭޓަޑް  ޤައ މީ   އ ފައްދަންޖެހޭ  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ 

ޕޮލިސީއާިއ   ޑިސެމިނޭޝަން  ކަނޑައަޅައި،  ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 ؛އެްއޮގތަށް ޢާންމ ކ ރ ން  އެޑްވާންސް ރިލީޒް ކަލަންޑަރާ
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ދިވެހިރާއްޖެއާިއ   )ގ(    މަޢ ލޫމާތ   ތަފާސްހިސާބާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި މެދ ވެރިއެްއެގ  

 ؛ދައ ރ  އަދާކ ރ ން

ނިޒާމ  ތަރައްޤީކ ރ މަށްޓަކައި ތަފާސްހިސާބ ެގ  ޤައ މީ  ތަފާސްހިސާބ ެގ   )ޏ(  

 ؛ބިނާކ ރ ންދާއިރާއިން މީހ ން 

ފަންނީ    ބަލަހައްޓާތަފާސްހިސާބ   ރަސްމީ   )ސ(   ބޭނ ންވާ  ފަރާތްތަކަށް 

 ؛ލަފާދިނ ން

މާނަ  ޮގތ ަގއި،  ރަނަގޅ ނޫން )ޑ(    ތަފާސްހިސާބ  އޮޅޭޮގތަށް    ނ ަވތަ 

 ؛ތ ެގ ލަފާދިނ ން ބޭނ ންކ ރާނަމަ އެކަންކަން ިއޞްލާޙ ކ ރާނެޮގ

ޤާނޫނ ތަކާއި   )ޒ(    ރައްޔިތ ން  ތަފާސްހިސާބާގ ޅޭ  ަގވާއިދ ތަކަށް 

 ؛ކ ރ ވ ންއަހ ލ ވެރި

އެއްކ  )ޓ(   ބެލެހެްއޓ މާއި   ، ރ މާއި ތަފާސްހިސާބ   ރައްކާތެރިކޮށް 

 ؛ޢާންމ ކ ރ މާގ ޅޭ ަގވާއިދ ތައް ހަދައި ހިންގ ން

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ   )ޔ(    ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މަސައްކަތްތަްއ  ޑެޒިްގނޭޓަޑް 

ފ ރިހަމައަށް ކ ރ މަށްޓަކައި ދައ ލަތ ެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކ ން ބަލަހައްޓާ 

އެއްކޮށް ތަފާސްހިސާބ   ެއއްވެސް    ،ރަސްމީ  ެއކ ލަވާލ މަށް  އަދި 

ފަދަ ޙާލަތްތަކ ަގއި، ބިއ ރޯެގ ފަރާތ ން އެކަމަށް  ޅެދޭއިދާރާއަކ ން ނ ކ 

އެހީތެރިކަން   ފަރާތ ން ؛ ފޯރ ކޮށްދިނ ންބޭނ ންވާ  ބިއ ރޯެގ  އަދި 

އެކަމަށް ބޭނ ންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭނެ ޮގތް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

 ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ތަކ ެގ ދަށ ން ބިއ ރޯެގ   )ޕ(  

 ކަންކަން ކ ރ ން.  އެންމެހައިމަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ  
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ބިއ ރޯެގ   )ހ(  .5 ބާރ ތައް   ބިއ ރޯގެ  ޤާނޫނ ަގއި  ޒިންމާތަްއކަމ ަގިއ    ަމސްއޫލިްއޔަތ ތަކާއި މި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ކ ރ މަށްޓަކައި މި ޤާނޫނާިއ، މި ޤާނޫނ ެގ 

ބިއ ރޯއިން   ޮގތ ެގމަތިން،  އެްއޮގތްވާ  ގަވާއިދ ތަކާ  ހަދާ  ދަށ ން 

ބިއ ރޯއަށް   ބާރ ،  ކ ރ މ ެގ  ކަންކަން  އެންމެހައި  ކ ރަންޖެހޭ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ފީއެްއ ނ ވަތަ ައެގްއ    ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތަކަށްދަށ ން    މި ޤާނޫނ ެގ )ށ(  

 ނެގ މ ެގ ބާރ  ބިއ ރޯއަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

 

މިނިސްޓަރ ެގ   އޮފް  ބިއ ރޯ  މޯލްޑިވްސް  .6 ސްޓެޓިސްޓީޝަން   ޗީފް  ހިންާގނީ،  ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 ވެ. ނެލަފާެގމަތިން ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަ

 

  ސްޓެޓިސްޓީޝަން   ޗީފް 
 ޢައްޔަންކ ރ ން 

ޢައްޔަން )ހ(  .7 ސްޓެޓިސްޓީޝަން  މާއްދާަގިއ  ޗީފް  ިމ  ކ ރާނީ، 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. 

) )ށ(   މާއްދާެގ  ޢައްޔަންކ ރާ ހމި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދަށ ން  ެގ   )

އިޢ ލާން ޢާންމ ކޮށް  މީހ ންެގ ފަރާތަކީ،  އިޖާބަދޭ  އެކަމަށް  ކ ރ މ ން 

 ްއކަމ ަގއި ވާންވާނެެއވެ. މީހެތެރެއިން ހޮވާލެވޭ 

ފ ރަތަމަ ޗީފް  )ނ(   ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްފަހ  ޢައްޔަންކ ރާ  މި ޤާނޫނަށް 

( ތިރީސް)  30ސްޓެޓިސްޓީޝަން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

 ވާނެއެެވ.ންދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކ ރަ

 

  މަޤާމ ގެ   ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ   ޗީފް 
 ޝަރ ޠ ތައް 

ކ ރާ މީހެްއެގ ކިބައިަގއި ތިރީަގިއ  ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ ޮގތ ަގިއ ޢައްޔަން ޗީފް    .8

 ންވާނެެއވެ. ފ ރިހަމަވާބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރ ޠ ތައް 

 ؛މ ސްލިމަކ ކަމ ަގިއވ ން )ހ(  

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމ ަގިއވ ން )ށ(  
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 ؛ބ އްދި ސަލާމަތ ން ހ ރ ން )ނ(  

 ؛( އަހަރ  ފ ރިފައިވ ންތިރީސްފަހެއް) 35މ ރ ން ޢ  )ރ(  

ނ ވަތަ ޚިޔާނާތ ެގ  ، އްދެްއ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކ ށެއް ޙަ އިސްލާމްދީނ ަގއި   )ބ(  

ޝަރީޢަތަށް  ކ ރިކަން  ކ ށެއް  ރިޝްވަތ ެގ  ނ ވަތަ  ކ ށެއް، 

 ؛ސާބިތ ވެފަިއވާ މީހަކ ކަމ ަގއި ނ ވ ން

އިދާރާއަކަށް   )ޅ(   ފައިސާއެއް ދައ ލަތ ެގ    އޮެވ،   ދައްކަންޖެހިފައިވާ 

 ؛މީހެއްކަމ ަގއި ނ ވ ންކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ދައްކަމ ންނ ދާ 

މީހަކ ކަމ ަގިއ   )ކ(    ތަންފީޛ ކ ރަމ ންދާ  ޙ ކ މް  ސާބިތ ވެ  ކ ށެއް  ޖިނާއީ 

 ؛ނ ވ ން

އިންތިޚާބ ކ ރެޭވ  ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން ނ ަވތަ ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން   )އ(   

ނ ވަތަ ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފ ރަމ ންދާ  ، ކ ރެވޭ މަޤާމެއްނ ވަތަ ޢައްޔަން

 ؛މީހަކ ކަމ ަގއި ނ ވ ން

ކ ންފ  )ވ(    އެްއވެސް  އަިމއްލަ  ނ ވަތަ  ހިންގ މ ަގިއ  ންސަރ ކާރ   ޏެއް 

އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ނ ވަތަ އެފަދަ ކ ންފ ންޏެއްެގ ޑިރެކްޓަރ ންެގ 

 ؛ބޯޑ ަގއި ހިމެނޭ މީހަކ ކަމ ަގއި ނ ވ ން

 ؛ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ މެންބަރަކ ކަމ ަގއި ނ ވ ން )މ(  

ާވޖިބ ތައް ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ   )ފ(   މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާއި  މަޤާމ ެގ 

އަދާކ ރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތ  އަދި މަސައްކަތ ެގ އަޚްލާޤ  

 ؛ކަމ ގައިވ ން ހ ރި މީހަކ  

ހިސާބ    ނ ވަތަ   ޑެމޮްގރަފީ  ނ ވަތަ  މިކްސްއިކޮނޮ  ނ ވަތަ  ތަފާސްހިސާބ  )ދ(  

 ގެ ފެންވަރ   ެއއް ެއއާ ނ ވަތަ ޑިްގރީ ޢިލްމ ެގ ދާއިރާއިން ފ ރަތަމަ

މަރ ކަޒަކ  ޤަބޫލ ކ ރާ ސަރ ކާރ  ސަނަދެއް ތަޢ ލީމ ދޭ   ން މަތީ 

ތަޖ ރިބާ ާވ،  ޙާޞިލ ކޮށްފައި ތަމްރީނާިއ  ރޮނގ ން  ތަފާސްހިސާބ ެގ 
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ދާއިރާ ހިންގ މ ެގ  އަދި  ޤާބިލ ކަންތަޖ ރިބާއިން  ލިބިފައިވާ   އާއި 

 ހެއް ކަމ ަގިއވ ން. ލިބިފައިވާ މީ

 

ޢައްޔަންކ ރެޭވ    .9 މ އްދަތ    މަޤާމ ގެ  އޭނާ  ދެމިހ ންނާނީ  މަޤާމ ަގއި  އެ  ސްޓެޓިސްޓީޝަން،  ޗީފް 

)ފަހެއް( އަހަރ ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށެވެ. އަދި މި ޤާނޫނ ެގ    5ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ވަކިކ ރެވޭ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން ފިޔަވައި އެހެން   10

އިތ ރ    ސްޓެޓިސްޓީޝަނެއް،  ޗީފް  ދައ ރަށް    1ކޮންމެ  )ެއކެއް( 

 ޢައްޔަންކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 

  މަޤާމ ން   ސްޓެޓިސްޓީޝަން   ޗީފް 
 ވަކިކ ރ ން 

ޭއނާެގ   )ހ(  .10 ސްޓެޓިސްޓީޝަން  ަވކިކ ރެވޭނީ  ޗީފް  ޗީފް  މަޤާމ ން 

މަޤާމާ   ކަމެއްސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ   ކ ރިކަމަށް،  އެކަށީެގންނ ވާފަދަ 

އެ އަދާކ ރ މަށް ނ ވަތަ   ޙާލަތެއް ރ ވެރިވާފަދަޒ އ  މަޤާމ  

އަދާކ ރ މ ެގ މަޤާމ   ނ ވަތަ  ޤާބިލ ކަން  މެދ ވެރިވެއްޖެކަމަށް، 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެނަމަެއވެ.  ނެތްކަމަށް

ސްޓެޓިސްޓީޝަން  )ށ(   ޗީފް  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތަފާސްހިސާބ ެގ  އަދާކ ރ މ ަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތ   މަޤާމ ެގ  އޭނާެގ 

ގ ޅިެގން   ކަމަކާ  ކ ރާ  ހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައި  ެއއްވެސް  އަސާސްތައް 

ޙާލެއްަގއި އޭނާެގ މަޤާމ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތާއި ވާޖިބ  އަދާނ ކ ރެވ ނީ  

 ކަމަކަށް ނ ބެލެވޭނެެއވެ. 

 

 އަންނަނިވި ބެލޭނީ ހ ސްވެއްޖެކަމަށް މަޤާމ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ   )ހ(  .11 ހ ސްވ ން   މަޤާމ  

 .ތަކ ަގެއވެޙާލަތް

 ؛މ އްދަތ  ހަމަވ ންމަޤާމ ެގ   (1)   

 ؛އިސްތިޢ ފާދިނ ން  (2)   
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ޤާނޫނ ެގ    (3)    ޮގތ ެގމަތިން،  10މި  ާމްއދާަގިއވާ  ޗީފް    ވަނަ 

 ؛ަވކިކ ރ ންސްޓެޓިސްޓީޝަންކަމ ން 

ދަށ ން  (4)    ޤާނޫނެްއެގ  ނ ވަތަ  ދަށ ން   ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ޢައްޔަންކ ރެވޭއިންތިޚާބ ކ ރެވޭ   މަޤާމަކަށް   ނ ވަތަ 

 ؛ކ ރިމަތިލ ން

 ؛މަރ ވ ން  (5)   

 ޤާނޫނ   މި ފ ރިހަމަވ ން ކިބައިަގއި ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގޗީފް    (6)   

 އ ނިވ ން.  ޝަރ ޠެއް ތެރެއިން ޝަރ ޠ ތަކ ެގ ލާޒިމ ކ ރާ

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ މަޤާމ  ހ ސްވެއްޖެނަމަ، މަޤާމ  ހ ސްވާތާ   )ށ(  

ވަނަ މާއްދާާއ    7)ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ، މި ޤާނޫނ ެގ    30

 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން އެ މަޤާމަށް މީހަކ  ޢައްޔަންކ ރަންވާނެއެވެ.  

 

  ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ   ޗީފް 
 ޢިނާޔަތްތައް   މ ސާރައާއި 

ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ މިނިސްޓަރެއްެގ ނައިބ ެގ ޗީފް    .12

 މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކެވެ. 

 

  މަޤާމ ން   ސްޓެޓިސްޓީޝަން   ޗީފް 
 އިސްތިޢ ފާދިނ ން 

އިސްތިޢ ފާދޭން ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް    ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން  .13

ލިޔ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް އެ  ހ ށަހަޅައި،  ލިޔ މަކ ން  ޔާއަށް 

 އެ މަޤާމ ން ވަކިވީެއވެ. އޭނާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބ މ ން، 

 

  ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ   ޗީފް 
 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

  ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ(  .14

 އެވަނީއެވެ. 

ޤައ މީ ފަންނީޮގތ ންނާއި މަސައްކަތ ެގޮގތ ން ތަފާސްހިސާބ ެގ    (1)   

ހިފެހެއްޓ މާއި   އިންޑިޕެންޑަންސް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ނިޒާމ ެގ 
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ހަރ ދަޤައ މީ  ތަފާސްހިސާބ ެގ   ރަސްމީ ނިޒާމ   ނާކޮށް 

 ؛ތަފާސްހިސާބ ެގ ފެންވަރ  ހިފެހެއްޓ ން

ހިންގައި، ޤައ މީ އަދި    ،ތަފާސްހިސާބ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމ  ރާވައި   (2)   

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރ ަގއި ތަފާސްހިސާބ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމ  

 ؛ތަމްސީލ ކ ރ ން

އެކ ލަވާލަިއ،  (3)    އެއްކޮށް،  ތަފާސްހިސާބ    އަދި  ޤައ މީ 

ައސާސްތަކާއި  ތަފާސްހިސާބ ެގ  ޢާންމ ކ ރ މ ަގއި 

 ؛ޔަޤީންކ ރ ން ކަންބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންަގނޑ ތަކަށް ފެތޭ

ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑިޕެންޑަންސް ހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައި ޤައ މީ   (4)   

ތަފާސްހިސާބ ެގ އަހަރީ ޕްރޮްގރާމްެގ ތެރެއިން އ ފައްދަންޖެހޭ 

ރިލީޒް ޑެޒިްގނޭޓަޑް   ެއޑްވާންސް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް، 

 ؛ކަލަންޑަރ ަގއި ކަނޑައެޅިފައިާވ ތާރީޚ ތަކަށް ޢާންމ ކ ރ ން

 ޙާޞިލ ކ ރަންޖެހޭ  ތަފާސްހިސާބ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން  (5)   

 ؛ލަނޑ ދަނޑިތަްއ ކަނޑައެޅ ން ދ ރ ރާސްތާެގ 

ގަވާއިދ ތަކާ އެްއޮގތްވާ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ   އިމި ޤާނޫނާ  (6)   

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޮގތ ެގމަތިން ލަފަޔާ   ކައ ންސިލ ން  ،   ދޭ 

ހިންގ   ށްއެްއޮގތަ ޤާނޫނ   ބިއ ރޯ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް މާިއ، 

 ؛ކ ރ ން ކަންދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަން

ޗީފް    ަގއި،މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ، މި ޤާނޫނާއި  (7)   

ރާ  ބަޔާންކ މަސްޫއލިއްޔަތ ކަމ ަގއި    ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ

 ކަންކަން ކ ރ ން.  އެންމެހައި

މަސްއޫލިްއޔަ )ށ(   ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ  ޗީފް  ޤާނޫނ ަގއި    ކަމ ަގއި ތ  މި 

ސްޓެޓިސްޓީޝަން  ކަންކަން  ވާކަނޑައަޅާފައި  ކ ރަންވާނީ،    ޗީފް 

 މިނިވަންކަމާެއކ ަގެއވެ. އެްއވެސް ފަރާތެްއެގ ނ ފޫޒަކާ ނ ލައި، 
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ފެ  )ހ(  .15 މ ވައްޒަފ ން   ބިއ ރޯގެ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ޢަމަލ ކ ރަން   ށ މާއެކ ،މި  ޤާނޫނަށް  މި 

ކ ރިން އޮފް    ހިނަގމ ން   ފެށ މ ެގ  ބިއ ރޯ  ނޭޝަނަލް  އަިއ 

ވަނަ    3މި ޤާނޫނ ެގ  ، މ ވަްއޒަފ ންއެންމެހައި    ެގސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 އެހިނދ ން ފެށިެގން ބަދަލ ވީެއވެ.   އިދާރާއަށް  ދަށ ން އ ފެދޭމާއްދާެގ

ނަންބަރ   )ށ(   ޤާނޫނ   ހިނާގނީ،  މަްއޗަށް  މ ަވއްޒަފ ންެގ  ބިއ ރޯެގ 

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ ޤާނޫނ ( އާއި އެ ޤާނޫނ ެގ   2007/5

 ދަށ ން ހެދޭ ގަވާއިދ ތަކެވެ. 

ިގންތިތަކާިއ   )ނ(   ަވޒީފާެގ  މ ވަްއޒަފ ންެގ  އިދާރީ  އަދި  ފަންނީ  ބިއ ރޯެގ 

އޮނިަގނޑެއް   އިދާރީ  ބަޔާންކ ރާ  މިނިސްޓަރ ެގ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

އި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބިއ ރޯއިން އެކ ލަާވލަލަފާެގމަތިން  

  އެ އޮނިަގނޑ ަގއި ބިއ ރޯެގ މ ަވްއޒަފ ންގެ   އަދި،  ންވާނެއެވެ.ހ ށަހަޅަ

މަޤާމ ތަކ ެގ ޝަރ ޠ ތަކާއި ެއކި ކަންކަމަށް މ ވަްއޒަފ ން ތިބެންވާނެ 

 ޢަދަދ  ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 

  މ ސާރައާއި   މ ވައްޒަފ ންގެ   ބިއ ރޯގެ 
 ޢިނާޔަތްތައް   އެހެނިހެން 

 

ސިވިލް    .16 ކަނޑައަޅާނީ،  ޢިނާޔަތްތައް  މ ސާރައާއި  މ ަވއްޒަފ ންެގ  ބިއ ރޯެގ 

 ކޮމިޝަނ ންނެވެ. ސަރވިސް 

 

  މަސްއޫލިއްޔަތ    ކައ ންސިލްތަކާ 
 ޙަވާލ ކ ރ ން 

ވަކި  ބިއ ރޯ )ހ(  .17 ކަނޑަެއޅޭ  ތެރެއިން  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ  ެގ 

ލާމަރ ކަޒީ ކައ ންސިލްމަސްއޫލިއްޔަތ ތަކެއް   ފެންވަރ ަގިއ،  ތަކ ެގ 

މި   ހިންގ މަށްޓަކައި،  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ޤާނޫނ އ ސޫލ ން  ަގއި 

 ތަކާ ޙަވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. ޮގތ ެގމަތިން ކައ ންސިލް

ކައ ންސިލް )ށ(   މަސްއޫލިއްޔަތެްއ ބިއ ރޯއިން  އެްއވެސް  ތަކާ 

ބޭނ ންާވ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  މަސްޫއލިއްޔަތ   އެ  ޙަވާލ ކ ރަންވާނީ، 
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އެ ތަނަވަސްވެފައިާވކަން   ވަސީލަތްތައް  ކައ ންސިލެއްަގއި 

 ކަށަވަރ ކ ރ ާމއެކ ަގެއވެ. 

ކައ ންސިލް )ނ(   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޙަާވލ ކ ރެޭވ  މި  ތަކާ 

ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ޙަވާލ ކ ރަންވާނީ  ހަދާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ދެެމދ  ވެޭވ    ކާކައ ންސިލައެ  ބިއ ރޯާއއި    ،ަގާވއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން

 އެއްބަސްވ މެްއެގ ދަށ ންނެވެ. 

މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ  ތަކާ ޙަވާލ ކ ރެވޭ  ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލްޤާނޫނ މި   )ރ(  

ބޭނ ންވާ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  އެ  ދާއިރާާއއި، 

ކައ ންސިލް ބިއ ރޯާއއި  ހޯދާނެޮގތާއި،  ގ ޅިެގން   އްތަ ވަސީލަތްތައް 

ވިލަރެސްކ ރާނެ   މަސައްކަތްކ ރާނެ މަސައްކަތްތައް  ޮގތާިއ، 

ެގލ ތައް އ ސޫ )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ވެވޭ،  ދަށ ން    ެއއްބަސްވ މ ަގއި    

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ދަށ ން    .18 މަސްއޫލިއްޔަތ    ކައ ންސިލްތަކ ގެ  ޤާނޫނ ެގ  އަދާކ ރަންޖެހޭކައ ންސިލްމި  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ    ތަކ ން 

 ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ. 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(   އަންާގ   17މި  ބިއ ރޯއިން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ތަފާސްހިސާބާބެހޭ ޮގތެްއެގމަތިން   ފެންވަރ ަގއި  ކައ ންސިލްެގ 

 ؛މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތަންފީޛ ކ ރ ން

އިޚްތިޞާ )ށ(   ކައ ންސިލެްއެގ  ރަސްމީ   ޞްއެ  ދާއިރާަގއި،  ހިނާގ 

ބޯހިެމނ މ ަގިއ   ސަރވޭތަކާއި  ކ ރެވޭ  އެްއކ ރ މަށް  ތަފާސްހިސާބ  

އެހީތެރިކަން ތަފާސްހިސާބ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމ ަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް  

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ކައ ންސިލް )ނ(   ަގާވއިދ ތައް  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ފެންވަރ ަގިއ    މި 

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ މ ގައި ބިއ ރޯއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން



 

 

 

 

 

 

 19 

ކައ ންސިލް )ރ(   ަގވާއިދ ަގިއ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ކ ރ މަށް މި  ތަކ ން 

 ކަންކަންކ ރ ން. އެންމެހައިކަނޑައަޅާ  

 

ދަށ ން    .19 ޒިންމާ   މ އައްސަސާތަކ ގެ   އެހެން  ޤާނޫނ ެގ  ބަލަހައްޓައިމި  އެްއކޮށް،   އަދި   ތަފާސްހިސާބ  

މަސްއޫލިްއޔަތ ތަްއ   އަދާކ ރަންޖެހޭ  ބިއ ރޯިއން  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި 

ދައ ލަތ ެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކ ން އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރ ލ ން   ،މ ަގއިއަދާކ ރ 

 ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

 

މި ޤާނޫނ ެގ  އަދާކ ރ މ ެގޮގތ ންނާއި،    ތަކާއި ވާޖިބ ތައްމަސްއޫލިއްޔަތ ބިއ ރޯެގ    .20 ޙިމާޔަތް   ޤާނޫނީ 

ބާރ ތަ  ބިއ ރޯއަށް  ދަށ ން ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި،ލިބިދޭ  ޤާނޫނ ަގިއވާ    އް 

ޗީފް   ތެރޭަގއި،  ދާއިރާެގ  ބާރެއްެގ  ލިބިދޭ  ޤާނޫނަކ ން  ނ ވަތަ  ޮގތ ެގމަތިން، 

ތަ ތަފާސްހިސާބ ެގ ޤައ ީމ  ެގ މ ަވއްޒަފަކ ، ނ ވަބިއ ރޯ  ނ ވަތަ  ސްޓެޓިސްޓީޝަން

ފަރާތަކ ން އެނޫންެވސް  ހިމެނޭ  ހެޔޮ    ހައިސިއްޔަތ ން،ރަސްމީ    ނިޒާމ ަގއި 

ނިޔަތ ަގިއ ކ ރާ ކަމަކާމެދ ، ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދ  އެްއވެސް މަދަނީ  

 ވާެއއް ނ އ ފ ލޭނެއެވެ. ޢ ދަ އީނ ވަތަ ޖިނާ

 

  މަސައްކަތް   ފަރާތަކާ   އެހެން 
 ޙަވާލ ކ ރ ން 

މި ޤާނޫނާ ނ ވަތަ ،  ެގ މަޝްވަރާާއއެކ އ ންސިލް ކަ ސްޓެޓިސްޓިކަލް   )ހ(  .21

ބިއ ރޯެގ   ޮގތ ެގމަތިން  ޚިލާފ ނ ވާނެ  ޤާނޫނަކާ  އެނޫންވެސް 

މަސައްކަތްތަކ ން  ނ ވަތަ  ަމސައްކަތެއް  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކ ެގ 

މިނިސްޓަރ ެގ މަޝްަވރާެގމަތިން ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަނަށް ބައެއް،  

ޙަާވލ ކ ރެޭވ   ެއޮގތ ން  ޙަވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ.  ފަރާތަކާ  އެހެން 

ސައްކަތްތައް ޙަވާލ ކ ރަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ދެފަރާތ ެގ ދެމެދ ަގިއ  މަ

 ވެވޭ އެއްބަސްވ މެްއެގ ދަށ ންނެވެ. 
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ބިއ ރޯެގ   )ށ(   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބާވަތ ެގ   ެއހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލ ކ ރެވޭނެ  މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެރެއިން 

  އަތ ، ޙަވާލ ކ ރެވޭނެ ޮގތ ެގ އިޖ ރާދަ މަސަްއކަތް  އެފަމަސައްކަތްތަކާއި  

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 ބާބ    ތިންވަނަ 
 ކައ ންސިލް   ސްޓެޓިސްޓިކަލް 

 

ތަފާސްހިސާބާގ ޅޭ  ބިއ ރޯެގ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ަމށާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ   )ހ(  .22 ކައ ންސިލް   ސްޓެޓިސްޓިކަލް 

ސިޔާސަތ ތައް އެކ ލަވާލ މަށް، އަދި ތަފާސްހިސާބ ެގ ޤައ ީމ ނިޒާމ  

ކައ ންސިލެްއ   ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ލަފާދޭ  ކ ރިއެރ ވ މަށް 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

އަންނަނިވި   )ށ(   އެކ ލެިވެގންވާނީ  ކައ ންސިލް    10ސްޓެޓިސްޓިކަލް 

 މައްޗަށެވެ. )ދިހައެއް( މެންބަރ ންެގ 

 ؛ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން  (1)   

ތަމްސީލ ކ ރާނެ   (2)    ޔ ނިވަރސިޓީ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛ފަރާތެއް

އިދާރާތަކ ެގ    (3)    ދައ ލަތ ެގ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަފާސްހިސާބ   ރަސްމީ 

 ؛)ހަތަރެއް( ފަރާތެއް 4ތެރެއިން މިނިސްޓަރ  ކަނޑަައޅާ 

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ދައ ލަތ ެގ  ވަނަ  (  3މި އަކ ރ ެގ )  (4)   

ޢާންމ ކ ރާ  އެކ ލަވާލަިއ  ބިއ ރޯިއން  ފިޔަަވއި  އިދާރާތައް 

ތަފާސްހިސާބ  ބޭނ ންކ ރާ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަދި ސިވިލް  

 )ހަތަރެއް( ފަރާތެއް.    4ސޮސައިޓީ ތަމްސީލ ކ ރާނެ 
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( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) )ނ(  

ކ ރާ  ންްއޔަޢަކައ ންސިލަށް  ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ޤައ މީ ޔ ނިވަރސިޓީން  

ނ ވަތަ ރިސަރޗްެގ ދާއިރާއިން  ެގ  މެންބަރ  ވާންވާނީ، ތަފާސްހިސާބ 

ސަނަދެއް  ޑިްގރީ އެއިން  ޞިޙާ  ފެންވަރ ެގ  ލ ކޮށްފަިއވ މާެއކ  

 ޖ ރިބާ ލިބިފަިއވާ ފަރާތަކަށެވެ. ތަދާއިރާއަކ ން 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއ  4( ަވނަ ނަންބަރާއި )3މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  )ރ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައ ންސިލަށް 

ނ ވަތަ  އިކޮނޮމިކްސް،  ނ ވަތަ  ތަފާސްހިސާބ ،  ޢައްޔަންކ ރަންވާނީ، 

ނ ވަތަ   ނ ވަތަ ޑެމޮްގރަފީ،  ސައިންސް،  ސޯޝަލް 

މަންޓަލް ސްޓަޑީސް، ނ ވަތަ ޑޭޓާ ސައިންސް، ނ ވަތަ ންއެންަވޔަރަ

ނ ވަތަ އެާއ ެއއް ފެންވަރ ެގ   އެކައ ންޓިންގފަދަ ރޮނަގކ ން ޑިްގރީއެއް

 ސަނަދެއް ޙާޞިލ ކޮށް، ހިންގ މ ެގ ތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެކެެވ.

)ފަސްދޮޅަސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    60ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  މި ޤާނޫނަށް   )ބ(  

ޤާނޫނ ެގ   ޮގތ ެގމަތިން ސްޓެޓިސްޓިކަލް   23މި  ާމްއދާަގިއވާ  ވަނަ 

އެކ ލަވާލަިއ   ކައ ންސިލް  އެ  ޢައްޔަންކޮށް  މީހ ން  ކައ ންސިލަށް 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 

މި  ންއްޔަޢަމެންބަރ ން    ކައ ންސިލަށްސްޓެޓިސްޓިކަލް   )ހ(  .23 ޢައްޔަންކ ރ ން   މެންބަރ ން  ކ ރާނީ 

 ވެ.މިނިސްޓަރެމާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގަމތިން 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއ  2ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )   22މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  

ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަނޑައަޅާނީ  މެންބަރ   ބަޔާންކ ރާ 

 ޔ ނިވަރސިޓީންނެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއ  4ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )   22މި ޤާނޫނ ެގ   )ނ(  

ފަހަރަކ ،  ކޮންމެ  ބޭނ ންވާ  ޢައްޔަންކ ރަން  މެންބަރ ން  ބަޔާންކ ރާ 
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މަދ ނޫން   ޢަދަދަށްވ ރެ  މެންބަރ ންެގ  ޢައްޔަންކ ރަންޖެހޭ  އެފަހަރަކ  

މިނިސްޓަރަށް  ބިއ ރޯއިން  ނަން  މީހ ންެގ  ޢަދަދަކަށް 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

) )ރ(   މާއްދާެގ  ދަށ ން  ނމި  ެގ  ހ ށަހަޅާ މިނިސްޓަރަ  ބިއ ރޯއިން (  ށް 

އިޢ ލާ ޢާންމ ކޮށް  މީހ ންެގ ންނަންތަކަކީ  އިޖާބަދޭ  ެއކަމަށް  ކޮށްެގން 

 ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަންތަކެއް ކަމ ަގއި ވާންވާނެެއވެ. 

 

ޢައްޔަންެގ  ލް ކައ ންސިސްޓެޓިސްޓިކަލް    .24 ޝަރ ޠ ތައް   މެންބަރ ންގެ  ފަރާތްތަކ މެންބަރ ކަމަށް  ެގ  ކ ރާ 

 ވާނެެއވެ. ފ ރިހަމަވާންއް ަގއި ތިރީަގިއވާ ޝަރ ޠ ތަ ކިބައި 

 ؛މ ސްލިމަކ ކަމ ަގިއވ ން )ހ(  

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމ ަގިއވ ން )ށ(  

 ؛ބ އްދި ސަލާމަތ ން ހ ރ ން )ނ(  

 ؛ފ ރިފައިވ ން)ފަންސަވީސް( އަހަރ   25ޢ މ ރ ން  )ރ(  

ނ ވަތަ ޚިޔާނާތ ެގ  ، އިސްލާމްދީނ ަގއި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކ ށެއް )ބ(  

ޝަރީޢަތަށް  ކ ރިކަން  ކ ށެއް  ރިޝްވަތ ެގ  ނ ވަތަ  ކ ށެއް، 

 ؛ސާބިތ ވެފަިއވާ މީހަކ ކަމ ަގއި ނ ވ ން

ފަިއސާެއއް  )ޅ(   ދައްކަންޖެހިފައިވާ  އިދާރާއަކަށް    އޮވެ،   ދައ ލަތ ެގ 

 ؛މީހެއްކަމ ަގއި ނ ވ ންކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ދައްކަމ ންނ ދާ 

މީހަކ ކަމ ަގިއ   )ކ(    ތަންފީޛ ކ ރަމ ންދާ  ޙ ކ މް  ސާބިތ ވެ  ކ ށެއް  ޖިނާއީ 

 ؛ނ ވ ން

ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން ނ ވަތަ ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން އިންތިޚާބ ކ ރެޭވ   )އ(   

ނ ވަތަ ސިޔާސީ މަޤާމެްއ ފ ރަމ ންދާ  ، ކ ރެޭވ މަޤާމެއްނ ވަތަ ޢަްއޔަން

 ؛މީހަކ ކަމ ަގއި ނ ވ ން
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ކ ންފ  )ވ(    އެްއވެސް  އަިމއްލަ  ނ ވަތަ  ހިންގ މ ަގިއ  ންސަރ ކާރ   ޏެއް 

އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ނ ވަތަ އެފަދަ ކ ންފ ންޏެއްެގ ޑިރެކްޓަރ ންެގ 

 ؛ބޯޑ ަގއި ހިމެނޭ މީހަކ ކަމ ަގއި ނ ވ ން

 ؛ޕާޓީެއްއެގ މެންބަރަކ ކަމ ަގއި ނ ވ ންސިޔާސީ  )މ(  

މަޤާމ ެގ ކައ ންސިލްސްޓެޓިސްޓިކަލް   )ފ(   މެންބަރ ކަމ ެގ  ެގ 

ފެންވަރާިއ   ޢިލްމީ  އަދާކ ރެވޭފަދަ  ވާޖިބ ތައް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާިއ 

 .ލަޔާޤަތ  އަދި މަސައްކަތ ެގ ައޚްލާޤ  ހ ރި މީހަކ  ކަމ ގައިވ ން 

 

  ކައ ންސިލްގެ   ސްޓެޓިސްޓިކަލް 
   ރިޔާސަތ    ޖަލްސާތަކ ގެ 
 ބެލެހެއްޓ ން 

ޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ ރިޖަލްސާތަކ ެގ  ކައ ންސިލްެގ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް   )ހ(  .25

 ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަނެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ޮގތ ެގމަތިން ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައ ންސިލްެގ   )ށ(  

ޖަލްސާތަކ ެގ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާ ފަރާތ ެގ ޒިންމާތަކ ެގ ތެރޭަގިއ،  

 ން ހިމެނެއެވެ. ެގ މަސަްއކަތްތައް ރާަވއި ހިންގ ކައ ންސިލް އެ 

ބަލަހައްޓާ ރިޔާސަތ   ޖަލްސާތަކ ެގ  ެގ  ކައ ންސިލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް   )ނ(  

ކ ރ މަށްނެތް    ފަރާތް އެކަން  ެގ ކައ ންސިލްއެ    ،ޙާލަތެއްަގއި 

 ޙަވާލ ކ ރަންވާނެެއވެ.  އޭނާމެންބަރ ންެގ ތެރެއިން މީހަކާ 

 

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައ ންސިލްެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން މަޤާމ ެގ ހައިސިްއޔަތ ން   .26 އެލަވަންސް   ދެވޭ   މެންބަރ ންނަށް 

އެނޫން   ފިޔަަވއި  ފަރާތްތައް  އަދާކ ރާ  މެންބަރ ކަން  ކައ ންސިލްެގ  އެ 

އ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ  ދަ މެންބަރ ންނަށް، އެފަރާތްތަކ ން ހާޒިރ ވާ ޖަލްސާތަކަށް 

މިނިސްޓަރ  ކަނޑައަޅާ  މަސްޫއލިއްޔަތ  ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ   ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މ ެގ

 އެލަވަންސެއް ދޭންވާނެެއވެ. 
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ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން ފިޔަަވއި ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައ ންސިލަށް ޢައްޔަންކ ރެޭވ    .27 ދައ ރ    މެންބަރ ކަމ ގެ 

އަހަރ ދ ވަހެވެ. މިޮގތ ން  )ފަހެއް(    5މެންބަރ ންެގ މެންބަރ ކަމ ެގ މ އްދަތަކީ  

މާއްދާ   މި  ޢައްޔަންކ ރ މަށް  ދައ ރަކަށް  ިއތ ރ   މެންބަރަކ   ޢައްޔަންކ ރެވޭ 

 ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 

   ހ ސްވ މާއި   މަޤާމ  

 އިސްތިޢ ފާދިނ ން 
ޙާލަތެއް މެދ ވެރިެވްއޖެނަމަ  ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ  ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   )ހ(  .28

 ކައ ންސިލްެގ މެންބަރ ކަމ ެގ މަޤާމ  ހ ސްވާނެއެވެ. ސްޓެޓިސްޓިކަލް 

 ؛އިސްތިޢ ފާދިނ ން  (1)   

 ؛މެންބަރ ކަމ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ ން  (2)   

ލާޒިމްކ ރާ   (3)    ޤާނޫނ   މި  ހ ރ ން  ކިބަިއަގއި  މެންބަރ ންެގ 

 ؛ތެރެއިން ޝަރ ޠެއް އ ނިވ ން ެގޝަރ ޠ ތަކ 

އެ   (4)    ކ ރިން،  ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   މަޤާމ ެގ  މެންބަރެއްެގ 

އަދާނ ކ ރެވޭކަމަށް   ވާޖިބ   މަސްއޫލިްއޔަތާިއ  މެންބަރެއްެގ 

 ؛އެ މެންބަރަކ  މަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން މިނިސްޓަރ ފެނިެގން 

 މަރ ވ ން.  (5)   

މަޤާމ ން  ކައ ންސިލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް   )ށ(   އޭނާެގ  މެންބަރަކ   ެގ 

ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ   ލިޔ މަކ ން މިނިސްޓަރައިސްތިޢ ފާދޭން  ފޮނ ވާ  ށް 

ލިޔ ން   ިއސްތިޢ ފާދިންކަމ ެގ  ށް މިނިސްޓަރައިސްތިޢ ފާދެވިދާނެެއވެ. 

 ލިބ މ ން އެ މެންބަރަކ  އެ މަޤާމ ން ވަކިީވއެެވ. 

މެންބަރެއްެގ މަޤާމ  ހ ސްވެްއޖެނަމަ، ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައ ންސިލްެގ   )ނ(  

)ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ،   30އެ މަޤާމ  ހ ސްވާތާ ިގނަވެެގން  

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގަމތިން ެއ   23މި ޤާނޫނ ެގ  

 މަޤާމަށް މީހަކ  ޢައްޔަންކ ރަންވާނެެއވެ. 
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  ކައ ންސިލްގެ   ސްޓެޓިސްޓިކަލް 
 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ބަޔާންކޮށްފަިއ  ކައ ންސިލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް    .29 ތިރީަގިއ  މަސްއޫލިްއޔަތ ތަްއ  ެގ 

 އެވަނީއެވެ. 

ސިޔާސަތާއި   )ހ(   ތަފާސްހިސާބާބެހޭ  ޤާނޫނ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި 

އެނޫން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ  ސިޔާސަތ ތަްއ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި  ވެސް 

 ؛ންއަށް ލަފާދިނ ބިއ ރޯކަނޑައެޅ މ ަގއި 

އިތ ރަށް ބަލައި،    މިންވަރ   ތަފާސްހިސާބ ެގ އަސާސްތަކަށް ޢަމަލ ކ ރާ )ށ(  

 ؛ބިއ ރޯއަށް ލަފާދިނ ން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން

ތަފާސްހިސާބ   )ނ(   ދާއިރާދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތ ން   ެގ  ކ ރިއެރ ވ މ ެގ 

ކޮބައިކަން   މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީ  ބޭނ ންތެރި  އެންމެ  ޢާންމ ންނަށް 

 ؛ހ ށަހެޅ ން ބިއ ރޯއަށް ދިރާސާކޮށް ކަމާގ ޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް

ތަފާސްހިސާބ   )ރ(   ދާއިރާދިވެހިރާއްޖޭެގ    ، ކ ރިއެރ ވ މ ެގޮގތ ން  ެގ 

ޕްރޮޕޯސަލްތަްއ  ދާއިރާތަކާގ ޅޭ  އާ  އެއްކ ރަންޖެހޭ  ތަފާސްހިސާބ  

 ؛ށް ހ ށަހެޅ ންބިއ ރޯއަ

މިންަގނޑ ތަްއ   )ބ(   ެއކ ލަވާލެވޭ  އަލަށް  ގ ޅޭޮގތ ން  ތަފާސްހިސާބާ 

ޗީފް  މަޢ ލޫމާތ   މިންަގނޑ ތަކާގ ޅޭ  އެ  ދިރާސާކޮށް 

 ؛ސްޓެޓިސްޓީޝަނަށް ދިނ ން

އަހަރަކ    )ޅ(   ެގ  ކައ ންސިލް  ސްޓެޓިސްޓިކަލް  އެއްފަހަރ ،ކޮންމެ 

 ؛ެއކްޝަން ޕްލޭން ފާސްކ ރ ން ތ ެގމަސައްކަތް ރޭވިފައިާވޮގ

އެއްފަހަރ  އެކ ލަވާލައި ޢާންމ ކ ރާ)ފަހެއް(    5ކޮންމެ   )ކ(     ، އަހަރަކ ން 

ލަނޑ ދަނޑިތައް   ޙާޞިލ ކ ރަންޖެހޭ  ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ  ބިއ ރޯއިން 

 ؛ލަފާދިނ ން

ޕްލޭން   )އ(    އެކްޝަން  އަހަރެއްެގ  އެ  ނިމ މ ން  އަހަރެއް  ކޮންމެ 

މިންވަރ  ކަންކަން   ތަންފީޛ ކ ރެވ ނ   ތަންފީޛ ނ ކ ރެވޭ  ބަލައި، 

ދިރާސާކޮށް،   ސަބަބ ތަްއ  ތަންފީޛ ނ ކ ރެވ ނ   އެކަންކަން  ހ ރިނަމަ 
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ޙައްލ ކ ރ މަށް   ފިޔަަވޅ ތަކާއެކަންކަން  ގ ޅޭޮގތ ން    އަޅަންޖެހޭ 

 ؛ންބިއ ރޯއަށް ލަފާދިނ 

ދަތިތަްއ   )ވ(    ދިމާވާ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ  ޤާނޫނ   ޙައްލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ  މި 

 ؛ޮގތ ން ބިއ ރޯއަށް ލަފާދިނ ންގ ޅޭއެޅިދާނެ ފިޔަަވޅ ތަކާ 

ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  )މ(   ޤާނޫނ   ޙާޞިލ ކ ރ ާމ   މި  ކަންކަން  ބޭނ ންވާ 

ބަލައި މަސައްކަތްތައް  ކ ރާ  އިދާރާތަކ ން  ވަކިވަކި    ، ގ ޅޭޮގތ ން 

އެއްކ ރ ާމއި ެއ    ،ތަފާސްހިސާބ   ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  ބެލެހެއްޓ މާއި 

އިދާރާތަކ ން އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން އެ އިދާރާތަކަށް 

 ؛ލަފާ ދިނ ން

  ތ ކަމ ަގއި ެގ މަސްއޫލިއްޔަކައ ންސިލް  ސްޓެޓިސްޓިކަލް   ޤާނޫނ ގައިމި   )ފ(  

 ކަންކަން ކ ރ ން.އެނޫންެވސް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 

  ކައ ންސިލް   ސްޓެޓިސްޓިކަލް 
 ހިންގ ން 

މިންވަރާިއ،   )ހ(  .30 ބާްއވާނެ  މަދ ވެެގން  ޖަލްސާެއއް  ކައ ންސިލްެގ 

ބޭްއވޭނެ   ޖަލްސާތައް  ކޯރަމާިއ،  ެއ ޖަލްސާތަކ ެގ  ައދި  ޮގތް، 

ކައ ންސިލްެގ މަސަްއކަތްތައް ކ ރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތ ެގ ަގާވއިދ ، ިމ  

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ތެރޭަގިއ    2ޤާނޫނަށް  މަސްދ ވަހ ެގ  )ދޭއް( 

މިނިސްޓަރ ެގ ލަފަޔާއެކ  ބިއ ރޯއިން އެކ ލަވާލަިއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  

 ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައ ންސިލްެގ ޖަލްސާތައް ބޭްއވ މާގ ޅޭ ކަންކަމާއި ެއ   )ށ(  

ހަމަޖައްސާނީ  ކަންކަން  ބޭނ ންވާ  ހިންގ މަށް  އިދާރީ  ކައ ންސިލްެގ 

 ބިއ ރޯއިންނެވެ. 
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 ބާބ    ހަތަރ ވަނަ
 ނިޒާމ    ޤައ މީ   ތަފާސްހިސާބ ގެ 

 

ޤައ މީ    .31 ނިޒާމ    ޤައ މީ   ތަފާސްހިސާބ ގެ  މަިއ ތަފާސްހިސާބ ެގ  ތަފާސްހިސާބ ެގ  އެކ ލެިވެގންވަނީ  ނިޒާމ  

އިދާރާތަކ ެގ   އެހެނިހެން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަފާސްހިސާބ   ރަސްމީ  އިދާރާާއއި 

 މައްޗަށެެވ. 

 

ނިޒާމ   .32 އިދާރާ   މައި   ތަފާސްހިސާބ ގެ  ޤައ މީ  ތަފާސްހިސާބ ެގ  ތެރެއިން،ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަސްީމ    ެގ 

އިދާރާ   ެގތަފާސްހިސާބ  އޮފް   ކ ލެިވެގންވަނީއެ  މައި  ބިއ ރޯ  މޯލްޑިްވސް 

 ެވ. މައްޗަށެެގ  އާއި އެ އިދާރާެގ އެންމެހައި މ ަވއްޒަފ ން ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 

  ފޯރ ކޮށްދޭ   ތަފާސްހިސާބ    ރަސްމީ 
 އިދާރާތައް   އެހެނިހެން 

 ، އިދާރާތަކަކީ   އެހެނިހެން  ދޭކޮށްފޯރ   ތަފާސްހިސާބ   ރަސްމީ )ހ(  .33

މަތިން  ޮގތ ގެ މި ޤާނޫނ ަގިއވާ    ،ތަފާސްހިސާބ ެގ މައި އިދާރާ ފިޔަަވއި

ސަރ ކާރާިއ    ،ޢާންމ ކ ރާ  ،އި ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބ  އެއްކޮށް އެކ ލަވާލަ

 ތަކެވެ. އިދާރާދައ ލަތ ެގ 

ނ ވަތަ   )ށ(   ޤާނޫނެއް  އެހެން  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އިދާރީ ބޭނ މަށް މަޢ ލޫމާތ  އެްއކ ރާ ަގާވއިދެްއެގ ދަށ ން ހަމައެކަނި  

ދޭ އެހެނިހެން އިދާރާެގ  ކޮށްއިދާރާތަކެއް ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބ  ފޯރ 

 މާނައިެގ ތެރޭަގއި ނ ހިމެނޭނެއެވެ. 

އިދާރާ )ނ(   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވާންޖެހޭނީ މި  ތައް 

އިންޑިޕެންޑަންޓް ފަންނީޮގތ ންނާއި މަސައްކަތ ެގޮގތ ން ޕްރޮފެޝަނަލީ  

 ތަންތަނަށެވެ.
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ބިއ ރޯއިން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މަށް    .34 އ ފެއްދ ން   ކޮމިޓީތައް 

 ބޭނ ންވާ ލަފާ ހޯދ މަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ 

 ލިބިެގންވެެއވެ. ބިއ ރޯއަށް  ެއކަމާގ ޅޭ ކޮމިޓީތައް އ ފެއްދ މ ެގ ބާރ     ޮގތ ެގމަތިން

 

 ވަނަ ބާބ  ފަސް 
 ، ތަފާސްހިސާބ  އެއްކ ރ މާއި، އެއްކ ރެވޭ މަޢ ލޫމާތ ގެ ނަތީޖާ ހޯދ މާއި 

 ބޭނ ންކ ރ ން 
 

   އެއްކ ރ މާބެހޭ   ތަފާސްހިސާބ  

 އ ސޫލ    ޢާންމ  
ތަފާސްހިސާބ    )ހ(  .35 ބޯހިމެނ މ ންނާއި،    ،އެއްކ ރެވޭނީދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ރަސްމީ   ،ސަރވޭކ ރ މ ންނާއި  ބަލަހައްޓާ  އިދާރާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ 

އިދާރީ  އިދާރާތަކ ެގ  އެ  އިދާރާތަކ ން  ެއ  ތަފާސްހިސާބާއި، 

 ، ބޭނ ންކޮށްެގން  އްމަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި ެއއްކޮށް ބަލަހައްޓާ ރިކޯޑ ތަ 

 އަދި ބިއ ރޯއިން ޤަބޫލ ކ ރާ ެއހެނިހެން ޮގތްޮގތ ންނެވެ. 

ފަރާތްތަކ ން )ށ(   އެންމެހައި  ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަފާސްހިސާބ    ތަފާސްހިސާބ  

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގިއ    ، ަގާއއިބޭނ ންކ ރ މ   ، އެްއކ ރ މ ަގއާއި

ފެންވަރ   ވާނީބޭނ ންކ ރަން ޤަބޫލ ކ ރެޭވ    ަގއިބައިނަލްައޤްވާމީ 

 ކްލެސިފިކޭޝަންތަކެވެ.  އ ސޫލ ތަކާއި

ތަފާސްހިސާބ   )ނ(   އިދާރާތަކ ަގއި  އެންމެހައި  ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަފާސްހިސާބ  

ބަލަހައްޓައި  ،އެްއކޮށް މަޢ ލޫމާތ     ،ރަްއކާތެރިކޮށް  އެ 

ބޭނ ންކ ރަންވާނީ   ޮގތ ެގމަތިން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  ޤާނޫނ ަގިއވާ  މި 

 އެއްހަަމ މިންަގނޑ ތަކެކެވެ. ބިއ ރޯއިން ކަނޑައަޅާ  

ތަފާސްހިސާބ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ނެގ މ ެގ މަސައްކަތްކ ރަންވާނީ، އެކަމ ން  )ރ(  

 ޢާންމ  ފަރ ދ ންނަށް އ ފ ލަންޖެހޭ ބ ރަ އެންމެ ކ ޑަވާނެ ޮގތަކަށެވެ. 
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ތަފާސްހިސާބ  ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކ ން ޑޭޓާ ހޯދާނެ ޮގތްތަްއ ނ ވަތަ  )ބ(  

ލިބޭ  ފެންވަރަށާއި،  ޑޭޓާެގ  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި  މަސްދަރ ތައް 

ޚަރަދަށާއި، އަވަސްމިނަށާއި ފަރާތްތަކ ން ، ހިނާގނެ  މަޢ ލޫމާތ ދޭ 

 އ ފ ލަންޖެހޭ ބ ރައަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ތަފާސްހިސާބ  އެއްކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ،   )ޅ(  

ަގއި ހިމަނާފައިވާ ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބ ެގ    1މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ   

 މައިަގނޑ  އަސާސްތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ހޯދ މަށްޓަކަިއ   )ހ(  .36 ހ އްދަ   އެއްކ ރ މ ގެ   ތަފާސްހިސާބ   މަޢ ލޫމާތ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ބިއ ރޯއިން ނ ވަތަ ޢާންމ ންނާ ސ ވާލ ކ ރެވޭނީ ައދި ސަރވޭކ ރެވޭނީ  

ސަރ ކާރ ެގ    ދޫކ ރެވޭ އޮފިސަރ ންނަށެވެ.  ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކ ން ހ އްދަ

ބޭނ ންތަކަށް  ރަސްމީ  މ ައއްސަސާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ  ވ ޒާރާތަކާއި 

ހަމައެކަނި ސަރވޭކ ރެވޭނީ  އެއްކ ރ މަށް  ބިއ ރޯއިން    ތަފާސްހިސާބ  

ވ ޒާރާތަ   ފަރާތްތަކަށެވެ.  ދޫކ ރާ  ހ އްދަ ދައ ލަތ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ކާއި 

އެހެނިހެން   އިފިޔަވަ   ކަށްބޭނ ންތަ  ރަސްމީ  މ އައްސަސާތަކ ން

ހ އްދަ ބިއ ރޯއިން  ރާއްޖޭަގއި ކ ރެވޭ ސަރވޭތަކަށް  ދިވެހިކަންކަމ ަގއި  

 ލާޒިމެއްނޫނެވެ. ހޯދާކަށް 

އެހެން  )ށ(   ދައ ލަތ ެގ  ނ ވަތަ  ބިއ ރޯއިން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ބޭނ މަށް މަޢ ލޫމާތ  އެްއކ ރ މަށް  ތަފާސްހިސާބ ެގ  އިދާރާއަކ ންވެސް 

އޮތްކަން   ހ އްދަ  އެްއކ ރ މ ެގ  ތަފާސްހިސާބ   ފަރާތްތަކަށް  ފޮނ ވޭ 

 އެނޭގނެފަދަ ފާހެއް ދޫކ ރަންާވނެއެވެ. 

ހ އްދަ   )ނ(   ހޯދ މަށް  މަޢ ލޫމާތ   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ    ދީފައިވާ މި 

ބިއ ރޯއިން ނ ވަތަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން   ،އޮފިސަރ ން ސަރވޭކ ރާއިރ 

 އެވެ. ސ ވާލ ކ ރެވޭ ީމހާއަށް ފެންނަޮގތަށް ދައްކަންާވނެ ،ދޫކ ރާ ފާސް
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ފާސް   )ރ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  ދޫކ ރ މާއި،  މި 

ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް  އެންމެހައި  ބޭނ ންކ ރ މާގ ޅޭ 

 . ވެަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެ 

 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ ޤައ މީ ތަފާސްހިސާބ ެގ ދ ރ ރާސްތާ  )ހ(  .37 ތަފާސްހިސާބ    ރަސްމީ 

ދާއިރާތަކާގ ޅޭ ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބ  ސްޓްރެޓަޖީަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ  

 ފޯރ ކޮށްދޭނީ އެ ދާއިރާައކާގ ޅޭ ދައ ލަތ ެގ އިދާރާއިންނެވެ. 

ކޮންމެ  )ށ(   ފޯރ ކޮށްދޭ  މަޢ ލޫމާތ   ތަފާސްހިސާބާބެހޭ  ރަސްމީ 

ބިއ ރޯއިން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑ ތަކާ ެއއްޮގތަށް  އިދާރާެއއްަގއިެވސް  

ބަ ތަފާސްހިސާބ   އިދާރާައކާގ ޅޭ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގލައެ   ހައްޓައި 

 ފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. ނިޒާމެއް ެއކ ލަވާލާ

އިދާރާތަކ ން  )ނ(   ފޯރ ކޮށްދޭ  މަޢ ލޫމާތ   ތަފާސްހިސާބާބެހޭ  ރަސްމީ 

ކ ރަންޖެހޭ މ އްދަތ ތަކާއި، ތަފާސްހިސާބ  ސާ އްހިބިއ ރޯއަށް މަޢ ލޫމާތ   

ޮގތް ަގާވއިދ ަގިއ    ،ފޯރ ކޮށްދޭނެ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   )ހ(  .38 ތަފާސްހިސާބ    އިދާރީ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

އިދާރީ   އިދާރާތަކ ން  ބަލަހައްޓާ   ބޭނ ންތަކަށްދައ ލަތ ެގ  އެއްކޮށް 

ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ  ،މަޢ ލޫމާތ  ބިއ ރޯއަށް  ބޭނ މަށް  ، ތަފާސްހިސާބ ެގ 

ބިއ ރޯއަށް   މަޢ ލޫމާތ   އެ  ޮގތެްއެގމަތިން  އަންާގ  ބިއ ރޯއިން 

 ނެެއވެ. ވާދޭންފޯރ ކޮށް

ޑޭޓާ    ފެންވަރ ަގއި،އިދާރީ ތަފާސްހިސާބ  ހޯދ މ ަގއި އެ އިދާރާެއއްެގ   )ށ(  

ހޯދައި  މަޢ ލޫމާތ   ގ ޅ ވަިއެގން  ސެޓްތައް  ޑޭޓާ  އެކިއެކި  ހޯދ މާއި 

 ބިއ ރޯއަށް ލިބިެގންެވެއވެ.  އިޚްތިޔާރ ދިރާސާކޮށް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ 
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އިދާރާއަކ ން،   )ނ(   އެްއވެސް  ބަލަހައްޓާ  ތަފާސްހިސާބ   އިދާރީ 

ޮގތް    ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާތަފާސްހިސާބ  ހޯދ މާއި ރައްކާކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ން  

ބަދަލ ކ ރާނަމަ، އެ ބަދަލެއް ެގނައ މ ެގ ކ ރިން ބިއ ރޯއަށާއި ރަސްމީ 

ތަފާސްހިސާބ  ފޯރ ކޮށްދޭ އެހެން އިދާރާތަކަށް އަންަގއި އެ އިދާރާތަކ ެގ  

 ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ބޭނ މަށް )ރ(   ޤާނޫނ ެގ  އިދާރީ   ޓަކައިމި  އިދާރާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ 

  އ ސޫލ ތައް، ތަފާސްހިސާބ  ބަލަހައްޓައި ބިއ ރޯއަށް ފޯރ ކޮށްދޭނެޮގތ ެގ  

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ސަރވޭކ ރާނީ   )ހ(  .39 ސްޓެޓިސްޓިކްސް   ޑެޒިގްނޭޓަޑް  ހޯދ މަށް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ބިއ ރޯއިން  ޑެޒިްގނޭޓަޑް 

 ނ ވަތަ އެކަމަށްޓަކައި ބިއ ރޯިއން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކ ންނެވެ. 

ޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ހޯދ މަށް ސަރވޭކ ރ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތަްއ ޑެޒިްގނޭޓަ )ށ(  

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި

 

   ޢާންމ ންގެ   ތަފާސްހިސާބަށް 

 ހޯދާނެގޮތް   މަޢ ލޫމާތ    ފަރާތ ން 
ހޯދ މަށް   )ހ(  .40 ފަރާތްތަކ ން  އެކި  މަޢ ލޫމާތ   ބޭނ ންވާ  ތަފާސްހިސާބަށް 

ޮގތެއް ސަ ދެޮގތ ންކ ރެ  އަންނަނިވި  ރވޭކ ރ މ ަގިއ 

 ޚިޔާރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 ނ ވަތަ؛ މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ ން ސީދާ ސ ވާލ ކޮށް އެފަރާތަކާ  (1)   

އް މެދ ވެރިކޮށް  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ފޯމެމަޢ ލޫމާތ  އެއްކ ރ މަށް    (2)   

 މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ ން. 

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ފޯމެއް މެދ ެވރިކޮށް 2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ބޭނ މ ެގ އިތ ރ ން، ފޯމާ   ހޯދާ  މަޢ ލޫމާތ   މަޢ ލޫމާތ  ހޯދާނަމަ، އެ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ގ ޅިެގން ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ ަމޢ ލޫމާތ  ފޯމ ަގއި  
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ސަރވޭކ ރ މ ަގއި ކޮންމެހެން ެއހެން ބަހަކ ން ކ ރަންޖެހޭ ސަރވޭތަްއ   )ނ(  

 . ެގންދަންވާނީ ދިވެހިބަހ ންނެވެ  ށްއަން ސަރވޭތައް ކ ރިނޫފިޔަވައި އެ

ބިއ ރޯއިން ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ އެްއވެސް އިދާރާއަކ ން ތަފާސްހިސާބަށް  )ރ(  

ހޯދ މަ ލިޔ މެ  ށްމަޢ ލޫމާތ   ފަރާތަކަށް   ،ފޮނ ވަިއފިނަމަ  އްއެއްވެސް 

އެ ލިޔ މަކީ މި ، އެނޫން ޮގތަކަށް ސާބިތ  ނ ާވހާ ހިނދަކ  ބެލެވޭނީ

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހ އްދަކ ރާ ައދި އެފަރާތަކ ން ދޭންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތެްއ 

 ކަމަށެވެ. 

ބޭނ މ ގައި )ބ(   އެއްކ ރ މ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   އެްއވެސް    ތަފާސްހިސާބާބެހޭ 

ވަދެވޭނީ،ތަ ލިޔ މަކ ން   ނަކަށް  ހ އްދަ  ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ  ޗީފް 

 ންނަށެވެ. އޮފިސަރ  ފައިވާލިބި

ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ   މި މާއްދާެގ )ބ( ގައިވާ ޮގތ ެގމަތިން   )ޅ(  

ބޭނ މ ަގއި ތަނަކަށް   ،އެްއކ ރ މ ެގ  އެއްވެސް  ހޯދ މަށް  މަޢ ލޫމާތ  

ަވގ ތަކ    އެ  ނ ވަތަ  ވަދެވޭނީ،  ވެރިފަރާތް  ތަނެއްެގ    ދިރިއ ޅޭ އެ 

 ލިބިެގންނެވެ.  ފަރާތެއްެގ ހ އްދަ

) )ކ(    މާއްދާެގ  ތަނެްއެގ  ޅމި  ޮގތ ެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި   )

ހ އްދަ  ފަރާތެއްެގ  ދިރިއ ޅޭ  ތަނެްއަގއި  ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތް 

 ނެވެ. ކޯޓ  އަމ ރެްއެގ ދަށ ންއެތަނަކަށް ވަދެވޭނީ، ނ ލިބިއްޖެނަމަ 

 

މަދ ވެެގން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާބާދީއާއި ދިރިއ ޅޭ ތަންތަނ ެގ ބޯހިމެނ މެއް   )ހ(  .41 ބޯހިމެނ ން 

އަހަރަކ ން    10ކޮންމެ   ފަހަރ     1)ދިހަެއއް(  )އެކެއް( 

ބާއްވަންވާނެެއވެ. ބޯހިމެނ ން ބާއްވާނެ ތާރީޚ  ބިއ ރޯއިން ކަނޑައަޅަިއ  

 ކ ރަންވާނެެއވެ. ންދ ރާލާ ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާ

އެހެނިހެން  )ށ(   ތަންތަނާއި  ދިރިއ ޅޭ  އާބާދީއާިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކ ރި ބޯހިމެނ މާއަބޯހިމެނ ންތައް  ގ ޅޭޮގތ ން   ށްެގންދަންވާނީ 
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ެއއްޮގތްވާ  މިންަގނޑ ތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ    ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެންމެހައި   ބޯހިމެނ ންތަކަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަކީ މި )ނ(  

 ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމ ކ ރާ ކަމެކެެވ.

ދާއިރާތަކާއި،   )ރ(   ހޯދޭނެ  މަޢ ލޫމާތ   ކަންކަމާއި،  ބަލާނެ  ބޯހިމެނ މ ަގއި 

ިމ  ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތަކާއި ބޯހިމެނ މާގ ޅޭ އެންމެހައި އ ސޫލ ތައް 

 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ބޭނ ންާވ ތަފާސްހިސާބ    )ހ(  .42 ރެޖިސްޓަރތައް   ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ފަރާތ ން  ބިއ ރޯެގ  އެކ ލަވާލ މަށްޓަކައި 

ރެ ދާއިރާތަކ ެގ  ޤާއިކަންކަމާގ ޅޭ  ކޮށް މ ޖިސްޓަރތަކެއް 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ރެ  މި )ށ(   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  އެކ ލަވާލ މަށް މާއްދާެގ  ޖިސްޓަރތައް 

އިދާރާތަކ ން ބިއ ރޯއަށް  މަޢ ލޫމާތ  ބަލަހައްޓާ    ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫމާތ  އެ

 ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

އެކ ލަވާލެވޭތަފާސްހިސާބ  )ނ(   ބޭނ މަށް  ހިމެނޭ  ރެ  ެގ  ޖިސްޓަރތަކ ަގިއ 

ޤައ ީމ  ފޯރ ކޮށްދެވޭނީ  މަޢ ލޫމާތ    ތަފާސްހިސާބ ެގ  ހަމައެކަނި 

އިދާރާތަކ ެގ   އެކ ލަވާލާ  ތަފާސްހިސާބ   ރަސްމީ  ހިމެނޭ  ނިޒާމ ަގއި 

ތަފާސްހިސާބ ެގ މަސަްއކަތަށް ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ބިއ ރޯއިން 

ހ އްދަާއ   ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ  މަތިން،  ކަނޑައަޅާ އ ސޫލެްއެގ 

 އެކ ަގެއވެ. 
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  މަޢ ލޫމާތ ގެ   ތަފާސްހިސާބާބެހޭ 
 ބޭނ ންކ ރ ން   ހޯދ މާއި   ނަތީޖާ 

ހިންޭގ   )ހ(  .43 ހޯދ މަށްޓަކަިއ  އެއްކ ރެވޭ  ތަފާސްހިސާބ   ޙަރަކާތްތަކ ން 

ސިސްޓަ ކޯޑިންގ  ބޭނ ންކ ރެވޭ  ކޯޑ ކ ރ މ ަގިއ  ތައް މްމަޢ ލޫމާތ  

 އެްއޮގތްކ ރ މަކީ ބިއ ރޯެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

ކޯޑ ކ ރ މ ަގިއ   )ށ(   މަޢ ލޫމާތ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތައްޔާރ ކ ރެވިފަިއާވ  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރ ަގއި  

ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމެްއ ނ ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ޤައ މީ 

ތަްއޔާރ ކ ރެވިފަިއާވ   ބ ރަވެ  މައްޗަށް  ސިސްޓަމެްއެގ  ފެންވަރ ެގ 

ތަްއޔާރ ކ ރެޭވ   އަލަށް  ސިސްޓަމެކެވެ.  ކްލެސިފިކޭޝަން 

ސިސްޓަ  ޤަބޫލ ކ ރާ މްކްލެސިފިކޭޝަން  ބިއ ރޯއިން  ތަކަކީ 

 ކަކަށް ވާންވާނެެއވެ. ތަމްސިސްޓަ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެއްކ ރެޭވ މަޢ ލޫމާތ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި ފ ރަތަމަ   )ނ(  

މަޤްޞަދ   އެއްކ ރެވ ނ   މަޢ ލޫމާތެއް  އެ  އަމާޒ ކ ރަންވާނީ 

ނެޭގ މަޢ ލޫމާތ ެގ މަްއޗަށް އިތ ރ     ޭއެގ އިތ ރ ން،ފ ރިހަމަކ ރ މަށެވެ.  

 ންނަންވާނެެއވެ. ދިރާސާކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވިފައި އޮ

ެއއްވެސް   )ރ(   ކަނޑައެޅޭ  ޮގތ ަގއި  ސްޓެޓިސްޓިކްސްެގ  ޑެޒިްގނޭޓަޑް 

ޢާންމ ކ ރަންވާނީ   ނިޒާމ ަގއި މަޢ ލޫމާތެއް  ޤައ މީ  ތަފާސްހިސާބ ެގ 

 ނެވެ. އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ އިދާރާ ނ ވަތަ ބިއ ރޯއިން

އެހެން  )ބ(   ދައ ލަތ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   ެއްއކ ރެވޭ  ޮގތ ަގއި  ތަފާސްހިސާބ ެގ 

ޤާނޫނ ަގިއ    ފޯރ ކޮށްދެވޭނީ، މިއިދާރާތަކ ެގ ބޭނ މަށް އެ އިދާރާތަކަށް  

ހިފެހެއް  ސިއްރ   ޚިލާފ ނ ވާޮގތަށް  ޓ ބަޔާންކ ރާ  ައސާސްތަކާ  މ ެގ 

 ބިއ ރޯއިން ކަނޑައަޅާ އ ސޫލ ތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
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ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބ  އެްއކ ރާ ހ ރިހާ   މި ޤާނޫނ ގައިާވ ޮގތ ެގމަތިން )ހ(  .44 ހިފެހެއްޓ ން   ފެންވަރ    މަޢ ލޫމާތ ގެ 

ެއއްކޮށް ތަފާސްހިސާބަކީ   ، އިދާރާތަކަކ ންވެސް  ރަސްމީ  އެކ ލަވާލާ 

 ، ވަގ ތަށް ެއކަށޭނަ، ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ތ ބާރ ހ ރިފެންވަރ ެގޮގތ ން އި

ފޯރ   އެއް ބަލައި ކޮށްހަމައެްއަގއި  ވަސީލަތެއްތޯ  ދެވޭ 

 ޔަޤީންކ ރަންވާނެއެވެ. 

ހޯދައި )ށ(   މަޢ ލޫމާތ     ،ތަފާސްހިސާބ ެގޮގތ ަގއި  އެްއކޮށްފަިއވާ 

ޮގތ ަގއި ހިސާބ ތަކެްއެގ  ޖ މްލަ  ބިއ ރޯއިން    ،ޢާންމ ކ ރަންވާނީ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. އެްއޮގތްވާ   ކަނޑައަޅާ އ ސޫލ ތަކާ

އެކި  ތަފާސްހިސާބ   ރަސްމީ )ނ(   ހިފެހެއްޓ މ ެގޮގތ ން،  ފެންވަރ   ެގ 

އެއްކޮށް ތަފާސްހިސާބ   ިއދާރާތަކ ެގ    ބަލަހައްޓާ  ،ދާއިރާތަކ ން 

ގ ޅ ވަިއެގން    ފެންވަރ ަގއި ޑޭޓާ  އެކ ލަވާލ މަށްއެކި   ތަފާސްހިސާބ  

 ންވާނެެއވެ. ބޭނ ންކ ރަ

ާއ  ތަފާސްހިސާބ   ރަސްމީ )ރ(   ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގޮގތ ން  ނިޒާމ   ޤައ މީ  ެގ 

ބޭނ ންކ ރ މާއި ވަސީލަތްތައް  އެހެނިހެން    ، ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 

ސޮސައިޓީން   ސިވިލް  އަދި  ސެކްޓަރ  ޕްރަިއވެޓް  ޔ ނިވަރސިޓީ، 

ޑޭޓާ ބޭނ ންކ ރަންވާނީ،އެްއކ ރާ  އ ސޫލ ތަކާ   ތައް  ތަފާސްހިސާބ ެގ 

 ޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. އެއް 

 

  ތަފާސްހިސާބ    ދިރާސާކ ރ މަށް 
 ބޭނ ންކ ރ ން 

ދިރާސާއަކަށް   )ހ(  .45 ކ ރާ  ފަރާތަކ ން  ރަސްމީ އެްއވެސް  ޢާންމ ކޮށްފަިއވާ 

މަޢ ލޫމާތެއް ބޭނ ންވާނަމަ މި މާއްދާަގިއ  ލ   ޞީތަފާސްހިސާބ ެގ ތަފް

އެދި  ބަޔާންކ ރާ   ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  މަޢ ލޫމާތ   ެއ  ޮގތ ެގމަތިން 

 ބިއ ރޯއަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ. 

  އަކަށްޓަކަިއ، ފަދައިން ދިރާސާ  ށްފައިވާމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮ )ށ(  

އަކާބެހޭ  ދިރާސާ   އެތަފާސްހިސާބ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާއިރ ،  
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ެއ    ،ބ  ބޭނ ންވާ މިންވަރާއި، އެ ދިރާސާއަށް ތަފާސްހިސާމަޢ ލޫމާތާއި

ބޭނ ން   އެދިދިރާސާެގ  އެކަމަށް  ބިއ ރޯއަށް    އެނޭގޮގތަށް، 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ފަރާތަކަ )ނ(   އެްއވެސް  ބޭނ މަށް  ތަފާސްހިސާބ    ށްދިރާސާކ ރ މ ެގ 

ހިފެހެއްޓ މ ެގ   ،ފޯރ ކޮށްދެވޭނީ ސިއްރ   ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގިއ  މި 

ެއ އ ސޫލާ   ޝަރ ޠ ކޮށް،  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ 

 ޚިލާފ ނ ވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. އ ސޫލާ 

ދަށ ން   )ރ(   މާއްދާެގ  ލިޔެކިޔ ެމްއ އެމި  ނ ވަތަ  މަޢ ލޫމާތެއް  ްއެވސް 

ދޫކ ރެޭވނީ،   ފަރާތަކަށް  ަމޢ ލޫމާއެފަދައިން  އެްއވެސް  ތ   ދޫކ ރެވޭ 

ޮގތާއި، ހިފެހެއްޓ މާ  ބޭނ ންކ ރެވޭނެ  އ ސޫލ ތަކާއި، ސިއްރ     ގ ޅޭ 

މާއްދާތަްއ   ނައްތާލ މާގ ޅޭ  ލިޔެކިޔ ން  ނިންމ މަށްފަހ   ދިރާސާކޮށް 

އެފަރާތަކާެއކ    އެއްބަސްވ މެްއަގއި  އެކ ލަވާލާފައިާވ  ހިމެނޭޮގތ ން 

 ަގއެވެ. ސޮއިކ ރ މަށްފަހ 

  މާއްދާެގ ދަށ ން ބިއ ރޯއިން ފޯރ ކޮށްދޭ މަޢ ލޫމާތަށް ބިނާކޮށްެގން މި   )ބ(  

ދިރާސާތައް އެދިއްޖެ    ،ހަދާ  ބިއ ރޯއިން  ނ ލައި  އަަގކާ  އިތ ރ  

 ހިނދެއްގައި ބިއ ރޯއަށް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
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 ހަވަނަ ބާބ  
 ން ޢާންމ ކ ރ    މާއި ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ    ގެ މަޢ ލޫމާތ  

 
ޢާންމ ންެގ ފަރާތ ން މަޢ ލޫމާތ     ބޭނ މ ގައިތަފާސްހިސާބ  އެއްކ ރ މ ެގ   )ހ(  .46 ހިފެހެއްޓ ން   ސިއްރ    މަޢ ލޫމާތ ގެ 

ސިއްރ   ސަރވޭކ ރާ  ހޯދ މަށް   މަޢ ލޫމާތ ެގ  ހޯދާ  ތަކ ަގއި 

ބޭނ ންކ ރަންވާނީ،   މަޢ ލޫމާތ   އެ  އަދި،  ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ަވކި   ބޭނ މަށްޓަކައި،  ސަރޭވެގ  މަޢ ލޫމާތ   ހަމައެކަނި  ފަރާތެްއެގ 

ހާމަނ ވާނެ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. ެއއްވެސް ޙާލެްއަގއި އަމިއްލަ ފަރާތެއްެގ  

 ޒާތީ މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 

ތަފާސްހިސާބ  އެއްކ ރ މ ެގ ބޭނ މަށް ޢާންމ ންެގ ފަރާތ ން މަޢ ލޫމާތ    )ށ(  

ސަރވޭކ ރާއިރ   ޖަވާބ ދޭ   ،ހޯދ މަށް  ބޭނ މާއި  އެއްކ ރެވޭ  މަޢ ލޫމާތ  

ހ އްދަ  މީހާއަށް  ޖަވާބ ދޭ  ސިއްރ ކ ރެވޭނެކަން  މަޢ ލޫމާތ   މީހާެގ 

 އޮފިސަރ  ކިޔައިދޭންާވނެއެވެ.  ދީފައިވާ

އެކ ލަވާލ ަމށްޓަކަ )ނ(    ، ފަރ ދ ންނާއި  ވަކިވަކި  އިތަފާސްހިސާބ  

އެއްކ  ތަންތަނ ން  ޑޭޓާ   ރާވިޔަފާރިފަދަ  އެކ ލެވޭ  މަޢ ލޫމާތ     ފަރ ދީ 

 މަށެވެ. އެކ ލަވާލ  ތަފާސްހިސާބ ބޭނ ންކ ރެވޭނީ ހަމައެކަނި 

ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކ ން ބަލަހައްޓާ    އެއްކޮށް،  ތަފާސްހިސާބ ރަސްމީ   )ރ(  

އެކ ލެވޭފަދަ  އެ މަޢ ލޫމާތ   ސިއްރ   ފަރ ދީ  ހިފެހެއްޓ ން   ޑޭޓާެގ 

 ލާޒިމ ެވެގންެވއެވެ. 

ހިމެނޭ   )ބ(   ނިޒާމ ަގއި  ޤައ މީ   އެންމެހައިތަފާސްހިސާބ ެގ 

ބޯހިމެނ މ ަގާއިއ    ،ފަރާތްތަކ ންވެސް ހޯދ މަށް  މަޢ ލޫމާތ  

ސަރވޭކ ރ މ ަގއި ބޭނ ންކ ރާ ލިޔެކިޔ ންތަކާއި، ފޯމ ތައްފަދަ ތަކެތި އެ  

ހަދައި   ތަފާސްހިސާބ   ރެވެންދެން  ޢާންމ ކ ދާއިރާތަކާގ ޅޭ 

ރައްކާތެރި އިހިފަހައްޓަެގޮގތ ަގއި  ސިއްރ  އެކ   ކަމާ، 
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ިމ  ނިމ މާއެކ     އިއެކ ލަވާލަ  ތަފާސްހިސާބ   ،ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި

އެްއޗެހި  އެ  ޮގތ ެގމަތިން  ަގާވއިދ ަގއިވާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ނައްތާލަންވާނެެއވެ. 

ތަފާސްހިސާބ ެގ  އަދި    ބިއ ރޯ  ފެށ މާއެކ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން   )ޅ(  

ހިމެނޭ  ޤައ މީ   މަޢ ލޫމާތ   ނިޒާމ ަގއި  ތަފާސްހިސާބާބެހޭ  ރަސްމީ 

އިދާރާތަ މަސައްކަތަށް  ކ ގަ ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަފާސްހިސާބ ެގ  ިއ 

މިޞަޚާއް މ ަވއްޒަފ ންނަކީ  ޢަމަލ ކ ރ މަށާިއ ކ ރެވިފަިއވާ  ޤާނޫނަށް   

އެއްބަސްވެ   ހިފެހެއްޓ މަށް  ސިއްރ   ަގިއ  ރެއްރާ ޤ އިތަފާސްހިސާބ ެގ 

 މައަށް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ ބައެކެވެ.ެއއަށް ފ ރިހަ ،ސޮއިކޮށް 

ަގއި ބަޔާންކ ރާ އި )ކ(    ިމ ޤ މި މާއްދާެގ )ޅ(  ޮގތް،  ރާރ  އޮންނަންވާ 

 ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ 

އެއްކ ރ މ ަގާއއި  )އ(    މަޢ ލޫމާތ   ތަފާސްހިސާބަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ޢާންމ ކ ރ މ ަގއި ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ މ ެގޮގތ ން ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކ ން 

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ އ ސޫލ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއ  

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެއްކ ރެޭވ މަޢ ލޫމާތ  ބޭނ ންކ ރެވޭނީ ހަމައެކަނި  )ހ(  .47 ޢާންމ ކ ރ ން   ތަފާސްހިސާބ  

 ތަފާސްހިސާބ ެގ ބޭނ މަށެވެ. 

ހޯދާ މަޢ ލޫމާތެއް   އްެގ ކިބައިންއެްއވެސް ފަރާތެމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   )ށ(  

  ނިސްބަތްވާ ޮގތ ަގއި ޢާންމ ކ ރާއިރ  އެ މަޢ ލޫމާތެއް  ތަފާސްހިސާބ ެގ

 ފަރާތެއް ހާމަވާޮގތަށް ޢާންމ ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 

ކަމާނ ބެހޭ   )ނ(   މަޢ ލޫމާތެއް  އެްއވެސް  ެއއްކ ރެވޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

މާއްދާ، ފަރާތަކަށް )ރ(  މި  ޮގތަށް  ެގ  މެނ ވީ ަގިއވާ 

 ހާމަކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ތަފާސްހިސާބ ެގ މަސަްއކަތަށް ޚާްއޞަކ ރެިވފައިާވ   )ރ(  

ެއ   މަޢ ލޫމާތެއް،  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ތިރީަގއި  މެނ ީވ،  މ ވަްއޒަފަކަށް 

މަޢ ލޫމާތ  ދިން ފަރާތ ެގ، ނ ވަތަ ވިޔަފާރިެއއްނަމަ އެ ވިޔަފާރިއެްއ  

ފަރާތ ެގ ނ ވަތަ   ހ ރި  ޙަވާލ ެވ  ބެލެހެއްޓ މާ  ހިންާގ  މަސަްއކަތެއް 

ފައިވާ އޮފިސަރަކ  ދީަގއި މެނ ވީ ހ އްދަ  ހ އްދަ ލިޔ މަކ ން ހޯދ މަށްފަހ 

 ހާމަކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 

މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށް ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ މަޢ ލޫމާތެއް ނ ވަތަ   (1)   

 ؛އެފަދަ މަޢ ލޫމާތެއްެގ ބައެއް 

 ؛ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށް ކ ރެވިފައިވާ ސ ވާލެްއެގ ޖަވާބެއްމި   (2)   

މަޢ ލޫމާތެއް    (3)    ހިމެނޭ  ޖަވާބ ަގއި  ދީފައިވާ  ސ ވާލަކަށް 

ޚ ލާޞާ  ނ ވަތަ  ރިޕޯޓެއް  ހަދާފައިވާ  ބޭނ ންކޮށްެގން 

ެއއީ  އެކ ލެިވެގންާވޮގތ ން  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ލިޔ މެއްަގއި 

ކޮން   ނ ވަތަ  ނ ވަތަ ކާކ ކަން،  ވިޔަފާރިެއއްކަން 

ލަފާކ ރެވޭ  ހާމަވެދާނެކަމަށް  ފަހަރ ަގިއ  މަސައްކަތެްއކަން 

 ؛ރިޕޯޓާއި ލިޔ ން

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނ ންކޮށްެގން ރަްއކާކ ރެވިފަިއވާ    (4)   

 . މަޢ ލޫމާތެއް ނ ވަތަ އެފަދަ މަޢ ލޫމާތެއްެގ ބަެއއް

އްލަ  މިއައެްއވެސް  މި މާއްދާެގ )ރ( ަގިއވާ މަޢ ލޫމާތ ެގ ތެރެއިން   )ބ(  

ިވޔަފާރިއެފަރ ދެއްެގ ނ ވަތަ  ކ ރާ  ްއެގ،  މަސައްކަތެްއ  ނ ވަތަ   ،

މަޢ ލޫމާތ ،ތެފަރާ ޙާލަތ ަގއި  އްެގ  ހ އްދަކ ރާ  ން ކ އެފަރާތަ  ޤާނޫނ  

ޝާއިޢ ކ  ޙާލަތ ގައި،އަމިއްލައަށް  މަޢ ލޫމާތ     ރާ  އެފަދަ  ނ ވަތަ 

ޛަރީޢާއިން ޢާންމ ކޮށް ލިބެން ހ ންނަ  ރޯނިކް ވަސީލަތްތަކ ެގ  އިލެކްޓް

 .  ( އިން ިއސްތިސްނާވާނެއެވެނޮގތަކަށް ބަހައްޓާނަމަ މި މާއްދާެގ )



 

 

 

 

 

 

 40 

ނ ވަތަ އެފަދަ ލިޔ މެއްަގިއ   އެއްރިޕޯޓެއް ނ ވަތަ ރިޕޯޓެްއެގ ޚ ލާޞާ )ޅ(  

މަޢ ލޫމާތެއް މަޢ ލޫމާތެްއ   ހިމެނޭ  އެ  ސަބަބ ން  ޝާއިޢ ކ ރ މ ެގ 

ރައްދ ވާ ފަރާތް ޢާންމ ކޮށް އެނގ މ ެގ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ އެފަރާތަކީ 

ފަރާތް ހަމައެކަނި  ޙަރަކާތްތެރިާވ  ދާއިރާަގއި  ކަމ ަގިއވާނަމަ،    އެ 

ެއއްޗެއް އ ފެްއދ މަށް  އެ ޝާއިޢ ކ ރެވޭ މަޢ ލޫމާތ  ރައްދ ވާ ފަރާތ ން 

ރ  ނ ވަތަ ެއކަމަށް ރައ ސްމާލ  ބޭނ ންކ ރެޭވ ޢަދަދ  ޚަރަދ ކ ރާ މިންވަ

ން ނ ވަތަ އެ މަސަްއކަތ ން ލިބޭ ފައިދާެގ މިންވަރ  ހާމަނ ވާނެ ފަދައި

( ވަނަ  3 )ރ( ެގ )މި މާއްދާެގ  ަމކަށްއެ މަޢ ލޫމާތެއް ޝާއިޢ ކ ރ 

 ނަންބަރ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، މި  )ކ(    އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން 

ހިމެނޭ   ތެރޭަގއި  މަޢ ލޫމާތ ެގ  އެއްކ ރާ  ދަށ ން  އަމިއްލަ  ޤާނޫނ ެގ 

މަޢ ލޫމާތ ފަރ  ތަޙް  ،ދެއްެގ  ދަޢ ވާެއްއ  ޤަޤީއެއްެވސް  ނ ވަތަ  ކަށް 

ނ ވަތަ  މައްސަލައަކަށް  ހިނަގމ ންދާ  ކޯޓެްއަގިއ  ނ ވަތަ  އ ފ ލ މަށް 

ބޭނ ންކޮށްެގން އި ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް  އެޅ މަށް  ފިޔަވަޅެއް    ދާރީ 

 ނ ވާނެެއވެ. 

ބޭނ މަށް   )އ(    މަތަފާސްހިސާބ ެގ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ހޯދ މަށް  މި  ޢ ލޫމާތ  

ލިޔެކިޔ ންތަކާއި،  ބޯހިމެނ މ ަގ ބޭނ ންކ ރާ  ސަރޭވކ ރ މ ަގއި  އާއި 

ދައި ނިމ މާއެކ  ފޯމ ތައްފަދަ ތަކެތި އެ ދާއިރާތަކާގ ޅޭ ތަފާސްހިސާބ  ހަ

 ނައްތާލަންވާނެެއވެ. 
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އެންމެހަ )ހ(  .48 ންޑަރ ލަ ކަ   ރިލީސް   އެޑްވާންސް  ޢާންމ ކ ރަންވާނީ  ތަފާސްހިސާބ   ފަރ ދ ންނަށް   އިރަސްމީ 

ކަނޑައެޅި   ދ ރާލާ  ޮގތަކަށް  ލިބޭފަދަ  އެއްހަމަެއއްަގއި 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  އެްއޮގތްވާ ންޑަރާލަ ޢާންމ ކ ރެވިފައިވާ ރިލީސް ކަ

  ، ތަފާސްހިސާބ  އެްއކ ރާ އެންމެހައި އިދާރާތަކާިއ ބިއ ރޯއިންރަސްމީ   )ށ(  

އ ފައްދަންޖެހޭ ޑެޒިްގނޭޓަޑް ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން  ޤައ މީ  ސާބ ެގ  ތަފާސްހި

ތާރީޚ ތައް ޢާންމ ކ ރާނެ  ޮގތާއި  ޢާންމ ކ ރާނެ  ،  ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

ޢާންމ ކޮށް  ،ކޮށްބަޔާން ްގރާމްަގއިޤައ މީ ތަފާސްހިސާބ ެގ އަހަރީ ޕްރޮ

ތާރީޚ ތަކަށް   އެ  ވާނެއެވެ.މަލ ކ ރަންޢަތަކަށް  ޚ ތާރީ  އެކޮށް،  ންއިޢ ލާ

ބަދަލެއް   އާދ ރާލަ  ެގންނަނަމަ،އެްއވެސް  ކަނޑައަޅަ  އި    ިއ، ތާރީޚ  

 އެކަން ޢާންމ ކޮށް އަންަގންވާނެއެވެ. 

 

ޤާނޫނ ެގ )ހ(  .49 ޒިންމާ   ފަރ ދ ންގެ  ލިބިެގންމި  ބާރ   ދަށ ން  އެްއކ ރ މ ެގ      ތަފާސްހިސާބ  

ޢާންމ   އޮފިސަރަކ     ހ އްދަދީފައިވާ  ޙަރަކާތްތެރިވާ، މަސައްކަތ ަގއި  

އެދިއްޖެ ހިނދެްއަގިއ، އެފަރާތަކަށް ފަރ ދ ންެގ ކިބައިން މަޢ ލޫމާތަކަށް  

 ތެދ  މަޢ ލޫމާތ  ދޭންވާނެއެވެ. 

ބިއ ރޯއިން ތައްޔާރ ކޮށްފަިއވާ ފޯމ ފަދަ    މަށްޓަކައިއެއްކ ރ   މަޢ ލޫމާތ  )ށ(  

ބިއ ރޯއަށް   ތެރޭަގއި  މ އްދަތެއްެގ  ވަކި  ފ ރިހަމަކޮށް  ލިޔ މެއް 

އަންަގހ  ފޯމެއް އިށަހެޅ މަށް  ެއ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތެއްެގ  އެ  ފިނަމަ 

 ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ  ބިއ ރޯއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތ ަގއި   )ނ(   ހޯދ މ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   ޙަރަކާތްތެރިާވ ތަފާސްހިސާބ ެގ 

ދީ އަދާކ ރ މަށް އޮފިސަ  ފައިވާ ހ އްދަ  މަސްއޫލިއްޔަތ   ރެއްެގ 

ފަރާތަކ ން    ހ ރަސްއެޅ މ ެގޮގތ ން ޢަމަލެއް ެއއްެވސް  އެްއވެސް 

 ހިންގައިެގން ނ ވާނެެއވެ. 
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ތަފާސްހިސާބ  އެއްކ ރ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި ބިއ ރޯއިން ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ   )ރ(  

ނ ވަތަ   ސަރވޭެއއްަގއި  ކ ރާ  އިދާރާއަކ ން  އެފަދަ އެްއވެސް 

 ނ ވާނެއެވެ. ދީެގންއްަގއި ތެދ  ނޫން މަޢ ލޫމާތ  މެފޯ އިދާރާތަކ ން ދޭ

އެްއވެސް   )ބ(   މަޢ ލޫމާތެއް  ތަފާސްހިސާބާބެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ފަރާތަކީ  ދާ  އެއްކ ރަން  މަޢ ލޫމާތ   ކ ރިން،  ދިނ މ ެގ  ފަރާތަކަށް 

ލިބިފަިއވާ   ހ އްދަ  ޔަޤީންކ ރަންވާނެެއވެ. އެކަމ ެގ  އަދި    ީމހެއްކަން 

އެނޭގފަދަ  އެ އޮތްކަން  ހ އްދައެއް  ފަރާތަކަށް   ފާހެއްފަދަ  ނެތް 

 ލާޒިމ ވެެގނެއް ނ ވެެއވެ. މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  ދިނ ން މަޢ ލޫމާތ 

 

 ވަނަ ބާބ  ހަތް 
 ފިޔަވަޅ  އެޅ ން 

 
  މަޢ ލޫމާތ    މަންފާއަށް   އަމިއްލަ 

 ބޭނ ންކ ރ ން 
ފޯރ ކޮށްދޭ  )ހ(  .50 ތަފާސްހިސާބ   ރަސްމީ  ނ ވަތަ  މ ަވއްޒަފަކަށް  ބިއ ރޯެގ 

މ ަވއްޒަފަކަށް   އިދާރާއެްއެގ  ލިބޭ އެހެނިހެން  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވަޒީފާ 

ނ ވަތަ   ޮގތެްއަގއި ސީދާ  ،ކ ރިން  ބޭނ ންކ ރ މ ެގމަޢ ލޫމާތެއް  

ނ ވަތަ   ޮގތެްއަގއި ނ ސީދާ މަންފާއަށް  އަމިއްލަ  އޭނާެގ  ނަމަވެސް 

 ނ ވާނެއެވެ.  އެ މަޢ ލޫމާތެއް ބޭނ ންކޮށްެގން ފައިދާއަށް

ކ ރި ޢަމަލ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް މި މާއްދާެގ )ހ( އާ ޚިލާފ ވެްއޖެ މީހަކ    )ށ(  

ޭއނާއާމެދ  ރިޢާ ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ަގިއވާ  ަވޒީފާއާބެހޭ  ޔަތްކޮށް 

އެ ރ ފިޔާއާއި   000,5/-މީހަކ     ފިޔަވަޅ އެޅ މާެއކ ،       )ފަސްހާސް( 

ރ ފިޔާ  60,000/- ހާސް(  ޢަދަދަކ ން ދެމެދ ެގ    އާ )ފަސްދޮޅަސް 

 ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބިއ ރޯއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 
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  ތަފާސްހިސާބ    ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 
 އެއްކ ރ ން 

ދަށ ން މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމަކަށް ފިޔަަވއި، މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .51

އޮފިސަރަކަށް، އެފަރާތަކަށް ދީފަިއވާ އިމ ެގ ބޭރ ން   ފައިވާހ އްދަ ދީ

އެއްކޮށްެގން  ތަފާސްހިސާބ   ނ ވަތަ  މަޢ ލޫމާތ    ތަފާސްހިސާބާބެހޭ 

 ނ ވާނެެއވެ. 

ކ ރި ޢަމަލ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް މި މާއްދާެގ )ހ( އާ ޚިލާފ ވެްއޖެ މީހަކ    )ށ(  

ޭއނާއާމެދ  ރިޢާޔަތްކޮށް   ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ަގިއވާ  ަވޒީފާއާބެހޭ 

މީހަކ    އެ  ރ ފިޔާއާއި   000,5/-ފިޔަވަޅ އެޅ މާެއކ ،       )ފަސްހާސް( 

ރ ފިޔާ  60,000/- ހާސް(  ޢަދަދަކ ން ދެމެދ ެގ    އާ )ފަސްދޮޅަސް 

 ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބިއ ރޯއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

  ހޯދާފައިވާ   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 
 ހާމަކ ރ ން   މަޢ ލޫމާތ  

 އެްއވެސް އިދާރާއަކ ން، މި ޤާނޫނާ  ދޭރ ކޮށްތަފާސްހިސާބ  ފޯރަސްމީ   )ހ(  .52

މަޢ ލޫމާތެއް ހޯދާފައިވާ  ޝާއިޢ ކޮށް    ،ޚިލާފަށް  އެނިގހ ރެ  ެއކަން 

 ނ ވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ފޯރ ކޮށްދީެގންނ ވާނެއެވެ. 

ކ ރި ޢަމަލ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް މި މާއްދާެގ )ހ( އާ ޚިލާފ ވެްއޖެ މީހަކ    )ށ(  

ޭއނާއާމެދ   ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ަގިއވާ  ަވޒީފާއާބެހޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް 

މީހަކ    އެ  ރ ފިޔާއާއި   000,5/-ފިޔަވަޅ އެޅ މާެއކ ،       )ފަސްހާސް( 

ރ ފިޔާ  60,000/- ހާސް(  ޢަދަދަކ ން ދެމެދ ެގ    އާ )ފަސްދޮޅަސް 

 .  ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބިއ ރޯއަށް ލިބިެގންެވއެވެ

 

ށްެގން  ހ އްދަ ނެތި ޢާންމ ކޮ  ،އަދާކ ރާ ވަޒީފާެގޮގތ ން ލިބޭ ަމޢ ލޫމާތެއް )ހ(  .53 ހާމަކ ރ ން   މަޢ ލޫމާތ    ހ އްދަނެތި 

ފަރާތަކަށް    ނ ވާނެެއވެ. ކަމާނ ބެހޭ  މަޢ ލޫމާތެއް ނ ވަތަ  އެފަދަ 

 ހާމަކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 

ކ ރި ޢަމަލ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް މި މާއްދާެގ )ހ( އާ ޚިލާފ ވެްއޖެ މީހަކ    )ށ(  

ޭއނާއާމެދ   ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ަގިއވާ  ަވޒީފާއާބެހޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް 
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މީހަކ    އެ  ރ ފިޔާއާއި   000,5/-ފިޔަވަޅ އެޅ މާެއކ ،       )ފަސްހާސް( 

ރ ފިޔާ  60,000/- ހާސް(  ޢަދަދަކ ން ދެމެދ ެގ    އާ )ފަސްދޮޅަސް 

 .  ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބިއ ރޯއަށް ލިބިެގންެވއެވެ

 

ހ އްދަ )ހ(  .54 ހ ރަސްއެޅ ން   ޒިންމާއަދާކ ރ މަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  އަދާކ ރަންޖެހޭ    އޮފިސަރަކ ދީފައިވާ    މި 

ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް  އަދާކ ރ މ ގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

 ހ ރަސްއަޅަިއެގންނ ވާނެއެވެ. 

ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ )ށ(   އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  ކ ޑަބޮޑ މިނަށް މި  ކަމ ެގ   ،

ސްހާސް( ފަ)  000,5/-ހާސް( ރ ފިޔާއާ  ެއއް)  000,1/-  ރިޢާޔަތްކޮށް

ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބިއ ރޯއަށް  ރ ފިޔާއާ  

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

ދީ )ހ(  .55 އޮޅ ވާލ ން   ޝަޚްޞ   ހ އްދަ  އެްއކ ރ މަށް  ތަފާސްހިސާބ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ    ފައިވާ މި 

ެއފަރާތަކީ  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް  އެހެން  ފިޔަަވއި  އޮފިސަރަކ  

ދައްކައި ފަރާތެއްކަމ ަގއި  އޮތް  ހ އްދަ  އެއްކ ރ މ ެގ    ، ތަފާސްހިސާބ  

 ނ ވާނެެއވެ.  މަޢ ލޫމާތ  އެއްކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތްކޮށްެގން

ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ )ށ(   އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  )ފަސްހާސް(   000,5/-  ،މި 

)ތިރީސް ހާސް( ރ ފިޔާާއ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން   000,30/-ރ ފިޔާއާ  

ކަނޑައެޅިފަިއާވ  އިތ ރ ން،  ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ   ކ ށްތައް  ޖިނާއީ 

 އެ މީހަކާމެދ  ޖިނާއީ ދަޢ ވާކ ރަންވާނެެއވެ. ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން 
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  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ    މަޢ ލޫމާތ  
 ރައްދ ނ ކ ރ ން   އަނބ ރާ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ތަފާސްހިސާބ  ެއއްކ ރ މަށް އެްއވެސް ފަރާތަކަށް  )ހ(  .56

ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ އެފަރާތަކާ  ނ ވަތަ  މަޢ ލޫމާތ     ، ފޮނ ވާފައިވާ 

 ކަރ ދާހެއްފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ  އަނބ ރާ ރައްދ ކ ރަންޖެހޭ އެއްެވސް  

ނޫންެވސް އެފަދަ ލިޔ ެމއް، އަނބ ރާ ފޮނ ވަން އެނ ވަތަ ފޯމެއް ނ ވަތަ  

 ކަނޑައެޅިފަިއވާ މ އްދަތ ަގއި ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

މީހަކ    )ށ(   ޚިލާފ ވެއްޖެ  އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  ދެހާސް )  500,2/- މި 

ރ ފިޔާއާ  ސަތޭކަފަސް ދެމެދ ެގ ފަސް)  000,5/-(  ރ ފިޔާއާ  ހާސް( 

 ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބިއ ރޯއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( އާ ޚިލާފ ވީ ދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސާއަކ ންނަމަ، އެ  )ނ(  

މާއްދާެގ  މ އައްސަސާ ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެ ހ ރި އެންމެ އިސް ފަރާތް މި  

 )ށ( ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ޖޫރިމަނާކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

އޮފިސަރަކ  ކ ރާ ސ ާވލ ތަކަށް   ފައިވާމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހ އްދަ ދީ  )ހ(  .57 ނ ދިނ ން   މަޢ ލޫމާތ  

ޖަވާބ ދީ އެފަރާތަކ ން ސާފ ކ ރަން ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫމާތ  މި ޤާނޫނ ަގިއ  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

މީހަކ    )ށ(   ޚިލާފ ވެއްޖެ  އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  )ފަސްހާސް(   5-/000,މި 

)ތިރީސް ހާސް( ރ ފިޔާާއ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން   30-/000,ރ ފިޔާއާ  

 ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބިއ ރޯއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( އާ ޚިލާފ ވީ ދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސާއަކ ންނަމަ، އެ  )ނ(  

މ އައްސަސާ ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެ ހ ރި އެންމެ އިސް ފަރާތް މި މާއްދާެގ  

 ން ޖޫރިމަނާކ ރަންވާނެެއވެ. )ށ( ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތި
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އެފަރާތަކަށް  )ހ(  .58 އިހ މާލ ވ ން   ދިނ މ ގައި   މަޢ ލޫމާތ   އެއްކ ރ މ ަގއި  މަޢ ލޫމާތ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ފައިވާ ރައްދ ކ ރަންޖެހޭ އެްއވެސް ެއއްޗެއް ނ ވަތަ ފޯމެއް ނ ވަތަ  ވާފޮނ 

ފ ރިހަމަކ ރ މ ަގިއ، ނ ވަތަ ކ ރާ ސ ވާލަކަށް  ލިޔ މެއް    އެފަދަ އެހެން

އެހ މ ން  ބޭނ ންވެެގން  ސާފ ކ ރ މަށް  މަޢ ލޫމާތ   ނ ވަތަ 

ދިނ މ ަގިއ   ، ޖަވާބ ދިނ މ ގައި ބަޔާނެއް  ނ ވަތަ  މަޢ ލޫމާތެއް  ނ ވަތަ 

 ތެދ  ނޫން މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނައެިގންނ ވާނެެއވެ. 

މީހަކ    )ށ(   ޚިލާފ ވެއްޖެ  އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  ދެހާސް )  500,2/- މި 

ރ ފިޔާއާ  ފަސްސަތޭކަ ދެމެދ ެގ ފަސް)  000,5/-(  ރ ފިޔާއާ  ހާސް( 

 ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބިއ ރޯއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

ދަށ ން    .59 ކަނޑައެޅ ން   އަދަބ    ކ ށަށް   ޖިނާއީ  ޤާނޫނ ެގ  ިމ މި  ނ ވަތަ  ފަރާތްތަކާމެދ   ކ ރާ  ކަމެއް  މަނާކޮށްފައިވާ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކާމެދ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅ ެގ 

އިތ ރ ން، ޖިނާީއ ކ ށްތަްއ ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން އެ ފަރާތެްއެގ  

 ނ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢ ވާކޮށް އަދަބ  ކަނޑައެޅ މަކަށް މި ޤާނޫ
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 އަށްވަނަ ބާބ  
 މާލީ ކަންކަން 

 

ކޮންެމ    .60 ބަޖެޓ   ފައިސާ،  ބޭނ ންވާ  އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ  ބިއ ރޯެގ 

  އި ހިމަނައި، ަގބަޖެޓ ދައ ލަތ ެގ  އަހަރަކ ެވސް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާ  

ބިއ ރޯ  އެޮގތ ން،  ދޫކ ރަންވާނެއެވެ.  ބޭނ ންވާ ފައިސާ    ބިއ ރޯއަށް  ހިންގ މަށް 

)ދައ ލަތ ެގ    2006/3ޤާނޫނ  ނަންބަރ     ، ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނ މަށްޓަކައި

އެްއޮގތްވާ ަގާވއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ެއ  އާއި  ޤާނޫނ (   މާލިއްޔަތ ެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތ    އ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ ެގ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މ ގެ ދަޮގތ ެގމަތިން  

 ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. ، މިނިސްޓްރީން ށްރަޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ މިނިސްޓަ

 

އިޚްތިޔާރ     .61 ފީ   ޚިދ މަތ ގެ  ނެގ މ ެގ  ފީއެއް  ޚިދ މަތ ެގ  ޚިދ މަތްތަކަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ  ބިއ ރޯއިން 

މިންވަރާއި  ނެޭގނެ  ފީ  ޚިދ މަތަށް  ދެޭވ  ެއޮގތ ން  ލިބިެގންެވެއވެ.  ބިއ ރޯއަށް 

 އ ސޫލ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ބިއ ރޯއިން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ޤާނޫނ    .62 ކަންކަން   މާލީ  ބަލަހަްއޓަންވާނީ  ލިޔެކިޔ ންތައް  ހިސާބ ތަކާއި  އެންމެހައި  ބިއ ރޯެގ 

ެއއްޮގތްާވ    2006/3ނަންބަރ    އާ  ޤާނޫނ (  މާލިއްޔަތ ެގ  )ދައ ލަތ ެގ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ޒިންާމތަކާބެހޭ ހިސާބ ،  ބިއ ރޯެގ އާމްދަނީާއއި ޚަރަދާިއ މިލްކިއްޔާތާއި، މާލީ    .63 އޮޑިޓްކ ރ ން 

ޖެނެރަލް ޮއޑިޓަރ  މަޝްވަރާާއއެކ ،  ޖެނެރަލްެގ  ކަނޑަައޅާ    އޮޑިޓަރ 

 ވާނެެއވެ. ންލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކ ރަޮގތެްއެގމަތިން 
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)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ފާއިތ ވެދިޔަ    3ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ    .64 ރިޕޯޓ    އަހަރީ 

ބިއ ރޯ   ރިޕޯޓެއް އަހަރ   ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ  ބިއ ރޯެގ  ޮގތާއި  ހިނާގފައިާވ 

މިނިސްޓަރަށް  ރިޕޯޓ   އެ  ސްޓެޓިސްޓީޝަން  ޗީފް  އެކ ލަވާލައި، 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

 ބާބ    ނ ވަވަނަ 
 ކަން އެހެނިހެން ކަން 

 
ނ ވަތަ    ހަިއސިްއޔަތ ންމެންބަރެއްެގ    ގެ ކައ ންސިލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް   )ހ(  .65 ހިފެހެއްޓ ން   ސިއްރ  

މެންބަރެއްެގ   ލިބޭ   ހައިސިއްޔަތ ންކޮމިޓީ  މެންބަރ ންނަށް  އެ 

މަޢ ލޫމާތަކީ ސިއްރ ެގ ޮގތ ަގިއ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތެވެ. އެފަދަ 

ހާމަކ ރަންޖެހޭ   ޮގތ ެގމަތިން  ހ އްދަކ ރާ  ޤާނޫނ   މަޢ ލޫމާތެއް، 

ފަ ެއއްެވސް  ފިޔަަވއި  ކ ރ ން  ހާމަކ ރާ  ރާތަކަށް ފަރާތަކަށް 

 ހާމަކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 

ބަރ ން، ތަފާސްހިސާބ ެގ ސިއްރ   ންލް ކައ ންސިލްެގ މެކަސްޓެޓިސްޓި )ށ(  

އި އެއްބަސްވެ  އެއަށް  ޤ ހިފެހެއްޓ މަށް  ސޮއިކޮށް،  ރާރެްއަގއި 

 ފ ރިހަމައަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

މ ވަްއޒަފެްއެގ   )ނ(   ލިބޭ   ހަިއސިއްޔަތ ންބިއ ރޯެގ  މ ަވއްޒަފ ންނަށް  އެ 

މަޢ ލޫމާތަކީ ސިއްރ ެގ ޮގތ ަގިއ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތެވެ. އެފަދަ 

ހާމަކ ރަންޖެހޭ   ޮގތ ެގމަތިން  ހ އްދަކ ރާ  ޤާނޫނ   މަޢ ލޫމާތެއް، 

ފަރާތަކަށް  ެއއްެވސް  ފިޔަަވއި  ކ ރ ން  ހާމަކ ރާ  ފަރާތަކަށް 

 ހާމަކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 
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ވަކިވ މަށްފަހ ަގއިވެސް،   )ރ(   މަޤާމ ން  އަދި  ދެމިހ ންނައިރ   މަޤާމ ަގއި 

މަޢ ލޫމާތ ތަްއ  ލިބިފަިއވާ  ތިމާއަށް  އަދާކ ރ މ ަގިއ  މަޤާމ   ތިމާެގ 

 ސިއްރ ެގ ޮގތ ަގއި ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

މަޢ ލޫމާތ    )ބ(   ބަލަހައްޓަމ ންެގންދާ  ބިއ ރޯއިން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ޤާިއމ ވެފައި   ބިއ ރޯަގއި  ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ރައްކާތެރިކަާމއެކ  

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 

ހިނދަކ  )ހ(  .66 ހެދ ން   ގަވާއިދ   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނ ަގއި  ިމ ، މި 

ހިންާގނީ  ހަދައި  ަގާވއިދ ތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ބިއ ރޯއިންނެވެ. 

ހިނދަކ މި   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  އެހެންޮގތަކަށް  ިމ ، ޤާނޫނ ަގއި 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން 

)ހައެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހަދަިއ، ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ    6ފަށާތާ  

 ެގޒެޓްަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ. 
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ިމ  މި    .67 ޖަދ ވަލ   ޖަދ ވަލަކީ،  އެކ ަގިއާވ  ޤާނޫނާ  މި  އަދި  ޙަވާލާދީފަިއވާ،  ޤާނޫނ ަގއި 

 ޤާނޫނ ެގ ބައެކެވެ. 

 

ޤާނޫނ     .68 ފެށ ން   ޢަމަލ ކ ރަން  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ތަޞްދީޤ ކޮށް، މި  ފާސްވެ، 

 ފެށިެގންނެވެ.  ތާރީޚ ންދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ 

 

މި ޤާނޫނ ަގއި ޢިބާރާތެއް ނ ވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން ކަނޑައެޅިެގން   .69 މާނަކ ރ ން 

އެހެން މާނައެއް ދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް  

ގ ޅިެގން  ،ފައިވަނީދީ ލަފްޒ ތަކާ  ޢިބާރާތްތަކާއި  ދީފަިއާވ    ،އެ  ތިރީަގއި 

 މާނަކ ރ މެވެ.

"ހ އްދަ ދީފައިވާ އޮފިސަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ހ އްދަ ދޫކ ރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މި   36

ކަނޑައެޅޭ   ސަރވޭކ ރ މަށް  ބޯހިމެނ މާިއ  މާނައިަގއި 

އެނިޔ މަރޭޓަރ ންނާއި ެއންޓްރީ ، ސ ޕަވަިއޒަރ ންނާިއ،  ޑޭޓާ 

 ދީފައިވާ މީހ ން ހިމެނެއެވެ.  މަސައްކަތްކ ރ މަށް ހ އްދަ

"ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައ ންސިލް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  22 މާއްދާަގިއ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް   ވަނަ 

 . ކައ ންސިލަށެވެ

ވަނަ މާއްދާަގިއ    3"ބިއ ރޯ" ކަމަށް ބ ނެފަިއ ެއަވނީ، މި ޤާނޫނ ެގ   )ނ(  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މޯލްޑިވްސް ބިއ ރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށެވެ. 

"ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ބިއ ރޯެގ ިއސް  )ރ(  

ޤާނޫނ ެގ   މި  ޮގތ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ   6ފަރާތ ެގ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ފަރާތަށެވެ.
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ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން "މާލީ އަހަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި   )ބ(  

އަހަރ ެގ   އެ  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ނިޔަލަށް   31ފަށާ  ޑިސެމްބަރ ެގ 

ފ ރަތަމަ އެކައ ންޓިންގ މ އްދަތަށް، އަދި އޭެގ ފަހ ން އަންނަ ކޮންމެ  

އަންނަ    31އަހަރެްއެގ   ނިޔަލަށް  )ބާރަ(   12ޑިސެންބަރ ެގ 

 މަސްދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށެެވ. 

ފޯރ ކޮށްދޭރަސްމީ  " )ޅ(   ބ ނެފައި ތައް އިދާރާ  ތަފާސްހިސާބ   ކަމަށް   " 

ޮގތ ެގމަތިން   ޤާނޫނ ަގިއވާ  މި  ތަފާސްހިސާބަށް ރަސްމީ  އެވަނީ، 

 ، ޢާންމ ކ ރ މާއި  ،އެްއކޮށް އެކ ލަވާލ މާއި   ،ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މާއި

ސަރ ކާރާ ޙަރަކާތްތެރިވާ  ދައ ލަތ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  ެގ  އި 

 އިދާރާތަކަށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާެގ    23"މެންބަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ   )ކ(   

 ދަށ ން ޢައްޔަންކ ރެވޭ މެންބަރ ންނަށެވެ.

ބ ނެފައި )އ(    ކަމަށް  އާބާދީ    "ބޯހިމެނ ން"  މ ޅި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއވަނީ، 

ދާއިރާއެްއެގނ ވަތަ   ވަކި  ހިމެނޭޮގތ ން   ކަނޑައެޅޭ  އެްއޗެއް  ހ ރިހާ 

 . ވެށެކަނޑައެޅޭ މ އްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި ނެޭގ މަޢ ލޫމާތަ

އެވަނީ،   "އާބާދީާއއި ދިރިއ ޅޭ ތަންތަނ ެގ ބޯހިމެނ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި )ވ(   

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ ތަންތަނާއި ހ ރިހާ ފަރ ދ ން  

 ކަނޑަެއޅޭ މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ނެޭގ މަޢ ލޫމާތަށެވެ.  ،ހިމެނޭޮގތަށް

ެއވަނީ، އާބާދީާއއި ދިރިއ ޅޭ    "އެހެނިހެން ބޯހިމެނ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި )މ(  

އާބާދީ  މ ޅި  ބާވަތ ެގ  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި،  ބޯހިމެނ ން  ތަންތަނ ެގ 

ކަނޑަެއޅޭ  ހިންާގ ތަންތަން، ަގސްަގހާެގހިފަދަ( ނ ވަތަ    )މަސައްކަތް

ކަނޑައެޅޭ މ އްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި ނެޭގ    ،ހިމެނޭ ޮގތ ންވަކި ެއްއޗެއް  

  ން ބަތްކ ރާއިރ  ބޯހިމެނ މަށް ނިސްނ މަޢ ލޫމާތަށެވެ. އެހެނިހެން ބޯހިމެ

)ިއކޮނޮމިކް  ކ ރިއަށް  ބޯހިމެނ މ ެގ  ނަން  ެއއްޗެއްެގ  ނިސްބަތްވާ 
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ސެސެންސަ އެްގރިކަލްޗަރ  މިފަދައިން( ންސް،  ސަސް 

 ެގންނަންވާނެެއވެ. 

ިމ  )ފ(   ެއަވނީ،  ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  ނިޒާމ "  ޤައ މީ  "ތަފާސްހިސާބ ެގ 

ެއކ ލެިވެގންާވ    31ޤާނޫނ ެގ   ޮގތ ެގމަތިން  ާމއްދާަގިއވާ  ވަނަ 

 ސާބ ެގ ޤައ މީ ނިޒާަމށެވެ. ތަފާސްހި

ބ ނެފައި )ދ(   ކަމަށް  ނ ހިމެނޭޮގތަށް  "ސަރވޭ"  އާބާދީ  މ ޅި  ، އެވަނީ، 

ހ ރިހާ ވަކި އާބާދީެއއްެގ ބަޔަކަށް  އާބާދީއަކަށް ނ ވަތަ    ވަކި   ޙަވާލާދެވޭ

އެްއޗަކަށް ނިސްބަތްވާ ޮގތަށް ހޮވޭ ސާމްޕަލްއަކަށް ބިނާކޮށް މަޢ ލޫމާތ   

 ނެގ މަށެވެ. 

 އެ  ،އެއްކޮށް   ެއވަނީ، މަޢ ލޫމާތ   "ތަފާސްހިސާބ " ކަމަށް ބ ނެފައި )ތ(  

 ަވކިފަރާތެއް  ،ޮގތ ަގއި  ހިސާބ ތަކެއްެގ  ޖ މްލަ   ،އެކ ލަވާލައި  މަޢ ލޫމާތ 

 ށެވެ. ނަތީޖާއަ ނެރެވޭ ހާމަނ ވާފަދަޮގތަށް

 ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބ ނެފައި" ނ ވަތަ " "ކްލެސިފިކޭޝަން )ލ(  

ތަފާސްހިސާބަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރެޭވ    މަޢ ލޫމާތ އެވަނީ، ހޯދޭ  

 ހިސާބ ކ ރ މ ެގ ނިޒާމ ތަކަށެވެ. 

ބ ނެފައި )ގ(    ކަަމށް  ތަފާސްހިސާބ "  ޢަމަލ ކ ރެޭވ    "އިދާރީ  އެވަނީ، 

އެއްކ ރެޭވ   ދަށ ން  ަގާވއިދެްއެގ  ނ ވަތަ  ދަށ ން  ޤާނޫނެއްެގ 

 މަޢ ލޫމާތަށެވެ.

ރަސްީމ އެވަނީ،    "ޑެޒިްގނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް" ކަމަށް ބ ނެފައި )ޏ(  

އިސްކަންދީެގން  އެންމެ  އެއިރަކަށް  ތެރެއިން  ތަފާސްހިސާބ ެގ 

އ ފެއްދ މަށް ކަނޑައެޅޭ،  ތަފާސްހިސާބ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން  

ހިމެނިފައިާވ    އަދި ޕްރޮްގރާމްަގިއ  ައހަރީ  ތަފާސްހިސާބ ެގ 

 .ވެށެތަފާސްހިސާބަ
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އެވަނީ، ޤައ މީ ފެންަވރ ަގިއ    "ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބ " ކަމަށް ބ ނެފައި )ސ(  
ސިޔާސަތ ތަްއ  ކަނޑައެޅ ާމއި  ސިޔާސަތ   ދާއިރާތަކ ން  އެކި 
ތަންފީޛ ކ ރެވޭ މިންވަރ  ދެނެަގތ މަށް ބޭނ ންވާ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާީމ  

އިޖްތިމާޢީ،   އިޤްތިޞާދީ،  ބޭނ ންވާ،  އަދި ފަރާތްތަކ ން  ތިމާެވށި 
ތަފާސްހިސާބެ ތަފާސްހިސާބަކީއަދި  ވެ.  އާބާދީއާބެހޭ   މިފަދަ 

 ތަކ ންދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމ ަގއި ހިމެނޭ އިދާރާ
ަވޒަންކ ރެިވ   ބިއ ރޯއިން  ބިނާކޮށް  އަސާސްތަކަށް  ތަފާސްހިސާބ ެގ 

 ވެ.ތަފާސްހިސާބެ ފެތޭ ކަނޑައެޅިފަިއވާ ފެންވަރަށް
މ ވަްއޒަފ ން"  )ޑ(    ޚާއްޞަކ ރެވިފައިވާ  މަސައްކަތަށް  "ތަފާސްހިސާބ ެގ 

ތަފާސްހިސާބ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމ ަގިއ ހިމެނޭ  ެއވަނީ،    ކަމަށް ބ ނެފައި

 ށެވެ. ކ ރާ މ ވަްއޒަފ ންނަމަސަްއކަތްއިދާރާތަކ ަގއި 

އެވަނީ،   )ޒ(    ބ ނެފައި  ކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  "މިނިސްޓްރީ" 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ   ސިޔާސަތ ތައް  މަސްޫއލިއްޔަތ   ތަފާސްހިސާބ ެގ 

 އެއިރެއްަގއި ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ ވ ޒާރާއަށެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   )ޓ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓަރ " 

ސިޔާސަތ ތައް   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ތަފާސްހިސާބ ެގ  ކަނޑަައޅައި 

ވ ޒާރާެގ   ސަރ ކާރ ެގ  ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ  އެއިރެްއަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތ  

 ވަޒީރަށެވެ. 

"ދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ ެގ ޤާނޫނ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނ    )ޔ(   

ެއ    2006/3ނަންބަރ    ާއއި،  ޤާނޫނ (  މާލިއްޔަތ ެގ  )ދައ ލަތ ެގ 

 ޙ ތަްއ ހިމެނޭ ޮގތ ންނެވެ.ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާ

ނަންބަރ   )ޕ(   ޤާނޫނ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ކައ ންސިލްތައް" 

އ ސޫލ ން   2010/7 ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  ިއދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކައ ންސިލްތަކާިއ،   ރަށ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  ޤާނޫނ (  ހިންގ މ ެގ 

 އަތޮޅ  ކައ ންސިލްތަކާިއ، ސިޓީ ކައ ންސިލްތައް ހިމެނޭ ޮގތ ންނެވެ.  
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ޖިސްޓަރ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ބޯހިމެނ މާއި ޓެޓިސްޓިކަލް ރެސް" )ޖ(  

ރވޭ ސާމްޕަލް ނެގ މަށާއި ތަފާސްހިސާބ  އެއްކޮށް އެކ ލަާވލ މ ަގިއ  ސަ

ޔ ނިޓްތައް ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ   ތަންތަނާއި  )ިވޔަފާރިތަކާިއ    އެކިއެކި 

އަދި (  ތަންތަނަށް  މާރާތްފަދަހިންާގ ތަންތަން، ޭގެގ، ޢި  މަސައްކަތް

މަޢ ލޫމާތ   އެތަންތަނާ އަސާސީ    ށް ފާހަަގކ ރެވޭޮގތަ  ތަން   ،ބެހޭ 

 ހަމައެކަނި ތަފާސްހިސާބ ެގ ބޭނ މަށް އެކ ލަވާލެވޭ ލިސްޓ ތަކަށެވެ. 

"ޑިސެމިނޭޝަން ޕޮލިސީ" ކަަމށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ތަފާސްހިސާބ ެގ   )ޗ(   

ރަސްމީ   އެކ ލަވާލާ  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  ތަފާސްހިސާބ  ޤައ މީ 

ެގނައ މ ަގއި ެގންގ ޅެންޖެހޭ އ ސޫލ ތަކާިއ،    ޙ ލާޞްޢާންމ ކ ރ މާއި، އި

ފޯރ ންއެންމެ އެއްހަމައެްއަގިއ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ކޮށްނަށް  ދިނ މ ަގއި 

ތަްއ ލ ޮގތްތަކާއި ތަފާސްހިސާބ  ޢާންމ ކ ރ މ ަގއި ެގންގ ޅެންޖެހޭ އ ސޫ

 ވެ. ތަށެ ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަ

"އެޑްވާންސް ރިލީޒް ކަލަންޑަރ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ރަސްމީ   )ހހ(  

ތަފާސްހިސާބ  ޢާންމ ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މ އްދަތ ތަކާިއ ވަގ ތ   

އެނޭގޮގތަށް  ކަނޑައެޅި ޢާންމ ންނަށް  ކ ރެޭވ  ޢާންމ   ދ ރާލާ 

 ކަލަންޑަރަށެވެ. 
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 1ޖަދ ވަލ   
 

 އަސާސްތައް ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބ ގެ މައިގަނޑ   

 

ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އަގ ނ ކ ރެވޭހާ   ެގމ އްެގ މަޢ ލޫމާތ ެގ ނިޒާރަސްމީ ތަފާސްހިސާބަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް މ ޖްތަމަޢެ : 1  އަސާސް 

އާބެހޭ ތަފާސްހިސާބ ެގ  ، ތިމާވެށި އަދި އާބާދީޢީދީ، އިޖްތިމާޞާތިޤްޮގތ ން އިއެމ  ވަސީލަތެކެވެ.  ހިންމ 

 ،ފަރ ދ ންނަށް ޤައ މ ެގ ޙާލަތ  ވަޒަންކ ރ މަށް އެހީއަކަށްެވއެވެ. ެއހެންކަމ ން  އަލީަގއި ސަރ ކާރާއި، ޢާންމ 

ފޯރ  ޢާންމ  ކޮށްރައްޔިތ ންނަށް  ބަލަހައްޓާ   ދޭންޖެހޭ  ތަފާސްހިސާބ   ސަރ ކާރ ެގ  ޮގތ ަގއި  މަޢ ލޫމާތ ެގ 

ރަސްމީއިދާ އެކ ލަވާލަ   ރާތަކ ން  އެއް  އިެއންމެހަ  އިތަފާސްހިސާބ   އި  ހަމައެއްގަ   ފަރ ދ ންނަށް 

 ެއވެ. ވާނެދޭންކޮށްފޯރ 
 

އިތ ބާރ  : 2  އަސާސް  ރަްއޔިތ ންެގ  ތަފާސްހިސާބަކީ  އެްއޗެްއެގ  ރަސްމީ  އެޮގތ ަގިއ    އި، ހަދަ  ޮގތ ަގއި  ލިބިެގންާވ 

ބަލަހައްޓާ  އިދެމެހެއްޓ މަށްޓަކަ ތަފާސްހިސާބ   ެއކ ލަވާލ މާިއ    އިދާރާތަކ ން ،  ެއއްކޮށް،  ތަފާސްހިސާބ  

  ޕްރޮފެޝަނަލް އެތިކްސްއާ ،  ރައްކާކ ރ ާމއި، ހާމަކ ރ މ ަގއި، ސައިންޓިފިކް އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ެގމަތިން

 ވާނެއެވެ. ންމަލ ކ ރ ންމަތީ ދެމިތިބެޢައެްއޮގތަށް 
 

މާނަކ ރ މަށް   : 3  އަސާސް  ރަނަގޅަށް  ތަފާސްހިސާބ އިމަގ ފަހިކ ރ މަށްޓަކަޑޭޓާ   ތަކ ންއިދާރާލަހައްޓާ  ބަ  އިނަަގ  ، 

  އި އެކ ލަވާލަ  އަޤްވާމީ މިންަގނޑ ތަކަށް ފެތޭޮގތަށް ތަފާސްހިސާބ ބައިނަލް،  ސައިންޓިފިކް އ ސޫލ ތަކާއި

 . ވާނެއެވެ ންހާމަކ ރަ
 

 ބޭނ ންކ ރާ  މާނަކޮށް  ޯގސްކޮށް  އޮޅޭޮގތަށް  މާނަ  ޭއެގ  ބޭނ ންކ ރ މާއި  ނަހަމަޮގތ ަގއި   ތަފާސްހިސާބ  : 4  އަސާސް 

  ރަނަގޅ ޮގތް   ެއކަންކަމ ގެ   އިދާރާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ  ބަލަހައްޓާ  ނަަގއި   ތަފާސްހިސާބ    ޙާލަތްތަކ ަގިއ،

 . އ ފ ލަންވާނެެއވެ ޒިންމާ މާނަކޮށްދިނ މ ެގ ރަނަގޅަށް ޮއޅ ންފިލ ވައިދީ، ެއކަންކަން އަންަގއިދީ،
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ޑޭޓާ : 5  އަސާސް  ހޯދޭ  އެކ ލަވާލ މަށް  ރިކޯޑްތަކ ެގ  ސަ  ،ތަފާސްހިސާބ   އިދާރީ  ސަރ ކާރ ެގ  ރވޭކޮށްެގންނާއި 

ރާތަކ ން އިދާޮގތ ން ތަފާސްހިސާބ  ބަލަހައްޓާ  އެޮގތްޮގތަށް ެއއްކ ރެވިދާނެެއވެ.  އެނޫންވެސް    އިންނާއި،ތެރެ

، ހިނާގނެ ޚަރަދަށާއި،  އިކޮލިޓީއަށާއި، ލިބޭ އަވަސްމިނަށާޮގތްތައް ކަނޑައެޅ މ ަގއި ޑޭޓާެގ    ހޯދާނެ  ޑޭޓާ

 . ވާނެެއވެޔަތްކ ރަންޢާފަރާތްތަކ ެގ ބ ރަައށް ރި މަޢ ލޫމާތ ދޭ
 

 ފަރ ދީވިޔަފާރިފަދަ ތަންތަނ ން އެއްކ ރެވޭ    ،ފަރ ދ ންނާއި  ، ވަކިވަކިއިތަފާސްހިސާބ  އެކ ލަވާލ މަށްޓަކަ : 6  އަސާސް 

ޮގތަކަށް ބޭނ ންނ ކ ރެވޭނެ   އެްއވެސް  އެކ ލަވާލ މ ަގއި މެނ ވީ އެހެން  ފެންވަރ ެގ ޑޭޓާއަކީ، ތަފާސްހިސާބ 

ތަފާސްހިސާބ   ސިއްރ    ފަރ ދީ ފަދަ  އެ  ،ންއިދާރާތަކ ބަލަހައްޓާ    އިނަަގ  އެްއޗެްއކަމ ން    ޑޭޓާެގ 

 ކޮންމެހެން ލާޒިމ ވެެގންވެެއވެ.  މަށްހިފެހެއްޓ 
 

ޢަމަލ ކ ރާގ ހިން  މ ނިޒާ ޤައ މީ  ތަފާސްހިސާބ ެގ   : 7  އަސާސް   ފައިށްޢާންމ ކޮ  އްަގާވއިދ ތައި  ޤާނޫނ ތަކާ  މ ަގއި 

 ހ ންނަންވާނެއެވެ.  
 

ތަފާސްހިސާބ ެގ : 8  އަސާސް  އެއް  ޤައ މ ެގ  މަސައްކަތްތައް  ހިންގ މާއި  ފ ރިހަމައަށް  ހަލ ވިކަމާއެކ     ނިޒާމ  

އަދި  ތަފާސްހިސާބ     ، ެގންދިއ މަށްޓަކައިއ ސޫލެްއެގމަތިން   މެއިދާރާލަހައްޓާ  ބަެއއްކޮށް  ދ ަގިއ  ތަކ ެގ 

 ފ ރިހަމައަށް ކަންކަން ވިލަރެސްކ ރ މަކީ ކޮންމެހެންކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. 
 

ައދި  ތަފާސްހިސާބ    : 9  އަސާސް  ކޮންސެޕްޓްތަކާއި   ތަކ ން އިދާރާޓާ  ބަލަހައްއެްއކޮށް    ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ެގންގ ޅ މަކީ   ،ފިކޭޝަންތަކާއިސިކްލެ ތަފާސްހިސާބ ެގ  ،އ ސޫލ ތައް  ހަލ ވިކަމާެއކ     ޤައ މ ެގ  ނިޒާމ  

 ކަމެކެވެ.  ނެ އ ސޫލެްއެގމަތިން ެގންދިއ މަށް މަގ ފަހިކ ރ ވާ ފ ރިހަމައަށް ހިންގ މާއި މަސަްއކަތްތައް ެއއް
 

ތަފާސްހިސާބ ެގ : 10  އަސާސް  ދޭދޭ  ޤައ މ ެގ  އެހީތެރިވ މ ެގޮގތ ން  ހިްއސާވެ  ކ ރިއެރ ވ މ ަގއި  ތަރައްޤީކޮށް   ނިޒާމ  

ފަރާތް ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މެދ ަގއާއި  ގ ޅ ން ތަޤައ މ ތަކ ެގ  ރޮނގ ން  ތަފާސްހިސާބ ެގ  ކާއެކ  

 ވާނެއެވެ.  ންކ ރަމ ޤާއި

 
 

 


