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 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

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

ތަރައްޤީގެ  ދިރާސާކޮށް،  ަބލައި  ކަންކަން  އެންމެހައި  ސަގާފަތާގުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަރައްޤީއާއި  ޤައުމީ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ަބލައި، އެ އިދާރާތައް ޒިންމާދާރުކުރުވައި، މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި އެ އިދާރާތަކަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުމެވެ. 

 

 ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންަބރުން: 

 މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ކޮމިޓީގެ   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

 

 އިބްރާހީމް ނަސީމް 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
 

 އިކްރާމް ޙަސަން 

 ދިއްގަރު ދާއިރާ 

 
 ހާރޫން   އަޙްމަދު 
 ދާއިރާ މަނަދޫ

 އަޙްމަދު ސަޢީދު 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
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 ތަޢާރަފް  .1

  ވަނަ   15  ދައުރުގެ  ދެވަނަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބޭއްވުނު  ގައި   2020  ޖުލައި  6،  އީމި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަޤއުމީ ތަރައްީޤއާއި    މަށްޓަކައިދިރާސާކުރު  ބިލު" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ  ޖަލްސާގައި، "

ކޮމިޓީއަށް ބިލު ދިރާސާ  ތަރިކައިގެ  ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން،   ރައްޔިތުންގެ  ބިލު  އެ  ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.މި ނިން  ކޮށްފޮނުއްވުމާ 

ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން  އެވެ. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ  ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހަށް

 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  3  ދެވަނަ ދައުރުގެ   ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ގައި އޮތް    2020ޖޫން    8  އިއްވަވާފައިވަނީ

ވަނަ    10  ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ  2020ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    2020  ޖޫން  23މީގެ އިތުރުން،  

ގައި،  ވަނަ ޖަލްސާ  14  ދެވަނަ ދައުރުގެ   ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ގައި އޮތް    2020ޖުލައި    1  ،އާއިޖަލްސާ 

ގައި ބިލުގެ  ވަނަ ޖަލްސާ  15  ދެވަނަ ދައުރުގެ  މަޖިލީހުގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ    19ގައި އޮތް    2020ޖުލައި    6އަދި  

ކުރިއަށްގެންދެ ބަހުސް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި    ޖަލްސާގައި   އެ   ވުމަށްފަހުއިބްތިދާއީ  މެންބަރުންގެ    62ވޯޓުގައި 

  އިއްތިފާުޤން ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށްވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ާޤނޫނު  ،  ކުރައްވާފައިވަނީގަ ފާހަސަރުކާރުން  މަްޤޞަދެއްގެގޮތުގައި  ހުށަހެޅުއްވުމުގެ    ބިލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ  

ޖަދުވަލު    2008/6ނަންބަރު   ގެ  ާޤނޫނު(  ގަވާއިދުތަކާބެހޭ  ތަފާސްހިސާބުގެ    1)ޢާންމު  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިމެނޭ  ގައި 

ލިބިދިނުމަށްގަވާއިދު"   ބާރު  ާޤނޫނީ  ރަސްމީ    ގެދިވެހިރާއްޖޭ  ،އަށް  ޤާއިމުކޮށް،  ނިޒާމެއް  ަޤއުމީ  ތަފާސްހިސާބާބެހޭ 

މާއި، ޢާންމުކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ނަތީޖާ ހޯދުތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި، އެއްކުރެ

އެކަން ކަނޑައަޅައި،  އެ ކައުސޫލުތައް  އުފެއްދުމާއި،  މުއައްސަސާއެއް  މިނިވަން  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ހިންގައި  ން 

  ބަޔާންކުރުމެވެ.މުއައްސަސާގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް  ކޮމިޓީން  މަސައްކަތް    ބިލުގެ  .2

  ޖުލައި   8  ން ފަށާފައިވަނީަޤއުމީ ތަރައްީޤއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ  ގެ މަސައްކަތް  ބިލު" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ  " 

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބިލުގެ    އެގޮތުން،ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.    39ވަނަ އަހަރުގެ    2020ގައި އޮތް ކޮމިޓީގެ    2020

ބިލާ ގުޅޭގޮތުން  އެ  ގެ ނިޔަލަށް    2020  ޖުލައި  16  ފެށިގެން   އިން  2020ޖުލައި    9ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،  
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ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޚިމުންގެ  ޢާން ބިލަށް  މުމާއެކު،  މަށް ނިން ތު ހުލުވާލުަޞޔާލު  ހުށަހެޅުއްވުންލިޔުމުން    އެދި  އިޞްލާޙު 

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  ކޮމިޓީންއެ ބައްދަލުވުމުގައި  ވެސްފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް 15 ތިރީގައިވާ

 ؛އޮފް ނޭަޝނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޓްރީމިނިސް .1

 ؛ނޭަޝނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް .2

 ؛ނޭަޝނަލް ރެޖިސްޓްރޭަޝންޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .3

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިޓީ .4

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ .5

 ؛އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .6

 ؛ނޭަޝނަލް ޕޭ ކޮމިަޝން .7

 ؛މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( .8

 ؛ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ .9

 ؛އިމިގްރޭަޝންމޯލްޑިވްސް  .10

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް .11

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭަޝން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ .12

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް .13

 އަދި ؛ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު .14
 . )ޔުނިސެފް( ޔުނައިޓެޑް ނޭަޝންސް އިންޓަރނޭަޝނަލް ޗިލްޑްރެންސް އެމަރޖެންސީ ފަންޑް .15

 

ތެރެއިން   ފަރާތްތަކުގެ  ދަންނަވާފައިވާ  ކޮމިޓީން  އެދި  ހުށަހެޅުއްވުން  އިްޞލާޙު  ބިލަށް  އިްޞލާޙު ބިލަށް  ލިޔުމުން 

ކޮމިަޝން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ޕޭ  )މީރާ(،  ނޭަޝނަލް  އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  އޮފް  ،  މޯލްޑިވްސް  މިނިސްޓްރީ 

ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް  ސައިންސް  އޮފީސް، ކޮމިއުނިކޭަޝން،  ޖެނެރަލްގެ  އަދި އޮޑިޓަރ  އޮފް    ،  ބިއުރޯ  ނޭަޝނަލް 

އޮތޯރިޓީ  ނެވެ.އިންސްޓެޓިސްޓިކްސް މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  އިތުރުން،  މަްޤަޞދުތައް  މީގެ  އޮތޯރިޓީގެ  އެ  އަކީ 

ދިޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި   އެކުލަވާލައި،  އެއްކޮށް،  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ތަފާސްހިސާބު  ާޝއިޢުކުރުމުގެ  އަދި  ރާސާކޮށް 
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ފާހަގަކުރެވިފައިބިލާ  ތީ،މުއައްސަސާއަކަށްވާ ގުޅޭގޮތުން  އިްޞލާޙު  ވާ   ފެންނަ  ގެންނަން  ބިލަށް  ހިމެނޭ  ތަކަންކަމާއި  އް 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.  އެ އޮތޯރިޓީން ކަރުދާހެއް 

 21ލިޔުމުން ބިލަށް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުަޞތު ހުޅުވާލުމުގެ އިތުރުން ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަްޝވަރާކުރެއްވުމަށް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި  ގައި  ބައްދަލުވުމުވަނަ    63ވަނަ އަހަރުގެ    2020ގައި އޮތް ކޮމިޓީގެ   2020އޮކްޓޫބަރު  

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓްރީމިނިސް އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭަޝނަލް  އޮފް  އަދި    އޮފް  ބިއުރޯ  ނޭަޝނަލް 

 ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.    ވަނީގެ ކަމާގުޅޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީންސްޓެޓިސްޓިކްސް

ދިރާސާކުރު ބިލު  ހުކޮމިޓީން  ބިލުގެ  ކިޔު  ރިހާމުގައި  ވަކިވަކިން  ކޮމިޓީގެ  މަށްފަހުމާއްދާއެއް  މާއްދާތަކާމެދު  ވަކިވަކި   ،

މަްޝވަރާކޮ މެދުގައި  އިޞްލާހުކުރި   ށްމެންބަރުންގެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    އެގޮތުން،  އެވެ. ބިލު  ބިލަށް  ފަރާތްތަކުން  އެކި 

ފާޅުކުރައްވާ  ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ  މެންބަރުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ބިލާ  ފައިވާ  އިޞްލާޙުތަކާއި، 

 ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ކޮމިޓީންވަނީ ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ.  

މަސައްކަތުގައި ކޮމިޓީގެ    އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިއެވެ. އަދި    18  ލަޖުމް  ގެމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޓީބިލު ދިރާސާކުރު 

   ދަކޮށްފައިވެއެވެ.ހޭ  ރުއިގަޑި 19 ށްމެންބަރުން ގާތްގަނޑަކަ

 : ކަންތައްތައްބިލުގައި ހިމެނޭ   .3

ތަފާސްހިސާބާބެހޭ   ޤާއިުމކޮށް    ޤައުމީދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ެއއްކުރެވޭ  ރަސްމީ  ނިޒާމެއް  އެްއކުރުމާއި،  ތަފާސްހިސާބު 

ހޯދުމާއި، ނަތީޖާ  ހިސާބު  މަޢުލޫމާތުެގ  ބޭނުންކުރުމުަގއި    ތަފާސް  އުސޫލުތަްއ  ޢާންމުކުރުމާއި  ޢަމަލުކުރާނެ 

ބާބުެގ ަމއްޗަށް ބަހާލާފައިވާއިރު އެ ބިލުަގިއ  އް(  ނުވައެ )   9  ބިލު"ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބުެގ  "  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ހިމެނެއެވެ.   ޖަދުވަލު)ެއކެއް(  1އާއި މާއްދާ)ހަތްދިހަ(  70ޖުމުލަ 

ބާބުގައިބިލުެގ   ތަޢާރަފާއި  ،ފުރަތަމަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާމަޤްޞަދު  ،ބިލުެގ  މޯލްޑިވްސް   ންބާބުދެވަނަ  ބިލުެގ    އިރު، 

އެ ބިއުރޯެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަްއ    ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިސްެގ ނަމުަގއި ދައުލަތުެގ އިދާރާެއއް އުފައްދަިއ،

ހިންުގ ބިއުރޯ  އެ  ބަޔާންކޮށް،  ބާރުތައް  ފަރާތެއްެގޮގތުަގއި    މުެގއަދި  އިސް  ސްޓެޓިސްޓީޝަން  އެންމެ  ޗީފް 

އިތުރުން، ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނެޮގތާއި، އެ މަޤާުމެގ ީމެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވެެއވެ.  

މަޤާމުން   އަދި  މުްއދަތު  މަޤާމުެގ  މަޤާމުން  ޝަރުޠުތަކާއި،  ހުސްވުމާުގޅޭ ވަކިކުއިސްތިޢުފާދިނުމާއި  މަޤާމު  ރުމާއި 
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ސްޓެޓިސްޓީޝަން ޗީފް  އަދި  މުސާރައާއި  މާއްދާތައް،  މަސްޫއލިއްޔަތުތައްޢިނާޔަތްތަެގ  އޭނާެގ  ބާބުަގއި   ކާއި    އެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ. 

ސްޓެޓިސްޓިސްެގ   އޮފް  ބިއުރޯ  ސިޔާސަތުތަްއ  މޯލްޑިވްސް  ތަފާސްހިސާބާުގޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތްތަކާއި 

ޓިކްސް ކައުންސިލުެގ ނަމުަގިއ ސްޓެޓިސްނުމަށް  ޤައުމީ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުމަށް ލަފާދި  ބުެގއެކުލަވާލުމަށާއި ތަފާސްހިސާ

އޮކައުންސިލެ ބަޔާންކޮށްފަެއވެ.  އް  ބާބުަގއިވަނީ  ތިންވަނަ  ބިލުެގ  ކައުންސިލު ންނަންވާނެކަމަށް  އެ  ެއޮގތުން، 

މެންބަރުން   10އެކުލެވިެގންވާނީ   ކައުންސިލަށް  އެ  ބަޔާންކުރުމާއެކު،  މައްޗަށްކަމަށް  މެންބަރުންެގ  )ދިހަެއއް( 

ކައުންސިލުެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި ކައުންސިލާުގޅޭ  ޢައްޔަނުކޮށް ަވކިކުރުމާއި މެންބަރުކަމުން ވަކިވުާމުގޅޭ މާއްދާތަކާއި،  

   އެނޫންވެސް ކަންކަން އެ ބާބުަގއި ހިމަނާފައިވެެއވެ.

ނިޒާމެދި ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީވެހިރާއްޖޭެގ  މާއްދާތައް  ޤާއިމުކުރުމާުގޅޭ  ހަތަރުވަނަ   އް  ބިލުެގ 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު    ެގ ތެރެއިންދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބުެގ ޤައުމީ ނިޒާމުބާބުަގެއވެ. ެއޮގތުން،  

ކަމަށް ބަޔާންކުރުމާއެކު، ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު  ޯމލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިސްފޯރުކޮށްދޭ މައި އިދާރާއަކީ  

 ން އެ ބާބުގައި ތަފްޞީލުކޮށްފައިެވއެވެ.   ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކަކީ ކޮބައިކަ

މަޢުލޫމާތެުގ ނަތީޖާ ހޯދުމާއި، ެއ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި ެއއްކުރެވޭ    ވަނީބާބުގައި  ބިލުެގ ފަސްވަނަ ބާބާއި ހަވަނަ

ޢާންމުކުރުމާުގޅޭ މާއްދާތަކެެވ. މީެގ    ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންކުރުން، އަދި މަޢުލޫމާތުެގ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު

މާލީ ކަންކަން ބިލުެގ ހަތްވަނަ ބާބާއި އަށްވަނަ ބާބުަގިއ  މާިއ،  ޅުއިތުރުން، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެ

ޤާނޫނަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު،   ެއކުލަވާލުމާިއ،  ގަވާއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ހިފެހެއްޓުމާއި،  ސިއްރު 

 ެއވެ. ނުވަވަނަ ބާބުަގޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި މާނަކުރުމާުގޅޭ މާއްދާތައް ހިމަނާފައިަވނީ ބިލުެގ 
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 ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ މައިގަނޑު އިޞްލާޙުތައް:  .4

ުގޅޭޮގތުންބި ފާޅުކުރައް  ލާ  ފަރާތްތަކުން  ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއެކި  އިޞްލާޙުތަކަވާފަިއވާ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ބިލަށް    ށް އި 

 ތިރީަގއި އެވަނީއެވެ.  ބަދަލުތައްކޮމިޓީން ބިލަށް ެގނެސްފައިވާ މުހިންމު  ރިޢާޔަތްކޮށް

 :1އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ 1ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

1 

 )ހ( 

ތަފާސްހިސާުބ ރަސްމީ    ،ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް  ޤައުމީދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަފާސްހިސާާބެބހޭ    ،މިއީ
ބޭނުންކުރުމުގައި   ޢާންމުކުރުމާއި،  ހޯދުމާއި،  ނަތީޖާ  މަޢުލޫމާތުގެ  އެއްކުރެވޭ  އެއްކުރުމާއި، 

އުސޫލުތައް   ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  އެޅުމަށާއިކަނޑަޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ހިންގައި  އެކަންކަން   ،
އެ އުފައްދައި،  މުއައްސަސާއެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މުއައްސަސާގެ  މިނިވަން    ބާރުތަކާއި 

 ަބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ. 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

1 

 )ހ( 

  

ތަފާސްހިސާުބ ރަސްމީ    ،ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް  ޤައުމީދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަފާސްހިސާާބެބހޭ    ،މިއީ
ބޭނުންކުރުމުގައި   ޢާންމުކުރުމާއި،  ހޯދުމާއި،  ނަތީޖާ  މަޢުލޫމާތުގެ  އެއްކުރެވޭ  އެއްކުރުމާއި، 

 ަބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް
 

، މި ބިލުން މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާުބގެ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓު ސަބަބު 
މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ނުފެންނާތީއާއި، މަމިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދު ކީ 

މާލީ ުބރައެއް އުފުލަން ޖެހޭނެކަމަށް އިތުރު  ގެ ޚަރަދުތައް ޮބޑުވެ، ދައުލަތަށް  އެކަމުގެ ސަަބުބން ދައުލަތު
މުއައްސަސާއެއް   މިނިވަން  ބިލުން  މި  މި  ފައްދާގޮތަށް  އުފެންނާތީ،  އުނިކޮށް،  އޮތުން  އަކުރު އޮތް 

  އިޞްލާޙުކުރުން. 

 :2އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ 2ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

2 

 )ހ( 

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ   ،ތަރައްޤީކުރުމާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާުބގެ ދާއިރާ  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އެއްކޮށް،  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާުބ  މުހިންމު  އަންގައިދޭ  ޙާލަތު 

 ؛އެއްހަމައެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން ،އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އިތުާބރުހުރި ގޮތެއްގައި



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :  ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ  
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

2 

 )ހ( 

  

އަދި ޢީ  އިޖްތިމާ  ،ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާުބގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާއި
އެއްކޮށް،  ޙާލަތު  ތިމާވެށީގެ ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާުބ  މުހިންމު  އަންގައިދޭ   

އެންމެހައި   ގޮތެއްގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިތުާބރުހުރި  އެއްހަމައެއްގައި   ،ރައްޔިތުންނަށް 
 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

 
މަކީ މި ިބލުގެ މުހިންމު އެއް މަޤްޞަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭއިރު، މި ފޯރުކޮށްދިނު  ތަފާސްހިސާުބ އެއްކޮށް ސަބަބު 

އިޖްތިމާޢީ ،  ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީތަފާސްހިސާުބގެ ތެރޭގައި  ގޮތުގެމަތިން އެއްކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭ    ިބލުގައިވާ
ތިމާވެށީގެ   އަންގައިދޭއަދި  ހިމެނު  ޙާލަތު  އަންގައިދޭ "ތިމާވެށީމާއެކު،  ތަފާސްހިސާުބވެސް  ޙާލަތު  ގެ 

 މި އަކުރު އިޞްލާޙުކުރުން.  އިތުރުކޮށް " ތަފާސްހިސާުބ
 

 :3އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  5 ވަނަ މާއްދާ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް، 4 ިބލުގެ

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 :ކާއި ޒިންމާތައް އުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ބި  4
 

 އެވަނީއެވެ. ިބއުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި
 

ދީ )ހ(    ތަފާސްހިސާަބކީ  ލާޒިމު ރަސްމީ  ތަރައްޤީކުރުމުގައި  މުޖްތަމަޢެއް  މިޤްރާޠީ 
 ވެށްޓާއި،ތިމާ  ޢީ އަދިވަސީލަތެއްކަމުގައި ބަލައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާ

އާާބދީއާެބހޭ ތަފާސްހިސާުބގެ އަލީގައި ޤައުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ 
ބޭނުންހިފޭ  ފަސޭހައިން  އެކުލަވާލައި،  ތަފާސްހިސާުބ  ގޮނެގޮތުން  އެ   ތެއްގައި،ފަދަ 

 ؛މަޢުލޫމާތު ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި އެއްހަމައެއްގައި ޢާންމުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން
 

އިތުާބރުހުރި   )ށ(    ތަފާސްހިސާަބކީ  ފޯރުކޮށްދޭ  ހެދުމަށްޓަކައި،    ތަފާސްހިސާަބށްިބއުރޯއިން 
ރައްކާކޮށް  އެއްކޮށް،  ތަފާސްހިސާުބ  އިދާރާތަކުގައި  ބަލަހައްޓާ  ތަފާސްހިސާުބ 

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި   އަތުތައްޢާންމުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާ
 ؛މަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުންޤަޫބލުކުރެވޭ ހަ
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާާބދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ޯބހިމެނުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ )ނ(   
ޤައުމީ ރަސްމީ  ޭބނުންވާ  ކޮންމެހެން    ވަޒަންކުރުމަށް އެއްކުރުމަށް  ތަފާސްހިސާުބ 

މުހިންމު   ޭބނުންވާ  އެކުލަވާލުމުގައި    ،ސަރވޭތައްކުރުމާއިފެންވަރުގައި  ތަފާސްހިސާުބ 
 ؛ކޯޑިންގ ސިސްޓަމްތައް އެކުލަވާލުންނުވަތަ  ބޭނުންކުރާނެ ކްލެސިފިކޭޝަން

 

 ؛ފަޤީރުކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުގެ ނާޒުކުކަމާެބހޭ ތަފާސްހިސާުބ އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  )ރ(  
 

އިޤްތިޞާދީ   )ބ(    ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭނުންވާ  ވަޒަންކުރުމަށް  ދުވެލި  ތަރައްޤީގެ 
ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި.(  އި،އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑާ

 ؛ފަދަ މުހިންމު އިޤްތިޞާދީ ތަފާސްހިސާުބ އެއްކޮށް، އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރުން
 

އެކި   )ޅ(   ދައުލަތުގެ  އަމާޒުކޮށްގެންސަރުކާރާއި  ޢާންމުންނަށް  ކުރާ    އިދާރާތަކުން 
 ؛ތަފާސްހިސާާބެބހޭ ސަރވޭތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން

 

އިޖްތިމާޢީ  )ކ(    އަދި  އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަރައްޤީއަށްޓަކައި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެ  ކަނޑައެޅުމާއި    ތައްސިޔާސަތު
ތަފާސްހިސާާބއި  ބޭނުންވާ   ސްޓެޓިސްޓިކްސްރަސްމީ  ތަފާސްހިސާުބގެ ޑެޒިގްނޭޓަޑް   ،

ތެރެއިން   ނިޒާމުގެ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ޤައުމީ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ބަލަހައްޓައި  އެއްކޮށް 
 ؛ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 

ނިޒާމު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ހިއްސާވެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާުބގެ   )އ(   
ދޭދޭ   އެހީތެރިވުމުގެ ފަރާތް  ގޮތުން  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  މެދުގައާއި  ކާއެކު ތަޤައުމުތަކުގެ 

 ؛ތަފާސްހިސާުބގެ ރޮނގުން ގުޅުން ޤާއިމްކުރުން
 

ބޭނުންވާ   )ވ(    ކޮންމެހެން  ފެންވަރުގައި  ސްޓެޓިސްޓިކްސްޤައުމީ  އެކަމަކާ    ޑެޒިގްނޭޓަޑް 
 ؛ގުޅުންހުރި އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން

 

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޢާންމުކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ރުމާއި  ތަފާސްހިސާުބ އެއްކު )މ(   
 ؛ދައި ހިންގުންހަ
 

 ؛ޤައުމީ ތަފާސްހިސާުބގެ ދުރުރާސްތާގެ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލައި، ތަންފީޒުކުރުން )ފ(   
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ޤައުމީ ތަފާސްހިސާުބގެ ދުރުރާސްތާގެ ސްޓްރެޓަޖީއަށް ިބނާކޮށް ތަފާސްހިސާުބގެ އަހަރީ  )ދ(   
ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުފައްދަންޖެހޭ  ޤައުމީ  ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަފާސްހިސާުބގެ  

ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ކަނޑައަޅައި، ޑިސެމިނޭޝަން ޕޮލިސީއާއި އެޑްވާންސް  
 ؛އާ އެއްގޮތަށް ޢާންމުކުރުންރިލީޒް ކަލަންޑަރ

 

ދާއިރާއިން ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާުބގެ   )ތ(    ތަފާސްހިސާުބގެ  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ނިޒާމު 
 މީހުން ިބނާކުރުން. 

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

4 

  

 :ކާއި ޒިންމާތައް ބިއުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ 
 

 އެވަނީއެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިިބއުރޯގެ 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަފާސްހިސާުބ އެއްކުރުމާއި، ެބލެހެއްޓުމާއި ޭބނުންކުރުމުގައި އެއްހަމަ  )ހ(   
މިންގަނޑުތަކެއް ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެގޮތުން، ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ 

 ؛މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުންގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭއެއްގޮތްވާ 
 

ހޯދުމާއި، ރަސްމީ   )ށ(    ނަތީޖާ  މަޢުލޫމާތުގެ  އެއްކުރެވޭ  އެއްކުރުމާއި،  ތަފާސްހިސާުބ 
އުސޫލުތަކާ   ،ޢާންމުކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ  މިންގަނޑުތައް   އިތަފާސްހިސާުބ 
 ؛ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން ،ކަނޑައަޅައި

 

ދީ ( ނ)   ތަފާސްހިސާަބކީ  ލާޒިމު ރަސްމީ  ތަރައްޤީކުރުމުގައި  މުޖްތަމަޢެއް  މިޤްރާޠީ 
 ވެށްޓާއި،ތިމާ  ޢީ އަދިވަސީލަތެއްކަމުގައި ބަލައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާ

ވަޒަންކުރުމަށް  ޙާލަތު  ޤައުމުގެ  އަލީގައި  ތަފާސްހިސާުބގެ  އާާބދީއާެބހޭ 
ބޭނުންހިފޭ ފަސޭހައިން  އެކުލަވާލައި،  ތަފާސްހިސާުބ  ފަދަ  ނެއެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން 

ނުޖެހި  ތެއްގައި،ގޮ މަޢުލޫމާތު  އެއްހަމައެއްގައި    ،ވަކިފަރާތަކަށް  ޢާންމުކޮށް  އެ 
 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

 

ނިޒާމުން (ރ)   ޤައުމީ  އިތުާބރުހުރި    ތަފާސްހިސާުބގެ  ތަފާސްހިސާަބކީ  ފޯރުކޮށްދޭ 
ހެދުމަށްޓަކައި، ތަފާސްހިސާުބ ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކުގައި ތަފާސްހިސާބު    ތަފާސްހިސާަބށް
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  އަތުތައް ޢާންމުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާ  ، އަދިއެއްކޮށް، ރައްކާކޮށް
 ؛ންވަރުގައި ޤަޫބލުކުރެވޭ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުންަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާާބދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ޯބހިމެނުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ( ބ )  
ޤައުމީ ރަސްމީ  ޭބނުންވާ  ކޮންމެހެން    ވަޒަންކުރުމަށް އެއްކުރުމަށް  ތަފާސްހިސާުބ 

ތަފާސްހިސާުބ އެކުލަވާލުމުގައި   ،ކުރުމާއި  މުހިންމު ސަރވޭތައްފެންވަރުގައި ބޭނުންވާ  
 ؛ކޯޑިންގ ސިސްޓަމްތައް އެކުލަވާލުންނުވަތަ  ބޭނުންކުރާނެ ކްލެސިފިކޭޝަން

 

އެއްކޮށް (ޅ)   ތަފާސްހިސާުބ  ނާޒުކުކަމާެބހޭ  ޙާލަތުގެ  ދިރިއުޅުމުގެ  އަދިފަޤީރުކަމާއި   ،  
 ؛ބެލެހެއްޓުން 

 

ޤައުމީ   ( ކ)   ބޭނުންވާ  ވަޒަންކުރުމަށް  ދުވެލި  ތަރައްޤީގެ  އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(   އި،އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑާ

 ؛ފަދަ މުހިންމު އިޤްތިޞާދީ ތަފާސްހިސާުބ އެއްކޮށް، އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރުން
 

ދައުލަތު ( އ)   އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރާއި  އެކި  ޑެޒިގްނޭޓެޑް  ގެ  އަދި  ތަފާސްހިސާުބ  ރަސްމީ 
 އެ ރަޖިސްޓަރީ  ކޮށް،ރަޖިސްޓަރީ  އްސަރވޭތަސްޓެޓިސްޓިކްސް އެކުލަވާލުމަށް ކުރެވޭ  

 ؛ބެލެހެއްޓުން 
 

އިޖްތިމާޢީ  ( ވ)   އަދި  އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަރައްޤީއަށްޓަކައި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް  އެ  އި  ށާކަނޑައެޅުމަ  ތައްސިޔާސަތު
ތަފާސްހިސާާބއި  ބޭނުންވާ   ސްޓެޓިސްޓިކްސްރަސްމީ  ތަފާސްހިސާުބގެ ޑެޒިގްނޭޓަޑް   ،

ތެރެއިން   ނިޒާމުގެ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ   ،އެއްކޮށްޤައުމީ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ބަލަހައްޓައި 
 ؛ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 )މ(   
 

ސަރވޭ މާރކެޓާެބހޭ  ލޭަބރ  މާރކެޓާެބހޭ    ތައްކުރުމާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލޭަބރ 
އެކުލަވާލައި،   އެއްކޮށް،  ކޮންމެ  ތަފާސްހިސާުބ  އަހަރަކުން    3މަދުވެގެން  )ތިނެއް( 

 ؛ޢާންމުކުރުންއެއްފަހަރު 
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ކުރިއެރުވުމުގައި ހިއްސާވެ  ނިޒާމު ތަރައްޤީކޮށް  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާުބގެ   ( ފ)  
ފަރާތް  ދޭދޭ  ،އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  މެދުގައާއި  ކާއެކު ތަޤައުމުތަކުގެ 

 ؛ތަފާސްހިސާުބގެ ރޮނގުން ގުޅުން ޤާއިމްކުރުން
 

ބޭނުންވާ   ( ދ)   ކޮންމެހެން  ފެންވަރުގައި  ސްޓެޓިސްޓިކްސްޤައުމީ  އެކަމަކާ    ޑެޒިގްނޭޓަޑް 
އެއްކޮށް މެދުވެރިކޮށް  އިދާރާއެއް  އަދިގުޅުންހުރި  ކަންކަން    ،  ެބލެހެއްޓުމުގެ 

 ؛ވިލަރެސްކުރުން
 

 ؛ތަންފީޒުކުރުންއަދި އެކުލަވާލައި،  ސްޓްރެޓަޖީތައްގެ ޤައުމީ ތަފާސްހިސާުބ ( ތ)  
 

ތަފާސްހިސާުބގެ   ( ލ)   އަހަރީ  ޤައުމީ  ބިނާކޮށް    ށްތަކަސްޓްރެޓަޖީޤައުމީ  ތަފާސްހިސާުބގެ 
ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުފައްދަންޖެހޭ  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާުބގެ    ،ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކުރުމާއި

ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ކަނޑައަޅައި، ޑިސެމިނޭޝަން ޕޮލިސީއާއި އެޑްވާންސް  
 ؛އެއްގޮތަށް ޢާންމުކުރުން ރިލީޒް ކަލަންޑަރާ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާާބެބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުގެ  )ގ(   
 ؛ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުން

 

ދާއިރާއިން ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާުބގެ   (ޏ)   ތަފާސްހިސާުބގެ  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ނިޒާމު 
 ؛ިބނާކުރުން މީހުން 

 

 ؛ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ފަންނީ ލަފާދިނުން ބަލަހައްޓާ ތަފާސްހިސާުބ ރަސްމީ  )ސ(  
 

ބޭނުންކުރާނަމަ އެކަންކަން ތަފާސްހިސާުބ  އޮޅޭގޮތަށް    ނުވަތަ މާނަ   ރަނގަޅުނޫންގޮތުގައި، )ޑ(  
 ؛ތުގެ ލަފާދިނުން އިޞްލާޙުކުރާނެގޮ

 

 ؛ގަވާއިދުތަކަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުންތަފާސްހިސާާބގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި  )ޒ(  
 

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޢާންމުކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް  ރުމާއި،  ތަފާސްހިސާުބ އެއްކު )ޓ(   
 ؛ހަދައި ހިންގުން
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ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   )ޔ(   ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ފުރިހަމައަށް ޑެޒިގްނޭޓަޑް  މަސައްކަތްތައް 
ތަފާސްހިސާުބ  ރަސްމީ  ަބލަހައްޓާ  އިދާރާތަކުން  ކަމާެބހޭ  ދައުލަތުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި 

ނުކު އިދާރާއަކުން  އެއްވެސް  އެކުލަވާލުމަށް  އަދި  ޙާލަތްތަކުގައި،  ޅެދޭއެއްކޮށް  ފަދަ 
ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން  ޭބނުންވާ  އެކަމަށް  ފަރާތުން  ިބއުރޯގެ   އަދި؛ ިބއުރޯގެ 

ފަރާތުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 
 .ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެގަވާއިދުގައި 

 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ިބއުރޯގެ މަޤްޞަދުތައް  (ޕ)  
 ކަންކަން ކުރުން. އެންމެހައިޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ދަށުން ިބއުރޯއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ    4މި ޤާނޫނުގެ   5
 ިބއުރޯއިން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.

 

ތަފާސްހިސާާބެބހޭ  )ހ(    ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ފެންވަރަކަށް  ރަނގަޅު  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ 
 ؛މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

އެއްކުރުމާއި،  ރަސްމީ   )ށ(    ހޯދުމާއި، ތަފާސްހިސާުބ  ނަތީޖާ  މަޢުލޫމާތުގެ  އެއްކުރެވޭ 
މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި    އިތަފާސްހިސާުބ ޭބނުންކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ  ،ޢާންމުކުރުމާއި

 ؛ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން 
 

 ؛ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ފަންނީ ލަފާދިނުން ބަލަހައްޓާ ތަފާސްހިސާުބ ރަސްމީ  )ނ(   
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާާބެބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުގެ  )ރ(  
 ؛ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުން

 

ގޮތުގައި،  )ބ(    މާނަ  ރަނގަޅުނޫން  ޭބނުންކުރާނަމަ  ތަފާސްހިސާުބ  އޮޅޭގޮތަށް    ނުވަތަ 
 ؛ތުގެ ލަފާ ދިނުންއެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރާނެގޮ

 

ފަސޭހައިން އެނގޭގޮތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  ތަފާސްހިސާާބގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް   )ޅ(  
 ؛ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަފާސްހިސާުބ އެއްކުރުމާއި، ެބލެހެއްޓުމާއި ޭބނުންކުރުމުގައި އެއްހަމަ  )ކ(   
ަބއިނަލްއަޤްވާމީ   ގޮތުން،  މަގުފަހިކުރުމުގެ  ބޭނުންކުރުމަށް  މިންގަނޑުތަކެއް 
މިންގަނޑުތަކެއް   ޚާއްޞަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  މިންގަނޑުތަކާ 

 ؛އެކުލަވާލުން
 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ިބއުރޯގެ މަޤްޞަދުތައް  ( )އ  
 ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން. 

 

ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

 އުނިކުރުމަށް 5

 5ިބލުގެ  ،  ވާއިރުޒިންމާތައް ަބޔާންކޮށްފައިކާއި  ިބއުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަވަނަ މާއްދާގައި    4ިބލުގެ   ސަބަބު 
އެ ދެ މާއްދާގައިވެސް ހިމަނާފައިވަނީ ވަނަ މާއްދާގައި ިބއުރޯގެ އިތުރު ޒިންމާތައް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ،  
 ވަނަ މާއްދާ ވަކި   5ވަނަ މާއްދާއާއި    4ިބއުރޯއިން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކަމަށްވާތީ، ިބލުގެ  

ވަނަ މާއްދާގައި   5، ިބއުރޯއިން އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  ޭބއްވުމުގެ ަބދަލުގައި  ގޮތުގައި  ދެ މާއްދާއެއްގެ
ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް، ިބލުގެ   4ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިމެނޭގޮތުން ިބލުގެ  

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  5

 :4އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި،  5އަކީ ިބލުގެ ވަނަ މާއްދާ 6ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 :ބާރުތައް   ޢާންމު   ބިއުރޯގެ   6
 

ިބއުރޯގެ   )ހ(  ޤާނޫނުގައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިމި  ކަމުގައި  ޒިންމާތައް 
ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ 
ިބއުރޯއަށް  ާބރު،  ކުރުމުގެ  ކަންކަން  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ިބއުރޯއިން  ގޮތުގެމަތިން، 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 
 

ފުރިހަމައަށް   )ށ(    މަސައްކަތްތައް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ޑެޒިގްނޭޓަޑް 
ބަލަހައްޓާ  ދައުލަތުކުރުމަށްޓަކައި   އިދާރާތަކުން  ކަމާެބހޭ  ތަފާސްހިސާުބ ރަސްމީ  ގެ 

ޙާލަތްތަކުގައި ނުކުޅެދޭފަދަ  އިދާރާއަކުން  އެއްވެސް  އެކުލަވާލުމަށް  ިބއުރޯގެ   ،އެއްކޮށް 
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ބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް   މުވައްޒަފަކު  ިބއުރޯގެ  އެ އިދާރާއެއްގައި  ފަރާތުން 
ގޮތަކަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ގޮތަކުންވެސް  

ކުރަމުންއައި   އެ އެއިދާރާއަކުން  ޙާލަތްތަކުގައި  ފުރިހަމަނުވާފަދަ   މަސައްކަތްތައް 
ިބއުރޯއިން   ވަގުތީގޮތުން  މަސައްކަތް   އެކުލަވާލުމުގެ  ގޮތަށް  ތަފާސްހިސާުބ  ކުރާ 

 ާބރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ހަމަޖެއްސުމުގެ
 

ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ިބއުރޯއިން ކުރާ ކަންކަމަށާއި ދޭ    ތައްމަޤްޞަދު  މި ޤާނޫނުގެ )ނ(   
 ޚިދުމަތްތަކަށް ފީއެއް ނުވަތަ އަގެއް ނެގުމުގެ ާބރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 

ދައިން ިބއުރޯއިން ފީ ނުވަތަ އަގު ނަގާނެ ފަމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   )ރ(  
 ށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަ ތައް،މިންވަރާއި އުސޫލު

 

މަޤްޞަދު )ބ(    ތަފާސްހިސާބު ޙާޞިލުކުރު  ތައްިބއުރޯގެ  ދާއިރާތަކުގެ  އެކި  މުގައި 
ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާުބގެ  ރަސްމީ  ކަނޑައަޅައި،  އުސޫލުތައް  ގެންގުޅޭ  އެކުލަވާލުމުގައި 

ލަފާދިނުމަށް ިބއުރޯއަށް  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ފަންނީ    ނިޒާމު  އެކިއެކި  ޭބނުންވާ 
 ާބރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ 

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

5  

  

 :ބިއުރޯގެ ބާރުތައް 

ޒިންމާތައްކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން    މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިމި ޤާނޫނުގައި ިބއުރޯގެ   )ހ(   
އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި،  މި  ކުރުމަށްޓަކައި 
ިބއުރޯއަށް   ާބރު،  ކުރުމުގެ  ކަންކަން  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ިބއުރޯއިން  ގޮތުގެމަތިން، 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 
 

ޤާނޫނުގެ ( ށ)   ޚިދުމަތްތަކަށްދަށުން    މި  ާބރު   ފޯރުކޮށްދޭ  ނެގުމުގެ  އަގެއް  ނުވަތަ  ފީއެއް 
 ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ފިޔަވައި ދެން ހުރި އަކުރުތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ިބއުރޯގެ ާބރުތައް ިބލުގެ އެހެން  ސަބަބު 
މި މާއްދާގެ މާއްދާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި    ިބލުގައި  މާއްދާތަކުން ިބއުރޯއަށް ލިިބދީފައިވާތީ،

 ރުން. މި މާއްދާއިން އުނިކު އްއަކުރުތަ  ހެންއެ)ހ( އާއި )ށ( ފިޔަވައި 

 :5އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި،  6އަކީ ިބލުގެ ވަނަ މާއްދާ 7ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 :ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން  7
 
ސްޓެޓިސްޓިކްސް )ހ(  އޮފް  ިބއުރޯ  ޗީފް މޯލްޑިވްސް  ފަރާތަކީ،  އިސް  އެންމެ  ގެ 

 ސްޓެޓިސްޓީޝަންއެވެ.  
ޗީފް   )ށ(    ޖަވާުބދާރީވާނީ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކަންކަމުގައި  ިބއުރޯއާގުޅޭ 

 ސްޓެޓިސްޓީޝަނެވެ. 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

6 

  

 :ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން 
 

ހިންގާނީ،    އޮފް  ިބއުރޯ  މޯލްޑިވްސް ލަފާގެމަތިން ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ޗީފް   މިނިސްޓަރުގެ 
 ސްޓެޓިސްޓީޝަންއެވެ. 

 

އަކީ މިނިވަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް  އޮފް  ިބއުރޯ  މޯލްޑިވްސްިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރު   ސަބަބު 
އޮތް  ގޮތުގައި  ަބދަލުކޮށް،  މުއައްސަސާއެއްގެ  ގޮތުގައި  ސަރުކާރުއޮތުން  އިދާރާއެއްގެ  ިބއުރޯ ގެ  އެ 
ހިންގުމުގެ   އިޞްލާޙުކުރުމާ ގުޅިގެން، މި މާއްދާގެ ދަށުން ިބއުރޯ  ތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ިބލުގެ މާއްދާ

ސްޓެޓިސްޓީޝަން ޗީފް  ހައިސިއްޔަތުން  ފަރާތުގެ  އިސް  ތަންފީޒުކުރަންވާނީ އެންމެ  ާބރުތައް  ގެ 
ލަފާގެމަތިން ަބޔާންމިނިސްޓަރުގެ  މާއްދާ ކަމަށް  މި  ފެންނާތީ  ކޮމިޓީއަށް  މުހިންމުކަމަށް  ކުރުން 

 އިޞްލާޙުކުރުން. 

 :6އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި،  7އަކީ ިބލުގެ ވަނަ މާއްދާ 8ިބލުގެ 

 ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތް:  ސްޓެޓިސްޓީޝަން ޗީފް   8
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މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން   )ހ(  މާއްދާގައި  ޢައްޔަނުކުރާނީ، މި  ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

 
މަޤާމަށް  )ށ(    އެ  ފަހަރަކު،  ކޮންމެ  ބޭނުންވާ  ޢައްޔަންކުރަން  ސްޓެޓިސްޓީޝަން  ޗީފް 

މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންގެ  ނަމެއް  ފެންނަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ޢައްޔަންކުރުމަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ހުށަހަޅާ  )ނ(    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 
ނަމަކީ، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް، އެކަމަށް އިޖާަބދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަމެއް  
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި މި ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަން، ރައްޔިތުންގެ 

ލީހަށް ފޮނުވާއިރު، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާަބދިން އެހެން މީހުންގެ  މަޖި
މަޖިލީހަށް  އެ  މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި،  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނަންތައްވެސް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  
 

ހުށަހަޅާ  )ރ(   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 
ހާޒިރުވެ  ޖަލްސާއަށް  އެ  ޖަލްސާއެއްގައި،  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނަން،  ފަރާތުގެ 
ޗީފް  ފާސްވެއްޖެނަމަ،  އަޣްލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ  ަބއިވެރިވި  ވޯޓުގައި 

 އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ މަޤާމަށް ރަ 
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޢައްޔަންކުރާ ފުރަތަމަ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން  )ބ(   
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    15ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

ގޮތުގެމަ ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މަޖިލީހަށް މި  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ތިން 
ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަންކުރުމަށް  މީހަކު  މަޤާމަށް  އެ  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ނަމެއް 

ހުށަހަޅާތާ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ތެރޭގައި   30މަޖިލީހަށް  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 
 ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަން

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 :ޢައްޔަންކުރުން   ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން  7
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ޢައްޔަން )ހ(    ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން  މާއްދާގައި  ކުރާނީ، މި 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

 

ޢާންމުކޮށް    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ،( ގެ ދަށުން  ހމާއްދާގެ )މި   ( ށ)  
ހޮވާލެވޭ    ކުރުމުންއިޢުލާން ތެރެއިން  މީހުންގެ  އިޖާަބދޭ  އްކަމުގައި  މީހެއެކަމަށް 

 ވާންވާނެއެވެ. 
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޢައްޔަންކުރާ ފުރަތަމަ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން،  )ނ(   
ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    )ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

 ވާނެއެވެ. ންޢައްޔަންކުރަ
 

އަކީ މިނިވަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް  އޮފް  ިބއުރޯ  މޯލްޑިވްސްިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރު   ސަބަބު 
ިބއުރޯ  އެ  ގޮތުގައި  އިދާރާއެއްގެ  ސަރުކާރުގެ  ަބދަލުކޮށް،  އޮތްއޮތުން  ގޮތުގައި  މުއައްސަސާއެއްގެ 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން ޢައްޔަންކުރުމަށް ހިންގުމަށްޓަކައި ިބލުގެ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރުމާ ގުޅިގެން،  
ފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ މަޤާމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޗީިބލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ަބދަލުކޮށް،  

ކަނޑައެޅުމުގެ ަބދަލުގައި، އެ މަޤާމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މަޤާމެއްގެގޮތުގައި  
މާއްދާ  މި  ފެންނާތީ،  ކޮމިޓީއަށް  މުހިންމުކަމަށް  ހަމަޖެއްސުން  މަޤާމެއްކަމުގައި  ޢައްޔަންކުރާ 

 އިޞްލާޙުކުރުން.

 :7އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

މާއްދާ  11ިބލުގެ   ިބލުގެ  ވަނަ  ހަމަޖައްސައި،    10އަކީ  ގޮތުގައި  މާއްދާގެ  )ހ(  ވަނަ  މާއްދާގެ  ގޮތަށް އެ  ތިރީގައިވާ 

 އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

11 

 )ހ( 

އޭނާގެ   ސްޓެޓިސްޓީޝަން  ވަކިކުރެވޭނީ  ޗީފް  މަޤާމާ މަޤާމުން  ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ  ޗީފް 
 ޙާލަތެއް  އުޛުރުވެރިވާފަދަ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ކުރިކަމަށް، އެކަށީގެންނުވާފަދަ ކަމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   ޤާިބލުކަން ނެތްކަމަށް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ
ކަމާެބހޭ ކޮމިޓީއަށް ފެނިގެން، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރަން ފެންނަކަމަށް އެ ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ 
މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވާ މެންަބރުންގެ 

 އަޣުލަިބއްޔަތުން ފާސްކުރުމުންނެވެ.
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

10 

 )ހ( 

އޭނާގެ   ސްޓެޓިސްޓީޝަން  ވަކިކުރެވޭނީ  ޗީފް  މަޤާމާ މަޤާމުން  ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ  ޗީފް 
 ޙާލަތެއް  އުޛުރުވެރިވާފަދަ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ކުރިކަމަށް، އެކަށީގެންނުވާފަދަ ކަމެއް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ޤާިބލުކަން ނެތްކަމަށް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ
 ފެނިއްޖެނަމައެވެ. 

 

އަކީ މިނިވަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް  އޮފް  ިބއުރޯ  މޯލްޑިވްސްިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރު   ސަބަބު 
ިބއުރޯ  އެ  ގޮތުގައި  އިދާރާއެއްގެ  ސަރުކާރުގެ  ަބދަލުކޮށް،  އޮތްއޮތުން  ގޮތުގައި  މުއައްސަސާއެއްގެ 
ހިންގުމަށްޓަކައި ިބލުގެ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރުމާ ގުޅިގެން، މި މާއްދާގެ ދަށުން ިބއުރޯ ހިންގުމުގެ 

ސްޓެޓިސްޓީޝަ ޗީފް  ހައިސިއްޔަތުން  ފަރާތުގެ  އިސް  ތަންފީޒުކުރަންވާނީ އެންމެ  ާބރުތައް  ންގެ 
ލަފާގެމަތިން މާއްދާ މިނިސްޓަރުގެ  މި  ފެންނާތީ  ކޮމިޓީއަށް  މުހިންމުކަމަށް  ަބޔާންކުރުން  ކަމަށް 

 އިޞްލާޙުކުރުން.
 

 :8އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި،  12އަކީ ިބލުގެ ވަނަ މާއްދާ 13ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 :މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް   ގެ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން  13
 

 ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 :މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް   ގެ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން  12
 

ޢިނާޔަތްތަކަކީ   މުސާރައާއި  ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ  މަޤާމަށް  ޗީފް  ނައިުބގެ  މިނިސްޓަރެއްގެ 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކެވެ.

 

އެންމެޗީފް   ސަބަބު  ހިންގުމުގެ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  އޮފް  ިބއުރޯ  މޯލްޑިވްސް  އިސް  ސްޓެޓިސްޓީޝަންއަކީ   
ފަރާތްކަމަށްވީ ހިނދު، އެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާތަކަށް މަޤާމާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ މުސާރައާއި 

ލުން ހާމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ިބއް ލިިބދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އަދި އެ މަޤާމުގެ  ޢިނާޔަތްތަ
 ން.މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރު
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 :9އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި،  15އަކީ ިބލުގެ ވަނަ މާއްދާ 16ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 :  މުވައްޒަފުން ބިއުރޯގެ   16
 
ފަށާއިރު   )ހ(  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  އެންޑް މި  ޕްލޭނިންގ  އޮފް ނޭޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ 

އޮފް   ިބއުރޯ  ނޭޝަނަލް  ހިނގަމުންއައި،  ދަށުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 
އެންމެހައި  މަސައްކަތްކުރަމުން  ގައިސްޓެޓިސްޓިކްސް ޤާނޫނަށް  ، މުވައްޒަފުންދާ  މި 

ފެށުމާއެކު ޤާނޫނުގެ  ޢަމަލުކުރަން  މި  ިބއުރޯ  3،  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ގެ  ވަނަ 
 ކަމުގައި ހަމަޖެހުނީއެވެ. މުވައްޒަފުން

 
)ވަޒީފާއާެބހޭ   2008/2ިބއުރޯގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ށ(   

 ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކެވެ.
 

ގިންތިތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ިބއުރޯގެ ފަންނީ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ   )ނ(   
އޮނިގަނޑުގައި  އެ  އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.  ިބއުރޯއިން  އޮނިގަނޑެއް  އިދާރީ  ަބޔާންކުރާ 
މުވައްޒަފުން   ކަންކަމަށް  އެކި  ޝަރުޠުތަކާއި  މަޤާމުތަކުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ިބއުރޯގެ 

 ތިެބންވާނެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
 

ށް  އިޞްލާޙުކުރުމަ 

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 :  ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފުން  15
 

ފެ )ހ(    ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ކުރިން  ށުމާއެކު،މި  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް    މި 
، މުވައްޒަފުންއެންމެހައި    ގެސްޓެޓިސްޓިކްސްއައި ނޭޝަނަލް ިބއުރޯ އޮފް    ހިނގަމުން

ޤާނޫނުގެ   މާއްދާގެ  3މި  އުފެދޭ  ވަނަ  ފެށިގެން    އިދާރާއަށް  ދަށުން  އެހިނދުން 
 ަބދަލުވީއެވެ. 

 

)ދިވެހި ސިވިލް    2007/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  ިބއުރޯގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ،   ( ށ)  
 އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކެވެ. ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(

 



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :  ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ  
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ިބއުރޯގެ ފަންނީ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ގިންތިތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   )ނ(   
އޮނިގަނޑެއް   އިދާރީ  ލަފާގެމަތިންަބޔާންކުރާ  އެކުލަވާލަ  މިނިސްޓްރީގެ  އި، ިބއުރޯއިން 

އެ އޮނިގަނޑުގައި ިބއުރޯގެ   އަދި،  .ންވާނެއެވެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަ
ތިެބންވާނެ  މުވައްޒަފުންގެ މުވައްޒަފުން  ކަންކަމަށް  އެކި  ޝަރުޠުތަކާއި  މަޤާމުތަކުގެ   

 ޢަދަދު ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

އަކީ މިނިވަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް  އޮފް  ިބއުރޯ   މޯލްޑިވްސް  ،ގެ ސަަބުބންތަކު ބިލަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙު ސަބަބު 
ިބއުރޯގެ   ،އިދާރާއަކަށްވާތީ  ސަރުކާރުގެ  މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާމުއައްސަސާއެއްކަމަށް ނުވާތީއާއި  

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(   2007/5މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ޤާނޫނު ނަންަބރު  
މާއްދާ މި    ރުން މުހިންމުކަމަށް ފެންނާތީ،އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތައްކަމަށް ަބޔާންކު

 ރުން. ޞްލާޙުކުއި

 :10އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

( ވަނަ ނަންަބރާއި،  3ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  22އަކީ ިބލުގެ  ވަނަ މާއްދާ  23ިބލުގެ  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ ނަންަބރު 4)

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

23 

 ( )ށ

 ؛އް( ފަރާތެއްހަތަރެ) 4ތަފާސްހިސާުބ އުފައްދާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ( 3) 
 
(4  )( އަކުރުގެ  ަބޔާންކުރާ  3މި  ނަންަބރުގައި  ިބއުރޯއިން (  ފިޔަވައި  އިދާރާތައް  ދައުލަތުގެ 

ތެރެއިން    ޢާންމުކުރާ  އިއެކުލަވާލަ އިދާރާތަކުގެ  ފަރާތްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ   4ތަފާސްހިސާުބ 
 . އް( ފަރާތެއްތަރެ)ހަ
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

22 

 )ށ( 

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން  ދޭރުކޮށްތަފާސްހިސާުބ ފޯރަސްމީ  (  3) 
 ؛ފަރާތެއް އް(ހަތަރެ) 4

 
(4  )( އަކުރުގެ  ަބޔާންކުރާ  3މި  ނަންަބރުގައި  ިބއުރޯއިން (  ފިޔަވައި  އިދާރާތައް  ދައުލަތުގެ 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓީ  ތަފާސްހިސާުބ ބޭނުންކުރާ    އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރާ
 .އް( ފަރާތެއްހަތަރެ) 4 ތަމްސީލުކުރާނެ

 
) ސަބަބު  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ޢައްޔަންކުރާ 3މި  ކައުންސިލަށް  ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ދަށުން  ނަންަބރުގެ  ވަނަ   )

ނީ ކަނޑައަޅާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލު ިބލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު، އެފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާފަރާތްތައް  
އޮތުމުގެ  ގެ ކައުންސިލެއްތަފާސްހިސާުބ  އެކު،ށް އެ ނަންަބރު އިޞްލާޙުކުރުމާމިނިސްޓަރުކަމަށް ަބޔާންކޮ



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :  ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ  
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ސަރުކާރާ  ،މަޤްޞަދަކީ ބޭނުންކުރާ  ސެކްޓަރ  އި،ޑޭޓާ  ސޮސައިޓީއާއި   ،ޕްރައިވެޓް  ސިވިލް  އަދި 
ޤާއިމްކުރުންކަމަށްވާތީ ނިޒާމެއް  ދެވޭނެ  ލަފާ  ބޭނުންވާނެ  ފަރާތްތަކަށް  ސަަބުބން    ،އެކެޑޭމިއާގެ  އޭގެ 

ބޭނުން އެކި  ޢާންމު  ނިޒާމަކީ  ތަފާސްހިސާުބގެ  ނިންމުންޤައުމީ  ނިންމާ  ގުޅިގެން  ޞައްޙަ    ތައްތަކާ 
މަގުފަހިވެގެން ިބނާކުރުމަށް  މައްޗަށް  ސޮސައިޓީއާއި މާއެކު،  ންކަމަށްވުޔުދި  ތަފާސްހިސާުބގެ  ސިވިލް 

މި މާއްދަގެ   ،މުހިއްމުކަމަށް ފެންނާތީއެ ކައުންސިލު އެކުލަވާލުން  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުވާގޮތަށް  
 ނަންަބރުވެސް އިޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ  4)ށ( ގެ )

 :11އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ(    22އަކީ ިބލުގެ  ވަނަ މާއްދާ  23ިބލުގެ  

 އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

23 

 )ނ( 

( ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ޔުނިވަރސިޓީން 2މި  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ވަނަ ނަންަބރުގެ   )
މަޤާމަށްވުރެ ނުވަތަ އެ    ޑީންކުރާ މެންަބރު ވާންވާނީ، އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުއްޔަޢަކައުންސިލަށް  
 ތަފާސްހިސާާބެބހޭ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. ،އަދާކުރާ ،މަތީ މަޤާމެއް

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

22 

 ( ނ)

( ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ޔުނިވަރސިޓީން 2މި  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ވަނަ ނަންަބރުގެ   )
ތަފާސްހިސާުބންއްޔަޢަކައުންސިލަށް    ސްޓެޓިސްޓިކަލް ވާންވާނީ،  މެންަބރު  ނުވަތަ    ގެކުރާ 

 ދާއިރާއަކުންލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެއިން  ޞިޙާ  ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް  ރިސަރޗްގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ
 ޖުރިާބ ލިިބފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. ތަ
 

ގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ވަކި ކުރާ މެންަބރުންއްޔަޢަކައުންސިލަށް    ސްޓެޓިސްޓިކަލްޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން   ސަބަބު 
ަބދަލުގައި،   ލާޒިމުކުރުމުގެ  ފަރާތަކަށްވުން  ހުރި  ފެންވަރުގެގޮތުން ގެ  އެފަރާތުމަޤާމެއްގައި  ތަޢުލީމީ 

އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ކައުންސިލަށް  ކަނޑައެޅުމަކީ  ޤާނޫނުގައި  މިންވަރެއް  ހުންނަންޖެހޭނެ  ދަށްވެގެން 
 ، މި އަކުރު އިޞްލާޙުކުރުން. ކަމެއްކަމަށްވާތީފަރާތްތައް ހޮވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ 

 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

23 

 )ރ(

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މެންަބރުންގެ 4( ވަނަ ނަންަބރާއި )3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )
ޑެމޮގްރަފީ، ސޯޝަލް ، އިކޮނެމިކްސް،  ފާސްހިސާުބތަކުރަންވާނީ،  ނުގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ޢައްޔަ

 ، ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށް ޑިގްރީއެއްކުން  ރޮނގަ  ސައިންސް ފަދަ
 ފަރާތްތަކެވެ. ބޭނުންކުރާ  ތަފާސްހިސާުބ އަދިލިިބފައިވާ  ތަޖުރިާބހިންގުމުގެ 
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

22 

 )ރ(

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މެންަބރުންގެ 4( ވަނަ ނަންަބރާއި )3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )
ޢައްޔަ  ސްޓެޓިސްޓިކަލްގޮތުގައި     ނުވަތަ   ،ފާސްހިސާުބތަކުރަންވާނީ،  ންކައުންސިލަށް 

އެންވަޔަރަމަންޓަލް  ، ނުވަތަ  ސޯޝަލް ސައިންސްނުވަތަ  ޑެމޮގްރަފީ،  ނުވަތަ  މިކްސް،  އިކޮނޮ
ނުވަތަ   ޑިގްރީއެއްކުން  ރޮނގަ  ފަދަޑީސް، ނުވަތަ ޑޭޓާ ސައިންސް، ނުވަތަ އެކައުންޓިންގސްޓަ

 ވެ. ކެލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކެ ތަޖުރިބާ ހިންގުމުގެ  ،އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށް
 

ހޮވާލެވޭ   ސަބަބު  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ތަފާތު  މެންަބރުންނަކީ  ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލުގެ  މެންަބރުންނަށްވުމަކީ 
އަދާކުރުމަށާއި ދާއިރާތަކުން   ،މަސްއޫލިއްޔަތު  ތަޢާރުފުވާ  އަލަށް  ދާއިރާއިން  ތަފާސްހިސާުބގެ 

މަޝްވަރާއާއި  ކަނޑައެޅުމުގައި  ސިޔާސަތު  ތަރައްޤީކުރުމާއި  ތަފާސްހިސާުބ  ޤައުމީ  ދިރާސާތައްކޮށް 
 މި އަކުރު އިޞްލާޙުކުރުން. ، ތީލަފާދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ކަމެއްކަމަށްވާ

 :12އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި،  23އަކީ ިބލުގެ ވަނަ މާއްދާ 24ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 :ކުރުން ނު މެންބަރުން ޢައްޔަ  24
 
ގޮތުގެމަތިން  ނުއްޔަޢަމެންަބރުން    ކައުންސިލަށް )ހ(  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  ކުރާނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 
 

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ މެންަބރު  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 23މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(   
 ންނެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީޢައްޔަންކުރާނީ 

 

( ވަނަ ނަންަބރުގައި  2( ވަނަ ނަންަބރާއި )1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  23މި ޤާނޫނުގެ   ( ނ)  
މެންަބރުން ނުވަތަ މެންަބރެއް ޢައްޔަންކުރަން  ަބޔާންކުރާ މެންަބރުން ފިޔަވައި އެނޫން  

ޢައްޔަ އެފަހަރަކު  ފަހަރަކު،  ކޮންމެ  ޢަދަދަށްވުރެ ނުބޭނުންވާ  މެންަބރުންގެ  ކުރަންޖެހޭ 
ޢަދަދަ ނަން  މަދުނޫން  މީހުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް    ިބއުރޯއިންކަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކަކީ    ިބއުރޯއިން( ގެ ދަށުން  ނމި މާއްދާގެ ) (ރ)  
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާަބދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަންތަކެއް 

މިގޮތުން   އަދި  ވާންވާނެއެވެ.  ފޮނުވާއިރު،    ިބއުރޯއިންކަމުގައި  ނަންތައް  ހުށަހަޅާ 



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :  ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ  
 

 ކޮމިޓީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގޤައުމީ                                                                      25
 

އިޖާަބދިން   އެކަމަށް  އިޢުލާނުކޮށްގެން  ނަންތައްވެސް ޢާންމުކޮށް  މީހުންގެ  އެހެން 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ިބއުރޯއިންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 

 

ކައުންސިލުކައުންސިލުގެ   ( ބ )   ގޮތާއި،  ާބއްވާނެ  އެނޫންވެސް،   ގެޖަލްސާތައް  ހިންގުމާގުޅޭ 
 .އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 

ޖަލްސާތައް   (ޅ)   ގުޅޭގޮތުންނާއިކައުންސިލްގެ  ހިންގުމަށް   ޭބއްވުމާ  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ 
 ޭބނުންވާ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނީ ިބއުރޯއިންނެވެ. 

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 :ކުރުން ނު މެންބަރުން ޢައްޔަ  23
 

ަބޔާންކުރާ  ންއްޔަޢަމެންަބރުން    ކައުންސިލަށް  ސްޓެޓިސްޓިކަލް )ހ(    މާއްދާގައި  މި  ކުރާނީ 
 ވެ. މިނިސްޓަރެގޮތުގެމަތިން 

 

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ މެންަބރު  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 22މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(   
 ންނެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީނީ ކަނޑައަޅާ

 

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ މެންަބރުން  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  22މި ޤާނޫނުގެ   ( ނ)  
ކުރަންޖެހޭ މެންަބރުންގެ  ންޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެފަހަރަކު ޢައްޔަ
ނަން   މީހުންގެ  ޢަދަދަކަށް  މަދުނޫން    ށްމިނިސްޓަރަ  ިބއުރޯއިންޢަދަދަށްވުރެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 ހުށަހަޅާ ނަންތަކަކީ ޢާންމުކޮށް  ށްމިނިސްޓަރަ  ިބއުރޯއިން( ގެ ދަށުން  ނމި މާއްދާގެ ) (ރ)  
ކަމުގައި  ނަންތަކެއް  ހޮވާލެވޭ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  އިޖާަބދޭ  އެކަމަށް  އިޢުލާނުކޮށްގެން 

 ވާންވާނެއެވެ. 
 

ހިނގާސްޓެޓިސްޓިކްސް  އޮފް  ިބއުރޯ   މޯލްޑިވްސް ސަބަބު  ދަށުން  މިނިސްޓްރީގެ   ސަރުކާރުގެ   އަކީ 
ބަދަލުކޮށް  އިދާރާއެ ގެނެއްގެގޮތުގައި  އިޞްލާޙުސްބިލަށް  ސަަބުބން ތަކުފައިވާ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް   ،ގެ 

މަތިކުރުމުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޢައްޔަންކުރުމުގެ  މެންަބރުން  ކައުންސިލަށް 
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މި    މުހިންމުކަމަށް ފެންނާތީ، ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން  ަބދަލުގައި އެކަމަކީ މިނިސްޓަރު
 ރުން. އިޞްލާޙުކުމާއްދާ 

 :13އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި،  25އަކީ ިބލުގެ ވަނަ މާއްދާ 26ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 ގެ ރައީސް ކައުންސިލު  26
 
ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން މެންަބރަކު   )ހ( 

 އްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ. ޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 

މަޤާމަށް   )ށ(    ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ އަދި ކައުންސިލާއި ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން ޢައްޔަންކުރަންވާނީ، 

   ފިޔަވައި އެނޫން މެންަބރެކެވެ. އިދާރާތަކުގެ މެންަބރުން
 

ޒިންމާތަކަކީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ   )ނ(   
 ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

 

ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް އޭނާ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،  )ރ(  
މީހަ ތެރެއިން  މެންަބރުންގެ  ކައުންސިލުގެ  ކުރުމަށް  ރައީސް  އެކަން  ކައުންސިލުގެ  ކާ 

 ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން:ގެ  ކައުންސިލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް   25
 

ޗީފް ރި ޖަލްސާތަކުގެ  ކައުންސިލްގެ    ސްޓެޓިސްޓިކަލް )ހ(    ބަލަހައްޓާނީ  ޔާސަތު 
   ސްޓެޓިސްޓީޝަނެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ  ( ށ)  
ގެ މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްއެ    ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި،

 ން ހިމެނެއެވެ.  ރާވައި ހިންގު
 

ފަރާތްޖަލްސާތަކުގެ  ގެ  ކައުންސިލްސްޓެޓިސްޓިކަލް   ( ނ)   ަބލަހައްޓާ  ނެތް   ރިޔާސަތު 
ކުރުމަށް އެކަން  މީހަކާ  ކައުންސިލްއެ    ،ޙާލަތެއްގައި  ތެރެއިން  މެންަބރުންގެ   އޭނާގެ 

 ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

ކައުންސިލަކީ   ސަބަބު  ޢައްޔަންކުރާ  ސްޓްޓިސްޓިކަލް  އެކުލެވޭ މިނިސްޓަރު  މައްޗަށް  މެންަބރުންތަކެއްގެ 
ަބދަލުތަކަ  ގެނެވިފައިވާ  ބިލަށް  ގޮތުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށްކައުންސިލެއްގެ  ރައީސަކީ ށް  ކައުންސިލުގެ  އެ   ،  

 އޮތްއޮތުން ަބދަލުކުރުން މުހިންމުކަމަށް ފެންނާތީއާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައި
ރައީސްކައުންސިލު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،  ގެ  ިބލުގައި  ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ކައުންސިލުގެ ގެ 

މާއެކު، އެ ންކަމަށްވުމަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓު
މި މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ  ކައުންސިލުގައި ރައީސަކު ހުންނަންޖެހޭގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ަބދަލުގައި،  

، އެގޮތަށް ަބދަލުކޮށް، ރިޔާސަތު ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން"ގެ  ކައުންސިލްސްޓެޓިސްޓިކަލް  "
އި، އެފަރާތުގެ ޒިންމާތަކަކީ ކޮަބއިކަމާއި، ޖައްސަބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންކަމުގައި ހަމަ

 މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން.  ކުރަންޖެހޭގޮތް ަބޔާންކޮށް،ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލު

 :14އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ގެ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާ 26ިބލުގެ 

އިތުރުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 :މެންބަރުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް  26
 

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ކައުންސިލްގެ 
ހާޒިރުވާ  އެފަރާތްތަކުން  މެންަބރުންނަށް،  އެނޫން  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  އަދާކުރާ  މެންަބރުކަން 

ވާލުކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަ އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެދަޖަލްސާތަކަށް  
 ކަނޑައަޅާ އެލަވަންސެއް ދޭންވާނެއެވެ.  މިނިސްޓަރު

 



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :  ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ  
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ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންނަށް މުސާރައެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭގޮތަށް ިބލުގައި  ސަބަބު 
އެ ކައުންސިލުގެ މެންަބރުންގެ މަސައްކަތަށް އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންމުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީ،  

ހަ  މަޤާމުގެ  ތެރެއިން  މެންަބރުންގެ  ކައުންސިލްގެ  އެ  އަދާކުރާ   އިސިއްޔަތުންފެންނާތީ،  މެންަބރުކަން 
ކަނޑައެޅޭ ޢިނާޔަތެއް   ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެނޫން މެންަބރުންނަށް، އެފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވާ ޖަލްސާތަކަށް

 ދޭންޖެހޭގޮތަށް ަބޔާންކޮށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
 

 :15އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 27ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 :ކަމުގެ ދައުރު މެންބަރު  27
 

ޢައްޔަ ކައުންސިލަށް  ފިޔަވައި  ސްޓެޓިސްޓީޝަން  މެންަބރުކަމުގެ ނުޗީފް  މެންަބރުންގެ  ކުރެވޭ 
ކުރެވޭނީ ނުޢައްޔަކުރެވޭ މެންަބރެއް  ނު)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަ  3މުއްދަތަކީ  
 )ދޭއް( ދައުރަށެވެ.  2ގިނަވެގެން 

 
އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

ކުރެވޭ މެންަބރުންގެ  ންކައުންސިލަށް ޢައްޔަ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން ފިޔަވައި  27
މުއްދަތަކީ   ދުވަހެވެ  އް(ފަހެ)  5މެންަބރުކަމުގެ  ޢައްޔައަހަރު  މިގޮތުން  މެންަބރަން.    ކު ކުރެވޭ 

 އިތުރު ދައުރަކަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  
 

)އަހަރު( ދުވަހަށް ަބދަލުކުރުން މުހިންމުކަމަށް   5ގެ ދައުރު  ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ މެންަބރުން ސަބަބު 
 ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ، މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްފައި. 

 :16އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

(  5ތަރުތީުބކޮށް، އެ އަކުރުގެ )( ވަނަ ނަންަބރު އުނިކޮށް، އެ އަކުރުގެ ނަންަބރުތައް  4ގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާ  28ިބލުގެ  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ ނަންަބރު 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

28 

 )ހ( 

 ؛)ތިނެއް( ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވުން 3މަޤުޫބލު ޢުޛުރެއްނެތި ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލުގެ ( 4) 
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 އުނިކުރުން

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

28 

 )ހ( 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި (  5)  މެންަބރެއްގެ  އެ  ކުރިން،  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  މަޤާމުގެ  މެންަބރެއްގެ 
 ؛ވާޖިުބ އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ފެނިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މެންަބރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުން

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

28 

 )ހ( 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި (  4) މެންަބރެއްގެ  އެ  ކުރިން،  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  މަޤާމުގެ  މެންަބރެއްގެ 
 ؛އެ މެންަބރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުން މިނިސްޓަރުވާޖިުބ އަދާނުކުރެވޭކަމަށް ފެނިގެން 

 

ަބޔަކަށްނުވުމާއެކު، ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންސްޓެޓިސްޓިކަލް   ސަބަބު  ނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ 
ާބރު  އެ  ަބދަލުގައި  ލިިބދިނުމުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ާބރު  ވަކިކުރުމުގެ  މަޤާމުން  އެފަރާތްތައް 

  ން. މިނިސްޓަރަށް ލިބިދިނު 

 :17އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 އުނިކޮށް، އެ މާއްދާގެ އަކުރުތައް ތަރުތީުބކުރުން.  (  ނގެ )ވަނަ މާއްދާ 28ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

28 

 ( ނ )

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކައުންސިލްގެ ރައީސް އޭނާގެ މަޤާމުން  
ކައުންސިލްގެ މެންަބރުކަމުން އިސްތިޢުފާނުދޭހާ ހިނދަކު، ވީނަމަވެސް،    ފާދިންކަމުގައިޢުއިސްތި

 ނުެބލެވޭނެއެވެ. އެއްކައުންސިލްގެ މެންަބރުކަމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާދިންކަމުގަ
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 އުނިކުރުން
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މި   ގެނެސްފައިވާ ަބދަލަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ރައީސްއާގުޅޭ މާއްދާއަށް  ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ   ސަބަބު 
    އަކުރު ިބލުން އުނިކުރުން މުހިންމުކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތީ، މި އަކުރު އުނިކުރުން. 

 :18އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 30ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 :ޖަލްސާތައް ގެ  ކައުންސިލު  30
 
ކޮންމެ    ކައުންސިލްގެ )ހ(  މަދުވެގެން  މަހުން    3ޖަލްސާއެއް  މަހު    1)ތިނެއް(  )އެކެއް( 

 ާބއްވަންވާނެއެވެ. 
 

އޮތްނަމަވެސް،   )ށ(    އެހެން  )ހ(  މާއްދާގެ  އެދި   ކައުންސިލުގެ މި  ޭބއްވުމަށް  ޖަލްސާއެއް 
)ތިނެއް( މެންަބރުން ލިޔުމަކުން ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ    3ކައުންސިލުގެ  މަދުވެގެން  
އިޚްތިޔާރު ރައީސަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި ރައީސް  ޖަލްސާއެއް ޭބއްވުމުގެ    ކައުންސިލުގެ

ކައުންސިލްގެ   ޙާލަތެއްގައިނަމަ،  ގޮތުން  ނެތް  ވަގުތީ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ރައީސްގެ 
  މެންަބރަށް އެ އިޚްތިޔާރު ލިިބގެންވެއެވެ.އަދާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 

 މުން ރައީސަށް ލިޔުކައުންސިލުގެ  އެދި  ގެ މައްސަލައެއްގައި، ލަފައެއް ހޯދުމަށް  ކައުންސިލު )ނ(   
ލިިބގެންވެއެވެ.   ސްޓެޓިސްޓީޝަނަށް  ޗީފް  އިޚްތިޔާރު   އެފަދައިންހުށަހެޅުމުގެ 

ލިޭބތާ   އެ ހުށަހެޅުން  ކައުންސިލުގެ    5ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 
 މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. އެ ޖަލްސާއެއް ާބއްވައި، 

 

މަދުވެގެން    ކައުންސިލުގެ )ރ(   ޭބއްވޭނީ  މެންަބރުން  4ޖަލްސާއެއް    )ހަތަރެއް( 
 ހާޒިރުވެގެންނެވެ.

 

އޭނާއަށް   ސެވެ.ރައީ   ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލުގެ   ލުގެކައުންސި )ބ(   
ހާޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، އެ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ 

 ތެރެއިން އިންތިޚާުބކުރެވޭ މެންަބރެކެވެ.
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ކަމެ )ޅ(   ގޮތަކަށް  ވަކި  ހާޒިރުކައުންސިލުގެ    ، ނިންމާނީއް  ކައުންސިލުން   ވާޖަލްސާއަށް 
ވެއްޖެނަމަ ގޮތެއް  އެފަދައިން ނަގާ ވޯޓު އެއްވަރު  . މެންަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުންނެވެ 

 .ނިންމުމަށްޓަކައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ރައީސަށް ލިިބގެންވެއެވެ
 

ހިނދެއްގައި   )ކ(    ބޭނުންވެއްޖެ    ކައުންސިލުގެ   ކަށްތަ ޖަލްސާ  ކައުންސިލުގެކައުންސިލުން 
އިތުރުން ގޮތުގައިމެންަބރުންގެ  އޮްބޒަރވަރުންގެ   ފަރާތްތައްއެހެން    ، 
 ފަރާތަކަށް ަބއިވެރިކުރެވޭ    އެފަދައިންނަމަވެސް  އެހެން  ަބއިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.  
 ނުވެވޭނެއެވެ.އެއް ަބއިވެރި އިނިންމުމުގައި ވޯޓުގަ ކަންކަން ޖަލްސާގައި ބަހުޘްކުރެވޭ 

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 ހިންގުން:  ކައުންސިލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް   30
 

ކައުންސިލްގެ )ހ(    މިންވަރާއި،    ޖަލްސާއެއް  ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ާބއްވާނެ  މަދުވެގެން 
މަސައްކަތްތައް  ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަމާއި، ޖަލްސާތައް ޭބއްވޭނެ ގޮތް، އަދި އެ ކައުންސިލްގެ  

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ގަވާއިދު،  ގޮތުގެ  ގެންދާނެ  )ދޭއް(    2ކުރިއަށް 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ިބއުރޯއިން އެކުލަވާލައި، މި ޤާނޫނުގެ  

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 

ކައުންސިލްގެ   )ށ(    އެ  ކަންކަމާއި  ޭބއްވުމާގުޅޭ  ޖަލްސާތައް  ކައުންސިލްގެ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް 
 އިދާރީ ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނީ ިބއުރޯއިންނެވެ.

 

ާބއްވާނެގޮތް ސަބަބު  ޖަލްސާތައް  ކައުންސިލުގެ  އިދާރީ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ިބއުރޯގެ  އިންތިޒާމްތަކާގުޅޭ ފަދަ 
ިބއުރޯއިން   އުސޫލުތައް ކަންކަން  ޖަލްސާތަކާގުޅޭ  ަބދަލުގައި،  ތަފްޞީލުކުރުމުގެ  އެހާ  ިބލުގައި 

ަބޔާންކުރު  ާބރުކަނޑައަޅައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި  ިބއުރޯއަށް   މި މާއްދާއިން   މުގެ 
ފަށާތާ  މާއެކު،  ލިބިދިނު ޢަމަލުކުރަން  މެންަބރުން ދުވަހު  60ޤާނޫނަށް  ކައުންސިލަށް  ތެރޭގައި  ގެ 

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް   ،ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  22ޢައްޔަންކުރަންވާނެކަމަށް  
އެކުލަވާލެވިގެންކަމަށް އުސޫލުތައް  ހިންގުމާގުޅޭ  ަބޔާންކުރާ   ވުމާއެކު،ގެންދެވޭނީ  މި  މާއްދާގައި  މި 

އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، ކުރިއަށް ގެންދާގޮތުގެ ގަވާއިދު އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި    ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް
   މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން. 
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 :19އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ގެ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާ 31ިބލުގެ 

އިތުރުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

   :ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު  31
 

ރަސްމީ   އިދާރާއާއި  މައި  ތަފާސްހިސާުބގެ  އެކުލެވިގެންވަނީ  ނިޒާމު  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާުބގެ 
 ތަފާސްހިސާުބ ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 

ާބުބ ސަބަބު  ހަތަރުވަނަ  "ިބލުގެ  ހިމަނާފައިވާ،  ގޮތުގައި  ނިޒާމުގެ  ޤައުމީ  ތަޢާރުފެ "  ތަފާސްހިސާުބގެ   އްގެ 
ަބޔާންކުރު  ހިމަނާފައިނުވުމާއެކު، ިބލުގައި  އެކުލެވިގެންވާގޮތް  ނިޒާމު  ޤައުމީ  މި ތަފާސްހިސާުބގެ  މަށް 
 މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 

 :20އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި،  33ިބލުގެ ވަނަ މާއްދާއަކީ  32ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 :  ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ފޯރުވައިދޭ އެހެނިހެން އިދާރާތައް  32
 
ހިމެނޭ )ހ(  ނިޒާމުގައި  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާުބގެ  މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނުގައިވާ ނީ، 

ތަފާސްހިސާުބގެ އަސާސްތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ރަސްމީ ތަފާސްހިސާުބ އެއްކޮށް 
ތަފާސްހިސާުބގެ   އިއެކުލަވާލަ މުއައްސަސާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ  ސަރުކާރާއި  ޢާންމުކުރާ 

 ޔުނިޓްތަކެވެ. 
 

ޔުނިޓްތައް ވާންޖެހޭނީ ފަންނީގޮތުންނާއި މަސައްކަތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ   )ށ(   
މަސައްކަތްތައް   ޔުނިޓުތަކުގެ  އެގޮތުން ޕްރޮފެޝަނަލީ އިންޑިޕެންޑަންޓް ތަންތަނަށެވެ.  

 ަބއްޓަންކުރަންވާނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 :  ދޭ އެހެނިހެން އިދާރާތައް ކޮށް ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ފޯރު  33
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ތަފާސްހިސާުބގެ މައި އިދާރާ   ،އިދާރާތަކަކީ  އެހެނިހެން  ދޭކޮށްފޯރު  ތަފާސްހިސާުބ  ރަސްމީ )ހ(   
  އި،މަތިން ރަސްމީ ތަފާސްހިސާުބ އެއްކޮށް އެކުލަވާލަގޮތުގެ މި ޤާނޫނުގައިވާ    ،ފިޔަވައި

 ތަކެވެ. އިދާރާސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ  ،ޢާންމުކުރާ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން   )ށ(   
ތަފާސްހިސާުބ  ރަސްމީ  އިދާރާތަކެއް  އެއްކުރާ  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުމަށް  އިދާރީ  ހަމައެކަނި 

 މާނައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. ފޯރުވައިދޭ އެހެނިހެން އިދާރާގެ 
 

ަބޔާންކުރާ   ( ނ)   ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ފަންނީގޮތުންނާއި އިދާރާމި  ވާންޖެހޭނީ  ތައް 
 މަސައްކަތުގެގޮތުން ޕްރޮފެޝަނަލީ އިންޑިޕެންޑަންޓް ތަންތަނަށެވެ.  

 

މިގޮތަށް   "،ފޯރުވައިދޭ އެހެނިހެން އިދާރާތައްރަސްމީ ތަފާސްހިސާުބ  މި މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި، " ސަބަބު 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާުބގެ  )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ  ަބޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި   31ވާތީ، އަދި، ިބލުގެ   ގުޅޭގޮތުންކަމަށްފަރާތްތަކާ  ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ
ށް ަބޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، ތަފާސްހިސާުބގެ ޤައުމީ ނިޒާމު އެކުލެވިގެންވާގޮތައިތުރުކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި  
ތަކަކީ ކޮަބއިކަން މި ރަސްމީ ތަފާސްހިސާުބ ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން އިދާރާ  އެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

   މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން. މުގެގޮތުން ޔާންކުރުމާއްދާގައި ަބ
 

 :21އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި،   34ިބލުގެ  ވަނަ މާއްދާއަކީ    35ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް،    34ވަނަ މާއްދާއާއި    33ިބލުގެ  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 ނިޒާމު ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުގެ   33
 
ދައުލަތުގެ  )ހ(  ކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  މަސައްކަތްތައް  ތަފާސްހިސާާބެބހޭ 

"ތަފާސްހިސާުބގެ   ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  މަގުފަހިކޮށް  ނިޒާމު ޤައުމީ  އިދާރާތަކަށް 
 އިމުކުރަންވާނެއެވެ.ޤާވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ިބއުރޯއިން ކޮމިޓީއެއް 

 
ތަފާސްހިސާާބެބހޭ   )ށ(    ހިންގާ  ފަރާތުން  އިދާރާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ    ކަންކަން ިބއުރޯއާއި 

ވިލަރެސްކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނީ ތަފާސްހިސާުބގެ  
 ނިޒާމު ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީއެވެ.ޤައުމީ 
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ކޮމިޓީގައި  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާުބގެ   )ނ(    ވިލަރެސްކުރާ  ދާއިރާތަކާއި،   ތަމްސީލުވާނެނިޒާމު 
 އުސޫލުތައް ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ  ، ގޮތާއިންކޮށް ވަކިކުރާނެކޮމިޓީއަށް މެންަބރުން ޢައްޔަ

 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިބއުރޯއިން ހަދާ ގަވާއިދުގައި 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 އުނިކުރުން 33
 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 :ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  34

 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. )ހ(   
 

ގެ    (1)    )ޖީ.ޑީ.ޕީ.(  މިންގަނޑު  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މިންގަނޑުތައް  މުހިންމު  އިޖްތިމާޢީ  އަދި  އިޤްތިޞާދީ  ހިސާުބތަކާއި 

 ؛ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެ ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ިބއުރޯއާ ޙިއްޞާކުރުން
 

ގެންދިއުމަށްޓަކައި   ތަފާސްހިސާުބގެ މަސައްކަތްތައް އެއް އުސޫލަކުން ކުރިއަށް  (2)   
މަސްއޫލިއްޔަތު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ބެލެހެއްޓުމުގެ  އެއްކޮށް  ތަފާސްހިސާުބ 

މެދުގައި އިދާރާތަކުގެ  ހުރިހާ  ރާވަ  ،ޙަވާލުވެފައިވާ  ހިންގުމުގައި އި މަސައްކަތް 
ގޮތެއްގައި   ހަރުދަނާ  ގުޅުން  މަސައްކަތް   ޤާއިމުކޮށްއޮންނަންޖެހޭ  އެ 

 ؛ވިލަރެސްކުރުން
 

ތަފާސްހިސާުބގެ    (3)    ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކަޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އެކި  އިނިޒާމު 
 ؛ދާއިރާތަކުން ނެގޭ މަޢުލޫމާތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 

ތަފާސްހިސާާބެބހޭ   (4)    ޯބހިމެނުމާއި  މަތިން  ލަފާގެ  ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ  ޗީފް 
ކުރި އިދާރާތަކަށް މާ  އުގެންދި  އަށް ސަރވޭތައް  ކަމާެބހޭ  ގުޅޭގޮތުން 

 ؛އިރުޝާދުދިނުން
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ރައްކާކުރުމާ  (5)    ބެލެހެއްޓުމާއި  އެއްކުރުމާއި،  ތަފާސްހިސާުބ    އި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
މަގުފަހިކުރުމަށް  ބޭނުންކުރުމަށް  މިންގަނޑުތަކެއް  އެއްހަމަ  ބޭނުންކުރުމުގައި 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  މިންގަނޑުތަކާ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 
ޚާއްޞަ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް ިބއުރޯއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ އެ  

 ؛މިންވަރު ބެލުންމިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ 
 

އެކުލަވާލައި   (6)    ތަފާސްހިސާުބ  އިދާރާތަކުން  ބަލަހައްޓާ  ތަފާސްހިސާުބ 
މިންގަނޑުތަކާއި   ،ހާމަކުރުމުގައި މަސްދަރުތަކާއި،  ތަފާސްހިސާުބގެ 

އުސޫލުތަކާއި ސައިންޓިފިކް  ޢަމަލުކުރެވޭ  ގުޅޭގޮތުން  ، އިޖުރާއަތުތަކާ 
 ؛ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުން ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ

 

ތަކުރާރުވެ    (7)    މަސައްކަތް  އިދާރާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ  އެއްކުރާ  ތަފާސްހިސާުބ 
ހިންގައި،  ރާވައި  ކަންކަން  އެއްކުރުމުގެ  ތަފާސްހިސާުބ  ފުށުނާރާނެހެން 

 ؛ވިލަރެސްކުރުން
 

ސްޓްރެޓަޖީ    (8)    ދުރުރާސްތާގެ  ތަފާސްހިސާުބގެ  ވަކި  ޤައުމީ  އެކުލަވާލުމުގައި 
 ؛ދާއިރާތަކުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ތަފާސްހިސާާބއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން

 

ސްޓްރެޓަޖީއަށް ބިނާކޮށް ތަފާސްހިސާުބގެ   ގެޤައުމީ ތަފާސްހިސާުބގެ ދުރުރާސްތާ  (9)   
 ؛އަހަރީ ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކުރުން ތަކުގެދާއިރާ ކިއެ
 

މު  (10)    ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ހިންތަފާސްހިސާުބގެ  ޢާންމުން  ގުޅޭގޮތުން  މުކަމާ 
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމުގައި   )ށ(   
ކޮމިޓީން   ދަށުން    ޢަމަލުކުރާނެ ކުރުމުގައި  ޤާނޫނުގެ  މި  ހަދާ ިބއުރޯއިން  އުސޫލުތައް 

 ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 އުނިކުރުން 34
 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިބއުރޯއިން ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ކޮމިޓީގެ އިތުރުން، މި    33މި ޤާނޫނުގެ   35
މި  ހޯދުމަށްޓަކައި،  ލަފާ  ފަންނީ  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ 
ިބއުރޯއަށް   ކޮމިޓީތައް  ފަންނީ  ަބޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

 ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން  34
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިބއުރޯއިން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާ 
ަބޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އެކަމާގުޅޭ   ހޯދުމަށްޓަކައި،  ގޮތުގެމަތިން 

 ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުމުގެ ާބރު 
 

ޅުމުގެ ަބދަލުގައި، ތު އެކި ނަންނަމުގައި ޤާނޫނުން ކޮމިޓީތައް ކަނޑައަިބއުރޯގެ މަސައްކަތްތަކަށް ތަފާ ސަބަބު 
ިބއުރޯގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ކުރެވޭނެ މަގު ިބލުގައި 

   ން. ފަހިކޮށްދިނު

 :22އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  މިޓީން  ކޮ 

ހަމަޖައްސައި،    50ިބލުގެ    ،މާއްދާއަކީވަނަ    51ިބލުގެ   ގޮތުގައި  މާއްދާގެ  )ށ(  ވަނަ  މާއްދާގެ  ގޮތަށް އެ  ތިރީގައިވާ 

 އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

51 

 )ށ( 

މީހަކު   ޚިލާފުވެއްޖެ  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  އޭނާ މި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޢަމަލުގެ  ކުރި 
  އޭގެ އިތުރުން، އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

އަށްވުރެ    60,000 ރުފިޔާ  ހާސް(  ޖޫރިމަނާކުރުމު  ޮބޑު)ފަސްދޮޅަސް  ޢަދަދަކުން   ގެ ނޫން 
 އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

50 

 )ށ( 

ވަޒީފާއާެބހޭ   ކުރި ޢަމަލުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހަކު  
)ފަސްހާސް(   5،000/-ފިޔަވަޅުއެޅުމާއެކު، އެ މީހަކު  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާއާމެދު  

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ   ޢަދަދަކުންދެމެދުގެ    އާ)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާ  60,000/-  ރުފިޔާއާއި
 އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ިބއުރޯގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ތަފާސްހިސާާބެބހޭ ޤައުމީ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް   ސަބަބު 
ނަމަވެސް އޭނާގެ   ގޮތެއްގައިނުވަތަ ނުސީދާ  ގޮތެއްގައިސީދާ  ،ކުރިން  ޭބނުންކުރުމުގެ ލިޭބ މަޢުލޫމާތެއް  

ކުރި ޢަމަލުގެ ކުޑޮަބޑު   ފިނަމަ އެމީހަކުއަމިއްލަ މަންފާއަށް ނުވަތަ ފައިދާއަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ޭބނުންކޮށް
އެންމެ ދަށްވެގެން ފިނަމަ، އަދި،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ދީ  މިނަށް ަބލައި އެމީހަކު

އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ   އިފިނަމަ،އި ކަނޑަނާޅަޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ޢަދަދެއް ޤާނޫނުގަ
އެކި މުވައްޒަފުންނާމެދު އެކި އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެކަމެއްކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަަބުބން  

މި އަކުރު ،  ފުރުސަތު ހުޅުވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ   ލިުބމުގެނެތި މުވައްޒަފުންނަށް އަދަުބ    ހަމަހަމަކަމެއް
 އިޞްލާޙުކުރުން. 

 :23އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

)ށ(    51ިބލުގެ    ،މާއްދާއަކީވަނަ    52ިބލުގެ   މާއްދާގެ  އެ  ހަމަޖައްސައި،  ގޮތުގައި  މާއްދާގެ  ގޮތަށް ވަނަ  ތިރީގައިވާ 

 އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

52 

 )ށ( 

މީހަކު   ޚިލާފުވެއްޖެ  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  އޭނާ މި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޢަމަލުގެ  ކުރި 
  އޭގެ އިތުރުން، އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

އަށްވުރެ    60,000 ރުފިޔާ  ހާސް(  ޖޫރިމަނާކުރުމު  ޮބޑު)ފަސްދޮޅަސް  ޢަދަދަކުން   ގެ ނޫން 
 އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

51 

 )ށ( 

ވަޒީފާއާެބހޭ   ކުރި ޢަމަލުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހަކު  
)ފަސްހާސް(   5،000/-ފިޔަވަޅުއެޅުމާއެކު، އެ މީހަކު  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާއާމެދު  

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ   ޢަދަދަކުންދެމެދުގެ    އާ)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާ  60,000/-  ރުފިޔާއާއި
 އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
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ފަރާތަކުން ސަބަބު  ހިންގައި  ޢަމަލެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ަބލައި   މި  މިނަށް  ކުޑަޮބޑު  ޢަމަލުގެ  ކުރި 
ދަށްވެގެން  އެންމެ  އަދި،  ދީފިނަމަ،  ިބއުރޯއަށް  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އެމީހަކު 
ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ޢަދަދެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑަނާޅައިފިނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ކި އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެކަމެއްކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަަބުބން  އެކި މުވައްޒަފުންނާމެދު އެ
ހަމަހަމަކަމެއް ނެތި މުވައްޒަފުންނަށް އަދަުބ ލިުބމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ، މި އަކުރު 

 އިޞްލާޙުކުރުން. 

 :24އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

)ށ(    52ިބލުގެ    ،މާއްދާއަކީވަނަ    53ިބލުގެ   މާއްދާގެ  އެ  ހަމަޖައްސައި،  ގޮތުގައި  މާއްދާގެ  ގޮތަށް ވަނަ  ތިރީގައިވާ 

 އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

53 

 )ށ( 

މީހަކު   ޚިލާފުވެއްޖެ  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  އޭނާ މި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޢަމަލުގެ  ކުރި 
  އޭގެ އިތުރުން، އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

އަށްވުރެ    60,000 ރުފިޔާ  ހާސް(  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ   ޮބޑު)ފަސްދޮޅަސް  ޢަދަދަކުން   ނޫން 
 އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

52 

 )ށ( 

ވަޒީފާއާެބހޭ   ކުރި ޢަމަލުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހަކު  
)ފަސްހާސް(   5،000/-ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާއެކު، އެ މީހަކު  

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ   ޢަދަދަކުންދެމެދުގެ    އާ)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާ  60,000/-  ރުފިޔާއާއި
 އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 

ަބލައި  ސަބަބު  މިނަށް  ކުޑަޮބޑު  ޢަމަލުގެ  ކުރި  ފަރާތަކުން  ހިންގައި  ޢަމަލެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 
ދަށްވެގެން  އެންމެ  އަދި،  ދީފިނަމަ،  ިބއުރޯއަށް  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އެމީހަކު 

 ހިންގައިފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ޢަދަދެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑަނާޅައިފިނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއް
އެކި މުވައްޒަފުންނާމެދު އެކި އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެކަމެއްކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަަބުބން  
ހަމަހަމަކަމެއް ނެތި މުވައްޒަފުންނަށް އަދަުބ ލިުބމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ، މި އަކުރު 

 އިޞްލާޙުކުރުން. 
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 :25އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

)ށ(    53ިބލުގެ    ،މާއްދާއަކީވަނަ    54ިބލުގެ   މާއްދާގެ  އެ  ހަމަޖައްސައި،  ގޮތުގައި  މާއްދާގެ  ގޮތަށް ވަނަ  ތިރީގައިވާ 

 އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

54 

 )ށ( 

މީހަކު   ޚިލާފުވެއްޖެ  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  އޭނާ މި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޢަމަލުގެ  ކުރި 
  އޭގެ އިތުރުން، އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

އަށްވުރެ    60,000 ރުފިޔާ  ހާސް(  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ   ޮބޑު)ފަސްދޮޅަސް  ޢަދަދަކުން   ނޫން 
 އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

53 

 )ށ( 

ވަޒީފާއާެބހޭ   ކުރި ޢަމަލުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހަކު  
)ފަސްހާސް(   5،000/-އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާއެކު، އެ މީހަކު  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ   ޢަދަދަކުންދެމެދުގެ    އާ)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާ  60,000/-  ރުފިޔާއާއި
 އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 

ަބލައި  ސަބަބު  މިނަށް  ކުޑަޮބޑު  ޢަމަލުގެ  ކުރި  ފަރާތަކުން  ހިންގައި  ޢަމަލެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 
ދަށްވެގެން  އެންމެ  އަދި،  ދީފިނަމަ،  ިބއުރޯއަށް  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އެމީހަކު 

 ހިންގައިފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ޢަދަދެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑަނާޅައިފިނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއް
އެކި މުވައްޒަފުންނާމެދު އެކި އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެކަމެއްކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަަބުބން  
ހަމަހަމަކަމެއް ނެތި މުވައްޒަފުންނަށް އަދަުބ ލިުބމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ، މި އަކުރު 

 އިޞްލާޙުކުރުން. 

 :26އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

)ށ(    54ިބލުގެ    ،މާއްދާއަކީވަނަ    55ިބލުގެ   މާއްދާގެ  އެ  ހަމަޖައްސައި،  ގޮތުގައި  މާއްދާގެ  ގޮތަށް ވަނަ  ތިރީގައިވާ 

 އިޞްލާޙުކުރުން.
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މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

55 

 )ށ( 

)ފަސް    0005,   ކުޑަޮބޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކަމުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
ރުފިޔާއާ   ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ    00030,ހާސް(  ޢަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  ހާސް(  )ތިރީސް 

 އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 
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 )ށ( 

އާ   )ހ(  މާއްދާގެ  ރިޢާޔަތްކޮށްޚިލާފުވެއްޖެނަމަމި  ކުޑަޮބޑުމިނަށް  ކަމުގެ   ،   -/1،000 
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ   ސް ހާސް(ފަ)  5،000/-ހާސް( ރުފިޔާއާ  އެއް)

 އިޚްތިޔާރު ިބއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
 

ކުށު ސަބަބު  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  ޢަދަދުތައް  ޖޫރިމަނާގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ޢަމަލާ މި  ގެ 
 ޞްލާޙުކުރުން.  ފެންނާތީ، މި އަކުރު އި އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަށް ޮބޑުކަމަށް ކޮމިޓީއަށް

 :27އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

  ތިރީގައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ގޮތުގައި    56ިބލުގެ    ،މާއްދާއަކީވަނަ    57ިބލުގެ  

 އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. ގޮތަށް 

އިތުރުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 
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ޚިލާފުވީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުންނަމަ، އެ މުއައްސަސާ ހިންގުމާ  މި މާއްދާގެ )ހ( އާ  
 ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރަންވާނެއެވެ.

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު  މާއްދާގައި  ޙާލަތެއްގައިމި  މުއައްސަސާއަކުން ހިންގާ  ރެވޭނީ ޖޫރިމަނާކު  ފަދަ ޢަމަލެއް 
 އިތުރުކުރުން.   މި އަކުރު  ކޮން ފަރާތަކުންކަން ަބޔާންކޮށް،

 :28އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

 ( ގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާށ ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާގެ )   65ިބލުގެ    ،މާއްދާއަކީވަނަ    66ިބލުގެ  

 ކޮށް، އަކުރުތައް ތަރުތީުބކުރުން.  އަކުރެއް އިތުރުގޮތަށް 
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ލް ކައުންސިލްގެ މެމްަބރުން، ތަފާސްހިސާުބގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް އެއްަބސްވެ ކަސްޓެޓިސްޓި
 އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކޮށް، އެއަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 ގެ ަބލަހައްޓާ އިދާރާގެގޮތުން ިބއުރޯއިން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް މަޢުލޫމާތު  އަދި  ތަފާސްހިސާުބ އެއްކޮށް ސަބަބު 
ކަށްވަރުކުރަންޖެހޭނެތީ ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން  މެންަބރުންވެސް    ،ސިއްރު  ކައުންސިލްގެ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް 

 ން.  ރުއްޔަތުން ލިޭބ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓުމަށް ލާޒިމްކުސިއެފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ހައި
 

 :29އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީން  

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( ގެ ގޮތުގައި   65ިބލުގެ    ،މާއްދާއަކީވަނަ    66ިބލުގެ  

 ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން.  ގޮތަށް  ތިރީގައިވާ

އިތުރުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

65 

 )ރ( 

މަޤާމުގައި ދެމިހުންނައިރު އަދި މަޤާމުން ވަކިވުމަށްފަހުގައިވެސް، ތިމާގެ މަޤާމު އަދާކުރުމުގައި  
 ތިމާއަށް ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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 )ބ( 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިބއުރޯއިން ަބލަހައްޓަމުން ގެންދާ މަޢުލޫމާތު  
 ނިޒާމެއް ިބއުރޯގައި ޤާއިމުވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 

 ގެ ަބލަހައްޓާ އިދާރާގެގޮތުން ިބއުރޯއިން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް މަޢުލޫމާތު  އަދި  ތަފާސްހިސާުބ އެއްކޮށް ސަބަބު 
ކަށްވަރުކުރަންޖެހޭނެތީ ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން  މެންަބރުންވެސް    ،ސިއްރު  ކައުންސިލްގެ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް 

 ން.  ރުއްޔަތުން ލިޭބ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓުމަށް ލާޒިމްކުސިއެފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ހައި
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  ނިންމުން   .5

ކޮމިޓީން   ދިރާސާކޮށް  ބިލު"ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބުެގ  "  ،ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާަޤއުމީ ތަރައްީޤއާއި ތަރިކައިގެ  

ލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވުމަށް އެދި، ގެނައި ަބދަލުތަކާއެކު، އެ ިބލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާގޮތަށް ިބލާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖި

 01  ( ެގ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް،ރވަނަ މާއްދާެގ )  99ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާިއދުެގ  

ވަނަ ބައްދަލުވުުމަގއި ކޮިމޓީއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުަގިއ    44  ވަނަ އަހަރުެގ  2021  ަގއި ބޭއްވި މި ކޮމިޓީެގ  2021  ޖުލައި

 ބައިވެރިވި މެންބަރުންެގ ިއއްތިފާޤުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ތަފާސްހިސާބުެގ  "ފާސްކޮށްފައިާވ    ކޮމިޓީންވީމާ،   މަޖިލީހަށް ،  ބިލު"ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޢިއްޒަތްތެރި  ތިޔަ 

  އެދި، މި ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަމެވެ.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެްއެގމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން

___________________________ 

 2021 ޖުލައި 01
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 ބިލު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ 
 

 ބާބު   އެއްވަނަ 
 ފެށުން 

 
ތަފާސްހިސާބާބެހޭ    ،މިއީ )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި ނިޒާމެއް    ޤައުމީދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އެްއކުރެޭވ  ރަސްމީ    ،ޤާއިމުކޮށް އެއްކުރުާމއި،  ތަފާސްހިސާބު 
ހޯދުމާ ނަތީޖާ  ބޭމާއިކުރުޢާންމުއި،  މަޢުލޫމާތުެގ  ކުރުމުަގިއ  ނުން، 

 ބަޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ.  ލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައްޢަމަ
 

ކިޔާނީ )ށ(   ޤާނޫނަށް  ޤާނޫނު" ސްތަފާ  ޖޭެގ"ދިެވހިރާއް  ،މި  ހިސާބުެގ 
 އެވެ. 
 

 ޤްޞަދުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. މައިަގނޑު މަޤާނޫނުެގ  މި  .2 ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު 
 

ތަރައްޤީކުރުާމއި )ހ(   ދާއިރާ  ތަފާސްހިސާބުެގ  ޤައުމުެގ    ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
  ންމު މުހި  ދޭ އަންަގއިޙާލަތު  އަދި ތިމާވެށީެގ  ޢީއިޖްތިމާ  ،އިޤްތިޞާދީ

އެްއކޮށް،  ތަފާސް ފެންވަރުަގއި  ޤައުމީ  ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭހިސާބު 
ިއތުބާރުހުރި ރައްޔިތުންނަށް  ެއއްހަމައެްއަގިއ    ،ޮގތެއްަގއި  އެންމެހައި 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

 
ސިޔާސަތުތަކުެގ   )ށ(   އެ  އެކުލަވާލުމަށާއި  ސިޔާސަތުތައް  ސަރުކާރުެގ 
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5 

 

ހޭ ބަދަލުތައް ނަންޖެންެގ  ،ށްކޮމިންވަރު ވަޒަން ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވޭ  
ތަފާ ބޭނުންވާ  އިތުބާރުހުރި    ،ސްހިސާބުދެނެަގތުމަށް  ޞައްޙަކަާމއެކު 

ފޯރުކޮށް އިދާރާތަކުން  ކަމާބެހޭ  އިންތިޒާމު ޮގތެްއގައި  ދެވޭނެ 
 ؛ހަމަޖެއްސުން

 
ބޯހިމެނުންފަދަ   )ނ(   ސަރވޭތަކާއި  މުހިންމު  ކުރާ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ 

ކަތަފާސް ޞައްޙަ  ޢުލޫމާތުމަ  މަށްންކަހިސާބާބެހޭ  އެއްކުރުމުަގިއ   
ދިނު  ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު  ރަްއޔިތުންނަށް މުެގ  އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާ   

 ؛ލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުންބާރުއަޅައި ހޭ
 

އިތުރުކޮށް،   )ރ(   ހުނަރު  ޢިލްމާއި  ތަފާސްހިސާބުެގ  މުޖުތަމަޢުގައި 
ބޭނުން ހެޔޮޮގތުަގއި  ޭއެގ  ތަފާސްހިސާބު  ންކަން ކަ  ަގއިއަލީކުރުމާއި 

ބާރުއެޅުމުެގ  ޮގތުންުގޅޭ  އިރާއާ ދާ ސާބުެގ  ތަފާސްހިޮގތުން  ނިންމުމަށް 
 ؛ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

 
ެއްއކޮށް )ބ(   އިދާރާތަކުން  އަދިދައުލަތުެގ  އަދި   ،  ރަސްމީ  ބަލަހައްޓާ 

 ؛ހިކުރުންމަށް މަުގފައިދާރީ ތަފާސްހިސާބުެގ ބޭނުން ހެޔޮޮގތުަގއި ހިފު
 

އެ ރަސްމީ  އްޖޭަގއި  ރާހިދިވެ )ޅ(   އެްއކުރުމާިއ،  އްކުރެޭވ  ތަފާސްހިސާބު 
ހޯދުމާއި،  މަ ނަތީޖާ  ބޭނުންކުރުމުަގިއ    ،ކުރުމާއިޢާންމުޢުލޫމާތުެގ 

ތަފާސްހިސާބުެގ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ފެންވަރުަގއި  ބައިނަލްއަޤްވާީމ 
އަސާސްތަމިންަގނޑުތަ މަިއަގނޑު  ތަފާސްހިސާބުެގ  ރަސްމީ    ، އްކާއި 

ޕްރިންސިޕަމެޑަފަން  ެގ.ދއ.  ނުވަތަ އޮފްންޓަލް   ޮއފިޝަލް ލްސް 
  ؛ކުރުންރެވޭނެ އުސޫލުތައް ޤާއިމުޢަމަލުކު ށްއަކްސް ސްޓިސްޓެޓި

 
  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ   އަދި  ބަލަހައްޓައި  ،އެއްކޮށްތަފާސްހިސާބު   )ކ(   

ހިފެހެއްޓުމާއި ސިއްރު  ފަރާތްތަކުެގ  ތަފާސްހިސާބު   ،މަޢުލޫމާތުދޭ 
 ؛ބޮޑުކުރުން ޤީންކަން ޔަންނަ އޮމެދުތަކާއެްއކުރާ ފަރާތް

Deleted : ިމ

Deleted :ްާ

Deleted : 
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ތަދިވެހިރާ )އ(    ފުރިހަމައަށް ޤައުމީ  ސްހިސާބުެގ  ފާއްޖޭެގ  ނިޒާމު 

ހޭދަ   ، ވިލަރެސްކޮށް ކުރެޭވ  މަސަްއކަތަށް  ތަފާސްހިސާބުެގ 
މަުގފަހިކޮށް އެދެވޭ  ،ކުޑަކުރުމަށް  ނެރުމަށް  ެއންމެ  ނަތީޖާ  ޮގތުަގއި 

 ؛ބާރުއެޅުން

 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފޯރުކޮށް  އި ރުގަ ވަފެން  ވާމީބައިނަލްއަޤް ( )ވ   ދޭންޖެހޭ 

އިތުތަފާސް ޮގތެްއަގިއ  ހިސާބު  ބެލެހެއްޓުމާިއ    ،ެއއްކޮށްބާރުހުރި 
 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

 
ދައުލަތުެގ  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުެގ   )މ(   ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ނިޒާމުެގ 

ތަފާސް ބައިނަލްއަޤްވާމީއިދާރާތަކާިއ،    ޖަމާޢަތްތަކާއި  ހިސާބާބެހޭ 
 ކުރުން.ރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ބަދަހިކު ކު ުގޅުންއެ ތަކާސާއްސައަމު
 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް   މޯލްޑިވްސް 

 
ބިއުރޯ އޮފް   މޯލްޑިވްސް

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އުފެއްދުން 
ފެށުމާއެކު )ހ(  .3 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،މި 

ލުތަްއ ާގނެ ުއސޫން ހިއިވަރާ  ންކަންއެންމެހައި ކަ  ތަފާސްހިސާބާުގޅޭ
މި ޤާނޫ ތަންފީޛުކަނޑައެޅުމަށާއި  ެއންމެހައި ނު  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް 

އޮފް   މޯލްޑިވްސް"  ، ކުރުމަށްޓަކައި   ކަންކަން ބިއުރޯ 
ނަމުގައިސްޓެޓިސްޓިކްސް"   ވަކިސަރުކާރު   ެގ    އެއް ިއދާރާ  ެގ 

 އުފެދުނީއެވެ. 
 

)ހ(   (ށ)   މާއްދާެގ   ފްއޮރޯ  ބިއު  ވްސްމޯލްޑިދަށުން  ެގ  މި 
މިއެކު ދުމާފެއު  ސްޓިކްސްޓިޓެސް ފެށުމުެގ   ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ، 

  ގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް    އައި  ހިނަގމުންކުރިން  
ބެލެހެއްޓު ނުވަތަ  ދަށުގައި  ހުމިލްކުވެރިކަމުެގ  ދަށުަގިއ     ރިމުެގ 

Deleted :  ެދައުލަތުގ

Deleted :¶
...

Deleted :ނ

Deleted :  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑ
…ދަށުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ

Deleted :،

Deleted : ިާައ
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ވަސީ  މުދަލާއި،  އެ  ޓުންޖެ ބަ  ގެ ތުދައުލަ،  ކާއިލަތްތައެންމެހައި   
ފާސްކޮށްފައިާވ  އެކަށަށް  ބިއުރޯއަ މަޖިލީހުން  ރަްއޔިތުންެގ  ައޅައި 

ދަށުންޤާނޫނީފައިސާާއއި،   ެއއްބަސްވުންތަކުެގ  އެ   ޮގތުންނާއި 
އެއުފުލަންޖެ  އިންބިއުރޯ ވާޖިބުހަންމެހޭ  ތަކާިއ  އި 

އެއްޮގތުންނީޤާނޫމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ،    ންދަށުތަކުެގ  ންބަސްވުނާއި 
ބިއުރޯ އޮފް   މޯލްޑިވްސް، ފާތައްކާިއ މަންބޭ ޙައްޤުތަލި  ބިއުރޯއަށްއެ  

 ބަދަލުީވެއވެ.  އަށްސް ސްޓެޓިސްޓިކް
 

ބަޔާން )ނ(   ގައި  )ހ(  މާއްދާެގ    ، ނީވާންރަ ތްކުކައްމަސަ  ރޯއުބިކުރާ  މި 
އަދިޕްރޮފެޝަނަލްކަމާ  ންފަންނީޮގތު ނުވަތަ   އެކު،  ސިޔާސީ 

ފަރާތެއްއެހެނި އެއްވެސް  ނުފޫހެން  ބާރާއި  ެއްއކިބާވެ،  ެގ  ޒުން 
 ވެ.  ހިފަހައްޓައިެގންނެ ސް އިންޑިޕެންޑަން ޕްރޮފެޝަނަލް

 
ރައްޔިތުން )ރ(   ކަންކަުމގައި  ޖަވާބުދާރީވާނީ ބިއުރޯާއުގޅޭ  މަޖިލީހަށް  ެގ 

   މިނިސްޓަރެވެ.
 

ކާއި  ބިއުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ 
 ޒިންމާތައް

 . ެއވެެއވަނީ  ށްފައިތިރީގައި ބަޔާންކޮލިއްޔަތުތައް ބިއުރޯެގ މަސްއޫ  .4
 

 
 

ތަފާސްހިސާޖޭގަ އްރާހިދިވެ )ހ(  ެއއްކުއި  ބެބު  އި  ލެހެއްޓުމާރުމާިއ، 
ބޭނުންކުރުމަށް ކުރުމުގައިބޭނުން މިންަގނޑުތަކެއް  ެއއްހަމަ   

ެއއްޮގތްާވ  ހިކުރުމުެގމަުގފަ މިންަގނޑުތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޮގތުން، 
ދި ޢަމަލުކުރާނެ  ވެހިރާއްޖޭޮގތުެގމަތިން  ަގނޑުތަކެްއ  ންމިަގއި 

 ؛ންލުވާކުލަ އެ
 

ލޫމާތުެގ ނަތީޖާ  މަޢުވޭ  ރެްއކުއި، އެއެއްކުރުމާ  ބުހިސާތަފާސް  ރަސްމީ )ށ(  
ޢާންމުކުރުމާއިހޯދުމާ ބޭނުންކުރުމުެގ    ، އި،  ތަފާސްހިސާބު 

 ؛ންފެންވަރު ހިފެހެއްޓު  ،މިންަގނޑުތައް ކަނޑައަޅައި އިއުސޫލުތަކާ 
 

Deleted :ޭން ެގންދިޔަންކުރަމުނުބ 

Deleted :ަރުކާރު ސ

Deleted : ެބިއުރޯއިންއ 

Deleted : ެށްރޯއަބިއުއ 

Deleted : ްވާނ

Deleted : ޭޖެހ

Deleted :ިޮގތުން މަސައްކަތުގެ  ނާއ

Deleted :ީާ

Deleted :ްއިދާރާއަކަށެ  ޓ

Deleted :ިރަންވާނީ ކުޓަންބައްކަތްތައް މަސައްރޯެގ އުބ
¶ވެ. ދަ ޮގތަކަށެ ފަރާތެްއެގ ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭފަ އެްއވެސް

Deleted :¶
...

Deleted :ަޞަ  ޚާއްށް ާެއ
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ދީތަފާސްހިސާ  މީރަސް (ނ)   މުމިޤްރާބަކީ  މުަގިއ  ރުކު ޤީއްރަތަ  އްމަޢެތަޖްޠީ 
ވަ ބަލައިކައްލަތެ ސީލާޒިމު  ދިމުަގއި  އިޤްތިޞާދީރާއްޖޭވެހި،  ، ެގ 
އާބާދީއާބެހޭ ތަފާސްހިސާބުެގ އަލީަގއި    ވެށްޓާއި، ތިމާ  ޢީ އަދިއިޖްތިމާ

އެހީތެ ވަޒަންކުރުމަށް  ޙާލަތު  ޮގތުން  މުެގދިނު ރިވެޤައުމުެގ 
ފަސޭހައިއެކުލަވާލައި ބު  ހިސާތަފާސް ބޭނުން،  ދަ  ފަނެފޭހި ން 

ނު ތަރާކިފަވަ   ،ަގއި އް ތެޮގ ަމޢުލޫމާތު އި  ެއއްގަ ހަމައެއް  ،ޖެހިކަށް    އެ 
 ؛ޢާންމުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 
ނިޒާމުން (ރ)   ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބަކީ   ތަފާސްހިސާބުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ 

ބު ހިސާފާސްތަ  ،ހެދުމަށްޓަކައި  ތަފާސްހިސާބަށްއިތުބާރުހުރި  
 ، އަދިކޮށްކާ ކޮށް، ރައްސާބު އެއްއި ތަފާސްހިގަ ކުތަރާދާއިޓާ  ލަހައްބަ
ޢަމަލުކުަގރުމުމުކުންޢާ އިޖުރާލުތައުސޫ  ރާނެއި    އަތުތައް ކާއި 

ެއއްޮގތަށް   ހަމަތަކާ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ފެންވަރުަގިއ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
 ؛އެކުލަވާލުން

 
ދިރި (ބ)   އާބާދީއާއި  ތަންދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބޯހިމެނުމާއިނުތައުޅޭ  ، ެގ 

 މީސްރަވާ  ންބޭނު  ހެންކޮންމެ  ށްކުރުމަޒަން ވަ   އްޤީ ތަރަޖޭެގއްރާވެހިދި
އެއްތަފާސްހިސާބު ޤައުމީމަށްކުރު  މުހިންމު  ފެން    ބޭނުންވާ  ވަރުަގއި 
ބޭނުންކުރާނެ   ،ކުރުާމއި  ސަރވޭތައް އެކުލަވާލުމުަގއި  ތަފާސްހިސާބު 

 ؛ލަވާލުންކުއެޓަމްތައް  ކޯޑިންގ ސިސްނުވަތަ  ކްލެސިފިކޭޝަން
 

ދިރިރުކަޤީފަ (ޅ)   ޙާލަތުެގ  އުޅުމުެގމާއި   ބުސާހިސްތަފާބެހޭ  ނާޒުކުކަމާ 
 ؛ން ހެއްޓުބެލެ ، އަދިއެްއކޮށް

 
ވަޒަންކުރުމަށް ދިވެހިރާ ( ކ)   ދުވެލި  ތަރައްޤީެގ  އިޤްތިޞާދީ  އްޖޭެގ 

މިންަގނޑާ އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ  ޤައުމީ  ކޮންސިއުމަރ  ިއ،ބޭނުންވާ 
އިން ޕް ފައި)ސީ.ޕީ.އަ  ކްސް ޑެރައިސް  އިހިންމު  ދަ(  ޞާދީ ތިޤް މު 

 ؛ރުންކުމުންޢާ ލަވާލައިކުކޮށް، އެހިސާބު އެއްތަފާސް

Deleted :ހ

Deleted :ުއެ މަޢުލޫމާތ  

Deleted :ށ

Deleted :  ްބިއުރޯއިނ

Deleted :ނ

Deleted :ރ

Deleted :ބ

Deleted :.
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އެކި   ރާއިސަރުކާ ( އ)   އިދާރާތަކުން  ދައުލަތުެގ  ފާސްހިސާބު ތަރަސްމީ   

އެކުލަވާލުމަށް ޑެޒިްގނޭޓައަދި   ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ކުރެވޭ   ޑް 
 ؛ބެލެހެއްޓުން އެ ރަޖިސްޓަރީ  ކޮށް،ރަޖިސްޓަރީ  އްތަރވޭސަ
 

ތަރައްޤީރާއްޖޭދިވެހި ( ވ)   ދިވެހިރާއްއަެގ  އަދި ތިޞާ އިޤް  ޖޭެގށްޓަކައި،  ދީ 
ސިޔާއިޖް ސިޔާސަތުތައް  އެ    އިށާ މައެޅުކަނޑަ  ތައްސަތުތިމާޢީ 

ދެޛުތަންފީ މިންވަރު  ބޭނުންވާ  ކުރެވޭ   ރަސްމީނެަގތުމަށް 
ސްޓެނޭްގޒި ޑެ  ސްހިސާބާއިތަފާ ެގ ތަފާސްހިސާބު  ،ޓިސްޓިކްސް ޓަޑް 

މަޢުލޫމާތު   އިބަލަހައްޓަ  ،ކޮށްއް އެ  އިންތެރެ  ެގމުނިޒާޤައުމީ     އެ 
 ؛ރުކޮށްދިނުންތަކަށް ފޯހޭ ފަރާތްޖެދޭންފޯރުކޮށް

 
 ( މ)  

 
ލޭބަރާއްހިދިވެ ސަޖޭެގ  މާރކެޓާބެހޭ  ލޭބަރ    މާިއ، ރުކުތައްރވޭރ 
އެކުލަވާއެ  ބުހިސާތަފާސް  ރކެޓާބެހޭމާ ން  ވެެގަމދުލައި،  ްއކޮށް، 

 ؛ކުރުންންމުޢާފަހަރު ކުން އެއްއް( އަހަރަ)ތިނެ 3ކޮންމެ 
 

  ޤީކޮށް ތަރައް  މުނިޒާ  ޤައުމީ  ސާބުެގތަފާސްހި  ޖޭެގއްހިރާދިވެ (ފ)  
ހިއްސާ އެރު ކުރި ެއހީތެރިވުމުވުމުަގއި  ޤަުއމުތަކުެގ    ދޭދޭ  ،ޮގތުން ެގވެ 
ން ުގނހިސާބުެގ ރޮކާއެކު ތަފާސްތަތްރާމީ ފަބައިނަލްއަޤްވާ  ގައާއިމެދު

 ؛ރުން ުގޅުން ޤާއިމްކު

 
ފެންވަ (ދ)   ބޭނުރުަގއި  ޤައުމީ    ޓަޑް ނޭޒިްގޑެންވާ  ކޮންމެހެން 

އިދާރާޅުންހުރިުގކާ  އެކަމަ  ކްސްސްޓިސްޓެޓި މެެއއް  ދުވެރިކޮށް   
 ؛ެގ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުންބެލެހެއްޓުމު  ، އަދިށްއެްއކޮ
 

އަދި   ިއ، ލަވާލަ އެކު  ތައްޖީރެޓަސްޓް  ެގބުސާހިސްތަފާ  ޤައުމީ (ތ)  
ް؛ންރުންފީޒުކުތަ
 

Deleted :ޅ

Deleted :ްކުރާ  ޢާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށްެގނ
…ބެހޭ ސްހިސާބާތަފާ

Deleted :ުގެ ކ

Deleted : 

Deleted :ކ

Deleted :ާާ

Deleted :އ

Deleted : ޮށް، ަގާވއިދުންކ

Deleted : 

Deleted :އ

Deleted :ވ

Deleted :ވ

Deleted :މ

Deleted :ދ

Deleted :ފ

Deleted :ފ

Deleted :ެގރާސްތާ ދުރުެގ  
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ތަފާސްހިސާބު (ލ)   ބިނާކޮތަކަޓަޖީރެސްޓްެގ  ޤައުމީ  ޤައުމީ ށް  ށް 
ސާބުެގ ތަފާސްހި  ،މް ތައްޔާރުކުރުމާއިރޮްގރާރީ ޕްތަފާސްހިސާބުެގ އަހަ

ތެނިޒާމުމީ  ޤައު އުެގ  ޑެހޭޖެދަންފައްރެިއން  ޒިްގނޭޓަޑް   
ކަސްޓެޓިސްޓި   އި އާސީޕޮލި  ނޭޝަންސެމިޑި   އި،އަޅަ ޑަ ނކްސް 

 ؛ންމުކުރުންޢާ ށްއެްއޮގތަ  ޒް ކަލަންޑަރާލީ ރިޑްވާންސްއެ
 

ދިވެހި )ގ(    މަޢުލޫމާތު  ތަފާސްހިސާބާބެހޭ  ިއ  ރާއްޖެއާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ބޭރުގެ  ފޯދިވެހިރާއްޖެއިން  ފަރާތްތަކަށް    ނުމުަގއި ރުކޮށްދި 

 ؛ެގ ދައުރު އަދާކުރުންއެއް ރިވެދުމެ
 

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކަ  މީޤައުބުެގ  ސާހިސްތަފާ (ޏ)   ިއ  ނިޒާމު 
 ؛ރުންބިނާކުއިރާއިން ީމހުން ދާ ތަފާސްހިސާބުެގ

 
ބޭނުންފަރާތްތަކަށް  ބަލަހައްޓާތަފާސްހިސާބު    ރަސްމީ )ސ(   ފަ  ންނީ  ވާ 

 ؛ދިނުންލަފާ
 

މާނުވަ   ،ަގއިޮގތު  ންރަނަގޅުނޫ )ޑ(     ހިސާބުތަފާސްށް  އޮޅޭޮގތަ  ނަތަ 
 ؛ނުން ދިތުެގ ލަފާނެޮގޙުކުރާން ިއޞްލާކަމަ އެކަންބޭނުންކުރާނަ

 
ޤާނޫނުތަކާއި ( ޒ)   ރައްޔިތު  ތަފާސްހިސާބާުގޅޭ  ން  ަގާވއިދުތަކަށް 

 ؛ންރުވުކުއަހުލުވެރި
 

އެސާބުސްހިތަފާ )ޓ(   ބެލެތެރިކޮކާރައް  ، ރުމާއިއްކު    ޓުމާއި ހެއްށް 
 ؛ހިންުގން ޢާންމުކުރުމާުގޅޭ ަގވާއިދުތައް ހަދައި

 
މަސައްކަތްތަްއ   )ޔ(    ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ޑެޒިްގނޭޓަޑް 

ިއދާރާތަފުރިހަމައަށް   ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ކުން ކުރުމަށްޓަކަިއ 
ެއއްކޮ  މީރަސް  އްޓާބަލަހަ އެކުލަވާލުމަށް   ، ށްތަފާސްހިސާބު  އަދި 

Deleted :ތ

Deleted :ދ

Deleted :ދ

Deleted :ާެގދުރުރާސްތ 

Deleted : ައ

Deleted : ާއ

Deleted :ލ

Deleted :ތ

Deleted :ތ

Deleted :.

Deleted :¶
...

Deleted : ްށްޮގތަފަސޭހައިން އެނގޭ ަގާވއިދުތައ 
… ނުމާއި، ޤާނޫނުތަކާއި ފޯރުކޮށްދި

Deleted :ިހޭލުންތެރ  
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އިދާއެ ނުކުްއވެސް  ބިއުރޯެގ  ޅެދޭރާއަކުން  ޙާލަތްތަކުަގިއ،  ފަދަ 
އެކަމަ ފޯރުކޮށްދިނުންފަރާތުން  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންާވ  ދި  އަ؛ ށް 

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ޮގތް ބިއުރޯެގ ފަރާތުން އެކަމަށް  
 ރަންވާނެެއވެ. ވާއިދުަގއި ބަޔާންކުަގދާ  ހަށުންޤާނޫނުެގ ދަ މި
 

މި  މި (ޕ)   ދަޤާނޫނާއި  ޤާނޫނުގެ  ދަށުން  ގަވާއިދުތަކުެގ  ހަދާ    ށުން 
މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުބިއުރޯެގ  ކުރަންޖެހޭ  ރުތައް   އެންމެހައިމަށް 

 ން.  ކުރުކަންކަން
 

ބި  )ހ(  .5 އްތަރު ބާ ރޯގެބިއު ޤާނޫނުގައި    ަގއި މުކަޒިންމާތައް   ލިްއޔަތުތަކާއި އޫމަސްެގ  އުރޯމި 
ޤާނޫނުެގ މަށްޓަކައި މި ޤާނޫނާއި، މި  ިއވާ ކަންކަން ކުރު ފަބަޔާންކޮށް
ހަ އެއް ދަށުން  ގަވާއިދުތަކާ  ޮގޮގދާ  ބި ތިންެގމަތު ތްވާ  އުރޯއިން  ، 

އެންޖެހޭންކުރަ ކަން މެހަ  ބި   މުގެ ކުރު  ކަންއި    އަށް ރޯއުބާރު، 
 ވެ. ެގންެވއެލިބި
 

 އަެގއް ވަތަ  ފީއެއް ނު  ށްކަތްތަދުމަރުކޮށްދޭ ޚިފޯށުން  ދަ  މި ޤާނޫނުެގ (ށ)  
 ބިެގންެވއެެވ. ލިރު ބިއުރޯއަށް މުެގ ބާނެުގ
 

  ރުގެ މިނިސްޓަ  ހިންާގނީ،  ސްސްޓެޓިސްޓިކް  އޮފް   ބިއުރޯ  މޯލްޑިވްސް  .6 ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން 
 . ވެޝަންއެޓީ ސްޓެޓިސް ފްޗީ ންތިމަލަފާެގ

 
ން  ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަ

 ން ރު ޢައްޔަންކު
ސްޓެޓިސް )ހ(  .7 ޢަޝަން ޓީޗީފް  މިއްޔަން  މާއްދާކުރާނީ،   އި ގަ  

 ޔާެއވެ. ޖުމްހޫރިއްސުލްރައީ ންތިމަތުެގ ޮގިއވާށްފަޔާންކޮބަ
 

މާއް (ށ)   )މި  ެގހދާެގ  ދަ(  ޢަްއޔަންކުރާ  ލްޖުރައީސު  ށުން  މްހޫރިއްޔާ 
އިޢުފަރާތަކީ ޢާންމުކޮށް  އިޖާބަ  ންކުރުމުލާން ،  މީހުންއެކަމަށް   ެގދޭ 
 ވާނެެއވެ.  ން އި ވާމުގަ ކައް މީހެވޭ ވާލެހޮ ންތެރެއި
 

Deleted :ޔ

Deleted :އެހެނިހެނ

Deleted :ްާ

Deleted :ޯޒިންމާތައް އިތުރު ގެ ބިއުރ
...

Deleted : ްމު ޢާނ

Deleted : 

Deleted :¶
...

Deleted :ނ

Deleted : ްކަންކަމަށާއި ދޭ  ރާ ކުއިންރޯބިއުޮގތުނ
… ކަށްތަތްމަދުޚި

Deleted :¶
...

Deleted :)ހ(¶

Deleted : ެގ

Deleted :ެކީތަރާފަ އިސް އެންމ،  

Deleted :¶
...

Deleted :ެތް ގޮ ާާނ

Deleted :ުާ

Deleted :ނ

Deleted :ށ

Deleted :ުރިއްޔާމްހޫޖުލީހަށް ރައީސުލްޖިންެގ މަރައްޔިތ 
ރައީސހުށަހަޅާ 

Deleted :ީނަމަކ

Deleted :ުާ

Deleted :ްކޮށ

Deleted :،

Deleted :ަމެނ

Deleted :ަޅާ ހަށަހުއްޔާ ހޫރިމްޖުލްދި މި ޮގތުން ރައީސުއ
...
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ފެ  (ނ)   ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ޢައްޔަފަހުށްމަށުމި  ފު  ޗީންކުރާ  ފް ރަތަމަ 
( ސްތިރީ)   30ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ    މި،  ންސްޓެޓިސްޓީޝަ

 . އެވެ ވާނެ ންރަކުން ޢައްޔަ ޔާހޫރިއްޖުމްރަީއސުލްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި 
 

  ގެޓިސްޓީޝަން ޓެ  ސްޗީފް
 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް

ިއ  ރީަގތި  އްެގ ކިބައިަގއިރާ މީހެކުޮގތުގައި ޢައްޔަން  ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ  .8

 ވެ. ންވާނެއެ ފުރިހަމަވާ އްޠުތަޝަރުިއވާ ބަޔާންކޮށްފަ
 

 ؛ވުންމުަގއި ކަމަކުމުސްލި )ހ(  
 

 ؛ންވުކަމުަގއި ތެއްދިވެހި ރައްޔި )ށ(  
 

 ؛ރުންތުން ހުދި ސަލާމައްބު )ނ(  
 

 ؛ރިފައިވުންފު ރުހަ( އަތިރީސްފަހެއް) 35މުރުން ޢު ރ()  
 

ކަނޙަ އިސްލާމްދީނުގައި   ()ބ   ކުޑައެޅިފައިއްދެްއ   ތަނުވަ، ށެއް ވާ 
ޢަތަށް ރިކަން ޝަރީކުށެއް ކު  ެގތުވަކުށެްއ، ނުވަތަ ރިޝްޚިޔާނާތުެގ  

 ؛ކަމުަގއި ނުވުންސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކު
 

އިދާރާއަ ދައު )ޅ(      ޮއވެ،   އިސާއެއް ފަ  އިވާ ފަދައްކަންޖެހި  ކަށްލަތުެގ 
 ؛ންނުވުއި  ކަމުަގހެއްމީ ދައްކަމުންނުދާތިން  ޮގތުެގމައަޅާފަިއވާނޑަކަ
 

ކު )ކ(    ސާޖިނާއީ  ތަށެއް  ޙުކުމް  މީހަކު ބިތުވެ  ިއ  ކަމުގަ ންފީޛުކުރަމުންދާ 
 ؛ވުންނު
 

  ކުރެވޭ ބުންތިޚާ އި  ންށުނުަވތަ ޤާނޫނެއްެގ ދަދަށުން    ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ ( )އ  
ޢައްޔަން ނުވަ މަޤާމެއްތަ  މަޤާމެ، ކުރެވޭ  ސިޔާސީ  އް ނުވަތަ 

 ؛ކަމުގައި ނުުވންންދާ މީހަކުފުރަމު

Deleted :ބ

Deleted : ްކުރުމަށްޓަކައި ޔަންޢައ

Deleted :15 

Deleted :ަފަނަރ

Deleted :މަތިން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގ

Deleted :ަނަމެއް ލީހަށްެގ މަޖިންތުއްޔިރ 
  ކުށް މީހަަމޤާމަ ދި އެހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަ

ލީހަށް  މަޖިެގ  ންތުރުމަށް ރަްއޔިކުޢައްޔަން
)ތިރީސް( ދުވަހުެގ   30ތާ މްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާރައީސުލްޖު

ތެރޭގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެ މަޤާމަށް މީހަކު  

Deleted :ުންމައް ނިންޮގތެ ާުމާމެދ

Deleted :ްންތިެގމަ ޮގތު  ބަޔާންކުރާދާގައިމި މާއ 
  ނަމެއް ށްެގ މަޖިލީހަތުންްއޔިޔާ ރައްރިހޫޖުމްއީސުލްރަ
ކު  އެ ަމޤާމަށް މީހަ ދިވެ. އަވާނެއެޅަންހަށަހު

ެގ މަޖިލީހަށް  ތުންޢައްޔަންކުރުމަށް ރަްއޔި
ެގ  ( ދުވަހު)ތިރީސް 30ށަހަޅާތާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހު

   މަޤާމަށް މީހަކުޖިލީހުން އެމަ ެގންޔިތުއި ރައްރޭަގތެ
¶.  އެވެނެންވާމަން ނިތެއް ދު ޮގރުމާމެޔަންކުޢައް

Deleted :¶

Deleted :ުާ

Deleted :ުނަ ންހ

Deleted :¶

Deleted :¶
...

Deleted :25

Deleted :ީސް ފަންސަވ

Deleted :ި؛ގައި ނުވުން ހަކު ކަމުމީ ވާއި ފަ ރެވިލާސްކުފްއ

Deleted : ްއިސާެއއްފައެްއވެސ 



 

13 

 

 
އަމިއް )ވ(    ނުވަތަ  ކުންފުސަރުކާރު  އެްއވެސް  ހިންުގމުަގިއ    އްޏެންލަ 

އެވަތަނު  ވާ ކާތްތެރި ރަޙަ  އިސްކޮށް ކުންފަ  ެގ ފުންޏެއްދަ 
 ؛ވުންނު  ކަމުގައި މީހަކުނޭމެހި ކްޓަރުންެގ ބޯޑުަގއިޑިރެ
 

 ؛ން ނުވުކަމުގައިެގ މެންބަރަކުސިޔާސީ ޕާޓީެއއް  )މ(  
 

ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ )ފ(   ާވޖިބުތަްއ ޔަތުތަކާއި  މަސްއޫލިއް   ޤާމުެގމަ  ޗީފް 
ފެންއަ ޢިލްމީ  ލަދާކުރެވޭފަދަ   ގެ ތު އްކަސަ މަ  އަދި  ޔާޤަތުަވރާއި 

 ؛މީހަކު ކަމުަގިއުވން ރި ހުއަޚްލާޤު
 

  ނުވަތަ   ފީ ޑެމޮްގރަ  ނުވަތަ  މިކްސްިއކޮނޮ  ނުވަތަ  ބުތަފާސްހިސާ (ދ)  
ޢިލްމުސާހި ދާއިރާބު    ެއއް އެއާ ނުވަތަ ޑިްގރީ ފުރަތަމަ   ންއިެގ 

ތަޢުލީމު ރާކުލުޤަބޫ ކާރުރު ސަ އްސަނަދެ  ެގފެންވަރު ދޭ  މަތީ 
ރޮނުގތަފާސްހިސާ  ،ވާ ފައިކޮށްޙާޞިލު ންމަރުކަޒަކު ން ބުެގ 

ލިބިފަ ތަމްރީނާއި   ހިންުގތަޖުރިބާ  އަދި  ދާއިރާމު އިވާ  އިން  ެގ 
 ން. ވުަގއި ހެއް ކަމު ލިބިފައިވާ މީ ކަންޤާބިލުއާއި ބާރިތަޖު
 

ސްޓެޓިސް  .9 ތު މުއްދަމަޤާމުގެ  ޢައްޔަންނީނާންހުމިދެއި  މުަގމަޤާ  އެ   ޓީޝަން،ޗީފް  އޭނާ  ރެޭވ  ކު 
ފެށިެގތާރީޚު ދުވަހައަ(  އް)ފަހެ   5ން  ން  ުމއްދަތަރު  މި އަދި  ށެވެ.ހުެގ    

މާއްދާ  10ޤާނޫނުެގ   ދަށުވަނަ  ވަކިެގ    ޓީޝަން ޓިސްސްޓެ  ޗީފްކުރެވޭ  ން 
ކޮންމެ އެހެން  ސްޓެ  ފިޔަވަިއ  ްއ(  އެކެ )  1  ރުތު އި  ،ނެއް ޓިސްޓީޝަޗީފް 

 .ވެ ނެއެ ދާވިކުރެ ންޔަށް ޢައްރަދައު
 

  މަޤާމުން  ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން
 ން ކުރުކި ވަ

އޭ ސްޓީޓިޓެސް  ޗީފް )ހ(  .10 ވަކިނާެގ  ޝަން  ޗީފް ކުރެވޭނީ  މަޤާމުން 
 ރިކަމަށް،ކު  ކަމެއް  ފަދަންނުވާއެކަށީެގ  މަޤާމާ  ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ

އެ  ލަތެއްޙާ ދަރުވެރިވާފަޒުއު ށްރުމައަދާކު  މަޤާމު ނުވަތަ 
 ޤާބިލުކަން ކުރުމުެގދާއަ  މުޤާމަ  ތަ ވަނު،  ށްއްޖެކަމަމެދުވެރިވެ

Deleted :ށ

Deleted :،

Deleted :ެާ

Deleted :،

Deleted :،

Deleted :ައިންސް ސޯޝަލް ސ

Deleted : ަކުންަގނރޮ ފަދ 

Deleted :ްޓަރސްމާސ

Deleted : ްއެއ

Deleted : ްާެއ

Deleted :ާކު އައިދާރ
Deleted :¶

Deleted :ުާ

Deleted :11 

Deleted :ުާ

Deleted :ުޛ
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 އްޖެނަމަެއވެ.  ފެނިއްޔާއަށްލްޖުމްހޫރިސުއީރަ ނެތްކަމަށް
 

އެމާއްދާެގ  މި )ށ(   )ހ(   ސްޓީޝަންޓިސްޓެ   ޗީފް،  މަވެސްތްނައޮ   ހެން 
މަނާެގއޭ މަސް ޤާ  އަދާކުރުމު އޫލިްއޔަމުެގ  ެގ ހިސާބުތަފާސް ގައި  ތު 

ހި ކުށްޓަކަ އްޓުމަފެހެއަސާސްތައް    ސް ވެ އްއެ   ންެގޅި ުގ  ކަމަކާ  ރާއި 

މަޤާޙާ އޭނާެގ  މަސްއޫލެއްަގއި  ވާޖިބުއިޔަތާލިއް މުެގ  އަދާނު  ވުނީ  ކުރެ 
 .  ވެބެލެވޭނެއެ ކަމަކަށް ނު

 
ހުޤާމަންެގ  ޓިސްޓީޝަސްޓެ  ފްޗީ )ހ(  .11 ވުން ސްހުމު މަޤާ   ބެލޭނީ ޖެކަމަށް  ވެއްސްމު 

 .ެއވެތަކުގަ ޙާލަތްއަންނަނިވި 
 

 ؛ންމުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ޤާމަ  (1)   
 

 ؛ންނުފާދިޢުތިއިސް  (2)   
 

ޤާނޫނުެގ    (3)    މާއްދާގަ  10މި  ޮގތުެގވަނަ   ޗީފް   މަތިން،އިވާ 
 ؛ރުންަވކިކު  ކަމުންޓީޝަންޓިސްސްޓެ
 

ދަށުޤާނޫނެއް  ވަތަނު  ންދަށުސާސީެގ  އަނޫނުޤާ  (4)     ންެގ 
ޢައްޔަންކުނު ކުރެވޭ  ޚާބުތިއިން  މަޤާަމކަށް   ރެވޭވަތަ 

 ؛ންލުކުރިމަތި
 

 ؛މަރުވުން  (5)   
 

ނު ން މި ޤާނޫފުރިހަމަވުއިަގއި  ބަ ކިެގ  ން ޝަޓީޓިސްޓެސް  ޗީފް  (6)   
  .ނިވުންއު އްޝަރުޠެތަކުެގ ތެރެއިން ޝަރުޠުރާ ކުލާޒިމު
 

    ހުސްވާތާ ނަމަ، މަޤާމުޖެހުސްވެއްމު  ޤާ މަ  ެގން ޝަސްޓީޗީފް ސްޓެޓި )ށ(  

Deleted :ްށް މިޓީއަބެހޭ ކޮކަމާެގ ހުެގ މަޖިލީރައްޔިތުނ
ކަމަށް އެ ން ފެންނަ ވަކިކުރަމުންޤާނާ މަެގން، އޭނިފެ

އެ   ޅައި،ށަހަެގ މަޖިލީހަށް ހު ރައްޔިތުންކޮމިޓީން
  ޓުަގއި ބަިއވެރިވާވޯ ވެރުޒި ހާ އިގަ އްއެެގ ޖަލްސާޖިލީހުމަ

¶މުންނެވެ. ފާސްކުރުއްޔަތުން  ބިޣުލަންެގ އަބަރުމެން

 

Deleted :.

Deleted :.

Deleted :11 

Deleted :.

Deleted :.

Deleted :.

Deleted :ުރުހ

Deleted :ަސިފ

Deleted :ިފައެ ސ

Deleted :ްެގން ވެލަސ
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ތެރޭތިރީސް)  30 ދުވަހުެގ  ޤާ(  މި  ާއ  މާއްދާނަ  ވަ  7  ެގނުނޫަގިއ، 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޔަންޢައް މީހަކު މަޤާމަށް އެން ޮގތުެގމަތި  އެްއޮގތްވާ

 
  ގެން ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަ

 ނާޔަތްތައް ޢިރައާއި މުސާ
 ބުގެ ނައި  ެގއްޓަރެމިނިސްކަކީ  ނާޔަތްތަ ޢި  އާއިސާރަމު  ެގން ޓިސްޓީޝަސްޓެ  ޗީފް  .12

 . ވެކެ ތްތަޢިނާޔަ ރައާއިއެޅިފަިއވާ މުސާ ށް ކަނޑަމަޤާމަ

 
މަޤާމުން   ޓީޝަންޗީފް ސްޓެޓިސް

 ފާދިނުން ޢުއިސްތި
  ކޮށް ން ބަޔާފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަންޢުއިސްތި  ޓީޝަންސްޗީފް ސްޓެޓި  .13

ލިއްހޫރިލްޖުމްއީސުރަ އެހުށަހަޅައި  ޔުމަކުންޔާއަށް  ލިޔުން   ، 
   ެއވެ.އެ މަޤާމުން ވަކިވީއޭނާ ލިބުުމން، ޔާއަށް އްހޫރިޖުމްސުލްރައީ

 
ޝަންގެ  ޓީ ޓިސްޓެ ފް ސްޗީ

 ތުތައްމަސްއޫލިއްޔަ
  ފައިންކޮށްއި ބަޔާލިއްޔަތުތައް ތިރީގަ ންެގ މަސްއޫޝަޓީޓެޓިސްޗީފް ސް )ހ(  .14

 . އެވެނީ ވައެ
 

މަސައްޮގތުންނާނީފަން  (1)    ެގ  ސާބުހިތަފާސް  ންޮގތުެގކަތުއި 
ޕްނި  މީއުޤަ ންސް ޕެންޑައިންޑި  ލްފެޝަނަރޮޒާމުެގ 

ނާކޮށް  ނިޒާމު ހަރުދަ  ޤައުމީހިސާބުެގ  ހިފެހެއްޓުމާއި ތަފާސް
 ؛ހެއްޓުންފެހިވަރު ެގ ފެންބުތަފާސްހިސާ ރަސްމީ

 
ރާނިޒާމު   ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުެގ  (2)    ޤައުމީ    ،އި ންަގހި  ،އި ވަ 

މީ ޤައުބުެގ  ސާހިސް ތަފާގައިރުމީ ފެންވަލްއަޤްވާނައަދި ބައި
 ؛ރުންލުކުސީނިޒާމު ތަމް

ް

އެްއކޮށް  (3)    ތަފާސްހިސާބު  ެއކުލަވާލަ ޤައުމީ    އަދި  އި،، 
ތަފާސްހިސާ ައސާސްޢާންމުކުރުމުގައި  އި  ކާ ތަބުެގ 

 ؛ރުންންކުޤީޔަ ކަންފެތޭ ޤްވާމީ މިންަގނޑުތަކަށްއަނަލްބައި
 

މީ އުޤަ  ކައިށްޓަމައްޓުސް ހިފެހެޑަންއިންޑިޕެންފެޝަނަލް  ރޮޕް   (4)   

Deleted :60 

Deleted :ްފަސްދޮޅަސ

Deleted :8 

Deleted :¶

¶
¶

Deleted :"ްމުސާރައާއި   ެގން ޓިސްޓީޝަޓެ ސްޗީފ
¶" ވެ.ްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނެނޑައަޅާނީ ރަނާޔަތްތައް ކަޢި

¶ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނެވެ.ނީައޅާކަނޑަ އް 

Deleted :ީޝަންޓީސްޓެޓިފް ސްޗ  

Deleted :ޯތ



 

16 

 

އަެގހިސާބުތަފާސް ިއން ތެރެެގ  މްްގރާރޮޕްރީ  ހަ 
އެޑްވާންސް   ،ކްސް ޓެޓިސްޓިޓަޑް ސްޑެޒިްގނޭ  އުފައްދަންޖެހޭ

ކަލަންޑަ ކަނރިލީޒް  ތާފަިއވާޅިޑައެރުަގއި  ތަކަށް  ޚުރީ 
 ؛ ޢާންމުކުރުން

ް

ތެރެނިޒާމު  މީޤައު  ެގބުސާހިސްފާތަ  (5)     އިންެގ 
އް  ތަ ޑިނލަނޑުދަ  ެގސްތާދުރުރާ  ހޭޙާޞިލުކުރަންޖެ

 ؛އެޅުން ކަނޑަ
 

ޤާނޫނާ  (6)    ޤާ އިމި  ދަނޫމި  ގަވާއިދުތަކާނުެގ  ހަދާ   ށުން 
ދޭ    ންސިލުންކައު  ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ،ންތިެގމަ ޮގތު އެްއޮގތްވާ 

ނު ޤާނޫ  މާއި،ންުގހި  ރޯއު ބި  ށްއެްއޮގތަ  ލަފަޔާ
ދުވަމަރުކުތަންފީޛު ދުވަހަށްށް   ކަންންކަ  ކުރަންޖެހޭ  ހުން 

 ؛ންކުރު
 

  ޗީފް   ،އި ަގއިދު ގަވާދާ  ން ހަށުނޫނުެގ ދަޤާ  މި، މި ޤާނޫނާއި  (7)   
  ރާ ބަޔާންކުކަުމގައި  މަސްޫއލިއްޔަތު  ޓެޓިސްޓީޝަންެގސް
 ކަންކަން ކުރުން.  އިމެހަންއެ
 

ޗީޤާ  މި (ށ)   މަސްއޫލިއްޔަ ެގޓީޝަންޓެޓިސްސް  ފްނޫނުގައި    ަގއި މުކަތު 
ސްޗީފް  ކަންންކަ  ވާކަނޑައަޅާފައި    ވާނީ، ކުރަން  ންޓެޓިސްޓީޝަ 

 ެއވެ. ކުގަ އެ ކަމާންވަނި، މިއިނުލަ  ކާފޫޒަެގ ނުއް ތެރާފަ އެްއވެސް
 

ޤާނޫނަ )ހ(  .15 ގެ މުވައްޒަފުން ރޯބިއު ފެރަލުކުޢަމަ  ށްމި  ޤާނޫ  ށުމާއެކު،ން  ޢަމަލުކުިމ  ރަން ނަށް 

ކުރިންފެށުމު އޮފް ރޯ  ބިއުލް  ނޭޝަނަ  އައި  ހިނަގމުން  ެގ 
ވަނަ    3ޤާނޫނުެގ    މި ،ފުންޒަވައް މުހަިއ  އެންމެ  ެގކްސް ސްޓެޓިސްޓި

 ވެ. ވީއެ ެގން ބަދަލުހިނދުން ފެށިއެ އަށްއިދާރާ  ދޭފެ ދަށުން އުެގމާއްދާ
 

Deleted :ްާްވާ ޮގތުެގމަތިނ

Deleted :ާހަދާން ށު ދަ ނުެގމި ޤާނޫ އިމި ޤާނޫނ  
…ން  ޮގތުެގމަތިތްވާ އެްއޮގތަކާަގާވއިދު

Deleted : 

Deleted :ޫސް ންވެނ

Deleted :ިރުާަށާއ

Deleted :ްއެންޑް  ގ ންލް ޕްލޭނިނަނޭޝައޮފް  ޓްރީމިނިސ
…ން ދަށުޓްރަކްޗަރެގ އިންފްރާސް

Deleted :،

Deleted : ިާައ

Deleted :ަދާ  ންމުމަސައްކަތްކުރ

Deleted :ިށުމާއެކުކުރަން ފެމަލު ޢަށްނަނޫޤާ މ  ،

Deleted : ިާައ

Deleted : ެބަޔާންކުރާ ބިއުރޯގ

Deleted :ުއެވެ. ނީހުޖެއި ހަމަކަމުަގ ްއޒަފުންވަމ
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ުމވައް  )ށ(   ހިނގެ ންޒަފުބިއުރޯެގ  މަްއޗަށް  ބަރު ނަން  ޤާނޫނުާގނީ،   
 ނުެގޤާނޫ  އެ  ( އާއިޤާނޫނު   ސަރވިސްެގވިލްހި ސިދިވެ)  7200/5

 . ވެތަކެ ދުވާއި ަގހެދޭ ދަށުން
 

އަބިއުރޯެގ   (ނ)   ވަފަންނީ  މުވައްޒަފުންެގ  އިދާރީ  ިގންތިދި  ތަކާިއ  ޒީފާެގ 

ެގ  ރުމިނިސްޓައޮނިަގނޑެއް    ރީއިދާ  ންކުރާ ބަޔާ  ތައްޔަތުއްލިމަސްއޫ
ސަރވިސް    ލްވިސި ،  އިލަވާއެކުލަ   ބިއުރޯއިންލަފާެގމަތިން  

އޮނިަގނ  ،އަދި  .ވެ އެނެވާންހުށަހަޅަމިޝަނަށް  ކޮ ބިއުރޯޑު އެ  ެގ  ަގއި 
މަޤާފުމުވަްއޒަ އެކި  ކާތަޝަރުޠުމުތަކުެގ  ންެގ  ށް ކަންކަމައި 

 ންނަންވާނެެއވެ. އަޅާފައި އޮކަނޑަޢަދަދު  ވާނެންތިބެން ފުްއޒަމުވަ
 

ގެ  ންވައްޒަފު ގެ މުބިއުރޯ
   އެހެނިހެންމުސާރައާއި

 ތައް ޔަތްނާޢި

މުަވއްޒަފުން ބި  .16 ކަޔަތްތައްނާޢިއި  މުސާރައާ  ެގއުރޯެގ  ސިވިލް    ،ނޑައަޅާނީ 
 ވެ. ނެންސަރވިސް ކޮމިޝަނު

 
ޔަތު  ކާ މަސްއޫލިއްތަ ލްންސިއުކަ

 ން ޙަވާލުކުރު
މަސް ބިއުރޯ )ހ(  .17 ތެއޫލިއް ެގ  ވައެނޑަ ކަ  ންއިރެޔަތުތަކުެގ  ކި  ޅޭ 

ފެންވަތަކައުންސިލް  ކެއްތަ ތުއްޔަމަސްއޫލި ލާމަރުކަޒީ   ،ގައިރު ކުެގ 
ބަޔާޤާނޫނުމި    ކަިއ، ޓަމަށްހިންުގއުސޫލުން     ވާ ންކޮށްފައިގައި 

 . ެއވެނެދާވިރެ ލުކުޙަވާ ތަކާއުންސިލްކަ  ތިންެގމަތުޮގ
 

މަންސިލްއުކަ އުރޯއިން  ބި )ށ(   އެްއވެސް   އް ތެ ސްއޫލިއްޔަތަކާ 

މަންރަކުލުވާޙަ އެ  ތަސްއޫލިއްޔަތު ވާނީ،  ބޭނުންވާޛުކުރުމަށްފީން    
ތަނަ  އެއް  ސީލަތްތަވަ ާވކަން ވެފައިސް ވަކަުއންސިލެއްަގއި 
 ކުަގެއވެ. ކުރުާމއެށަވަރުކަ
 

ެގއްދާމާ  މި (ނ)   )ހ(  ޙަވާކާތަލްސިއުންކަ  ށުންދަ  ެގ  ލުކުރެޭވ   
ޙަވާލުކުރަންވާނީ  ސްއޫލިއްޔަމަ ޤާނޫނުެގތުތައް  ހަދާ    ންށުދަ  މި 

ޮގތުެގމަތިަގާވއިދުަގއި  ދު  ދެމެ  ކާ ކައުންސިލަ އެ  އި  އާ ރޯބިއު  ،ންވާ 
 ވުމެްއެގ ދަށުންނެވެ. ސްއްބަ ވޭ އެވެ

Deleted :2008

Deleted :2 

Deleted :ަހޭޒީފާއާބެވ

Deleted : ްތިން ލަފާެގ މަންެގ ޕޭ ކޮމިޝަނޭޝަނަލ
…އިންސްނޭންފް ފިއޮ މިނިސްޓްރީ

Deleted : ަލްލޯކ  

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ބާބ

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ުެގ ދަށުން ވޭ ަގާވއިދުވާލެލަ އެކ

Deleted :ާާ
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ދަށުން  ޤާނޫނުމި   )ރ(     ވޭ ވާލުކުރެ ޙަ   ތަކާކައުންސިލްެގ 
  އްޔަތުތައް ސްއޫލި މަ  އެ  ،އާއި ިއރާދާ   ެގކުއްޔަތުތަ މަސްއޫލި

ވަސީލަތްރުކުފީޛުންތަ ބޭނުންވާ  ހޯދާނެމަށް  ބި ތައް    އުރޯާއއި ޮގތާއި، 
ަމސައްުގޅިެގން  އް ތަސިލްންކައު މަސައްކަ  ރާނެ ކުކަތް  ްއ  ތްތަ ޮގތާއި، 
އުރެސްލަވި )ނ  މި  ،ލުތައް ސޫކުރާނެ  ވެެގ  (މާއްދާެގ  ދަށުން    ވޭ  
 . ވެއެ ވާނެން ރަކުންޔާބަ އިގަ މުސްވުބައްއެ
 

ޤާނޫނުެގ  .18 ޔަތު ގެ މަސްއޫލިއްތަކުކައުންސިލް ދަށުން  މި  އަތަކުސިލްން ކައު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ    ހޭޖެދާކުރަންން 
 ނީއެވެ. ށްފައި ެއވަކޮޔާން ތިރީގައި ބަ

 

ޤާނޫ )ހ(     ންގާ އަ  ންއިއުރޯބި  ށުންދަ  ދާެގމާއް  ވަނަ  17ެގ  ނުމި 
ކައުންސިތެްއެގޮގ ފެންވަރުަގއި  ލްމަތިން   ބާބެހޭހިސާސްތަފާެގ 
 ؛ޛުކުރުންތަންފީ ތުތައްއޫލިއްޔަސްމަ
 

ކައުން (ށ)   ރަސްމީ  ،  އިރާަގއިދާ  ާގހިނ  އިޚްތިޞާސް  ސިލެއްެގއެ 
އެ ސަރވޭތަކާ ށްމަރުއްކުތަފާސްހިސާބު  ކުރެވޭ  ބޯހިމެނުއި    ަގއި މު 

 ކަންރިތެހީއެ  ށްތަކަރާތް ފަނޭމެހި  އިނިޒާމުަގޤައުމީ  ހިސާބުެގ  ފާސްތަ
 ؛ނުންށްދިކޮރުފޯ
 

ޤާނޫނު (ނ)   ދަށުމި  ަގާވއިދުތަެގ  ހަދާ  ކައުންސިން  ފެންވަރުަގިއ    ލް އް 

 ؛ކޮށްދިނުންފޯރުރިކަން ށް އެހީތެއަރޯއި ބިއުކުރުމުަގތަންފީޛު
 

ދަށުން   (ރ)   ޤާނޫނުެގ  ގަވާއިމި  ކަ ަގދު ހަދާ   ކުރުމަށް  ތަކުންލްއުންސިއި 
 ން.ކުރުން ކަކަން އެންމެހައިޅާ  އަޑަކަނ
 

ތަފާސްހި  .19 މާޒިން ގެތަކުސަސާއްމުއަ ންހެއެ ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ބަލަހައްޓައިމި  އެއްކޮށް،    އަދި   ސާބު 
މަ އި ރޯ ބިއުއި  ދިނުމުަގފޯރުކޮށް އަދާކުރަންޖެހޭ    ތައް ޔަތުލިއް ސްއޫން 
ކަމާލަތުދައު  ،މުަގއިއަދާކުރު އިބެހޭެގ  އެ މާއިކަ ރިއެހީތެ  ދާރާތަކުން  ން ލުއްބާރު 

Deleted :ުބާބ

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ްކުނ

Deleted :ްރާތާ އަނެއް ފަ ތްރާ ފައެއ

Deleted : ިކ ންޔާބަާައ

Deleted :ާާުރ

Deleted :ްލޯކަލ  

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ްތުތައްއޫލިއްޔަ ސްމަ ބާބެހޭހިސާތަފާސ 

Deleted :18 

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ެސް ވެނޫންއ
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 . ެއވެދޭންވާނެފޯރުކޮށް

 
ނުެގ  މި ޤާނޫޮގތުންނާއި،  ރުުމގެ އަދާކު  ތަކާއި ވާޖިބުތައްޔަތުމަސްއޫލިއް  ރޯެގބިއު  .20 ތް ޔަމާޙި ނީނޫޤާ

ބާރުތަދޭ ބިލި  ބިއުރޯއަށް  ށުންދަ ތަ  ިއވާ  ގަ ނޫނުޤާ  ކުރުުމަގއި،ންފީޛުއް 
ނުތުޮގ ޤާނޫނަެގމަތިން،  ދާރެއްބާ  ލިބިދޭކުން  ވަތަ  ތެެގ  ޗީފް    ،ރޭގައިއިރާެގ 

ނުވަވައް މު   ެގރޯއުބި   ތަވަނު  ސްޓީޝަންސްޓެޓި ތަފާސްހިސާބުެގ   ތަ ޒަފަކު، 
ހި  މީޤައު ފަރާތަކުންމެނޭ  ނިޒާމުގައި   އިސިއްޔަތުން، ހަރަސްމީ    ެއނޫންވެސް 
  ދު އެއްވެސް ކަމަކާމެކޮށްލާ  ކޮށް ދޫނުތަ  ދު، ނުވަކުރާ ކަމަކާމެ ނިޔަތުގައި    ޔޮހެ

 ލޭނެެއވެ. ފުވާެއއް ނުއުޢުދަ އީނާ ޖިތަވަ ނުމަދަނީ
 

  ތްކަ އްސަމަ ކާތަފަރާ  އެހެން
 ކުރުން ވާލު ޙަ

މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ ،  ާއއެކު ޝްވަރާެގ މަންސިލްއުކަ  ޓިކަލްސްޓްސްޓެޓި )ހ(  .21
ޚިލާއެނޫންވެ ޤާނޫނަކާ  ޮގތުެގވާފުނުސް  ބިއުރޯެގ    މަތިންނެ 

ނުވަ  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުެގ މަސައްމަސައްކަތެއް   ންކުތަތްކަ ތަ 
މަޝްަވރާެގމިއެއް،  ބަ ސްނިސްޓަރުެގ  ޗީފް  ށް ޓިސްޓީޝަނަޓެމަތިން 
ފަރާއެ ޙަވާހެން    ވޭ ކުރެާވލުޙަ   އެޮގތުން  ވެ.ދާނެއެ ވިލުކުރެ ތަކާ 
ދެމެދުަގިއ  ފަރާތުެގ  އި ދެކަޓަށްމަކައެކުރަންާވނީ  ވާލު އް ޙަތްތަކައްސަމަ

 . ންނެވެށުދަ ެގއް އްބަސްވުމެވެވޭ އެ

 
ބަޔާން )ށ(   ގައި  )ހ(  މާއްދާެގ  ބިއުރޯެގ  ޮގވާ  ކޮށްފައި މި  ތުެގމަތިން 

ފަތެރެއިން    ކުެގސައްކަތްތަމަ ޙަވާލުކުރާެއހެން  ބާރެ ތަކާ  ެގ  ވަތުވޭނެ 
ޮގއްކަތް  މަސަދަ  ފައެ  ކާއިތްތަކައްމަސަ   ގެ ތުޙަވާލުކުރެވޭނެ 
ޤާނޫނު  ،އަތުރާޖުއި ދަށުންމި  ަގެގ  ހަދާ    އި ވާއިދުގަ  
 . ނެެއވެރަންވާކުންޔާބަ

 
 ވަނަ ބާބު ތިން 

 ސިލް ލް ކައުން ސްޓެޓިސްޓިކަ 
 

Deleted :ްބިއުރޯއަށ  

Deleted :ަކާ މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނ
ެގ ންސިލުކައު  ،ނެ ޮގތުެގމަތިންވާފުނުޚިލާ
…  ާއއެކުޝްވަރާމަ

Deleted : ުާ
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  ޅޭ ބާުގސްހިސާެގ ތަފާދިވެހިރާއްޖޭ  އިއް ކުރުަމށާްއކަތްތަރޯެގ މަސައުބި ()ހ  .22 ކަލް ކައުންސިލް ސްޓި ޓިޓެސް
އަދިށްލަވާލުމަކުއެތުތައް  ސަސިޔާ ނިޒާމު   ބުެގސާސްހިތަފާ  ،  ޤައުީމ 

ސް  ށްކުރިއެރުވުމަ ކައުޓިކަލް ޓިސްޓެލަފާދޭ    އް ލެންސި 
 ވެ. ންނަންވާނެއެ އޮ
 

  01  ނިވިއަންނަ  ވާނީއެކުލެިވެގން  ންސިލް ކައުސްޓެޓިސްޓިކަލް   )ށ(  
 . ށެވެޗަ މައް ންެގބަރު( މެންދިހައެއް)

 
 ؛ންޓީޝަފް ސްޓެޓިސްޗީ  (1)   

 
ޤަ ޖޭެގއްހިރާދިވެ  (2)    ތަސިޓީރވަނިޔު   އުމީ  މްސީލުކުރާނެ  

 ؛ފަރާތެއް
 

އިދައުލަތު  ދޭރުކޮށްފޯސާބު  ސްހިތަފާރަސްމީ    (3)    ދާރާތަކުެގ  ެގ 
 ؛ރާތެއްފަ އް(ތަރެހަ) 4 ކަނޑަައޅާ ޓަރުމިނިސް ންއިތެރެ
 

ބަ ރުނަންބަ(  3)  އަކުރުެގމި    (4)    ދައުލަތުެގ ކުރާ  ންޔާގައި 
ބި ފިޔަ   ތައްރާދާއި  މުކުރާންޢާ  އިލަ ވާލަކުއެ  އުރޯިއންވައި 

ބޭބުސާތަފާސްހި ސެޕްރައިންކުރާ  ނު  އަދި    ކްޓަރ ވެޓް 
 .( ފަރާތެއްއްހަތަރެ) 4 ޓީ ތަމްސީލުކުރާނެސިވިލް ސޮސައި

 
ދިވެހިރާބަރުެގ ދަށުންނަ ނަ( ވ2ަ )ށ( ެގ )އްދާެގމި މާ )ނ(   އްޖޭެގ  ން 

ކުރާ  ންްއޔަޢަ  ލަށްއުންސިކަކަލް  ޓިޓިސްސްޓެ ން  ރސިޓީމީ ޔުނިވަޤައު
ނުވަތަ ރިސަރޗްެގ ދާއިރާއިން  ެގ  ހިސާބުތަފާސް  ،ވާނީވާން  ރުބަމެން

ސަނަދެއް  ޑިްގރީ ން  އެއި  ލުކޮށްފަިއވުމާއެކު ޞިޙާ  ފެންވަރުެގ 
 ށެވެ. ވާ ފަރާތަކައި ފަބާ ލިބިޖުރިތަން ކުދާއިރާއަ

 
ރުަގިއ  ވަނަ ނަންބަ  (4ބަރާއި )ންނަ ނަ( ވ3ަ)  ެގ  ެގ )ށ(އްދާމާމި   (ރ)  

Deleted :ުާ

Deleted :ާކ

Deleted : ިާާއ

Deleted :ުާ

Deleted : ުއ

Deleted : ްާައ

Deleted :ާާ

Deleted :4 

Deleted :6

Deleted : ެއ

Deleted :ެހަތަރ

Deleted :ިތެރެއިން ތަކުެގ ރާއިދާ ފަރާތްތަކާއ

Deleted :4 

Deleted :2

Deleted :ޭދ

Deleted :ަތަރެހ

Deleted :ުާ

Deleted :ުއެ ނުަވތަ  ޑީންެގ  ނިވަރސިޓީއެ ޔ
…  ،ކުރާއަދާ ،އްމެޤާމަ ތީޤާމަށްވުރެ މަމަ

Deleted :ިާ

Deleted :ްހޭާާބެއިމާޢިލ 
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ޮގރުންެގބަމެންފަިއވާ  ކޮށްޔާންބަ ލް ޓެޓިސްޓިކަސްތުަގއި   
ޢައް އުންސިލަށްކަ   ނުވަތަ   ، ސާބުސްހިފާތަ،  ކުރަންވާނީންޔަ 

،  އިންސްސަ  ލްޝަސޯ  ތަނުވަ  ޑެޮމްގރަފީ،ވަތަ  ނު،  ސް ކްމިއިކޮނޮ
ސްޓަޑީވަތަ  ނު ނުވަތަ  އެންވަޔަރަމަންޓަލް  ސައިންސް،  ސް،  ޑޭޓާ 

އެއާ އްްގރީއެ ޑި ން  ކުރޮނަގ  ފަދަނުވަތަ އެކައުންޓިންގ  ްއ  އެ  ނުވަތަ 
ޙާޞިލުކޮފެންވަ ސަނަދެއް  ާވ  ފައިލިބި  ބާތަޖުރިުގުމެގ  ންހި  ،ށްރުެގ 

 ވެ. ކެފަރާތްތަކެ
 

ޢަމަލުށްނޫނަޤާ  މި (ބ)   ދުދޮޅަސް)ފަސް  60ތާ  ފަށާރަން  ކު  ވަހުެގ  ( 
ޤާނޫނުެގ  ގައިރޭތެ މި   ޮގތުެގމަތިން   ަގިއވާއްދާ މާ  ނަވަ  23 

މީހުން  ސިލަށް ކައުންސްޓެޓިސްޓިކަލް    ލްކައުންސިއެ  ންކޮށް  ޔަޢައް 
 ންވާނެެއވެ. ނިންމައެކުލަވާލައި 

 
މި ނީރާކުންޔައްޢަމެންބަރުން    ލަށްސިންކައު  ކަލްޓިސްޓެޓިސް )ހ(  .23 ކުރުން ން ޔަން ޢައްރުމެންބަ  

 .ވެމިނިސްޓަރެ ަމތިންތުެގރާ ޮގކުންއި ބަޔާދާަގމާއް
 

ބަރުަގިއ  ންނަ  ވަނަ  (2)  )ށ( ެގދެާގ  ނަ މާއްވަ  22  ެގނުމި ޤާނޫ )ށ(  
މެންބަރު ޤައުމީ ޖޭރާއްވެހިދި ނީ  ޑައަޅާކަނ  ބަޔާންކުރާ   ެގ 

 . ވެންނެ ރސިޓީނިވަޔު
 

ރުަގިއ  ބަންނަ  ނަވަ(  4)( ެގ  )ށދެާގ  ވަނަ މާއް  22މި ޤާނޫނުެގ   (ނ)  
ފަހަރަކު، ންރަންކުޔަޢައްން  މެންބަރު  ޔާންކުރާބަ ކޮންމެ  ބޭނުންވާ   

ޢައް މެންބަޖެންކުރަންޔައެފަހަރަކު  މަށްވުދަދަ ޢަ  ެގންރުހޭ  ނޫން  ދުރެ 
މީހުޢަދަދަ ނަން  ކަށް  ށް ރަމިނިސްޓަ  ރޯއިންއުބިންެގ 
 ވެ. ނެއެންވާހަޅަހުށަ
 

)އްދާމާ  މި (ރ)   ެގ  ނެގ  ހުށަޓަރަސްނިމި  ބިއުރޯއިން  ދަށުން (  ހަޅާ ށް 
އި ޢާންމުކޮށް  ެއކަމަށްޢުލާނުކޮށްެގނަންތަކަކީ   ންެގހުމީ  ދޭބައިޖާ  ން 

Deleted :ުާ

Deleted :ެާ

Deleted : 

Deleted :ިރާ ބޭނުންކު ބުތަފާސްހިސާ އަދ

Deleted :24 

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ްޔާއެ ޖުމްހޫރިއްރައީސުލ

Deleted :23 

Deleted : ާޢައްޔަންކުރ

Deleted :23 

Deleted :1

Deleted :ް(2ބަރާއި )ވަނަ ނަނ  

Deleted :ައް ރެބަތަ މެންނުވަން ރުމެންބަވައި އެނޫން ފިޔ

Deleted :ުާ

Deleted :ީޔާއަ މްހޫރިއްލްޖުސުރައ

Deleted :ައްޔާއަ މްހޫރިޖުލްސުއީރ



 

22 

 

 .  ވާންވާނެެއވެ  އް ކަމުގައިވޭ ނަންތަކެ  ހޮވާލެއިންތެރެ
 

ޢައް  ގެ ލް ންސިއުކަ ޓެޓިސްޓިކަލް  ސް  .24 ޝަރުޠުތައް   މެންބަރުންގެ ެގ  ތްތަކުފަރާރާ  ކު ޔަންމެންބަރުކަމަށް 
 . ވެވާނެއެ ހަމަވާންފުރި އްޠުތަ ިއވާ ޝަރުއި ތިރީަގަގކިބައި 
 

 ؛ވުންމުަގއި ކަމަކުމުސްލި )ހ(  
 

 ؛މުަގިއވުންތެއްކަޔިއް ރަވެހިދި )ށ(  
 

 ؛ރުންހުމަތުން  ސަލާބުއްދި )ނ(  
 

 ؛ންވީސް( އަހަރު ފުރިފައިވު)ފަންސަ 25މުރުން ޢު ()ރ  
 

ކަނއްދެޙަ ނުގައި  މްދީސްލާއި )ބ(   ކުއެޑަްއ   ތަނުވަ، ށެއް ޅިފައިވާ 
ތަށް ޢަރީރިކަން ޝަކުށެއް ކު  ެގތުވަޝްރި  ކުށެްއ، ނުވަތަ  ޚިޔާނާތުެގ
 ؛މުަގއި ނުވުންކަހަކުމީ ިއވާވެފަސާބިތު

 
އިދާދައު )ޅ(      ޮއވެ،   އިސާއެއް ފަ  އިވާ ފަންޖެހިކަދައްކަށް  ރާއަ ލަތުެގ 

 ؛ންނުވުއި  ކަމުަގހެއްމީ ދައްކަމުންނުދާ އަޅާފަިއވާ ޮގތުެގމަތިންނޑަކަ
 

ކުޖިނާ )ކ(    ސާބިތުވެ  އީ    އި މުގަ ކަކު ހަމީދާ  ންމުރަކުޛުފީންތަ  ޙުކުމްށެއް 
 ؛ވުންނު
 

ކުރެޭވ  ންތިޚާބުއި  ންށު ދަގެ ނުަވތަ ޤާނޫނެއް  ށުންދަ  ސީގެ ސާނުއަނޫޤާ ( )އ  
ޢައްޔަން ވަނު މަޤާމެއް ، މަޤާމެއް  ވޭކުރެތަ  ސިޔާސީ  ނުވަތަ 

 ؛ނުުވން މުގައިކަހަކުންދާ މީފުރަމު
 

އެނުވަތަ    ރުކާސަރު )ވ(    ކުންއަމިއްލަ    އި މުގަ ުގންހި  އްޏެންފުްއވެސް 

Deleted :ްހުށަހަޅާ ނަންތައް އިންބިއުރޯ އަދި މިޮގތުނ 
މަށް ން ެއކަނުކޮށްެގށް އިޢުލާ ކޮމުޢާންރު، ވާއިފޮނު

ންތައްވެސް   ނަންެގމީހުން ހެއެ އިޖާބަދިން
  ބިއުރޯއިންތަށްޓަކައި އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޢުލޫމާރަ

¶ވެ. އެ ނެވާންވަފޮނު

Deleted :¶
...

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted : ްހުންނަނ

Deleted : ުއ

Deleted :ަހ

Deleted :ް؛ގައި ނުވުން  ކަމުހަކުމީ ިއވާރެވިފަ ސްކުލާއިފ¶

Deleted :ުާ
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ޙައިސްކޮ އެރި ތެރަކާތްށް  ނުވަތަ  ކު ފަދަާވ   ެގއްންޏެފުން 
 ؛ވުންނު ކަމުގައި  މީހަކުނޭމެހި ަގއިޑުކްޓަރުންެގ ބޯ ރެޑި
 

 ؛ކަމުގައި ނުވުންސީ ޕާޓީެއްއެގ މެންބަރަކުޔާސި )މ(  
 

މެންބަކައުންސިލްޓިކަލް  ޓިސްސްޓެ )ފ(   މަރުެގ   ޤާމުެގކަމުެގ 
ވާތުލިއްޔަމަސްއޫ ޢިލްވޭރެ ކުދާއަ  ތައްޖިބުތަކާއި  ފެންވަފަދަ  ރާިއ  މީ 

 .ވުން އިމީހަކު ކަމުަގ ރިހު ައޚްލާޤު ެގކަތު ސައްމަތު އަދި ޤަޔާލަ
 

ގެ  ލް ކައުންސިސްޓެޓިސްޓިކަލް  
ތަކުގެ ރިޔާސަތު  ލްސާޖަ

 ބެލެހެއްޓުން 

ހައްޓާނީ ޔާސަތު ބަލަ ރިތަކުެގ  ޖަލްސާކައުންސިލްެގ  ސްޓިކަލް  ޓިސްޓެ )ހ(  .25
   .ނެވެޓީޝަޓިސްފް ސްޓެޗީ
 

ގަ އްދާެގ  މާ  މި (ށ)    ޓިސްޓިކަލް ޓެސް  ޮގތުެގމަތިން  ވާއި )ހ( 
ރިޔާ ޖަލްސާތަކުެގ  ބަލަހަކައުންސިލްެގ  ފަރާސަތު  ތުެގ އްޓާ 

ތެރޭ  ރާސަްއކަތްތަމަެގ  ސިލް ންއުކައެ  ަގިއ،  ޒިންމާތަކުެގ  ިއ  ވަްއ 
 ވެ.  އެން ހިމެނެުގހިން
 

ބަލަހައްޓާ ޖަލްސާތަކުެގ  ެގ  ލް ސިންކައުސްޓެޓިސްޓިކަލް   (ނ)   ރިޔާސަތު 
ކުރުމަ  ގައިޙާލަތެއްނެތް    ފަރާތް  ގެ ސިލްކަުއންއެ    ،ށްއެކަން 

 ނެެއވެ. ކުރަންވާލުޙަވާ އޭނާމީހަކާ ރެއިން ބަރުންެގ ތެންމެ
 

މެންބަރުސިލްއުންކަ ސްޓެޓިސްޓިކަލް    .26 ންސް ވަލަ އެނަށް ދެވޭ ރުންބަންމެ ތެރެއިން  ންެގ  ެގ މަޤާމުެގ 
ފިޔަަވއި   ކަންރުބަމެންެގ  ލް ންސިކައު  އެ  ސިއްޔަތުންހައި ފަރާތްތައް   އަދާކުރާ 

ޖަލްސާތަކަށް  ހާޒި  ންފަރާތްތަކުއެ  ށް،ރުންނަމެންބަ  އެނޫން އުލަތުެގ  ދަރުވާ 
ކަންކަން   ޙަވާލުކޮށްފަިއާވ   ބެލެހެއްޓުމުެގމާލިއްޔަތުެގ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

   ވާނެެއވެ.އް ދޭންަވންސެއެލަކަނޑައަޅާ   މިނިސްޓަރު
 

ސްޗީ  .27 އުރު ދަ ގެ މުކަރުބަމެން ފިޓެޓިސްފް    ލަށް ސިންއުކަސްޓިކަލް  ޓިސްޓެ  ޔަަވއިޓީޝަން 

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ްރައީސ

Deleted :ީގެ މު ސްކަާައ

Deleted :ަތެރެއިން   ރުންެގމަޤާމަށް ކައުންސިލްެގ މެންބ
 އްޔާރިއީސުލްޖުމްހޫބަރަކު ރަންމެ

Deleted :¶
...

Deleted :ނ

Deleted :ކީ  ޒިންާމތަކަ ކައުންސިލުެގ ރައީސްެގ

Deleted :ުާ

Deleted :ާތު  ތަކުެގ ރިޔާސަސާލްލުެގ ޖަސިންއު ކައިމ
… .ވެބެލެހެއްޓުމެ

Deleted :ރ

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ ެގ

Deleted :ިކަމެއް  ޖެހޭކުރަންސް އީރަ އަދާކުރުމަށް ންމާޒ
…އްޖެ ރިވެރުވެއުޒު އޭނާކުރުމަށް 

Deleted :،

Deleted :ުާ

Deleted :ަސް އީކައުންސިލުެގ ރ

Deleted :،

Deleted :ްފިނޭންސ 
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މެންކުރެވޭންޔައްޢަ މުއްދަތަކީ  ންެގ  ބަރު  އަހަރު (  އްފަހެ)  5މެންބަރުކަމުެގ 
ޢައްޔަ ިމޮގތުން.  ދުވަހެވެ ދައިތު   ކުރަމެންބަ  ވޭކުރެން    ށް ކަރައުރު 

  ޅަެއވެ.ހުރަހެއް ނާ މާއްދާ މި ށްޢައްޔަންކުރުމަ
 

މާއި  ސްވުމު ހުޤާމަ
 ނުން ދި ފާޢުތިއިސް

ބަޔާަގތިރީ )ހ(  .28  ތެއްޙާލަ  ލަތްތަކުންކުރެޙާފަިއާވ  ންކޮށްއި 

މުެގ  މެންބަރުކަ  އުންސިލްެގކަސްޓެޓިސްޓިކަލް  އްޖެނަމަ  މެދުވެރިވެ
 އެވެ. މަޤާމު ހުސްވާނެ

 
 ؛ންނުފާދިތިޢުއިސް  (1)   

 
 ؛ން ހަމަވުތުދަމުއްމުެގ މެންބަރުކަ  (2)   

 
ހުގަ ކިބައި   މެންބަރުންެގ  (3)    ޤާނޫނު  ރުންއި  ލާމި  ކުރާ  ޒިމް 

 ؛އުނިވުން ޠެއްޝަރު އިން ތެރެ ެގތަކުޠުރުޝަ
 

މައްެގމެންބަރެ  (4)    ހަމަވުއްދަ މު  ެގމުޤާ  އެ  ކުރިންމުެގ  ތު   ،
މައްރެބަމެން ވާޖިލިްއޔަތާސްއޫެގ  އަބުިއ  ށް ކަމަރެވޭ ކުދާނު 
 ؛ން ވަކިކުރުންމަޤާމު ންބަރަކުއެ މެ މިނިސްޓަރުެގން ފެނި
 

 ވުން.ރުމަ  (5)   
 

މެންބަރަކުލް ސިކައުންޓިކަލް  ސްޓެޓިސް )ށ(   މަޤާމު  ެގ  ން  އޭނާެގ 
ބޭންދޭފާތިޢުއިސް ލިޔުމަކުން   ވާފޮނުށް  މިނިސްޓަރަ  ޖެނަމަންވެއްނު 

އިސް  ލިޔުކަދިންޢުފާތިއިސްތިޢުފާދެވިދާނެެއވެ.  ށް މިނިސްޓަރަން  މުެގ 
 . އެވެ ވީ ކިމަޤާމުން ވަ ކު އެ މެންބަރަބުމުން އެލި
 

ހުސްެވއްޖެނަމަ،   ޤާމުމަ  ެގއްބަރެމެން  ގެ އުންސިލް ކަލް  ޓިކަސްސްޓެޓި (ނ)  
ތެރޭަގިއ،   ހުެގވަދު  (ރީސް)ތި  30  ެގންނަވެިގ  ހުސްވާތާމަޤާމު  އެ  

Deleted :ުާ

Deleted :3 

Deleted :ެތިނ

Deleted :ުާ

Deleted :ެާ ްއ

Deleted :ަދޭއް(  2ން ކުރެވޭނީ ިގނަވެެގނުޢައްޔ(
… .ވެދައުރަށެ

Deleted :¶
...

Deleted :ަޔާ ލްޖުމްހޫރިއްސުއީރ

Deleted :ުާ

Deleted :ްޔާއަ ހޫރިއްމްޖުރައީސުލ

Deleted :ީޔާއއްރިހޫސުލްޖުމްރައ

Deleted :ަާ

Deleted :¶
...

Deleted :ރ

Deleted :ުާ
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 ެއ ތުެގަމތިންވާ ޮގފައި ށްވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮ  32  މި ޤާނޫނުެގ
 ވެ. އެ ނެވާރަންކުއްޔަންޢަ ކުހަމަށް މީމަޤާ
 

  ގެލް ކައުންސިސްޓެޓިސްޓިކަލް  
 ތައްޔަތުއްސްއޫލިމަ

މަސްލް ކައުންސިލް  ކަޓިސްޓިސްޓެ  .29 ތިރީަގއި އްޔަތުތައްލިއޫެގ  ިއ  ފަބަޔާންކޮށް   
 ވެ. އެވަނީއެ

 
ތަރާވެހިދި )ހ(   ސިޔާސަތާއިބެހޭބާ ސާހިފާސްއްޖޭެގ  ޤާނޫނު     މި 

ކަނޑަ ފީޛުކުރުމަށްޓަތަން ސިޔާސަވެއެނޫން  ޖެހޭޅަންއަ ކައި    ތައް ތުސް 
   ؛ންނުދިފާލަ  ށްއަބިއުރޯއި ކަނޑައެޅުުމަގ

 
އިތުރަށް ބަލައި،    ރުމިންވަ  ލުކުރާ ޢަމަކަށް ތަސްސާސާބުެގ އަތަފާސްހި ()ށ  

 ؛ފާދިނުންއަށް ލައުރޯ ބި ންތުޮގކަންކަމާ ުގޅޭހޭ ންޖެފުރިހަމަކުރަ
 

ތަފާސް (ނ)   ދާސާބުހިދިވެހިރާއްޖޭެގ    ން ޮގތުެގ  ކުރިއެރުވުމު   އިރާ ެގ 
ބޭ  ންމުންނަށްޢާ ން  އިކަބަކޮ  ކީކަތަތުމާމަޢުލޫ  ރިންތެނު އެންމެ 
 ؛ޅުންށަހެހު ބިއުރޯއަށް އްސަލްތަރޮޕޯކަމާުގޅޭ ޕްރާސާކޮށް ދި
 

ދާއިހިސާބުސްތަފާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ރ)     ، ތުންޮގރުވުުމގެ ކުރިއެ  ރާ ެގ 
ދާސްހިސާތަފާ އާ  އެއްކުރަންޖެހޭ  ޕްރޮޕޯސަޅޭކާުގރާތައިބު  ލްތަްއ  
 ؛ހުށަހެޅުން ށްރޯއަބިއު
 

ުގސްހިތަފާ (ބ)   މިންގަ ލަވާއެކު  ށްލައަ  ންތުޅޭޮގސާބާ  ނޑުތަްއ  ލެވޭ 
އެރާސާކޮދި ޗީނޑުތަކާގު ންަގމި  ށް  މަޢުލޫމާތު  ފް ޅޭ 

 ؛ނުންދި ނަށްސްޓެޓިސްޓީޝަ
 

އަކޮ (ޅ)   ެގ  ކައުންސިލް  ޓެޓިސްޓިކަލްސް  ހަރު،ފައެއްހަރަކު  ންމެ 
 ؛ންފާސްކުރުލޭން ން ޕްެއކްޝަ ތުެގޮގވާ އިމަސައްކަތް ރޭވިފަ 

 

Deleted :24 

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ުާ

Deleted :ުހޫރިއްޔާ މްލްޖުރައީސ

Deleted :ުާ
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 ،ރާކުންމުޢާ  އިހަރު އެކުލަވާލަ އެއްފަކުން ރަހައައް(  )ފަހެ  5މެ  ންކޮ ( ކ)  
ޙާޞިރޯއިންބިއު ލަނޑުދަނޑިތައް  ކުލު  ކަނޑަެއޅުމުަގިއ  ރަންޖެހޭ 

 ؛ލަފާދިނުން
 

އަހަރެކޮ ( އ)   އަހަރެ މުންމުނި  އްންމެ  އެ  އެކްޝަ  ޕްލޭން ން އްެގ   

މި ތަންފީޛުނުކުއިބަލަ  ވަރުންތަންފީޛުކުރެވުނު  ކަ،  ން ކަންރެވޭ 
ދިތަރެވުނު ސަބަބުޛުނުކުންފީ ތަ    ންކަންކައެ  ހުރިނަމަ ށް،  ކޮރާސާއް 

ޙައެކަ ފިޔަވަޅުތަކާރުމަށް  ކުލު އްންކަން  ުގޅޭޮގތުން    އަޅަންޖެހޭ 
 ؛ންދިނުލަފާބިއުރޯއަށް 

 
ޤާ ( ވ)   ދަތިތައް  ރުކުތަންފީޛު  ނޫނުމި  ދިމާވާ    ކައި ޓަޙައްލުކުރުަމށްމުަގިއ 

 ؛ންނުދިފާލަ ށްބިއުރޯއަ ންތު ޮގުގޅޭ ޔަަވޅުތަކާދާނެ ފިއެޅި
 

ތަޤާނޫމި   (މ)   ކަނުންބޭ  ށްރުމަކުޛުންފީނު  ލުކުރުމާ ޞި ޙާންކަން  ވާ 
ކުރާ އިދާރާތަކުން  ވަކިވަކި  މަސައްކަތްުގޅޭޮގތުން  ބަތައް    ، ލައި 

އެއްތަފާސްހި ެއ  ލެހެއްޓުމާއިބެ  ،ކުރުމާއި ސާބު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި   
އިތަކުރާއިދާ އެ ޅޭޮގތުންުގ  ކަމާކަންންޖެހޭ  ޞްލާޙުކުރަ ން    
 ؛ދިނުން ކަށް ލަފާތަރާއިދާ
 

  މުަގއި ކަތުްއޔަލިެގ މަސްއޫލް ސިންއުކަ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް   ނޫނުގައިޤާ  މި (ފ)  

 .ކަންކަން ކުރުންއެނޫންެވސް ފަިއވާ ންކޮށްބަޔާ
 

  ލް ންސިއުކަސްޓެޓިސްޓިކަލް  
 ން ގުންހި

  ، މިންވަރާއި  ވާނެބާއް  ންދުވެެގމަ  އް ސާއެޖަލް  ންސިލްެގއުކަ ހ()  .30
ެއ    ައދި  ޮގތް،   ނެވޭއް ބޭ  ޖަލްސާތައް  ކޯރަމާއި،   ޖަލްސާތަކުެގ
 މި  އިދު،ވާ ގަ   ޮގތުެގ  ެގންދާނެ  ށްރިއަކު  އްތަ މަސައްކަތް  ކައުންސިލްެގ

  ަގއި ތެރޭ  މަސްދުވަހުެގ(  އްދޭ)  2  ތާ ށާފަ  މަލުކުރަންޢަ   ނަށްޤާނޫ
ބިއުރޯއިންޔާއެ ލަފަ  ެގރުޓަސްމިނި ޤާނޫނުެގއި،  އެކުލަވާލަ  ކު   މި 

 . ވެންވާނެއެ ކުރަގަވާއިދުަގއި ބަޔާން ދާދަށުން ހަ

Deleted :،

Deleted :ޭބެހ

Deleted :¶
...

Deleted :ދ

Deleted :ުާ
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ޖަލްސާތަ )ށ(   ކައުންސިލްެގ  ކަންކަމާިއ ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ބޭއްވުމާުގޅޭ  އް 

ންކަން ހަމަޖައްސާނީ ުގމަށް ބޭނުންވާ ކަސިލްެގ އިދާރީ ހިންއެ ކައުން
 ބިއުރޯއިންނެވެ. 

 

 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 
 ޒާމު މީ ނި އު ޤަ ގެ  ބު ތަފާސްހިސާ 

 
ތަފާ  .31 ފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ތަ އެކުލެިވެގންވަނީ  ނިޒާމު  ޤައުމީ  މައި ތަފާސްހިސާބުެގ  ސްހިސާބުެގ 

ފޯ ތަފާސްހިސާބު  ރަސްމީ  އިދާރާތަކުެގ  ށްދޭ  ރުކޮއިދާރާާއއި  އެހެނިހެން 
 މައްޗަށެެވ. 

 
ޤަ   އްޖޭގެ ދިވެހިރާ  .32 ރާ ދާއި އި މަބުގެ ހިސާފާސްތަ ތެރެ މުޒާނިމީ  އުތަފާސްހިސާބުެގ  ީމ  ރަސް  އިން،ެގ 

އިދާރާ މައި  ެގސާބުހިސްތަފާ ބިއުރޯލްޑިްވސްމޯ  ކުލެވިެގންވަނީއެ    އޮފް    
  .ވެ މައްޗަށެެގ  ހައި މުަވއްޒަފުން ރާެގ އެންމެއާއި އެ އިދާސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 
ދޭ  ކޮށް ފޯރު   ބުހިސާސްތަފާ ސްމީރަ
 އް ތަދާރާހެނިހެން އިއެ

  ، އިދާރާތަކަކީ  އެހެނިހެން  ދޭކޮށްފޯރު  ތަފާސްހިސާބު  މީރަސް )ހ(  .33
ތިން މަޮގތުެގަގިއވާ  ނޫނުޤާ  މި  ،ތަފާސްހިސާބުެގ މައި އިދާރާ ފިޔަވައި 

ތަރަ  ،ކުރާޢާންމު  ،އި ލަލަވާއެކު  ކޮށްެއއް  ބުސާހިސްފާސްމީ 
 ތަކެވެ.  ދާރާއި ެގލަތު އުދަ އިރާރުކާސަ
 

އެ )ށ(   ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  ނުވަތަ  މި  ޤާނޫނެއް  ހެން 
މަޢުލޫމާތު އެްއކުރާ ހަން  ަގާވއިދެްއެގ ދަށު މައެކަނި އިދާރީ ބޭނުމަށް 

ރާެގ  ދޭ އެހެނިހެން އިދާކޮށްސާބު ފޯރުސްމީ ތަފާސްހި އް ރަތަކެދާރާއި
  ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭނެއެވެ. ެގމާނައި
 

މާ (ނ)   ަގއި އްދާެގމި  )ހ(  ވާންޖެހޭތައްއިދާރާރާ  ކުންޔާބަ    ނީ  

Deleted :¶
...

Deleted : 

Deleted :ާާެދޭ ފޯރުކޮށް  ޢުލޫމާތުހޭ މަބ

Deleted :ީާަކ

Deleted :ިރޯއުބ

Deleted : ެއ

Deleted :ިވައ

Deleted :ާއުމީ ބުެގ ޤަސާހިފާސްތަ އްޖޭެގދިވެހިރ
…  ނީ،މެނޭ ހިނިޒާމުގައި

Deleted :ުތަފާސްހިސާބުެގ ޔުނިޓް  ސާތަކުެގސައްއަމ

Deleted :ށ

Deleted :ްޔުނިޓ
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 ންޑަންޓްޕެންޑި އިލީޝަނަރޮފެން ޕްޮގތުއި މަސައްކަތުގެ ތުންނާނީޮގފަން
 ށެވެ. ތަންތަނަ

 
ޤާނޫނުމި  .34 އުފެއްދުން  ތައްކޮމިޓީ ބި   ދަށުން  މަސްއޫލިއަދާކުރަންޖެ  އުރޯއިންެގ  ްއ  ތުތަ އްޔަހޭ 

ބޭނު ހޯވާ  ންއަދާކުރުމަށް  މިދުމަށްޓަކަލަފާ  ޤާނޫއި،  ދަށު  ހަދާ ނުެގ  ން 
އުފެއްދުމުެގ ބާރު އް  ުގޅޭ ކޮމިޓީތަ ކަމާއެ  މަތިންޮގތުގެ   ންކުރާއި ބަޔާއިދުގަ ވާ ަގ

 ވެެއވެ. ން ލިބިެގށް ބިއުރޯއަ

 

 ވަނަ ބާބު ފަސް 
 ، ޖާ ހޯދުމާއި ތުގެ ނަތީ އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާ   މާއި، ކުރު ތަފާސްހިސާބު އެއް 

 ން ބޭނުންކުރު 
 

ބެހޭ  އެއްކުރުމާ ތަފާސްހިސާބު
 ޢާންމު އުސޫލު 

ތަފާހިރާއްދިވެ )ހ(  .35 އެއްސްހިޖޭަގއި  ،  ނާއިނުމުންބޯހިމެ  ،ކުރެވޭނީސާބު 
އިދާރާތަކުންތުެގދައުލަ  ،ނާއި ންރުމުރވޭކުސަ ރަސްމީ     ބަލަހައްޓާ 
އިތަފާ އެ  އިރާތަކުދާ ސްހިސާބާއި،  އިދާރާތަކުެގ  އެ  ދާރީ ން 
ތެމަސަ ރި ކޮށް  އެއް ރޭަގއި  އްކަތުެގ    އް ކޯޑުތަ ބަލަހައްޓާ 
ޤަބޫރޯއިބިއު  އަދި  ،ކޮށްެގންބޭނުން އެން  ހެނިހެން  ލުކުރާ 
 ތުންނެވެ. ޮގތްޮގ

 
ފޯސާތަފާސްހި )ށ(   ތަފާސްހިސާބު   ކުންރާތްތަފަ  މެހައިެއންދޭ  ކޮށްރުބު 

އި  ށްދިނުމުަގފޯރުކޮ  ،އިަގއާ މުކުރުބޭނުން   ،މުަގއާއިއެްއކުރު
ޭވ  ރެޤަބޫލުކު  އިގަ ފެންވަރުޤްވާމީ  ބައިނަލްއަ   ވާނީބޭނުންކުރަން

 ވެ. ޝަންތަކެކޭސިފިލެކް ސޫލުތަކާއިއު
 

ފޯރުކޮށްދޭ   ()ނ   އިދާެއންތަފާސްހިސާބު  ތަތަކުަގރާމެހައި  ސާބު ފާސްހިއި 
ބަލަހައްޓައިތެރައްކާ  ،ށްއެްއކޮ މައެ   ، ރިކޮށް  ޢުލޫމާތު   
ބޭނުންނުމުަގކޮށްދިފޯރު ޤާނޫނުގައިވާ  ކުރަންވާނީ  އި   ޮގތުެގމަތިން މި 

Deleted : 

Deleted :ެތްތަްއ ކަސައް މަ ކުެގތަޔުނިޓު އ
ޒު   ނުފޫއްެގތެފަރާސް  ވެކުރަންވާނީ އެއް ންއްޓަބަ

¶ފަދަ ޮގތަކަށެެވ. ވޭނުފޯރު

Deleted : ެމިޓީ  ކޮކުރާސްރެވިލަ ނިޒާމު ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުގ
...

Deleted :ެން  ހެނިއެހ

Deleted : އި ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާަގ 33މި ޤާނޫނުެގ
… ން،  އިތުރުޓީެގމިކޮ

Deleted :ީފަންނ  

Deleted :ީތައްމިޓީކޮ ފަންނ 

Deleted :ްެއވެ. ންކުރެވިދާނެޔަޢައ

Deleted :ެސްވ 

Deleted :ަާ
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 . ޑުތަކެކެވެ އެއްހަަމ މިންަގނއަޅާބިއުރޯއިން ކަނޑަ 
 

ންވާނީ، އެކަމުން ރަސަްއކަތްކުުގމުެގ މަތު ނެ ޢުލޫމާސާބުެގ މަފާސްހިތަ ()ރ  
 ތަކަށެވެ. ނެ ޮގމެ ކުޑަވާރަ އެންބު ހޭލަންޖެ ފުދުންނަށް އުޢާންމު ފަރު

 
ވަތަ  ނު  އް ޮގތްތަ  ނެޓާ ހޯދާން ޑޭތަކުރާބަލަހައްޓާ އިދާ ތަފާސްހިސާބު   ބ()  

ޑޭއް  މަސްދަރުތަ ފެންކަނޑައެޅުުމަގއި    ބޭ ލި  ވަރަށާއި، ޓާެގ 
ފަރާތްތަކުން ތުމަޢުލޫމާ، ޚަރަދަށާއި  ނާގނެހި، ސްމިނަށާއިއަވަ ދޭ 

 ވެ. ވާނެއެ ންރަކުޢާޔަތްރި ހޭ ބުރައަށްއުފުލަންޖެ
 

  ވާނީ، ކުރަންއްކުރުމުަގއި ޢަމަލުއެ ތަފާސްހިސާބު   މާއްދާެގ ދަށުން މި ޅ()  
ެގ ސްހިސާބުރަސްމީ ތަފާ  ފައިވާމަނާަގިއ ހި  1ދުވަލު  ޖަޤާނޫނުެގ    މި

 ވެ. ެގމަތިންނެޮގތު  ޮގތްވާއެއް   ތަކާއަސާސް  ނޑުމައިަގ
 

ހިސާބު އެއްކުރުމުގެ  ސްތަފާ
 ހުއްދަ 

ޤާނޫ )ހ(  .36 ދަނުމި  މަނޑައަކަ  ންށުެގ  ހޯދުމަށްޓަޢުލޫޅާފަިއވާ  ކަިއ  މާތު 
ވަތަ  ނުއުރޯއިން ބިރެވޭނީސަރވޭކުސުވާލުކުރެވޭނީ ައދި  ޢާންމުންނާ  

ހުއްދައިދާ  ކަމާބެހޭ އޮދޫކު  ރާއަކުން   . ވެށެފިސަރުންނަރެވޭ 
ވު ސަރު ުމއައްސަދައުލަތުެގ  ކާއި ޒާރާތަކާރުެގ  ރަސްމީ ސާ  ތަކުން 

 ކަނި މައެކުރެވޭނީ ހަސަރވޭ  ށްމަރުއްކު އެތަފާސްހިސާބުބޭނުންތަކަށް  
ހުއްދަބިއުރޯއިން ވުސަރުކާ  ރާތްތަކަށެވެ.ފަ  ދޫކުރާ    ިއ  ތަކާޒާރާރުެގ 

މުައއްސަސާތަ ތުލަދައު   އި ވަ ފިޔަ  ށްކަބޭނުންތަ  ރަސްމީ  ކުންެގ 
ސަރ ަގއި  އްޖޭރާދިވެހިމުަގއި  ކަންކަ  ންހެއެހެނި ވޭތަކަށް  ކުރެވޭ 

 . މެއްނޫނެވެލާޒި ހުއްދަ ހޯދާކަށް ރޯއިން އުބި
 

ޤާ ()ށ   ދަށުންނޫނުެގމި  ނުވަބި    އެހެން ުއރޯއިން  ދައުލަތުެގ  ތަ 
ތަފާއި ބޭނުސާ ސްހިދާރާއަކުންވެސް  މަޢުލޫމަބުެގ  އެއްށް  ކުރުމަށް މާތު 
ފަރާތްތަކަށްފޮ އެްއކުތަފާސްހިސާ  ނުވޭ  ހުރުބު  އޮތްމުެގ    ކަން އްދަ 

 ާވނެއެވެ. ންހެއް ދޫކުރަނެފަދަ ފާއެނޭގ
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މާއްދާ )ނ(   ެގ  މި  )ހ(  ހޯޢުލޫމާމަ  ންދަށުެގ  ހުތު    ދީފައިވާ ދަ  އްދުމަށް 

ން އިހޭ ިއދާރާބެކަމާ  ބިއުރޯއިން ނުވަތަ  ،އޮފިސަރުން ސަރޭވކުރާއިރު 
 . ވެއެންާވނެތަށް ދައްކަޮގ ީމހާއަށް ފެންނަވާލުކުރެވޭސު ، ފާސްދޫކުރާ
 

މާ (ރ)   )އްދާމި  ބަޔާނެގ  ަގއި  ދޫކުރުމާއި،  ވާންކޮށްފައި (  ފާސް   
އެބޭނުންކު ޤާނޫނުތައް  އުސޫލު  ހައިންމެރުމާުގޅޭ  ހަދާ  ެގމި  ދަށުން   

 . ވެއެ ންވާނެަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަ
 

އެކުނޫނުެގ ދަމި ޤާ )ހ(  .37 ފާސްހިސާބު މީ ތަރަސް  ރުރާސްތާހިސާބުެގ ދުސްލަވާލާ ޤައުމީ ތަފާށުން 
ދާއިއަޅާފަކަނޑަޓަޖީގައި  ސްޓްރެ ސްމީ ރަ  ރާތަކާުގޅޭއިވާ 

ފޯރުކޮށް ދާއިތަފާސްހިސާބު  އެ  ދައުގު ކާއަ ރާދޭނީ  ެގ  ލަތުޅޭ 
 ންނެވެ. އިއިދާރާ
 

ތަފާސްހިސާބާ (ށ)   މަޢުލޫމާތުރަސްމީ  ކޮންެމ   ކޮށްދޭ ފޯރު  ބެހޭ 
މިބިއުއިެވސް  ރާެއއްގަ ދާއި ެއއްޮގތަތަ ންަގނޑުރޯއިން ކަނޑަައޅާ  ށް  ކާ 

އިދާރާއަކާ  ތަފާސްހިސާބުއެ  ފޯރުކޮލަބަ  ުގޅޭ   ށްދިނުމުެގހައްޓައި 
 . ންނަންވާނެެއވެ އޮފައިލަވާލާ ެއކުއްމެނިޒާ
 

ތަ (ނ)   އިދާރާތަފޯރުކޮށްމަޢުލޫމާތު  ސާބާބެހޭ  ފާސްހިރަސްމީ  ކުން ދޭ 
މަ މު ޖެންކުރަސާއްހިޢުލޫމާތު  ބިއުރޯއަށް  ިއ،  ކާއްދަތުތަހޭ 

ފޯހިސާތަފާސް ޮގބު  ހަދާ    ،ތްރުކޮށްދޭނެ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 
 ވެ. އެ ވާނެކުރަންބަޔާން  ަގާވއިދުަގއި

 
ޮގތަޤާނޫއެހެން   )ހ(  .38 އިދާރީ ތަފާސްހިސާބު  އެހެން  ބަނެއްަގއި  ސް،  ފައިވީނަމަވެޔާންކޮށްކަށް 

އިދާދައު އިދާރީ  ލަތުެގ  ޓާ ލަހައްބަ  ކޮށްއެއް  ނުންތަކަށްބޭރާތަކުން 
ބިސާބުެގސްހިތަފާ  ،މާތުމަޢުލޫ ބޭނުމަށް  ބޭނުންވެްއޖެނަމަ  ، އުރޯއަށް 

އަބި ޮގން އުރޯއިން  މަޢުން  މަތިތެއްގެ ާގ  ބިއުރޯއަށް  އެ  ލޫމާތު 

Deleted : ެވ

Deleted :ެާ

Deleted : ެާެހެއްޓުމުގ

Deleted :ަާިްއކަތަށް ސަ ސާބުެގ މަސްހިފާ، ތައ
އެ   ،ށްއްޞަކުރެވިފަިއވާ ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކޮޚާ

ިއވާ މުަވއްޒަފުން  ވިފަ ޞަކުރެޚާއްކަތަށް އްމަސަ
… . ވެޅަންވާނެއެ އަކަނޑަ

Deleted :ިޙ

Deleted :ާޞ

Deleted :¶
...
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 ވެ. ނެއެ ވާށްދޭންކޮފޯރު
 

ޓާ  ޑޭ  ފެންވަރުަގއި،ްއެގ  އިދާރާއެމުގައި އެ  ސާބު ހޯދުފާސްހިއިދާރީ ތަ (ށ)  
ސެ  ކިެއކިއެ  ހޯދުމާއި ުގޑޭޓާ  މަޢުއިެގންޅުވަ ޓްތައް  ހޯދައި ލޫމާ  ތު 

 ވެ. ެވއެ ބިެގންށް ލިއަބިއުރޯ ޔާރުއިޚްތިރާސާކޮށް ބޭނުންކުރުމުެގ ދި

 
ތަފާސްހިސާބު (ނ)   އިދާރާއަކުން،  އެއް   ލަހައްޓާބަ   އިދާރީ  ވެސް 

ހޯތަފާސް ރައްހިސާބު    ޢަމަލުކުރަމުންދާ   ުގޅޭޮގތުން  ކާކުރުމާދުމާއި 
ބަދަލު ބަދަ އެ  ނަމަ،ރާކުޮގތް  ެގނަ  ކުރިއުުމެގލެއް  ބި  އަށާިއ  ުއރޯން 

ެއ  ންގައި  ށް އަކަން އިދާރާތަ ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭ އެހެރަސްމީ
 . ެގ ލަފާ ހޯދަންވާނެެއވެރާތަކުއިދާ
 

ޤާ (ރ)   ބޭނުމަށްމި  އިދައު  އިޓަކަނޫނުެގ  އިދާރީ   ދާރާތަކުން ލަތުެގ 
ބި  ތަފާސްހިސާބު ފޯބަލަހައްޓަިއ    ޮގތުގެ ށްދޭނެކޮރުއުރޯއަށް 

ޤާނޫމި  ،އް އުސޫލުތަ ަގވާ ދަށުނުެގ    ހަދާ  އިދުަގއި  ން 
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 
ސްޓެޓިސްޓިކްޑެ )ހ(  .39 ސް ކްޓެޓިސްޓި ސްޑް ޓަޑެޒިގްނޭ ހޯދުމަށްސް ޒިްގނޭޓަޑް  ސަ  ބިއުރޯއިން     ރވޭކުރާނީ 

 ފަރާތަކުންނެވެ. ކަނޑައަޅާ  އުރޯިއންށްޓަކައި ބިތަ އެކަމަނުވަ
 

ސްޓަނޭޑެޒިްގ )ށ(   ހޯދުޓިޓިސް ޓެޑް    ުގޅޭ ކުރުމާސަރވޭ  މަށްކްސް 
ޤާ  އުސޫލުތައް ގަވާއިމި  ހަދާ  ދަށުން    ދުަގއި ނޫނުެގ 

 . ވެންވާނެއެ ކުރަންބަޔާ
 

ސާބަށް ޢާންމުންގެ  ހިތަފާސް
 ތް ނެގޮ ތު ހޯދާ ލޫމާފަރާތުން މަޢު

ބޭސާބަހިތަފާސް (ހ)  .40 މަ ށް  ހޯދުމަށް ކުންފަރާތްތަ  އެކިޢުލޫމާތު  ނުންވާ     
އަސާރވޭ ދެޮގންނަނިކުރުުމގައި  ޮގތެތުންވި  ްއ  ކުރެ 

 ޚިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. 
 

Deleted :ުެގ  ޔުނިޓ

Deleted : 

Deleted :ެާ

Deleted :ެހިސާބަށް  ސްތަފާޓުންހެއްތަފާސް ހިސާބުގެ ސިއްރު ހިފ
ތު ހޯދާނެގޮތް ޢާންމުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާ

...

Deleted :ނ
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 ތަނުވަ؛ ދުންތު ހޯލޫމާމަޢު ދާ ސުވާލުކޮށްސީ ތަކާއެފަރާ  (1)   
 

ފުރިހައެއްކުމާތު  މަޢުލޫ  (2)    ފޯމެމަކުރަރުމަށް    އް ންޖެހޭ 
  ދުން. ތު ހޯމާލޫކޮށް މަޢުދުވެރިމެ
 

)ދާމާއްމި   (ށ)   ެގހެގ  ވަނ2ަ)  (  ފޯ  (  ދަށުން  މެއް ނަންބަރުެގ 
ހޯދާނަމަ،  މަޢުލޫމާތު  ށްދުވެރިކޮމެ ހޯދާ   އެ  މުެގ ބޭނު  މަޢުލޫމާތު 

ުގޅި ފޯމާރުން،  އިތު ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގެގން  ފޯމުލޫމާމަޢު      ަގއި ތު 
 ވެ. ންވާނެއެ ރަބަޔާންކު

 
  ރވޭތައް  ސަ ހަކުން ކުރަންޖެހޭ ބަން  މެހެން އެހެސަރވޭކުރުުމގައި ކޮން (ނ)  

 ހުންނެވެ.ންވާނީ ދިވެހިބަދަެގން ށްއަކުރި ތައްރވޭން ސަނޫ އެފިޔަވައި
 

ފާސްހިސާބަށް ތަ  ދާރާއަކުންއެްއވެސް އިތުެގ  އުލަނުވަތަ ދަ  ރޯއިންއުބި (ރ)  
ހޯދުމަމަޢުލޫމާ ފަރާވެއެއް  ށްތު   ،ވައިފިނަމަފޮނު  އްމެލިޔު  ތަކަށްސް 

މި   ލިޔުމަކީ  އެ، ނީވޭ ބެލެހިނދަކު  ާވހާބިތު ނުސާ  ން ޮގތަކަށްއެނޫ
 އް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެ  އަދި އެފަރާތަކުން  އްދަކުރާން ހު ދަށުޤާނޫނުެގ
 ވެ. ކަމަށެ
 

މަސްހިސާބާބެހޭތަފާ (ބ)   އެްއކުރުޢުލޫމާ  އެްއވެސް    ުމގައިބޭނުމުެގ  ތު 
ވަދެވޭތަ ސްޗީ  ނީ،ނަކަށް  ހުއްދަޓެޓިސްޓީޝަފް  ން ލިޔުމަކު  ންެގ 

 ންނަށެވެ. ރުއޮފިސަ އިވާފަލިބި
 

ޮގތުެގމަތިން)ބ( ަގއި މާއްދާެގ  މި   ޅ()   ތު  ސްހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތަފާ  ވާ 
ހޯދުމަށް  ،މުަގއި ބޭނުމުެގ  އެްއކުރު ތަނަކަށް   މަޢުލޫމާތު  އެއްވެސް 

ވެކު  ަވުގތަ  އެވަދެވޭނީ،   ތަނެއްެގ  ނުވަފަރާރިއެ    ދިރިއުޅޭ   ތަތް 
 ނެވެ. ެގންލިބި އްެގ ހުއްދަފަރާތެ
 

Deleted :ރ

Deleted :ނ

Deleted :ެމާއި، ކަ  ހޭއެ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންޖ

Deleted : ަންޖެހޭ ކުރަބުރާ ޙަވާލުފަހު އަނރުމަށްކުފުރިހަމ
…  އްދަތުމުއި ޮގތާ

Deleted :ުާ  ،ުލިބިފައިވާތުން  ޮގއެމީހަކާ ުގޅޭ މާއެކ  
ނުވަތަ  އެޑްރެހަށް ލް އިކްޓްރޯނިކް މެހުެގ އިލެމެ ފައެން
  ލަތެއްފިކް ވަސީްގރަތަ ޓެލެނުވަ ންޓުެގ ޛަރީޢާއިޕޯސް

  ހަށް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެކު ހަނުވަތަ އެމީ ބޭނުންކޮށްެގން
… . ދާނެއެވެވިފޮނު

Deleted :¶
...

Deleted :ޅ

Deleted :ެހ

Deleted :ކ

Deleted :އ

Deleted :ީލިޔުމަކުން  ދަންެގ ހުއް ޓެޓިސްޓީޝަފް ސްޗ
ވާ  ެގންއެކަށީ  ރަކަށްއޮފިސަ   ފައިވާއްދަދީހު ެގންލިބި

… ތަކެްއގައި  ވަުގތު

Deleted :،

Deleted :ްންުގޅޭ  ޒީފާގައި ެގމީހުން ވަ ،ާަކަށ
ދުއްވާ   ަގުމގައިއްޢިމާރާތްތަކާއި، އެ  ތަންތަނާއި،

ހަރު ފަނދުއްވާ އުޅައި ދު ނޑުގަ ހަރާއި، ކަފަނދުޅައު
  ހޯދުމަށްމަޢުލޫމާތު ވަތަ ަވއިެގ އުޅަނދުފަހަރަށްނު
… ނެެއވެ. ދާވިދެވަ
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މާ ( ކ)   ބަޅ) ދާެގ  އްމި  ަގިއ  ޮގ(    ތަނެއްގެ   ، މަތިންެގތުޔާންކޮށްފަިއވާ 
ދިނުވަތަ  ތް  ފަރާވެރި ހުއްދަ ތަނެއްގައި  ފަރާތެްއެގ  ރިއުޅޭ 

 ނެވެ. ދަށުން ރެްއެގމުކޯޓު އަނީ، ދެވޭކަށް ވައެތަނަނުލިބިއްޖެނަމަ 
 

ދިރިއުބާދީއާއާ  ެގރާއްޖޭވެހިދި )ހ(  .41 ންހިމެނުބޯ ތައި  ބޯހި ންތަނުޅޭ  ނުމެއް މެެގ 

ކޮންމެ  ދުމަ އަ)  10ވެެގން  ފަހަ)އެ  1  ންހަރަކުދިހައެއް(  ރު  ކެއް( 
ބޯހިމެނުނެއެ ވާން އްވަބާ ބިއުރޯއިން  ވެ.  ތާރީޚު  ބާއްވާނެ  ން 

 ނެެއވެ. ކުރަންވާށް އިޢުލާނުމުކޮޢާންލާ ދުރާ ކަނޑައަޅައި
 

އާރާއްޖޭވެހިދި )ށ(   ދިބާެގ  ތައުރިދީާއިއ  ހެން އެހެނިންތަނާިއ  ޅޭ 
ކުރިންބޯހިމެނު ބޯށްއަތައް    ޮގތުން ގުޅޭ މެނުމާހިެގންދަންވާނީ 

މިޤްނަލްއަބައި  ރަމުންދާމަލުކުޢަ   ެއއްޮގތްވާ ންަގނޑުތަކާ  ވާމީ 
 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 
ހައި ންމެޤާނޫނުެގ ދަށުން އެ   މަކީ މިލޫމާތު ދިނުމަޢުތަކަށް  މެނުންބޯހި )ނ(  

 ކެެވ.ރާ ކަމެމުކުކަށް ލާޒިތަރާތްފަ
 

ކައި  ނުމުަގބޯހިމެ (ރ)   މަޢުލޫމާބަލާނެ  ދާއި  ތުންކަމާއި،  ،  އި ރާތަކާހޯދޭނެ 
ބޯހިމެނުއިތަކާފަރާތްވެރިވާނެ  ބައި އެން  މި މާުގޅޭ  އުސޫލުތައް  މެހައި 

   .ނެއެވެންކުރަންވާބަޔާ ދުގައިގަވާއި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ

 
ބި ށްޓަކަލަވާލުމައެކު  ބުހިސާތަފާސް )ހ(  .42 ތައްޖިސްޓަރ ރެ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް ފަރާއުރޯެގއި  ބޭ  ންވާ ނުތުން 

ޤާއިމްކޮރތަކެއްޓަޖިސްރެ  އިރާތަކުގެ ދާ   ކަންކަމާުގޅޭ ށް  
 ެއވެ. އްޓަންވާނެލަހަބަ
 

ަގއި ()ށ   )ހ(  ށް ލުމަެއކުލަވާރތައް  ޖިސްޓަރެ  ބަޔާންކުރާ  މިމާއްދާެގ 
އަށް  ރޯ ބިއުދާރާތަކުން އިބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު އެ ޢުލޫމާތުމަވާ ބޭނުން

 . ެއވެންވާނެފޯރުކޮށްދޭ

Deleted :ވ

Deleted :އ

Deleted : ޭޖެހ

Deleted :ެާ

Deleted :ެާ

Deleted :ެާ
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އެ ސާބުސްހިތަފާ )ނ(   ބޭނުމަށް  ހިމެނޭ    ަގއި ކު ތަޖިސްޓަރރެ  ލަވާލެވޭކުެގ 

ތަފާސްހިސާބުގެ ހަމައެކަވޭނީ  ފޯރުކޮށްދެ  ތުމާޢުލޫމަ ޤައުމީ   ނި 
ހިމެ ރަސްނިޒާމުގައި  ތަފާނޭ  އެކުސްހިމީ    ތަކުގެ އިދާރާލާ  ލަވާސާބު 

މަބުެގސާތަފާސްހި ހިނުންވެތަށް ބޭސައްކަ    އިން ބިއުރޯ  ދެއްގައިނއްޖެ 

މަތިންއުސޫލެއް  ޅާ ކަނޑައަ ސް  ،ެގ  ހުއްދަޓިސްޓީޝަންެގޓެޗީފް    އާ  
 ަގެއވެ. އެކު 
 

ޢުލޫމާތުގެ  ބާބެހޭ މަ ސްހިސާތަފާ
 ތީޖާ ހޯދުމާއި ބޭނުންކުރުން ނަ

ހޯތަފާސްހި )ހ(  .43 ހިންޓަކަދުމަށްސާބު  ެއއްޭގ  އި  ކުރެޭވ  ޙަރަކާތްތަކުން 
ބޭނުއިރުމުަގކޯޑުކު  މާތުލޫޢުމަ ކޯޑިން ންކުރެ  އް ތަމްޓަސިސް   ގ ވޭ 

 ވެ. ކެ ބިއުރޯެގ ޒިންމާއެތްކުރުމަކީޮގއެއް 
 

މާ ()ށ   )ދާއްމި  ބަެގ  ގައި  މަޢުކޮށްފަޔާންހ(  ކޯޑުކު އިވާ  ރުމުަގިއ  ލޫމާތު 
ބައިނަލްއަޤްވާ ފެންބޭނުންކުރަންވާނީ  ތަވަރުަގމީ  ވިފަިއާވ  ކުރެ ްއޔާރުިއ 

އައަޤްވާބައިނަލް   ނުވަތަްއ  ޓަމެ ސްކޭޝަން ސިކްލެސިފި  ދި ޤައުމީމީ 
މައްޗަެމއްސިސްޓަ  ރުެގފެންވަ ތަްއޔާރުެގ  ބުރަވެ    ރެވިފަިއވާ ކުށް 
ތައްޔާ އަލަ  ކެވެ.ސިސްޓަމެ  ޝަންކޭފިކްލެސި ކުރެޭވ  ރުށް 
ސިސްޓަ ކްލެ ޤަބޫތަކަކީމްސިފިކޭޝަން  ބިއުރޯއިން   ލުކުރާ 

 ވާނެެއވެ. ވާން  ކަކަށްތަމްސިސްޓަ

 
މަ  ފުރަތަގައި  ނުންކުރުމުތު ބޭޢުލޫމާކުރެޭވ މަ އެއްށުން  ދަެގމި ޤާނޫނު )ނ(  

މަޢުލޫމާތެއް  ކުރަންވާނީޒުއަމާ އެ   ަމޤްޞަދުްއކުރެވުނު  އެ 
މަޢުލޫމާ  އިތުރުން،ޭއެގ  ވެ.  މަކުރުމަށެރިހަފު މައްޗަށް  ނެޭގ  ތުެގ 

 ެއވެ. ވާނެންނަން އި އޮޅުވިފަޞަތު ހުއިތުރު ދިރާސާކުރުމުެގ ފުރު
 

ޮގތުގަ ޓިކްސްޓިސް ޓެސް  ްގނޭޓަޑްޑެޒި  )ރ(   ކަެގ  އެްއވެސް ނޑައެޅޭ އި     
ޢާންލޫމާތެމަޢު ިއ ނިޒާމުގަ މީ  އުޤަތަފާސްހިސާބުެގ    ކުރަންވާނީ މުއް 
 . ނެވެއުރޯއިން ނުވަތަ ބިއިދާރާިއވާ  ނޑައެޅިފަށް ކަމައެކަ

Deleted :ެާ

Deleted :ްޔުނިޓ
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އެްއކު (ބ)   ޮގތުގައި  މަތަފާސްހިސާބުެގ  ދަޢުލޫމާރެވޭ  އެހެން ެގ  އުލަތުތު 

  އި ޤާނޫނުަގ  މި  ،ނީށްދެވޭފޯރުކޮށް  ރާތަކައިދާއެ     ބޭނުމަށްއިދާރާތަކުެގ
އަސާސްތަކާ  ހިފެހެްއޓެ  ރުސިއް  ރާޔާންކުބަ   ށް ޮގތަފުނުވާލާޚިމުެގ 

   ންނެވެ. ވާ ޮގތުެގމަތި އެްއޮގތް ކާލުތަ އުސޫ  ކަނޑައަޅާއިން ރޯބިއު

 
ގެ ފެންވަރު  މަޢުލޫމާތު

   އްޓުން ހިފެހެ
ހުރިހާ    އްކުރާބު އެސާހިތަފާސް  މީރަސް   ޮގތުެގމަތިންއިވާނޫނުަގމި ޤާ )ހ(  .44

އެތަކަކުއިދާރާ ސްހިސާބަކީ ތަފާ  ސްމީރަ  ލަވާލާއެކު  ، ކޮށްއް ންވެސް 
އިގެ ފެންވަރު  ހާހުރި  ށޭނަ، އެކަ  ށްތަަވުގ  ،ރިބާރުހު ތުޮގތުން 
ފޯރުހަ  އެއް  ކަށްފަރާތްތަ ބަލަކޮށްމަެއއްަގއި  ވަސީލަތެއްތޯ   އި ދެވޭ 

 . ނެއެވެންވާޤީންކުރަޔަ

 
ހޯ ަގޮގތު ހިސާބުެގތަފާސް )ށ(     ލޫމާތުމަޢު  ށްފަިއވާއެްއކޮ  ،ދައިއި 

ޖުރަޢާންމުކު ހި ންވާނީ  ޮގތުަގއި ބުތަކެްއެގސާމްލަ  ން  އިބިއުރޯ  ، 
 ންނެވެ. މަތިތުެގޮގްއޮގތްވާ އެ  ކާތަ އުސޫލުކަނޑައަޅާ

 
ހިފެހެއްޓުމުެގތަފާސްހިސާބު  ރަސްމީ )ނ(   ފެންވަރު  އެކި    ، ތުންޮގެގ 

  ކުގެ ިއދާރާތަ  ހައްޓާބަލަ  ،ކޮށްއެއް   ހިސާބުތަފާސް  ތަކުންއިރާދާ
ޑޭޓާ  ވަރުަގއިންފެ ުގއެކި  އެކުލަވާލުސްހިސާބުފާތަން  ޅުވަިއެގ   މަށް 

 ނެެއވެ. ންވާންކުރަބޭނު

 
ހަުއމީ  ޤަ  ެގސާބުހިތަފާސް  މީސްރަ )ރ(   ާއ ޮގތުންމުެގކުރުރުދަނާނިޒާމު   

ބޭނުންކުޓެކްނޮލޮ ވަސީލަތްތައް  އެހެނިހެން    ، މާއިރުޖީއާއި 
ޕްރައި ސިޓީ ޔުނިވަރ ސެކްވެ،  ސި ޓް  އަދި  ސޮސަޓަރ  އިޓީން  ވިލް 

ޑޭއެ ބޭނުތަޓާްއކުރާ  ުއސޫލުތަފާސްހިސާބުތަ  ވާނީ،ންންކުރަ އް  ކާ ެގ 
 ވެ. ނެތްވާ ޮގތުެގމަތިންޮގއެއް 
 

Deleted : ިވައ

Deleted :ިޓްޔުނ 
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ހިސާބު  ތަފާސް ށްކުރުމަސާ ދިރާ
 ކުރުން ނުންބޭ

ފަރާތައެއް  )ހ(  .45 ދިރާސާއަކަށް  ވެސް  ކުރާ  ސްމީ ރަ  ކޮށްފައިވާޢާންމުކުން 
ދާަގިއ   މި މާއްމަނުންވާނަލޫމާތެއް ބޭމަޢުލު  ޞީެގ ތަފްސާބުތަފާސްހި

ޮގޔާންބަ މަތިތުެގމަކުރާ  ެއ  ފޯން  އެދި ރުކޮށްދިނުޢުލޫމާތު   މަށް 
 ދާނެއެެވ. ޅިބިއުރޯއަށް ހުށަހެ

 
)ހ(  މާއް  މި )ށ(   އިން ފަދަ  ށްފަިއވާކޮބަޔާންަގިއ  ދާެގ 

ފޯރު  އި،ކަށްޓަކަ އަދިރާސާ އެކޮށްދިނުމަށް ތަފާސްހިސާބު   ދި 
މަޢުލޫއަކާބެސާރާދި  އެރު،  އިހުށަހަޅާ އެމާތާއިހޭ  ދިރާސާއަ،    ށް  

ބޭ ދިރާސާ   ،މިންވަރާއިންވާ  ނުތަފާސްހިސާބު  ބޭނުން އެ    ެގ 
 . ނެއެވެންވާ ހުށަހަޅަރޯއަށްއުބި  ތަށް، އެކަމަށް އެދިނޭގޮގއެ

 
އެްއވެެގ  ދިރާސާކުރުމު (ނ)   ފަރާތަކަބޭނުމަށް  ސާބު ތަފާސްހި  ށްސް 

ޤާނޫ  ،ނީވޭށްދެރުކޮފޯ ބަމި  ހިފެޔާންނުގައި  ސިއްރު  މުެގ  ހެއްޓުކުރާ 
ޮގތުއެްއޮގތް އުސޫލާ   ޝަރުޢަމަލުކުރު  ތިންެގމަވާ  އެކޮޠުމަށް   ށް، 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  ވާޚިލާފުނުލާ އުސޫ

 
މާއްދާެގމި (ރ)   ދަށު  މައެން    ނުއްެވސް  ލިޔެކިޔުެމއް ވަޢުލޫމާތެއް   ތަ 

ަމޢުލޫވޭދޫކުރެ ން  ދައިއެފަ،  ނީކުރެވޭ ދޫ  ފަރާތަކަށްއެްއވެސް     ތު މާ 
ޮގތާިއ،ބޭނުންކުރެވޭނެ ހިފެހެއްޓުމާ    އުސިއްރު    އި، ތަކާސޫލުުގޅޭ 

ނިންމުދިރާސާކޮ ނައްލިޔެކިފަހު  ށްމަށް  މާއްދާތަްއ  ތާލުޔުން  މާުގޅޭ 
އެކުލަނޭޮގތުމެހި އެއްބަސް ފަިއވާ ވާލާން  އެ  ރާތަކާއެކު  ފަވުމެްއގައި 

 ަގއެވެ. ހުކުރުމަށްފަސޮއި

 
  ކޮށްެގން ތަށް ބިނާ ލޫމާށްދޭ މަޢުފޯރުކޮރޯއިން  ށުން ބިއުދަެގ  މާއްދާ  މި (ބ)  

ދި އައި  ،ތައްރާސާހަދާ  ނުލައިގަ ތުރު    އެދިއްޖެ  ބިއުރޯއިން  ކާ 
 އެވެ. ނެރޯއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާހިނދެއްގައި ބިއު

 

Deleted :ާާުރ

Deleted :އލެާވ ޕްރޮޕޯސައި ތުން ތައްޔާރުކޮށްފަހިމެނޭޮގ

Deleted :ްާ

Deleted :ުތ
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 ބާބު   ހަވަނަ 
   ން ރު ޢާންމުކު   މާއި ޓު އް އްރު ހިފެހެ ސި   ގެ ލޫމާތު މަޢު 

 
ފަރާތުން ެގ  ންމުންޢާ  ގައިނުމުބޭރުމުެގ  ްއކުއެހިސާބު  ތަފާސް )ހ(  .46 ހެއްޓުން ފެރު ހި ސިއްގެ ލޫމާތުޢުމަ

 ތުެގ ސިއްރުލޫމާ މަޢުހޯދާ  ގައިތަކު ވޭރސަ ކުރާ  މާތު ހޯދުމަށް  މަޢުލޫ
އަދިހިފަހައްޓަ ބޭނުންކުރަ  ، ންވާނެެއވެ.  މަޢުލޫމާތު  ،  ންވާނީއެ 

ަވކި  ކައިބޭނުމަށްޓަ  ރޭވެގސަ  ނިކަހަމައެ މަޢުފަރާތެްއެގ،    ލޫމާތު 
ޙާލެއްވެއް އެ.  ތިންނެވެތުެގމަޮގނެ  ހާމަނުވާ އަމިގަ ސް  ލަ  އްއި 

  . ވާނެއެވެ ެގންނުށްތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮފަރާތެއްެގ ޒާ
 

މާތު  ުމެގ ބޭނުމަށް ޢާންމުންެގ ފަރާތުން މަޢުލޫސާބު އެއްކުރުތަފާސްހި ()ށ  
އެއް  ،ވޭކުރާއިރުރސަދުމަށް  ހޯ ބޭނުަމޢުލޫމާތު  ޖަވާކުރެވޭ  ބުދޭ މާިއ 

މަޢުލޫމީހާެގ ސިމާ  މީހާއަބުޖަވާން  ނެކައްރުކުރެވޭތު  ހުއްށްދޭ  ދަ  
 . ރު ކިޔައިދޭންާވނެއެވެއޮފިސަ ދީފައިވާ

 
އެކުލަވާލުަމށްޓަތަފާސް (ނ)     ، ފަރުދުންނާއި  ކިވަކިވަ  އިކަހިސާބު 

ތަފަފާރިވިޔަ އެއް ތަންދަ  މަފަރުދީ  ރާކުނުން  ޑޭތު  ޢުލޫމާ    ޓާ އެކުލެވޭ 
 މަށެވެ. ލުލަވާއެކު ސްހިސާބުފާތަ ނިކަރެވޭނީ ހަމައެބޭނުންކު

 
 ދާރާތަކުންެގ އިދައުލަތު  ހައްޓާބަލަ  ،އެއްކޮށް  ތަފާސްހިސާބުމީ  ރަސް (ރ)  

އެކުލެވޭފަރުފަދަ  އެ މަޢުލޫމާތު  ސިއްރު  ދީ  ހިފެހެއްޓުން   ޑޭޓާެގ 
 ެވއެވެ. ންެވެގޒިމުލާ
 

ހިމެނިޒާމުއުީމ  ޤަ  ހިސާބުެގސްތަފާ (ބ)    އެންމެހައިނޭ  ގައި 
ހޯދުމާތުމަޢުލޫ  ،ވެސްންކުތްތަފަރާ ަގާއިއ  ބޯހިމެނުމު  މަށް 

ލިޔެސަރވޭ ބޭނުންކުރާ  ތައްފޯމުތަންތަކާއި،  ކިޔުކުރުުމގައި  ތި ކެފަދަ 
ދާއި ތަފާސްހިސާބުއެ  ހަދައި  ރާތަކާުގޅޭ  ކުރެވެންދެން މުޢާން 

  އެކު ކަމާކާތެރިރައް  ،އިއްޓަހަފަހި ގައި  ތު ޮގގެ އްރުސި

Deleted :ަފެހެއްޓުން ރު ހި ގެ ސިއްޢުލޫމާތުމ

Deleted :ހ

Deleted :،

Deleted :ށ

Deleted :އި ނަަގ

Deleted :ނ
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އަދިއެ އްޓަންވާނެބަލަހަ އެކު މުމާނި   އިވާލަ އެކުލަ  ބުސްހިސާތަފާ  ،ވެ. 
ޤާނޫނު ގަވާއިދުަގއި މި  ހަދާ  ދަށުން  ޮގެގ  އެްއޗެހި  ތުެގމަތިންވާ   ެއ 

 ވެ. އެ ތާލަންވާނެނައް
 

ެގ  ބުހިސާފާސްތައަދި    ބިއުރޯ  ،ކުފެށުމާއެރަން  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު (ޅ)  

ހިމެނޭ  ނިޒާމުގައި  ޤައުމީ ތަފާރަ  މަޢުސްސްމީ    ލޫމާތު ހިސާބާބެހޭ 
އި މަސައްކަފާސްހިސާބުތަިއ  ގަ ކުރާތަދާފޯރުކޮށްދޭ  ތަށް  ެގ 

މަލުކުރުމަށާއި ޢަށް  ނޫނަޤާ  މި  ންނަކީްއޒަފު މުވަފަިއވާ  ކުރެވިޞަޚާއް
ސިއްރުތަފާސްހި ަގިއ  އްރެރާ އިޤް  ބަސްވެއެއް  އްޓުމަށްހިފެހެ  ސާބުެގ 

 .ހޭނެ ބައެކެވެޖެރަންއަށް ޢަމަލުކުމަ ފުރިހައަށްއެ  ،ކޮށް ސޮއި
 

ަގޅ)މާއްދާެގ  މި   ( ކ)   ބަ (  އޮއިޤުޔާންކުރާ  އި  މި  ޮގ  ންނަންވާރާރު  ތް، 
 ވެ. ރަންވާނެއެއި ބަޔާންކުއިދުަގދަށުން ހަދާ ގަވާޤާނޫނުެގ 

 
ޤާނޫނުެގ ( އ)   ތަފާމި  ދަށުން  މަޢުސް   އެއްމާތުލޫ ހިސާބަށް   އި ރުމުަގއާ ކު 

ހިސިއްމުގައި  ރުޢާންމުކު ދައުލަތުގެ ޮގތުންެގފެހެއްޓުމުރު     
ޢަކުއިދާރާތަ އުޖެހޭ މަލުކުރަންން  މިނެ  ދަސޫލުތައް  ޤާނޫނުެގ  ށުން   

 ވެ. ޔާންކުރަންވާނެއެ ގަވާއިދުގައި ބަ  ހަދާ
 

ނި ނީ ހަމައެކަބޭނުންކުރެވޭޭވ މަޢުލޫމާތު  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ެއއްކުރެ  )ހ(  .47 ން ރު ޢާންމުކުބު ތަފާސްހިސާ

 ސާބުެގ ބޭނުމަށެވެ. ތަފާސްހި
 

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާ    އްެގ ކިބައިންތެއެްއވެސް ފަރާ  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން (ށ)  
  ސްބަތްވާ ނި އް  މާތެޢުލޫއިރު އެ މަޢާންމުކުރާ  ޮގތުަގއި   ސާބުެގސްހިތަފާ

 . ވާނެެއވެނުެގން ށްޮގތަށް ޢާންމުކޮ މަވާފަރާތެއް ހާ
 

ޤާނޫ (ނ)   ދަށުންނުމި  އެެގ  މަޢުލޫމާ  އްކުރެވޭ  ކަ އެްއވެސް    މާނުބެހޭ ތެއް 
މާ ،ކަށްފަރާތަ މެނުީވ ޮގތަށް   ަގއިވާ (  ރ)  ގެ އްދާމި   

Deleted :ިއެ ެއއްޗެހ  ،

Deleted :ރ

Deleted :ަާ

Deleted :ިވޭ  ކުރެމުޤާއ

Deleted :ުނިޓްތަކުެގޔ  

Deleted :ާާ

Deleted : ައ

Deleted :ބ

Deleted :ރ

Deleted :ްާ

Deleted :ޅ

Deleted :ހ

Deleted :ްާަކުނ

Deleted :ްދިނ

Deleted :ށ

Deleted :( ާއއި )ށ()ހ ެގ 
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 ވެ. ވާނެއެ ކޮށްެގންނުހާމަ
 

ޤާނޫ (ރ)   ދަށުން ނުމި  އްކަތަށް  މަސަބުެގ  ތަފާސްހިސާ  ެގ 
ާވ  ންކޮށްފައިބަޔާ  ގައިރީނުވީ، ތިށް މެކަވިފަިއވާ މުވަްއޒަފަ ރެ ޚާއްޞަކު
ރިއެއްނަަމ  ފާވިޔަރާތުެގ، ނުވަތަ  އް، އެ މަޢުލޫމާތު ދިން ފަމަޢުލޫމާތެ

ިވޔަފާރި މަސައްކަތެއެ  ނުވަތަ  ބެލެއެއް  ހިންާގ  ޙަވާލުހެއްޓުމާއް  ެވ   
ފަހު ހުރާރި  ލިޔުމައްތުެގ  ހޯދުމަދަ  ހުއްދަ ަގފަހުށްކުން  މެނުވީ  އި 
 . އެވެ ނެެގންނުވާމަކޮށްހާފައިވާ އޮފިސަރަކު ދީ
 

ތެއް ނުވަތަ  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާ  ެގ ބޭނުމަށްނުމި ޤާނޫ  (1)   
 ؛ެގ ބައެއް ޢުލޫމާތެއްމަފަދަ އެ
 

 ؛ބެއްޖަވާލެްއެގ އިވާ ސުވާމަށް ކުރެވިފަމި ޤާނޫނުެގ ބޭނު  (2)   
 

ދީފަލަސުވާ  (3)    ޖަވާކަށް  މަޢުލޫމާތެއް ހިބުގައި  ިއވާ  މެނޭ 
ހަދާފަބޭ ރިއިނުންކޮށްެގން  ނުވާ    ޚުލާޞާ ވަތަ  ޕޯޓެއް 

މަޢުގަ ލިޔުމެއް އެ  އެކުލެވިެގންވާ ލޫއި  ެއއީ ންޮގތުމާތު   
ނުވަކާކުކަން ވި،  ކޮން  ނުވަތަ ޔަފާރިއެއް ތަ  ކަން 

ފަހަރުގަ މަސައްކަތެއް  ހާމަވެކަން  ލަފާމަށްކަދާނެިއ  ރެވޭ ކު 
 ؛ންޓާއި ލިޔުޕޯރި

 
ވަސީއި  (4)      ެގންބޭނުންކޮށްއް  ތެލަ ލެކްޓްރޯނިކް 

ތެއްެގ މާއް ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫތެ މަޢުލޫމާިއވާކުރެވިފަކާރައް
 . ބައެއް
 

އްލަ  މިއަ  އެްއވެސް  ތެރެއިން  މަޢުލޫމާތުެގ  ަގިއވާ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި (ބ)  
ވިޔަފާރިއެ،  ފަރުދެއްެގ މަސައް،  ްއެގނުވަތަ  ކުރާ ނުވަތަ  ކަތެްއ 

ހުޤާނޫ  މަޢުލޫމާތު،އްެގ  ތެފަރާ ޙާލަތުގަ ނު  ން ކުރާތަފަ އެ  އިއްދަކުރާ 

Deleted :ނ

Deleted :ަރު އަދި މިނޫންވެސްކޮމްޕިޔުޓ  

Deleted :ރ

Deleted :ުާީހަކ

Deleted :ްާަކުނ

Deleted :ުންާަކ

Deleted : ިމަޢުލޫމާތު( ަގއިވާ ނ)އްދާެގ މާމ  

Deleted :ުާ
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ޝާލައަމިއް ަމޢުލޫވަތަ  ނު  ، ތުގައިޙާލަ  ރާ އިޢުކުއަށް  މާތު  އެފަދަ 
ން ހުންނަ   ލިބެޛަރީޢާއިން ޢާންމުކޮށްލަތްތަކުެގ  ސީޓްރޯނިކް ވައިލެކް

 ވެ. ވާނެއެތިސްނާސް( އިން އި ނ) ެގހައްޓާނަމަ މި މާއްދާކަށް ބަތަޮގ
 

ަގިއ ޔުމެއްތަ އެފަދަ ލިނުވަ  އްއެޞާްއެގ ޚުލާވަތަ ރިޕޯޓެނުޕޯޓެއް  ރި (ޅ)  

މަޢުލޫމާ ސައިޢުކުރުމުޝާ  އްތެހިމެނޭ  އެ  ބަބުެގ  އް ލޫމާތެމަޢުން 
ހަމައެކަރައް އެނުގމުެގ  ޢާންމުކޮށް  ފަރާތް  ސަދުވާ  ބަބަކީ ނި 
އެ  ރާތައެފަ ޙަރަކާތްތެކީ  ހަމައެކަދާއިރާަގިއ   ތްފަރާ  ނި ރިވާ 
މަޢުލޫމާތުވޭ އިޢުކުރެ ޝާ ،  މަމުަގިއވާނަކަ ރައްދުވާ  އެ   ރާތުންފަ   

މިއުފެއްއެްއޗެއް   ޚަރަދުކުރާ  އެވަރު  ންދުމަށް    ކަމަށް ނުވަތަ 
ބޭސްމާލުރައު ޢަ ނުންކު  ލިބޭ ރެވޭ  މަސަްއކަތުން  އެ  ނުވަތަ  ދަދު 

މިންފައިދާެގ ހާމަނު  ފަދައިވާނެވަރު  މަޢުލޫމާތެއް   އެ  ން 
މާ   ށްމަކައިޢުކުރުޝާ )ެގއްދާމި  ނަންބަރު  (3)  ެގ  (ރ    ވަނަ 
 . ނާޅައެވެހެއް ހުރަ
 

ބައެހެން ( ކ)   ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  މިފަިއވީޔާންކޮށް   ނަމަެވސް، 
އެއް ދަށު  ޤާނޫނުެގ ތެރޭަގތުމަޢުލޫމާރާ  ކުން  އަމިއްލަ  ހިމެނޭ    އިެގ 

ތަޙްއް އެ  ،މާތުމަޢުލޫ  ދެއްެގފަރު ނު ޤަޤީެވސް  ދަޢުކަށް  ވާެއއް  ވަތަ 
ހިއުފުލުމަށް   ކޯޓެްއަގިއ  މައްމުންދާަގނނުވަތަ  ނުއަކަސަލަ  ވަތަ ށް 

ފިޔަވަޅެއްއިދާރީ ބޭ    ފަރާތަކުން  އެްއވެސް    ން ނުންކޮށްެގއެޅުމަށް 
 ވާނެެއވެ. ނު
 

ބޭނުތަފާ ( އ)   ޤާނޫނުެގމަށް  ސްހިސާބުެގ  މަ  މި  ހޯދަށުން    މަށް ދުޢުލޫމާތު 
ސަމުަގހިމެނުބޯ ބޭނުންރުމުަގރޭވކުއާއި  ލިޔެކިޔުއި  ކާިއ،  ންތަކުރާ 

އެ ތަފަދަ  ފޯމުތައް ދާއިކެތި  ތަކާުގރާތަ  ހަދައި   ފާސްހިސާބު ޅޭ 

  މާއެކު ނައްތާލަންވާނެެއވެ. ނިމު
 

އެންޢާންމުފާސްހިސާބު  ތަ  ރަސްމީ (ހ)  .48 ރ ންޑަކަލެ ސްރިލީންސް ވާއެޑް ފަރުދުންނަށް    އިމެހަކުރަންވާނީ 

Deleted :ިެގ  ޓަރުއުކޮމްޕ

Deleted :ީޞ

Deleted :ބ

Deleted :ނ

Deleted :¶
...

Deleted : ަގ

Deleted :¶
...

Deleted :ވ
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ލިބޭފަދަ  އްަގއިމައެ އްހައެ ކަނޑަދުށް  ޮގތަކަ  ޅި  އެ ރާލާ 
 ެގމަތިންނެވެ. ޮގތު  ވާއެްއޮގތް  ޑަރާންސް ކަލެ  ރިލީފައިވާކުރެވިމުޢާން
 

  ، ދާރާތަކާއި ބިުއރޯއިންއި  އެންމެހައި  ރާ އެްއކުބުސާސްހިތަފާ  މީރަސް (ށ)  
  ްއދަންޖެހޭ އުފަ  އިންތެރެ  ނިޒާމުެގޤައުމީ  ބުެގ  ސާތަފާސްހި

ސްޓެޓިނޭޓަޑެޒިްގ ޢާންމުޑް  ޮގތާއިކުސްޓިކްސް  ޢާންމުކުރާނެ  ނެ ރާ 
ތަފާޤައުމީ،  ޚުތައްތާރީ ޕްރޮސްހިސާބުެގ  އަހަރީ    އިްގރާމްގަ  

ތަކަށް ޚުތާރީ  އެ   ،ށްނުކޮއިޢުލާ  ކޮށް ޢާންމު  ،ކޮށްބަޔާން
އެޚުތާރީ  އެ   ވާނެއެވެ.ރަންލުކުމަޢަ ބަދަލެއް ތަކަށް  އްވެސް 

ކޮށް ޢާންމުން  ެއކަ  ިއ،  ައޅަކަނޑަ  ތާރީޚު  އި އާ ރާލަދު  ،ނަމަނަެގން
 ވެ. ަގންވާނެއެ އަން
 

ދަށުންނުެގޤާނޫ  މި ހ()  .49 ޒިންމާންގެ ދު ފަރު ބާރު   އެއްކުރުމުެގ  ތަފާސް  ންލިބިެގ    ހިސާބު 
ޢާންމު  އޮފިސަރަކު    އިވާހުއްދަދީފަ  ، ވާކާތްތެރިޙަރަ އި  ކަތުަގއްމަސަ

މަޢުލޫކި  ފަރުދުންެގ ހިދިއްއެ  ށްމާތަކަބައިން  ނދެއްަގއި،  ޖެ 
 ެއވެ. ނެޢުލޫމާތު ދޭންވާށް ތެދު މަތަކައެފަރާ
 

ތަބިއު  ޓަކައި މަށްކުރުއެއް  ތުމާމަޢުލޫ )ށ(   ފޯމުްއޔާރުކޮށްފަ ރޯއިން  ފަދަ  އިވާ 
ފުރިހަމަކޮ ަވކި ށްލިޔުމެއް  ބިއުރޭތެތެްއެގ  އްދަމު      އަށް ރޯަގއި 
އަންަގ ތެރޭަގއެފިނަމަ  އިހުށަހެޅުމަށް  މުއްދަތެްއެގ  އް ފޯމެ  އެ   އި 

 . ވެހުށަހަޅަންވާނެއެ އުރޯއަށް ބިމަށްފަހުރިހަމަކުރުފު
 

މަބުތަފާސްހިސާ )ނ(   މަހޯދުމުޢުލޫމާތު  ެގ  ތެރިާވ ޙަރަކާތްިއ  ސައްކަތުަގެގ 
ދީހު އަދާ އްޔަލިމަސްއޫ  ރެއްެގއޮފިސަ  ފައިވާއްދަ  މަށް ރުކުތު 

ފަރާތަކުން  ޮގތުންމުގެ އެޅުސްހުރަ ޢަމަލެއް   އެްއެވސް  ެއްއވެސް 
 ވާނެެއވެ. ނު  އިެގންަގހިން
 

ލަތުެގ  ތަ ދައުވަރޯއިން ނުމުގައި ބިއުއެއްކުރުމުެގ ބޭނު  ސްހިސާބުފާތަ )ރ(  

Deleted :ެއިނުލަ  ކާރާތެްއެގ ނުފޫޒަްއވެސް ފައ 

Deleted :ާާ
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އިްއވެއެ ސަރވޭއެ  ދާރާައކުންސް  އެފަދަ ނުވަތަ  ްއަގއި  ކުރާ 
 ނުވާނެއެވެ. ންެގދީ މަޢުލޫމާތު ންތެދު ނޫ އިއްގަ މެފޯ ދޭއިދާރާތަކުން 

 
ޤާނޫނު )ބ(   ތަފާސްހިސާމި  ދަށުން  މަޢުހޭބާބެެގ  އެްއވެލޫމާ  ސް  ތެއް 

ދިނުތަފަރާ މަޢުކަށް  ކުރިން،  އެއްލޫމުެގ  ދާ  މާތު   ރާތަކީފަކުރަން 

ލިހުއް  އެކަމުގެ  ޔަމީބިފަިއވާ  ދަ  އަދި    ންވާނެެއވެ.ޤީންކުރަހެއްކަން 
ހުއްއެ އޮދަެއއްފަދަ  އެނޭގކަތް  ފަރާތަކަށް   ފާހެއްދަ  ފަން  ނެތް 
 ވެ. އް ނުވެއެ ލާޒިމުވެެގނެ  ދަށުންެގ ނޫނުމި ޤާ  ދިނުންލޫމާތުޢުމަ
 

 ވަނަ ބާބު ހަތް 
  އެޅުން ފިޔަވަޅު 

 
މާތު  ށް މަޢުލޫންފާއަމައަމިއްލަ 
 ކުރުން ބޭނުން

ނުަވތަ  މުަވއްޒަބިއުރޯެގ   ހ()  .50 ފޯރުތަފާސްހިސާބު ރަސްމީ  ފަކަށް   ކޮށްދޭ 
ލިބޭވަ  ކަށްމުަވއްޒަފަ  ެގދާރާއެއް އި  ންއެހެނިހެ އަދާކުރުމުަގއި   ޒީފާ 

ނުވަތަ   ޮގތެްއަގއި ދާސީ  ،ރިންކު  މުެގބޭނުންކުރުލޫމާތެއް  މަޢު
އޭ  ްއަގއި ޮގތެސީދާނު އަމިއްނަމަވެސް  މަންފާނާެގ  ނުވައަލަ  ތަ  ށް 

 ނެއެވެ. ނުވާ ެގން ބޭނުންކޮށްޢުލޫމާތެއްއެ މަ އަށްފައިދާ
 

މާއް )ށ(   )ހ(  ދާމި  ޚިލާެގ  ޢަމަލުެގ   ކުރިހަކު  މީފުވެއްޖެ  އާ 
ރި ޤާނޫނުަގަވޒީފާއާބެ  ޔަތްކޮށްޢާކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޮގތުެގމަތިންހޭ   ިއވާ 

ފިޔަވަޅު އާމެދުއޭނާ )ފަސްހާސް(   5،000/-  މީހަކު  އެ  ޅުާމއެކު، އެ 
ދުެގ މެދެ  އާ ޔާރުފި  (ހާސްދޮޅަސް  ސް)ފަ   000,60/ -  އާއިރުފިޔާ
 ވެެއވެ. ބިެގން ށް ލިއުރޯއައިޚްތިޔާރު ބި  ޖޫރިމަނާކުރުމުެގން  ދަކުޢަދަ
 

ހިސާބު  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ތަފާސް 
 ރުން އެއްކު

ޤާނޫނުަގ )ހ(  .51 ބަމި  ކަމަކަޔާންކޮށްފައި  ޤާފިޔަވަ  ށްއިވާ  މި  ނޫނުެގ ިއ، 
ުމެގ  އި  ިއވާދީފަ  ފަރާތަކަށްށް، އެކައޮފިސަރަ  ފައިވާދަ ދީދަށުން ހުއް

މަބެހޭ ސާބާފާސްހިތަ  ރުންބޭ ނުވަތަ  ތަފާސްހިސާބު   ޢުލޫމާތު 
 ެއވެ. ނެ ނުވާ ށްެގންއެްއކޮ

Deleted :ެތަ  ނުވައް ލިޔުމ

Deleted :ެހޭާާބ

Deleted :ައުމީޤ

Deleted : ިކުރިހަކު މީ ފުެވްއޖެޚިލާ އާ)ހ(  މާއްދާެގމ 
ޒީފާއިން  ވަ  އޭނާ ކޮށްތް ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަ ެގޢަމަލު

ންވެެއވެ.  ށް ލިބިެގތަފާދޭ ފަރާތިޔާރު ަވޒީޚްުމެގ އިކިކުރުވަ
  ހާސް(ސްދޮޅަސް )ފަ 60,000 މީހަކު ތުރުން، އެއޭެގ އި

 ނާކުރުމުެގން  ޖޫރިމަޢަދަދަކުނޫން  ބޮޑު ޔާ އަށްވުރެރުފި
¶ވެެއވެ. ން ށް ލިބިެގރޯއައުރު ބިޔާއިޚްތި

Deleted :¶
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)ހ(   )ށ(   މާއްދާެގ  ޚިލާމި  މީއާ  ޢަމަލުެގ   ކުރި  ހަކުފުވެއްޖެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނުަގ  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޮގަވޒީފާއާބެހޭ  ތުެގމަތިން ިއވާ 
މީހަކުއެ  އެކު، ޅުމާ އެވަޅު ޔަފިއާމެދު  އޭނާ )ފަސްހާސް(   05،00/-   

ެގ މެދުދެ  އާ ޔާރުފި  ހާސް(ސްދޮޅަސް  )ފަ   000,60/ -  އާއިރުފިޔާ

 ެއވެ. ވެށް ލިބިެގން ރޯއައުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބިން  ޖޫރިމަނާޢަދަދަކު
 

އިވާ  ށް ހޯދާފަޚިލާފަ ޤާނޫނާ
 ކުރުން މާތު ހާމަ މަޢުލޫ

އިއެްއވެސް  ދޭރުކޮށްފޯބު  ތަފާސްހިސާ  ރަސްމީ ހ()  .52 މި ،  ައކުންރާދާ 
ެއނިގހުރެ ެއކަ  ،އްމަޢުލޫމާތެ  ވާހޯދާފައި  ލާފަށްޚި  ނާނޫޤާ ން 

 ެގންނުވާނެެއވެ. ރުކޮށްދީފޯފަރާތަކަށް  ހެންޝާއިޢުކޮށް ނުވަތަ އެ
 

)ހ(   )ށ(   މާއްދާެގ  ޚިލާމި  މީފުވެއްއާ  ޢަމަލުެގ   ރިކުހަކު  ޖެ 
ޤާނޫނުަގބެޒީފާއާވަ   ޢާޔަތްކޮށްރި  ޑަބޮޑުމިނަށްކު ޮގތުެގހޭ  މަތިން ިއވާ 

ފިޔަވަޅު އޭނާ މީހަކު  ޅުާމއެކު، އެއާމެދު  )ފަސްހާސް(   5،000/-  އެ 
މެދުެގ ދެ  އާ ޔާރުފި  ސް(ހާސްދޮޅަސް  )ފަ   000,60/ -  އާއިރުފިޔާ

 ެއވެ. ވެ ލިބިެގން ށްއުރޯއަން  ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބިޢަދަދަކު
 

ލިގެ ފާ ވަޒީ  ދާކުރާއަ )ހ(  .53 ކުރުން މަތު ހާލޫމާނެތި މަޢުދަހުއް މަޢުޮގތުން    ނެތި   ހުއްދަ  ،މާތެއްލޫ ބޭ 
ފަރާތަވަތަ  ނު  ނުވާނެެއވެ.  ށްެގންމުކޮޢާން އެފަދަ ކަށް  ކަމާނުބެހޭ 
 އެވެ. ންނުވާނެެގހާމަކޮށްއް ލޫމާތެމަޢު

 
މާ )ށ(   )ހ(  މި   ެގޢަމަލު  ކުރި  ހަކުމީ  ފުވެއްޖެޚިލާއާ  އްދާެގ 

ރިޢާޔަތްޑުމިނަށްކުޑަބޮ ޤާނޫނުަގ  ކޮށް  ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާއާބެހޭ  ިއވާ 
ފިޔައޭނާ މީ  ޅުާމއެކު، އެވަޅު އާމެދު  ( )ފަސްހާސް  5،000/-  ހަކުއެ 

މެދުެގ ދެ  އާ ޔާރުފި  ހާސް(ސްދޮޅަސް  ފަ )  000,60/ -  އާއިރުފިޔާ
 ެއވެ. ވެލިބިެގން ށް އުރޯއަބި މުެގ އިޚްތިޔާރުރިމަނާކުރުން  ޖޫޢަދަދަކު

 
ޤާނޫ ހ()  .54 ޅުން އެ ހުރަސްމަށް އަދާކުރުމާޒިން ހުއްދަ މި  ދަށުން  އޮފިސަރަކު  ނުެގ  ޖެހޭ  ރަންކު އަދާ  ދީފައިާވ 

Deleted :ާކުރި  މީހަކު  ޚިލާފުެވްއޖެމި މާއްދާެގ )ހ( އ
  ަވޒީފާއިން އޭނާ ކޮށްށް ރިޢާޔަތްބޮޑުމިނަެގ ކުޑަޢަމަލު

ވެ.  ބިެގންވެއެ ށް ލިތަތިޔާރު ަވޒީފާދޭ ފަރާވަކިކުރުުމެގ އިޚް
ޅަސް ހާސް(  ސްދޮ)ފަ 60,000 ކުހަމީއެ ތުރުން، އިއޭެގ  
ކުރުމުެގ ޖޫރިމަނާ  ދަކުން ޢަދަނޫން ޑުބޮ އަށްވުރެ ޔާރުފި

¶. ެގންވެެއވެއުރޯއަށް ލިބިއިޚްތިޔާރު ބި

Deleted : ުއ

Deleted : ްާައ

Deleted :ާާ

Deleted : ކުރި  މީހަކުޚިލާފުެވްއޖެ  )ހ( އާމި މާއްދާެގ
  ަވޒީފާއިންނާ ށް އޭޔަތްކޮރިޢާޑުމިނަށް ލުެގ ކުޑަބޮޢަމަ

  .ންވެެއވެެގ ލިބިތަށްރާފަފާދޭ ޒީރު ވަ ޔާޚްތި އި ވަކިކުރުުމެގ
)ފަސްދޮޅަސް ހާސް(   60,000 މީހަކު ރުން، އެއޭެގ އިތު
ެގ ދަދަކުން  ޖޫރިމަނާކުރުމުނޫން ޢަ  ޑުބޮއަށްވުރެ  ރުފިޔާ
¶ވެ. ންވެއެ ރޯއަށް ލިބިެގރު ބިއުއިޚްތިޔާ

Deleted :ާކުރިކު ފުެވްއޖެ މީހަމި މާއްދާެގ )ހ( އާ ޚިލ 
ން  އިޒީފާވަ  އޭނާ ށްތްކޮރިޢާޔަ މިނަށް ބޮޑުލުެގ ކުޑަމަޢަ

.  ވެެއވެެގންތަށް ލިބިދޭ ފަރާފާ ރު ަވޒީ އިޚްތިޔާުމެގކުރުވަކި
ހާސް(   )ފަސްދޮޅަސް 60,000 ކުހަތުރުން، އެ މީއޭެގ އި

ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ   ދަދަކުންނޫން ޢަ  ބޮޑު ވުރެރުފިޔާ އަށް
¶ެއވެ. ށް ލިބިެގންވެއިޚްތިޔާރު ބިއުރޯއަ
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އަދާޔަލިއްމަސްއޫ ފަރާތަކުން އެްއވެސް  ،ކުރުމުގައިތެއް   
 . ނެއެވެސްއަޅަިއެގންނުވާހުރަ

 
ޚިލާފު)  މާއްދާެގ  މި )ށ(   އާ  ކަވެއްޖެނަމަހ(  ކުޑަ،  ބޮޑުމިނަށް ުމެގ 

ރުެއއް)  0،001/-    ކޮށްޢާޔަތްރި ސް ފަ)  0005،/-ފިޔާއާ  ހާސް( 
ރުފިޔާއާ   ޢަ ދެހާސް(   ޔާރުޚްތިއި މުެގ  ކުރުރިމަނާޖޫދަދަކުން  މެދުެގ 

 ެއވެ.  ލިބިެގންވެބިއުރޯއަށް

 
ޤާނޫނުެގމި )ހ(  .55 ން ޝަޚްޞު އޮޅުވާލު  ތަފާސް   ދަށުން  އެއްކުހި  ހުރުސާބު  ދީއްމަށް    ފައިވާ ދަ 

އެއް ފިޔަވައި  ރަކު  އޮފިސަ ފަރާތައެހެން  ެއފަވެސް  ތަކީ ރާކުން 
އެއްކުރުމުެގސްހިސާތަފާ ދަކަމުގަ ފަރާތެއްއޮތް    ދަހުއް  ބު    ، އްކައިއި 
 ެއވެ. ނުވާނެ ެގންެގ މަސަްއކަތްކޮށްއްކުރުމުލޫމާތު އެޢުމަ

 
( ހާސް  )ފަސް   ،0005/-   ،މަޚިލާފުވެއްޖެނަ  ެގ )ހ( އާމި މާއްދާ ށ()  

ކުން ދަެގ ޢަދަޔާއާ ދެމެދުހާސް( ރުފިރީސް  )ތި  30،000/-ރުފިޔާއާ  
ނޑައެޅިފަިއާވ  ކަ  ކުށްތައްޖިނާއީ  އިތުރުން،    މަނާކުރުމުެގޖޫރި
  ދަޢުވާކުރަންވާނެެއވެ.  ޖިނާއީމީހަކާމެދު އެން ށުެގ ދައްނެޤާނޫ
 

ށްފަހު  މަހަމަކުރުރިތު ފު ޢުލޫމާމަ
 އްދުނުކުރުން ނބުރާ ރައަ

ފަރާތަކަށް   ށް ެއްއވެސްއްކުރުމައެބު  ފާސްހިސާން ތަެގ ދަށުމި ޤާނޫނު )ހ(  .56
ޙަވާ  ނުވާފައިފޮ އެފަރާތަކާ  ތު  މަޢުލޫމާ  ،ރެވިފަިއވާވާލުކުނުވަތަ 

އެްއވެސްރަންޖެކުއަނބުރާ ރައްދުފަހު  ރުމަށްކުފުރިހަމަ  އްރުދާހެކަ   ހޭ 
ފޯމެތަނުވަ ނު  އެފަދަންނޫ އެތަ  ވައް  ލިޔުމެވެސް  އަނބުރާ   ްއ، 

 ނެެއވެ. ނުވަންވާފޮއި ްއދަތުަގވާ މުެއޅިފައި ފޮނުވަން ކަނޑަ
 

މާއްދާ )ށ(   އާމި  )ހ(  ޚިެގ  ދެހާސް )  2،500/-  މީހަކުލާފުވެއްޖެ   
 މެދުެގޔާއާ ދެފިރު  ހާސް(  ފަސް)  ،0005/-  ފިޔާއާ( ރުސްސަތޭކަފަ
 އުރޯއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ޔާރު ބިރުމުެގ އިޚްތިޖޫރިމަނާކު ކުންދަދަޢަ

Deleted :,0005 0001

Deleted :ަސް ފ

Deleted :,00030 0005

Deleted :ީތިރ

Deleted :ީކުން އި ދެއްއޮފިސަރަކު ކަމުގަ ފައިވާ ހުއްދަ ދ

Deleted :,0005

Deleted :,00030

Deleted :ިވެ. ންވެއެ ެގލިބި އުރޯއަށްޔާރު ބިއިޚްތ

Deleted :2،500

Deleted :,0005

Deleted :ެދަދަކުން މެދުެގ ޢަރުފިޔާއާ ދ
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 )ނ(   

 
، އެ ެގ މުައއްސަސާއަކުންނަމަދައުލަތު ޚިލާފުވީ  ެގ )ހ( އާމާއްދާ  މި

އިހިންުގމާ  މުއައްސަސާ އެންމެ  ހުރި  ޙަވާލުވެ  މި  ފަރާތް  ސް   
 . ންވާނެއެވެނާކުރަޖޫރިމަަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާެގ )ށ(

 
ށް ސުާވލުތަކަ  ރާ ކުއޮފިސަރަކު  ފައިވާެގ ދަށުން ހުއްދަ ދީ މި ޤާނޫނު ()ހ  .57 ދިނުން ނު  މާތުމަޢުލޫ

އެފަރާބުޖަވާ ސާދީ  ބޭނުފުތަކުން  މަޢުކުރަން  މި  ންވާ  ލޫމާތު 
 ނެެއެވ.ދޭންވާކޮށްން ފޯރުތިތުެގމަގޮ   އި ބަޔާންކޮށްފައިވާޤާނޫނުަގ

 
ސް(  ފަސް ހާ)  000,5/-އްޖެ މީހަކު  ޚިލާފުވެ  ހ( އާއްދާެގ )މި މާ )ށ(  

ން ދަކުދުެގ ޢަދަ)ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެ  00003,/-  އާރުފިޔާ
 އެވެ. ލިބިެގންވެ  ބިއުރޯއަށްތިޔާރު ޚްއިެގ ރުމުޖޫރިމަނާކު

 
ންނަމަ، އެ މުައއްސަސާއަކު  ދައުލަތުެގ  މާއްދާެގ )ހ( އާ ޚިލާފުވީ  މި )ނ(  

ޙަ ހިންުގމާ  މުއައްސަސާ ހުރި    އިސް  އެވާލުވެ  މި  ންމެ  ފަރާތް 
 .  ންވާނެއެވެޖޫރިމަނާކުރަމާއްދާެގ )ށ( ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން 

 
އި  ގަ ދިނުމުޢުލޫމާތުމަ

 ން އިހުމާލުވު
ޤާނޫމި )ހ(  .58 ދަށުނު  މަެގ  އެޢުލޫމާން  އެފައްކުތު   ރާތަކަށް ރުުމގައި 

ރައްވާފޮނު އެ ފައިާވ  ެއއްޗެއް  އްވެސް ދުކުރަންޖެހޭ  ފޯމެނު    އްވަތަ 
އެނު އެފަދަ  ފުރިލިޔުމެ   ހެންވަތަ  ނުވައް  ކުހަމަކުރުމުަގިއ،  ރާ  ތަ 

ނުވަތަސުވާލަ ބޭފުކުރުސާ  މަޢުލޫމާތު  ކަށް  އެހުމުން   ންނުންވެެގމަށް 
މަނު ، ގައިމުވާބުދިނުޖަ ބަނުވަ  ތެއްޢުލޫމާވަތަ  ދިނުމުތަ  ގައި  ޔާނެއް 
 ވެ. ވާނެއެ  ހިމަނައެިގންނު މަޢުލޫމާތުދު ނޫންތެ
 

މާއްދާމި )ށ(   ޚިލާފުވެއް)ހ  ެގ  އާ  މީހަކު(  ހާސް  )  2،500/-  ޖެ  ދެ 
 ދުެގދެމެ  ( ރުފިޔާއާސްހާ  ފަސް)  5،000/-އާ  ރުފިޔާ  (ފަސްސަތޭކަ

 . އެވެެގންވެ ށް ލިބި އަބިއުރޯ ނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރުމަން ޖޫރިޢަދަދަކު
 

Deleted :,0005 

Deleted :¶

Deleted :2،500

Deleted :,0005 
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ބު  ކުށަށް އަދަ ނާއީޖި
 ޅުން އެކަނޑަ

ޤާނޫނު  .59 މަނާކޮމި  ދަށުން  ކުށްފައިެގ  ކަމެއް  ފަރާތްރާ ވާ  ނުވަތަކާމެތަ  މި ދު   
ޔަަވޅުެގ   ފިޅާ އިދާރީދަށުން އަނުެގ  ރާތްތަކާމެދު މި ޤާނޫޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަ

އްެގ ރާތެން އެ ފަށުެގ ދައް ނޑައެޅިފަިއވާ ޤާނޫނެކަ   ކުށްތައްޖިނާއީ    ރުން،އިތު
ޖިމައްޗަ ދަޢުވާށް  އަދަނާއީ  ކަނޑައެޅުަމކަބުކޮށް  ހުރަ  ޤާނޫނު  މި  ހެއް  ށް 

 ނާޅައެވެ. 
 

 ބު ބާ ށްވަނަ  އަ 
 ކަން މާލީ ކަން 
 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބިއުރޯެގ  .60 ބަޖެޓު ބޭއަދާކު    ކޮންމެ ފައިނުންވާ  ރުމަށް    ސާ، 
ރަހަރަކުއަ ފާސްކުރާ  ެގްއޔިތުންެވސް  ިއ  ގަ ޖެޓުބަ  ދައުލަތުެގ  މަޖިލީހުން 
ވާ ބޭނުން  ށްހިންުގމަ  ބިއުރޯރަންވާނެެއވެ. ެއޮގތުން،  އަށް ދޫކުބިއުރޯ  އި،މަނަހި

ހިމެނުމަލަދައުފައިސާ   ބަޖެޓުަގިއ    2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ށްޓަކައިތުެގ 
ޤާނޫނު(  މާލިއްޔަތުެގއުލަތުެގ  )ދަ ޤާ  އާއި  ހަނޫނުެގ  އެ  ގަވާއިދާ  ދާދަށުން   
ކަދަމަތިން  ެގޮގތު   ޮގތްވާ އެއް  މާލިއްޔަތުެގ  ބެލެހެއްުއލަތުެގ   ޓުމުގެ ންކަން 
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  މަ   މިނިސްޓްރީން   ، ށްރަމިނިސްޓަސްއޫލިއްޔަތު 

 ވެ. ންވާނެއެ ފޮނުވަ
 

ޚިދުމަކޮފޯރުބިއުރޯއިން    .61 ޚިދުމަތުގެ ފީ  ފީއެއް ޚިތަކަށް  ތްށްދޭ  ނެުގމުެގ  ދުމަތުެގ    އިޚްތިޔާރު  
ލިބިެގން ބިއު ެއޮގތުންވެެއވެރޯއަށް  ދެ.  ޚިދު    ރާއި ންވަމި  ނެނެޭގފީ  ތަށް  މަވޭ 

މި ބިއު  އުސޫލު  ދަށުން  ަގވާ އިން  ރޯޤާނޫނުެގ    އި އިދުގަ ހަދާ 
 ވާނެެއވެ. ޔާންކުރަންބަ
 

ހި  .62 ން ންކަމާލީ ކަ އެންމެހައި  ލިޔެތަ ސާބުބިއުރޯެގ  ޤާ  ންތައްޔުކިކާއި  ނޫނު ބަލަހަްއޓަންވާނީ 
މާލި)ދައު  2006/3ރު  ނަންބަ ޤާނޫނުްއޔަތުލަތުެގ  އެ ެގ  އާ  ާވ  ތް އްޮގ( 

 . ވެންނެމަތިތުެގޮގ
 

ސާބު، ލްކިއްޔާތާިއ، މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިމިރަދާިއ  ޚަ  މްދަނީއާއިއާެގ  ބިއުރޯ  .63 އޮޑިޓްކުރުން 

Deleted : ްާެއ

Deleted :ެާ

Deleted :ްއިން އްޔާ ެގ މާލިލަތު ދައުދަށުނ

Deleted :ިއި،  ލައެކުލަވާ ޓުން ބަޖެއ

Deleted :ްޓްރީން މިނިސ

Deleted :ިއަސްފް ފިނޭންއޮ ރީނިސްޓްމ

Deleted : 
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ޖެނެރަ ޮއޑިމަޝްވަރާއާ ލްެގ  އޮޑިޓަރ  ޖެނެޓައެކު،    ައޅާ ކަނޑަ  ލްރަރ 
 . ެއވެނެ ވާންރަޑިޓްކުއޮޓައި ހައްޔެ ބަލަލި ްއެގމަތިންޮގތެ
 

އަހަރެއް  .64 އަހަރީ ރިޯޕޓު  މާލީ  މަ  3ނިމޭތާ    ކޮންމެ  ދު )ތިނެއް(  ތެސް  ރޭަގިއ  ވަހުެގ 
އަތުވެއިފާ ބިއުދިޔަ  ހިނާގހަރު  ޮގރޯ  ބިއުރޯ ފައިވާ  ޙަރަކާތާއި  ހޭ ބެތަކާތްެގ 

ރިސްޓެޓިސްޓީޗީފް  ކުލަވާލައި،  އެ  އްރިޕޯޓެ އެ    މިނިސްޓަރަށް  ޕޯޓުޝަން 
   ވެ.އެހަޅަންވާނެށަހު
 

 ބު ވަނަ ބާ ނުވަ 
 ން ކަ ނިހެން ކަން އެހެ 

 
ވަތަ ނު  ންޔަތުހައިސިއް   ރެއްެގބަމެން  ގެ ސިލްއުންކަ ޓެޓިސްޓިކަލް  ސް )ހ(  .65 ހެއްޓުން ފެސިއްރު ހި

މެންބަ  ޔަތުންއްސި ހައި އްެގ  ންބަރެމެ  ކޮމިޓީ ބޭ ލި  ނަށް ރުންއެ 
ދަ ވެ. އެފަތެހޭ މަޢުލޫމާޓަންޖެމާތަކީ ސިއްރުެގ ޮގތުަގިއ ހިފަހައްމަޢުލޫ

ޤާނޫނުމަޢުލޫމާ ހުއްދަކުރާ  ތެއް،  ހާމަކުރަތިޮގތުެގމަ    ންޖެހޭން 
ހާމަކުރާފަރާތަކަ ކުށް  ފި  އެރުން   ފަރާތަކަށްވެސް  އް ޔަވައި 

 . ވެެގންނުވާނެއެ ކޮށްހާމަ
 

ލް ކައުންސިލްެގ މެމްބަރުން، ތަފާސްހިސާބުެގ ސިއްރު  ކަސްޓެޓިސްޓި )ށ(  
ެއއަ ސޮިއކޮށް،  އިޤްރާރެްއަގިއ  އެއްބަސްެވ  ށް  ހިފެހެއްޓުމަށް 

 އެވެ.  ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެ
 

މު   ންތުސިއްޔައި ހަޒަފެްއެގ  ވައް މު ެގ  ރޯބިއު (ނ)   ލިބޭއެ   ވަްއޒަފުންނަށް 
ފަދަ ންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. އެފަހައްޓަހި  ެގ ޮގތުަގއި ސިއްރުލޫމާތަކީ  މަޢު

ޤާމަޢުލޫމާ ހުއްދަތެއް،  ޮގނޫނު  ހާމަކުރަތުެގމަތިކުރާ  ންޖެހޭ  ން 
ހާފަރާ ފިޔަކުރާ  މަތަކަށް  ފަ ކުރުން  އެްއވެސް  ށް ކަރާތަވައި 
 . ެއވެނެވާނުމަކޮށްެގންހާ
 

Deleted : 

Deleted :ުާުޔާނެއް  ބަ ލެވޭ މާލީކުލަވާ، އެމަށްފަހ
 ލީހަށްއްޔާއަށާއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިހޫރިމްއީސުލްޖުރަ

…ންފޮނުވަ

Deleted :ަލަށް އުންސިކ

Deleted :ިއެ ރިޕޯޓުެގ ކޮޕީެއއް ރަްއޔިތުންެގ އަދ  
¶ފޮނުވަންވާނެެއވެ.  ޝަންޓެޓިސްޓީސް ޗީފްލީހަށް މަޖި

Deleted :ށ
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ދެމިހުން )ރ(   މަޤާމުމަޤާމުގައި  ައދި  ވަނައިރު  ކިވުމަށްފަހުަގއިވެސް،  ން 
މަޢުލޫމާތުތައް  ލިބިފައިާވ  ތިމާއަށް  އަދާކުރުމުަގިއ  މަޤާމު  ތިމާެގ 

 ސިއްރުެގ ޮގތުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
 

ޤާނޫ )ބ(   ބަލަހައްޓަމި  ބިއުރޯއިން  ދަށުން  މަޢުލޫމާތު    ެގންދާމުންނުެގ 

ނިޒާއްކާތެރިކަާމއެކުރަ ބެލެހެއްޓޭނެ  ޤާ  ބިއުރޯަގއި  ފަިއ  ިއމުވެމެއް 
 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 
ޤާ )ހ(  .66 ހެދުން ދު ގަވާއި  ބަޔާންކޮމި  އެހެންޮގތަކަށް  ހިނދަށްފައިނޫނުގައި  މި ، ކުނުވާހާ 

ހަދަންޖެހޭޤާ ދަށުން  ަގވާ ނޫނުެގ  ހަދައިއިދުތައް  ހިންާގނީ    
 ނެވެ.  ންއުރޯއިބި
 

ޤާ )ށ(   އެހެންޮގތަނޫނުމި  ބަޔާންކޮގައި   މި، ކުހިނދަ  ނުވާހާށްފައިކަށް 
 ކުރަންލު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަ އްގަވާއިދުތަ ންޖެހޭ  ދަށުން ހަނުެގ ދަޤާނޫ

ދުވަހުއް(  )ހައެ  6ފަށާތާ   ތެރޭގަ މަސް  ދިވެހި   ހަދައި،   އިެގ 
 . ންވާނެެއވެޢުކުރަޝާއިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓްަގއި 

 
ޤާނޫނުަގ  .67 ލު ޖަދުވަ  ޙަވާލާމި  އަދީފައި އި  ޤާވާ،  މި  އެކުަގއިދި  ިމ ދުވަލަކީޖަާވ  ނޫނާ   ،

 ވެ.  ކެ ބައެެގ ނުޤާނޫ
 

ޤާ  .68 ން ކުރަން ފެށުމަލުޢަ ޢަމަލުނޫނަށްމި  ޤާކުރަން    މި  ތަފާނޫނު  ފަށާނީ،  ، ޞްދީޤުކޮށްސްވެ، 
 ވެ. ނެފެށިެގން  ތާރީޚުން ރާއި ޝާއިޢުކުެގޒެޓުގަ   ރުކާރުެގވެހިސަދި
 

ޤާނޫމި  .69 ން މާނަކުރު ޢި  ލަފްނުވަބާރާތެްއ  ނުގައި  ބޭނުންކޮށްފައިާވޮގތުން  ތަ  ޒެއް 
މާއެޅިެގނޑަކަ އެހެން  ދޭނަން  ހިނދަކުހަނުއެއް  އަންނަވާހާ  ނިިވ  ، 

  ، ެގން ޅިތަކާ ގު ލަފްޒު  ކާއިޢިބާރާތްތަ  އެ  ،ވަނީ ފައިދީ  ލަފްޒުތަކަށްތަކާއި  ޢިބާރާތް
 ިއވާ މާނަކުރުމެވެ. ފަރީގައި ދީތި
 

Deleted : ެއ

Deleted :ްމު  މުހިނ

Deleted :ާމަވާނީ އެ ޖަދުވަލާހަ ނޫނު ފުރިމި ޤ 
 ދޭށް ޙަވާލާއެ ޖަދުވަލަގައި  ނޫނުމި ޤާވެ. ކުަގއެ އެ

ންމު  މުހި ނުެގކުގައި އެ ޙަވާލާދެނީ، މި ޤާނޫފަހަރުތަ
… ވެ. ށެބަޔަކަ
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، މި ޤާނޫނުެގ އެވަނީ  އިފަމަށް ބުނެފިސަރު" ކައޮ  ވާދީފައި  "ހުއްދަ )ހ(  
 މި ދި  ށެވެ. އަތަކަފަރާތް  ވޭރެ ހުއްދަ ދޫކުށުން  ދާެގ ދަވަނަ މާއް  36
ބޯހިމެއިަގމާނަ ސަނުމާއިއި  ކަނކުރުމަށްރވޭ  ެއޅޭ  ޑަ 
އެނިނާންވަިއޒަރުސުޕަ އެން ،ންނާއިޓަރުޔުމަރޭިއ،  ޓްރީ ޑޭޓާ 

 . ހިމެނެއެވެހުން މީ ވާދީފައި ދަ ހުއްށްމަސައްކަތްކުރުމަ
 

ބު  "ކައުންސިލް ކަލް  ޓެޓިސްޓިސް" )ށ(   ިމ އެވަނީ   ނެފައިކަމަށް   ،
މާއްދާގަ ނަވަ  22  ެގޤާނޫނު ބަޔާންކޮ   ލް ސްޓިކަސްޓެޓި  ފަިއވާށްއި 
 ށެވެ. ސިލަކައުން
 

ދާަގިއ  ވަނަ މާއް  3  ނޫނުެގނީ، މި ޤާެއވަ   އިފަކަމަށް ބުނެ  އުރޯ""ބި )ނ(  
 ށެވެ. ސްޓިކްސްއަޓެޓިފް ސްބިއުރޯ އޮ ޑިވްސްލްމޯ ށްފަިއވާބަޔާންކޮ

 
  ސް ބިއުރޯެގ އި  ވަނީ،އެ  ކަމަށް ބުނެފައި  ސްޓީޝަން"ސްޓެޓި"ޗީފް   (ރ)  

ޮގތުފަރާ ޤާނޫެގ  މި  މާއް  6  ނުެގތުގައި  ބަދާވަނަ  ޔާންކުރާ ަގއި 
 ވެ. ށެރާތަފަ
 

ޤާނޫެއވަ  އިބުނެފަ  ށްހަރު" ކަމަ"މާލީ އަ (ބ)   މި  ޢަމަލުކުރަން ނީ،  ނަށް 
ތާރީށާފަ ފެށި  އަެގން  ޚުން   ނިޔަލަށް  ެގޑިސެމްބަރު  31ހަރުެގ  އެ 
މުްއދަތަފު އެކައުންޓިންގ  އަށްރަތަމަ  ފަ،  އޭެގ  އަންނަ ންހުދި    

( ރަ)ބާ  12އަންނަ  ޔަލަށް  ނިބަރުެގ  ންސެ ޑި  31  ންމެ އަހަރެއްެގކޮ
 ށެވެ. ެގ މުއްދަތަސް ދުވަހުމަ
 

ފޯރުކޮށްދޭ" (ޅ)   ތަފާސްހިސާބު  ބުނެފައިކަ  " ތައްއިދާރާ  ރަސްމީ   މަށް 
 ސާބަށްތަފާސްހި  ރަސްމީ  ޮގތުެގމަތިން  ޤާނޫނުަގިއވާ  މި  ،އެވަނީ 

މަޢުންނުބޭ ހޯލޫމާވާ    ، ލުމާއިެއކުލަވާ  ްއކޮށްއެ  ،އިދުމާތު 
ް،މާއިޢާންމުކުރު ޙަރަކާތްތެރިވާކޮށްދިނުމުގައިފޯރުް ސަރު  ިއ  ކާރާ 
 ށެވެ. ތަކައިދާރާ ެގދައުލަތު

Deleted :37 

Deleted :ުާ

Deleted :23 

Deleted :ާާުރ

Deleted :ާާުރ

Deleted :ފ

Deleted :7 

Deleted :ްމ

Deleted :ުލަތުގެ ދައ

Deleted :ުާ

Deleted :ުކާއި،  ރާތަމަންޓްތަކާިއ، އިދާޓް، ޑިޕާއިޒާރާތަކާވ
… ލު މުސްތަޤިއްިއވާ ން އުފައްދާފަެގ ދަށުޤާނޫނެއް

Deleted :ަސަސާ އްކާއި މުއަ ތ
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ބުނެފަ  ންބަރު""މެ ( ކ)   ޤާއެވަ  އިކަމަށް  މި  ވަނަ    23  ނޫނުެގނީ، 

 ށެވެ.ންނަރެޭވ މެންބަރުކުއްޔަން ޢަދަށުން ެގމާއްދާ
 

ދިވެއެ  ނެފައި ބުކަމަށް    ން"ހިމެނު"ބޯ ( އ)   އާބާހިރާއްޖޭވަނީ،  މުޅި  ދީ ެގ 
ތުން ޮގހިމެނޭ  އް ޗެއް އެ  ހާރިހު  ެގއް އެރާއި ދާ   ަވކިކަނޑައެޅޭ    ވަތަނު
 . ވެށެމާތަލޫޭގ މަޢުެގ ތެރޭަގއި ނެުމއްދަތެއް  ނޑައެޅޭކަ
 

ދިރިއާބާދީ" ( ވ)   ތަންތަނުުއޅޭާއއި  ބޯހި  ބުނެފައި ެގ  ކަމަށް   މެނުން" 
ނާއި ހުރިހާ  ތަންތަ  އުޅޭ ހުރިހާން ދިރިހު އްޖޭގައި މީވެހިރާއެވަނީ، ދި

ތެރޭގަ ުމއްދަތެ  ޑައެޅޭކަނ  ،ހިމެނޭޮގތަށްން  ރުދުފަ ނެޭގ    އި ްއެގ 
 ވެ.ޢުލޫމާތަށެމަ
 

ބޯހިމެ"އެހެ (މ)   ކަ ނިހެން  ބުމަނުން"  ދީއާިއ  ާއބާ  ވަނީ،އެ  ނެފައިށް 
ފިޔަވަިއ، އެހެނިހެން ބާވަެގ ބޯހިނުޅޭ ތަންތައުދިރި ޅި ެގ މުތުމެނުން 

ތަ  ސައްކަތް)މައާބާދީ   ވަތަ ނު  ފަދަ(ަގސްަގހާެގހި  ންތަން،ހިންާގ 
ވަ އެކަނޑައެޅޭ  ޮގތުންހިމެޗެއް  އް ކި  ްއެގ  ުމއްދަތެ  ކަނޑައެޅޭ  ،ނޭ 

ނެތެރޭ އެހެމަޢުލޫމާތަށެ  ޭގގައި  ށް  މަނުބޯހިމެހެން  ނިވެ. 
ނަން ނިސްބަތް  ންހިމެނުބޯ  ތްކުރާއިރުބަސްނި ެއއްޗެއްެގ  ވާ 

ކު )އިކޮނޮމިރިއަށްބޯހިމެނުމުެގ  ެއްގރިކަސްސެންސަ  ކް  ލްޗަރ  ، 

 ެގންނަންވާނެއެެވ. ( ދައިންސަސް މިފަންސެ
 

ޤަ"ތަފާސް (ފ)   ނިޒާމުއުހިސާބުެގ  ކަމަށްމީ  މި ،  އެަވނީ  ފައިބުނެ  " 
މާްއދާ  31  ނޫނުެގޤާ ޮގތުެގމަތިންަގވަނަ  ންާވ  އެކުލެވިެގ  ިއވާ 

 ށެވެ.  ޤައުމީ ނިޒާމަ ސާބުެގ ތަފާސްހި
 

ކަރ"ސަ (ދ)   ބުނެފައިމަށްވޭ"  މުއެ    އާބާދީވަނީ،  ، ޮގތަށްނުހިމެނޭ  ޅި 
އާވަނުވަތަ    ައކަށްދީއާބާ  ަވކި  ޙަވާލާދެވޭ ބަޔަބާދީކި  ށް ކަެއއްެގ 

Deleted :24 

Deleted :ުާ

Deleted :ަާަކ

Deleted : 

Deleted :ްާ

Deleted : ން ހެނިހެންނާއި އެކޮށްެގވޭދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސާރ
ލޫމާތު އެއްކުރުމުެގ  ބެހޭ މަޢުފާސްހިސާބާތަތްޮގތުން ޮގ

  ލަތުެގދައުތަކާއި ސްކާރުެގ ޮއފީރާ ސަރު ކަތްކުމަސައް
¶ތުންނެވެ. ޮގނޭހިމެ  ެއއްކޮށްތައްއިދާރާ

Deleted : 
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ޮގތަށް ހޮވޭ އެއްޗަކަ  ހުރިހާ ބިނާކޮށް ލްއަކަސާމްޕަ  ށް ނިސްބަތްާވ   ށް 
 ވެ.ުގމަށެ ނެޢުލޫމާތުމަ
 

 އެ   ،ށް އެްއކޮ  މަޢުލޫމާތުނީ،  އެވަ  މަށް ބުނެފައިކަ  "ސާބު"ތަފާސްހި (ތ)  
 ،ތުަގއި ގޮ  ހިސާބުތަކެއްެގ  ޖުމްލަ  ،އެކުލަވާލައި  މަޢުލޫމާތު

 ވެ. ށެނަތީޖާއަ ނެރެވޭ ހާމަނުވާފަދަޮގތަށް ވަކިފަރާތެއް
 

ނުވަތަ  ކޭޝަންފި"ކްލެސި (ލ)   ކަސްޓަމްންގ ސިޑިކޯ" "  ބުނެފަމަ"   އިށް 
  ންކުރެވޭ ނުކުރުމަށް ބޭބަދަލު  ތަފާސްހިސާބަށް  ޢުލޫމާތުމަ، ހޯދޭ  އެވަނީ 

 . ނިޒާމުތަކަށެވެހިސާބުކުރުމުެގ 
 

ތަފާސްހި ( ގ )   ބު  "ސާބު"އިދާރީ  ޢަމަލުއެވަ  ނެފައިކަމަށް  ކުރެޭވ  ނީ، 
ނުނެއްެގނޫޤާ ދަށުން  ދަ  ގަވާއިދެއްެގ  އެ ށުވަތަ  އްކުރެވޭ  ން 
 ށެވެ.މާތަޢުލޫމަ
 

ބުނެފައިޓެޓިސްޓިކް ނޭޓަޑް ސް"ޑެޒިްގ (ޏ)   ކަމަށް  ރަސްމީ ނީ،  ވައެ   ސް" 
އެއިރަކަ  ހިސާބުެގސްތަފާ އިތެރެއިން  އެންމެ  ން ދީެގކަންސްށް 

،  އެޅޭ ށް ކަނޑަފެއްދުމައު  ެގ ތެރެއިންމީ ނިޒާމު ޤައުތަފާސްހިސާބުެގ
ޕްރޮްގތަފާސްހި  ދިއަ ައހަރީ    ވާ އިހިމެނިފަ  މްގައިރާސާބުެގ 

 .ވެށެސްހިސާބަތަފާ

 
ތަ"ރަ (ސ)   ބުނެފައިފާސްހިސާސްމީ  ކަމަށް  އުީމ ޤަ  ، ނީެއވަ  ބު" 

ެއކިރުފެންވަ ދާއިރާތަކުންަގއި  ކަނ      އެޅުމާއި ޑަ ސިޔާސަތު 
މިންވަކުރެ ޛުސިޔާސަތުތައް ތަންފީ   ންވާ އަދި މަށް ބޭނުތުރު ދެނެަގވޭ 

ބޭނުންވާއަޤްވާމީ  ބައިނަލް އި ތިއިޤް  ،ފަރާތްތަކުން  ޢީ،  ޖްތިމާޞާދީ، 
އަތިމާވެ އާބާދީއާށި  ތަފާދި  މިފަދަ  އަދި  ވެ.  ސްހިސާބެބެހޭ 

ތަފާސްޖޭދިވެހިރާއް  ސާބަކީތަފާސްހި ޤައުެގ  ނިޒާމުަގއި ހިސާބުެގ   މީ 
އި ބިނާކޮއަސާސްތަ   ެގސާބުތަފާސްހި  ތަކުންދާރާހިމެނޭ  ށް ކަށް 

Deleted :ޮސްންމެވެކ  

Deleted :ެާ ްއ

Deleted :ްދަދުތަކަޭގ ޢަ ނެދޭ ޮގތަށްދޭހަކޮށ

Deleted :ެާ

Deleted : 
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ަވޒަންބިއުރޯއި ފެންވަރަށްކަނޑައެޅިފަ ކުރެވި  ން    ފެތޭ  ިއވާ 
 ވެ.ހިސާބެސްތަފާ
 

މަސައްކަހިސާތަފާސް" ( ޑ)   ޚާބުެގ  މުަވއްޒަފުން"  އްޞަކުރެތަށް  ވިފައިވާ 
  ޒާމުަގިއ ހިމެނޭ ތަފާސްހިސާބުެގ ޤައުމީ ނި،  ނީއެވަ  ނެފައިމަށް ބުކަ

 ށެވެ. ޒަފުންނަރާ މުވައް ކުމަސަްއކަތްދާރާތަކުަގއި އި
 

ބުނެފަ ( ޒ)   ކަމަށް  ެއވަ"މިނިސްޓްރީ"  ޖޭެގ  އްރާދިވެހިނީ،  އި 
ތަސިޔާސަތުތަ  ހިސާބުެގސްފާތަ ތު  ލިއްޔަސްއޫ މަެގ  ންފީޛުކުރުމުއް 
 އަށެވެ. ުވޒާރާ ިއވާލުކޮށްފައި ޙަވާއިރެއްގަ އެ
 

ެއވަނީ،    ކަމަށް  މިނިސްޓަރު"" ()ޓ   ޖޭެގ  އްރާދިވެހިބުނެފައި 
ތަންފީޛުކުރުމުެގ    ޅައިކަނޑައަ  އްސިޔާސަތުތަ   ހިސާބުެގސްފާތަ
ެއއިރެްއގަ ސްއޫމަ ޙަވާލިއްޔަތު  ެގ  ވުޒާރާ   ސަރުކާރުެގ  ިއވާލުކޮށްފައި 

 ވަޒީރަށެވެ. 
 

ބުމަށް" ކަެގ ޤާނޫނުމާލިއްޔަތު   ލަތުެގއު"ދަ ( ޔ)    ނޫނުއެވަނީ، ޤާ  ފައިނެ 
މާލިއް)ދައުލަތުެގ  2006/3ބަރު  ނަން ެއ    ާއއި،  ޤާނޫނު(  ޔަތުެގ 
 ޮގތުންނެވެ.ހިމެނޭ  އް ތަ އިޞްލާޙު ެގނެވޭނޫނަށް ޤާ
 

ބުނެފަސިކައުން" ( ޕ )   ކަމަށް  އެލްތައް"  ޤާނޫއި  ނަވަނީ،     ންބަރުނު 
އި އް)ދިވެހިރާ  2010/7 ދާއިޖޭެގ  ލާދާރީ  އުކަޒީމަރުރާތައް  ލުން ސޫ 

ަގނޫޤާ  ންުގމުެގހި ބަޔާންނު(  ރައި  ކައުކޮށްފައިވާ  ންސިލްތަކާއި،  ށު 
 ނެވެ.  މެނޭ ޮގތުން ލްތައް ހިސިންޓީ ކައުސިކާިއ، ސިލްތައަތޮޅު ކައުން

 
ރެސްސްޓެޓި" ( ޖ)   ކަޓިކަލް  ބުޖިސްޓަރ"  އެމަށް  ނީ، ވަނެފައި 

ސާމްސާމާއި  މެނުބޯހި ނެުގރވޭ  ތަޕަލް  ކޮށް  އެއް  ފާސްހިސާބުމަށާއި 
ތަންތައެކިންޖެހޭ  ކުރަހަަގފާލުމުގައި  ކުލަވާއެ ޔުނިެއކި   ޓްތައް ނާއި 

މަ ތަންތަާގހިން  ސައްކަތް)ވިޔަފާރިތަކާއި  ޢި،  ން    މާރާތްފަދަ ޭގެގ، 

Deleted :ޯއިން ބިުއރޯންނާއި، ެގ މުަވްއޒަފުބިއުރ
  ެގެގސާބުުއމީ ތަފާސްހިޤަ ޮގތެއްެގމަތިން  ޑައަޅާކަނ

އި  ދާރާތަކުަގ އިއުލަތުެގދަ މެނޭހިަގއި ޒާމުޤައުމީ ނި
…  ެގސްހިސާބު ފާކުރެވޭ ތަޤާއިމު

Deleted :ާފަިއވާ  ކުރެވިޞައްާަށް ޚ

Deleted :ުފުންނަ ުމވަްއޒަތަކުެގނިޓްޔ

Deleted :ަފަރާތްތަކ

Deleted :ޓ

Deleted :ޔ

Deleted :ްލޯކަލ 

Deleted : ޕ

Deleted :ަާ
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އެތަން(  ތަންތަނަށް މަޢުލޫ  ނާތައަދި  އަސާސީ   ތަން   ،މާތުބެހޭ 
ތަފާކަހަމައެ  ށްކުރެޭވޮގތަފާހަަގ ބޭނުމަށްހިސާބުެގސްނި  ޭވ  ލެއެކުލަވާ   
 .  ކަށެވެތަލިސްޓު

 
އެވަނީ، ތަފާސްހިސާބުެގ  ނެފައި  ސީ" ކަަމށް ބުޝަން ޕޮލިސެމިނޭ"ޑި ( ޗ)  

ނިޒާޤައު ރަކުއެރެއިން  ތެމުެގ  މީ  ތަފާސްލަވާލާ  ހިސާބު ސްމީ 
އި،  ކާއުސޫލުތަ  ހޭޅެންޖެެގންގު   ސްލާހު ެގނައުމުަގއި، އިޢާންމުކުރުމާއި

ފޯރުއްހަމައެއެ  ނަށްންމެއެން ޢަމަދިނުކޮށްްއަގިއ  ޖެހޭ  ކުރަންލުމުގައި 
ތަްއ ލުުގޅެންޖެހޭ ުއސޫގައި ެގން ޢާންމުކުރުމުސްހިސާބު   ތަފާތަކާއިޮގތް

 .  ވެޔާސަތެ އަޅާ ސިކަނޑަ
 

ެއވަނީ، ރަސްމީ ފައިކަލަންޑަރ" ކަމަށް ބުނެސް ރިލީޒް  ޑްވާން"އެ ( ހހ )    
ޢާންމުސާސްހިތަފާ ކަބު  ިއ ވަުގތު  ދަތުތަކާމުއް  ިއވާފަ ނޑައެޅިކުރުމަށް 
ޢާން  ޅި ނޑައެކަ އެނގޭ ންނަށްމުދުރާލާ  ކުރެޭވ  ޢާންމު  ތަށްޮގ 
   .ލަންޑަރަށެވެކަ

Deleted : ްއ

Deleted :ޖ

Deleted : ިވައ

Deleted :ޗ
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 1ވަލު  ޖަދު 
 

 އް އަސާސްތަ   އިގަނޑު ބުގެ މަ ރަސްމީ ތަފާސްހިސާ 
 : 1ސާސް  އަ

ޑިމޮކްރެރަސްމީ   މުޖްތަމަޢެޓިތަފާސްހިސާބަކީ  ނިލޫ މަޢުއްެގ  ކް  ހިތެރޭަގ  ެގމުޒާމާތުެގ  މުުގނުކުއަ  މެނޭއި  މު ންހިރެވޭހާ 
އިޖްޞާތި ޤްއި  ޮގތުންއެ ވެ.  ލަތެކެ ސީވަ ތިޢީތިމާދީ،  އަދި،  އާބާދީމާވެށި  ތައާ  ސަރު ބެހޭ  އަލީގައި    ކާރާިއ،ފާސްހިސާބުެގ 

ޤަނަ ފަރުދުން  މުޢާން ޙާލައުމުެގށް  އެހީ   ވަޒަންކުރުމަށް  އެހެައކަށްވެ ތު  ފޯްއޔިތުރަ  ،ންކަމުންއެވެ.  ޖެހޭ  ންދޭށްކޮރުންނަށް 
ޮގމާމަޢުލޫ  ޢާންމު ރަސްތަކުން ރާއިދާޓާ  ލަހައްބަ ބު  ތަފާސްހިސާކާރުެގ  ަގއި ސަރުތުތުެގ  އެކުލަ ތަފާސްހި  މީ    އި ވާލަސާބު 
 ވެ. އެ ވާނެ ދޭންށްކޮފޯރު އިހަމައެއްގަ  ންނަށް އެއްފަރުދު އިމެހައެން
 
 : 2ސާސް  އަ

  ، އި ށްޓަކަ މަމެހެއްޓުތުަގއި ދެެއޮގ  ، އިހަދަ  އި ޮގތުަގ  ްއެގވާ އެްއޗެންބިެގލި  ްއޔިތުންެގ އިތުބާރުކީ ރަހިސާބަތަފާސްރަސްމީ  
ބަލަހަތަ އެއްކޮސްހިސާތަފާ  ކުންއިދާރާތަޓާ  އްފާސްހިސާބު  އެ ބު  ރަކުލަވާށް،  ހާމަކުްއކާކުރުލުާމއި     ރުމުަގއި، މާއި، 
 އެވެ. ވާނެންތިބެދެމިމަތީ ކުރުންލުމަޢަެއއްޮގތަށް  އާސް ޕްރޮފެޝަނަލް އެތިކް، ންމަތިމަތަކުެގހަ  އިތަކާލުފިކް ުއސޫއިންޓިސަ
 
 : 3ސާސް  އަ

ރަނ މާޑޭޓާ  މަުގފަހިކުރުމަށްޓަނަކުރުމަށްަގޅަށް  ތަފާއިކަ   ންޓިފިކް ސައި  ތަކުންއިދާރާއްޓާ  ލަހަބަ  އިަގނަ  ސްހިސާބު، 
 . ވެވާނެއެ ންކުރަހާމަ އިކުލަވާލަ އެ ސާބުސްހިތަފާތަށް ތޭޮގތަކަށް ފެނޑުމިންަގ ވާމީއަޤް ނަލްބައި، ތަކާއިއުސޫލު

 
 : 4އަސާސް  
އޭބޭނުން  ަގއި ނަހަމަޮގތުބު  ސާތަފާސްހި މާނަ  ކުރުމާއި  ޯގސްކޮށްތައޮޅޭޮގެގ  ބޭނުންކުރާ  ށް  ކުގައި،  ލަތްތަޙާ  މާނަކޮށް 
ނަަގހިސާތަފާސް ރަކަމު ންކައެ  ކުން ތައިދާރާެގ  އުލަތު ދަހައްޓާ  ބަލައި  ބު    ކަންކަން އެ   ،ދީއަންަގއިޮގތް  ނަގޅު ެގ 

 ެއވެ. ވާނެއުފުލަން ޒިންމާށް ާމނަކޮށްދިނުމުެގ ރަނަގޅަ ،އޮޅުންފިލުަވއިދީ
 
 : 5ސާސް  އަ

އެތަފާސް ޑޭޓާކުލަވާލުމަހިސާބު  ހޯދޭ  ސަރުށްެގންކޮސާރވޭ  ، ށް  އިދާރުެގކާނާއި  ތެރެރިކޯޑް  ރީ    ،ނާއި އިންތަކުެގ 
އެްއކުރެވިދާނެޮގތްޮގންވެސް  އެނޫ ތައެވެ.  އެ ތަށް  ޑޭޓާއިދާބަލަހައްޓާ    ސާބުފާސްހިޮގތުން  ތްތައް ޮގ  ހޯދާނެ  ރާތަކުން 

ޑޭކަނޑައެޅުުމަގ ކޮލިއި  ލިޓީއަށާއިޓާެގ  ައވަސް،  ޚަހި،  އި މިނަށާބޭ  ބުކުތްތަފަރާ  މާތުދޭމަޢުލޫ  ،ރަދަށާއިނާގނެ  ރައަށް ެގ 
 . ެއވެވާނެންކުރަތްޔަޢާރި
 
 : 6ސް  ސާ އަ
އެފާތަ ވަކި އިކުލަވާލުމަށްޓަކަސްހިސާބު  އެއްކުރެވޭ  ފާރިވިޔަ  ، ރުދުންނާއިފަ  ވަކި،  ތަންތަނުން  ފެންވަރުެގ   ފަރުދީފަދަ 

Deleted :ެމެނޭއި ހިތެރޭަގ ގެ މުޒާމާތުެގ ނިލޫމަޢުްއެގ ާުއ 
...

Deleted :ާާ އިށްޓަކަ މަމެހެއްޓުތުގައި ދެއެޮގ ާާ
...

Deleted :ާރާތަކުންވުޒ

Deleted :ަެއވެ.ވާނެާް…ާުތިބެދެމިމަތީ ކުރުންލުމައ .
...

Deleted :ާާާއްޓާ ލަހަބަ… ާާއިަގނަ ސްހިސާބު، ތަފ
...

Deleted :ާާ

Deleted :ުެގ  އުލަތުާަ…އި  ތަކުންނާޒާރާވުކާރުެގ  ސަރ
...

Deleted :ިޮގތް  ނަގޅު ެގ ރަކަމުންކަމ
...

Deleted :ޭާިކިެއކި  އެންެވސް އެނޫ…ދަފަ ން،ާްނާއ
...

Deleted :ިބަލަހައްޓާ   ސާބުފާސްހިޮގތުން ތަމ
...

Deleted :ާާ

Deleted :   ޭއަލް އިންޑިވިޖުފަދަ ތަންތަނުން އެއްކުރެވ
...
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އެލުމުަގއި  ެއކުލަވާ  ސާބުތަފާސްހި  އަކީ،ޑޭޓާ  ކަމުން ްއޗެއް އެބޭނުންނުކުރެވޭނެ    ށްޮގތަކަ  ސްވެ އެއް  ހެން މެނުވީ 
ސިއް  ފަރުދީފަދަ  އެ  ،ން ތަކުއިދާރާޓާ  އްހަބަލަ   އިަގނަ  ސާބުފާސްހިތަ ން ންމެހެކޮ  މަށްހެއްޓުހިފެ  ރު ޑޭޓާެގ 
 ެވއެވެ.  ޒިމުެވެގންލާ
 

 : 7އަސާސް  
 . ނަންވާނެއެވެންހު ފައިށްކޮ މުޢާން އްތައިދުަގވާ  އިނޫނުތަކާޤާ ރާޢަމަލުކު މުގައިުގހިން މު ނިޒާއުމީ ޤަފާސްހިސާބުެގ ތަ
 
 : 8ސް  އަސާ 

ތަފާސްޤައުމުެގ ހަލުވިކަމާެއކުނިޒާ  ބުެގހިސާ  ހި  މު  މަސަްއކަންުގމާފުރިހަމައަށް  ެއއްތްތައްއި  އުސޫލެއްެގމަތިން     
ފުރިހަދުމެ  ތަކުެގއިދާރާޓާ  ލަހައްބަ  އަދި  އެްއކޮށްތަފާސްހިސާބު    ،ކައިމަށްޓަެގންދިއު ކަަގއި   ންކަންމައަށް 

 . ކަމެކެވެޖެހޭނެންންކުރަ ކޮންމެހެރުމަކީލަރެސްކުވި
 
 : 9ސް  އަސާ 
އަދި  އެއްކޮސްހިސާބު  ތަފާ ކޮންބައިނަލްއަޤްވާމީ  ތަކުންއިދާރާޓާ  އްބަލަހަށް    ،ންތަކާއިޝަފިކޭލެކް  ،ތަކާއިސެޕްޓް 

  ެއއް   އްއްކަތްތަ ސައި މަހިންުގމާ  ހަމައަށްރިކަމާއެކު ފުމު ހަލުވިނިޒާ  ެގެގ ތަފާސްހިސާބުޤަުއމު،  ޅުމަކީ ެގންުގއުސޫލުތައް  
 . ކަމެކެވެ ނެވާކުރުުގފަހިއުމަށް މަެގންދި އުސޫލެްއެގމަތިން

 
 : 10  އަސާސް 

ތަފާސްހިސާބުެގޤަ ތަރައް  އުމުެގ  ކުރިއެރު ށްޤީކޮނިޒާމު  ހިމުަގވު   އެހީތެރިވުއި  ދޭދޭުމެގޮގއްސާވެ  މުތަކުެގ  ޤައު  ތުން 
 ާވނެއެވެ.  ންްމކުރަޤާއި ުގޅުންން ރޮނުގހިސާބުެގ ކު ތަފާސްކާއެތަ ފަރާތްލްއަޤްވާމީބައިނައި މެދުގައާ

 
2021-07-01 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deleted :ާާ

Deleted :ުތަކ ޒާރާވ

Deleted :ުާ

Deleted :ިމ

Deleted : ިވިޖުއަލް އިންޑ

Deleted :ްނ

Deleted :ްދާ ާަމުނ

Deleted :ުތަކާއި  ަގާވއިދ

Deleted :ީާަކ ،

Deleted : ިާުރެވ

Deleted :ަދުން.ހެ އްސައްޗި ހޭނެ އެއްންޖެހުންނ

Deleted : ާނަގ

Deleted :ާރާ ވުޒ

Deleted :ަގާ ނ

Deleted : ާވުޒާރ

Deleted :ުާ

Deleted :ްާ. 
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2021
01.07.2021 44 5500:          



23.06.2021 39 00:45         


23.06.2021 38 00:55         


22.06.2021 37 2:00   
Sc

    


24.05.2021 30 00:50        - 


19.05.2021 29 1:15         


18.05.2021 28 1:15        Q  


22.04.2021 25 1:10   Q   -   


21.04.2021 24 0:01          


20.04.2021 23 1:00      -   


19.04.2021 22 1:05         


2020 
04.11.2020 68 :5000          



02.11.2020 67 00:55     -    - 

27.10.2020 65 1:00         


21.10.2020 63 1:00           

14.10.2020 59 00:35 -         -

12.10.2020 57 :5500    -       

11.10.2020 56 1:15          -
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