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 ބިލ   ންސ  އިމަރޖަ  ކްލައިމެޓް   
 

 އެއްވަނަ ބާބ  
 ފެށ ން 

 
ގ ޅިެގން )ހ(  .1 ނަން ތަޢާރ ފާއި ބަދަލ ތަކާ  އަންނަ  މޫސ މަށް  ދ ނިޔޭެގ    ދިވެހިންނާއި،  މިއ ، 

ނ ރައް ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ  ތ ވެ،ެވފައިވާކާއަށް   ދިވެހިންނާިއ 
ސިޔާސަތ ތައްޒ ތަންފ ކ ރ ަމށްޓަކައި  ތްޙިމާޔަ  ތެރިކޮށްރައްކާ   ކ ރަންޖެހޭ 

އަދި އަ   އެކ ލަވާލ މަށާއި، ޤާނޫނ   ބޭނ ންވާ  އެޅ މަށް  ފިޔަވަޅ ތައް  ޅަންޖެހޭ 
މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކ ެގ ސަބަބ ން   ކ ލަވާލ ަމށާއި، އެ އިދާރ  އޮނިަގނޑ  

ހޭލ ންތެރިކ ރ މަށް ދ ނިޔެ  ެގއްލ ންތަކަށް  ލިބޭ  އިސްނަާގ    ދ ނިޔެއަށް 
ބަޔަ  ދިވެހިރާއްޖެކަވަކާލާތ ކ ރާ  ބާރ އެޅ މަށާއި،    ށް    ދިވެހިރާއްޖެއަކ  ހެދ މަށް 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތަްއ ދެނެަގނެ    ޤައ ަމކަށް ހެދ މަށްޓަކައި  ޓްރަލްކާބަން ނިއ 
 ޤާނޫނެވެ.  އެކަންކަމާބެހޭ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގ

 
 ޤާނޫނ " އެެވ. ންސ މަރޖަކްލައިެމޓް އިމި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ ، " )ށ(  

  
 ޞަދ ޤްމަ
 

ޤާނޫނ   .2 މަޤްެގމި  އަންނަމޫސ މަޞަދަކ ،    ގ  ށް  އަންނަނިިވ  ޅޭޮގތ ން  ބަދަލ ތަކާ 
 ލ ކ ރ މެވެ. ކަންކަން ޙާޞި

 
ބަދަލ ތަކަށް  (ހ)   އަންނަ  އެ   މޫސ މަށް  ހޭނ ވ މަށާއި،  ދިވެހިރާއްޖެ  ދިވެހިންނާއި 

ކ ޑަކ ރ މަށާ ެގއްލ ން  ލިބޭ  ނޭދެ  އަދި  އިކަންކަމ ން  އަންނަ  ވޭ  މޫސ މަށް 
ހައްޤ ތަން  ދަލ ތަކ ބަ ންޖެހޭ އަޅަ  ކ ރ މަށްޓަކައިރިތެރައްކާއް  އިންސާނ  

 ؛މ  ބަޔާންކ ރ ންެގ ނިޒާފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ  
 

ދިވެހިރާއްޖޭ (ށ)   މައިދާނ ަގއި  ފަރާތ ންބައިނަލްއަޤްވާމ     މަށް ކ ރ   ެގ 
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ކަން  އެއެއްބަސްވެފަިއވާ  ޢަމަލ ކަމާ  ބެލ މާްއޮގތަށް  އެ އިކ ރޭތޯ  ާމ  ކަންކަ، 
ބޭނ ންވާ   ށްޒިންމާދާރ ކ ރ ވ މައް  ތަ ލަތ ެގ މ އައްސަސާއ ދަމާބެހޭ  ކަ  ތ ންގ ޅޭޮގ

 ؛މ ކ ރ ން އިޤާރިޕޯޓިންގ ނިޒާމ  
 

ތަރައްޤ   (ނ)     ކާއިޓްތަކްޕްރޮޖެ  ތަކާއި ޕްރޮްގރާމް  ކާއިޕްލޭންތަ  ެގޤައ މ ެގ 
އަމޫސ މަ  ،ހިންގ މ ަގއި   އިލައެކ ލަވާ  ނޑ ތައްމިންަގ ބަދަލ ތަކާ    ންނަށް 
 ؛ރ ކ ރ ން ެގން އަޅާނެ ފިޔަވަޅ ތައް އެ ޕްލޭންތަކ ަގއި ހިމެނޭކަން ކަށަވަގ ޅި 
 

ބަދަލ ތަކަށް   (ރ)   އަންނަ  ޤާބިލ ކަން   ބަރ ދާސްތ އްޖޭެގ  ދިވެހިރާމޫސ މަށް 
އެ މާއި ރ އިތ ރ ކ  އިކަ،  މާހައ ންސާނ ންންކަމަށް  ޤ ދ ރަތ   ޒާމ  ނި  ލ ނާއި 

ފ ރ ޞަތ  ޕްލޭންތައް  ރ ކ އިތ   ހޭނ މ ެގ  ޕްރޮްގރާމްތަކާއި  ބޭނ ންވާ  ރ މަށް 
 ؛ކ ރ ންޤާއިމ ނިޒާމ  އެކ ލަވާލ މ ެގ 

 
ކ ރަން (ބ)   ގ ޅޭޮގތ ން  ބަދަލ ތަކާ  އަންނަ  ދިރާސާތަމޫސ މަށް  ކ ރ މާއި،  ޖެހޭ  އް 

ބޭއިއެކަމަށްޓަކަ  މާލ   ވާނ ން  އަދި  އިންސާނ   ބިނާކޮށް   ފަންނ ،  ޤާބިލ ކަން 

 ؛ހޭ ކަންކަންކ ރ ންޖެންއިތ ރ ކ ރ މަށް ކ ރަ
 

އެޅ މ ަގއި    މަށްމޫސ  (ޅ)   ފިޔަަވޅ ތައް  އަޅަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  ބަދަލ ތަކާ  އަންނަ 
 ؛ޔަތ ތައް ބަޔާންކ ރ ންއްލި އޫދައ ލަތ ެގ މަސް

 
ބަދަލ ތަކާ ގ ތިމާވެއްޓާއި މޫސ މަށް އަ ( ކ)   ޖެއަށް ހިރާއްން ދިވެތަކ ދާއިރާ  ޅޭންނަ 

މ ޖ ތަމަލްއަޤްނައިބަހިންާގނެ    ފަންޑ ތައްލިބޭ   ލިބިއިތ ބާރ   ޢ ެގވާމ    ފައިވާ 
  ؛ންމ އައްސަސާއެއް އ ފެއްދ މަށް ބާރ އެޅ 

 
ނިއ ޓްރަލްކާ  ދިވެހިރާއްޖެ  ނިޔަލަށްރ ެގ  އަހަ  ނަވަ  2030 ( އ)    ޤައ މަކަށް  ބަން 

 ؛ންހިކ ރ ގ ފަކަންކަން ކ ރ މަށް މަންޖެހޭ މަށް ކ ރަހެދ 
 

ޤަނިޔ ޓ   ބަންކާ  ޖެދިވެހިރާއް ( ވ)   ހެރަލް  އަމާޒަށް    ށްމަދ އ މަކަށް  ކަނޑައަޅާ 
ތައް ެއކ ލަވާލަިއ ހިންގ މ ެގ ބާރ   ޕްރޮްގރާމް  ހިންަގންޖެހޭވ މަށްޓަކައި  ވާސިލ 

 ؛މާގ ޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނ ންކަ
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ޤަޓ ރައ ނި   ބަންކާ  ޖެދިވެހިރާއް (މ)   ހެދ ލް  އ ސޫލ ތަކާއި  އ މަކަށް  މާގ ޅޭ 

 ؛ޑައެޅ ންނކަ  އްތައޫލިްއޔަތާއި ބާރ އެކ ލަވާލ މ ެގ ަމސްޑ ތައް  ންަގމި
 

 އަދި  ؛ބަން ބަޖެޓިންގއާ ގ ޅޭ ނިޒާމެއް އެކ ލަވާލ ންކާ )ފ(  
 

އަން (ދ)   އެ    ށާއިހޭނ ވ މަދިވެހިރާއްޖެ  ދިވެހިންނާއި   ބަދަލ ތަކަށް  ނަމޫސ މަށް 
 ން.ކ ރ  ންޔާބަ  ތައްެގ ނިޒާމ ެގއްލ ން ކ ޑަކ ރ މ   ލިބޭކަމ ންކަން
 

އަންނަ  .3 އް ތަ ސްމައިަގނޑ  އަސާ އަޅަތަދަލ ބަ  މޫސ މަށް  ގ ޅިެގން  ތިރ ަގއި  ޖެހޭންކާ  އެޅ މ ަގިއ،    ފިޔަވަޅ ތައް 
 ޓަންވާނެއެވެ. އް ނަަގހައްޓަިއ، ދަމަހައްތަސްސާބަޔާންކޮށްފަިއވާ މައިަގނޑ  އަ 

 
ބަދަލ ތަކާގ ޅޭ   )ހ(   އަންނަ  ހިންާގ    އްތ ތަޔާސަ ސި   ޤައ މ މޫސ މަށް 

ޖަމިއްޔާ    އިކާކައ ންސިލްތަލޯކަލް    އިކާރާ ރ ސަ  ތަންފ ޛ ކ ރ މ ގައި
ދައ ލަތ ެގ    ރ ދ ން ފަ    ިވޔަފާރިތަކާއި ތަކާއި  ތްއަޖަމާ  އެންމެހާއަދި 

 ؛ގ ޅިެގން މަސައްކަތްކ ރ ން  ންސަސާތަކ މ އައް
 

ޮގމެހެއްޓެދެ (ށ)   ލަތްތައް  ސ ޤ ދ ރަތ  ވަ  އިޓާށްދިެވހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެ  ްއަގއިތެނިވި 
 ؛ކ ރ ންންބޭނ 
 

ދެވޭ  ކ ރިމަތިވާ ނޭ  ،ން ލިބޭ ެގއްލ ން ކ ޑަކ ރ މާއި ނަ ބަދަލ ތަކ ންއަ  ސ މަށްމޫ (ނ)  
ހޭނ  މަސް  ވަޅ ޔަފި  މަށްއަސަރ ތަކަށް  ދައ ލަތާއޫއެޅ މ ެގ  އި  ލިއްޔަތަކ  

ގ ޅިޢާން މަސްއޫދާކ ރާ އަެގން  މ ން  ހެދ ލިއްޔަ  ކަމ ަގިއ  އެ ،  މާއިތެއް 
އަދާކ ރ   ޮގމަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  އެކ ލަވާލަިއ  މ ެގ  ންތަކާއި،  ޕްލޭތ ން 

 ؛ރ ންކ ބައިވެރި ން ޢާންމ  ގ މ ގައިިއ، ހިންއް ރާވަޝްރޫޢ ތަމަ
 

ތައަކ  ރާއްޖެދިވެހި )ރ(   ތަކެ،  އެ  އ ފެއްދ މާއި  ބޭތި  ބަން ކާއި  ަގންކ ރ މ ނ ކެތި 
ހެދ މަށްތިޞާދަކައިޤް  ލްނިއ ޓްރަ   އި ކާތަސިލްއ ންކަލޯކަލް    އިކާރާރ ސަ  ށް 

ޖަމާއަތްމްޢިޖަ ދައ ލަތ ެގ    ރ ދ ންފަ  ކާއިވިޔަފާރިތަތަކާއި  އްޔާ  އެންމެހާ އަދި 
 ؛ންއިސްކަންދިނ  ންމ އައްސަސާތަކ 
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އަންމޫސ މަ (ބ)   ބަދަލ ތަށް  އެއްކޮށްކާބެހޭ  ނަ  އެ  މާއެކ ،  ކަމަހާ  ،މަޢ ލޫމާތ  

ބޭނ  މަޢ ލޫމާ ފަރާތްތަކަށް  ތ   ޒާމ  ންތިއި  ލިބޭނެއިން  ފަސޭހަންވާ 
 ން. ވ ރިކ ރ ތެންހޭލ ، ދ ފޯރ ކޮށްމަޢ ލޫމާތ  މަޖައްސައި، ހަ
 

 ން. ތ ރ ކ ރ އިޤާބިލ ކަން  އިޤްތިޞާދ   ެގޖޭވެހިރާއްދި ( ކ)  
 

 ދެވަނަ ބާބ  

 ބަޖެޓިންގން  ބަ ކާ އަދި    ނޑ ދަނޑި ލަ ން  ބަ ކާ 
 

ބަން ބޭރ ކ ރާ ކާ
 މިންވަރ  މަދ ކ ރ މަށް

 ލަނޑ ދަނޑި ކަނޑައަޅާ 

އަހަރ ވަ  2030 )ހ(  .4 މިންވަރ    ނަ  ކާބަންެގ  ބޭރ ކ ރާ   ދިެވހިރާއްޖެއިން 
ބޭސްލައިން  ފައިވާ  ޅާޑައަނދާަގއި ކަވަނަ މާއް  6  ނ ެގ ޤަނޫމި  ންނަންވާނ   ހ 

ރާއްޖެއިން ެއއް    އަހަރ   ކާބަންއާ  އެށް  ންވަރަ މިބޭރ ކ ރި    ނ ވަތަ 
  ކޮށެވެ.ދަށްމިންވަރަށްވ ރެ 

 
މާއްދާެގ ށ()   ލަނޑ ދަނޑި)ހ(    މި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޙާސިލ ކ ރެޭވކަން ަގއި   

ޮގތ  ދިވެ ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ  ކާ  ޖަްއވަށްހިރާއްޖެއިން  ން  ާއއި ބޭރ ކ ރާ  ބަން 
މަދ ޖަ އ ސޫލ ތަކާއިއްވ ން  ޮގތ ެގ  ދެނެގައްނާނެ  މިންވަރ   ކާބަންެގ    ކ ރާ 

 ންކ ރަންވާނެެއވެ. ނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާޤާނ  ރ މިފޯމިއ ލަ
 

) )ނ(   މާއްދާެގ  ގަ މި  ފޯމިއ ލަ ށ(  އ ސޫލ ތަކާއި  ބަޔާންކ ރާ  އަކ   އި  ލް  ނައިބަރ 
 ވާނެއެވެ. އަކަށް ވާންރ ފޯމިއ ލަކ ރާ އ ސޫލ ތަކަކާއި ލ އަޤްވާމ  ޮގތ ން ޤަބޫ

 
އަށް ބަދަލ  ލަނޑ ދަނޑި

 ެގނައ ން 
ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .5 މާއްދާ  4މި  ށް އަލަނޑ ދަނޑިކަނޑައަޅާފަިއާވ  ަގއި  ވަނަ 

 ޓަރ  މިނިސް  ށްކޮ ބަޔާންތައް  ބަބ ސަ  ހޭޖެންނަންބަދަލ ެގ،  ނެވޭނ ލ ެގދަބަ
  ވެ.ންނެހ ން ފާސްކ ރ މ މަޖިލ  އެ ޅައިހަހަށް ހ ށަޖިލ ންެގ މަރައްޔިތ 

 
) )ށ(    މާއްދާެގ  ޮގތ   (ހމި  މަތިން  ަގިއވާ  ނޑިއަށް  ދަލަނޑ ިއާވ  ފަޅާއަކަނޑަ ެގ 

 .ވެނެންގެ ވެ މެދ ވެރި ، ޙާލަތެއްތަކ ންތްޙާލަ ވި ނަނިން އަވޭނ ނެެގލ ބަދަ
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ކް ސައިންޓިފި  ދޭ ހޯލަށްއަ  ންކާއި ގ ޅޭޮގތ ތަދަލ ނަ ބަށް އަންމޫސ މަ .1   

 ؛ފެނ ންން ޖެހޭކަމަށް  ނަންއަށް ބަދަލ  ެގލަނޑ ދަނޑި  ދ ންތަކ ންހޯ
 ތަވަނ 
 

މ ޢާ .2    ޕޮއ ސޫލ ތަކާ ިއ  ހަދާތަކާބައިނަލްއަޤްވާމ   އަންނަލިސ ތައި   ކަށް 
ކަމަށް ެގންނަން ޖެހޭއަށް ބަދަލ   ނޑިޑ ދަލަނ  ސަބަބ ން  ލ ެގބަދަލ ތަ

 .ންނ ފެ
 

ބަދަލ ތަކާއި   ންނައަ  މަށްސ މޫ  ފަިއވާ( ަގއި ބަޔާންކޮށ1ް)ެގ  )ށ(  މިމާއްދާެގ )ނ(  
ޢަމަލ ކ ރަ  ތަކަކ ންދ ހޯ  ކް ފިޓިންސައި  ންޮގތ ގ ޅޭ  ެގ ތާރ ޚް  ށާންފަމިޤާނޫނަށް 
 ވެ. ވާންވާނެއެ ށް  ހޯދ ންތަކަކަން ހޯދާފައިވާފަހ 
 

ބޭސްލައިން އަހަރ  
 ކަނޑައެޅ ން 

އަމާޒ   .6 ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ބޭސްލްޞިޙާތައް  މި    2015  ކ ންއަލައިކ ރ މ ެގ 
 ނަ އަހަރެވެ. ވަ

 
ށް ބޭސްލައިން އަހަރަ

 ނައ ންެގބަދަލ  
ޤާނޫނ ެގ )ހ(  .7 މާއް  6  މި  ބޭސް ޅާޑައަކަނ   ގައިދާވަނަ  އަހަލައިފައިވާ   ރަށްން 

ބަޔާންކޮ ބ ބަސަ  ޖެހޭންނަބަދަލ ެގން،  ނެވޭނ ލ ެގދަބަ  ޓަރ  މިނިސް  ށްތައް 
 ވެ.ރ މ ންނެފާސްކ ހ ން މަޖިލ  އެޅައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަށް ހ ށަހަ

 
ދަށ ން )ށ(   ކަނޑައަމިޤާނޫނ ެގ  އަބޭވާ  ފައިޅާ   ވޭނ   ނެލ ެގބަދަ  ށް ހަރަސްލައިން 

އ ހަމ ޢާޤްވާމ   ލްއަބައިނަ އަންނަ ދާތަކާއި  ޕޮލިސ ތަކަށް  ސޫލ ތަކާއި 
ކަމަށް  ޖެހޭނަން  ެގންދަލ    ބަށްއަހަރަން  ލައިބޭސްއެ    ސަބަބ ން  ެގކ ބަދަލ ތަ
 ނަނަމައެވެ.ފެން
 

އަދި   އަށްލަނޑ ދަނޑި
 ބޭސްލައިން އަހަރަށް

  އިމ ގަ ލ ެގނައ ދަބަ
  ންވ ޢާޔަތްކ ރަރި
 ކަންންކަ

މާއްދާ  4މިޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .8 މާއް  6  އާއިވަނަ  ކަނޑައަޅާފަ ދާ ވަނަ   އިވާ ަގއި 
ބޭ   ށްލަނޑ ދަނޑިއަ ެގނަ ސްލައިއަދި  ބަދަލ   އަހަރަށް  ންެގ ތ ޔިރައްއ ަމށް  ން 

 ޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. ށް ރިޢާންކަމަނިވި ކަ އަންނަކ ރިންެގ މ ހ ށަހަޅ  ހަށްލ ޖިމަ
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ކްލައިއްއ ފަ މާއްދާެގ ދަށ ން  ނަވަ  16  ެގނ މިޤާނޫ .1    ޖް ން ޗޭމެޓްދާ 
 ؛ފާލަ ދޭ ތ ންފަރާއެ މަޝްވަރާކޮށް  ރޭޓްއާޓަރެކްޑައި
 

 . އްދޭ މަޝްވަރާތަ ތަކ ންރާއިދާ ންއެހެނިހެ ހޭބެކަމާލަތ ެގ އ ދަ .2   
 

ބަދަލ ެގދަނޑިލަނޑ  )ށ(   އަހަރަށް  ބޭސްލައިން  ގ ޅޭޮގތ ންއާިއ  ދާގެ މިމާއް  ނައ މާ 
މަޝްވަރާލަފާ  ވާފައިލިބި  ށ ންދަ  ެގ  2އަދި    1  ެގ)ހ(   ށް މ ކޮޢާން  އާއި 
 ޢިއ ކ ރަންވާނެއެވެ. ނެހެން ޝާފެންނާ
 

އަހަރައިބޭސްލަ  އާއިދަނޑިލަނޑ  ()ނ   ބަދަން  ެގނައ މަށް  ރައްޔިތ ންެގ    ށްލ  
ންޖް  ޗޭމެޓްއިލަކް  ެގ ދަށ ން  1ެގ    ދާެގ )ހ(މާއް މި    ނ ހ ށަހަޅަ  ށްހަޖިލ މަ
  ެގއެކަމ    ،ވާނަމަަގއި މަތިން ނޫންކަމ  ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގފާއާލަ  ެގރޭޓްރެކްޓަޑައި
 ވެ. އެ ރަންވާނެބަޔާންކ  ބަބ ސަ
 

ނޑ ދަނޑި ލަާވ  ކަނޑަައޅާފައި ަގއި  ދާމާއް  ވަނަ  4  ޤާނޫނ ެގމި ހ()  .9 ބަން ބަޖެޓިންގ ކާ

ކ ރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ  ރ ބޭ  ށްކަރަހައަ  މ ލާދ   ކޮންމެމަށްޓަކައި  ރ ހާސިލްކ 
  ވާލައިއެކ ލަ  ރ މިނިސްޓަބަޖަޓެއް  ން  ބަކާ  ވޭ ެއކ ލެ  ރ މިންވަ  ކާބަންެގ

 . ެއވެވާނެކ ރަން ފާސްހ ންޖިލ ެގ މަތ ންޔިއްރަ
 

  

  ސްދ ވަސްމަ)ދޭއް(    3  ެގނިމ މ   ހަރ ދ  އަމ ލާ  ލ ކ ރަން ފަށާށް ޢަމަ މިޤާނޫނަ (ށ)  
)  ކ ރިން ގެ ހމިމާއްދާެގ  ދަށ ން  (  އަހަ   ޖެހޭ ލަވާލަންކ އެ  ރަށްކ ރިއަށްއޮތް 
ށް މަޖިލ ހަ  ންެގތ  ޔިރައް   ލައިެއކ ލަވާ  މިނިސްޓަރ   ޖެޓްބަ  ންބަކާ  ފ ރަތަމަ

ކ ރިން މަސް    3ނިމ މ ެގ    ހަރެއްއަ  ދ މ ލާކޮންމެ    ދިއަހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  
  ލައި އެކ ލަވާ  ރ ޓަ މިނިސްޓް  ބަޖެބަން  ކާ  ރާލަފާކ   ރަށްހައައަށްއޮތް  ކ ރި
 ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. ށް މަޖިލ ހަޔިތ ންެގ ރައް
 

)ވަ  8މިޤާނޫނ ެގ   (ނ)   ާމއްދާެގ  ދަށ ހނަ  ކާ(  ބަޖެޓް  ބަން    އިގަ ލަވާލ މ ކ އެން 
ޗޭމެޓްއިލަކް ޑަ   ހެން  އެހެނި  ހޭމާބެކަ  ެގކާރ ސަރ    އިއާ  ރޭޓްރެކްޓޮ އިންޖް 
މަސަްއކަތްކ ރާ    އިކާތަކައ ންސިލްކަލް  ލޯ   ދާރާތަކާއިއި ިމއްލަ އަތިމާެވއްޓަށް 
ޖަމާއަތްއްމްޢިޖަ ދައ ލަތ   ރ ދ ންފަ  އިިވޔަފާރިތަކާތަކާއި  ޔާ    ޅޭގ ކަމާ   ެގއަދި 
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 އެވެ. ނިސްޓަރ  ހޯދަންވާނެ މިލަފާ ެގތަކ ސަސާއްމ އަ
 

ެއކ ލަވާލ މ ަގއި  ބަކާ (ރ)   ބަޖެޓް  އ  ން  އެކި  ލ ތަޞޫޢަމަލ ކ ރާނެ  ކާއި 
ބޭތްތަކ ސިނާޢަ ކާރ ން  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި  ކ ރެވޭނެ  މި ބަން  ކަންކަން   ބަލާނެ 
 އެވެ. ވާނެ ބަޔާންކ ރަންއި ނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގޤާނޫ
 

ކާ (ބ)   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ބަޖެޓާ  ބަމި  އެއްން    ވެސްޚިލާފަށް 
އަދި  ފަރާތަކ  ނ ވާނެއެެވ.  ކޮށްެގން  ޢަމަލ   ބަޖެޓ ން  ަވކި  އި  ަގކާބަން 
ކާބަން  ށް  އަކަދާއިރާ އިތ ރަށް ބޭރ ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިންވަރަށްވ ރެ  ކ ރެވޭނެ 

ބޭކާ ފަރާތްތަކާމެދ   ބަން  ދަށ ންހަ މި  ރ ކ ރާ  ގަވާއިދ ަގއި ޤާނޫނ ެގ  ދާ 
ޮގތ   ފިތިމަ  ެގކަނޑައަޅާފަިއވާ  ބާރ   ޔަވަން  އެޅ މ ެގ  ޗޭންޖް   ލައިމެޓްކް ޅ  

 ރޭޓްއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. ޑައިރެކްޓް
 

 ޖެޓްބަން ބަކާ
އި  މ ަގޅ ކަނޑައެ

ންޖެހޭ ރަތްކ ޔަރިޢާ
 ކަންކަން

 . ންވާނެެއވެރިޢާޔަތްކ ރަ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް  އިޅ މ ަގއެޑަނކަ ބަޖެޓްން ބަކާ )ހ(  .10

 ސަިއންޓިފިކް  އިވާހޯދާފަތ ން  ޮގގ ޅޭ    ކާދަލ ތަބަ ންނަ  އަ  މަށްމޫސ  .1   
 ؛އްންތަހޯދ 
 

 ؛ންކަންއާ ގ ޅޭ ކަޖ ޓެކްނޮލޮ .2   
 

 ؛ކަންންކަޞާދ  ތިއިޤް .3   
 

 ؛ކަންމާލ  ކަން ފަދަ ލޯން ާއއި ސްކްޓެ .4   
 

 ؛ކަންކަންޢިޖްތިމާޢ   .5   
 

 ދި އަ ތައްސިޔާސަތ  ޅ ންހ ރި ހަކަތައާ ގ  .6   
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 . އާހަދާތައްމ  އިކާންތަ  އެއްބަސްވ ޤްވާމ ބައިނަލްއަ .7   
 

ދަލ  ބަން ބަޖެޓްއަށް ބަކާ
 ން ެގނައ 

 ެގނެވޭނ   ދަލ ށް ބަޓަބަޖެ  ންބަކާ  އެކ ލަވާލާ  ން ށ  ދަ  ެގ  )ހ(  9ެގ  މިޤާނޫނ  )ހ(  .11
ބަޔާންކޮ  އެ ސަބަބ ތައް  ޔިތ ންެގ  އްރަ  ރ ޓަ ސްމިނި  ށްބަދަލ ެގންނަންޖެހޭ 
 ވެ. ނެ ހ ން ފާސްކ ރ މ ންމަޖިލ  ލެއްބަދަ އެޅައި ހ ށަހަޖިލ ހަށް މަ
 

 ދަލ ބަ ޖެޓްއަށްބަ ންބަކާ
  އިއ މ ަގެގނަ

  ކ ރަންވ ރިޢާޔަތް
 ކަންކަން

ބަދަބަޖެޓްއަން  ބަކާދަށ ން    ެގ  )ހ(  11  ެގނ މިޤާނޫ )ހ(  .12 ެގންނަން  ލ ށް 
 ވެ. ންވާނެއެ  ރިޢާޔަތްކ ރަށްމަކަ ންކަ ނިވިއަންނައިރ  ހ ށަހަޅާ

ކްލައިމެ  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  16ެގ  މިޤާނޫނ  .1      ޗޭންޖްޓްއ ފައްދާ 
 ؛ލަފާ ދޭ ންރޭޓ ޓަރެކްއިޑަ
 

 އަދި ؛ ލަފާ ދޭކ ން ހެން އިދާރާތަނިލަތ ެގ އެހެއ ދަކަމާގ ޅޭ  .2   
 

މާއްދާ ނަވަ  10ނޫނ ެގ  ޤާމި .3    ބަޔާ(  )ހ  ެގ  ެއންކ ރާންަގއި  މެހައި  
 ކަންކަން. 

 
   ބ  ވަނަ ބާ ތިން 

 ން ންގ  ރ  ހި އިދާ 
 

  ލް އެންޯވއ ޝަޕެސް
ޖް  ޗޭންޓްމެކްލައި ފޮރ

 އަްއޔަންކ ރ ން 

ތާރ ށާފަ   ންކ ރަޢަމަލ ށް  މި ޤާނޫނަ ހ()  .13 ފެޚ   ދ ތިރ ސް)   30  ންެގށިން    ހ ގެ ވަ( 
އެންވޯއ  ޝަސްޕެ"  ،ރޭަގއި ތެ ނަމ ގައި  "ޗޭންޖް މެޓް  ކްލައިރ  ފޮ  ލް    ެގ 

މައްމަޤާމެްއ އ ފަ  ގައިފެންވަރ   ސަފ ރ  އެ   ޔާމްހޫރިއްޖ ސ ލްއ ރަޤާމަށް  ދައި 
 . ވާނެެއވެނ ކ ރަންޔައައް ކ ހަމ 
 

ޤާއޮފ   ެގންޖް ޗޭމެޓް  ކްލައިރ  ފޮ  ންޯވއ އެ  ލްޝަސްޕެ )ށ(   މ ކޮށްފަިއ  އިސް 
 . ވެއޮފ ހ ަގއެ  ރިއްޔާެގހޫޖ މްލްއ ސ  ރަނާނ ންހ 
 

އެންޯވއ ޝަސްޕެ )ނ(   އައްޔަނ  ޗޭންޖްމެޓް  އިލަކްރ  ފޮ  ލް  މަޤާމަށް  ކ ރާ ެގ 
 ވެ. އެވާނެދޭން އް ތްތަ ޔަނާއި އިރައާސާމ  ދޭދައ ލަތ ެގ ސަފ ރަކަށް  ،މ ހަކަށް
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  ލް އެންޯވއ ޝަސްޕެ
  ެގޗޭންޖްމެޓް ކްލައިރ ފޮ

އި  ކާތަ ލިއްޔަތ އޫމަސް
 އް ތަވާޖިބ 
 

އް  ޖިބ ތަ ވާތަކާއި ލިއްޔަތ  ެގ މަސްއޫޗޭންޖްމެޓް ކްލައިރ ފޮ ލް އެންޯވއ ޝަސްޕެ  .14
 ންކޮށްފައި ެއވަނ އެވެ. ތިރ ަގއި ބަޔާ

ބަދަމަސ މޫ ހ((   އަންނަ  މަޤް ލްއަބައިނަ  ތ ންޮގ  ލ ތަކާގ ޅޭށް  އިދާނ ަގއި  ާވމ  
މޫ ތަމްސ ލ ކޮދިވެހިރާއްޖެ   ބަދަމަސ ށް  އަންނަ   ހިވެދިޅޭޮގތ ން  ތަކާގ ލ ށް 

 ؛ންރ ދާކ އަރ  ދައ ސްއި ތައް ހާމަކ ރ މ ެގޔާސަތ ލަތ ެގ ސިއ ދަ
 

 ތައްސަރ ނޭދެވޭ އަކ ރާ  ށް  އްޖެއަރާ  ތ ންޮގހޭ ބެއަންނަ ބަދަލ ތަކާއި  ސ މަށްމޫ )ށ(  
ބައިނަލްއަޤް ކ  ފެންވަރ ަގޑަކ ރ މަށް  ސަާއއިވާމ   ފެންވަރ ަގއި  ރަޙަްއދ    
 ؛ންލ އ ފ ޑ  އަ  ށްތ ކޮލާވަކާ
 

  ޅޭކާގ ތަދަލ ބަ  ނަންއަ  މަށްމޫސ   އިކ ރ މަށާލ ޙާޞި  ދ ތައްމަޤްޞަ  ެގ ޤާނޫނ މި )ނ(  
 ؛ތްކ ރ ން މަސައްކަށް ހޯދ މަާމލ  އެހ ތެރިކަން ވާ ނ ންށް ބޭރާއްޖެއަޮގތ ން 

 
އަންނަ )ރ(   ދާމޫސ މަށް  ބަދަލ ތަކާބެހޭ  މ ޖ ތަމަޢ ވާ ޤް ލްއަބައިނަ  އިރާއިން  ގައި މ  

 ؛ރ ންކ ކަތްސައްމަށް ރ މަކ  މަތިމަޤާމްެގ ޖޭރާއް
 

އަންމަސ މޫ )ބ(   ބަދަލ ތަށް  މައްސަނަ  ތާއ ެގކ މ ތަޤައ    ތަކ ގައިލަކާބެހޭ  ދ    
ކ ރ މަށް  ގ ޅ ން ބަދަހި  އިން ޤައ މ ތަކާ މަސައްކަތްކ ރ މާއި މި ދާއިރާހޯދ މަށް
 ކަތްކ ރ ން. މަސައް
 

ޖޭެގ  އްރާހިވެދި
 ންކ ރ އިސް ހަތ މަސްލަ

އެންވޯއ  ޝަސްޕެ  .15 އަޖިބ ތަވާ  ގެ ޗޭންޖްމެޓް  ކްލައިރ  ފޮ  ލް  ހ ރިހަމ ަގކ ރ ދާްއ   އިިއ 
 ވަންދިފާޢ ކޮށް ކ ރިއަރ އިސްކޮށް    ތ ހަލަމަސްޤައ މ     ގެ އްޖޭރާ ދިވެހިސް  ހާލަތެއްަގިއވެ

 ވާނެެއވެ. 
 

  ލް އެންޯވއ ޝަސްޕެ
ެގ  ޗޭންޖްމެޓް ކްލައިރ ފޮ

 އް ތަޝަރ ތ 

އެންޯވއ ޝަސްޕެ  ެގ  ތ  ފަރާ  ކ ރާއްޔަނ ޢަމަޤާމަްއ    ެގޗޭންޖް މެޓް  ކްލައިރ  ފޮ  ލް 
 ންވާނެއެެވ. ހ ންނައި އަންނަނިވި ޝަރ ތ ތައް ަގބައި ކި

 ؛ިއވ ންގަ ކަމ  ދިވެހިރައްޔިތެއް )ހ(  
 

ރ ެގ އަހަފަސްޔަ  ތ ވެދި ވޭ  ރިކަންކ ށެއް  ކ   ދަފަ  ވަތ ޝް ރި  ނ ވަތަ  ޔާނާތްޚި )ށ(  
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 ؛މ ހެއް ކަމ ގައިނ ވ ން އިވާތ ެވފަތައް ސާބިއަރ  ޝަ ތެރޭގައި
 

ކަނޑަޙަ އި  ަގދ ނ މްއިސްލާ )ނ(   ކ އެއްދެއް  ވޭތ ވެދިޔަޅިަގއިވާ  ކ ރިކަން    ށެއް 
 ؛ންވ ނ  އިަގކަމ  އްހެމ  ވާފައި ވެސާބިތ ޝަރ ޢަތައް ރ ެގ ތެރޭަގއި އަހަފަސް
 

 ކ ންދާއިރާއަ   ެގހިންގ މ މާެއކ   ލް ކޮށްފައިވ ރ  ހާސިފ ރަތަމަ ޑިްގ  ެގންއްވެ ދަ )ރ(  
ލިބިފައިއަހަރ ެގ    ( ެއއްހަ)ދި  10މަދ ވެެގން   އް  މ ހެ    ވާ ތަޖ ރިބާ 

 އަދި ؛ ންކަމ ަގިއވ 
 

  ކ ރާފާއެއް އަދާޒ  ވަ ވެސްއް  އެންދައ ލަތ ެގ އެހެވަޒ ފާެގ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި   )ބ(  
 . ކަމ ަގއި ނ ވ ން އްމ ހެ
 

ޖް  ޗޭން މެޓްލައިކް
 ޓްރޭ ޑައިރެކްޓަ

 ދ ން އްއ ފެ
 

  ޓެއްރޭޓަޑައިރެކް  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް   އިަގރ ޚ ތާ  ށާ  ފަށް ޢަމަލ ކ ރަންނަނޫމި ޤާ ހ()  .16
 . ވެއެ ވާނެއްދަންއ ފަ ރ ސްޓަމިނި

މިހާރ  )ށ(   ބަމޫސ މަހިނަގމ ންދާ    މިނިސްޓްރ ަގއި  އަންނަ  ދަލ ތަކާގ ޅޭ  ށް 
މަސަްއކަތްތަކާއިއެން ދަށ ން    ތައް ތްސ ލަވަ  މެހައި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 . ދަލ ވާނެއެވެށް ބަެގ ދަށަރޭޓްކްޓަޖް ޑަިއރެ ޗޭންކްލައިމެޓްއ ފެދޭ 
 

އ ފައްދާ  )  ެގދާމާއްމި   )ނ(   ދަށ ން  ެގ  ޗޭންޖް ހ(  ެގ  ރޭޓް ޑައިރެކްޓަ  ކްލައިމެޓް 

ބޭނ ންވާ އަދާކ ރ މަށް  ފަންނ  އަދި    މާލ   މަސްޢޫލިއްޔަތ ތައް 
 ދައ ލަތ ން ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ.  ތަކާއި އެހ ތެރިކަންވަސ ލަތްތައް

 
ޖް  ލައިމެޓް ޗޭންކް
ެގ  ޓްރޭ ޓަކްއިރެޑަ

 މަޤްޞަދ 

ޑަޖްޗޭން  މެޓްކްލައި  .17 މަިއަގނޓަކްރެ އި  މަޤްޞަދަކ  ރޭޓްެގ   ޤައ މ  ޮގތ ން  ގ ޅޭމޫސ މާ  ޑ  
މަސަރެވޭކ   ވަރ ގައިންފެއަޤްާވމ   ލްއިނަބަ  އާއިފެންވަރ ގަ  ރާއްޖޭެގ    އިގަ ކ  ތްތައްކަ 

 ކ ރ މެވެ.  ތައްކަތްސައްމަ ޖެހޭރަންކ ތ ން ފަރާ
 

  ޖްލައިމެޓް ޗޭންކް
  ެގޓްރޭ ޑައިރެކްޓަ

 ތައް ލިއްޔަތ އޫމަސް
 

އަ  .18 ގ ޅޭޮގތ ންނަންމޫސ މަށް  ބަދަލ ތަކާ  ޗޭންކް،    ޑައިރެކްޓަޖްލައިމެޓް    ގެ ރޭޓް 
 ންކޮށްފައި ެއވަނ އެވެ. އް ތިރ ަގއި ބަޔާތަ ލިއްޔަތ ސްއޫމަ
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  އެްއޮގތަށް   ތަކާސަތ ޔާ ސި  މ އ ޤަ  ބަދަލ ތަކާގ ޅޭ  އަންނަ  މޫސ މަށް (ހ)  
ށް ކޮޢާމ ރާޖަ  ތައްޔާސަތ  ސިއެ  ،  މާއިޛ ކ ރ ތަންފ އި  ލަ ވާލަެއކ   އްތަޕޮރޮްގރާމް
 ؛ރ ންވިލަރެސްކ 

 
އަދި އިޓ ފެންވަރ ގަ ސި  ންޮގތ ކާގ ޅޭ ތަލ ބަދަ  ނައަން  ށްމަމޫސ  (ށ)    

މަށް ގ ހިން  ތައްތް ްއކަމަސަކ ރެވޭ    ވަރ ަގއިފެންޅ އަތޮ  އަދި  ފެންވަރ ގައިރަށ 

ހޭނ ވ މަށް އް  ދ ތައާބާ ރަށްރަށ ެގ  ެއކަމަށް    ،އިމާރ ރކ ޓަނިމޮ  ،އި މާހ ތެރިވ އެ
ހެދ މާއްންތަލޭޕް  ނެވާންބޭނ   ތްތައް ވަސ ލަ  ވާ ބޭނ ން ށް  މަކަންކައެ  އި، 

 ؛ންނ  ދި ލަފާންނ ފަ ވާންނ ބޭ ށްކަމަސައްކަތްތަ  އެ ކ މާއެބިނާކ ރ 
 

ކަމާބެހޭ   ންެގ ދަށ ދ އިވާ ަގ  ނާއިނޫޤާ  ންޮގތ   ގ ޅޭކާތަލ ބަދަ  ނަންއަ  މަށްމޫސ  (ނ)  
ޢަމަ   ތަކާއި ނޑ މިންަގ  ވާ ބޭނ ން  ދެނެަގތ މަށް  މިންވަރ   ރާލ ކ ފަރާތްތަކ ން 

 ؛ރ ންޓަރކ މޮނ  ން ންކަެއކަ އިހެދ މާ އ ސޫލ ތައް
  
 

އަންމަމޫސ އިވާ  ރިެވފައިވެބަ   އިންޖެދިވެހިރާއް (ރ)   ޅޭ  ގ ލ ތަކާބަދަނަ  ށް 
ދަށ ދާތަކ އާޙަމ  މ   ޤްވާއަލްނައިބަ ދިވެހިރާމަށްކ ރ ފ ޛ ންތަ  ންެގ    ން އްޖެއި، 
ލަނއި ފަ ޅާނޑައަކަ ކަތް  އްމަސަ  ބޭނ ންވާ  ށްމަރ ލ ކ ޞިޙާޑ ދަނޑިތައް  ވާ 

 ؛ ންކ ރ 
 

އަ  އިވާރިެވފަބައިވެއިން  ރާއްޖެދިވެހި (ބ)   ބަދަންމޫސ މަށް  ޅޭ  ގ ކާލ ތަނަ 
ދަށ ހަދާތަމ ޢާ  މ ވާޤްލްއަނައިބަ ދިވެކ ެގ  ކަނޑައަޖެއްރާހިން،  ޅާފަިއވާ އިން 
އެރ މާއިކ ޓްރިޕޯތަށް  ޮގއް އެ   ކާތަޑިނދަޑ ނލަ މ ންދާ  ކ ރަލ ޢަމަކަންކަމަށް  ، 

  ؛ރެސްކ ރ ންލަވި ޮގތް ބެލ މާއި
 

އަންމަމޫސ   ވެރިެވފައިވާއިބަ   އިންޖެރާއްހިވެދި (ޅ)   ބަދަށް  ޅޭ  ގ ތަކާލ ނަ 
މ ޢާބައިނަލް   ން ތ ދައ ލަދަށ ން  ވ ންތަކ ެގ  ސް ބައްއެ  ކާއިދާތަހައަޤްވާމ  

 ން.ރިވ ރަކާތްތެސްކޮށް ޙައި އި އަދާކ ރ މ ގަ އިލްތިޒާމ ތައްދާކ ރަންޖެހޭ އަ
 

  މ  ވާޤްއައިނަލް ބަިއވާ ރިވެފަިއވެބަން  ހިރާއްޖެއިދިވެ  ކާއިތަވާއިދ ަގ  އިނޫނާޤާ  މި ( ކ)  
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އެއްބަސްވ މ ޢާހަދާތަކާ ޮގއެްއޮގކާ  ތަންއި  ޫމސ މަށްތ ެގމަތްވާ  ނަ އަން  ތިން، 
 ؛ޅ ންތައް އެޅ  ފިޔަވަ  ރ މަށްކ ޑަކ   ންެގއްލ  ބޭ، ލިމަށާއިވ ށް ހޭނ ތަކަލ ދަބަ
 

ޤާ ( އ)   މަނޫނ މި  ޙާ ތައްޤްޞަދ ެގ  ދާއިރާތަނ ބޭ  މަށްރ ލ ކ ޞި  ކަމާގ ޅޭ    ގެ ކ ންވާ 
ގަ އިތަކާނ ޤާނޫ ސިޔާސަތ ކާއިވާއިދ ތަ   މ ތަ    މާއި ތ ަގދެނެއި  ރ މާކ ޢާރާޖައް 

 ؛އް ހ ށަހެޅ ންތަސްލާޙ އި ެގންނަންޖެހޭ
 

އަމޫސ މަށް ( ވ)   ގ ބަ  ނަން    ެގއެޅ މ އް  ތަވަޅ ފިޔަ  ައޅަންޖެހޭ  ންެގޅިދަލ ތަކާ 
އި  ގަ މެދ   ކ ެގކާއި މ އަްއސަސާތަޖެންސ ތައޭ  ވާއި ފަރެވިކ ލ ވާޙަ   ޔަތ އްލިއޫސްމަ
 ؛ންރެސްކ ރ ންކަން ވިލަކަ
 

 ؛ނ ންދިމެހައި ލަފާ ން އެހޭދޭންޖެ ޓަރަށްސްމިނި (މ)  
 

އެންޯވއ ޝަސްޕެ )ފ(     ންނ  ފަ  ބޭނ ންވާއަށް  ޗޭންޖްމެޓް  ކްލައިރ  ފޮ  ލް 
 ؛ދިނ ންށްކޮފޯރ   ކަންތެރިއެހ 

 
އަސ މޫ (ދ)   ޤަކާތަލ ބަދަންނަ  މަށް  އެކްޝަން  ބެހޭ    ލައި ވާކ ލަ އެ  ޕްލޭންއެއްއ މ  

 ؛ކ ރ ންޖަޢާރާމ  ންިއދ ަގވާ  ޕްލޭން ، އެށްކޮޛ ތަންފ 
 

  ރ ެއއްވެންޓްންއި  ސް ޭގ  އ ސްހަްގރ ން  ބޭނ ންކ ރާ  ވެހިރާއްޖޭަގއިދި (ތ)  
 ؛ންޓ އްހެލެއި ބެލަވާލަ އެކ 
 

ލިބޭ  ންނާއި ތ ޮގ  ެގމ  ހޭނ ވ ކަށް ރާ އަސަރ ތަ ކ  ކ ންލ ތަބަދަ ނަސ މަށް އަންމޫ (ލ)  
 އް ތަޓ ޕޯރިހޭ  ޖެޅަންހަހ ށަ  ޮގތ ންޅޭގ  ވަޅ ތަކާ  ޔަ ފި ށް އަޅާމަކ ރ ޑަ ކ  ެގއްލ ން

އެޔާރ އްތަ ހ ތައްޓ  ޕޯރި  ކ ރ ާމއި،  ނ ވަތަރާއްވެހިދި  ހޭޖެންޅަށަހަ    ޖޭެގ 
 ؛ންޅ ހެށަށް ހ ރާތަކަދާއިމ   ޤްވާނަލްއަބައި
 

މޫމައިދާ  މ ވާޤްއަލްނައިބަ ( ގ )   ބޭއްވޭ  ބައަމަށް  ސ ނ ަގިއ   ޅޭތަކާގ ލ ދަންނަ 
 ؛ންލަރެސްކ ރ  ކަންކަން ވިއެ އި، ރިވ މާއިވެބަ  އިކ ަގލ ވ ންތައްދަބަ
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މޫރާއްޖެވެހިދި (ޏ)   ބަންއަ   ށްމަސ އަކ   ބައްތަލ ދަނަ  ޤާރ މ ކ ތ ސްދާރ   ލ ކަން ބިެގ 
ވެލިބިފައި ހެކަޓަ ށްވާ  އެލޭންތަޕް  ވާންނ ބޭ  ކައިށްޓަމަދ ށް  އި،  ށަެއޅ މާކަްއ 

ފިޅަންޖެއަ ވިލަ ވަޅ ޔަހޭ  ހޭނ ވ މ ެގއްރާހިދިވެށް،  ކޮރެސްތައް  ބިލ ކަން  ޤާ  ޖެ 
 ؛ރ ންތ ރ ކ އި
 

ބަދަންއަ  މަށްމޫސ  (ސ)   ކަތަލ ނަ    އެ  ،އިށާގ މަހިން  ށްރކޮޓަމޮނ   ންކަންކާގ ޅޭ 
ހޭނ ބަދަލ ތަ ޕްކަށް  ތައް ލޭންތަވ މ ެގ  ފަންވާނ ބޭ   ޔާރ ކ ރ މަށްއް  ންނ   
 ؛ން ހޯދ ންކަޤާބިލ 
 

 ށް މަގ ހިން  އިލަވާ ލަ އެކ   އްތަޢ މަޝްރޫއި  ތަކާރާމް ްގރޮޕް  ،އި ރ މާކ އްތަދިރާސާ ( ޑ)  
 ؛ންރ ހިކ  ގ ފަމަ ހޯދ މަށް ރިކަންއެހ ތެ ނ  އަދި މާލ  ފަންންވާނ ބޭ
 

  ،ކޮށްސާއްހި  ތ މާރ ތަކާގ ޅޭ މަޢ ލޫސަރާ އަން ކ ކ ލ ތަބަދަ  ނަންމަށް އަމޫސ  ( ޒ)  
 ؛ވ ންރ ކ  ރިތެލ ންހޭ މ ންންޢާ ށްމަކައެ
 

އަމޫސ  (ޓ)   އައްތަކ  ތަކަން  ގ ޅޭކާތަލ ބަދަންނަ  މަށް    ފަރާތްތަކާއި  ިމްއލަަގއި 
 ؛ރ ންފ ޅާކ  އ ރ ެގ ދަތަކ  އިވެރިކ ރ ވ މާިއ، އެފަރާތްބަ ތްތައްޢަމާޖަ ޔާޢިއްޖަމް
 

އަކާ ނ ވަތަ  އެްއވެސް މާއްދާ  މި ޤާނޫނ ެގއް  ވަތަ ަގާވިއދެނ   އްއެހެން ޤާނޫނެ )ޔ(   
ޤާލާފ ކަމަށްޚި  ބަޔަކާ މި  މަޤ ސަދ   ވާނަމަ  ެއ    މަށްޓަކައިކ ރ ސިލ  ހާނޫނ ެގ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ  ކަމާބަދަލ ތައްޖެހޭ  ެގންނަންޮގތ ން  އްލ ކ ރ މ ގެ މެއް ޙަފ ށ އެރ 
 ؛ލ  ކ ރ ންއް އެ ކަންކަން ޙަށް ޝްވަރާކޮމަ
 

އަން (ޕ)   ވާ  ވެފައިދިމާ  ހިރާއްޖެައށްވެދި  ެގންޅިގ   ކާދަލ ތަ ބަ   ނަމޫސ މަށް 
ތަހިމެކަންކަން    ނިވިނަން އަ  ޮގތ ންންތަކާގ ޅޭ ލ ގެއް   ބ  ހިސާ ސްފާނޭ 
 ؛ންރ މ ކ ންޢާ  ކ ހަރަ އަންމެކޮ އިލަވާއެކ ލަ 
 

އެކި ރާދިވެހި (1)    ރަށްތައްއެއްޖޭެގ  މި  ކި    ރާިއ،ވަންިގރާފައިާވ 
ވާ އިފަހަދާ  ގައިއެރަށްރަށ   ންބ ބަސަ  ިގރ މ ެގށްރަ

 ؛އިވާ މިންވަރ  ށްފަކޮރ އަސަ  ރަކްޗަރއަށްސްޓްރައިންފް
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؛ކަށް ވިއްސާރަކޮށްފަިއވާ މިންވަރ  ކި ރަށްތައެރާއްޖޭެގ އެކި ވެހިދި (2)  

ެއކިދިވެހި (3)    އަރާ  ކަށްރަށްތަ  ކިއެ ރާއްޖޭެގ  އެކަމ ެގ  ފައި އ ދަ  ވާނަމަ 
 ؛ލ ޞ ފްތަ

ސަރަ (4)    ހިނާގ  އިޚްތިޞާޞް  މ ރަކަ  ހަރަށ ެގ  ވެފަިއާވ  ހ ދ އްދ ަގއިވާ 
 ؛ންވަރ މި
 

ދ ވަސްވަރ ަގއި (5)    ރައެކި  ދައޮއި   ގެ ށ    ވައި އ   ޖެހ މ ގައި   ރ ވ މާއި 
 ؛ދަލ އިސްފައިވާ ބައަ
 

 ؛ކޮށްފަިއވާ މިންވަރ  އަސަރ  ށް މަކަރި ތ ރ ވެފަެގ ޖޭވެހިރާއްދި (6)   

 

 ؛ ންވަރ  ވާ މިއި ފަކޮށްރ ސައަ  މަށްކަވެރިސް ޖޭެގ މަރާއްހިދިވެ (7)   

 

 ؛ކޮށްފައިވާ މިންވަރ  ައސަރ  ތަށްޙައްސިއްޔިތ ންެގ  ރަ (8)   

 

 ؛ކޮށްފައިވާ ިމންވަރ އަސަރ   ށއަފަށަލަކ ެގ ފެން ތަށްރަ  ެގޖޭއްހިރާވެދި (9)   
 އަދި

 

 ވަރ . ކޮށްފަިއވާ މިންރ ސައަ ށް ރިކަމަވެދަނޑ  ޖޭެގ އްރާހިދިވެ (10)   

 

 ބާބ  ވަނަ  ހަތަރ  
 އްތ ތަ ލިއްޔަ އޫ ގެ މަސް ރ  ޓަ ސް ނި މި 

 
ެގ ރ ޓަސްމިނި
 ޔަތ ތައް ލިއްއޫމަސް
 

 ؛އް އްޔަތ ތަލިއޫ ެގ މަސްރ  ޓަެގން، މިނިސްޅިކާ ގ ލ ތައަންނަ ބަދަމޫސ މަށް   .19
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 އެޅ ން. ޑައް ކަނ ސަތ ތަޔާ ސިހޭ ޤައ މ ބެތަކާދަލ ބައަންނަ  އްމޫސ މަ  )ހ(  
 

ބަޔާންކޮށްފައި ނަ މާއްދާ ވަ  4ެގ  ޤާނޫނ މި   (ށ)   އަަގިއ    ންލްވެޭވކަޞިމާޒަށް ވާވާ 
އަމާާމއި  ރ ރ ކ ކަށަވަ ބަދަލ ެގންނަންއެ  ޖެހޭނަމަޒަށް  ންެގ  ރައްޔިތ   ކަންއެ   

 ؛ށް ހ ށަހެޅ ންމަޖިލ ހަ
 

  ބަޖަޓް  ންބަކާ  އި ވާލަ ލަެއކ ނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން  ވަ  9މި ޤާނޫނ ެގ   (ނ)  
 ؛ޅ ންށް ހ ށަހެއްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަރަ
 

ޤާނޫނ ެގ   (ރ)   ެގ  މާވަނަ    9މި  )ހ(  ބަން ކާ  ވާލައިލަކ  އެ   ންދަށ ްއދާެގ 
މ ށްވ ރެ  ޓަބަޖެ ކާ  ަގއިރޭތެދަތ ެގ  އްެއ  ބޭދިވެހިރާއްޖެއިން  ކ ރާ  ރ ބަން 
 ން.ރ ކ  ަވރ ކަށަ ކަންނ ވާ އިތ ރ  ވަރ މިން
 

  ށްޓަޖެބަ  ންބަކާ  ވާލައި ލަެއކ   ނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ންވަ  9  ޤާނޫނ ެގ  މި (ބ)  
ޖެނަންެގ  ދަލ ބަ ނަހިއްޖެން  ެގނައ   ބަދަލެއް  އެ  އްޔިތ ންެގ  ރަ  މަށްމަ 

 ؛ޅ ންށް ހ ށަހެމަޖިލ ހަ
 

ޤާނޫމި (ޅ)   މާ  4ނ ެގ    އަހައަޅާފައި ކަނޑަ   ަގއި  އްދާ ވަނަ  ބޭސްލައިން  ރަށް ވާ 
ޖެނަެގން  ބަދަލ  ނަން  ެގނައ ހިއްޖެ  ބަދަލެއް  އެ  ރައްޔިތ ންެގ    މަށްމަ 

 ؛ޅ ންށަހެށް ހ މަޖިލ ހަ
 

އަމޫ )ކ(    ބަސ މަށް  ގ ޅޭންނަ  ރައް   ދަލ ތަކާ  މަޖިކަންކަމ ަގއި   ށް ހަލ ޔިތ ންެގ 
 ؛ޖަވަބ ދާރ ވ ން

 
ބަ )އ(    އަންނަ  ޮގ  ތައްތައްކަންކާބެހޭ  ލ ތަދަމޫސ މަށް  ތެްއަގއި ދެމެހެއްޓެނިވި 

ސްޓްރެއްޤ ކ ރ މަތަރަ އެޓ ޖިކް  ށް  ޕްލޭންތަކާއި  ޕްލޭންތަކާއި  ކްޝަން 
ލަފާ  ކަހ ތެރިއެ  ނ ންވާބޭއި  މ ގަ ގ ހިން  ތައްޕްރޮްގރާމް ؛ ނ ންރ ކޮށްދިފޯމާއި 

 އަދި
 

ޗޭން ( )ވ   އައްޔަތ ތައްއޫލިމަސް ރޭޓްެގ  ޑައިރެކްޓް  ޖްކްލައިމެޓް  ދާކ ރ މަށް   
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 ން ދިނ ން.ކަޔާއި އެހ ތެރިއެންމެހައި ލަފަ ދޭންޖެހޭ އެފަރާތަށް
 

އަމޫސ  )މ(   ތަކާލ ތަބަދަންނަ  މަށް  ކަންކަން  އ ފައްދަންޖެހޭ ރ ޒ ކ ންފ ބެހޭ   މަށް 
 . އް އ ފެއްދ ންދޭ ކޮމިޓ ތަލަފާ

 ބ   ބާ ވަނަ ފަސް 
 ން ރ  ކ  ޕޯޓް ލ މާއި ރި ކ ލަވާ އެ  ޕްލޭން 

 
ނަ އަން މަށްސ މޫ
 ތަކާބެހޭ ޤައ މ ދަލ ބަ

 ންލޭޕް ންއެކްޝަ

ޕްލޭއެކްޝަންޤައ މ     ބެހޭބަދަލ ތަކާއަންނަ  މަށް  ސ މޫ )ހ(  .20 ެގ ޓަރ މިނިސް  އް،ނެ 
މަތިން،   އަދިސަރ ކަމާބެހޭ  ދައ ލަތާއި  ލަފާެގ  ފަރާތްއަ  ކާރ ެގ  ެގ  ތަކ ިމއްލަ 

 . ވެ އެނެލަންވާވާ ެއކ ލަ ންޓ ރޭޓަކްރެޖް ޑައިންޗޭ ޓް ކްލައިމެއެކ  އާ ރާމަޝްވަ
 

މާއްދާެގ )ށ(   އާ  މި  ޮގެއްއޮގތްވާ  )ހ(  އެކ ތ ެގމަތި  ޓް ކްލައިމެ  ޕްލޭން  ލަވާލާން 
ހ ށަހަޅަންވާޓަރަށްމިނިސް  ންޓ ރޭރެކްޓަޑައި  ޖްޗޭން ޕްލޭންއަދި    ނެެއވެ.    އެ 

މަޖިޔިތ ންރައް  އި ށާ އަޔާރިއްމްހޫޖ ރައ ސ ލް   ޓަރ  މިނިސްށް  ހަލ ެގ 
 . އެވެހ ށަހަޅަންވާނެ

 
  ނިވި އަންނަ  އި ަގލޭންން ޕްޝައެކް  ޤައ މ ބަޔާންކ ރާ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   (ނ)  

 ނެއެވެ. ންވާކަންކަން ހިމަނަ
 

ބަދަލ ތަކަ ސ މަމޫ (1)    އަންނަ   ސްތ ދާރ ބަެގ  ވެހިރާއްޖޭދިށް  ށް 
ދިވެހިރާއްޖެއިރ މާރ ކ ތ އިޤާބިލ ކަން   ނިންބަކާައކ   ،   އ ޓްރަލް 

 ؛އް ތަޖެހޭ ސިޔާސަތ އަޅަންކަނޑަ އި ކަށްޓަމަހެދ  ށްޤައ މަކަ
 

 ެގއްލ ންތައް ވާ   ސަބަބ ން މެދ ވެރިެގކ ތަދަލ ބަށް އަންނަ  ސ މަމޫ (2)   
 ؛އްޅ ތަ މަށް ެއޅޭނެ ފިޔަވަކ ރ ކ ޑަ
 

ބަދަލ ތަކައަށް  މަމޫސ  (3)    ބަމަށާއި  ވ ނ ހޭ  ށްންނަ  ށް ލ ތަކަދައެ 
 ؛ޅ ތައް ޖެހޭ ފިޔަވަންއަޅަށް މަރައްދ ދިނ 

 
އެ   ެގއްޤ ތަރަ (4)    ހިޕްލޭންތައް  މޫންގ ކ ލަވާލައި   ސ ަމށް މ ަގއި، 
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ބައަން ެގ  ކާރިސާތަކ   ނެމެދ ވެރިވެދާޅިެގން  ގ ކާ  ލ ތަދަނަ 
އެ ސްހިރާ ކ ޑަކ ރ މަށް  ނިެގން މެހި  އްފިޔަވަޅ ތަ  ދާނެޅިތައް 

 ؛ދޭ ކަންކަންމަށް ބާރ ލ ލަވާ އެކ އްތަންލޭއެފަދަ ޕް
 

ހައ ސް ްގރ  (5)    ބޭރ ވާޭގން   އި ލަ ބަ  މިންވަރ   ސް 
 ؛ތައްތްޮގ ންދާނެމޮނ ޓަރކ ރަމ 

 
އަމޫސ މަށް (6)    ބަދަލ ތަ   މަޢ ކާންނަ  އެލޫގ ޅޭ  ކ ރެވޭނެ އް މާތ  

 ؛އްތްތަޮގ ހޯދާނެ ޢ ލޫމާތ މަ އެ އިޮގތްތަކާ 
 

 ކަތަިވ ހަރަނިކ ދަ އާއި އިގަ ޓެނިިވ ޮގތެއްދެމެހެއް  ަގއިރާއްޖޭހިދިވެ (7)   
 ؛އް ތްތަޮގ ކ ރިއަރ ވާނެ

 
ރަ (8)    އިތ ރ ކ ރެ ތެރިކާއްހަކަތަ  ޮގތްތައް  ރ މާއި،  ކ ވޭނެ 

ހަކަތައިެގ  ނި ދަކ ރައިއާ ވޭނެ ރެ ކ   ށްތ ރ ކ ރ މައި  ންކަންޔަޤ ވި 

 ؛ކަންކަން
 

  ، ދ ރ ރާސްތާަގާއއި،ށްލ ކ ރ މަޙާޞިއް  ޤްޞަދ ތަމަ   ޤާނޫނ ެގމި (9)   
 ޅާނޑައަ ކަމަށް  ޙާސިލ ކ ރ ރާސްތާަގއި  ކ ރ އަދި    ސްތާރާމެދ 
 ؛ޑިތައްޑ ދަނލަނ
 

ޕްލޭންަގއި    (10)    އެކްޝަން  ލަނޑ ދަނޑި ކަނޑައަ ޤައ މ   ތަކާ ޅާ 
ސަރ ގ  އިެއހެނި  ކާރާއި، ޅިެގން    ކި ވަކިވަކާ،  ދާރާތަހެން 
 ؛ންމާތައް އި ޒިރ ދ ންެގ ދައ ރާފަ
 

ދާއިރާތަކ ން އެހެނިހެން  ޅޭ  ކަމާގ ަގއި  އްޖޭވެހިރާދި  (11)   
ކަނޑައައަ  މ ންދާލ ކ ރައަމަ ތެސިޔާސަތ ތަ  ޅާދި   ރެިއންކ ެގ 

ބަންނައަ  ށްމޫސ މަ ގ  ދަ  ކަޅޭލ ތަކާ  ާވ  ނޑައަޅާފައިޮގތ ން 
 ؛ލ ތައްބަދަޖެހޭ ެގންނަން  އިރާންވަމި ޅ ންހ ރިކާ ގ ތަޓަޖ ރެޓްސް
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އަންމޫ (12)    ބަދަސ މަށް  ގ  ނަ  ކަޅޭޮގތ ލ ތަކާ    ވާއިޅާފަ ނޑައަ ން 
ދަ ކައިސްކަންން  ށ ސްޓްރެޓަޖ ެގ  އެއް ތައްތަންދޭ  ށް ތަގޮ ކާ 

 ؛ޔަަވޅ ތައްނެ ފިައޅާ އިމަށްޓަކަރ ލ ކ  ޢަމައްޖޭންވެހިރާދި
 

ބޭރ ރާ (13)    މަދ ކޮބަކާ  ރާކ އްޖެއިން  މިންވަރ   ކާ ންެގ   ންބަށް 
ރ ެގ  ޔަފާ ވި  ންޖެހޭއެކ ލަވާލަޓަކައި  ށްހެދ މަކަށް  ަގއ މަ  ނިއ ޓްރަލް

 . އްދާއިރާތަ ނޑައަޅާނެއް ކަތަކ މްސް
 

ބަދަލ ތަ (14)    އަންނަ  މާޢ   އިޖ ތި   ހޭނ ވ މަށް  ކަށްމޫސ މަށް 
ކަންތައްތަކާއި  ބަ ކ ރާނެ  އިތ ރ ކ ރ މަށް  އަމިްއލަ އިވެރިވ ން 
 ެގ ދައ ރ .ޖަމާއަތްތަކ ޔާ އްމްޢިޖަ
 

  އަންނަނިވިޓަކައި  ނ މަށްހޭ  ބަދަލ ތަކަށް  އަންނަ  ށްމަމޫސ  (15)   
 ؛އްތައް ކަންތަ ކ ރާނެ  އް ހިމެނޭޮގތ ންތަދާއިރާ
 

    I.  ް؛އިރާ ދާޙ ސިއ 
 

    II.  ޯެގފެނ  އިރ މާރ ކ  ވަށަކަ ކަންންޔަޤ  ެގފެނ ބ 
 ؛ވަސ ލަތްތައް 

 
    III.  ؛ންޓ އް ބެލެހެ ށްޔަތްކޮމާޙި ނޑ ދޮށްޮގ 

 
    IV.   މާއިރ ކަށަަވރ ކ  ކަންޔަޤ ން  ެގކާބޯތަކެތ  

 ؛ދަނޑ ވެރިކަން
 

    V.  ަ؛ންމަސްވެރިކ 
 

    VI.   ؛ވެރިކަންފަތ ރ 
 

    VII.  ެ؛ނަސްލ ތައް  ތ ެގދިރޭތަކ 
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    VIII.  ި؛ރާއިދާ ކަިއެގމ ރަ ފަރާއ 

 
    IX.  ޫއިވާހެޅިފަރަހ   ބަދަލ ތަކަށް އަންނަ މަށްސ މ  

 ؛އް ތަތްވަސ ލަ ނ ޢ މ ރާ ކ ނާޒ 
 

    X.  ާށްފ ޅާކޮ  އްމްތަނިޒާ ޒާރ ދޭންއި ދ ރާލ 
 ؛ޓ ންބެލެހެއް ހަރ ދަނާކޮށް

 
    XI.  ައިބިނާކ ރ މާ ދި ފަންނ  ވަސ ލަތްއިންސާނ  އ 

 ؛ންރ ދަނާކ ރ ހަ ސާތައްމ އައްސަ
 
 

    XII.  ި؛ކ ރ ންތ  ފަތ ރާ ޢާންމ ލޫމާއ މާއި މަރ ކ ރާސާދ 
 

    XIII.  ައިސާެގފަ ންހިންަގ  ރޮްގރާމްތައްޕް ކާއިމަޝްރޫޢ ތ  
  ؛މަގ ފަހިކ ރ ން ހޯދ މަށް އްލަތްތަޞ ވަ
 

    XIV.  ޫއިމަށާކ ޑަކ ރ  އްބަދަލ ތަ އަންނަ ށްސ މަމ  
 ލޮޖ ނޮންވާ ޓެކްމަށް ބޭނ  ފަހިކ ރ މަގ  މަށްހޭނ 

 ދި އަ .ންފ ޅާކ ރ 
 

    XV.  ްޅ މ ެގ  ން އިތ ރ ކ ރ މާއި ދިރިއ ތެރިކަހޭލ ން  މ ޢާނ
 އ ން. ނަެގ ބަދަލ  ވައްޓަފާޅިއަށް

      
  ންނަނިވި އަ  މ ގައިއެކ ލަވާލ   ޕްލޭންއިާވ  ކޮށްފަންބަޔާ  ( ގައިހމާއްދާެގ )މި   (ރ)  

 މަށް ރިއާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. ކަކަން
 

ރ ެގ  ހާމި  ެގރާއްޖޭ  ޮގތ ންގ ޅޭ  ލ ތަކާދަބަ  ންނައަ  ށްމަސ މޫ (1)   
 ؛ތ ލަހާ
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 މ  ނިޒާ  ގެ ހިންގ މ   ދާއިރާގެ   ގ ޅޭ  ލ ތަކާދަބަ  ންނައަ  މަށްސ މޫ (2)   
 ؛ޖެހ ންތައްންހ ރި ޮގ އިހިންގ މ ގަ  ކ ލެވޭޮގތާއިއެ
 

ޭގސް  ރާކ ބޭރ   ޖަްއވަށް  ންއިޖެއްރާހިދިވެ (3)    ެގ  ތަކ ްގރ ންހައ ސް 
ޭގސްރ ންހައ  ްގއި،  އްތަރ ތަކާ ވަ މިރ ކ ބޭސް  ،  އިންަވރާރާ 
 ؛އިރާތައްދާ
 

 ންޓްކަރަ   އިކ ރ މަށާކ ޑަ  ތައްބަދަލ    ނައަން  މަށްމޫސ  (4)   
  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  އި،ކ ރ މާލ ބަދަ  ށްޔަހަކަތަ  ފ ސާ  އ ފެއްދ މަށް

  އި، މާރ ރަކ ސަމަކާ  ތަހަކަ،  އިމާރ  ކ މެނޭޖް  ނިކ   ،ާއއިއިރާދާ
 ރަމ ންދާ ކ   އިކަ ޓަމަށްރ ކ ރ ކަށަވަ  ންޔަޤ ންކަ  ކަތައިެގހަ

 ؛އް ތަތްމަސައްކަ
 

ފަ (5)    ލިބެންހ ރި އިންސާނ   ވަސ ލަތްތައް  މާލ   އަދި  ންނ  
ލިބ މި ހ ރި ންވަރާއި  އަދިޮގ  މ ަގއި  ދަ ެއފަ  ންޖެހ ންތަކާއި 

 ؛ ހ ރި ފ ރ ސަތ ތައްށްކ ރ މަ ތަރައްޤ ވަސ ލަތްތައް
 

މާއްދާ (ބ)   ޑަޖްޗޭންޓް  ކްލައިމެ   ންދަށ ެގ  މި   ންޖެހޭ ލަވާއެކ ލަ   ން ޓ ރޭރެކްޓައި 
ޕްލޭކްއެޤައ މ    ޤާޝަން  މި  ފަށާތާ  މަލ ކ ރަންޢަ  ށްނޫނަން،  ( އްނެތި)  3 

 ންވާނެއެވެ. މ ކ ރަލަވާލައި ޢާންަގއި ެއކ ރޭތެވަހ ެގ ސް ދ މަ
 

ފަިއވާ ަގއި ކަނޑައަޅާނ  ޕްލޭެއކްޝަންޤައ މ     ބެހޭބަދަލ ތަކާއަންނަ  މަށް  ސ މޫ )ޅ(  
  އި ކާ ންސިލްތައ ކަލޯކަލް    އިކާރާ ރ ސަޙާސިލްކ ރ މަށްޓަކައި  ދަނޑިތައް  ލަނޑ 
ދައ ލަތ ެގ    ރ ދ ންފަ  ކާއިވިޔަފާރިތަތަކާއި  ތްއަޖަމާ  އްޔާޖަމި  އެންމެހާ އަދި 
 އެއްބާރ ލ ންދޭންވާނެއެެވ.  ންސަސާތަކ މ އައް
 

އ ސޫލާ   ކ( )   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ަގއި  )ޅ(  މާއްދާެގ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ޚިލާފަށް  މި 
ދަށ ންހަމި  ފަރާތްތަކާމެދ    ގަވާއިދ ގަ ޤާނޫނ ެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާއިދާ  ެގ  ޮގތ     
ފިޔަވަ އެޅ މ  މަތިން  ބާޅ   ޑައިރެކްޓް  ކޮލައިމެޓްރ   ެގ  ރޭޓްއަށް  ޗޭންޖް 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 
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 ކޮންމެ އަހަރަކ    ، ކ ރާ ރިޕޯޓެއްބަޔާން  ރ ންވަ މިދާންވަމ  ތަންފ ޛ ނޫނ މި ޤާ )ހ(  .21 ރިޕޯޓްކ ރ ން

 ރަށްޓަލައި، މިނިސްވާލަ ކ އެ    ންއިރޭޓްޓަކްރެޖް ޑައިންޗޭކްލައިމެޓް    ފަހަރ އެއް
 ވާނެއެވެ. ހަޅަންހ ށަ
 

މާއްދާެގ   )ށ(   ަގމި  އަންނަނިޓ ަގއި ޕޯރި  ކ ރާބަޔާން  އި)ހ(  ކަންކަން ވި  ، 
 . ވެނަންވާނެއެހިމަ
 

ނިއ ޓްރަކާކ   ރާއްޖެއަހިދިވެ  (1)      ކައި ޓަމަށްހެދ   ށްކައ މަޤަ  ލްބަން 
 ؛ދާ މިންވަރ މ ންވަލ ޙާޞިއް ެގޓްތަ ޅާފަިއވާ ޓާޑައަކަނ
 

 ؛މިންވަރ ތަންފ ޒ  ވަމ ންދާ ލޭން ޤައ މ  އެކްޝަން ޕް  (2)   
 

އަންށްމަމޫސ   (3)    ބަދަލ ތަނަ  ން ޖެއިދިވެހިރާއް  ެގންގ ޅި ކާ 
ކަނކ ރ މަލ ޞިޙާ އެނޫންޑަައޅާފައިށް  ތަްއ ޓާެގޓް   ސްވެވާ 

 ؛ދާ މިންވަރ ންމ ވަޙާޞިލ 
 

ހާޓްބަޖެ  ބަންކާ  (4)    ކަންކަން   މިންަވރާއިފަިއވާ  ރެވިކ ލްސިަގިއވާ 
 ؛ން ރ އެރިކ  ވާއިފަދާހޯ
 

ގ ޅޭޮގތ ބަން  ކާ  (5)    އިތ ބަޖެޓާއި  ކ ރ ން  ބޭނ ންވާ   ންރިއެރ  
 ؛ން ނ ވަތަ ދާއިރާތައްކަކަން
 

     
 

 އްތަ ލ ން ެގއްވެރިވާމެދ  ސަބަބ ން ކ ެގ ބަދަލ ތައަންނަ މޫސ މަށް  (6)   
އަ  މ ފިމ ންދާ  ޅަކ ޑަކ ރ މަށް  އެ   މާއި ރ ކ ރާޖަޢާޔަވަޅ ތައް 

ނ އް ޅ ތަކެޔަވަފި  ންވާށ ެގކައެވަޅ ތަކަކ   ފިޔަ  ނޫންކަންތަ  ވަކަން 
އެއެކ  މާބަޔާންކ ރ    މަ ރަންޖެހޭނަމ ރާޖަޢާކ   ތައްސިޔާސަތ   ، 

 ؛ން ކ ރ ހަަގފާކަން އެ
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  ވާ ކަނޑަައޅާފައި  އިގަ ންތަކ ލޭގ ޅޭ ޕްތަކާބަދަލ ސ މަށް އަންނަ  މޫ  (7)   

އިދާއެހެނިހެންިއ،  ސަރ ކާރާ   ރާތްތަކ ގެ ފަ  ލައަމިއްރާތަކާ،   
މ މާޒިން  އިރާދައ  އެކަންމަނަ ހޭކ ރަންޖެރާޖަޢާތައް    
 ؛ރ ންކ ޔާންބަ
 

ޕްލޭން   (8)    ެއކްޝަން  ދިމާތަންފ ޒ ކ ޤައ މ   ދަތިރ މ ަގއި    ކާއިތަ ވާ 
ދަތިތަ އެ  އަދި  އެޮގންޖެހ ންތަކާއި  ފިލ ވ މަށްޓަކައި  ޅ ަމށް އް 

 ؛ފިޔަވަޅ ތައް  ހ ށަހަޅާ
 

ށަހަޅާ ހ     ންޓ ރޭ ރެކްޓަޑައި  ޖްންޗޭކްލައިމެޓް    ންށ )ހ( ެގ ދަ  އްދާެގމި މާ ނ()  
ދ ވަހ ެގ  ސްތިރ )  30  ލިބޭތާ  ރަށްނިސްޓަމި  ރިޕޯޓ  ،  އިތެރޭަގ( 
ރަ އްޔާރިސ ލްޖ މްހޫއ ރަ ދި  އަ  ހަޅަންވާނެެއވެ.ށަހ   ށްމަޖިލ ހައްޔިތ ންެގ  އަށާއި 
އެ      ބަޔާނެއް  ކ ރާ ޔާންބަ  ޮގތްފެންނަ    ރަށްޓަނިސްމި  މެދ ޕޯޓާރި  އެ

 . ވެއެ ވާނެންހ ށަހަޅައެކ  ޓާރިޕޯ

 
  ރާތަކ ންއިދާ އެހެން
 ރ ންރިޕޯޓްކ 

ޤާނޫމި  .22 ތަންފ   ބެލ މަރ ވަންމި  މ ންދާވަޒ ނ   ލަނޑ ތަކަނޑަށާއި،    ތައް ނޑިއެޅޭ 
ބެމިންވަ  ލ ވަމ ންދާޞިޙާ އިރ ގެ ރ ކާސަ،  އިކަޓަށްލ މަރ   އެހެނިހެން ދާރާތަކާ  ިއ 
ހިސާޖެހޭ  ންއްޓަބަލަހަތަކ ން  ދާރާއި ެއނޫބ ތަފާސް  މަޢ ންވެތަކާއި،   މި ތ ،  މާލޫސް 

ހަދާދަށ   ޤާނޫނ ެގ ަގން  ބަާވއި  ޮގޔާންކ ދ ަގއި  ޖް  ޗޭންޓް  ކްލައިމެަމތިން  ެގތ  ރާ 
 ވެ. ެގންދަންވާނެއެ   މ ންޅަށަހަހ  ށްރޭޓައިރެކްޓަޑަ
 

 ބ   ބާ   ވަނަ ފަސް 
 ޑ  ފަން   ބޭ  ލި އިރާތަކ ން ޅޭ ދާބަދަލ ތަކާގ    ންނަ ށް އަ މޫސ މަ   އްޓާއި ތިމާވެ 

 
ބަދަލ ތައް   )ހ(  .23  އަންނަ  ހޭނ ވ މަށާއި  އެ  ޑަކ ރ މަށާިއ،ކ މޫސ މަށް  ، ބަދަލ ތަކަށް 

ކާތެރިކޮށް ށި ރައްރ މަށާއި، ރާއްޖޭެގ ތިާމވެލ ކ ެގޓް ޙާސި ޓާ   ކާބަން ނިއ ޓ ރަލް
ރާއްޖޭރާމަށް  ޓ ދެމެހެއް ބެލެހެއްޓ ން އްޖެއާއި  ފައިސާ  ލިބޭ  ބޭރ ން  ން 
ޮގތ ންހަރ ދަ ކ ރ މ ެގ  ލިބޭއިތ ބާރ   ޢ ެގތަމަމ ޖ   ވާމ ލްއަޤްބައިނަ  ނާ    ދަ ފަ   

 ރ ޚ ން ފެށިެގންތާ   ޢަމަލ ކ ރަންފަށާށް  ނަޤާނޫމި  ސާެއއްމ އަްއސަ  ސްތަޤިއްލ މ 
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ދ ވަހ ެގ    ްއ()އެކެ  1  ްއސަޚާވާލެވޭ  ެއކ ލަ  ށްއެކަމަ  ަގއިތެރޭއަހަރ  
   ވެ.އްދަންާވނެއެޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން އ ފަ

 
  ،ގައިނ ނޫދާ ޤާހަށް  ސަސާ އ ފެއްދ މަމ އައް  ކ ރާަގއި ބަޔާން    )ހ(ދާެގމިމާއް )ށ(  

މ ައއްސަސާ  މައެ    ތްތަކާއިމަސައްކަިވެގންާވޮގތާއި  ކ ލެއެ   އިޤ ޞަދާެގ 
ޔާން  ރާނެ އ ސޫލ ތައް ބަލ  ކ މަޢަހެއްޓ މ ަގާއއި ހޭދަކ ރ މ ަގއި  ބެލެޑ ތައް  ފަން

 ނެެއވެ. ވާކ ރަން
 

 ނަ ބާބ  ވަ ހަ 
 ން ންކަ ހެން ކަ ހެނި އެ 

 
ވާމ   ބައިނަލްއަޤް

ތަކާއި  ންދ ހ އ 
ތަކ ން ރ ތ ނޑ ދަކަ

 ރާ ޭގސް ކ ބޭރ 

ގަ ހަދާ  ޮގތ ންކަމާގ ޅޭ    .24 ފި ލަތްތަޙާ  ބަޔާންކ ރާ   ަގއިާވއިދ   އެހެނިހެން ޔަވައް  ިއ 
އ ދ ޙާ ބައިނަލްއަޤްވާމ   ބޭރ ކ ރާކ ންތަކަނޑ ދަތ ރ  ންތަކާިއ  ހ ލަތްތަކ ަގިއ     
ބޭރ ކ ރާ  ރ ތަދަމަސް  ގެ ޖޭ ދިވެހިރާއް  އަކ   ބަންކާ ކަމ ަގއި  ކާބަންކ ން 
 އެެވ. ނެލެވޭބެނ 
 

ޤާ ހ()  .25 ގ ން ދައި ހިންހަަގާވއިދ   އެހެކަނޑައެޅި   ނޫނ ގައިމި  ބަޔާންތަކަންޮގެގން    އި ވާނ ވާހަ ފައިކޮށްށް 
ޤާނޫ  ނދަކ ،ހި ދަށ ންމި  ހަދަންޖެހޭ  ނ ެގ  ހަދައިތަދ އިގަވާ   ާގނ  ންހި  އް 

  ންނެވެ.ޓަރޭޓ ކްއިރެޑަ  ޖްންޗޭކްލައިމެޓް 
 

ޤާނޫނަ ށ()   މަސްދ  ހައެއް)  6  ފަށާތާ  ންލ ކ ރަމަޢަ  ށްމި  މި  ަގއި  ތެރޭ  ެގހ ވަ( 
ހިޤާނޫނ  ހަދަ ށްމަންގ   ހަދަ  ހޭންޖެޓަކައި  ދިވެހިސަރ ގަވާއިދ ތައް  ެގ  ރ ކާއި، 

 . ވެރަންވާނެއެ ޢ ކ ޝާއިޒެޓ ަގއި ެގ
 

ކ ރަން  ލ ޢަމަޤާނޫނަށް 
 ށ ންފެ

ތަރަމަލ ކ ޢަ  ނޫނަށްޤާމި    .26 ފާސްެވ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނ ،  ދިޤ ދ ޞްން    ހި ވެކޮށް، 
 ެގންނެވެ. ށިފެޚ ން ރ ތާ ރާކ ޢ  އި ޝާއިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ގަ 

 
ނ ވަތަ  ނ ނޫޤާމި    .27 މާނަކ ރ ން ޢިބާރާތެއް  ކަޮގ  ިއވާފަނ ންކޮށްބޭ  ލަފ ޒެއްަގއި    ެގން ނޑައެޅި ތ ން 

ދޭހަނ ވާމާހެން  އެ ޢިބާނިނައަންހިނދަކ ،    ހާނައެއް  ލަފްޒ ތްތަރާވި    ދ ފައި   ތަކަށްކާއި 
 މެވެ. ރ  މާނަކ ވާފައި ދ ތިރ ަގއި  ތަކަށްޒ ފ  ލަބާރާތްތަކާއި ޢި އެ ،ނ  އެވަ
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ކަ" )ހ(   ބ މަށްހޭނ ވ ން"  ެގއްލ ން  އިފަނެ  ލިބޭ  ނ ވަތަށްެގކ ޑަކޮ  އެވަނ ،    ން 
ކަންލިބެމ ފާ  މަން ބަދަލ ެގނެކޮބޭނ ންން  ންކަދާ  މޫސ މަށް  ވޭ  ށްެގން، 
ލިބިދާމ ލިބެކަމ ން  ންކަ ނ ވަތަ  ނ ވަނެންދާ  އަ  ކަންކަމ ން ރާނެކ ރ ސަތަ   

 ލ ތަކަށެވެ. ރަތ  ބަދަ ޤ ދ ނަމަށް އަންޒާނި ނ ތަ އިންސާވަރަތ  ނ ޤ ދ 
 

  (ނ)  
ބ ނެ ނި"މި (ރ)   ކަމަށް  ސިމޫސ މާބެ،  ނ ެއވަ  އިފަސްޓްރ "    ޔާސަތ ތައްހޭ 

 ވެ. ޒާރާއަށެ ކާރ ެގ ވ  ސަރ  އަޅާފަިއވާފ ޛ ކ ރ މަށް ކަނޑަންތަ
 

ކަމަށްރ ސްޓަ"މިނި (ބ)     އްތަތ ސިޔާސަމޫސ މާބެހޭ  ެއވަނ ،    އިފަބ ނެ   " 
 ވެ. ރާެގ ަވޒ ރަށެޒާރ ެގ ވ  ރ ކާސަ ފަިއވާޑައަޅާ ކަނށްކ ރ މަތަންފ ޛ 

 
ކަސ މޫ" (ޅ)   ބަދަލ "  އަންނަ  ޤ ދ ރަތ ޮގތ ން ނ  އެވަ  ބ ނެފައި  މަށްމަށް   ،

  ،ންއިތ ރ   ތަކ ެގލ ބަދަ  އަންނަ  ށްމަނެ މޫސ ެގންދާތިން ފެނިމަެގ  އްދ ވަސްތަކެ 
ނ ސ ދާޮގތ ސ ދާޮގތ ން ނ ވަތަ  ކަންސާންއި  ންވެސް  ޖައްނ    ަގއިވ ކަމ ން 

 .ވެށް އަންނަ ބަދަލ ތަކަށެކައްދާތަ މާވާ އިފެދިފައ 
 

  މ  މ ޖ ތަމަޢ  ޤްވާއަ ނަލް  އެވަނ  ބައި  އިށް ބ ނެފަމަކަ  "ކް ހޯދ ންސައިންޓިފި" ( ކ)  
ހިޤަބޫލ  އިތ ބާރ   އަންނަ މަމޫސ     ހާމަކ ރާން  މަސްދަރަކ ފޭ  ކ ރާ  ށް 

 ހޯދ ންތަކަށެވެ.  ބަދަލ ތަކާގ ޅޭ
 

އި  ރޭަގތެއްެގރެައހަ  ންދިވެހިރާއްޖެއިފައި އެވަނ   ނެށް ބ މަކަ  "ޓްބަން ބަޖެކާ" )އ(   
 ވަރެވެ. ންބަންެގ މިކާ  ޅާކަނޑައަ ކަމަށް ނެކ ރާބޭރ 
 

އްދަތެއްަގއި  ވަނ  ކަނޑަެއޅޭ ަވކި މ ނިއ ޓްރަލް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެ"ކާބަން   )ވ(   
ކ ރެވޭ  ދ ޖައްވ ން މަ  ރޭަގއި ތެހަމަ އެމ އްދަތ ެގބޭރ ކ ރާ ކާބަންއާއި  ށް  ވަޖައް
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 . ވ ެމވެކަށްރަ ންވަމިއެއް  ކާބަން
 

ޭގސް"އ ހަ  ންްގރ " ()ފ   ބ ނެފައިމަކަ   ސް  ކާވައެ  ށް  އިޑް،  ކްސަ ބަންޑައިއޮ ނ ، 
ންސް ބަރޮކާޕަރފްލޮ،  ންސްބަކާރޮލޮހައިޑްރޯފް  ޑް،، ނައިޓްރަސްއޮކްސައި ންމ ތޭ

ހެކްސަފް ފަލޮރައި އަދި ސަލްފަރ  ޭގސްތަ ޑް  ހިމެނޭދަ  ޖަްއވ ތަ ޮގއް    ވާ އިގަ ށް، 
ތެރެއި ބާވަތްތަކ ެގ  އެންޭގހ ެގ  ސަޭގ    ހައ ސް  ންރ ްގ  ން ބ ބަސްތަކ ެގ 
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