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 މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 ، މާލެ
 . ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2021/16ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ިމއީ )ހ(   .1 ތަޢާރުފާިއ ނަން 
ތަފާސްހިސާބު  އެކުލަވައިދަށުން   އެންެމހައެކުލަވައިލަންެޖހޭ  ގުޅޭ    އި ލުމާ 

ދަށުން    ،ލުތަކާއިއުސޫ ޤާނޫނުގެ  ކަންކަން    ތަންފީޛުއެ   ތަންފީޛުކުރަންެޖހޭ 
ވަނަ ާމއްދާގެ    66އެ ޤާނޫނުގެ    ،ބަޔާންކުރުުމގެ ގޮތުންކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް  

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އިލައެކުލަވައިލިބިގެން  )ހ( ގެ ދަށުން ބާރު

 "ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(   

 ކުރުެމވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލު ،މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ  .2 ދު ގުސަމަ

ނަންބަރު   ( ހ)   ޤާނޫނު)  2021/16ޤާނޫނު  ތަފާސްހިސާބުގެ    ތަންފީޛު  (ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ލަންެޖހޭ އުސޫލުތައް  އެކުލަވައިދަށުން    އެ ޤާނޫނުގެ  ޓަކައި،  ަމގުފަހިކުރުަމށް  ކުރުަމށް

 .ކުރުންއާންުމކަނޑައަޅައި 

   .ހުއްދަތައް ދޫކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުންބިއުރޯއިން ދޫކުރާ  ( ށ)  

 .ލުތައް ބަޔާންކުރުންއުސޫކުރާ އިދާރާތަކުން ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ ތަންފީޛުޤާނޫނު  ( ނ)  

ފަރާތްތައް   ( ރ)   ހަރަކާތްތެރިވާ  މަސައްކަތުގައި  އެއްކުރުުމގެ  ތަފާސްހިސާބު 
 .ބަޔާންކުރުންގޮތް  ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ
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އެއްކުރުަމށް   ( ބ)   ފަރާތްތަކުން ަމޢުލޫތަފާސްހިސާބު  އާންމު  ފޯރުކޮށްދޭ  ާމތު 
 .ގޮތް ބަޔާންކުރުން ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ

ހުށަހަޅާ (ޅ)   ޝަކުވާ  ބިއުރޯއަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ބަލާނެ   ، ގޮތާއި  މި  ޝަކުވާ 
ފިޔަވަޅުއަޅާނެ  އުސޫ ހާލަތްތަކުގައި  ފިޔަވަޅުއަޅަންެޖހޭ  ލުތައް  އުސޫލުތަކާއި، 

 ބަޔާންކުރުން. 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ލު އުސޫ ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭތައް ކުރުމުގެ  

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު  
ެއްއކުރުމަށް ބޭނުންވާ  
 ސަރވޭތަްއ ކަނޑަެއޅުން 

ފެންވަރުގައި    .3 ިމންވަރު ޤައުމީ  ތަންފީޛުކުރެވޭ  ސިޔާސަތުތައް  ކަނޑައެޅުާމއި     ސިޔާސަތު 
ދާއިރާތަކުން   ބޭނުންވާ، އެކި  ފަރާތްތަކުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި  ބޭނުންވާ  ދެނެގަތުަމށް 

އިުޖތިާމޢީ ތަފާސްހިސާބު،  އިޤްތިޞާދީ،  އާބާދީއާބެހޭ  އަދި  ކުރެވޭ    ތިާމވެށި  އެއްކުރުަމށް 
ކަނޑައަޅާ ކަާމސަރވޭތައް  ދައުލަތުގެ  ބިއުރޯއާއި  ަމޝްވަރާ ނީ  އިދާރާތަކާއި  ބެހޭ 

 ކުރެވިގެންނެވެ.

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު  
ެއްއކުރުމަށް ކުރެވޭ  

  ކަނޑަައޅާސަރވޭތަްއ  
 ުއސޫލު 

ސަރވޭތައް ކަނޑައެޅޭނީ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުަމށް ކުރެވޭނެ    ިމ  .4
 ންނެވެ.  އަންނަނިވި އުސޫލުތަކުގެ ަމތީ

އެ )ހ(   ތެރޭގައި  ކުރެވޭ ސަރވޭތަކުގެ  އެއްކުރުަމށް  ތަފާސްހިސާބު  އިރަކަށް    ރަސްމީ 
އުފެއްދުަމށް  ތެރެއިން  ނިޒާުމގެ  ޤައުމީ  އިސްކަންދީގެން، ތަފާސްހިސާބުގެ  އެންމެ 

ތަފާސްހިސާބު   ކުރެވޭ ކަނޑައެޅޭ  އެއްކުރުަމށް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް(  )ޑެޒިގްނޭޓެޑް 
 . ސަރވޭތައް

އެކުލަވައިލެވޭ   އެ )ށ(    ޞައްޙަކަންަމތީ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ނަތީޖާ  ސަރވޭއެއްގެ 
  ރާ އްސަސާއަކުން ކުއަގެން ދައުލަތުގެ ުމނަގައިއް  ލެިމންވަރުގެ ސައިންޓިފިކް ސާްމޕަ

  .ސަރވޭތައް

   .ތަރައްޤީ ވަޒަންކުރުަމށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ސަރވޭތައްރާއްޭޖގެ  )ނ(   

އެކުލަވައިލެވޭ   )ރ(    ބިނާކޮށް  އެއަށް  ނުވަތަ  ސްޓްރެޓަޖީ  ތަފާސްހިސާބުގެ  ޤައުމީ 
 .ސެކްޓޯރަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސްޓްރެޓަީޖގައި ހިެމނޭ ސަރވޭތައް

 ؛ސަރވޭތައްގައި ހިެމނޭ  ތަފާސްހިސާބުގެ އަހަރީ ޕްރޮގްރާުމޤައުމީ   (1)   

 އެހެނިހެން ބޯހިމެނުންތައް.  ،ާމއިތަންތަނުގެ ބޯހިެމނު އާބާދީއާއި ދިރިއުޅޭ  (2)   
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އެއްކުރުަމށް    4ގަވާއިދުގެ    ިމ )ހ(   .5 ސަރވޭ ކުރުމުގެ ހުްއދަ  ތަފާސްހިސާބު  ރަސްމީ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 ސަރވޭތައް ކުރެވޭނީ ބިއުރޯއިން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

ބިއުރޯއިން ދޭ ހުއްދައަކީ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން ނުވަތަ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން   )ށ(   
 ދޭ ހުއްދައެކެވެ.  ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ

ާމތު  ަމޢުލޫވަނަ ާމއްދާގައިވާ    8ގަވާއިދުގެ    ިމ  ،ސަރވޭކުރުުމގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު )ނ(   
 ހިމެނޭގޮތަށް ބިއުރޯއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކުރުުމގެ   )ރ(    ަމޢުލޫާމތާއެކު    ، ކުރިންގެ  ހަފުތާ)ހަތަރެއް(    4ސަރވޭއެއް  ފުރިހަަމ 
 ހުއްދައަށް އެދެންވާނެއެވެ. 

ހުއްދައަށް )ބ(    ނަމަ،  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ަމޢުލޫާމތާއެކު  ހުށަހަޅާތާ  ފުރިހަމަ       އެދި 
 ގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ހަފުތާ)ދޭއް(   2

ތަކާއި ތާރީޚުފައިވާ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދީއެކަަމށް    ،ސަރވޭތައް ކުރަންވާނީ )ޅ(  
 ންނެވެ.ތީލިޔުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމ ޅާހަހުއްދައަށް އެދި ހުށަ ،ަމޢުލޫާމތާއި

)ޅ(   )ކ(    ާމއްދާގެ  ބޭނުންވާނަމަ،  ގައިމި  ގެންނަން  ބަދަލެއް  ކަަމކަށް  އެއްވެސް  ވާ 
 އެ ބަދަލަކަށް ބިއުރޯގެ ހުއްދައެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.  ،ގައިބިއުރޯއަށް ލިޔުަމކުން އަން

ސަރވޭ ކުރާކަން  
 ާއންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުން 

ސަރވޭއެއް ކުރާ ދައުލަތުގެ   އެ  ،ކުރާނަަމގެން ސަރވޭއެއް  ދީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ  .6
 ސަރވޭއެއް ފެށުުމގެ ކުރިން އާންުމކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. އެ  ،އްސަސާއަކުންއަުމ

ސަރވޭ ކުރުމުގެ ކުރިން  
 ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ

ކުރިން )ހ(   .7 ކުރުުމގެ  ފުޅާ  ،ސަރވޭތައް  ފަރާތްތަކާ  ބޭނުންކުރާ  ދާއިރާއެއްގައި   ޑޭޓާ 
ބައިތައް    އެ  ،ނެ ަމޢުލޫާމތު ދެނެގަ  މުހިންމު ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ    ،ކޮށްަމޝްވަރާ

 ހިެމނުަމށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ބަޔާން )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ގުޅުންހުރި    ކަާމ  ،ަމޝްވަރާތަކުގައި  ކޮށްފައިވާމި  
 ފަރާތްތައް )ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން( ހިމަނަން އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ. 

ނަަމ، ސަރުކާރުގެ    ހުއްދައަށް އެދޭ ސަރވޭއަކީ ވަކި ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ސަރވޭއެއް  )ނ(   
 ކަާމބެހޭ އިދާރާގެ ަމޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ.
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ތަފާސްހިސާބު   )ރ(    ކުރުަމށް    ،ޓަކައި ލުަމށްއެކުލަވައިރަސްމީ  ސަރވޭއެއް  އައު 
ކުރެވޭ ސަރވޭއެއްގެ   އެ   ، ނިންުމުމގެ ކުރިން ަމޢުލޫާމތު   މި   ތެރެއިންއިރެއްގައި 

 ބަލަންވާނެއެވެ.  ނެގިދާނެތޯ

ތަފާސްހިސާބު   )ބ(    ކުރުަމށް    ،ޓަކައި  ލުަމށްއެކުލަވައިރަސްމީ  ސަރވޭއެއް  އައު 
ކުރިން ތަފާސްހިސާބުގެ    ، ނިންުމުމގެ  ގޮތަކުން    ތެރެއިންއިދާރީ  އެހެން  ނުވަތަ 

 ލިބެންހުރިތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.ަމޢުލޫާމތު  ިމ ގައިކަންަމތީޞައްޙަ

 ، ޓަކައި  ސަރވޭއަށް ަމޢުލޫާމތު ދިނުުމގައި ރައްޔިތުން އުފުލަންެޖހޭ ބުރަ ކުޑަކުރުަމށް )ޅ(  
ަމދުކޮށް ހޭދަވާ    ،ސުވާލުތައް  މަސައްކަތް   ވަގުތުަޖވާބުދިނުަމށް    ކުޑަކުރުަމށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާުމގައި ހިެމނޭ   ،ގެންދަން ރާވާއިރުކުރިޔަށްސަރވޭއެއް   )ކ(   
ވިލަރެސް ެމދުގައި  ފަދަ  ހިއްސާރިސޯސް    ، ކޮށްއިދާރާތަކުގެ   ، ގޮތްގޮތުންކުރުން 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ހިނގާނެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުަމށް މަސައްކަތް

ސަރވޭތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ  
 ބެލެހެްއޓުން 

އަންނަނިވި    ،ކުރެވޭ ސަރވޭތައް ރަިޖސްޓަރީކޮށް  ،ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވައިލުަމށް  .8
 އަސާސީ ަމޢުލޫާމތުތައް ބިއުރޯއިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 .ސަރވޭގެ ނަން )ހ(   

 .އްސަސާގެ ނަންއަސަރވޭގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ދައުލަތުގެ ުމ )ށ(   

ުމ )ނ(    ހަވާލުކުރާނަަމއަދައުލަތުގެ  ސަރވޭކުރުަމށް  ފަރާތަކާ  އެހެން      ، އްސަސާއަކުން 
 .ފަރާތުގެ ނަން އެ

 .ދުގުސަސަރވޭގެ ަމ )ރ(   

 . ސަރވޭ ކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތައް )ބ(   

 . ސަރވޭގެ ސާްމޕަލް ސައިޒު )ޅ(  

 .ގޮތްރާ ކު ސަރވޭ )ކ(   

 .ތާރީޚު ރާސަރވޭ ކު )އ(   

  .ފަރާތް ރާ ސަރވޭ އަމާޒުކު )ވ(   
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ފަރާތެއްގެ އްސަސާއިން އިތުރު ަމޢުލޫާމތު ހޯދުަމށް ގުޅާނެ  އަކަާމބެހޭ ދައުލަތުގެ ުމ )މ(  
 .އީެމއިލް އެޑްރެސް ރާއި، ނަންބަފޯނު  ،ނަާމއި

 . ރިޕޯޓު ނެރެވޭނެ ތާރީޚު )ފ(   

ހުްއދަ ހޯދާ ސަރވޭތަކާ  
ބެހޭގޮތުން  

ާއންމުކުރަންޖެހޭ  
 މަޢުލޫމާތު 

ނަތީާޖއާއި  ދޭ  ހުއްދަ  .9 ރިޕޯޓު  އާއި،ެމތޮޑޮލޮީޖ  ،ސަރވޭތަކުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ދިރާސީ 
 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  އާއާންުމކުރުާމއެކު ބިއުރޯތާރީޚަށް 

ތަފާސްހިސާބު  
ެއްއކުރުމުގެ ހުްއދަ  

 އޮތްކަން ައންގަިއދޭ ފާސް 

ދަށުން   )ހ(   .10 ގަވާއިދުގެ  ރަސްމީ ކަނޑައަޅައިމި  ލުަމށް  އެކުލަވައިތަފާސްހިސާބު    ފައިވާ 
އެއްކުރުުމގައި   ަމޢުލޫާމތު  ތަފާސްހިސާބު ހަރަބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ކާތްތެރިވާ 
 ފަދަ ފާހެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އެއްކުރުުމގެ ހުއްދަ އޮތްކަން އެނގޭނެ

ކުރާ   )ށ(    މަސައްކަތަށްބޯހިެމނު  އިސަރވޭތަކަށާބިއުރޯއިން  ދޫކުރާނީ   ުމގެ  ފާސް 
ސަރވޭއެއް ކުރާ  އިދާރާއަކުން  އެހެން  ދައުލަތުގެ  އަދި        ، ނަަމ  ބިއުރޯއިންނެވެ. 

 އިދާރާއަކުންނެވެ.  އެ

އަންގައިދިނުަމށް   )ނ(    އޮތްކަން  ހުއްދަ  އެއްކުރުުމގެ  ފާހުގައި   ދޭތަފާސްހިސާބު 
 ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.، ހިމެނެންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތު

 ؛ ސަރވޭގެ ނަން  (1)   

 ، އްސަސާގެ ނަާމއިއަސަރވޭ ކުރުުމގެ ަމސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ދައުލަތުގެ ުމ  (2)   
ތައްގަނޑު އައުޓްސޯސް    ،ރަސްމީ  ފަރާތެއްގެ   އެ  ،ފައިވާނަަމކޮށްނުވަތަ 

 ،ތައްގަނޑު

 ؛ ކާތްތެރިވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަންހަރަަމޢުލޫާމތު އެއްކުރުުމގައި   (3)   

 ؛ބޭނުންކުރެވޭނެ ުމއްދަތުހުއްދަ   (4)   

ގުޅާނެ  އަުމކަާމބެހޭ  ދައުލަތުގެ    (5)    ހޯދުަމށް  ަމޢުލޫާމތު  އިތުރު  އްސަސާއިން 
  ؛ނަންބަރުފޯނު ފަރާތެއްގެ 

ގެއްލިއްެޖ  (6)    ފެނުނުގައި  ތެއްހާލަ  ފާސް  ފާސް  ޢަަމލުކުރާނެ   އެ   ފަރާތަކުން 
 . ގޮތް
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އައިޑެންޓިޓީ   )ރ(    ފަރާތުގެ  އެއްކުރަންދާ  ަމޢުލޫާމތު  ހިފައިގެން   ، ކުރަންޔަގީންފާސް 
ދޭ ބޭނުންވެއްެޖނަަމ  ަމޢުލޫާމތު  ރައްޔިތެއްކަން ީމހެއްގެ    އެ ، ފަރާތުން  ދިވެހި 

ލައިސަންސް ނުވަތަ    ، ކާޑު  އަންގައިދޭ ރަސްީމ    ،ޑްރައިވިންގ  ފޮޓޯެޖހި  ނުވަތަ 
 ލިޔުެމއް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ވަގުތެއްގައިކުރިޔަށްސަރވޭ   )ބ(    ހުރިހާ  ބިއުރޯއިން   ،ގެންދާ  ނުވަތަ  ބިއުރޯއިން 
އެ  ފަރާތްތަކުން   އެ ނެ ގޮތަށްހުންނާ ފެންނަންފަރާތަކުން ދޫކުރާ ފާސް  ކަނޑައަޅާ
 ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. ފާސް 

އުޅޭއިރު  ގެސަރވޭ )ޅ(   ބޭނުންވެއްެޖ  ފަރާތުން    ދޭ  ަމޢުލޫާމތު  ،ަމސައްކަތުގައި 
 ފަރާތަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.  ސަރވޭކުރުުމގެ ހުއްދަ އެ  ،ހިނދެއްގައި

ހުްއދަ އޮތްކަން ބެލުމުގައި  
 ފަރުދުންގެ ޒިންމާ 

ަމޢުލޫާމތު    .11 ކުރިން،  ދިނުުމގެ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ަމޢުލޫާމތެއް  ތަފާސްހިސާބާބެހޭ 
އެފަދަ    ،ލިބިފައިވާ ީމހެއްކަން ޔަގީންކުރަންވާނެކަާމއިއެއްކުރަންދާ ފަރާތަކީ އެކަުމގެ ހުއްދަ  

ގަވާއިދުގެ   ހުއްދައެއް އޮތްކަން އެނގޭފަދަ ފާހެއް ނެތް ފަރާތަކަށް ަމޢުލޫާމތު ދިނުަމކީ މި 
ިމކަުމގައި އާންުމ ހޭލުންތެރިކަން    ، ނޫންކަން އާންުމކޮށް އެންގުާމއި  ދަށުން ލާޒިުމ ކަެމއް

 ކުރަންވާނެއެވެ. އިތުރުކުރުަމށް ބިއުރޯއިން މަސައްކަތް

  ބޯހިމެނުމާިއ

ސަރވޭކުރުމަށް  
ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ  

 ހުްއދަ

 )ހ(   .12

 

ާމތު އެއްކުރުުމގެ  ަމޢުލޫބިއުރޯއިން ހުއްދަދީފައިވާ ސަރވޭއަކަށް ތަފާސްހިސާބާބެހޭ  
ތަނެއްގައި   ވަގުތު އެ  އޮފިސަރަކަށް އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެދާ    ބޭނުުމގައި

 ތަނަށް ވަނުުމގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.  އެ ތަކުންހުރި މަސްއޫލުވެރި ފަރާ

ތަނަކަށް   އެ  ތަނެއްގެ ވެރި ފަރާތުން އެ ތަނަކަށް ވަނުުމގެ ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ،  އެ )ށ(   
 ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ، އިޚްތިޔާރުޓަކައި ކޯޓު އަުމރަކަށް އެދުުމގެ  ވަނުަމށް

ހުްއދަ ހޯދަން ނުޖެހޭ  
 ސަރވޭ 

 ވެ. އް ނޫނެސަރވޭތަކެ ެޖހޭ ހުއްދަ ހޯދަން ،އަންނަނިވި ސަރވޭތަކަކީ  .13

ހިންގާ   )ހ(    ުމއައްސަސާތަކުން  ދައުލަތުގެ  ވުޒާރާތަކާއި  ޕްރޮެޖކްޓްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ 
ބޭސްލައިން ސަރވޭ ކުރާ  ފަދަ  ާމކެޓް  ،އާއިދަށުން  ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ    ،ސަރވޭ 

ސާްމޕަލަ ރަސްީމ  ސައިންޓިފިކް  ބޭނުންކޮށްގެން  އޭގެ  އަދި  ނުވާ  ބިނާވެފައި  ކަށް 
  .ތަފާސްހިސާބާއި އިންޑިކޭޓަރތައް އެކުލަވައިނުލެވޭ ސަރވޭތައް

  ،އިންނާއިއިދާރާއަކުން ހަވާލުކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރދައުލަތުގެ   )ށ(   

 . އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ސަރވޭތައް ތަކުންނާއި،ތްަޖްމޢިއްޔާ ަޖާމޢަ
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ތްތަކާއި ޢަދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހަވާލުކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަޖާމ )ނ(   
 .ފަރާތްތަކުން ރާއްޭޖގައި ކުރާ ސަރވޭތައްބޭރުގެ 

ތީސީސް ފަދަ   ޓާއި ތެރޭގައި ހިެމނޭ ޕްރޮެޖކް  ގެ ބައެއްގެނުތަްމރީ  ގެކިޔަވާ ކުދިން ))ރ  
ކުދިން  ކަންކަަމށް   ސަރވޭތައެ  އަިމއްލަ    ކާއި،ކުރާ  އެކިއެކި  ރިސާޗަރުން 

 ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ސަރވޭތައް. 

 ތިންވަނަ ބާބު 
ބޯހިމެނުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަމާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ދާއިރާތަކާއި، ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތަކާއި  

 ލުތައް އުސޫ ބޯހިމެނުމާގުޅޭ އެންމެހައި  

 ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ތަންތަނާއި ހުރިހާ ފަރުދުން ހިމެނޭގޮތަށް )ހ(   .14 ބޯހިމެނުން 
އުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުން  އާބާދީއާއި ދިރި  ،ވަކި ުމއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  ކަނޑައަޅާ

 ހިންގުާމއި ަމޢުލޫާމތު އެއްކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ބިއުރޯގެ ފަރާތުންނެވެ.  އިރާވަ

މަސައްކަތް )ށ(    އިޤްތިޞާދީ  ހިމެނޭގޮތަށް  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ތަންތަން  ހުރިހާ   ، ހިންގާ 
ތެރޭގައި  ކަނޑައަޅާ ުމއްދަތެއްގެ  ބޯހިމެނުން   ،ވަކި  މަސައްކަތްތަކުގެ    އިޤްތިޞާދީ 

 ހިންގުާމއި ަމޢުލޫާމތު އެއްކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ބިއުރޯގެ ފަރާތުންނެވެ.  އިރާވަ

އެހެނިހެން ބޯހިެމނުން ބޭއްވުަމށް   ،)ށ( ގައި ހިެމނިފައިނުވާ  އާއި ާމއްދާގެ )ހ(    ިމ )ނ(   
 ގެންށްބެހޭ އިދާރާތަކާ ަމޝްވަރާކޮތުގެ ކަާމދައުލަބިއުރޯގެ ފަރާތުން    ، ނީކަނޑައަޅާ

 ންނެވެ.ނިންމާ ގޮތެއްގެ ަމތީ

ބޯހިމެނުން ބާްއވާނެ  
 ތާރީުޚ

ކޮންމެ   )ހ(   .15 އަހަރަކުން    10ަމދުވެގެން  ފަހަރު  1)ދިހައެއް(    ބޯހިމެނުން   )އެކެއް( 
ިމ ކަނޑައެޅިފައިވުާމއެކު،  ހާލަތެއް    ބާއްވަން  ނުބޭއްވިދާނެފަދަ  ުމއްދަތުގައި 

ކޮންމެ   ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަހަރަކުން   8ކުރިަމތިވެދާނެކަަމށް  )އެކެއް(   1  )އަށެއް( 
 ކުރަންވާނެއެވެ.   ލު އަހަރު ބޯހިެމނުަމށް ބިއުރޯއިން ތާވަ

ފެށުުމގެ   )ށ(    އެއްކުރަން  ަމޢުލޫާމތު  އަހަރު  1ަމދުވެގެން  ބޯހިެމނުުމގެ  ގެ  )އެކެއް(  
ބިއުރޯއިން   ތާރީޚު  ބާއްވާނެ  ބޯހިމެނުން  އެކަން  ކޮށް  އާންުމ  ،ކަނޑައަޅައިކުރިން 

 ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުލާނު

 ތާރީޚަށް ބަދަލެއް  ކޮށް އިޢުލާނުކުރުަމށްފަހު އެ އާންުމބޯހިމެނުން ބާއްވާނެ ތާރީޚު   )ނ(   
 ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބިއުރޯއިންނެވެ. ހާލަ ޞަގެންނަންވާނީ، ދިާމވާ ޚާއް



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-19/2022ގަވާިއދު ނަންބަރު:              21 ައދަދު:            51 ވޮލިުއމް:
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ތާރީޚު   )ރ(    ބާއްވާނެ  އިޢުލާނުއާންުމބޯހިމެނުން  ކުރިން   ކޮށް  ބޯހިެމނުަމށް    ،ކުރުުމގެ 
ލިބޭނެކަ ބަެޖޓް  ބިއުރޯއިން   ވާންެޖހޭ  ާމއި،ބޭނުންވާ  ވެވޭނެކަން  ތައްޔާރީތައް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ޔަގީން

  އާބާދީާއިއ ދިރިުއޅޭ
ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމުގެ  

 ބަޖެޓު

)ދޭއް( އަހަރު ކުރިން    2އަހަރުގެ    ކަނޑައަޅާ ބިއުރޯގެ ފަރާތުން ބޯހިމެނުން ބާއްވަން   )ހ(   .16
ޕްލޭންތައް   ބަެޖޓް، ލައިއެކުލަވައިބޯހިމެނުގެ  ބަހައި  ބޭނުންވާ  އަހަރަށް  ، އިލައެކި 

ހޯދަންެޖހޭ ުމދަލާއި ޚިދުަމތް ފާހަގަކޮށް ބަެޖޓުގައި ހިަމނައި، ބޯހިެމނުުމގެ    ދުރާލައި
 ކަާމބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.، އިލައެކުލަވައިބަެޖޓް  ސީލުތަފު

 ބޯހިމެނުން ބޭއްވުަމށް ދައުލަތުގެ ކަާމބެހޭ އިދާރާތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.  )ށ(   

ތުގެ  ދައުލަޤާނޫނު އަސާސީން ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އަހަރުތައް ފަދަ   )ނ(   
ން ބޯހިމެނުން ބާއްވާނެ  ފުށުނާރާ ގޮތުގެ ަމތީ  ޚަރަދު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވާ އަހަރުތަކާ

 އަހަރު ކަނޑައެޅުަމށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.   

އެކި   )ރ(    ޚަރަދު  ހަރަބޯހިެމނުުމގެ  ހިނގާ  ބަލަހައްޓައި، ސީލުތަފުކާތްތަކަށް  ލިޔެ  ކޮށް 
ޓަކައި ފުރިހަަމއަށް   ކުރުުމގައި ބޭނުންކުރުަމށް  ބޯހިެމނުަމށް ބަެޖޓް އިރާވަ ކުރިޔަށް

ރިޕޯޓު  ،ޑޮކިއުަމންޓްކޮށް އިދާރީ  ބޯހިެމނުުމގެ  ހިަމނައި  އަދި  ގައި 
 ކުރަންވާނެއެވެ.އާންުމ

ގުޅޭ   ބޯހިމެނުމާ 
ބަިއނަލްައޤްވާމީ  
މިންގަނޑުތަކަށް  

 ޢަމަލުކުރުން 

ޢަަމލުކުރަުމންދާ   ބޯހިެމނުާމ  ،ގެންދަންވާނީ  ކުރިޔަށްބޯހިމެނުންތައް   )ހ(   .17 ގުޅޭގޮތުން 
 ނެވެ.ގޮތުގެ ަމތީންބައިނަލްއަޤްވާމީ ިމންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

އާ   )ށ(    )ހ(  ާމއްދާގެ  ިމހަވާމި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބިއުރޯގެ   ،ންގަނޑުތައްލާދީފައިވާ 
 ގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ.ވެބްސައިޓު

ރާވަ )ނ(    ގެންދިޔުުމގައި  އި ބޯހިމެނުން  ތަންތަނުގެ    ، ކުރިޔަށް  ދިރިއުޅޭ  އާބާދީއާއި 
ޚާއް ފަރާތުން  ޞަބޯހިެމނުަމށް  ގެ  އ.ދ  "ޕްރިންސިޕަލްސް  އެކުލަވައިކޮށްގެން  ލާ 

ޕޮޕިއުލޭޝަން އެންޑް ހައުސިންގ ސެންސަސް"    ރއެންޑް ރެކޮެމންޑޭޝަންސް ފޮ
 ރިޢާޔަތްކުރިޔަށް ގެންދިޔުަމށް  ގޮތުގެ ަމތީން    ތަކާ އެއްގޮތްވާޙުއާއި އޭގެ އިޞްލާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.
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ބަޔާންކޮ  ިމ )ރ(    ގައި  )ނ(  އިތުރުންވެސް  ށްފައިވާާމއްދާގެ    ، ިމންގަނޑުތަކުގެ 
ޚާއް ފަރާތުން  ޞަބޯހިެމނުަމށް  ގެ  އ.ދ  އެކިއެކި އެކުލަވައި ކޮށްގެން  ލާ  

 ރިކޮެމންޑޭޝަންތަކާއި އަތްަމތީ ފޮތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ަމޢުލޫާމތު   )ބ(    މަސައްކަތްތަކުގެ  އެކިއެކި  އިޤްތިޞާދީ  އެއްކުރެވޭ  ބޯހިެމނުުމން 
ބޭނުންކުރަންވާނީ ސްޓޭންޑަރޑް    ،ކޯޑުކުރުުމގައި  "އިންޓަރނޭޝަނަލް  ގެ  އ.ދ 

ކްލެސިފިކޭޝަން"އި ަމއްޗަށް  ންޑަސްޓްރިއަލް  އޭގެ  ބިއުރޯއިން   ނުވަތަ  ބިނާކޮށް 
 ކެވެ.   ޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަނެނޭ ުމކުރާލާ އާންއެކުލަވައި

ަމޢުލޫާމތެއް    ިމ )ޅ(   ހުރިހާ  ނޫން  ަމޢުލޫާމތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ބ(  ާމއްދާގެ 
ބޭނުންކުރަންވާނީ ފަރާތުން    ، ކޯޑުކުރުުމގައި  ގެ  ިމއެކުލަވައިއ.ދ  ނޫންވެސް    ލާ 

ލާ  އެކުލަވައި ބިނާކޮށް ބިއުރޯއިން    އެކިއެކި ކްލެސިފިކޭޝަންތައް ނުވަތަ އޭގެ ަމއްޗަށް 
ބޫލުކުރާ ކޯޑިންގ  ގަޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަންތައް ނުވަތަ ބިއުރޯއިން ނޭ އާންުމކުރާ

 ސިސްޓަްމތަކެވެ.

  ބޯހިމެނުމުގަިއ ބޭނުންކުރާ 
 ސުވާލުކަރުދާސްތަްއ

ބޭނުންކުރާ )ހ(   .18 ބިއުރޯއިން    ބޯހިެމނުުމގައި    ، ލަންވާނީއެކުލަވައިސުވާލުކަރުދާސް 
ޚިޔާލު  އަުމކަާމބެހޭ  ތުގެ  ދައުލަ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ  އެހެނިހެން  އްސަސާތަކާއި، 
 ަމޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ.  އިދާއިރާއެއްގައި ދުރާލަ ފުޅާ ،ހޯދައި

މަސައްކަތަކީ )ށ(    ވަކި ކަނޑައަޅައި  ބޯހިެމނުުމގެ  ތެރޭގައި   ުމއްދަތެއްގެ  ފައިވާ 
ފަރުދުންނާއި ގޭބިސީތައް    އި އެންެމހަ  ،އާއިެޖހޭ މަސައްކަތެއް ކަުމގައި ވާތީނިންަމން

ފުރިހަމަވާނެ   ތެރޭގައި  ފަކަނޑައަޅައި ،ކާތެއްކަުމންހަރަހިެމނިގެން  ުމއްދަތުގެ  އިވާ 
 ވަރުގެ ސުވާލުކަރުދާހެއް ގެންގުޅުަމށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ނިންޭމ

ސުވާލުކަރުދާސް   )ނ(    ސަރވޭއަކުން    ،ލުުމގައިއެކުލަވައިބޯހިެމނުުމގެ  ސާްމޕަލް 
ކަންަމތީ ނުނެގޭފަދަ ރަށުފެންވަރުގައި ކޮންމެހެން ނެގުަމށް ބޭނުންެޖހިފައިވާ  ޞައްޙަ

 ަމޢުލޫާމތު އެއްކުރުަމށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. 

އަދި ޕައިލެޓް    ،ޕްރީ ޓެސްޓުކޮށް  ،ބޯހިެމނުުމގެ ސުވާލުކަރުދާސް ފަރުާމކުރުަމށްފަހު )ރ(   
ފާހަގަކުރެ އިސްލާޙުކޮށްސެންސަސްއިން  ކަންކަން  ަމއްޗަށް    އެ ،ވޭ  ކަންކަުމގެ 

 ލަންވާނެއެވެ.އެކުލަވައިރިޢާޔަތްކޮށް ުމރާަޖޢާކޮށްފައިވާ ސުވާލުކަރުދާހެއް ބިއުރޯއިން  

ބޯހިމަނާ ސަރަަޙްއދުތަްއ  
 ބެހުން 

ބޯހިަމނާ   )ހ(   .19 ކުރިން  ފެށުުމގެ  ބްލޮކް(  ސަރަޙައްބޯހިމެނުން  )ސެންސަސް  ދުތައް 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  
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  ، ގެންދަންވާނީ ކުރިޔަށްދު ބެހުުމގެ ަމސައްކަތް ސަރަޙައްކޮންމެ ރަށެއްގެ ބޯހިަމނާ  )ށ(   
 ގުޅިގެންނެވެ. ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލާ އެ

ތައްޔާރުވުުމގެ )ނ(    މަސައްކަތަށް  ބޯހިެމނުުމގެ    ބޯހިެމނުުމގެ  ސަރަޙައްދު ގޮތުން، 
 ކް ޗާޓުތައް އަދާހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ލޮފާހަގަކޮށް، ބް

ބޯހިމެނުމުގަިއ  
 ތަންތަނުގައި ފާހަގަޖެހުން 

ަމޢުލޫާމތު   .20 ބޯހިެމނުުމގައި  ފަރާތްތަކުން  ހަރަކާތްތެރިވާ  މަސައްކަތުގައި    ބޯހިެމނުުމގެ 
ފާހަގަވާގޮތަށް އިާމރާތުގެ ބޭރުގައި ނުވަތަ ގޭގެ  ނިިމފައިވާ ތަންތަން  އި  ނަގަންެޖހޭ އަދި ނަގަ
 ފަދަ ފާހަގައެއް ެޖހިދާނެއެވެ.  ސްޓިކަރއެއް އް ނުވަތަބޭރުގައި ނަންބަރެ

ބޯހިމެނުމުގެ މަޢުލޫމާތު  
ނެގުމަށް ތަންތަނަށް  

 ވަނުން 

އިާމރާތްތަކާއި އިތަޅުލަ  .21 ހުންނަ  ހަރުކޮށްފައި  ސިސްޓަމް  ލޮކް  ތަންތަނާއި،  ހުންނަ  ފައި 
އިންތިޒާމު ތަންތަ ވަދެވޭނެ  ުމއްދަތުގައި  ބޯހިަމނާ  އެ  ނަށް  ތަނެއްގެ    ހަަމަޖއްސައިދިނުަމކީ 

 ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންާމއެކެވެ.    އިވެރިފަރާތާ

ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ  
 ެއހީތެރިކަން ހޯދުން 

ނުވަދެވޭ   )ހ(   .22 ގޭގެއަށް  ނެގުަމށް  ަމޢުލޫާމތު  ދުރާލަހާލަބޯހިެމނުުމގެ   އިތަކަށް 
 ، ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގައިވާ ގޭބިސީތަކުގެ ފޯނު ނަންބަރުތައް  ،ތައްޔާރުވުުމގެ ގޮތުން

ބިއުރޯއާޔު ކުންފުނިތަކާއި  ސިއްރު    ،ވެވޭ އެއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން  ދެެމދު  ޓިލިޓީ 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.    ހޯދުަމށް ބިއުރޯއިން ަމސައްކަތް ންގެ ަމތީއްގޮތެހިފެހެއްޓޭނެ 

ނުވަދެވިއްެޖ  އިތަޅުލަ )ށ(    ނެގުަމށް  ަމޢުލޫާމތު  ބޯހިެމނުުމގެ  ސަބަބުން  ހުރުުމގެ  ފައި 
ެމދުވެރިކޮށް   ،ތެއްގައިހާލަ ނަންބަރުތައް  ދީފައިވާ  ކުންފުނިތަކަށް           ޔުޓިލިޓީ 
 ފަރާތްތަކަށް ގުޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   އެ

ބޯހިމެނުމުގެ މަރުކަޒު  
 ކުރުން ޤާިއމު

ފެންވަރުގައި )ހ(   .23 މުޅިރާއްޭޖގެ  ުމއްދަތުގައި،  ެމނޭްޖކޮށް    ،ބޯހިަމނާ  އޮޕަރޭޝަން  މުޅި 
ން ލިބޭނެ  އި ތަނެއް، ވެރިކަންކުރާ ރަށް ާމލެއެކަށީގެންވާ   ،ޓަކައި  ކުރުަމށް   ޮމނިޓަރ

އެއްބާރުލުން    ،ހަަމެޖއްސުަމށް  އިންތިޒާުމ އިދާރާތަކުން  ކަާމބެހޭ  ދައުލަތުގެ 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

ފެންވަރުގައި އަތޮޅުގެ އޮޕަރޭޝަން ެމނޭްޖކޮށް  ބޯހިަމނާ ުމއްދަތުގައި، އަތޮޅުތަކުގެ   )ށ(   
ވެރިކަ   ،ޓަކައި  ކުރުަމށް   ޮމނިޓަރ އަތޮޅުގެ  ތަނެއް،  ރަށުން  އެކަށީގެންވާ  ންކުރާ 

އިންތިޒާމު  އެއްބާރުލުން    ލިބޭނެ  ކައުންސިލްތަކުން  ހަަމަޖއްސައިދިނުަމށް 
 ދޭންވާނެއެވެ. 
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ބޯހިމެނުމުގެ މަސަްއކަތަކާ  
ކަމާިއ  ރަްއކައުތެރިގުޅޭ 

ސަލާމަތީ ކަންތަްއ  
 ބެލެހެްއޓުން 

ކަންތައް   )ހ(   .24 ސަލާަމތީ  ސެންޓަރުތަކުގެ  ކަނޑައެޅޭ  ގޮތުގައި  ަމރުކަޒުގެ  ބޯހިެމނުުމގެ 
 ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުބެލެހެއްޓުުމގައި 

މަސައްކަތުގައި   )ށ(    އެއްކުރުުމގެ  ަމޢުލޫާމތު  އެންެމހައި  ހަރަބޯހިެމނުުމގެ  ކާތްތެރިވާ 
ކަށަވަރުރައްކައުތެރިފަރާތްތަކުގެ   ޚިދުަމތުކުރުުމގައި    ކަން  ފުލުހުންގެ     ން ދިވެހި 

 އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ. 

ބޯހިމެނުމުގެ  
މަސަްއކަތުގައި  

ކާތްތެރިވާނެ  ހަރަ
 ފަރާތްތަްއ

ކާތްތެރިވާނެ އިނިއުަމރޭޓަރުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުން  ހަރަބޯހިެމނުުމގެ މަސައްކަތުގައި   )ހ(   .25
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ކޮށް އިޢުލާނުއާންުމދަދު ބިއުރޯއިން އަހޯދުަމށް ބޭނުންވާ 

ހޮވުުމގައި  )ށ(    ސުޕަވައިޒަރުން  އިނިއުަމރޭޓަރުންނާއި  ލީާމއި  ޢުތަ  ،ބޯހިެމނުަމށް 
 މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  އާއިތަުޖރިބާ

ހޮވުުމގައި )ނ(    ސުޕަވައިޒަރުން  އިނިއުަމރޭޓަރުންނާއި  ރި  ،ބޯހިެމނުަމށް  ،  އިކޯޑާކުށުގެ 
ރެކޯޑާ އެސެސްަމންޓާ،  އިއެްމޕްލޯއިަމންޓް  ބޯހިެމނުާމއި  އިޓްރެއިނިންގ  ކުރީގެ   ،

، ކާއިފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަަމ  ތެރެއިންސަރވޭއެއްގެ މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވުުމގެ  
ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ގެޓީޗަރެއް ރިޢާޔަތް  ނުވަތަ  ކަންކަަމށް  ފަދަ  ރިފަރެންސް 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.  

ފަރާތްތަކުގަބޯހި )ރ(    ކުރިަމތިލާ  ޝަރު  އިެމނުަމށް  ލިބޭނެ  ޠުހުންނަންވާނެ  ތަކާއި، 
 ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ. ިމ ،ނާޔަތްތައްޢި

ބޭނުންވާ   )ބ(    ޓްރޭނަރުން  ދިނުަމށް  ތަްމރީނު  ހުންނަންވާނެ    ،އިދަދާއަބޯހިެމނުުމގެ 
އިޢުލާނުކޮށް، ިމކަަމށް ޤާބިލު މީހުން  ކޮށް  އާންުމނާޔަތްތައް  ޢިތަކާއި، ލިބޭނެ  ޠުޝަރު

އިސްކަންދީ ޚާއް  ،ނެގުަމށް  ހިފެހެއްޓުަމށް  ފެންވަރު  ެމއް   ސަާމލުކަޞަ ތަްމރީނުގެ 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

 ، މަސައްކަތުގެ ޢަަމލީ ތަްމރީނާއި  ،ބޯހިެމނުުމގެ ސުވާލު ކަރުދާސްތައް ފުރިހަަމކުރާނެ ގޮތާއި  .26 ބޯހިމެނުމުގެ ތަމްރީނު 
އުނގަންނައިދިނުަމށް ހުނަރުތައް  ޓްރޭނިންގ މޮޑިއުލްތައް    ބޭނުންވާ  ޓަކައި ސްޓޭންޑަރޑް 

 ރާެމއް ބިއުރޯގެ ފަރާތުން ހިންގަންވާނެއެވެ.އެކުލަވައިލައި، ތަްމރީނު ޕްރޮގް



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-19/2022ގަވާިއދު ނަންބަރު:              21 ައދަދު:            51 ވޮލިުއމް:
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ތުގެ  ދަުއލަ
 ްއސަސާތަކުގެ ޒިންމާ ައމު

  އި ުމގައި ަމޢުލޫާމތު ނަގާ އެންެމހަމަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވުާމއި، ބޯހިެމނު ބޯހިެމނުުމގެ   )ހ(   .27
ވަޒީފާއަށް    ޓަކައި  މަސައްކަތް ފުރިހަަމކުރުަމށް   ތަންތަނާއި ފަރުދުން ހިެމނުަމށް ކުރާ
ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ލިސްޓު ޖިސްޓަރީރަ ،އިގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ލިސްޓާ

ަމޢުލޫާމތު، ސިއްރު ަމތީންއްގޮތެފެހެއްޓޭނެ  ހި  ފަދަ  ބިއުރޯއިން ބޭނުންވެއްެޖ    ،ގެ 
 ހާލަތެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ަމސައްކަތުގައި   )ށ(    ސުޕަވައިޒަރުންހަރަބޯހިެމނުުމގެ  ތަްމރީނުދޭ   ނާއި ކާތްތެރިވާނެ   ،
ކޯޑިނޭޓަކާއިފަރާތްތަ ތަުޖނާއިރުން،  ގޮތުގައި  އޮފިޝަލުންގެ  ލިބިފައިވާ ،  ރިބާ 

 ، ުމވައްޒަފުން ވީއްލުަމށް ދައުލަތުގެ ކަާމބެހޭ އިދާރާއަކަށް ބިއުރޯއިން އެދިއްެޖނަަމ
ަމސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވެގެން އެދޭ    އަދި ުމވައްޒަފުން އަިމއްލައަށް މި 

 ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ތްތަކުގައި އެހާލަ

އަިމއްލަގޮތުން ކުރިަމތިލައިގެން    އި، ުމވައްޒަފުންނާބޯހިެމނުުމގެ ަމސައްކަތަށް ދޫކުރާ   )ނ(   
ރޯލެއް އަދާކުރާ އެހެން   ވެސް އެ  ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ުމވައްޒަފުންނަށް

 ނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ. ޢިފައިވާ ކަނޑައަޅައިފަރާތްތަކަށް ދިނުަމށް 

ން  މަސައްކަތްތެރީބިދޭސީ 
ވަޒީފާގަިއ ގެންގުޅޭ  
 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

  އި ރު، ވަޒީފާދޭ އެންެމހަބޯހިަމނާ ދުވަސްވަ     ދުވަސްވަރާއި، ރުވާބޯހިެމނުަމށް ތައްޔާ )ހ(   .28
އެ ަމޢުލޫާމތު    ފަރާތްތަކުން،  ބިދޭސީންގެ  ހުރިހާ  ދަށުގައިވާ  ބެލުުމގެ  ފަރާތެއްގެ 

ނޫންވެސް ތަންތަނުން ަމޢުލޫާމތު    ތަކާއި އެރުށް ަމގުފަހިކޮށްދީ، ލޭބަރ ކުއާޓަނެގުަމ
މަސައްކަތްތެރީ އެހީތެރިވެ،  އިނިއުަމރޭޓަރުންނަށް  ިމކަަމށް  އެއްކުރަންދާ  ންނަށް 

 ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެ.     ވަގުތު ހުސްކޮށްދިނުަމކީ ވަޒީފާ

ޓަކައިނުަމބޯހިެމ )ށ(    އެއްކުރުުމގައި  ށް  ަމޢުލޫާމތު  ހުރި    ،ބިދޭސީންގެ  ޑޮކިއުަމންޓް 
މީހުން  ޑޮކިއުަމންޓް  ނާއިމީހުން ހިމެނޭގޮތަށް  ނެތް  އެއްވެސް    ،ވެސް 

ފަރާތުގެ   ވަޒީފާދޭ  ަމގުފަހިކޮށްދިނުަމކީ  ނެގުަމށް  ަމޢުލޫާމތު  ތަފާތުކުރުެމއްނެތި 
 ޒިންާމއެކެވެ.     

ތަންތަނުގެ   )ނ(    ހިންގާ  ަމސައްކަތް  ފަރުދުންނާއި  ވަކިވަކި  އެއްކުރާ  ބޯހިެމނުުމގައި 
 ަމޢުލޫާމތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.  

ޤީޤަކަށް ނުވަތަ ތަޙު ، އެއްވެސް ަމޢުލޫާމތެއް ރާ މި ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އެއްކު )ރ(   
ހިނގަުމންދާ ަމއްސަލައަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ދަޢުވާއެއް އުފުލުަމށް ނުވަތަ ކޯޓެއްގައި  

 އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުެމއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ،ފިޔަވަޅެއް އެޅުަމށް
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ނަ )ބ(    ހިފެހެއްޓޭނެކަާމއިަމޢުލޫ  ގާ ބޯހިެމނުުމގައި  ސިއްރު  ފިޔަވަޅު    ،ާމތުގެ  ޤާނޫނީ 
ދޭ ފަރާތުގެ   ވަޒީފާ  ، އެޅުަމށް ބޭނުންނުކުރެވޭނެކަން ބިދޭސީންނަށް އަންގައިދިނުަމކީ

 ޒިންާމއެކެވެ.  

ކުއާޓަރު )ޅ(   ލޭބަރ  ދިރިއުޅޭ  ދޫކޮޢީނާ ޞިތަކާއި  ބިދޭސީން  މަސައްކަތަށް  ފައިވާ  ށް 
ފަރާތް ހިންގާ  މަސައްކަތް  ތައްޔާރުވުުމގެ ތަކުރަށްރަށުގައި  ބޯހިެމނުަމށް  ން، 

ބިއުރޯއިން އެދޭ މަސައްކަތް ފުރިހަަމކުރުަމށް ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތު،    ގޮތުންނާއި މި 
 ން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތެއްގެ ަމތީ

ިއޤްތިޞާދީ  
މަސަްއކަތްތަކުގެ  

 ބޯހިމެނުން 

ބޯހިެމނުާމއި )ހ(   .29 މަސައްކަތްތަކުގެ  ތަންތަނުގެ     ، އިޤްތިސާދީ  ދިރިއުޅޭ  އާބާދީއާ  
 ބޯހިމެނުން  އެކުއެކީގައި ބޭއްވުުމގެ އިޚްތިޔާރު ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

)ހ(   ިމ )ށ(    ަމސައްކަތްތަކުގެ   ާމއްދާގެ  އިޤްތިޞާދީ  ހިންގާ  ަމތީން  ގޮތުގެ  ގައިވާ 
އާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިެމނުުމގައި  އާބާދީ  ،ވެސް ޢަަމލުކުރާނީ  ބޯހިެމނުުމގައި

ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އުސޫޢަަމލުކުރަންެޖހޭ ކަަމށް ިމ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ަމތީންނެވެ. 

ބޯހިމެނުންތަކަށް  
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ރާ  ބޯހިމެނުންތަކަށް ަމޢުލޫާމތު ދިނުަމކީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންެމހައި ފަރާތްތަކަށް ލާޒިުމކު  .30
އާންުމން ހޭލުންތެރިކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގުާމއި،  ،  ކަެމއްކަން އާންުމކޮށް އެންގުާމއި

އަޅައި ބާރު  އަދާކުރުަމށް  ޒިންމާ  ފަރުދީ  ދިނުުމގެ  ހޯދުަމށް  ،  ަމޢުލޫާމތު  އެއްބާރުލުން 
 ބިއުރޯއިން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ކުރުމުގައި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެގޮތުން އާންމު އެއްކުރުމުގައްޔާއި ތަފާސްހިސާބަށް މަޢުލޫމާތު 

 ލުތައް އުސޫ ތުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ދައުލަ 

  ސިްއރު ހިފެހެްއޓުމަށް
ހަރުދަނާ ނިޒާމެްއ   ޓަކަިއ
 ކުރުން ޤާިއމު

ފޯރުކޮށްދޭ   )ހ(   .31 ތަފާސްހިސާބު  ުމދައުލަރަސްމީ  ކޮންމެ  އްސަސާއެއްގައި،  އަތުގެ 
 ވަކިވަކި، ލުުމގެ ބޭނުަމށް އެއްކުރެވޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއިއެކުލަވައިތަފާސްހިސާބު 

ތަފާސްހިސާބު  ަމޢުލޫާމތު،  ހުންނަ  ކުރެވޭގޮތަށް  ފާހަގަ  ލުން  އެކުލަވައި  ތަންތަން 
ގޮތަކަށް  ވައިފިޔަ ނުކުރެވޭފަދަ  ބޭނުން  ކަންކަަމށް  ކަންަމތީ، ރައްކައުތެރި ،އެހެން 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ފަދަ ހަރުދަނާ ނިޒާެމއް ޤާއިމު  ޓިގެން ގެންގުޅެވޭނެ ހިފެހެއް ސިއްރު

ފޯރުކޮށްދޭ   ިމ )ށ(    ތަފާސްހިސާބު  ރަސްމީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ 
 ޢުކުރަންވާނެއެވެ.އިގައި ޝާޓުބިއުރޯގެ ވެބްސައި ،އިދާރާތަކުގެ އަދާހަމަ ލިސްޓެއް
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ރަސްމީ ،  ޓަކައި  ކުރުަމށް  ފަދަ ހަރުދަނާ ނިޒާެމއް ޤާއިުމ  ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  ިމ )ނ(   
ފޯރުކޮށްދޭ   އިދާރާތަކުގެ  ލަދައުތަފާސްހިސާބު  ތަފާސްހިސާބުގެ ތުގެ  އޮނިގަނޑުގައި 

ޔުނިޓެއް    އްސެކްޝަނެނުވަތަ    އް ނެޜަޑިވި  ޞަކުރުަމށް ޚާއް  މަސައްކަތް ނުވަތަ 
 ުމވައްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ.     ތަށް ޚާއްޞަތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަ، ޅައިކަނޑައަ

)ނ( ގައިވާ   ިމ )ރ(    ނުކުރެވޭ    އެ   ،ފަދައިން  ާމއްދާގެ  އޮނިގަނޑު ބައްޓަން  އިދާރާގެ 
)ދޭއް( ުމވައްޒަފުން     2  ަމދުވެގެން  ،ތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތަށް  ،ތްތަކުގައިހާލަ

 ފައި ތިބެންވާނެއެވެ.  ކޮށް ޚާއްޞަ

ތަފާސްހިސާބުގެ  
މަސަްއކަތަށް މުވަްއޒަފުން  

 ާޚްއޞަކުރުން 

ހިެމނޭ   )ހ(   .32 ނިޒާުމގައި  ޤައުމީ  ތަތަފާސްހިސާބުގެ  ަމޢުލޫާމތު ރަސްމީ  ފާސްހިސާބާބެހޭ 
ފައިވާ  ކޮށްޞަތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއް  ން،އިދާރާތަކުދައުލަތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  

 ުމވައްޒަފުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

 ، ބަޔާނުގައި  ގެުމވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ފައިވާ  ކޮށްޞަތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއް )ށ(   
އެއްކޮށްރާ،  ލުކުހަވާފަރާތަކާ    އެ ަމޢުލޫާމތު ،  ލައިއެކުލަވައި  ތަފާސްހިސާބު  އެ 

 ގުޅޭ ަމސައްކަތްތައް ހިަމނަންވާނެއެވެ.   ފޯރުވައިދިނުާމ

ދަށުން    ިމ )ނ(    ގެ  )ހ(  ޚާއްާމއްދާގެ  މަސައްކަތަށް   ރާކުޞަތަފާސްހިސާބުގެ 
ނަންބަރު    ،ުމވައްޒަފުން  ތަފާސްހިސާބުގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ)  2021/16ޤާނޫނު 

 ، ތަފާސްހިސާބުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުަމށް އެއްބަސްވެ  ،ޢަަމލުކުރުަމށާއި  ށްނު( އަޤާނޫ
ަޖދުވަލު  ިމ އެ  1  ގަވާއިދުގެ  ސޮއިކުރުވުަމކީ  އިޤުރާރުގައި  އިދާރާއެއްގެ   ގައިވާ 

 އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ޒިންާމއެކެވެ. 

ތަފާސްހިސާބުގެ ޤަުއމީ  
ނިޒާމުގަިއ ހިމެނޭ  
 ިއދާރާތަކުގެ ޒިންމާ 

ަޖދުވަލު    .33 ގަވާއިދުގެ  އިޤުރާރުގައި  1މި  މަސައްކަތަށް  ،  ގައިވާ  ތަފާސްހިސާބުގެ 
ުމވައްޒަފުން އިދާރާއެއްގެ   އެ  ބެލުާމއިސޮއި    ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ       އިޤުރާރާ   ، ކުރޭތޯ 

ހިންގައިފިނަަމ  ޚިލާފުވާ ޢަަމލެއް  އެޅުަމކީ   ،ފަދަ  ފިޔަވަޅު  ޤާނޫނީ  ފަރާތްތަކާެމދު           އެ 
 އެ އިދާރާއެއްގެ ޒިންާމއެކެވެ.

  ބާިއރަސްމީ ތަފާސްހިސާ
ޑެޒިގްނޭޓަޑް  

ސްޓެޓިސްޓިކްސް  
ލުމަށް ހޯދާ  ެއކުލަވަިއ

މަޢުލޫމާތުގެ ސިްއރު  
 ހިފެހެްއޓުން 

ހިެމނޭ    .34 ނިޒާުމގައި  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާތަފާސްހިސާބުގެ  ޑެޒިގްނޭޓަޑް  ރަސްމީ  ބާއި 
ހޯދާ އެކުލަވައިލުަމށް  ފޯރުކޮށްދޭ    ސްޓެޓިސްޓިކްސް   ން،އިދާރާތަކުދައުލަތުގެ  ަމޢުލޫާމތު 

 ަމޢުލޫާމތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެފަދަ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-19/2022ގަވާިއދު ނަންބަރު:              21 ައދަދު:            51 ވޮލިުއމް:
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ބޯހިމެނުމާިއ ސަރވޭިއން  
މަޢުލޫމާތު   ެއްއކުރާ
 ލުން ނައްތަިއ

ފަރާތްތަކުން  .35 އެންެމހައި  ހިެމނޭ  ނިޒާުމގައި  ޤައުމީ  ަމޢުލޫާމތު    ،ވެސް  ތަފާސްހިސާބުގެ 
ބޯހިެމނުުމގަ ފޯުމތައްޔާހޯދުަމށް  ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  ބޭނުންކުރާ  ސަރވޭކުރުުމގައި  ކާއި، އި 
  ގެ ަމތީން ގޮތުތިރީގައިވާ  ،  ނިުމާމއެކުއެކުލަވައިލައި    ތަފާސްހިސާބު  ،އެފަދަ އެހެން ތަކެތި
 ނައްތައިލަންވާނެއެވެ.

ހިެމނޭ   )ހ(    ަމޢުލޫާމތުތައް  އެއްކުރާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ކަރުދާސް  ސަރވޭތަކުގައި 
އެކުލަވައިލުަމށްފަހު  ،ކަރުދާސްތައް އަވަހަކަށް     ،ތަފާސްހިސާބު  އެންމެ  ވީ 

  .ޝްރެޑްކުރުން ނުވަތަ އަންދައިލުން

އެއްކުރާ  )ށ(    ބޭނުންކޮށްގެން  ކަރުދާސް  ަމޢުލޫާމތުތައް    ސަރވޭތަކުގައި 
އޭގައިއެކުލަވައިތަފާސްހިސާބު  ކޮްމޕިއުޓަރައިޒްކޮށް   ވަކި  ލުަމށްފަހު،    ވަކި ހިެމނޭ 

ތަން  ކަތްމަސައް  ނާއިފަރުދުން ފީލްޑްތައް   އެއަދި    ފާހަގަ ނުވާގޮތަށް  ތަންހިންގާ 
 ސިސްޓަްމތަކުންނާއި   ނާއިފަދަ ގޮތަކަށް، ކޮްމޕިއުޓަރުން  އަލުން ރިކަވަރ ނުކުރެވޭނޭ 

އެހެން އެ ަމޢުލޫާމތު ބެކަޕް ކޮށްފައި ހުރެދާނެ އެހެން ކޮްމޕިއުޓަރުތަކުންނާއި އެފަދަ  
ޑިިޖޓަލް ޑޭޓާ ރަވަސީލަތްތަކުންނާއި ހާޑް އްކައުކޮށްފައި ބަހައްޓާ ޑިސްކްތަކުންނާއި 

 އެ ނޫން ތަކެތިން ވެސް ފޮހެލުން.

ބޭނުންނުކޮށް )ނ(    ކަރުދާސް  ބޭސްޑް   ޓާއިޓެބްލެ  އިކޮްމޕިއުޓަރާ  ،ސަރވޭތަކުގައި    ވެބް 
ެމދުވެރިކޮށްއެހެން  ފަދަ  އިލެކްޓްރޯނިކް   ާމތުތައް ަމޢުލޫ   ގެންވަސީލަތެއް 

ވަކިއެކުލަވައިތަފާސްހިސާބު    ،އެއްކުރާއިރު ހިެމނޭ  އޭގައި     ވަކި ލުަމށްފަހު، 
ތަން  ކަތްމަސައް  ނާއިފަރުދުން ފީލްޑްތައް   އެއަދި  ގޮތަށް    ފާހަގަނުވާ  ތަންހިންގާ 

 ،ނާއިސިސްޓަްމތަކުން   ތަކުންނާއިގޮތަކަށް، ކޮްމޕިއުޓަރު  ރ ނުކުރެވޭނޭވައަލުން ރިކަ
އެ ަމޢުލޫާމތު ބެކަޕް ކޮށްފައި ހުރެދާނެ އެހެން ކޮްމޕިއުޓަރުތަކުންނާއި އެފަދަ އެހެން 

ޑިިޖޓަލް ޑޭޓާ ރައްސީވަ ކޮށްފައި ބަހައްޓާ ކައުލަތްތަކުންނާއި ހާޑްޑިސްކްތަކުންނާއި 
 . ފޮހެލުންވެސް ތަކެތިން އެހެނިހެން 

ބޯހިމެނުމާިއ ސަރވޭިއން  
މަޢުލޫމާތު   ެއްއކުރާ

 ބެލެހެްއޓުން 

)ޓެކްނިކްތައް(   އުކުޅުތައްތަފާސްހިސާބުގެ    ،ލުަމށްފަހުއެކުލަވައިތަފާސްހިސާބު    .36
ތަފާސްހިސާބުގެ  ،  ވަކިފަރާތެއްކަން ފާހަގަނުކުރެވޭ ގޮތަށް )އެނޮނިަމއިޒްކޮށް(  ،ބޭނުންކޮށްގެން

   ބޭނުަމށް ަމއިކްރޯޑޭޓާ ސެޓް ތައްޔާރުކޮށް ރައްކައުތެރިކުރަންވާނެއެވެ. 
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ިއން  ބޯހިމެނުމާިއ ސަރވޭ
  ،މަޢުލޫމާތު ެއްއކުރާ

  ސްޓެޓިސްޓިކަލް 
  ރަޖިސްޓަރީތަކަށް

 ބޭނުންކުރުން 

ާމއްދާ  58އިދުގެ  ގަވާ  ިމ )ހ(   .37 ރަވަނަ  )ނ( ގައިވާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ތައް ޖިސްޓަރީގެ 
  ހިފެހެއްޓުަމށް   ފުރިހަަމކޮށް، ަމޢުލޫާމތުގެ ފެންވަރު އެ ަމޢުލޫާމތުތައް  ލައި،  އެކުލަވައި

ވަނަ    35ގަވާއިދުގެ    ިމ  ،ަމޢުލޫާމތު  ރާސަރވޭތަކުން އެއްކު  ާމއިބޯހިެމނު  ،ޓަކައި
 ފައިވާ ކަންކަުމން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.   ކޮށްާމއްދާގައި ބަޔާން

އިތުރަށް    ތަކަކީރަޖިސްޓަރީސްޓެޓިސްޓިކަލް   )ށ(    ބޭނުަމށް  ތަފާސްހިސާބުގެ 
ކުން ތަފާސްހިސާބު ތަރަޖިސްޓަރީ  ،ަމށާއިޑޭޓާގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރު  ،ފުރިހަަމކުރެވި

ސިއްރު  ،  ަމށާއިލުއެކުލަވައި ކަންކަަމށް  ފަދަ  ނެގުން  ސާްމޕަލް  ސައިންޓިފިކް 
 ގެން ބިއުރޯގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. ފަހައްޓައިހި

ތަންތަން     ނާއިވަކިވަކި ފަރުދުންރަިޖސްޓަރީތަކުގައި ހިެމނޭ  ކުރާ  ބިއުރޯއިން ޤާއިުމ )ނ(   
 ފާހަގަވާގޮތަށް ހުންނަ ަމޢުލޫާމތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ބޯހިމެނުމާިއ  
ސަރވޭތަކުގައި މަޢުލޫމާތު  

  ދޭ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް 
 ޤާނޫނީ ިޙމާޔަތް 

އެއްކު  ިމ  .38 ދަށުން  ހިންގާ  ރާ،ގަވާއިދުގެ  މަސައްކަތް  ފަރުދުންނާއި  ތަންތަނުގެ   ވަކިވަކި 
ތަޢުަމ އެއްވެސް  ކޯޓެއްގައި  ޙުލޫާމތު،  ނުވަތަ  އުފުލުަމށް  ދަޢުވާއެއް  ނުވަތަ  ޤީޤަކަށް 

ފަރާތަކުން   އެއްވެސް  އެޅުަމށް  ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީ  ނުވަތަ  ަމއްސަލައަކަށް  ހިނގަުމންދާ 
 ބޭނުންކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.

ތަފާސްހިސާބު  
 ކުރުން ާއންމު

ހޯ )ހ(   .39 ގޮތުގައި  ަމޢުލޫާމތު    ދައިތަފާސްހިސާބުގެ   ، ކުރަންވާނީއާންުމއެއްކޮށްފައިވާ 
ަމލުތަކާ  އުސޫތަފާސްހިސާބުގެ   ގޮތުގެ  ހިސާބުތަކެއްގެ   ުޖުމލަ  ،ންތީއެއްގޮތްވާ 

 ވެ. ގޮތުގައެ

ަމޢުލޫާމތެއް ތަފާސްހިސާބުގެ ގޮތުގައި   ( ށ)    ، ކުރާއިރުއާންުމއެއްވެސް ފަރާތަކުން ހޯދާ 
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އާންުމަމޢުލޫާމތެއް ދިން ފަރާތެއް ހާަމވާ ގޮތަށް  އެ

ގޮތުގައި   ( ނ)   ފަރު  ރާއެއްކުތަފާސްހިސާބުގެ          ނުވަތަ ަމޢުލޫާމތަކީ    ދަކާބެހޭވަކި 
ަމޢުލޫާމތަކީ ަޖާމޢަތަކާބެހޭ  ފަރާތަކުން    ވަކި  ަމޢުލޫާމތެއްކަން  ދިކޮން  ނޭނގޭ  ން 

އެ  ގޮތަށް ގޮތަށް  ކާކުކަން ނޭނގޭ  ހިފަހައްޓަންވާނެޢުަމ  ނުވަތަ   ލޫާމތުގެ ސިއްރު 
 ވެ.ަމޢުލޫާމތެކެ

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ލުތައް އުސޫ ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  އާންމު ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު  
 ާއންމުކުރުން 

ތަފާސްހިސާބު    .40 ރަސްމީ  އެކުލަވައިލާ  ތެރެއިން  ނިޒާުމގެ  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުގެ 
 ގޮތަކަށެވެ.  ފަދަ ހަަމއެއްގައި ލިބޭނެ  އެންެމހައި ފަރުދުންނަށް އެއް ،އާންުމކުރަންވާނީ
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ތަފާސްހިސާބުގެ  
 ޑިސެމިނޭޝަން ޕޮލިސީ 

ލާޙު ގެނައުުމގައި ގެންގުޅެންެޖހޭ އުސޫލުތައް  ޞްރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އާންުމކުރުާމއި އި  .41
ކަނޑައަޅައި ސިޔާސަތު )ޑިސެިމނޭޝަން ޕޮލިސީ( ގައި ހުންނަންވާނެ އަސާސީ ކަންކަން  

 ވަނީއެވެ. ިމތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

ވަގުތެއްގައި   ހަަމއެއްގައި އެއް  އެންެމހައި ފަރުދުންނަށް އެއް  ، ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު )ހ(   
 . ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް އާންުމކުރުން

 .އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުން )ށ(   

 . އާންމުންނަށް ފަސޭހަކަާމއެކު ލިބެން ހުރުން )ނ(   

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އާންުމކުރުުމގައި އެކި މީޑިއާ )ވެބްސައިޓް، ސޯޝަލް މީޑިއާ(   )ރ(   
 . ހުރުން އާންުމކޮށް ލިބެންބޭނުންކޮށްގެން 

ބޭނުން )ބ(    އެކުލަވައިލުަމށް  ތަފާސްހިސާބެއް  އުސޫލުތަކާއި  ކޮށްއާންުމކުރާ  ފައިވާ 
 . ތަފާސްހިސާބާ ބެހޭ ަމޢުލޫާމތުތައް )ެމޓަޑޭޓާ( އާންުމކުރުން

 .އާންުމކުރުން ށްވަކިފަރާތެއް ހާމަނުވާގޮތަ )ޅ(  

 . ލުތައް ހާަމކުރުންސީގޮތުގެ ތަފު  ލާޙު ކުރެވެުމންދާނެޞްތަފާސްހިސާބު އި  ރާއާންުމކު )ކ(   

ފާހަގަކުރެވިއްެޖނަަމ  ބަކުންތަފާސްހިސާ  ކޮށްފައިވާއާންުމ )އ(    ކުށެއް    ، ކުށެއް  އެ 
އަވަހަކަށް    ވީ  ،ގޮތަކަށް  ފަދަ  ބަދަލު އެނގޭނެ  ނައިގެ  ކޮށްފައި،ލާޙުޞްއި އެންމެ 

 .އާންުމކުރުން

ތަފާސްހިސާބަކީ  )ވ(    ރަސްީމ  އާންުމކުރާ  ތެރެއިން  ނިޒާުމގެ  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުގެ 
ޝަނަލް  ފެންވަރުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ިމންގަނޑު )ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ނޭ

އޮފިޝަލް  ފޮރ  ެމނުއަލް  ފްރޭްމވަރކް  އެޝުއަރަންސް       ކޮލިޓީ 
އެކުލަވައި ފެތޭގޮތަށް  އަށް  ތަފާސްހިސާބުކަން  ފައިލައިސްޓެޓިސްޓިކްސް(  ވާ 

 . ކަށަވަރުކުރުން

  ރިލީޒް ެއޑްވާންސް 
 ކަލަންޑަރު 

ތަފާސްހިސާބު   )ހ(   .42 ފަރުދުންނަށް  ، ކުރަންވާނީ  އާންުމރަސްމީ              އެންެމހައި 
  އި ދުރާލަ  ،ރާތެއްގެ ނުފޫޒަކާ ނުލައިއެއްވެސް ފަ  ،ހަަމއެއްގައި ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް  އެއް

އެޑްވާންސް  ލައިއެކުލަވައިކަނޑައެޅި   އެއްގޮތްވާ    ރިލީޒްފައިވާ  ގޮތުގެ ކަލަންޑަރާ 
 ނެވެ.ަމތީން
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ކުރުުމގައި ހުންނަންވާނެ  އާންުމތަފާސްހިސާބު    ،ކަލަންޑަރުގައި  ރިލީޒްއެޑްވާންސް   )ށ(   
  .ވަނީއެވެިމތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،އަސާސީ ބައިތައް

 ؛ ތަފާސްހިސާބުގެ ދާއިރާ  (1)   

 ؛ލާ ުމއްދަތު )ފްރީކުއަންސީ(އެކުލަވައި  (2)   

 ؛ކުރާނެ ތާރީޚުއާންުމ  (3)   

 ؛ގޮތް ރިތަފާސްހިސާބު އެއްކު  (4)   

 ؛ލިބެންހުރި ގޮތް  (5)   

 ؛ނަންބަރާއި އީެމއިލް އެޑްރެސްފޯނު އިތުރު ަމޢުލޫާމތު ހޯދުަމށް ގުޅޭނެ   (6)   

ތާރީޚަށް    (7)    ސަބަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނުނެރެވުނު  ނުނެރެވިއްެޖނަމަ، 
 .ކުރެވޭނެ ތާރީޚުއާންުމދެން  ،ބަޔާންކޮށް

 ހަވަނަ ބާބު 
ތްތަކުގައި،  ހާލަލުމަށް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ނުކުޅެދޭފަދަ  އެކުލަވައި ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތް ބިއުރޯގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  

ބިުއރޯގެ ފަރާތުން  
ެއހީތެރިކަން  
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އެއްކޮށްދައުލަ )ހ(   .43 ތަފާސްހިސާބު  ރަސްީމ  ބަލަހައްޓާ  އިދާރާތަކުން  ކަާމބެހޭ         ، ތުގެ 

ނުކުޅެދޭއެކުލަވައި  ތަފާސްހިސާބު  އެ އިދާރާއަކުން  އެއްވެސް  ފަދަ   ލުަމށް 
ބަޔާން  މި   ، ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަންތްތަކުގައި، ިމކަަމށް  ހާލަ ފައިވާ  ކޮށްގަވާއިދުގައި 

 ބިއުރޯއިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުގެ ަމތީން

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަުމކަާމބެހޭ  ދައުލަތުގެ   )ށ(    ޑެޒިގްނޭޓަޑް  އްސަސާއަކުން 
އެކަން ެމދުވެރިވި ސަބަބާއި، ބިއުރޯގެ   ،ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ނުކުޅެދޭފަދަ ހާލަތްތަކުގައި

އެހީތެރިކަން   ބޭނުންވާ  ބަޔާންކޮށްސީލުތަފުފަރާތުން  ބިއުރޯއަށް   ،ކޮށް  ލިޔުަމކުން 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ުމވައްޒަފުންގެ  ދައުލަ )ނ(    މަސައްކަތްކުރާ  ތަފާސްހިސާބުގެ  އިދާރާގައި  ކަާމބެހޭ  ތުގެ 
ނެތިއްެޖ ހާލަތެއްގައި، އެކަަމކާބެހޭ ތަްމރީނާއި ހުނަރު  ކިބައިގައި ކަާމބެހޭ ހުނަރެއް  

 ލިބިފައިވާ ުމވައްޒަފުން ބިއުރޯގައި ތިބިނަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-19/2022ގަވާިއދު ނަންބަރު:              21 ައދަދު:            51 ވޮލިުއމް:

 

  21 
 

ބިއުރޯގައި   ،ތުގެ ކަާމބެހޭ އިދާރާއިން ތަްމރީނުކުރުަމށް ބޭނުންވާ ުމވައްޒަފުންދައުލަ )ރ(   
 ގޮތަށް ހަަމެޖއްސިދާނެއެވެ. ހަދާ ގމަސައްކަތް ކޮށްގެން ޓްރޭނިން

މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް  ދައުލަ )ބ(    ުމވައްޒަފަކު  ބިއުރޯގެ  އިދާރާގައި  ކަާމބެހޭ  ތުގެ 
 ހަަމެޖއްސިދާނެއެވެ.

ކޮންސަލްޓަންސީ   )ޅ(   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ނުވަތަ  ލޯކަލް  ދާއިރާއިން  ތަފާސްހިސާބުގެ 
 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ހޯދުުމގައި އެހީތެރިކަން 

 ޞައެކަަމށް ޚާއް  ، ތުގެ ކަާމބެހޭ އިދާރާއަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަނެދައުލަ )ކ(   
ޕްރޮގްރާެމއް   ފަރާތުން      ލައިގެން އެކުލަވައިތަްމރީނު    މް ޕްރޮގްރާއެ  ބިއުރޯގެ 

 ހިންގިދާނެއެވެ. 

މަސައްކަތްކުރާ   )އ(    ކުރިަމތިވެގެން ތަފާސްހިސާބުގެ  ދަތިކަން              ުމވައްޒަފުންގެ 
 ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަާމލުކަަމށް ގެންނަންވާނެއެވެ.     ، ނަަމވޭނުކުރެއެ ަމސައްކަތް  

ދަތި އުނދަގޫ  ތުގެ ކަާމބެހޭ އިދާރާއަށް ދިާމވާ   ދައުލަލުަމށް  އެކުލަވައިތަފާސްހިސާބު   )ވ(   
ގައި  ނުބޭނުންވާ ކަންތައް ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ އަހަރީ ޕްލޭއްލުކުރުަމށް  ޙަ  ކަންކަން
އެހީތެރިކަން    ިމ  ،ހިަމނައި ބިއުރޯއިން  ހޯދުުމގައި  ބަެޖޓް  ޕްލޭނަށް 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
ބިއުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ކައުންސިލްތަކާ  

 ލުކުރުން ހަވާ 

ކަުއންސިލްތަކާ  
ހަވާލުކުރެވިދާނެ  
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ

ހަވާލުކުރެވިދާނެ   .44 ކައުންސިލްތަކާ  ތެރެއިން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ބިއުރޯގެ 
 ވަނީއެވެ. ިމތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަގު  )ހ(    ބޭނުންވާ  ދެނެގަތުަމށް   ބަދަލުތައް  އަންނަ  އަގުތަކަށް  ޚިދުަމތުގެ    ުމދަލާއި 
ރަށްރަށުގައި ހަަމެޖހިފައިވާ  ކުރަން  ސަރވޭ  ފިހާރަތަކާއި  ވައިހޮ  ،ނެގުުމގެ  ލެވޭ 

 .ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚަށް ބިއުރޯއަށް ފޮނުވުން ގައި،ނަ ތަންތަނުން އަގު

އެކުލަވައިލުަމށް )ށ(    ތަފާސްހިސާބު  ނެގުަމށް    ،ޓަކައި  ރަސްމީ  ފެންވަރުގައި  ރަށު 
  .ކަނޑައެޅޭ ަމޢުލޫާމތު އެއްކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން
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ނުވަތަބޯހިެމނު )ނ(    އިންތިޒާުމތައް    ަމށް  ބޭނުންވާ  ރަށުފެންވަރުގައި  ސަރވޭކުރުަމށް 
   . އެފަދަ އިންތިޒާުމތައް ހަަމެޖއްސުން  ،ން ކުރުަމށް އެހީތެރިވެތީޚަރަދުކުޑަގޮތެއްގެ ަމ

ސްޓެޓިސްޓިކަލް  )ރ(    ބަލަހައްޓަންެޖހޭ  ފެންވަރުގައި  ރަށު  ބޭނުަމށް  ބިއުރޯގެ 
 .ތައް އަދާހަަމކޮށް ބެލެހެއްޓުންރަޖިސްޓަރީ

ބޭނުންވާ )ބ(    އެކުލަވައިލުަމށް  އަންދާޒާތައް  އާބާދީގެ  ދިރިއުޅޭ  ގޭބިސީ    ،ރަށުގައި 
 . ފެންވަރުގެ ސާްމޕަލް ސަރވޭތައް ކުރުން

 . ސަރވޭތަކަށް ބޭނުންވާ ރަށު ޗާޓުތައް އަޕްޓޭޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ަމށާއިބޯހިެމނު )ޅ(  

މަސައްކަތް )ކ(    އިޤްތިޞާދީ  ަމޢުލޫާމތު  ރަށުގައި  ތަންތަނުގެ  ބިއުރޯއިން    ،ހިންގާ 
ަމތެއްގޮ  ކަނޑައަޅާ  ބަލަހައްތީގެ  ބޭނުަމށްތަފާސްހި  ޓައި، ން           ޓަކައި   ސާބުގެ 

 .ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުންއެ 

ލުން  ޞޫވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އު)ދި  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   )އ(   
ވަނަ   23  އެ ޤާނޫނުގެ    ކައުންސިލްތަކަށް،  ރަށު  ،ދަށުން  ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އެ ޤާނޫނުގެ    އި، ނަންބަރާ( ވަނަ  25އްދާގެ )ހ( ގެ )ާމ
40  ( ާމއްދާގެ  ބަލަހައްޓާ ވަނަ  (  26ވަނަ  ކައުންސިލްތަކުން  ދަށުން  ނަންބަރުގެ 

ތެރެއިން ަމޢުލޫާމތު  ،ަމޢުލޫާމތުގެ  ބޭނުަމށް    ،ތިރީގައިވާ  ޓަކައި،  ތަފާސްހިސާބުގެ 
 . ން ފޯރުކޮށްދިނުންތީގޮތެއްގެ ަމ ބިއުރޯއިން ކަނޑައަޅާ

 ؛ކޯޑުއަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ ރި (1)   

 ؛ ކޯޑުަމރުވާ ީމހުންގެ ރި (2)   

 ؛ކޯޑުރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ީމހުންގެ ރި ރަށުގެ (3)   

 ؛ ކޯޑުދިރިއުޅެުމންގެންދާ ީމހުންގެ ރި ނުވެ ރަށްވެހި (4)   

 ، ކޯޑުރި ބިދޭސީންގެ ދިވެހިންނާއި ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި (5)   

ތެރެއިން    (6)    ތަފާސްހިސާބުގެ  ރަށުގެ  ބަލަހައްޓާ  ނަގައި  ކައުންސިލުން 
 . ބިއުރޯއަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދިނުން
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ކަުއންސިލްތަކަށް  
މަސްޫއލިއްޔަތު  
ހަވާލުކުރުމުގައި  
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  

 ުއސޫލުތަްއ

ގަވާއިދުގެ    .45 ާމއްދާގައި    44މި  ކައުންސިލަކާ  ވަނަ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުަމށްފަހުގައެވެ.  ،ހަވާލުކުރަންވާނީ

 .ތަފާސްހިސާބުގެ މުހިންުމކަން އަންގައިދިނުން )ހ(  

 ، ކަނޑައަޅައިގައި ތަފާސްހިސާބުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނެ ުމވައްޒަފަކު  ލުކައުންސި )ށ(   
ތެރޭގައި   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ވަޒީފާގެ  ުމވައްޒަފެއްގެ  އެ  މަސައްކަތްތައް  އެ 

 .ހިމެނުން

ހިސާބު އެއްކުރާނެ ގޮތާއި  ފަރާތްތަކަށް ތަފާސް  ( ގައި ކަނޑައަޅާ ށާމއްދާގެ )  ިމ )ނ(   
   .ގޮތުން ފަންނީ ތަްމރީނު ދިނުންކުރުާމބެހޭ ރިޕޯޓު

މަސްޫއލިއްޔަތު  
 ލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަްއހަވާ 

ކައުންސިލަކާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް   )ހ(   .46 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ބިއުރޯއާއި   ،ލުކުރެވޭނީހަވާމި 
 ވޭ އެއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުންނެވެ. ތަކާ ދެެމދު ލިޔުުމން ވެއުންސިލްކަ

 ހިަމނަންވާނެއެވެ.ވި ބައިތައް ނިއަންނަ  ،ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ އެއްބަސްވުުމގައި ިމ )ށ(   

 ؛ކައުންސިލަކާ ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  (1)   

ލަތްތައް ސީކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުަމށް ބޭނުންވާ ވަ  (2)   
 ؛ހޯދާނެ ގޮތް

އިދާރާތަކާއި  ،ބިއުރޯއާއި  (3)    އެހެނިހެން  ގުޅިގެން    ،ކަާމބެހޭ  ކައުންސިލްތަކާ 
 ؛މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރާނެ ގޮތް

 ބިއުރޯއަށް އަންގަންެޖހޭ އެންގުންތައް އަންގާނެ ގޮތާއި ުމއްދަތުތައް.  (4)   

މަސްޫއލިއްޔަތު  
ހަވާލުކުރުމުގައި ބިުއރޯގެ  

 ޒިންމާ 

މަސްއޫލިއްޔަތު    .47 ބިއުރޯއިން  ކައުންސިލްތަކާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ   ، ހަވާލުކުރުުމގައިމި 
 އަންނަނިވި ކަންކަން ބިއުރޯއިން ކުރަންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތާ )ހ(    ގަސްތުކުރާ  ކައުންސިލަކާއެކު  ބެހޭ  ހަވާލުކުރަން  ކަާމބެހޭ  ގޮތުން 
 ސާފުކޮށް    ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް  ރާހަވާލުކު  ،ަމޝްވަރާކުރުާމއި

ބަޔާންކޮށް  ،އޮޅުންފިލުވައިދިނުާމއެކު ލިޔުުމން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް    ފައި އެ 
 .ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުން
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 ، ލަތްތައް ހުރި މިންވަރާއިސީއެ ކައުންސިލެއްގެ ވަ   ، އިރުރާމަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކު )ށ(   
ގޮންޖެހުންތަކާއި ފެންނަ    ،ކުރިަމތިވާނެ  ގިރާކުރެވިދާނެކަަމށް  ގޮންެޖހުންތައް  އެ 

ކައުންސިލެއްގެ    ަމންޓް އޮތޯރިޓީއާއި އެންއެ ޙައްލުތަކަށް ލޯކަލް ގަވަރ  ،ގޮތްތަކާއި
 . ލަފާ ހޯދުން

ޤާނޫނު(    2021/16ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ނ(    ތަފާސްހިސާބުގެ  ތަންފީޛު  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ހަރަކާތްތަކަށް    ގާހިން  ،ކޮށްދޭ ޚިދުަމތްތަކާއިޓަކައި ކައުންސިލްތަކުން ފޯރު  ކުރުަމށް

 . ބަެޖޓާބެހޭ ކަންކަން ހަަމެޖއްސުން ،ހިނގާނެ ާމލީ ޚަރަދުތަކާއި

 އަށްވަނަ ބާބު 
 ލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަވާ އެފަދަ މަސައްކަތް  ، ލުކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާ އެހެން ފަރާތަކާ 

ެއހެން ފަރާތަކާ  
 ހަވާލުކުރުން މަސަްއކަތް  

އެހެން  .48 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަންނަނިވި  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ފަރާތަކާ    ބިއުރޯގެ 
 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ަމޢު )ހ(    ލޫާމތު  ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުަމށް ކުރާ ސަރވޭތަކާއި ބޯހިެމނުުމގައި 
 .އެއްކުރުުމގެ މަސައްކަތް

 .ތަފާސްހިސާބަށް ީމހުން އަހުލުވެރިކުރުވުުމގެ ަމސައްކަތްރަސްމީ  )ށ(   

އެކުލަވައިލުުމގެ  ނޭ )ނ(    ސިސްޓަްމތައް  ކޯޑިންގ  ނުވަތަ  ކްލެސިފިކޭޝަން  ޝަނަލް 
 . މަސައްކަތުން ބައެއް ަމސައްކަތްތައް

ދާއިރާއިން ޓަކައި ތަފާސްހިސާބުގެ    ކުރުަމށް  ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ތަރައްޤީ )ރ(   
 . މީހުން ބިނާކުރުން

 . ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާދިނުން )ބ(   

ފުރިހަަމއަށް   )ޅ(   މަސައްކަތްތައް  ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ޑެޒިގްނޭޓަޑް 
ޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަާމބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަލަހައްޓާ ރަސްީމ ތަފާސްހިސާބު    ކުރުަމށް
ަމޢުލޫާމތު  ،އެއްކޮށް ނުކުޅެދޭފަދަ   އެ  އިދާރާއަކުން  އެއްވެސް  އެކުލަވައިލުަމށް 

 ހާލަތްތަކުގައި، އެކަަމށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ސަރވޭތަކުގެ  ( ކ)   ބޯހިެމނުާމއި  ހިެމނޭ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ            ބިއުރޯގެ 
 މުޅި މަސައްކަތް އެއްކޮށް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.   



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-19/2022ގަވާިއދު ނަންބަރު:              21 ައދަދު:            51 ވޮލިުއމް:

 

  25 
 

ބިުއރޯގެ މަސަްއކަތްތަްއ  
  ައުއ ،ޒަމާނީކުރުމާިއ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ެއހީގަިއ  
 ތަރަްއޤީކުރުން 

ފަރާތްތަކަށް ދޭންެޖހޭ ފަންނީ ލަފާ ދިނުަމށް   ބިއުރޯއިން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެހެން  .49
ދިނުުމގެ  ކޮށްކަން އިތުރުކުރުަމށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީއާއި ތަްމރީނު ފޯރުލުބިއުރޯގެ ޤާބި

 ކާ ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. އަންނަނިވި ަމސައްކަތްތައް އެހެން ފަރާތަ

އިންޑިކޭޓަރތަކުގެ  )ހ(    އެކިއެކި  އުފައްދަންެޖހޭ  ނިޒާުމން  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުގެ 
ސިޓިޒަން ެޖނެރޭޓަޑް ޑޭޓާ ފަދަ    ،އާއިސެޓަލައިޓް އިޭމަޖރީ  ،އާއިބިގް ޑޭޓާ ،ތެރެއިން

ކަންކަން  ިމފަދަ  ރާއްޭޖގައި  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  ޓެކްނޮލޮީޖއާއި  ޒަާމނީ 
 .ތަްމރީނުދިނުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ،ާމއިޕައިލެޓްކުރު

ދާއިރާއިން ޚިދުަމތްދޭ ަޖުމޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި    އެކިސިވިލް ސޮސައިޓީގެ އެކި )ށ(   
ތަފާސްހިސާބުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ   ،ގުޅިގެން އެއްކުރާ ޑޭޓާތައް  ޕްރޮގްރާްމތަކާ
ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނެ ނިޒާެމއްގެ ދަށުން އެކުލަވައިލުަމށް ބޭނުންވާ    ،ގޮތުގެ ަމތީން

   .ފަންނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން

ޒަާމނީ    ،ޑޭޓާ ޕްރައިވަސީ  ާޖއި،ޑޭޓާ ސްޓޯރޭ ،އާއި  ޓީ.އައި  ،އާއިބިއުރޯގެ ސަރވާ )ނ(   
  .ން ގޮތްތަކަށް ބަދަލުކޮށް ބެލެހެއްޓުުމގައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު

ުމ )ރ(    ބަލަހައްޓާ  ތަފާސްހިސާބު  ޑޭޓާބޭސްތައް އަރަސްމީ  ގެންގުޅޭ  އްސަސާތަކުން 
 .ންޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ހަރުދަނާކުރުަމށް

ވެބްސައި )ބ(    ވަ  ޓާއިބިއުރޯގެ  ބޭނުންކުރާ  އާންުމކުރުުމގައި  ލަތްތައް ސީތަފާސްހިސާބު 
ފަންނީ   ބޭނުންވާ  ބެލެހެއްޓުުމގައި  ތަރައްޤީކޮށް  އެހީގައި  ޓެކްނޮލޮީޖގެ  އައު 

 . ންފޯރުކޮށްދިނުއެހީތެރިކަން 

ެއހެން ފަރާތަކާ  
މަސަްއކަތް  

ހަވާލުކުރުމުގައި  
 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ 

ލިޔުުމން    ،ފަރާތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުުމގައި  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހެން )ހ(   .50
އެއްބަސްވުުމގައި    އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ިމ  ،ލައިވެވޭ އެއްބަސްވުެމއް އެކުލަވައި

 ހިަމނަންވާނެއެވެ.

 ؛ލުސީހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތާބެހޭ ތަފު (1)   

 ؛ލަތްތައްސީމަސައްކަތް ކުރުަމށް ބޭނުންވާ ވަ (2)   

 ؛ފަރާތާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތް ބިއުރޯއާއި އެ (3)   

 ؛މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރާނެ އުސޫލުތައް (4)   
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ނަންބަރު   (5)    ޤާނޫ)  16/2021ޤާނޫނު  އަތަފާސްހިސާބުގެ  ށް  ނު( 
ޢަަމލުކުރަންޖެހޭނެ  ހިފެހެއްޓުުމގައި  ަމޢުލޫާމތުގެ ސިއްރު    ޢަަމލުކުރުާމއި، 

 . ގޮތް

 ؛ފައި ބިއުރޯއާ ހަވާލުކުރާނެ ގޮތްަމއިމަސައްކަތް ނިން  (6)   

 ؛ފައިވާ ުމއްދަތުއަޅައިމަސައްކަތް ނިންަމން ކަނޑަ (7)   

 ؛މަސައްކަތުގެ ފީ ނުވަތަ އަގު (8)   

 ؛ާމއްދާގެ ދަށުން ވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް ިމ (9)   

ކަނޑައަޅާ (10)    ފަރާތުން  ބިއުރޯގެ  ވިލަރެސްކުރުަމށް  ުމވައްޒަފުގެ   މަސައްކަތް 
 .ނަން

)ހ(  ާމއްދާމި   )ށ(    ަމގެ  ގޮތުގެ  މަސައްކަތްތައް ތީގައިވާ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ން 
ކަުމގެ     ،މިންވަރަށާއި  ކަން ހުރިލުޤާބި  ،އިށާަމސައްކަތުގެ ހުނަރަ  ،ލުކުރުުމގައިހަވާ
 ރިބާއާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.ުޖތަ

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލު ޓަކައި ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުމުގައި   ބިއުރޯއިން ބޭނުންވާ ލަފާ ހޯދުމަށް 

ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތަކުގެ    ބިއުރޯއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ހޯދުަމށް އެކި )ހ(   .51 ކޮމިޓީތަްއ އުފެްއދުން 
އެުޖތަ ހިަމނައިގެން  ކޮިމޓީ   ރިބާކާރުން  ބިނާކޮށް  ކަންކަަމށް  ބޭނުންވާ  އިރަކަށް 

 އުފެއްދިދާނެއެވެ. 

ސަދާއި  ަމގުކޮިމޓީ އުފައްދާ    ،ދަށުން ކޮިމޓީތައް އުފެއްދުުމގައި  ާމއްދާގެ )ހ( ގެ   ިމ )ށ(   
 ނެއެވެ.  މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅަންވާ

ުމއައްސަސާއެއްގެ   )ނ(    ވަކި  ބޭނުންވަނީ  ހިެމނުަމށް  ނަަމކޮމޓީގައި  ަމޤާެމއް       ، ވަކި 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ ުމއައްސަސާއަކަށް ގޮތަށް ބޭނުންވާ ސަބަބާއެކު  އެ

ގަވާއިދުގެ    .52 ކޮމިޓީތަކުގެ ެއލަވަންސް  ގެ  51މި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކިޮމޓީގެ    ވަނަ  އުފައްދާ  ެމންބަރުންނަށް  ދަށުން 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.  އެލަވަންސެއް ދިނުަމށް ކަާމބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް

އެކުލަވައި  .53 ކޮމިޓީ ުއވަިއލުން  ފުރިހަަމވުުމން  ލިކޮިމޓީ  އު  ، ބޭނުން  ބިއުރޯއަށް ވައިކޮިމޓީ  އިޚްތިޔާރު  ލުުމގެ 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 
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 ދިހަވަނަ ބާބު 
ކުރަންޖެހޭ  ހިއްސާ ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާތަކުން ބިއުރޯއަށް މަޢުލޫމާތު 

 މުއްދަތުތަކާއި، ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތް 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު  
 ކުރުން ހިްއސާބިުއރޯއަށް 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދޭ ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ގޮތުގައި   .54
ރިލީޒް   އެޑްވާންސް  ފޯރުކޮށްދިނުަމށް  ތަފާސްހިސާބު  އެކުލަވައިލާ  އެއްކޮށް  އިދާރާއަކުން 

ތާރީޚުތަކު ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ފަރާތުން   ަމޢުލޫާމތު  އެގައި  ކަލަންޑަރުގައި  އެ އިދާރާއެއްގެ 
 ަމޢުލޫާމތު ބިއުރޯއަށް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކުރަންވާނެއެވެ.އާންުމ

ެއ ިއދާރާައކުން ކުރާ  
  ިއސަރވޭތަކާރަސްމީ  

ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސަރވޭތަކުގެ  
 މަޢުލޫމާތު 

ދައުލަތުގެ    ބިއުރޯއިން ސަރވޭ  .55 ހުއްދަ ދީގެން  ސަރވޭތަކުން  ކުރުުމގެ  ކުރާ  އިދާރާތަކުން 
ނަތީާޖ ސެޓް  ޓާއި،ރިޕޯ  ، އާއިއެކުލަވައިލާ  ޑޭޓާ  ބޭނުަމށް   ،ަމއިކްރޯ  ތަފާސްހިސާބުގެ 

 ބިއުރޯއިން ބޭނުންވާ ފޯެމޓަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ިއދާރީ ތަފާސްހިސާބު  
 ބިުއރޯއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ނަ  .56 އިދާރާތަކުން  އިދާގައި  ދައުލަތުގެ  ތެރެއިންބަލަހައްޓާ  ތަފާސްހިސާބުގެ  ޤައުީމ    ،ރީ 
 ުމއްދަތެއްގެ   ބިއުރޯއިން ކަނޑައަޅާ  ،ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވައިލުުމގައި ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތު

ބިއުރޯއިން ބޭނުންވެގެން ރިކުއެސްޓްކުރާ ފޯެމޓަކަށް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. ީމގެ    ،ތެރޭގައި
 ތެރޭގައި އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިެމނެއެވެ.  

 . ޝަނަލް އެކައުންޓްސް އެކުލަވައިލުަމށް ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތުނޭއާއި .ީޖ.ޑީ.ޕީ )ހ(   

 . ޕަބްލިކޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތުަމހަކު އެއްފަހަރު އާންުމކުރާ  )ށ(   

 .ތަފާސްހިސާބުގެ އަހަރީ ފޮތަށް ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތު )ނ(   

ރިކުއެސްޓްތަކަށާއި )ރ(    ޑޭޓާ  ބޭނުންވާ   ،އެކިއެކި  އޭެޖންސީތަކުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ކުރިން   ޑެޑްލައިންގެ  ފޮނުވަންެޖހޭ  ބިއުރޯއިން  އެހެނިހެން  ރިކުއެސްޓްތަކަށް 

 .ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެކުލަވައިލުަމށް ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތު

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު  
 ބިުއރޯއަށް ހިްއސާކުރުން 

 ، ސްޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން އުފައްދަންެޖހޭ ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކް  .57
ރަސްީމ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ ފައިވާ ގޮތަށް  ނައިގައި ހިަމނުޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ އަހަރީ ޕްލޭ

 ދޭންވާނެއެވެ. ރުކޮށްފޯ  ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާތަކުން ބިއުރޯއަށް
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ސްޓެޓިސްޓިކަލް  
ރެޖިސްޓަރތަކަށް  
ބޭނުންވާ ިއދާރީ  
ތަފާސްހިސާބު   
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އެކުލަވައިލުަމށް )ހ(   .58 ޤާއިުމ  ތަފާސްހިސާބު  ބިއުރޯއިން  ތަރުތަކަށް  ފުކުރަންެޖހޭ ދަޓަކައި 
 ދޭންވާނެއެވެ.ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށް

ގޮތުގެ   ތަކަށް ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތު، ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނެޖިސްޓަރީސްޓެޓިސްޓިކަލް ރަ )ށ(  
އެއްބަސްވުުމގައިވާ  ަމތީ ވެވޭ  ދެެމދު  ބިއުރޯއާ  އިދާރާއާއި  ކަާމބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ން 

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  ގޮތުގެ ަމތީން

ދަ )ނ(    އިސްނަގައިގެން  ،ތަރުތަކަކީފުއަންނަނިވި  ދަ  ،ބިއުރޯއިން  ތަރުތަކުގެ  ފުއަސާސީ 
   ވެ.ކެތަރުތަކެފުގޮތުގައި އަދާހަަމކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ދަ

ރެޖިސްޓަރ )ބިޒްނަސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  (1)    ބިޒްނަސް    އާއި ސްޓެޓިސްޓިކަލް 
 ލުަމށް ބޭނުންކުރުަމށް(އެކުލަވައިލޭބަރ ާމކެޓް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

ސްޓެޓިސްޓިކްސް   (2)    )ހައުސިންގ  ރެޖިސްޓަރ  ޑުވެލިންގ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް 
 ލުަމށް ބޭނުންކުރުަމށް(އެކުލަވައި

ތަފާސްހިސާބު    (3)    )އާބާދީގެ   ރެޖިސްޓަރ  ޕޮފިއުލޭޝަން  ސްޓެޓިސްޓިކަލް 
 ލުަމށް ބޭނުންކުރުަމށް(އެކުލަވައި

ތަފާސްހިސާބުގެ ޤަުއމީ  
ނިޒާމުގަިއ ހިމެނޭ ެއހެން  
ިއދާރާތަކަށް ބިުއރޯިއން  

ތަފާސްހިސާބު   
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ހިެމނޭ އެހެން އިދާރާތަކަށް  .59 ބިއުރޯއިން ތަފާސްހިސާބު     ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާުމގައި 
 ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ. ،ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު

ރަ )ހ(   ސްޓެޓިސްޓިކަލް  އެކުލަވައިލާ  ަމޢުލޫާމތު  ޖިސްޓަރީބިއުރޯއިން  ތަކުން 
)އެނޮނިަމއިޒް(    ށްތަނެއް ހާމަނުވާގޮތަ  ވަކި  ނުވަތަ   ފަރުދެއް  ވަކި  ،ދެވޭނީށްފޯރުކޮ

 ކުރުަމށްފަހުގައެވެ. 

ސަރވޭ/  )ށ(    އެކުލަވައިލާ  ގޮތްގޮތަ  ބިއުރޯއިން  އެކި  ަމޢުލޫާމތުތައް   ށްބޯހިެމނުުމގެ 
 ފަރުދެއް  ވަކި  ، ދެވޭނީށް(  ފޯރުކޮ، ަމއިކްރޯ ޑޭޓާސެޓް، ސާްމޕަލް ޑޭޓާސެޓް)ތާވަލު
 )އެނޮނިަމއިޒް( ކުރުަމށްފަހުގައެވެ.  ށްތަނެއް ހާމަނުވާގޮތަ ވަކި ނުވަތަ

)  ިމ )ނ(    ގައިވާށ)  އާއި(  ހާމއްދާގެ  ަމ  (  ހިއްސާކުރެވޭނީތީގޮތުގެ  ަމޢުލޫާމތު      ، ން 
ދެފަރާތުން  ،ޅުުމންހެފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތު ބިއުރޯއަށް ލިޔުަމކުން ހުށަ އެ

 ވެވޭ އެއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުންނެވެ.
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 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 ބިއުރޯއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުން 

ބިުއރޯިއން ފޯރުކޮށްދޭ  
ިޚދުމަތްތަކުގެ ތެރެިއން  

 ފީނެގިދާނެ ކަންކަން 

ފީނެގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ބިއުރޯއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުަމތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ކަންކަަމށް    .60
 ބިއުރޯއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

 . ފަރާތަކަށް ކޮށްދޭ ސަރވޭ ބިއުރޯއިން އެހެން )ހ(  

ކުރާ ަމޢުލޫާމތުގެ އިތުރުން،  އިޢުބިއުރޯގެ ފަރާތުން ކުރާ ސަރވޭއަކުން އާންުމކޮށް ޝާ )ށ(   
 . ފޯރުކޮށްދޭ ަމޢުލޫާމތު ނަގައިދިނުން

ެމދުވެރިކޮށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް    ސަރވޭއަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަންބިއުރޯއިން   )ނ(   
 . ންނުޝަން ހަދައިދިއެޕްލިކޭ ގެސަރވޭ

ނަގައިދިނު )ރ(    ސާްމޕަލް  ސަރވޭތަކަށް  ެމތޮޑޮލޮީޖ    ،އިާމތަފާސްހިސާބުގެ  ސާްމޕަލް 
 . ތައްޔާރުކޮށްދިނުން

 .ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްދިނުންއެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ ސަރވޭގެ  )ބ(   

 . ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދޭ ފަންނީ ލަފާދިނުން  ބިއުރޯގެ ފަރާތުން އެހެން )ޅ(  

   .ތަފާސްހިސާބާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮެޖކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން )ކ(   

 . ޓްރޭނިންގތައްބިއުރޯއިން ފޯރުކޮށްދޭ ތަފާސްހިސާބުގެ  )އ(   

ބިުއރޯިއން ފޯރުކޮށްދޭ  
ިޚދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގޭނެ  

 ުއސޫލު 

ގަވާއިދުގެ  .61 ފޯރުކޮށްދޭނަަމ  60  މި  ބިއުރޯއިން  ޚިދުަމތެއް  ާމއްދާގައިވާ                ،ވަނަ 
ރިޢާޔަތްކޮށް  އެ ކުޑަބޮޑުިމނަށް  ގޮ  ،މަސައްކަތެއްގެ  އެއްބަސްވާ  ަމތެއްދެފަރާތް  ން  ތީގެ 

 ފީނެގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ވަނަ ބާބު ބާރަ 
 ން ފިޔަވަޅުއެޅު

ފިޔަވަޅު ެއޅުމުގައި  
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  

 ުއސޫލު 

ލިބިގެން ހިންގާ ބޯހިެމނުާމއި ސަރވޭތަކަށް ަމޢުލޫާމތު ދިނުަމށް    ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ  ިމ  .62
ފައިވާ ކޮށްތިރީގައި ބަޔާން  ،ފަރާތްތަކާެމދު ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީނުދޭ    އެއްބާރުލުން
 ންނެވެ. ތީއުސޫލުގެ ަމ
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ނުވަތަ   ،ފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރުން  އެ  ކުނުވަތަ އޮފިޝަލަ  ކުސުޕަވައިޒަރަ  ،ފުރަތަަމ )ހ(   
މުހިންުމކަ ދިނުުމގެ  އެއްބާރުލުން   ،އޮޅުންފިލުވައިދީއަނގަބަހުން    ންަމޢުލޫާމތު 

 .ުމއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ަމޢުލޫާމތު ދިނުަމށް އެންގުން ދިނުަމށް އެދި ވަކި

)މި   )ށ(    ދެވިފައިވާ ހާމއްދާގެ  އެޅުަމށްފަހު،  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންެޖހޭ  ދަށުން  ގެ   )
ކަނޑައެޅިގެން   ނުވަތަ  ނުދީފިނަމަ،  ަމޢުލޫާމތު  ދިނުަމށް  ުމއްދަތުގައި  ަމޢުލޫާމތު 
ަމޢުލޫާމތު ގޮތުން،  ކަެމއްގެ   ދެވަނަ  ޤާނޫނު  ދިނުަމކީ     އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، 

ޤާނޫނު(  2021/16ނަންބަރު   ތަފާސްހިސާބުގެ  ދަށުން   )ދިވެހިރާއްޭޖގެ          ގެ 
 . ލިޔުުމން އެންގުން  ފައިދީ   އިތުރު ުމއްދަތެއް  ،ފަރާތުގެ ޒިންާމއެއްކަން ބަޔާންކޮށް  އެ

)  ިމ )ނ(    ދެވިފައިވާ ށާމއްދާގެ  އެޅުަމށްފަހު،  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންެޖހޭ  ދަށުން  ގެ   )
ދިނުަމށް   ަމޢުލޫާމތު  ކަނޑައެޅިގެން  ނުވަތަ  ނުދީފިނަމަ،  ަމޢުލޫާމތު  ުމއްދަތުގައި 

ނުދޭ ަމޢުލޫާމތު  ގޮތުން،  ކަެމއްގެ  ެމދު   އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، ތިންވަނަ    ފަރާތްތަކާ 
ގެ ދަށުން   )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު(  2021/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ޫޖރިަމނާ ކުރެވިދާނެ ިމންވަރު ބަޔާންކޮށް   ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކާއި  ޅާއިއެޅިދާނެ ފިޔަވަ

 . ވަކި ުމއްދަތެއްދީ ލިޔުުމން އެންގުން

ކުރުަމށް    ިމ ( ރ)   ޫޖރިަމނާ  ދަށުން  ފިޔަވަޅުތައް ގަވާއިދުގެ  ަމތީގައިވާ  ނިންާމނީ، 
އެއްވެސް  އެ  ،އެޅުަމށްފަހު އެހެން  ހާލަތްތަކުގައި، ބިއުރޯއިން   ނޫން  ގޮތެއް ނެތް 
 ތުގެ އިދާރާއަކުންނެވެ. ދައުލަކުރާ  ސަރވޭއެއް ނުވަތަ އެ

 ( ބ)  

 

ލިޔުަމކުން  ތެއްގައި، ޫޖރިަމނާ ކުރިކަން ރަސްީމ  ހާލަޫޖރިަމނާ ކުރަން ނިންަމއިފި  
އަންގައި  އެ މިންވަރާއި، ދައްކަންެޖހޭ    ،ފަރާތަކަށް  ޫޖރިމަނާގެ  ދައްކަންެޖހޭ  އަދި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ލިޔުުމގައި  އެ ،ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ،ޚާއިތާރީ

ކުރުާމ (ޅ)   ތަންފީ  ޫޖރިަމނާ  ނިންުމންތައް  ނިންމާ  ުމގެ  ބޯހިެމނު   ،ކުރާނީޛުގުޅޭގޮތުން 
 ކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުންނެވެ. ސަރވޭއެއް ނުވަތަ އެ  މަސައްކަތް ކުރާ

މަޢުލޫމާތު  
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  

 ައނބުރާ ރަްއދުނުކުރުން 

ގެ ދަށުން   ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު()ދިވެހިރާއްޭޖގެ    2021/16ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(   .63
ފަރާތަކާ    ފައިވާ ނުވަތަ އެވައި ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުަމށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފޮނު

ފައިވާ ަމޢުލޫާމތު ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު އަނބުރާ ރައްދުކުރަންެޖހޭ އެއްވެސް  ކޮށްހަވާލު
، އަނބުރާ ފޮނުވަން  ވެސް  ލިޔުެމއްއެފަދަ  އެ ނޫން  ކަރުދާހެއް ނުވަތަ ފޯެމއް ނުވަތަ  

  ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ުމއްދަތުގައި ނުފޮނުވައިފިނަަމ، ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ 
 ންނެވެ.ތީފައިވާ އުސޫލުގެ ަމކޮށްތިރީގައި ބަޔާން
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ނުފޮނުވައިފިނަމަ،ުމއްދަ  ދިންފުރަތަމަ   ( ށ)   ތެރޭގައި  ަމޢުލޫާމތު    އެ  ތުގެ  ފަރާތަކަށް 
އޮޅުންފިލުވައިދީ މުހިންުމކަށް  އެދި  ،ދިނުުމގެ  ދިނުަމށް             ، އެއްބާރުލުން 

 . ުމއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ަމޢުލޫާމތު ދިނުަމށް ލިޔުުމން އެންގުން ވަކި

ފައިވާ ުމއްދަތުގައި ަމޢުލޫާމތު ނުދީފިނަމަ، ނުވަތަ  ދީ( ގެ ދަށުން  ށާމއްދާގެ )މި   ( ނ)  
ަމޢުލޫާމތު ދިނުަމށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، ދެވަނަ ކަެމއްގެ  ގޮތުން،  ކަނޑައެޅިގެން  

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ  2021/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިނުަމކީ  ަމޢުލޫާމތު
  ފައި ދީ  އިތުރު ުމއްދަތެއް  ،ފަރާތުގެ ޒިންާމއެއްކަން ބަޔާންކޮށް  ގެ ދަށުން އެ  ޤާނޫނު(

 .އެންގުންއެކަން ލިޔުުމން 

)  ިމ ( ރ)   ދެވިފައިވާ  ނާމއްދާގެ  އެޅުަމށްފަހު،  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންެޖހޭ  ދަށުން  ގެ   )
ދިނުަމށް   ަމޢުލޫާމތު  ކަނޑައެޅިގެން  ނުވަތަ  ނުދީފިނަމަ،  ަމޢުލޫާމތު  ުމއްދަތުގައި 

ހުއްދަ ގޮތުން،  ކަެމއްގެ  ތިންވަނަ    ފިސަރަކު އޮދީފައިވާ    އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، 
ފުރުޞަތު  ފުރިހަަމކުރުަމށް  ަމޢުލޫާމތު  ެމދުވެރިކޮށް  ފޯނު  ނުވަތަ  ފޮނުވައިގެން 

 . ދިނުން

)  ިމ ( ބ)   ދެވިފައިވާ ރާމއްދާގެ  އެޅުަމށްފަހު،  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންެޖހޭ  ދަށުން  ގެ   )
ދިނުަމށް   ަމޢުލޫާމތު  ކަނޑައެޅިގެން  ނުވަތަ  ނުދީފިނަމަ،  ަމޢުލޫާމތު  ުމއްދަތުގައި 

 ފަރާތްތަކާ ެމދު  އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، ހަތަރުވަނަ ކަެމއްގެ ގޮތުން، ަމޢުލޫާމތު ނުދޭ
ގެ ދަށުން   )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު(  2021/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ޫޖރިަމނާ ކުރެވިދާނެ ިމންވަރު ބަޔާންކޮށް   ޅުތަކާއިނުވަތަ ފިޔަވަ  ޅާއިއެޅިދާނެ ފިޔަވަ
 . އެންގުންއެކަން ލިޔުުމން  ފައިދީ ވަކި ުމއްދަތެއް

ާމއްދާއާއި  62ގަވާއިދުގެ    ިމ  .64 ޖޫރިމަނާގެ މިންވަރު  ޚިލާފުވެއްެޖނަަމ  63  ވަނަ  ާމއްދާއާ  ޫޖރިަމނާގެ    ، ވަނަ 
 ންނެވެ.  ތީޅާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ަމއަ ިމންވަރު ކަނޑަ

ަމޢުލޫާމތުނަަމ   )ހ(    ފަރުދެއްގެ  ވަކި  ނުވަތަ  ގޭބިސީއެއް  )ދެހާސް   -/2,500އާންމު 
   ؛އިންފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ

އެންެމ ކުދި އަދި ކުދި   ،ލައިއެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށް ބަ  ،ވިޔަފާރިއެއްނަަމ )ށ(   
ރުފިޔާއިން  -/2,500ފަންތީގެ   ފަސްސަތޭކަ(  ފަންތީގެ   ،)ދެހާސް  ެމދު    އަދި 
  .ރުފިޔާއިން  )ފަސްހާސް( -/5,000
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އަދަދު   )ނ(    ވިޔަފާރިއެއް)  100ުމވައްޒަފުންގެ  ގިނަ  އަށްވުރެ           ތަކުންސަތޭކަ( 
 . )ތިރީސްހާސް( ރުފިޔާއިން  -/30,000

ައމިްއލަ މަންފާއަށް  
 މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން 

ނުވަތަ    .65 ުމވައްޒަފަކަށް  އިދާރާއެއްގެ ބިއުރޯގެ  އެހެން  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަފާސްހިސާބު  ރަސްމީ 
ފައިވާ ުމވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގައި ލިބޭ ޞަކޮށްތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއް
ބޭނުންކުރުުމގެ ކުރިން ނަަމވެސް    ،ަމޢުލޫާމތެއް  ނުސީދާގޮތެއްގައި  ނުވަތަ  ސީދާގޮތެއްގައި 

އޭނާގެ އަިމއްލަ ަމންފާއަށް ނުވަތަ ފައިދާއަށް އެ ަމޢުލޫާމތެއް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، ޫޖރިމަނާގެ  
 ންނެވެ. ތީޅާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ަމއަ ިމންވަރު ކަނޑަ

 ، ން ނުވަތަ ސަރވޭއަކުންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ ބޯހިެމނުަމކު )ހ(   
ފަދަ  ތަނެއް  ހިންގާ  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ގޭބިސީއެއް،  ނުވަތަ  ފަރުދެއް،        ވަކި 

ަމޢުލޫާމތެއް ހާަމވާފަދަ  ފަރާތެއް  ފައިދާއަށް   ،ވަކި  ނުވަތަ  ަމންފާއަށް  އަިމއްލަ 
 . އިން)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާ 60,000/- ،ބޭނުންކޮށްފިނަަމ

ނުކުރެވިހުރި އެއްވެސް    ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވައިލުަމށް ޓަކައި ހޯދައިފައި އަދި އާންުމ )ށ(   
ަމންފާއަށް ނުވަތަ ފައިދާއަށް ބޭނުން     ކޮށްފިނަމަ އެ ީމހަކު   ަމޢުލޫާމތެއް އަިމއްލަ 

 .އިން)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާ 60,000/-

ގައި  )ނ(    )ހ(  ާމއްދާގެ  ވިޔަފާރީގެގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ    މި  ަމޢުލޫާމތެއް  ފަދަ 
 . އިން)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާ 60,000/-އެ ީމހަކު  ،ބޭނުންކޮށްފިނަަމ

އާ   ( ރ)   )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ީމހަކު   ލާފުވެއްެޖނަަމ،ޚިއެހެން    އެ 
 ކުރެވޭނެއެވެ.)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާ  -/5,000

މި  ( ބ)   ކުރުަމށް  ސަރވޭތައް  ދީފައިވާ ވާގަ  ބޯހިމެނުންތަކަށާއި  ހުއްދަ  ދަށުން  އިދުގެ 
އެއްގޮތަށް   ިމ  ،ވެއްެޖނަަމޚިލާފުގަވާއިދާ    ިމއޮފިސަރަކު   ާމއްދާއާ 

 ޢަަމލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޤާނޫނާ ިޚލާފަށް  
 ތަފާސްހިސާބު ެއްއކުރުން 

ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ އިުމގެ ބޭރުން    ދީފައިވާ އޮފިސަރަކަށް، އެދަށުން ހުއްދަ    މި ގަވާއިދުގެ  .66
ިމންވަރު   ޫޖރިމަނާގެ  އެއްކޮށްފިނަމަ،  ތަފާސްހިސާބު  ނުވަތަ  ަމޢުލޫާމތު  ތަފާސްހިސާބާބެހޭ 

 ންނެވެ. ތީނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ަމކަނޑައަޅާ

ހުއްދަ  ިމ )ހ(    ދަށުން  ހިން  ގަވާއިދުގެ  ސަރވޭއެއް   ގާލިބިގެން  ނުވަތަ  ބޯހިެމނުެމއް 
ދޭ ފަރާތަށް    ކުރުުމގައި، އޮޅުންފިލުވުަމށް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ސުވާލުކޮށް، ަމޢުލޫާމތު
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)ދިހަހާސް(   10,000/-ީމހަކު    އެ   ،އޮޅުވައިލައިގެން ހޯދިކަުމގެ ަމއްސަލައެއްނަަމ
 ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

ާމއްދާގެ ) )ށ(     60,000/-  ީމހަކު  އެ  ،ފަދަ ކަެމއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަަމ  ( ގައިވާހމި 
 )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ގަވާިއދާ ިޚލާފަށް  
ހޯދައިފަިއވާ މަޢުލޫމާތު  

 ހާމަކުރުން 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހޯދައިފައިވާ   .67
ފަރާތަކަށް   ފިނަަމޝާއިޢުކޮށްަމޢުލޫާމތެއް  އެ  ަމޢުލޫާމތެއްކަން އެނގިހުރެ   އެހެން  ނުވަތަ 

 ންނެވެ. ތީއަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ަމ ، ނީޫޖރިމަނާގެ ިމންވަރު ކަނޑައަޅާ  ،ފޯރުކޮށްދީފި ނަަމ

ބޯހިެމނުަމކުން ނުވަތަ ސަރވޭއަކުން    ގިލިބިގެން ހިން  ދަށުން ހުއްދަ  ގަވާއިދުގެ  ިމ )ހ(   
ހިންގާ ނުވަތަ  ގޭބިސީއެއް،  ނުވަތަ  ފަރުދެއް،    ވަކި ފަދަ   މަސައްކަތް        ތަނެއް 
ނަަމ  ވަކި ަމޢުލޫާމތެއް  ހާަމވާފަދަ         50,000/-ީމހަކު    އެ  ،ފަރާތެއް 

 )ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

 60,000/-ީމހަކު    އެ  ،ފަދަ ަމޢުލޫާމތެއް ޝާއިޢުކޮށްފިނަަމ  ( ގައިވާހމި ާމއްދާގެ ) )ށ(   
 )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ހުްއދަނެތި މަޢުލޫމާތު  
 ހާމަކުރުން 

ނުވަތަ ކަާމނުބެހޭ    ށްފިނަަމހުއްދަ ނެތި އާންުމކޮ  ، ގޮތުން ލިބޭ ަމޢުލޫާމތެއް  ވަޒީފާގެއަދާކުރާ    .68
އަންނަނިވި    ، ފަރާތަކަށް އެފަދަ ަމޢުލޫާމތެއް ހާަމކޮށްފިނަަމ ޫޖރިމަނާގެ ިމންވަރު ކަނޑައަޅާނީ

 ންނެވެ. ތީގޮތްތަކުގެ ަމ

ބޯހިެމނުަމކުން ނުވަތަ ސަރވޭއަކުން ނުވަތަ އެހެން  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގޭ    ިމ )ހ(   
އެއް  ގޮތަކުން ބޭނުަމށް  ތަފާސްހިސާބުގެ  ހާަމވާކޮށްވެސް  ވަކިފަރާތެއް   ، ފައިވާ، 

އެކުލަވައިލުުމގެ   ތަފާސްހިސާބު  ަމޢުލޫާމތެއް،  ފަދަ  ހިފަހައްޓަންެޖހޭ  ސިއްރު 
ފިޔަ ުމވައްޒަފުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ރާތަކަށް  ފަ  އެހެން  ވައިމަސައްކަތަށް 

ރުފިޔާއިން   60,000/-ީމހަކު    އެ  ،ހާަމކޮށްފިނަަމ ހާސް(  )ފަސްދޮޅަސް 
 ޫޖރިަމނާކުރެވޭނެއެވެ.

)  ިމ )ށ(    ގައިހާމއްދާގެ  ތެރޭގައި  ،ވާ(  ފަރާތްތަކުގެ  އިދާރާއެއްގައި   އެ   ،ކަާމނުބެހޭ 
ޚާއް މަސައްކަތަށް  ިމޞަކޮށްތަފާސްހިސާބުގެ  އަދި         ގަވާއިދުގެ   ފައިނުވާ 

އިޤުރާރު  1  ަޖދުވަލު ހިފެހެއްޓުުމގެ  ސިއްރު  އެ   ވެފައި  ގައިވާ  އިދާރާގެ   ނުވާ 
 ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.  ވެރިންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް
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އެކުލަވައިލުަމށް )ނ(    އާންުމނުދައިހޯ  ޓަކައި  ތަފާސްހިސާބު  އަދި         ހުރި ކޮށްފައިވާ 
ހާމަނުވާފަދަ    ވަކި ކަނޑަ  މި   ، ަމޢުލޫާމތެއްފަރާތެއް  ފައިވާ  އަޅައިގަވާއިދުގައި 

އިދާރާއެއްގެ ތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭ ޒިންާމ    އެ  ،އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް
)ތިރީސް ހާސް(    30,000/- ،ނެތި ހާަމކޮށްފިނަަމ  ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ

 ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާކުރެވޭނެއެވެ.

 60,000/-ީމހަކު    އެ  ،ފަދަ ކަެމއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަަމ  ( ގައިވާނާމއްދާގެ )މި   )ރ(   
 )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާކުރެވޭނެއެވެ. 

ޒިންމާައދާކުރުމަށް  
 ހުރަސްެއޅުން 

މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ގަވާއިދުމި    .69 އަދާކުރަންެޖހޭ  އޮފިސަރަކު  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ދަށުން  ގެ 
ޫޖރިމަނާގެ ިމންވަރު ކަނޑައަޅާނީ   ،އަދާކުރުުމގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސްއަޅައިފިނަަމ

 ންނެވެ.ތީއަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ަމ

ނުވަތަ ސަރވޭއަކަށް    ކަށް ބޯހިެމނުަމ  ގާ ލިބިގެން ހިން  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ  ިމ )ހ(   
ފަރާތަކަށް އުޅޭ  މަސައްކަތުގައި  ހޯދުުމގެ  ހުރަސްއެޅުުމގެަމޢުލޫާމތު  ގޮތުން     

  އަނިޔާއެއް ނުވަތަ އިންޒާރުދީ ބިރުދެއްކުން، ނުވަތަ ބުކުރުން، ޠަބޭއަދަބީގޮތުން ުމޚާ
ހިންގުން،    ލިބޭ ޢަަމލެއް  ފަދަ ނުވަތަ  ފަދަ  ގެއްލުންދިނުން  ތަކެއްޗަށް  ގެންގުޅޭ 

 ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާކުރެވޭނެއެވެ.  )ފަސްހާސް(   -/5,000 ، ޢަަމލެއް ހިންގައިފިނަަމ

)  ިމ )ށ(    ފަދަހާމއްދާގެ  ގައިވާ  ޒިންމާ ގެ  ކުޢަަމލުތަ  (  އަދާކުރުަމށް    ތެރެއިން 
ސަބަބުން ޢަަމލެއްގެ  ހިންގި  އޮފިސަރަކަށް   ،ހުރަސްއެޅުަމށް  ދީފައިވާ  ހުއްދަ 

ތަކެއްޗަށް  ނުވަތަ  ލިބުން،    އަނިޔާއެއް ޢަަމލެއް ގެންގުޅޭ  ފަދަ  ގެއްލުންދިނުން 
ިޖނާއީ ކުށްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ފަރާތެއްގެ    ،ހިންގައިފިނަަމ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ަމއްޗަށް ިޖނާއީ ދަޢުވާ

ފިޔަވައި    ގެ ގަވާއިދު  ިމ  .70 ލުން ޮއޅުވަިއޝަްޚޞު  އޮފިސަރަކު  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  އެއްކުރުަމށް  ތަފާސްހިސާބު  ދަށުން 
  ފަރާތަކީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުުމގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއް  އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ

ދައްކައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަަމ  ،ކަުމގައި  އެއްކުރުުމގެ         30,000/-  ،ަމޢުލޫާމތު 
އިން ޫޖރިަމނާކުރުުމގެ އިތުރުން، ިޖނާއީ ކުށްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ )ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ީމހަކާެމދު ިޖނާއީ ދަޢުވާ

ފަރާތަކަށް އެންގުުމން    ބިއުރޯގެ ފަރާތުން ޫޖރިަމނާ ކުރަން ރަސްމީ ލިޔުަމކުން އެ )ހ(   .71 ޖޫރިމަނާ ދެްއކުން 
 އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ. 
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ފަރާތަކާެމދު   އެ ، ާމއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަަމ ިމ )ށ(   
 ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު ތޭރަ 
 ޅުން ހެ ޝަކުވާ ހުށަ

   ، ހުށަހެޅުމާިއޝަކުވާ  

 ބެލުން  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 

ކާ ސަރވޭއަ  ގުޅިގެން ނުވަތަ  ުމގެ މަސައްކަތަކާގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ބޯހިެމނު  ިމ )ހ(   .72
  އަދި  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކުރަން ބިއުރޯއަށް ލިޔުަމކުން ގުޅިގެން ަމއްސަލައެއް ރިޕޯޓު
ފޯ ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެޑްރެހަކަށް  ، ނަކަށްއެކަަމށް  އީެމއިލް  ނުވަތަ  ގުޅައިގެން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.   ވެސްގޮތަކަށް  ފަދަފޮނުވުން އް އީެމއިލެ

ލާނެ ނިޒާެމއް ބިއުރޯގައި ބަ  އްާމއްދާގެ )ހ(  ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަ  ިމ )ށ(   
ަމ  އެ  ،ކޮށްޤާއިުމ ކުޑަބޮޑުިމނަށްން  ތީގޮތުގެ  ަމއްސަލަތަކުގެ    ލައި، ބަ  ހުށަހެޅޭ 

ނުވަތަ   ަޖވާބުދީ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތެއްގެ  ަމއްސަލައަށް  ކަނޑައެޅޭ  ޙައްލު  ހުށަހެޅި 
 ހޯދައިދިނުަމށް ބިއުރޯގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ޅާ ފަރާތްތަކުގެ ަމޢުލޫާމތުގެ  ހަޅޭ ަމއްސަލަތައް ހުށަހެާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަ  ިމ )ނ(   
 ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 )ރ(   

 

 

 އްޔާއިޓަކައި ބިއުރޯގަ  ޅޭ ަމއްސަލަތައް ބެލުަމށްހެާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަ  ިމ
އިދާރާތަކުގައި   އެހެނިހެން  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަފާސްހިސާބު  )ފަހެއް(    5ރަސްމީ 

އެކުލެވޭ ަމއްޗަށް  ޤާއިުމ  ަމއްސަލަ  ، ެމންބަރުންގެ  ކޮިމޓީއެއް  ފައި ކޮށްބަލާ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ހުށަ  ިމ )ބ(    ދަށުން  ގެ  )ހ(  ަމއްސަލައަކީހެާމއްދާގެ  ވާފަދަ   ،ޅޭ  ޢަަމލަކަށް  ިޖނާއީ 
އަވަހަށް ހާލަ ޚިދުަމތަށް  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ަމއްސަލައެއް  އެ  ތެއްގައި 
 ޅަންވާނެއެވެ.ހަހުށަ

 ސާދަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން

ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި    ދިވެހި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ  .73
ފެށިގެންނެވެ. ފެށުާމއެކު،    ތާރީޚުން  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ނަންބަރު  މި  ގަވާއިދު 

2013/R-4 ()ުއުވުނީއެވެ.  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދ 
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ގަވާިއދަށް ިއޞްލާުޙ  
 ގެނަުއން 

ލިބިގެންވެއެވެ. ިމ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ  މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބާރު ބިއުރޯއަށް    .74
  ކުރުަމށް  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު  ،އެ ބަދަލެއް  ،އިޞްލާޙަކަށް ޢަަމލު ކުރެވޭނީ

 އެވެ. ގަފަހު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ތިރީގައި    .75 މާނަކުރުން 
 މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.  ،ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް ާމނަކުރެވޭނީ

އެއްކޮށް )ހ(    ަމޢުލޫާމތު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ަމޢުލޫާމތު   އެ  ، "ތަފާސްހިސާބު" 
ށް ކަގޮތަ  ހާަމނުވާފަދަފަރާތެއް    ވަކި   ، ގޮތުގައި ހިސާބުތަކެއްގެ  ުޖުމލަ   ،އެކުލަވައިލައި

 ނެރެވޭ ނަތީާޖއަށެވެ.

ފެންވަރުގައި  )ށ(    ޤައުީމ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ތަފާސްހިސާބު"           "ރަސްމީ 
ދެނެގަތުަމށް  ިމންވަރު  ތަންފީޛުކުރެވޭ  ސިޔާސަތުތައް  ކަނޑައެޅުާމއި    ސިޔާސަތު 

ދާއިރާތަކުން   އަދި  އެކި  ބޭނުންވާ،  ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ތިާމވެށި އަދި އާބާދީއާބެހޭ ތަފާސްހިސާބަށެވެ. އަދި ިމފަދަ    ،އިޤްތިޞާދީ، އިުޖތިާމޢީ

ހިެމނޭ   ނިޒާުމގައި  ޤައުީމ  ތަފާސްހިސާބުގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ތަފާސްހިސާބަކީ 
ވަޒަ ބިއުރޯއިން  ބިނާކޮށް  އަސާސްތަކަށް  ތަފާސްހިސާބުގެ  ންކުރެވި  އިދާރާތަކުން 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފެންވަރަށް ފެތޭ ތަފާސްހިސާބެވެ. 

"ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަސްީމ ތަފާސްހިސާބުގެ  )ނ(   
ނިޒާުމގެ   ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުގެ  އިސްކަންދީގެން  އެންމެ  އިރަކަށް  އެ  ތެރެއިން 

ތަ އަދި  ކަނޑައެޅޭ،  އުފެއްދުަމށް  ޕްރޮގްރާުމގައި  ތެރެއިން  އަހަރީ  ފާސްހިސާބުގެ 
 ހިެމނިފައިވާ ތަފާސްހިސާބަށެވެ.

ނަންބަރު   )ރ(    ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ނިޒާުމ"  ޤައުމީ  "ތަފާސްހިސާބުގެ 
ޤާނޫނު( ގެ    2021/16 ތަފާސްހިސާބުގެ  ާމއްދާގައިވާ    31)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ވަނަ 

 ގެ ޤައުީމ ނިޒާަމށެވެ.ގޮތުގެ ަމތީން އެކުލެވިގެންވާ ތަފާސްހިސާބު

 "ބިއުރޯ" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޯމލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަށެވެ. )ބ(   

"ރަސްީމ ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާތައް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު   )ޅ(  
  ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު(    2021/16ނަންބަރު  

ހޯދުާމއި ަމޢުލޫާމތު  ބޭނުންވާ  ތަފާސްހިސާބަށް  އެއްކޮށް   ،ރަސްމީ  ަމޢުލޫާމތު  އެ 
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ސަރުކާރާއި   ،އިއާންުމކުރުާމ  ،އެކުލަވައިލުާމއި ހަރަކާތްތެރިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި 
 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށެވެ. 

ބުނެފައި  )ކ(    ކަަމށް  ުމވައްޒަފުން"  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތަށް  "ތަފާސްހިސާބުގެ 
ތަފާސްހިސާބާބެހޭ އެވަނީ،   ރަސްމީ  ހިެމނޭ  ނިޒާުމގައި  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ    32ގަވާއިދުގެ   މި އުލަތުގެ އިދާރާތަކުން،  ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދޭ ދަ
 ވެ. ށެނަތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ުމވައްޒަފުންދަށުން 

"ބޯހިމެނުން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުމޅި އާބާދީ ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ   )އ(   
ކަނޑައެޅޭ ުމއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި   ، ވަކި ދާއިރާއެއްގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިމެނޭގޮތުން

 ަމޢުލޫާމތަށެވެ. ގާނަ

އާބާދީ   )ވ(    މުޅި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ގޮތަށް"ސަރވޭ"      ހަވާލާދެވޭ  ،ނުހިެމނޭ 
ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ނިސްބަތްވާ   ،ވަކި އާބާދީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި އާބާދީއެއްގެ ބަޔަކަށް

 ގޮތަށް ހޮވޭ ސާްމޕަލަކަށް ބިނާކޮށް ަމޢުލޫާމތު ނެގުަމށެވެ.

ސާރވޭ   )މ(   ބޯހިެމނުާމއި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ރެޖިސްޓަރ"  "ސްޓެޓިސްޓިކަލް 
ފާހަގަކުރަންެޖހޭ   އެކުލަވައިލުުމގައި  އެއްކޮށް  ތަފާސްހިސާބު  ނެގުަމށާއި  ސާްމޕަލް 

ތަންތަނާ ހިންގާ  މަސައްކަތް  )ވިޔަފާރިތަކާއި  ޔުނިޓްތައް  ތަންތަނާއި  ، އިއެކިއެކި 
   ތައް ތަންތަނާ ބެހޭ އަސާސީ ަމޢުލޫާމތު  ފަދަ ތަންތަނަށް( އަދި އެ  ރާތްއިާމ،  އާއިގޭގެ

 ލިސްޓުތަކަށެވެ.    ަމއެކަނި ތަފާސްހިސާބުގެ ބޭނުަމށް އެކުލަވައިލާހަ  ށްފާހަގަކުރެވޭގޮތަ

  2021/16"ހުއްދަ ދީފައިވާ އޮފިސަރު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ފ(   
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން   36)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ބޯހިެމނުާމއި ސަރވޭކުރުަމށް    ، ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މި ާމނައިގައިހުއްދަ ދޫކުރެވޭ  
އެނިޔުަމރޭޓަރުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުންނާއި،  އެންޓްރީގެ    ،ކަނޑައެޅޭ  ޑޭޓާ 
 މަސައްކަތްކުރުަމށް ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހުން ވެސް ހިެމނެއެވެ.

ޤާނޫނު   )ދ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް    2010/7ނަންބަރު  "ކައުންސިލްތައް" 
ޤާނޫނު( ގައި     ލުން ހިންގުުމގެ  ސޫ)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އު

ސިޓީ  ކައުންސިލްތަކާއި،  އަތޮޅު  ކައުންސިލްތަކާއި،  ރަށު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ކައުންސިލްތައް ހިެމނޭ ގޮތުންނެވެ.

އެވަނީ )ތ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ޓެސްޓު"  ނުވަތަ   ،"ޕްރީ  ކުރިން  ކުރުުމގެ  ސަރވޭ 
އެ ސުވާލުތައް    ބޯހިެމނުުމގެ ކުރިން ސުވާލުކަރުދާސްތަކުގައި ހިެމނޭ ސުވާލުތަކާއި 
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ހިންގާ  ބެލުަމށް  ދޭހަވާގޮތް  ީމހުންނަށް  ކަންކަން  ގޮތާއި، އެ  ކޮށްފައިވާ    ތަރުތީބު 
 ޓެސްޓު ހަރަކާތަށެވެ. 

ބޯހިެމނުުމގެ އަސްލު ހަރަކާތުގެ    ،"ޕައިލެޓް ސެންސަސް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ )ލ(   
  ކުރިން ބޯހިެމނުުމގެ ހުރިހާ ަމރުޙަލާތަކެއް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް ދެނެގަތުަމށް ހިންގާ 

 ހަރަކާތަށެވެ. 

ތަފާސްހިސާބާބެހޭ އިތުރު ަމޢުލޫާމތަށެވެ. ީމގެ  ،"ެމޓަޑޭޓާ" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ )ގ(   
ަމޢުލޫާމތާއި  ،ތެރޭގައި ހާަމކޮށްދޭ  ފެންވަރު  ޑޭޓާގެ  ގޮތާއި،  އެއްކުރި   ، ަމޢުލޫާމތު 

އުސޫ ގެންގުޅެފައިވާ  ކޯޑުކުރުުމގައި  ނެގުާމއި  އިތުރު  ސާްމޕަލް  ފަދަ  ލުތައް 
 ހިެމނެއެވެ.  ތަފުސީލުތައް

  2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު    ، "ވިޔަފާރިއެއްގެ ކުޑަބޮޑުިމން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޏ(   
ތައް )ކުދި އަދި ެމދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި

 ފައިވާ ގޮތަށެވެ. ށްގިންތިކޮ

________________________ 
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 1:  ލު ޖަދުވަ 
 

 އިޤުރާރު ފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮށް ތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަ

 

ނަންބަރު    ،..........................................އަހުރެން   ޤާނޫ)  2021/16ޤާނޫނު  ތަފާސްހިސާބުގެ  އާދިވެހިރާއްޭޖގެ  ، އިނު( 
ނަންބަރު   ގަވާއިސާތަފާސްހިދިވެހިރާއްޭޖގެ  )  R-19/2022ގަވާއިދު  އާބުގެ  ަމ  ދު(  ގޮތުގެ        ންތީއެއްގޮތްވާ 

 ،އެއްވެސް ހުއްދައަކާ ނުލައި   ،ވަފާތެރިކަާމއި ތެދުވެރިކަާމއެކު އަދާކުރުަމށާއި  ،ވަޒީފާ  ކަުމގެ  ..........................................
އަދާކުރުުމގައި އެނގޭ ނުވަތަ   ވަޒީފާ  ފައިދާ    ލިބޭއަދި  ަމޢުލޫާމތެއްގެ  ކުރިން  އެއްވެސް  އެފަދަ ލިބިގަތުުމގެ  ނުވަތަ 

ކުއާންުމަމޢުލޫާމތެއް   ނަަމވެސް އަިމއްލަ    ގޮތުންފަހުންވެސް ސީދާއޭގެ    ނާއި ރިންކުރުުމގެ  ގޮތަކަށް  ނުސީދާ  ނުވަތަ 
 ޓަކައި ނަހަަމގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރާނެކަަމށް ހުވާކުރަެމވެ.  ފައިދާއަށް

  ވެސް،   ަމޤާުމން ވަކިވުަމށްފަހުގައި  ގައްޔާއިަމޤާުމގައި ދެމިހުންނައިރު  ިމ  ،................................................. އަދި އަހުރެން  
 މި ަމޤާުމ އަދާކުރުުމގައި އަހުރެންނަށް ލިބިފައިވާ ަމޢުލޫާމތުތައް ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާނަެމވެ.

_________________________ 
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