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"ޯއިސ ލާޙުކޮށ ޯއަލުނ ޯއަޢުޯޤާނޫުނތަާކއި"ދިވެހިރާއ ޖޭގެޯިބމާެބޭހ2002/1ޯޯަނނ ަބރުޯޯާޤނޫނުތަކާއިޯގެޯމަޤ ސަދަކީމިޯޓީ.އ .އާރ ޯ
ޯޤާނޫނުތަކާއި ޯއެ ޯއިތުރުނ  ޯއިރުޝާދާިއޯޤާނޫނުތަކާއިގެ ޯއޮތ ރިޓީގެ ޯމި ޯއުސޫލުތައ  ޯގަވައިދުތަކާއި ޯހަދަނ ެޖހޭ ޯދަުށނ  ގެ

ޯއެއ ގޮތ ވާގޮތުގެމަތިނ ޯއެކުލަވާލުެމވެ.ޯޯ

ޯޑުޯމަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ :ޯޯކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ ގެޯމައިގަޯނ

1. ޯ ޯަހދާފަިއވާ ޯމިހާރު ޯޮގތުނ  ޯގަވާއިުދތަޯތަކާޤާނޫނުތަކާއިިބމާެބހޭ ޯއި ޯއެ ޯރިސާރޗ ކޮށ  ޯގަވާއިދުތަކާއިޯއަޯޤާނޫނުތަާކއިއ  ދި
ޯ ޯޯޤާޫނނުތަކާއިއެހެނިހެނ  ޯފުށުއެރުނ ަތއ  ޯހުރި ޯގަވާއިދުތަކާއި ޯއެނ ޑ ޯއަދި ޯޕ ލޭނިނ ގ ޯނޭޝަނަލ  ޯއޮފ  މިނިސ ޓ ރީ

ޯ ޯއެއިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރއާއި، ޯއިރުޝާދާއި ޯމަޝ ވަރާއާއި، ޯއޮތ ރިޓީގެ ޯދެނެގަމި ޯމިކަމުެގޯއ ގޮތ ވާގޮތުގެމަތިނ  ނެ،
 ޯ.ތައ ޔާރުކޮށ ޯމިއޮތ ރިޓީއާއިޯހިއ ސާކުރުނ މައ ޗަށ ޯރިޕ ޓެއ ޯ

2. ޯ ޯހަދާފައިވާ ޯމިހާރު ޯގޮތުނ  ޯއެހެނ ޯޤާނޫނުތަކާއިިބމާެބހޭ ޯޙައ ލުކުރުމަށ  ޯފުށުއެރުނ ތައ  ޯގަވައިދުތަކުގައިވާ ތަކާއި
ޯރިސާރޗ ކޮށ  ޯގޮތުގެމައ ޗަށ  ޯޙައ ލުކޮށ ފައިވާ ޯމައ ސަލަތައ  ޯއެފަދަ ޯއެ، ޤައުމުތަކުގައި ޯކަމާއިގުޅުނ ހުރި ނ މެހައިޯއަދި

އިރުޝާދާއިޯއެއ ގޮތ ވާޯގޮތުގެމަތިނ ޯދިވެހިރާއ ޖެއަށ ޯއެނ މެޯޯއި،މިޯއޮތ ރިޓީގެޯމަޝ ވަރާއާޯފަރާތ ތަކުގެޯމަޝ ވަރާއާއި،
 .ތައ ޔާރުކުރާޯރިޕ ޓުގައިޯހިމެނުނ ޯ،ޯޙައ ލުތައ އެކަށޭނެ

3. ޯ ޯހަދާފަިއވާ ޯމިހާރު ޯގޮތުނ  ޯފުށުއެޤާނޫނުތަކާއިިބމާެބހޭ ޯގަވާއިދުތަކުގައިވާ ޯރިތަކާއި ޯހ ދާފައިވާޯސާރޗ ރުނ ތަކަށ  ކޮށ 
ޯ ޯއައު ޯިބމުގެ ޯއަލީގައި ޯޯޤާނޫނުތަކާއިޙައ ލުތަކުގެ ޯއެ ޯގަވާއިދުތަކުޤާނޫނުތަކުއަދި ޯހަދާ ޯދަށުނ  ޯއޮނިގަނޑުގެ ޯޯ ،ގެ

ޯއިނ ފ ރާސ ޓ ަރކ ޗަރއާއި، ޯއެނ ޑ  ޯޕ ލޭނިނ ގ ޯނޭޝަނަލ  ޯއޮފ  ޯއިރުޝާދާއިޯޯމިނިސ ޓ ރީ ޯމަޝ ވަރާއާ ޯއޮތ ރިޓީގެ މި
 އެއ ގޮތ ވާޯގޮތުގެމަތިނ ޯއެކުލަވާުލނ .ޯ

4. ޯ ޯހުރި ޯހިނ ގުމުގައި ޯމުޢާމަލާތ ތައ  ޯގޮނ ޖެހުނ ތައ މައ ސަލަތަިބމާެބހޭ ޯިބނ ޯޯ،ދިރާސާކޮށ ޯކާއި ޯގޮތެއ ގައި ދެމެހެއ ޓެނިވި
ޯހަރުދަނާޯ،މެނޭޖ ކޮށ  ޯހިނ ގޭނެ ޯމުޢާަމލާތ ަތއ  ޯޯފަސޭހަޯ، ިބމާެބހޭ ޯގަވާއިދުތައ ޯނިޒާމެއ  ޯގާނޫނުތަކާއި ގާއިމ ކުރުމަށ 

 ފަރުމާކުރުނ .
5. ޯ ޯއައު ޯޯޤާނޫނުތަކާއިިބމުގެ ޯއެ ޯަގވާއިދުތައ ޤާނޫނުތަކުއަދި ޯހަދާ ޯދަުށނ  ޯޕ ލޭނިނ ގޯޯގެ ޯޭނޝަނަލ  ޯއޮފ  މިނިސ ޓ ރީ

ޯ ޯއިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރއާއި، ޯއޮތ ރިއެނ ޑ  ޯމަޝ ވަރާއާއިޯޓީމި ޯބަހާލައިެގނ ޯޯއިރުޝާދާއެކުޯ،ގެ ޯމަރުޙަލާތަކަށ  އެކި
 ޑ ރާފ ޓ ކުރުނ .ޯ



6. ޯ ޯއައު ޯޯޤާނޫނުތަކާއިިބމުގެ ޯއެ ޯމަޤާނޫނުތަކުއަިދ ޯކޮނ މެ ޯކުރުމުގެ ޯޑ ރާފ ޓ  ޯގަވާއިދުތައ  ޯހަާދ ޯދަުށނ  ރުޙަލާއެއ ޯޯގެ
ޯކުރިއަށ ދާގޮތުގެޯ ޯމަސައ ކަތ  ޯމަހަުކ ޯކޮނ މެ ޯއަދި ޯރިޕ ޓާިއ، ޯގޮތުގެ ޯނިމިދިޔަ ޯމަރުަޙލާއެއ  ޯއެ ޯކުރުމަށ ފަހު ފުރިހަމަ

 ރިޕ ޓެއ ޯހިމަނައިޯމިޯއޮތ ރިޓީއާޯހަވާލުކުރުނ .ޯ
7. ޯ ޯއައު ޯޯޤާނޫނުތަކާއިިބމުގެ ޯއެ ޯގުޅޭޯގެޤާނޫނުތަކުއަދި ޯގަވާއިދުތަކައި ޯހަދާ ޯއެކިޯދަށުނ  ޯޭބއ ވޭޯގޮތުނ  ޯޯފަރާތ ތަކާ

 ަބއ ދަލުވުނ ތަކުގެޯޔައުމިއ ޔާތައ ޯމިޯއޮތ ރިޓީއާޯހަވާލުކުރުނ .ޯ
8. ޯ ޯއައު ޯޯޤާނޫނުތަކާއިިބމުގެ ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކުއަިދ ޯގަވާއިދުތައ  ޯހަާދ ޯދަށުނ  ޯގެ ޯމަރުޙަލާތަކުގައި ޯކުރުމުގެ މޯިޯޑ ރާފ ޓ 

ޯއިތުރުނ  ޯޕ ލޭނިނ ގޯޯއޮތ ރިޓީގެ ޯނެޝަނަލ  ޯއޮފ  ޯއިނ ފ ރާސ މިނިސ ޓ ރީ ޯއެހެނިހެނ ޯއިގުކަމާޯ، އިޓ ރކ ޗަރއާއެނ ޑ  ޅޭ
 ހ ުދނ .ފާލަޯނާއިޯމަޝ ވަރާކޮށ ،ސ ޓޭކ ހ ލ ޑަރުނ 

9. ޯ ޯއައު ޯޯޤާނޫނުތަކާއިިބމުގެ ޯއެ ޯމަރުޙަލާއެއ ޯޯޤާނޫނުތަކުއަދި ޯކޮނ މެ ޯޑ ރާފ ޓ ކުރާ ޯގަވާއިދުތައ  ޯހަދާ ޯދަށުނ  ގެ
ޯ ޯނިނ މުމެއ  ޯއެ ޯއޮފ ޯޯނިނ މުމަށ ފަހު ޯމިނިސ ޓ ރީ ޯއޮތ ރިޓީއާއި ޯމި ޯއެކުލަވާލައި ޯޕ ރެޒެނ ޓޭޝަނެއ  ޯގޮތުގެ ިނނ މަފައިވާ

 ޙިއ ސާކުރުނ .ޯޯށ ޯހުށަހަޅައި،ޯނ ގޯއެނ ޑ ޯިއނ ފ ރާސ ޓ ރކ ޗަރއަނެޝަނަލ ޯޕ ލޭނި
ޯއައުޯ .10 ޯޯޤާނޫނުތަކާއިިބމުގެ ޯޑ ރާޤާނޫނުތަކުއަދިޯއެ ޯނިމުމުނ ޯއެ ޯޑ ރާފ ޓ  ޯގަވާއިދުތަކުގެ ޯހަދާ ޯދަށުނ  ޯކަމާއިގުޅޯޭޯގެ ފ ޓ 

ޯކޮމެނ ޓ ތައ ޯ ޯއެ ޯހ ަދއި ޯކޮމެނ ޓ ތައ  ޯސ ޓޭކ ހ ލ ޑަރުނ ގެ ޯއެނ މެހައި ޯޙިއ ސާކޮށ  ޯސ ޓޭކ ހ ލ ޑަރުނ ނާ އެނ މެހައި
ޯއިނ ފ ރާސ ޓ ރކ ޗަރއާއި ޯއެނ ޑ  ޯޕ ލޭނިނ ގ ޯނެޝަނަލ  ޯއޮފ  ޯލަފާއާއިޯ، މިނިސ ޓ ރީ ޯމަޝ ވަރާއާއި ޯއޮތ ރިޓީގެ މި

 އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެމަތިނ ޯހިމެނުމާއިެމދުޯގޮތެއ ޯނިނ މައިޯފައިނަލ ޯޑ ރާފ ޓ ޯއެކުލަވާލުނ .ޯ
11. ޯ ޯއައު ޯޯޤާނޫުނތަކާއިިބމުގެ ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކުއަިދ ޯޑ ރާފ ޓ  ޯފައިނަލ  ޯގަވާއިދުތަކުގެ ޯހަާދ ޯދަށުނ  ޯއޮފ ޯގެ މިނިސ ޓ ރީ

ޯ ޯއެނ ޑ  ޯޕ ލޭނިނ ގ ޯއެއ ގޮތ ވާޯ، އިއިނ ފ ރާސ ޓ ރކ ޗަރއާނެޝަނަލ  ޯއިރުޝާދާއި ޯމަޝ ވަރާއާއި ޯއޮތ ރިޓީގެ މި
ޯނިނ މުމަށ ފަހު ޯކަމާޯ،ގޮތުގެމަތިނ  ޯޓ ރެއިނިނ  ޯޑ ރާފ ޓ ގެ ޯފައިނަލ  ޯޭބނުނ ވާޯޯގުޅޭއެ ޯދިނުމަށ  ފަރާތ ތަކަށ 

ށ ،ޯމިޯއޮތ ރިޓީއާޯހަވާލުކޮށ ،ޯމިޯއޮތ ރިޓީއިނ ޯއެޯޕ ރެޒެނ ޓޭޝަނ ތައ ޯދެވޭނެޯފަރާތެއ ޯޒެނ ޓޭޝަނ ތައ ޯތައ ޔާރުކޮޕ ރެ
 ޓ ރެއިނ ކުރުނ .ޯ

12. ޯ ޯއައު ޯޯޤާޫނނުތަކާއިިބމުގެ ޯއެ ޯފާސ ކުރުމަށ ޤާނޫުނތަކުއަިދ ޯޑ ރާފ ޓ  ޯފައިނަލ  ޯގަވާއިދުތަކުގެ ޯހަާދ ޯދަުށނ  ިމޯޯގެ
ޯޙަވާލުކޮށ  ޯގޮޯ،އޮތ ރިޓީއާ ޯއަނ ގާ ޯއޮތ ރިޓީއިނ  ޯއޯެޯޯތެއ ގެމަތިނ މި ޯފާސ ވުމުނ  ޯފޮނުވައި ޯފަރާތ ތަކަށ  ކަމާއިގުޅޭ

 މިޯއޮތ ރިީޓއާޯހަވާލުކުރުނ .އިވާޯޕ ރެޒެނ ޓޭޝަނ ޯފައިނަލ ޮކށ ޯއިދުތަކުގެޯމައ ޗަށ ޯއެކުލަވާލަފާއަދިޯގަވާޯޤާނޫނުތަކާއި
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