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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު   

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  
 ޚާއްޞަ  ލެވޭ ވައި އެކުލަ ގުޅިގެން  އިޞްލާޙާ ފުރަތަމަ ނެވުނުގެ ޤާނޫނަށް ފަންނުގެ ޤާނޫނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އުސޫލު  ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމާ ނުތަމްރ  

  .1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ

 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  5/2019)ޤާނޫުނ ނަންބަރު  9/2020ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،މިއ  )ހ(
 ،( ގެ ދަށުންވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާޫނނު 1ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު( އަށް 

ޤާނޫނ  ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރ   އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު
ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުެގ ހުަވއިކުރެވިފައިނުވާ  ،ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންހާސިލު

 ތަމްރ ނު ލާ ވައިބާ ކައުންސިލުން އެކުލަ ،އްޞަކޮށްގެންޚާއެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް 
ޕްރޮގްރާމުެގ ބައިވެރިންގެ ފެންވަުރ  ތަމްރ ނު  ،ޕްރޮގްރާމުގައި ހިެމނޭ ބައިތަކާއި

ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުެގ   ،ވަޒަންކުރުމާއި
 ވެ.އުސޫލެގުޅޭ ަހމަތައް ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ ދޫކުރުމާ

ފުރަތަމަ  ނެވުނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ގެ" ކިޔާނ ، ށްއުސޫލަމި  )ށ(  
 އެވެ." އުސޫލުގުޅޭ  ޕްރޮގްރާމާލެވޭ ޚާއްޞަ ތަމްރ ނު ވައިއިޞްލާޙާ ގުޅިގެން އެކުލަ

ޕްރޮގްރާމުގެ  ތަމްރ ނު
 މުއްދަތު

)އެކެއް(  1ށްދާނ  ޔަޕްރޮގްރާްމ ކުރި ތަމްރ ނު ލެވޭ ވައިެގ ދަށުން އެކުލައުސޫލުމި   ))ހ  .2
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

އެނގޭނެ ށްދާނެ މުއްދަތު ޔަޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެޭނ ވަކިވަކި ބައިތައް ކުރި ތަމްރ ނު )ށ(  
        ،ފައިލައިވައިެއކުލަ ބާ ކައުންސިުލން ،ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ކުރިން ،ތާވަލެއް

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހިއްސާބައިވެރިންނާ އެ ތާވަލު، 

ތަމްރ ނު 
ޕްރޮގްރާމުގައި 

ބައިވެރިވުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

ޕްރޮގްރާމުގައި ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނ ، ިމ  )ހ(  .3
ބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަިއ އިންތިޒާމުކުާރ  ،ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް

 ގޮތެއްގެ މަތ ންނެވެ. 

ައންނަނިވި ތަކެތި  ،ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު )ށ( 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ؛ދިވެިހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކޑުެގ ކޮޕ ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތުގެ  (1)   
 އަދި 

ޭދ  މަތ  ތަޢުލ މު ،މޯލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ޤަބޫލުކުރާ (2)   
ކޮށްފައިވާކަްނ ހާސިލުގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރ  ނމަރުކަޒަކުން ޤާނޫނ  ރޮ
 .އަންގައިދޭ ރަސްމ  ލިޔުމެއް

   ،ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމުގައި( ވަނަ 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
 ވަނ އެވެ. މި ތިރ ގައި ބަޔާންވެފައި  ،ނެ ލިޔުންތައްން ޤަބޫލުކުރާބާ ކައުންސިލު

 ހާސިލު ގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރ  ނޤާނޫނ  ރޮ ވެފައިވާނަމަ،ސްވެނިދަ (1)   
 ؛ޓުފިކެޓުކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ސެ

 ގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރ ެގ ކޯސް ނޤާނޫނ  ރޮ ،މަނުވާނަ ދަސްވެނިފައި (2)   
 .ކޯހުެގ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ

ބައިވެރިންގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

 އަްނނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ،ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނ   .4

ދޭ މަރުކަޒަކުްނ  މަތ  ތަޢުލ މު ،ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ޤަބޫލުކުރާމޯލްޑިވްސް  )ހ( 
 ވުން؛ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްހާސިލުޤާނޫނ  ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރ  

 ެގ ކުރިްނ  2020އޮަގސްޓު  5 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިގްރ  )ށ(  
 ވުން. ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިހާސިލު

 ތަމްރ ނު
ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ 

 ބައިތައް 

ރޮގްރާްމ ޕް ތަމްރ ނު ބާ ކައުންސިލުްނ އިންތިޒާމުކުާރ ޚާއްޞަ ލައިސެްނސިންގ   .5
 އެކުލެވިގެންވާނ  އަންނަނިިވ ބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 ؛މޯލްޑިވިއަން ލ ގަލް ިސސްޓަމް )ހ(  

 ؛ކްރިމިނަލް ޕްރޮސ ޖަރ )ށ(  

 ؛ޕްރޮސ ޖަރސިވިލް  )ނ(  

 ؛ޑްރާފްޓިންގ ސްކިލްސް )ރ(  

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެތިކްސް. )ބ(  

ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރ ނު
ށް ގެންދެވޭނެ ޔަކުރި
ޕްރޮގްރާމުގެ  ،ގޮތާއި
 ހާޒިރ  

ބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އޮންލައިްނ  ދާނ ،ށް ގެންޔަޕްރޮގްރާމް ކުރި ތަމްރ ނު )ހ(  .6
 ތަމްރ ނު އެގޮތުން، އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް  ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޕްރޮގްރާމުެގ  ތަމްރ ނުވާލުކުރެވޭ އެންމެހަިއ ަމސައްކަތްތަކާއި ހަޕްރޮގްރާމުގައި 
ގޮތެއްެގ މަިތން ބައިވެރިްނ  ާބ ކައުންސިލުްނ ކަނޑަައޅާ ،އިމްތިޙާނު

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                         193 އަދަދު:                              49 ލިއުމް: ވޮ

 

3 

 

ޕްރޮގްރާމުެގ ބައިވެރިންެގ ހާޒިރ  ނެގޭނ ، އޮންލަިއން ޕްލެޓްފޯމަްށ  ތަމްރ ނު )ށ(  
 ،އަހައިއަޑު ލައި،ރިކޯޑަޑް ލެކްޗަރުތައް ބަ-އަޕްލޯޑްކޮށްފައި ހުންނަ ޕްރ 

ވާލުކުާރ ހައިްނސްޓްރަކްޓަރުން  ވެ،ތަކާއި ލައިވް ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިރުސެމިނާ
 ބަލައިގެންނެވެ.މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަުރ 

ޕްރޮގްރާމުގެ  ތަމްރ ނު
އެސެސްމަންޓާއި 

ބައިވެރިންގެ ފެންވަރު 
 ވަޒަންކުރުން 

ޕްރޮގްރާމް ހިނގަމުންދާއިުރ  ،އެކުލެވިގެންވަނ  ޓްޕްރޮގްރާމުގެ ެއސެސްަމން ތަމްރ ނު )ހ(  .7
( ައދި ޕްރޮގްރާމުގެ submissionsަމސައްކަތްތައް ) ރާވާލުކުހަބައިވެރިންނާ 

ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންގެ ފެންވަރު  ތަމްރ ނުއިމްތިޙާނުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން 
 ގޮތުގެ މަތ ންނެވެ. ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ވަޒަންކުރެވޭނ 

މަސައްކަތްތަކަށް ޖުމުަލ  ރާވާލުކުހަޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް  (1)  
 ޕޮއިންޓް؛ ))ފަސްދޮޅަސް 60

 )ާސޅ ސް( ޕޮއިންޓް. 40ޕްރޮގްރާމުގެ އިމްތިޙާނަށް ުޖމުލަ  (2)   

މަސައްކަތްތަކަށް  ރާާވލުކުހަތެރޭގައި  މުގެޕްރޮގްރާ ،ޕްރޮގްރާމުން ފާސްވާނ  ތަމްރ ނު )ށ(  
އިމްތިޙާނަށް  ،ޓާއި)ފަންސާސް( ޕޮއިން 50ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިން މަދުވެގެން 

ޕްރޮގްރާމުެގ  ތަމްރ ނުކޮށް، ހާސިލު)ވިހި( ޕޮއިންޓު  20ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިން 
ކުާރ ހާސިލު)ހަތްދިހަ( ޕޮއިންޓް  70މަދުވެގެްނ ުޖމުލަ އެންެމ އެސެސްމަންޓުްނ 
 ބައިވެރިންނެވެ. 

 ،އެކުލެވިގެންވާނ  އިމްތިޙާންވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7ގެ އުސޫލުމި  )ހ(  .8 އިމްތިޙާން
އޯޕަން ބުކް އިމްތިޙާްނ  ރާޗޮއިސް ސުވާލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކު މަލްޓިޕަލް

 ކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  5ގެ އުސޫލުމި  ،ޕްރޮގްރާމުގެ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނ  ތަމްރ ނު )ށ(  
         ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ާހޒިރ ން މަދުވެގެން 

ޕްރޮގްރާމުެގ  ތަމްރ ނުކުރުމާއެކު، މުޅި ހާސިލު)އަށްޑިހަ އިންސައްތަ(  80%
 )ނުވަދިހަ އިްނސައްތަ( ލިބޭ ބައިވެރިންނަށެވެ. %90ހާޒިރ އަށް ުމޅިއެކު މަދުވެގެން 

އިމްތިޙާން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް އިމްތިޙާނާބެހޭ އެްނެމހައި ކަންކަްނ  )ނ(  
 ތަމްރ ނު ބާ ކައުންސިުލން ކަނޑައަޅާ  ،އިންތިޒާމުކުރާނ ، އެކަްނ ކުރުމަށް

 ޕްރޮގްރާމުގެ ޗ ފް އެގްޒަމިނަރެވެ.

ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރ ނު
 ފުރިހަމަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  8ގެ އުސޫލު ިމ  ،ބަލާނ ކަމުގަިއ  ޕްރޮގްރާްމ ފުރިހަމަކުރުން  ތަމްރ ނު  .9
ެގ ުއސޫލުމި  ،ކޮށްާހސިލު އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހާޒިރ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މިންަގނޑުން ފާސްވުމުންނެވެ. 7

ބައިވެރިން ހުށަހަޅާ 
އަމިއްލަ މަސައްކަތަކ  

 މަސައްކަތަށްވުން 

            ޕްރޮގްރާމުެގ ބައިވެރިން ހުށަހަާޅ ކޮްނމެ މަަސއްކަތަކ  ވެްސ  ތަމްރ ނު )ހ(  .10
 ރާ ވާލުކުހަވާންވާނެއެވެ. އަދި  އެ ބައިވެރިއެއްގެ ައމިއްލަ މަސައްކަްތ ކަމުގައި 
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 ގޮތަށް ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،މަސައްކަތްތަކާއި އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކުރުމުގައި
 އެވެ. ނެއެއްވެސް ބައިވެރިޔަކު ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާ

 އެހެން ބައިވެރިޔެއްގެ މަސައްކަތެއް ކޮޕ ކުރުން؛ (1)   

ލަތްތަކުން ހޯދާ މަޢުލޫމާުތ އެ ބައިެވރިޔެއްގެ ސ  އިންޓަނެޓާއި އެހެނިހެން ވަ (2)   
ނަަކލުކުރުްނ އަމިއްލަ ޚިޔާލެްއ ނުވަަތ މަސައްކަތެއްެގ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަިއ 

(Plagiarism.) 

އެއްެވސް ބައިވެރިޔަުކ  ގޮތާ ޚިލާފަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
 ވަކިކުރެޭވނެއެވެ.އެ ބައިވެރިޔަކު ޕްރޮގްރާމުްނ  ތަމްރ ނުޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، 

ންމު މެންަބރުންގެ ތެރެއިްނ އާމެންބަރުންނާއި  ގެބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓ  )ހ(  .11 އިމްތިޙާން ކޮމިޓ  
)ތިނެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިެގންވާ އިމްތިޙާްނ  3 ރާކުނު ޢައްޔަ

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިބާ ކައުންސިލުްނ އެކުލަ ،ކޮމިޓ އެއް

ޕްރޮގްރާމާ ުގޅިގެން ބައިވެރިްނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި ބައިވެރިންެގ  ތަމްރ ނު )ށ(  
 އެހެނިހެން ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމާނ  އިމްތިޙާން ޮކމިޓ ންނެވެ.

ހުށަހެޅޭާތ  މެއްގުޅިގެން، އެ ހުށަހެޅު އިމްތިޙާން ކޮމ ޓިއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކާ )ނ(  
          ،ގޮތް ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމައި، ނިންމުނު ހުގެ)ތިނެއް( ދުވަ 3ރަސްމ  

 ށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ކައެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަެހޅި ފަރާތަ

ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމް 
ފުރިހަމަކުރާ 

 ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނ  
ވަކ ލުކަމުގެ ހުއްދަ 

 ދޫކުރުން 

އަންަނނިވި ޝަރުޠުތައް  ،ދޫކުރެވޭނ ވަކ ލުަކމުގެ ހުއްދަ  ގެ ދަށުން ޤާނޫނ އުސޫލުމި  )ހ(  .12
 ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި   ،)އެކާވ ސް( އަހަރު ފުރިފައިވާ 21މުރުން އު (1)  
 ވުން؛ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ދިވެހި

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ޖިނާއ  ބޮޑު ކުށެއް"  5ވޭތުވެދިޔަ  (2)  
  ؛ޝަރ ޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މ ހަކު ކަމުގަިއ ނުވުންކުރިކަން 

ށް ގެންދެވޭ ތަމްރ ނު ްޕރޮގްރާްމ ޔަމި ުއސޫލުގެ ދަށުްނ ކުރި (3)   
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މ ހަކު ކަމުގައިވުން؛ އަދި

އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެްއ އޮތް މ ހަކު ަކމުގައިވާނަމަ، ޙުުކާމ  (4)   
 ދަރަނި އަދާކުރަމުންދާ މ ހަކު ކަމުގައިވުން.އެއްގޮތަށް އެ 

      މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް،  )ށ(  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރ ން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން އުސޫލުމި 
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ވަކ ލުކަމުގެ ހުވައިކުރުމުގެ އިންތިޒާްމ )އެކާވ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނ   21
 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވ ފަރާތްތަކުގެ ހުވައިކުރުމުެގ  )ނ(  
 ނުބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި އިޢުލާ ،ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނެ ތާރ ޚެއް

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ވަކ ލުކަމުެގ  ވަކ ލުކަމުގެ ހުވައިކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުވައިކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނ ޤާނޫނ   )ރ(  
ކުރަންވާނެއެވެ. މި އިޤުރާރަކ ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ުޖމްހޫރިއްޔާެގ އިޤްރާރުގައި ސޮއި

އަސާސ އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ނުޤާނޫ
ޓައި، ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްެގ އްހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކު ދަމަހަކ ލުން ހިތުމަށާއި، ޤާނޫނ  ވަ

 ޒިންމާ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ވެޭވ އިޤުރާރެކެވެ.

ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ ހުވައިކޮށް، ޤާނޫނ  ވަކ ުލންގެ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުާރ  )ބ(  
 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ ހުއްދަ 

ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ 
 ހުއްދަ އައުކުރުން 

      ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުެގ ހުއްދައަކ  ވަުގތ  ހުއްދައެކެވެ.  ރާމި އުސޫުލ ދަށުން ދޫކު )ހ(  .13
ގެ ދަށުން ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުެގ އުސޫލުނ ، މި ވާމި ހުއްދަ ދާއިމ  ހުއްދައަކަށް ބަދަލު
ން އެންމެ އަވަހަްށ ލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން، 

 އެ ިއމްތިޙާނުން ފާސްވުމުްނނެވެ. ،ބާ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެ ،ބާއްވާ

ބާ އިމްތިޙާނުން ފާްސނުވާ ފަރާތްތަކަށް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
ފެށިެގން ވަގުތ ގޮތުން ފައިވާ ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ ހުއްދަ އެހިސާބުން ކޮށްދޫ

ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. މިގޮތުން، ހިފެހެއްޓޭ ހުއްދަތައް، ދާއިމ  ހުއްދައެއްގެ ގޮތުގައި 
ން އިންތިޒާމުކޮށްގެްނ ލުއަލުން ދޫކުރެވޭނ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި

 އެ އިމްތިޙާނުން ާފސްވުމުންނެވެ. ،ބާ އިމްތިޙާނެއްގައި ބައިވެރިވެ ،ދާގެންށްޔަކުރި

ގައި އުސޫލު
ހިމެނުފައިނުވާ ކަމެއް 

 މެދުވެރިވުން 

ގުޅިެގން ގޮތެްއ  ގައި ިހމެނިފައިނުވާ ަކމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ކަމަކާއުޫސލުމި   .14
 ނިންމާނ ، ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ންނެވެ.

ށް އިޞްލާޙު އުސޫލަ
 ގެނައުން 

ާބ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ން އެ އިޞްލާޙެްއ  ،ްށ އިޞްލާޙު ގެނެވޭނ އުސޫލަމި   .15
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ. ،ގެންނަން ފާސްކޮށް

ށް ޢަމަލުކުރަން އުސޫލަ
 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ މި އުސޫުލ ށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނ ،  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އުސޫލަމި   .16
 ފެށިގެންނެވެ.ދުވަހުން 
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ހިރާއްޖޭެގ ދިވެ" ރިެގޒެޓުކުގައި  2020 ޓު އޮގަސް 13މި ުއސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،   .17 ލެވޭ އުސޫލު ވައިއު
 ޚާއްޞަ ލެވޭވައިޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެްނ އެކުލަ

 ޠިލުވ އެވެ.ބާ "ގުޭޅ އުސޫލު  ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމާ

_______________ 
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