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ޖހޭ ޯގަވައިދުތަކާއި ޯއުސޫލުތައ ޯމި ޯއޮތރިޓީގެ ޯއިރުޝާދާއިޯ
ޤާނޫނުތަކާއިގެ ޯއިތުރުނ ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކާއިގެ ޯދަށުނ ޯހަދަނ ެ
މވެޯ ޯޯ.
އެއގޮތވާގޮތުގެމަތިނޯއެކުލަވާލު ެ
ނޑުޯމަސޢޫލިއޔަތުތައޯ ޯ:
ކޮނސަލޓަނޓގެޯމައިގަ ޯ
ކއި ޯއަދި ޯގަވާއިދުތަކާއިޯ
ތއ ޯރިސާރޗކޮށ ޯއެ ޯޤާނޫނުތަ ާ
ދ ަޯ
އވާ ޯޤާނޫނުތަކާއިތަކާއި ޯގަވާއި ު
ހދާފަ ި
ގތުނ ޯމިހާރު ޯ ަ
ބހޭ ޯ ޮ
ބމާ ެ
ި .1
ނނުތަކާއި ޯއަދި ޯގަވާއިދުތަކާއި ޯހުރި ޯފުށުއެރުނތައ ޯމިނިސޓރީ ޯއޮފ ޯނޭޝަނަލ ޯޕލޭނިނގ ޯއެނޑޯ
އެހެނިހެނ ޯޤާ ޫ
އިނފރާސޓރަކޗަރއާއިޯ ،މި ޯއޮތރިޓީގެ ޯމަޝވަރާއާއިޯ ،އިރުޝާދާއި ޯއެއގޮތވާގޮތުގެމަތިނ ޯދެނެގަނެޯ ،މިކަމުގެޯ
މައޗަށޯރިޕޓެއޯތައޔާރުކޮށޯމިއޮތރިޓީއާއިޯހިއސާކުރުނޯ.
ބހޭ ޯގޮތުނ ޯމިހާރު ޯހަދާފައިވާ ޯޤާނޫނުތަކާއިތަކާއި ޯގަވައިދުތަކުގައިވާ ޯފުށުއެރުނތައ ޯޙައލުކުރުމަށ ޯއެހެނޯ
ބމާ ެ
ި .2
ޤައުމުތަކުގައި ޯއެފަދަ ޯމައސަލަތައ ޯޙައލުކޮށފައިވާ ޯގޮތުގެމައޗަށ ޯރިސާރޗކޮށ ،އަދި ޯކަމާއިގުޅުނހުރި ޯއެނމެހައިޯ
ފަރާތތަކުގެޯމަޝވަރާއާއިޯ ،މިޯއޮތރިޓީގެޯމަޝވަރާއާއިޯ ،އިރުޝާދާއިޯއެއގޮތވާޯގޮތުގެމަތިނޯދިވެހިރާއޖެއަށ ޯއެނމެޯ
އެކަށޭނެޯޙައލުތައޯ،ތައޔާރުކުރާޯރިޕޓުގައިޯހިމެނުނ.
އވާ ޯޤާނޫނުތަކާއިތަކާއި ޯގަވާއިދުތަކުގައިވާ ޯފުށުއެރުނތަކަށ ޯރިސާރޗކޮށ ޯހދާފައިވާޯ
ބހޭ ޯގޮތުނ ޯމިހާރު ޯހަދާފަ ި
ބމާ ެ
ި .3
ބމުގެ ޯއައު ޯޤާނޫނުތަކާއި ޯއަދި ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކުގެ ޯދަށުނ ޯހަދާ ޯގަވާއިދުތަކުގެ ޯއޮނިގަނޑުޯ ،
ޙައލުތަކުގެ ޯއަލީގައި ޯ ި
މިނިސޓރީ ޯއޮފ ޯނޭޝަނަލ ޯޕލޭނިނގ ޯއެނޑ ޯއިނފރާސޓރަކޗަރއާއިޯ ،މި ޯއޮތރިޓީގެ ޯމަޝވަރާއާ ޯއިރުޝާދާއިޯ
އެއގޮތވާޯގޮތުގެމަތިނޯއެކުލަވާލުނޯ.
ބހޭ ޯމުޢާމަލާތތައ ޯހިނގުމުގައި ޯހުރި ޯމައސަލަތަކާއި ޯގޮނޖެހުނތައ ޯދިރާސާކޮށޯ ،ދެމެހެއޓެނިވި ޯގޮތެއގައި ޯބިނޯ
ބމާ ެ
ި .4
ހ ޯނިޒާމެއ ޯގާއިމކުރުމަށ ޯގާނޫނުތަކާއި ޯގަވާއިދުތައޯ
މލާތތައ ޯހިނގޭނެ ޯހަރުދަނާ ،ފަސޭ ަޯ
ބހޭ ޯމުޢާ ަ
ބމާ ެ
މެނޭޖކޮށި ޯ ،
ފަރުމާކުރުނ.
ނޝަނަލ ޯޕލޭނިނގޯ
ގވާއިދުތައ ޯމިނިސޓރީ ޯއޮފ ޯ ޭ
ބމުގެ ޯއައު ޯޤާނޫނުތަކާއި ޯއަދި ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކުގެ ޯދަށުނ ޯހަދާ ޯ ަ
ި .5
ބހާލައިގެނޯ
އޯ ،އިރުޝާދާއެކު ޯއެކި ޯމަރުޙަލާތަކަށ ޯ ަ
އެނޑ ޯއިނފރާސޓރަކޗަރއާއިޯ ،މި ޯއޮތރިޓީގެ ޯމަޝވަރާއާ ިޯ
ޑރާފޓކުރުނޯ.

ދ ޯގަވާއިދުތައ ޯޑރާފޓ ޯކުރުމުގެ ޯކޮނމެ ޯމަރުޙަލާއެއޯ
ދ ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކުގެ ޯދަށުނ ޯހަ ާ
ބމުގެ ޯއައު ޯޤާނޫނުތަކާއި ޯއަ ި
ި .6
ކ ޯމަސައކަތ ޯކުރިއަށދާގޮތުގެޯ
ޙލާއެއ ޯނިމިދިޔަ ޯގޮތުގެ ޯރިޕޓާއިޯ ،އަދި ޯކޮނމެ ޯމަހަ ު
ފުރިހަމަ ޯކުރުމަށފަހު ޯއެ ޯމަރު ަ
ރިޕޓެއޯހިމަނައިޯމިޯއޮތރިޓީއާޯހަވާލުކުރުނޯ.
ވޭޯ
ކި ޯފަރާތތަކާ ޯބޭއ ޯ
ބމުގެ ޯއައު ޯޤާނޫނުތަކާއި ޯއަދި ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކުގެ ޯދަށުނ ޯހަދާ ޯގަވާއިދުތަކައި ޯގުޅޭގޮތުނ ޯއެ ޯ
ި .7
ބައދަލުވުނތަކުގެޯޔައުމިއޔާތައޯމިޯއޮތރިޓީއާޯހަވާލުކުރުނޯ.
ދ ޯގަވާއިދުތައ ޯޑރާފޓ ޯކުރުމުގެ ޯމަރުޙަލާތަކުގައި ޯމިޯ
ދ ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކުގެ ޯދަށުނ ޯހަ ާ
ބމުގެ ޯއައު ޯޤާނޫނުތަކާއި ޯއަ ި
ި .8
އޮތރިޓީގެޯއިތުރުނ ޯމިނިސޓރީޯއޮފ ޯނެޝަނަލ ޯޕލޭނިނގޯއެނޑ ޯއިނފރާސޓރކޗަރއާއިޯ ،ކަމާއިގުޅޭޯއެހެނިހެނޯ
ސޓޭކހލޑަރުނނާއިޯމަޝވަރާކޮށޯ،ލަފާހދުނ.
ބމުގެ ޯއައު ޯޤާނޫނުތަކާއި ޯއަދި ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކުގެ ޯދަށުނ ޯހަދާ ޯގަވާއިދުތައ ޯޑރާފޓކުރާ ޯކޮނމެ ޯމަރުޙަލާއެއޯ
ި .9
ނިނމުމަށފަހު ޯއެ ޯނިނމުމެއ ޯނިނމަފައިވާ ޯގޮތުގެ ޯޕރެޒެނޓޭޝަނެއ ޯއެކުލަވާލައި ޯމި ޯއޮތރިޓީއާއި ޯމިނިސޓރީ ޯއޮފޯ
ނެޝަނަލޯޕލޭނިނގޯއެނޑޯއިނފރާސޓރކޗަރއަށޯހުށަހަޅައިޯ،ޙިއސާކުރުނޯ.
ބމުގެޯއައުޯޤާނޫނުތަކާއި ޯއަދިޯއެޯޤާނޫނުތަކުގެޯދަށުނ ޯހަދާޯގަވާއިދުތަކުގެޯޑރާފޓ ޯނިމުމުނ ޯއެޯޑރާފޓ ޯކަމާއިގުޅޭޯ
ި .10
ދއި ޯއެ ޯކޮމެނޓތައޯ
އެނމެހައި ޯސޓޭކހލޑަރުނނާ ޯޙިއސާކޮށ ޯއެނމެހައި ޯސޓޭކހލޑަރުނގެ ޯކޮމެނޓތައ ޯހ ަ
މިނިސޓރީ ޯއޮފ ޯނެޝަނަލ ޯޕލޭނިނގ ޯއެނޑ ޯއިނފރާސޓރކޗަރއާއި ،މި ޯއޮތރިޓީގެ ޯމަޝވަރާއާއި ޯލަފާއާއިޯ
މދުޯގޮތެއޯނިނމައިޯފައިނަލޯޑރާފޓޯއެކުލަވާލުނޯ.
އެއގޮތވާގޮތުގެމަތިނޯހިމެނުމާއި ެ
ދ ޯގަވާއިދުތަކުގެ ޯފައިނަލ ޯޑރާފޓ ޯމިނިސޓރީ ޯއޮފޯ
ދ ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކުގެ ޯދަށުނ ޯހަ ާ
ނތަކާއި ޯއަ ި
ބމުގެ ޯއައު ޯޤާނޫ ު
ި .11
ނެޝަނަލ ޯޕލޭނިނގ ޯއެނޑ ޯއިނފރާސޓރކޗަރއާއި ،މި ޯއޮތރިޓީގެ ޯމަޝވަރާއާއި ޯއިރުޝާދާއި ޯއެއގޮތވާޯ
ބނުނވާޯ
ގޮތުގެމަތިނ ޯނިނމުމަށފަހުޯ ،އެ ޯފައިނަލ ޯޑރާފޓގެ ޯޓރެއިނިނ ޯކަމާގުޅޭ ޯފަރާތތަކަށ ޯދިނުމަށ ޯ ޭ
ޕރެޒެނޓޭޝަނތައ ޯތައޔާރުކޮށޯ،މިޯއޮތރިޓީއާޯހަވާލުކޮށޯ،މިޯއޮތރިޓީއިނ ޯއެޯޕރެޒެނޓޭޝަނތައ ޯދެވޭނެޯފަރާތެއޯ
ޓރެއިނކުރުނޯ.
ދ ޯގަވާއިދުތަކުގެ ޯފައިނަލ ޯޑރާފޓ ޯފާސކުރުމަށ ޯމިޯ
ނތަކުގެ ޯދަށުނ ޯހަ ާ
ދ ޯއެ ޯޤާނޫ ު
ނނުތަކާއި ޯއަ ި
ބމުގެ ޯއައު ޯޤާ ޫ
ި .12
އޮތރިޓީއާ ޯޙަވާލުކޮށޯ ،މި ޯއޮތރިޓީއިނ ޯއަނގާ ޯގޮތެއގެމަތިނ ޯކަމާއިގުޅޭ ޯފަރާތތަކަށ ޯފޮނުވައި ޯފާސވުމުނ ޯއެޯ
ޓއާޯހަވާލުކުރުނ.
ޤާނޫނުތަކާއިޯއަދިޯގަވާއިދުތަކުގެޯމައޗަށޯއެކުލަވާލަފާއިވާޯޕރެޒެނޓޭޝަނޯފައިނަލކޮށޯމިޯއޮތރި ީ
ބމުގެ ޯއައު ޯޤާނޫނުތަކާއި ޯއަދި ޯގަވާއިދުތަކުގެ ޯމައޗަށ ޯއެކުލަވާލަފައިވާ ޯފައިނަލ ޯޕރެޒެނޓޭޝަނުގެ ޯޓރެއިނިނތައޯ
ި .13
ކަމާއިގުޅޭޯފަރާތތަކަށޯދިނުމުގައިޯމިޯއޮތރިޓީއަށޯއެހީތެރިކަނޯފރުކޮށދިނުނޯ.
ގވާއިދުތައ ޯފާސވުމުނ ޯއެ ޯމަސައކަތ ޯކުރިއަށ ޯދިޔަޯ
ދށުނ ޯހަދާ ޯ ަ
ނތަކާއި ޯއަދި ޯއެ ޯޤާނޫނުތަކުގެ ޯ ަ
ބމުގެ ޯއައު ޯޤާނޫ ު
ި .14
ގޮތުގެޯމައޗަށާއިޯ،މަސައކަތޯނިނމިޯގޮތުގެމައޗަށޯރިޕޓެއޯހިމަނައިޯރިޕޓޯމިޯއޮތރިޓީއާޯޙަވާލުކުރުނޯ.
ގވާއިދުތަކާއިޯގުޅިގެނ ޯކުރަނޖެހޭޯހުރިހާޯމަސައކަތެއޯ
ދޯ ަ
ދށުނ ޯހަ ާ
ނތަކާއި ޯއަދި ޯއެޯޤާނޫނުތަކުގެޯ ަ
ބމުގެޯއައުޯޤާނޫ ު
ި .15
(ރިޕޓތަކާއިޯ،ޕރެޒެނޓޭޝަނތައޯހިމެނޭގޮތަށ)ޯނިމުމުނޯއެޯހުރިހާޯމަސައކަތެއޯމިޯއޮތރިޓީއާޯހަވާލުކުރުނޯ.
މަސައކަތަށޯބޭނުނވާޯތަޖުރިބާޯ ޯ:

 .1ޝަރީޢާ ޯއާއި ޯޤާނޫނީ ޯދާއިރާއިނ ޯމާސޓާސ ޯޑިގރީ ޯ(އެމ.އެނ.ކިއު.އެފ ޯލެވެލ ޯޯ )9ހާސިލުކޮށފައި ޯވުމާއެކުޯ
ވތަ؛
ބފައިވުނޯނު ަ
މަސައކަތާގުޅޭޯދާއިރާއެއގައިޯޯ5އަހަރުދުވަހުގެޯމަސައކަތުގެޯތަޖުރިބާޯލި ި
ހސިލުކޮށފައި ޯވުމާއެކުޯ
ބޗިލާރސ ޯޑިގރީ ޯ(އެމ.އެނ.ކިއު.އެފ ޯލެވެލ ޯާ ޯ )8
ނ ޯދާއިރާއިނ ޯ ެ
 .2ޝަރީޢާ ޯއާއި ޯޤާނޫ ީ
ބފައިވުނޯ.
މަސައކަތާގުޅޭޯދާއިރާއެއގައިޯޯ8އަހަރުދުވަހުގެޯމަސައކަތުގެޯތަޖުރިބާޯލި ި
 .3ޤާނޫނީޯވަކީލުކަމުގެޯހުއދަޯއޮތޯފަރާތަކަށވުނ.
މސައކަތޯކުރެވޭނެޯފަރާތެއޯކަމުގައިވުނޯ.
 .4މލޑިވސޯލޭނޑޯއެނޑޯސަރވޭޯއޮތރިޓީގައިޯފުލޓައިމކޮށޯ ަ
އވުނޯ.
ބފައިވާޯފަރާތެއކަމުގަ ި
 .5ޤާނޫނުތަކާއިޯއަދިޯގަވައިދުތައޯޑރާފޓޯކުރުމުގެޯމަސައކަތުގެޯތަޖުރިބާޯލި ި
މުސާރަޯޯ :
ކޮނމެޯމަހަކު40,000/-ޯ:ރ(ޯ.ސާޅީސހާސޯރުފިޔާ) ޯ
މުއދަތުޯ ޯ:
ޯ06 .1މަސޯދުވަސޯ
މަސައކަތ ޯކުރުމަށ ޯޝަޢުގުވެރިވާ ޯފަރާތތަކުގެ ޯޕރޮޕސަލ ޯހުށަހަޅުއވާއިރު ޯވރކ ޯޕލޭނ ޯޝެޑިއުލވެސ ޯހުށަހެޅުމަށޯ
ދަނނަވަނޯ.
މަސައކަތުޯގަޑިޯޯ :
ޯ08:00އިނޯ14:00އަށ ޯ

