
` 
 

 
 

 

1 

 

  2019/14 ނަންބަރ   ބިލ  
 

 ބިލ   ތަރިކައިގެ  ސަގާފ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

ބާބ   އެއްވަނަ   
 ފެށ ން 
 

ފ  ަސގާ ،ފ  ތަރިކަ ކަނަޑއެޅ މާއިަސގާމިއ ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ " )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރ ފާއި 

ލ ތަްއ އ ސޫގ ޅޭ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މާ

ފަރ ދ ންގެ  ދައ ލަތާއިޮގތ ން  ކަނޑައެޅ ާމއި، ކަާމގ ޅޭ

ލިބޭަފދަ  ފ  ތަރިަކއަށް ގެއްލ ންަސގާ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅ ާމއި،

ގޮތ ގައި ަބޔާންކޮށް އެައށް  ގޮތަށް ހިންގާ ޢަމަލ ތަކަކ  ކ ށ ގެ

ފ  ތަރިކައާބެޭހ ަސގާ އަދަބ  ކަނޑަެއޅ މާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ފ  ތަިރކަ ަސގާ ދިރާސާތައް ކ ރ މާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ލ ަތއް އ ސޫގ ޅޭ އެނޫންވެްސ  ެހއްޓ މާލެކާތެރިކޮށް ބެރައް

 ބަޔާންކ ރ މ ގެ ޤާނޫނެވެ.

ފ  ތަރިކަިއެގ ސަގާ މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ށ(  

 ޤާނޫނ " އެވެ.

 

 ޞަދ ތައް ތިރ ގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަނ ެއވެ.ޤްމި ޤާނޫނ ގެ މަ  .2 މަޤްޞަދ  

އަންނަން މިހާރ ގެ ޖ ލ ތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކަ  )ހ(  

އޮތް ޖ ލ ތަކަށް ރައްކާތެިރަކމާއެކ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކަިއ، 



 

 

 

 

 

 

 2 

 ަވއިސަގާފަތް ދިރ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިަކ ދެނެގަނެ،

ލ ތައް އ ސޫގ ޅޭ  އެ ތަކެތި ގިންތިކޮށް ދަފްތަރ ކ ރ މާއާލާކޮށް، 

 ބަޔާންކ ރ ން؛

ލ ަތއް އ ސޫ ގ ޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކ ރ މާ )ށ(  
  ކަނޑައެޅ ްނ؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިަކ ރައްކާތެރިކ ރ މ ަގއި ެއކިެއކި  )ނ(  
 ން؛ރ ފަރާތްތަކ ގެ ޒިންމާތައް ބަޔާްނކ 

ލ ތަްއ އ ސޫކޮށް ހިންގ މާބެހޭ މ ޤާއި ޑ ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަން )ރ(  
 ބަޔާންކ ރ ން؛ 

އެ  ،ގޮތ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންކަމާއި  ނ ގެ ދަށ ން ކ ށ ގެޤާނޫ )ބ(  
 ލ ތައް ބަޔާންކ ރ ން.އ ސޫގ ޅޭ  އަދަބ  ކަނަޑއެޅ މާ ކ ށްތަކަށް

 

 ދެވަނަ ބާބ  
 މަފްހޫމްތަކ ގެ ރަދ ފ  

 
ވަނަ ާމއްާދގެ ނިޔަލަްށ  11މާއްދާިއން ފެށިގެން ވަނަ  4ޤާނޫނ ގެ  މި  .3 އަސާސް  މަފްހޫމްތަކ ގެ 

ޤާނޫނ  ބިނާވެގެްނވާ މައިގަނޑ   ބަޔާންެވގެންވާ ޢިބާރާތްތަަކކ ، މި
އެވަނ   މަފްހޫމްތަކެވެ. އެ މަފްހޫމްތަްއ އެ ާމއްދާތަކ ަގއި ަބޔާންކޮށްަފއި

މި ޤާނޫނ ގެ މަޤްޞަދ   ،މި ޤާނޫނ ގެ އަސްލ  އެގޮތ ގައި ދެމެހެއްޓ މަށާއި
 ފ ޅާ މިނ ގައި ޙާޞިލ ކ ރ މަށް މަގ ފަހިކ ރ މ ގެ ބޭނ މ ގަެއވެ. ިމ އެންމެ

އެ މަފްހޫމްތަކަށް  ،ޤާނޫނ ގެ ހަމަ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް މާނަކ ރަންވާނ  
 ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.

 
 ،އާަދކާދައާއި ންގެ ހި"ސަގާފ  ތަރިކަ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ، ދިވެ  .4 ތަރިކަ  ސަގާފ  

މާޒ އާއި ތާރ ޚާ ގ ޅިފަިއވ މ ގެ ސަބަބ ން ދިވެހިރާއްޖެއަްށ މ ހިންމ  
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ބިނާތަކާއި ސަރަޙައްދ ަތކަށެވެ. ިމ މާނައިެގ  ،ަތކެްއޗާއި  ،ކަންކަމާއި
 ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބާވަތްަތކ ގެ ތަރިކަ ހިމެނެއެވެ.

 ؛އ ފ ލޭ ސަގާފ  ތަރިކަ )ހ(  

 ބިނާތައް؛އާސާރ   )ށ(  

 އަދި އް؛ސަރަޙައްދ ތަ  އާސާރ  )ނ(  

 މަޢ ނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަ. )ރ(  
 

ްނގެ މާޒ އާިއ، ހިތަިރކަ" ކަމަްށ ބ ނެފައި ެއވަނ ، ދިވެ "އ ފ ލޭ ސަގާފ   .5 އ ފ ލޭ ސަގާފ  ތަރިކަ 
ތާރ ޚާއި ާއދަކާދައާ ގ ޅިފަިއވ މ ގެ ސަބަބ ން  ،ސަގާފަތާއި 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މ ހިންމ  ތަކެްއޗާއި، އިޖްތިމާޢ ، އަދަބ ، ފަންނ ، 
ތާރ ޚ  ނ ވަތަ އާކިއޮލޮޖިކަލް ގޮތ ން ބަލާއިރ  އަންނަނިވި ބައިތަކ ެގ 

 ތެރޭގައި ހިމެނޭ އ ފ ލޭ ތަކެްއެޗވެ.
ޑިން ނ ވަތަ ކަނޑ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދ ގެ ބިމ ގެ އަ )ހ(  

ބިމ ެގ  ކަނޑ ގެ ައޑ ގަިއވާ ބިމ ން ނ ވަތަ އެ އަޑިން ނ ވަތަ އެ
 ؛އަޑިން ފެންނަ ތަކެތި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ރ ަގއި ދިރިއ ޅ ނ  ބަޔަކަށް ނިސްބަތްކ ރެޭވ  )ށ(  
ބައެްއގެ އާދަކާދަާއއި ަސގާފަތ ގެ އަސަރ  ދައްކ ަވއިދޭ  އެ

 ؛ތަކެތި
ސަގާފަތާއި ތާރ ޚާ ގ ޅިފަިއާވ ފަންނ ، އަސްކަރ  ނ ވަަތ  )ނ(  

ެއގޮތ ން  ،ގޮތ ން ފާހަގަޮކށްލެވޭ ތަކެްއޗާއި  ތިމާޢ ޖްއި
ަޤއ މ  ފެންވަރ ގައި ފާހަގަކޮށްެލވޭ  ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަާކއި
ތަޖ ރިބާކާރ ންނަށް  ،ޢިލްމ ވެރިންނާއި ،ސިޔާސ  ލ ޑަރ ންނާއި 

ނިސްބަތްކ ރެވޭ ތަކެްއޗާިއ، ޤައ މ  އެކިެއކި ހާދިސާތަކަށާިއ 
 ؛ޒަމާންތަކަށް ނިސްބަތްކ ރެވޭ ަތކެތި

 ،ފަންނ ވެރިކަމ ގެ ގޮތ ން ާފހަގަކޮށްލެޭވ ތަސްވ ރ ަތކާއި  )ރ(  
ކ ރެހ ންތަކާއި އަތްތެރި މަސައްކަތ ގެ ފަންނ ވެރިކަްނ 
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ދައްކ ަވއިދޭ މަޢ ދަނ  ހިލަ އަދި ގާ ފަދަ ތަކެިތން 
 ؛ތައްޔާރ ކޮށްަފއިވާ ަތކެތި

 ؛އެިކއެކި ތަކެތ ގައި ިލޔެ ރައްާކކޮށްފައިވާ ިލޔެކިޔ ންަތއް )ބ(  

ކަންވާރ  ަފދަ ފަރ ނ ޗަރާއި، މިއ ިޒކ  ކ ޅޭ ސާމާނާއި ގެވެހި  )ޅ(  
 ؛ހިފައިގެންގ ޅޭ ތަކެތި

 އޯިޑއޯާއއި ވ ޑިޯއއާ ގ ޅިފަިއވާ އެނަލޮގް އަދި ޑިޖިޓަލް ތަކެތި. )ކ(  
 

"އާސާރ  ބިނާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ، ސަގާފަާތއި، ތާރ ޚާއި،   .6 ބިނާ  އާސާރ  
އާދަކާދައާ ގ ޅިފަިއވާ ބިނާކ ރ މ ގެ ފަންނ ވެރިކަން ދައްކ ވަިއދޭ ނ ވަތަ 

ބިނާއެއް ނ ވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބާވަތ ން، އެއަށް ެދވިފަިއވާ ދަރަޖައެްއެގ އެ 
ސަބަބ ން، ތާރ ޚ  ނ ވަތަ ޢިލްމ  ނ ވަތަ ފަންނ ވެރިކަމ ގެ ގޮތ ްނ 

 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބިނާތަާކއި ޢިމާރާތްތަކަށެވެ.
 

ަސގާފަތާިއ، ތާރ ޚާއި،  ،ސަރަަޙއްދ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނ  އާސާރ "  .7 ސަރަޙައްދ   އާސާރ  
އާދަކާދައާ ގ ޅިފަިއވާ ބިނާކ ރ މ ގެ ފަންނ ވެރިކަން ދައްކ ވަިއދޭ ނ ވަތަ 

ބިނާއެއް ނ ވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބާވަތ ން، އެއަށް ެދވިފަިއވާ ދަރަޖައެްއެގ  އެ
ގޮތ ްނ  ސަބަބ ން، ތާރ ޚ  ނ ވަތަ ޢިލްމ  ނ ވަތަ ފަންނ ވެރިކަމ ގެ

އިންސާނ   ،ޢިމާރާތްތަކާއި ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބިނާތަާކއި 
ނ ވަތަ އިްނސާނ  އަދި ގޮތ ން  ސަގާފ މަސައްކަތްތެރިކަމ ގެ ސަބަބ ން 

ޤ ދ ރަތ  އަސަރ ގެ ސަބަބ ން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސަރަޙަްއދ ތަކަށާިއ 
 އާިކއޮލޮޖިކަލް ސައިޓްަތކަށެވެ.

 
"މަޢ ނަވ  ސަގާފ  ތަިރކަ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނ ، ޖ ލ ން ޖ ލަށް   .8 ތަރިކަ  ސަގާފ   މަޢ ނަވ  

ނަޤ ލ ވަމ ން އައިސްަފއިވާ ާމޒ އާ ނ ވަތަ ތާރ ޚާ ގ ޅިފަިއވާ ާއދަކާދައާިއ، 
މާޒ އާ ނ ަވތަ ތާރ ޚާ  ،ނަމަވެސް  މިހާރ  ނެތިގޮސްަފިއވ  ،ބަހާއި
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މަޢ ނަވ  ގ ޅިފަިއވާކަމަށް ބެލެވޭ އާަދާކދަތަކާއި ޢިލްމާއި ހ ނަރަށެވެ. 
 ސަގާފ  ތަރިކަ ދެނެގަެނވޭނ  ައންނަނިވި ކަންކަމާއި ތަކެތިންެނވެ.

ިދވެހި ބަހ ންނާއި ދިވެހި ބަހ ގެ  ،ދިވެހި އާދަކާދަތަކ ންނާއި )ހ(  
ންގެ ހިދިވެހި އަދަބިއްޔާތ ންާނއި ދިވެ ،ބަހ ރ ވަތަކ ންނާއި

 ؛އަކ ރ ން
 ޢ ރ ފ ތަކ ންނާއި އާދަކާދަތަކ ްނ؛ލ ވަމ ން އައިސްަފއިވާ ޤ ނަ )ށ(  

 ،ނެށ މ ންނާއި ،ތަމްސ ލ ންނާއި ،ކ ޅިވަރ ންާނއި )ނ(  
މިއ ިޒކ ންނާއި ފިލްމ ތަކ ންނާއި،  ،ޅެންވެރިކަމ ންނާއި 

 ކ ރެހ މ ންނާއި، ފަންނ ވެރިކަމ ންނާއި ފޮތްތަކ ން؛
ތިމާޢ  އަދި ދ ނ  ޢަޤ ދާއާ ގ ޅިފައިވާ ނ ވަތަ ގ ޅިފަިއިވ ޖްއި )ރ(  

 ؛އާދަކާދަތަކ ންނާއި ފާހަަގކ ރ ްނތަކ ން
ޢިލްމ ންނާއި ދިރިއ ޅ މާ ނ ވަތަ ޤ ދ ރަތ  ކަންކަމާ ގ ޅިފައިވާ  )ބ(  

 ؛އާދަތަކ ން
 .މ ންމަސައްކަތްތެރިކަ )ޅ(  

 
 ތަރިކައިގެ  ސަގާފ   މަޢ ނަވ  

 އ ންޞ ރ  
"މަޢ ނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަިއެގ އ ންޞ ރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ،   .9

ޖ ލ ން ޖ ލަށް ނަޤ ލ ވަމ ން އައިސްފައިވާ މާޒ އާ ނ ވަތަ ތާރ ޚާ ގ ޅިފަިއާވ 
ވ ނަމަވެސް، މާޒ އާ ނ ަވތަ ތާރ ޚާ  ނެތިގޮސްފައިއާދަކާދަާއއި، މިހާރ  

ގ ޅިފަިއވާކަމަށް ބެެލވޭ އާދަާކދަތަކާއި، ޢިލްމާިއ ހ ނަރ ތަާކ ގ ޅިަފއިާވ 
  އާލާތްތަކާިއ، ާސމާނާއި ލިޔެކިޔ މަެށވެ. ،ފަރާތްތަކާއި

 
ވަިކ އެްއޗަަކްށ "ފާހަގަކ ރެޭވ ަސގާފ  ައގ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނ ،   .10 އަގ   ސަގާފ   ފާހަގަކ ރެވޭ 

ދެވިފަިއވާ ަސގާފ  ނ ވަތަ ތާރ ޚ  އަހ މިއްޔަތ ގެ ސަބަބ ން، އެ އެްއެޗްއ 
މިހާރ ގެ ޖ ލ ތަކަށާިއ  ،އި ށާއޭގެ އެންމެ ފ ރިހަމަ ގޮތ ގަިއ ރައްކާކ ރ މަ

 ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ މ ހިންމ ކަމ ގެ މިންވަރަށެވެ. އަންނަން އޮތް ޖ ލ ތަކަށް
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ސަރަަޙއްދ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނ ، ިމ ޙިމާޔަތްކ ރެވިަފއިވާ "  .11 ސަރަޙައްދ   ޙިމާޔަތްކ ރެވިފައިވާ 
 އާސާރ  ބިނާެއްއގެ ނ ަވތަ އާސާރ  ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކ ރާ ގޮތ ގެަމތިން 

 ސަރަޙައްދެްއގެ އިމ ގެ ވަަށއިެގން ކަނޑައެޅޭ ސަރަަޙއްދަށެވެ.
  

 ތިންވަނަ ބާބ  
 ޤާނޫނ  ހިންގ ން 

 
ތަރިަކ  ން ސަގާފ  ތިމި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަ  .12 ކަނޑައެޅ ން  ސިޔާސަތ  

ގ ޅޭ އެންމެހައި ިސޔާސަތ ަތްއ  ރައްކާތެރިކ ރ ާމއި ބެލެހެއްޓ މާ
 ަރއ ސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔގެ ލަފާގެމަތިން ަވޒ ރެވެ.ކަނޑައަޅާނ  

 
ބިނާތަާކއި  ،ސަގާފ  ތަރިކައިެގ ގޮތ ގަިއ ތަކެއްޗާއި، ތަންތަނާއި )ހ(  .13 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ވަޒ ރ ގެ 

 ން؛ސަރަޙައްދ ތައް ކަނަޑއެޅ މާގ ޭޅ ސިޔާސަތ ތައް ކަނޑައެޅ 

 ،ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ގޮތ ގައި ަކނޑައެޅޭ ތަކެއްޗާއި، ތަންތަނާއި )ށ(  
ސިޔާސަތ ތައް  ގ ޅޭ ބިނާތަކާއި ސަރަޙައްދ ތައް ރަްއކާތެރިކ ރ މާ

 ؛ކަނޑައެޅ ން
ދައ ލަތަށް ނެގޭ ބިންތަކަށް ބަދަލ ދިނ މ ަގއި މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  )ނ(  

 ؛ޢަމަލ ކ ރާނެ ސިާޔސަތ ތައް ކަނޑައެޅ ން
 ؛ކ ރެެވމ ންދޭތޯ ކަށަވަރ ކ ރ ންޛ ޤާނޫނ  ތަންފ  )ރ(  

 އިދ ތައް ހެދ ން؛މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދަްނޖެހޭ ގަވާ )ބ(  

ލިއްަޔތ  އޫސް އިާދރާތަކ ގެ މައި ވ ޒާާރގެ ދަށ ން ިހންގާ އާވ ޒާރާ )ޅ(  
 ؛އަދާކ ރޭތޯ ކަށަވަރ ކ ރ ން

ދިވެިހރާއްެޖއިން ބައިވެިރވެފަިއވާ ތަރިކައާބެހޭ ބައިނަްލއަްޤާވމ   )ކ(  
 ؛އެކިއެކި މ ޢާހަދާތަކާއި އެއްބަްސވ ންތައް ތަންފ ޛ ކ ރ ން

 އްޮކމިޓ ތަ ރަށް ަލފާދޭވަޒ  ކާ ގ ޅޭޮގތ ންމަރ ކަޒ ެގ މަަސއްކަތްތަ )އ(  
 .އ ފެއްދ ން
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 ރައްކާތެރިކ ރާ  ތަރިކަ  ސަގާފ  

 މަރ ކަޒ   ޤައ މ  
ގޮތ ން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިަކ ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ  )ހ(  .14

ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކ ރާ މަަސއްަކތްތައް ކ ރ މަށްޓަކަިއ، "ަސގާފ  

މަރ ކަެޒއް ތަރިކަ ރަްއކާތެރިކ ރާ ަޤއ މ  ަމރ ކަޒ " ގެ ނަމ ގައި 

 ،ހ ންނަންވާނެއެވެ. އެ މަރ ަކަޒށް އިނގިރޭިސ ބަހ ން ކިޔާނ  

 "ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް" އެވެ.

ޑިޕާޓްމަްނޓް " ކ ރިން ،އެކ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާ )ށ(  

ެގ ޓްނަމ ގައި ހިނގަމ ންއައި ޑިޕާޓްމަންގެ " ޖްއޮފް ހެރިޓޭ

"ސަގާފ  ތަރިކަ ރަްއާކތެރިކ ރާ ޤައ މ  މަރ ކަޒ " އަށް  ،ނަން

 ބަދަލ ވ ެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނެފައިވާ މަރ ކަޒ  އ ފެދ މާެއކ ،  )ނ(  

ގެ ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންނާިއ، އޮފް ހެރިޓޭޖް ޕާޓްމަންޓްޑި

ލަތްތަކާިއ، ަވސ  ގެ ހ ރިހާޓްމަސައްކަތްތަާކއި، އެ ޑިޕާޓްަމން

އެންމެހައި މާލ  އަދި މަދަނ  ޒިންމާތަކާއި ޙައްޤ ަތއް، މި 

ސަާގފ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކ ރާ ޤައ މ   ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އ ފައްދާ

 މަރ ކަޒަށް އެހިނދ ން ފެށިގެން ބަދަލ ވ އެެވ.

މ ަވއްޒަފ ންަނކ  މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބ ނެފައިވާ މަރ ަކޒ ގެ  )ރ(  
މ ވަްއަޒފ ންނެވެ. ނަމަވެސް، ެއކިެއކި  ގެސިވިލް ސަރިވސް

މި  މަކަށްލ ން މ ވައްޒަފ ން ނެގ އ ސޫކަންކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓް 
 މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  މަރ ކަޒ ގެ 

 ބާރ ތައް 
 މަްސއޫލިްއޔަތ ތަކާިއ ބާރ ތައް ތިރ ގައި ެއވަނ ެއވެ. މަރ ކަޒ ގެ  .15

ސަގާފ  ތަރިކަ ކަނޑައެޅ މ ގަިއ ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް  )ހ(  
 ކަނޑައަަޅއި ޢާންމ ކ ރ ން؛
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ސަގާފ  ތަރިކަ ގިންތިކޮްށ، ސަގާފ  ތަރިަކއިެގ ދަފްތަރެއް  )ށ(  
 ބެލެހެއްޓ ން؛އަދާހަމަކޮށް ، އެކ ަލވާލައި 

ޤައ މ  ތަރިކަިއގެ ޙާލަާތއި، އެފަދަ ތަރިކަ ަރއްކާތެރިޮކށް  )ނ(  
އިރ ޝާދ  ށް ލޯކަްލ ކައ ންސިލްަތކަ ބެލެހެއްޓ މާ ގ ޭޅގޮތ ން

 ދިނ ން؛
ސަގާފ  މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަާވއިދ ަގއިވާ ގޮތ ގެމަތިން  )ރ(  

އެފަދަ ތަރިކަ ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަްށ އާބާތ ރަފިލ ވައި ތަރިކަ
ރައްކާތެިރކޮށް ަޒމާންތަކަށް ދަމަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް ، ބަލަހައްޓައި
 ޤާއިމ ކ ރ ން؛

މި ޤާނޫނ  ތަންފ ޛ ކ ރ މަށްޓަކައި ލޯކަްލ ަކއ ންސިލްތަކާިއ  )ބ(  
 އިދާރާތަަކށް ސަގާފ  ތަރިކަ ބަލަހަްއޓާނެ ކަމާބެހޭ އެނޫންވެސް

 ގޮތ ގެ އިރ ޝާދ  ދިނ ން؛

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތ ގެމަތިން  )ޅ(  
 ރައްކާތެިރކ ރ މ ގެ މަސައްކަްތކ ރާ ފަރާތްތަކ ގެ  ސަގާފ  ތަރިކަ

 ޝަރ ޠ ތައް ކަނަޑއެޅ ން؛
ތަރިަކއާބެހޭ ބައިނަްލއަޤްާވމ   ަބއިވެިރވެފަިއވާދިވެހިރާއްޖެއިން  )ކ(  

 ކާއި ެއއްބަްސވ ންތައް އެިކއެކި މ ޢާހަދާތަ
 ؛ލަފާދިނ ން ަވޒ ރަށްތަންފ ޛ ކ ރެވެމ ންދޭތޯ ބެލ މ ަގއި 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަާވއިދ ަގިއވާ  )އ(  
 ،ބަލަހައްޓަމ ންދޭތޯ ބަލައި ަސގާފ  ތަރިކަ ގޮތ ގެމަތިން 

 ނިޓަރކ ރ ން؛މޮ
 ،އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފ  ތަރިަކއަށް ގެއްލ ންދޭ ފަރާތްތަކާ )ވ(  

ވ ޒާާރިއން އިހ މާލ ވާ ފަރާތްތަކާމެދ  ފިަޔވަޅ ެއޅ މާ ގ ޅޭގޮތ ން 
 ކ ރ ން؛ޛ ލ ތައް ތަންފ އ ސޫ ކަނޑައަޅާ ަގވާއިދ ތަާކއި 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކައަށް ކޮށްފާނެ އަސަރ  )މ(  
ލ ަތއް އ ސޫބެލ މަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓް ހެދ މާގ ޅޭ 

 ކަނޑައެޅ ްނ؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފ  ަތރިކަ ހޯދ މަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  )ފ(  

ސަރަޙައްދ  ބެލ މާއި، އެފަަދ ދިރާސާތައް ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް 
 އެ މަސަްއަކތް ކ ރަމ ންދާ ގޮތް ބެލ ން؛ ،ހ އްދަ ދިނ މާއި

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދ ގެ ތެރޭގައި ހ ރި ަސގާފ  ތަރިކަ  )ދ(  
 ،ސައިންސްެގ ހަމަތަކ ގެމަތިން ހޯދައި ބަލައި ދިރާސާކ ރ މާއި 

އެފަދަ ދިރާސާތައް ކ ރ ަމށް ހިތްވަރ ދ ، އެހ ތެރިަކން 
 ފޯރ ކޮށްދިނ ން؛

ސަގާފ  ތަރިކައާ ގ ޭޅގޮތ ން ެއއްކ ެރވޭ މަޢ ލޫމާތ ، ރައްކާތެރި  )ތ(  
ލަތްތަްއ މެދ ވެރިކޮްށ ވަސ  ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން ޒަމާނ 

 ބެލެހެއްޓ ން؛
މަރ ކަޒ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ލެްއގެ ދަށ ން އ ސޫކަނޑައެޅިަފިއވާ  )ލ(  

 ނެގ ްނ؛ ޚިދ މަތްތަކަށް އަގ 
މަރ ކަޒ ގެ މަސަްއކަތްތައް ހިންގ މަށްޓަކައި ެއކިެއކި ކޮމިޓ ތަްއ  )ގ(  

 ހެދ ން؛
ންގެ އާދަކާދަާއ ހިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިަކއާ ގ ޭޅޮގތ ންނާއި ދިވެ )ޏ(  

އެ މަޢ ލޫމާތ   ،ދިރާސާތައްކޮށް ،ގ ޭޅގޮތ ން ހޯދ ންތައް ހޯދައި
 ޢާންމ ކ ރ ން؛

 ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑ  ހިންގ ން؛ )ސ(  

ގ ޅޭ ކަންކަމ ަގއި ޢާންމ ންގެ  ސަގާފ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކ ރ މާ  )ޑ(  
ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ގެ ޙަރަކާތްތައް  ،މަޝްވަރާާއއި ޚިޔާލ  ހޯދައި

 ހިންގ ން؛
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ގޮތ ގެމަތިން  ެއއްގޮްތވާމި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދާ  )ޒ(  
ބިނާތަކާއި ސަރަޙައްދ ަތއް  ،ސަގާފ  ތަރިކަ ހިމެނޭ ތަންތަނާއި

 ؛ގ ޅޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސ ން ޢާންމ ންނަށް ހ ޅ ވާލ މާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިަކއަށް ެގއްލ ންދޭ ފަރާތްތަކާިއ  )ޓ(  

 ؛އިހ މާލ ވާ ފަރާތްތަކާމެދ  ފިޔަަވޅ އެޅ ން
 

ެގ ފަރާތ ން ދައ ލަތ   ލަތްތައް ވަސ  އި ހިންގާނެ ބަޖެޓާމަރ ކަޒ    .16 ލަތްތައް ވަސ   ބަޖެޓާއި 
 ނެެއވެ.ހަމަޖައްސައިދޭންވާ

 
ެއ ބޭނ ންތަކާއި،  އ ފައްދާ މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އ ފައްދާ ކޮމިޓ ތައް  .17 އ ފެއްދ ން  ކޮމިޓ  

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  ،ލ ތައްއ ސޫގ ޅޭ ެއންމެހައި  ހިންގ މާ ތަކ ގެކޮމިޓ 
 ކަނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ. ހަދާ ގަވާއިދ ގައި

 

 ވަނަ ބާބ  ހަތަރ  
 ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑ  

 
ޓ މަށް ބެލެހެއްވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފ  ތަިރަކ ރައްކާތެިރކޮށް ދި )ހ(  .18 ޑ  ފަން  ޓްރަސްޓް  ހެރިޓޭޖް 

ހެރިޓޭޖް ޤާއިމ ކ ރެވިފަިއވާ ކ ރެވޭ ކަންކަމަށް ޚަރަދ ކ ރ މަށް 

 ާވނެއެވެ.އޮންނަން  އްޓްރަސްޓް ފަންޑެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  އެކ ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާ މި )ށ(  

ދަށ ން ހިނގަމ ންއައި "ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑ "، ހެރިޓޭޖްގެ 

"ސަގާފ  ތަރިކަ ރަްއކާތެރިކ ާރ  އ ފައްދާމި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން 

 ޤައ މ  މަރ ކަޒ " ގެ ދަށަށް ބަދަލ ވ ެއވެ.
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ގެ ތަކ ފަންޑ ގެ ރައ ސ ލްމާލ  އެކ ެލވިގެްނވަނ  އަންނަނިވި މާލ  މަންފާ  .19 ފައިސާ  ޖަމާކ ރެވޭ  ފަންޑަށް 
 މައްޗަށެެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކ ރ މަށް  )ހ(  
ދިވެހިރާއްޖެާއއި ދިވެހިާރއްޖެިއން ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކ ން ދޭ ިހލޭ 

 އެހ އާިއ، ވަޤ ާފއި ހަދިޔާ؛
 ޙަރަކާތްތަކ ން ލިބޭ ފައިސާ؛ މަށް ހިންގޭއެހ  ހޯދ  )ށ(  

ނަާގ ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތަކަށް  މަރ ކަޒ ން މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  )ނ(  
 ފ ގެ ފައިސާ؛

ކާއި އެޫނންވެސް ސަގާފ  ތަރިކަކަމ ގަިއ ޤައ މ  ދާރ ލްއާސާރ ތަ )ރ(  
ފ ެގ ޢާންމ ން ވަނ މަށް ނަގާ  ކަނޑައަޅާަފިއވާ ތަންތަނަށް

 ފައިސާ؛
 ތަކ ން ލިބޭ ފައިސާ؛ޓްފަންޑ ން ޤާއިމ ކ ރާ އިންެވްސޓްމަން )ބ(  

ތަރިކަ ރަްއކާތެރިކ ރ ަމށްޓަކައި ކ ރެވޭ މަސަްއކަތްތަަކށް ސަގާފ   )ޅ(  
 ؛ހޯދޭ ފައިސާ

ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ން ަސގާފ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކ ރ މަށްޓަަކިއ  )ކ(  
 .ކަނޑައެޅޭ ަފއިސާ

 
 ބޭނ ންކ ެރިވދާނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރ މަށް ފަންޑ ގެ ފައިސާ   .20 ބޭނ ންކ ރ ން  ފައިސާ  ފަންޑ ގެ 

 މާއްދ  އަދި މަޢ ނަވ  މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ދަފްތަރ ކ ރެވިފަިއވާ  )ހ(  
ކ ރ މަށް ކ ްއލި ޙާލަތ ގައި ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ތަރިކަ ރައްކާތެރި 

 އެހ ތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން؛
ިމ ތަރިަކ ރައްކާތެރިކ ރ މަށްަޓކައި  މާއްދ  އަދި މަޢ ނަވ  )ށ(  

ތަާކ ލ އ ސޫޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދ ގައި ބަޔާންކ ރާ 
ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ އެހ ތެރިކަން އެްއގޮތްާވ ގޮތ ގެމަތިން 

 ފޯރ ކޮށްދިނ ން؛
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މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތ ގެމަތިން  )ނ(  
 ،ތަޢ ލ މާއި ރަކާތްތަކާިއ،ޙަތަރިކަ ރައްކާތެިރކ ރ މާބެހޭ 

ސަރވޭތަކާއި ލިެޔކިޔ ންތަްއ  ،ދިރާސާތަކާއި  ،ތަކާއިތަމްރ ނ 
 .ތައްޔާރ ކ ރ ން

 
 ފައިސާ  ފަންޑ ގެ 

 ކ ރ ން ޓް އިންވެސް 
މަރ ކަޒަށް މަންފާ ހޯދ މަށްޓަކައި ފަންޑ ެގ ފައިާސ   .21

ކ ރާނެ މިންވަރާިއ ޓް އިންވެސްކ ރެވިދާެނއެވެ. ިމގޮތ ން ޓް އިންވެސް
ވަަނ  22ކ ރާނެ ދާއިރާަތްއ ކަނަޑއަޅާނ  މި ޤާނޫނ ެގ ޓް އިންވެސް

 މާއްދާގައި ަބޔާންކ ރާ ފަންޑ ެގ ބޯޑ ންނެވެ.
 

ފަންޑ ގެ ބޯޑ  ެއކ ލެިވެގންވަނ  ފަންޑ ގެ ޓްރަްސޓް  )ހ(  .22 ފަންޑ ގެ ބޯޑާއި އިދާރ  ހިންގ ން 
 9އަންނަނިވި ، ޢައްޔަންކ ެރވޭސްޓޭޓްމަންޓާ އެްއގޮތަށް 

 )ނ ވަެއއް( މެންބަރ ންގެ މައްަޗށެވެ.
 ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވ ޒާާރގެ ަވޒ ރ ؛ (1)   

ސަގާފ  ތަރިަކިއގެ ކަްނކަމަށް ޒިންމާވާ ވ ޒާާރގެ ަވޒ ރ   (2)   
 )ދޭްއ( މެންބަރ ން؛ 2 ޢައްޔަންކ ރާ

ކަންކަމަށް ޒިންމާާވ ވ ޒާާރއިން ކަނަޑއަާޅ މާލ   (3)   
 ފަރާތެއް؛

ތިމާވެށ ގެ ކަްނކަމަށް ޒިންމާާވ ވ ޒާާރއިން ކަނަޑއަާޅ  (4)   
 ފަރާތެއް؛

ފަތ ރ ވެރިކަމާގ ޭޅ ކަންކަމަްށ ޒިންމާާވ ވ ޒާރާއިްނ  (5)   

 ކަނޑައަޅާ ފަރާެތއް؛
ވ ޒާާރއިން ކަނަޑއަާޅ ތަޢ ލ މާގ ޅޭ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ  (6)   

 ފަރާތެއް؛
ދ ނ  ކަންކަމަށް ޒިންމާާވ ވ ޒާރާއިން ކަނަޑއަާޅ  (7)   

 ފަރާތެއް؛
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 .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ން ކަނޑައަޅާ ފަރާެތއް (8)   

ފަންޑ ގެ ބޯޑ ގެ ހިންާގ ަގވާިއދެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން  )ށ(  
ތެރޭގައި، ަވޒ ރ  އެކ ަލވާލަިއ )ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ގެ  90ފަށާތާ 

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ.
ފަންޑ ގެ އިދާރ  ކަންކަން ަބލަހައްޓާނ  މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  )ނ(  

"ސަގާފ  ތަރިކަ ަރއްކާތެރިކ ރާ ަޤއ މ  މަރ ކަޒ "  އ ފެދޭ
 އިންނެވެ.

ހެރިޭޓޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑ  އޮޑިޓަރ  ،ކޮންމެ މާލ  އަހަރަކ  )ރ(  
 ރައްޔިތ ްނގެ މަޖިލ ހަށް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓ  ޖެނެރަލް އޮޑިޓްކޮްށ،

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކޮންމެ މ ލާދ  އަހަރެއް ނިމ މ ން އެ އަހަރަކ  ފަންޑ   )ބ(  

އަހަރެއް ހިންގިގޮތ ގެ އަހަރ  ރިޕޯޓ  ތައްޔާރ ކޮށް، ކޮންމެ މާލ  
)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭަގއި  3ނިމޭތާ 

ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަާށއި ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަށް ވަޒ ރ  
 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ ބާބ  ފަސް 
 ސަގާފ  ތަރިކަ ދަފްތަރ ކ ރ މާއި ގިންތިކ ރ ން 

 
ސަގާފ  ތަރިކަ ދަފްތަރ ކ ރ މާއި 

 ގިންތިކ ރ ން 
 ،ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ރައްކާތެރިކ ރެވޭ އ ފ ލޭ ަސގާފ  ތަރިަކއާއި  މި )ހ(  .23

އާސާރ  ބިނާތަކާއި، ާއސާރ  ސަރަޙައްދ ތަކާއި މަޢ ނަވ  ސަާގފ  
މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ، ތަރިކަިއގެ މައްޗަށް އެކ ެލވޭ ދަފްތަރ ތަކެއް
ލ ތަކާ އެްއގޮތްާވ އ ސޫހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ 

 ބަލަަހއްޓައި ޢާންމ  ކ ރަންވާެނއެވެ. ގޮތ ގެމަތިން މަރ ކަޒ ން
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 2މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކ ރާ ދަފްތަރ ތައް ކޮންމެ  )ށ(  
ދަފްތަރަށް  ،)ެއކެއް( ފަހަރ  މ ރާޖަޢާކޮށް 1)ދޭއް( އަހަރ ން 

 އަންނަ ބަދަލ ތައް ޢާންމ  ކ ރަންވާނެެއވެ.
ަޤއ މ  ފެންވަރ ،  ންެއއްގޮްތވާ ގޮތ ގެމަތިމި މާއްދާގެ )ހ( އާ  (ނ)  

އަތޮޅ  ފެންވަރ  އަދި ރަށ  ެފންވަރ ަގއި، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން 
ލ ތަކާ އެްއގޮތްާވ އ ސޫހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ 

 ންތިކ ރެވިދާނެެއވެ.ގޮތ ގެމަތިން ަސގާފ  ތަރިކަ ގި 
ތަރިކަ ަސގާފ  ފަދަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ (ރ)  

ދަފްތަރ ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ގިންތިކ ރ މަށް އެދި ލޯަކލް 
 ޅިދާނެއެވެ.ހ ށަހެ މަރ ަކޒަށް ކ ންކައ ންސިލްތަ

 
އ ފ ލޭ މ ދަލ ގެ ގޮތ ގައިހ ރި 

 ސަގާފ  ތަރިކަ ދަފްތަރ ކ ރ ން 
އ ފ ލޭ ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ަދފްތަރ ގައި ެއްއވެސް ެއއްެޗއް  )ހ(  .24

ވަނަ  2ނަންބަރ  ނ ވަތަ ަވނަ  1ހިމެނޭނ  މި އަކ ރ ގެ 
 ނަންބަރ ގައި ހިމެނޭ ޝަރ ޠެްއ ފ ރިހަމަވާނަމައެވެ.

އެ ެއއްަޗކ  ފާހަގަކ ެރވޭ ސަާގފ  އަގެއް ހ ރި އަދި ެއ  (1)   
 ފަހެއް( )ހަތްދިހަ 75އެްއޗެއް އ ފެއްދި ފަހ ން 

އަހަރަށްވ ރެ ގިނަ ދ ވަްސެވފައިވާ އެްއޗަކަްށވ ން؛ 
 ނ ވަތަ

ެއއްެޗްއގެ ޢ މ ރ ން ގިނަ ދ ވަސްަތކެްއ އެ  (2)   
ެއްއޗެްއަގއި ފާހަގަކ ެރވޭ ަސގާފ   ނ ވިނަމަވެސް، އެ

 އަެގއް ހ ރ ން.
ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ދަފްތަރ  ޮގތ ގައި އ ފ ލޭ ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ )ށ(  

 ރަންވާނެެއެވ.ހ ށަހެޅ މަށް ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާނ ކ  ގިންތިކ ރ މަށް
 

 ސަރަޙައްދ ތަކާއި  އާސާރ  

 ދަފްތަރ ކ ރ ން  ބިނާތައް 
ޢިމާރާތެއް ސަގާފ  އާސާރ  ސަރަޙައްދެްއ، ބިނާއެއް ނ ވަތަ  )ހ(  .25

ސަރަޙައްަދކ ، އެ  އެ ތަރިކަިއގެ ދަފްތަރ ގައި ހިެމނޭނ ،
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ފާހަަގކ ެރވޭ ތަނެްއގައި  އެ ތަކ އެ ޢިމާރާނ ވަތަ  ނާއަކ ބި
ބިާނއެއް ނ ަވތަ ހ ރި ަސރަޙައްދެއް، ސަގާފ  ައގެއް 

 މ ގައި ވާނަމަެއވެ.ކައްޢިމާރާތެ
މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާއސާރ   މި )ށ(  

އަގ  ސަގާފ   ކ ގެތަތްޢިމާރާ، ސަރަޙައްދ ތަކާިއ، ބިނާތަކާއި 
ލާއި މިންގަނޑ  މި ޤާނޫނ ެގ އ ސޫކަނޑައެޅ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ 

 ގަވާއިދ ަގއި ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.ދަށ ން ހަދާ 
ޢިމާރާތެއް އާސާރ  ސަރަޙައްދެްއ، ބިނާއެއް ނ ވަތަ  )ނ(  

ހ ށަހެޅ މަށް ޢާންމ ކޮށް  ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ގިންތިކ ރ މަށްދަފްތަރ 
 ރަންވާނެެއވެ.އިޢ ލާނ ކ 

 
 ތަރިކަ  ސަގާފ   މަޢ ނަވ  

 ކ ރ ން  ގިންތި  ދަފްތަރ ކޮށް 
އެ މަޢ ނަވ  ސަގާފ  ތަރިަކިއެގ ދަފްތަރ ގައި ހިމެނޭނ ،  )ހ(  .26

ްއ ފާހަގަކ ެރޭވ މަޢ ނަވ  ސަގާފ  ައގެއެްއޗެްއގަިއ 
 އެކ ެލވޭނަމައެވެ.

މަޢ ނަވ  ސަގާފ  މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  މި )ށ(  
ައގ  ސަގާފ   ހިމެނ މަށްޓަކައި މަޢ ނަވ ތަރިކަިއގެ ދަފްތަރ ގައި 

ޤާނޫނ ެގ  ލާއި މިންގަނޑ  މިއ ސޫކަނޑައެޅ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ 
 ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަާޔންކ ރަންވާނެެއވެ.

 ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ގިންތިކ ރ ަމށް ދަފްތަރ  މަޢ ނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަ )ނ(  
 ރަންވާނެެއވެ.ހ ށަހެޅ މަށް ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާނ ކ 

 
 ހިމެނ މަށް  ދަފްތަރ ގައި 

 ހ ށަހެޅ ން 
އާސާރ  ނ ވަތަ  ެއއްމި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އ ފ ލޭ ސަގާފ  ތަރިކަ )ހ(  .27

ސަަރޙައްދެއް ނ ވަތަ މަޢ ނަވ  ަސާގފ  ބިނާއެއް ނ ވަތަ އާސާރ  

ގެ ގޮތ ަގއި ދަފްަތރ ކޮށްދިނ މަށް އެދި ޢާންމ ކޮށް އެއް ތަރިކަ

އިޢ ލާނ ކ ރ މ ން ލިބޭ ހ ށަހެޅ ންތަކާ ގ ިޅގެން ގޮތެއް ނިންާމނ  

 ނެވެ.މަރ ކަޒ ން
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ދަފްތަރ ގައި ހިމެނ މަށްޓަކައި  )ށ(  
 90ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ންތަކާމެދ  އެ ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހަޅާތާ 
އެ  ،)ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މަރ ކަޒ ން ގޮެތއް ނިންމައި 
 ެއކަން ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ސަބަބ  ބަޔާންކޮށް 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

 ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ،ސަގާފ  ތަރިަކކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެްއވެސް ެއއްެޗއް  .28 ތަކެތި  ފެންނަ  އަލަށް 
 ން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ.ފެނިއްޖެނަމަ ތިރ ގައިވާ ގޮތ ެގމަތި

ނ ވަތަ  ،އެފަދަ އެްއޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ފެނ ނ  ފަރާތަކ ން )ހ(  
އެފަދަ އެްއެޗއް ފެނ ނ ކަން ެއނގިފަިއވާ ފަރާތަކ ން ެއކަން އެ 
ރަށެއްގެ ނ ވަތަ އެ ސިޓ އެްއގެ ކައ ންސިްލގެ އިދާރާއަށް، ައދި 
ފަޅ  ރަށެއްގައިނަމަ އެ ރަްށ ހިމެނޭ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ 

( އަެށއް ސާޅ ސް) 48އިދާރާއަށް އެ އެްއޗެްއ ފެނ ނ ތާ 
 ންގަްނާވނެއެވެ.ގަިޑއިރ ގެ ތެޭރގައި އަ

ފަދަ އެއްަޗކާބެހޭ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
އަތޮޅ   ނ ވަތަ  ،މަޢ ލޫމާތ  ރަށ  ކައ ންސިލްެގ އިދާރާއަށް 

ނ ވަތަ ސިޓ  ކައ ންސިލްެގ  ،ކައ ންސިްލގެ އިދާރާއަށް
( ގަިޑއިރ ގެ އަށެއް ސާޅ ސް) 48އިދާރާއަށް ލިބ މ ން، ެއކަން 

 ތެރޭގައި އެ އިދާރާތަކ ން މަރ ކަޒަށް އަްނގަންވާެނއެެވ.
ހޯދި ފަރާތަކ ން  އެްއކަމ ަގއި ެބލެވޭ ެއްއޗެއްސަގާފ  ތަރިކަ  )ނ(  

ފެނ ނ  ފަރާތަކ ން އެ އެއްެޗއް ރަށ  އެފަދަ އެްއޗެއް ނ ވަތަ 
 ،އިދާާރއާ ގެއަތޮޅ  ކައ ންސިލް ، ނ ވަތަ އިދާރާއާ ގެކައ ންސިލް 

އެ ، ަޙވާލ ކ ެރވެންދެން އާއިދާރާ ގެނ ވަތަ ސިޓ  ަކއ ންސިލް 
އަދި މި  އެްއޗެއް ފަރ ވާތެިރކަމާއެކ  ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.
ރާއަތ ތަާކ ޖ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރާ އި

 އެްއގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން އެއާެމދ  ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ.
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 މި މާއްާދގެ ދަށ ން އެްއކަމ ަގއި ބެެލވޭ ެއްއޗެއްތަރިކަ ސަގާފ   )ރ(  
 އިދާރާއާ  ގެއަތޮޅ  ނ ވަތަ ސިޓ  ކައ ންސިލް  ނ ވަތަރަށ  

އެ ެއއްެޗއް ން ގެ އިރ ޝާދ ގެމަތިމަރ ކަޒ   ،ޙަވާލ ކ ރ މ ން
ެއ ރައްކާތެރިކަާމއެކ  ބެލެހެއްޓ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ ކަމެއް 

 ކ ރަންވާނެެއވެ.އިދާރާއަކ ން 
 

އެއް ތަނ ން އަެންއ ތަނަށް  ،ސަގާފ  ތަރިކަކަމަށް ބެލެިވދާނެ  .29 ތަންތަން  ފެންނަ  އަލަށް 
ތިރ ގަިއާވ  ،ނ ވަތަ ތަނެއް ފެނިއްޖެނަމަ ،ނ ގެންދެވޭފަދަ ެއއްެޗއް

 ން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ.ގޮތ ގެމަތި
އެފަދަ އެްއޗެއް ނ ވަތަ ތަނެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ފެނ ނ  ކޮންމެ  )ހ(   

 48ފަރާތަކ ން އެ އެއްެޗއް ނ ަވތަ އެ ތަނެއް ފެނ ނ ތާ 
( ަގޑިއިރ ގެ ތެރޭގައި ެއކަން ރަށ  އަށެއް ސާޅ ސް)

ަކއ ންސިލްެގ ކައ ންސިްލގެ އިދާރާއަްށ، ނ ވަތަ އަތޮޅ  
އިދާރާއަށް، ނ ވަތަ ސިޓ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއަްށ 
އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ އެްއޗެއް ނ ވަތަ ތަނެއް ފެނ ނ  
 ސަރަޙައްދެއް އަލ ން ހޯދޭފަދަ ގޮތަކަށް ފާހަގަކ ރަްނވާނެެއވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއޗަކާ ނ ަވތަ )ށ(  
 ތަނަކާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ރަށ  ކައ ންސިލްގެ އިދާާރއަށް ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ ސިޓ  ކައ ންސިްލގެ  އަތޮޅ  ަކއ ންސިލްެގ އިދާާރައށް
އަށެއް(  ސާޅ ސް) 48އިދާރާއަށް ލިބ މ ން، ލަްސެވގެން 

ގަިޑއިރ ެގ ތެރޭަގއި އެ ިއދާރާތަކ ން އެކަން މަރ ަކޒަްށ 
 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދ ަގިއ ހިމެނޭ އެއްވެސް ތަނެއް  )ނ(  
ތަރިކަކަމަށް ބެލެވޭ ސަގާފ  ކޮންނަނިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ތަެނއް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ކ ރަމ ންދާ  ނ ވަތަ އެްއޗެއް 
އި، އެ ކަމ ގެ މަޢ ލޫމާތ  މަސައްކަތެއް ަވގ ތ ން ހ އްާޓލަ
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 އެ މަސަްއކަތެްއ ގަްނވާނެެއވެ. އަދިއަން ލަސްނ ކޮށް މަރ ކަޒަށް
އިތ ރަށް ކ ރިއަށް ގެންަދންވާނ  މަރ ކަޒ ން އަްނގާ 

 ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.
 

މި  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ )ހ(  .30 އ ނިކ ރ ން  ދަފްތަރ ން 
ާއސާރ   ،ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ބަލަހައްޓާ އ ފ ލޭ ސަގާފ  ތަރިަކއާއި 

ސަރަަޙއްދ ތަކާއި މަޢ ނަވ  ސަގާފ   ބިނާތަކާއި، އަސާރ 
 ތަރިކަިއގެ ދަފްތަރ ން އެ ތަރިކަ އ ނިކ ރަްނވާނެެއވެ.

އ ފ ލޭ ސަގާފ  ތަރިކަެއއް ނ ވަތަ އާސާރ  ބިނާެއްއ  (1)   
ސަރަޙައްެދްއ ޤ ދ ރަތ  ކާރިސާއެއް ނ ވަތަ އާސާރ  

ނ ވަތަ އެނޫން ސަބަބެއް މެދ ވެރިެވގެން އެްއކޮށް 
 ހަލާކ ވ ން ނ ވަތަ ެގއްިލގެންދިޔ ން؛

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  (2)   
ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ތަރިކަިއގެ ފާހަގަކ ެރޭވ 

 ދަށްވ ން؛ސަގާފ  ައގ  
މަޢ ނަވ  ސަގާފ  ތަިރކަިއގެ އ ންޞ ރ ތަކ ގެ ތެރެއިްނ  (3)   

އ ންޞ ރަކަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބ ން ެއއިްނ 
 ކަމެއްގެ ފާހަަގކ ެރވޭ ސަގާފ  އަގ  ދަްށވ ން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން  )ށ(  
ދަފްތަރ ކ ރެވިފަިއވާ ަސާގފ  ތަރިކަ ދަފްތަރ ން 
އ ނިކ ރެިވއްޖެނަމަ އެކަްނ މަރ ކަޒ ން ޢާންމ ކޮށް 

 އިޢ ލާނ ކ ރަންވާނެެއވެ.
 

 ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

 ސަގާފ   ނެތިގޮސްފައިވާ  ފަށާއިރ  

 ތަރިކަ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ ، ިދވެހިރާއްޖެިއން  )ހ(  .31
ނެތިގޮސްފަިއވާކަން ލިޔެިކޔ ންތަކ ން އެނގެންހ ރި އ ފ ލޭ 

ާއސާރ  ބިނާތަކާއި، އާާސރ   ،ސަގާފ  ތަރިކަާއއި
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 ،ސަރަޙައްދ ތަކާއި މަޢ ނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ދަފްތަރެއް
 ކ ރަންވާެނއެވެ.ނ މަރ ކަޒ ން އެކ ަލވާލައި ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާ

ފަިއވާ ދަފްތަރ ގަިއވާ ށްބަޔާންކޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  ،ތަރިކަިއގެ މަޢ ލޫމާތ  އެއްކޮށް

)ސައ ވ ސް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭގައި މަރ ކަޒ ން ލިޔ މ ްނ  24
، އެކ ަލވާލަންވާނެެއވެ. އަދި އެ މަޢ ލޫމާތ  މ ރާޖަޢާކޮށް

 އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަމ ން ގެންދަންވާނެއެވެ.
 

 ވަނަ ބާބ  ހަ 
 ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ ފިޔަވަޅ ތައް 

 
 ތަނ ން  އެއް  ތަރިކައެއް  ސަގާފ  

 ބަދަލ ކ ރ މާއި، ތަނަށް  ނެއް އަ 

 ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ގެންދިޔ ން 

ދަފްތަރ ކ ެރވިފަިއވާ ހ އްދަ ލިޔ މ ން ލިިބގެން މެނ ވ   މަރ ކަޒ ގެ )ހ(  .32
ެއއްެވސް  ،އ ފ ލޭ ސަގާފ  ތަިރކަެއއް ެއއްވެްސ ފަރާތަކ ން

 ނ ވާެނއެވެ.ށް ގެންގޮްސގެންބޭނ މަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރަ

ހ އްދަ ލިޔ މ ން ލިިބގެން މެނ ވ  ދަފްތަރ ކ ެރވިފަިއވާ  މަރ ކަޒ ގެ )ށ(  
އ ފ ލޭ ސަގާފ  ތަރިަކއެްއ، ެއ އެްއޗެއް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި 

 ތަނ ން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލ ކޮށްގެންނ ވާެނއެެވ.
ެނތި  ހ އްދަ މަރ ކަޒ ގެ ެއްއ ކަ ތަރި އ ފ ލޭ ސަގާފ  )ނ(  

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  ށްރަށް ނ ގެްނދެވޭ ގޮތަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭ
މޯލްޑިްވސް  ،ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ގޮތ ގެމަތިން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕޯސްޓ ގެ  އި އާ ސަރިވސް ކަސްޓަމްސް
 ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެެއވެ.ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ން 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ތަކާ ޚިލާފަށް  )ރ(  
ސަގާފ  ތަރިކަ ިދެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން އ ފ ލޭ 

ޤާނޫނ  ތަންފ ޛ ކ ރާ ، މަސައްކަތްކ ރާނަމަ، އެ ެއއްެޗއް
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މަރ ަކޒަށް  ،ގެ ބެލ މ ގެ ަދށަށް ގެނެސްތަކ އިދާރާ
 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ގެ ތަކ އިދާރާ ޛ ކ ރާތަންފ ޤާނޫނ  ން، ތިމި މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަ )ބ(  
މ ގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާމެދ  ޢަމަލ ކ ރާނެ ގޮތ ގެ ލ ބެ

، އި ން އެކ ަލވާލަތަކ އިދާރާ އެ ،ެއކ  ފަޔާލަ މަރ ކަޒ ގެގަާވއިދެއް 

 ވާނެއެވެ.ޢާންމ ކ ރަން
 

 ސަރަޙައްދ   ޙިމާޔަތްކ ރެވިފައިވާ 

 ކަނޑައެޅ ން 
އާާސރ   އާާސރ  ބިނާއެއް ނ ވަތަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ  )ހ(  .33

ވަށަިއގެން  ތަނެއްގެ އިމ ގެ ހިމެނޭގޮތ ން އެ ސަރަޙައްދެއް 
 ޙިމާޔަތްކ ެރވިފަިއވާ ެގ ތަނެއް ސަރަަޙއްދެއް، އެ  ކަނޑައެޅޭ 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. މަރ ަކޒ ންގޮތ ަގއި  ސަރަޙައްދ ގެ
ލ ތަާކއި އ ސޫސަރަަޙްއދ  ކަނޑައެޅ މ ގެ  ޙިމާޔަތްކ ރެވިފަިއވާ )ށ(  

 މި ާޤނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ، ތައް މިންގަނޑ ހަމަތަކާއި 
 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.

ސަރަަޙްއދ ގައި އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ  ޙިމާޔަތްކ ރެވިފަިއވާ )ނ(  
ހ ްއދަ  މަރ ަކޒ ގެ ކ ރެވޭނ އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް 

 ލިބިގެންނެވެ.
 

 ތަރިކަ  ސަގާފ   މަޢ ނަވ  

 ރައްކާތެރިކ ރ ން 
ގެ ބެެލވޭ ެއއްެޗއް  ަގއިކަމ އްމަޢ ނަވ  ސަގާފ  ތަރިަކއެ  )ހ(  .34

މިލްކ ވެރިކަމާއި ބެލެިނވެރިކަްނ އޮތް ފަރާތަކ ން އެ އެްއެޗއް 
މަރ ކަޒ ން ޢާންމ ކޮށް  ،ދަފްތަރ ކ ރ މަށްޓަކައި ހ ށަހެޅ މަށް
 ހ ޅ ވާލަިއ، އިޢ ލާނ ކ ރަންވާެނއެވެ.

ދަފްތަރ ކ ރެޭވ  ފަދައިންމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކ ރާ  )ށ(   
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި މަޢ ނަވ  ސަގާފ  ތަރިަކ 

އެއްެޗްއގެ މިލްކ ވެރިަކމާއި  އެ  ،ރައްކާތެރިކ ެރވޭކަން 
 ފަރާތ ން ކަށަވަރ ކ ރަްނވާނެެއވެ.ބެލެނިވެރިކަން އޮތް 
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ެގ އި މަޢ ނަވ  ސަގާފ  ތަރިކައިގެ ޮގތ ގައި ދަފްތަރ ކ ރެވޭ ތަރިކަ )ނ(  
ފަރާތްތަކ ގެ  އެ ،ހޯދައި އްމަޢ ލޫމާތ  އެނގި ހ ރި ފަާރތްތަ

 ކިބަިއގައި ހ ިރ މަޢ ލޫމާތެއް ރައްާކކ ރެވޭެނ އިންތިޒާމ  
 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. މަރ ކަޒ ން

 
 ތަރިކައާގ ޅޭ  ސަގާފ  

 ހ އްދަ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތައް 
 ހޯދ ން 

ހ ރިކަމަށް ލަފާކ ރެޭވ ކަމަށް ބެލެވޭ އެްއޗެއް ކަތަރި ސަގާފ  )ހ(  .35
ތަނަކ ން އެފަދަ އެްއޗެއް ހޯދ މަށް ނ ވަތަ އެފަދަ އެްއޗަާކގ ޅޭ 

، މަސައްކަްތކ ރަންވާނ  ޤ ޤެއްކ ރ މަށް ެއްއވެސް ަފރާތަކ ން ޙްތަ

ނ ވަތަ އެފަދަ ެއއްެޗއް ހ ރިަތނަކ ން ނަަގއި އެހެން ތަނަކަށް 
ނ ވަތަ ަސގާފ  ތަރިކަާއގ ޅޭ އެ ނޫންެވސް  ،ބަދަލ ކ ރަންވާނ 

ލިޔ މ ން ހ އްދަ  މަސައްކަތްތަްއ ކ ރަންވާނ  މަރ ކަޒ ގެ
 އެވެ.ހޯދ މަށްފަހ ގަ

ކަމަށް ބެލެޭވ އެްއޗަކަށް ނ ވަތަ ތަނަަކށް ކަ ތަރި ސަގާފ  )ށ(  
ެއއްެވސް ފަރާތަކ ން ގެއްލ މެްއ ލިބިދާނެފަދަ ަކމެއް 

 މަރ ަކޒ ގެ  ނ ވަތަ ،ލިބިއްޖެނަމަ ތ އ ޅޭކަމ ގެ މަޢ ލޫމާކ ރަން
ކަމެއް  ފަދަ ހ އްދަނެތި މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ

ލިބިއްޖެނަމަ  ތ ކ ރަްނއ ޅޭކަމ ގެ މަޢ ލޫމާއެްއވެސް ފަރާތަކ ން 
 އަްނގަންވާެނއެެވ. މަރ ކަޒަށްއެކަން ވ  އެންމެ ައވަހަކަށް 

މަސަްއކަެތއް ފަދަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ )ނ(  
 ކ ރަން އެދޭ ފަރާތަކ ން އެ ަކމެއް ކ ރ މަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށް 

ަބޔާންކ ރާ މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި  ،އެދި
 ހ ށަަހޅަންވާނެެއވެ.  މަރ ކަޒަށްގޮތ ގެމަތިން 

ފަދަ ެއއްެވސް ކަެމއް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ )ރ(  
އެ ހ އްަދ ، ކ ރާނެ ގޮތާއި ހ އްދަ ދޫ ކަޒ ންރ މަކ ރ މަށް 

ގެ ދަށ ން ނޫނ ޤާމި  ތައްޠ ވާނެގޮާތއި، ހ އްދަިއގެ ޝަރ ލ ބާޠި
 ަބޔާންކ ރަްނވާނެެއވެ. ގަވާއިދ ގައި ހަދާ 
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ގެ ދަށ ން ސަގާފ  ތަރިކަާއގ ޅޭ މަސަްއކަެތއް މި މާއްދާގެ )ހ(  )ބ(  
 މަސައްކަތްއެ ހ އްދަ ދޫކ ރާ ފަރާތްތަކ ން  ކ ރ މަށް މަރ ކަޒ ން

ަކނޑައަޅާ ފަރާތެްއގެ ބެލ މ ގެ  މަރ ކަޒ ން ކ ރަންވާނ 
 ދަށ ންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ހ އްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކާއި، ހ އްދަ  )ޅ(  
ެގ މަސަްއކަތ ގެ ނަތ ޖާކ ރެވޭ މަަސއްަކތާއި، އެ  ދެވޭ ބޭނ މާއި،

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.ލިޔެ  މަރ ކަޒ ން ތަފްޞ ލ  މަޢ ލޫމާތ 
 

ކޮށްފާނެ އަސަރ  ތަރިކައަށް 
 ބެލ ން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަރައްޤ ގެ އެްއވެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަންވާނ   )ހ(  .36
ކަމ ގެ ސަބަބ ން ަސާގފ   އެ މަޝްރޫޢެއް ފެށ މ ގެ ކ ިރން އެ

ތަރިކައަށް ެއއްވެސް ގެއްލ މެއްވެދާނެތޯ ދެނެގަތ މަށްޓަަކއި 
ހަދާނ   ޓްއެސެސްމަންއެސެސްމަންޓެއް ހެދ މަށް ފަހ ަގއެވެ. އެ 

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތިާމވެށި ރަްއކާތެރިކޮްށ  93/4 ޤާނޫނ  ނަންބަރ 
ދެމެހެއްޓ މާބެހޭ ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ތިމާވެއްޓަށް 
 އަސަރ ފޯރާ މިންވަރ  ބަޔާންކ ރާ ރިޕޯޓ ގައި ހިމަނަިއގެންނެެވ.

ހެދ މަށްފަހ   ޓްއެސެސްމަންމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ  )ށ(  
ގެ ރިޕޯޓ  ެއ މަޝްރޫޢެއް ފެށ މ ގެ ކ ރިްނ ޓްއެ ެއސެސްމަން

 މަރ ކަޒަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.
 

 ސަރަޙައްދ ތަކ ގެ  ބިނާތަކާއި 
 ހެދ ން  ޕްލޭން  މެނޭޖްމަންޓް 

 އާސާރ  ބިނާއަކަށް ނ ަވތަ އާސާރ ންމެ ކޮގިންތިކ ެރވޭ ދަފްތަރ ކޮށް އަދި   .37
މި ޤާނޫނ ގެ  ،މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ޚާްއޞަކ ެރވޭ  ސަރަޙައްދަކަށް

ތަކާިއ ލްޯލކަލް ކައ ްނސި ،ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއވާ ގޮތ ގެމަތިން
 މަރ ކަޒާ ގ ިޅގެން ެއކ ލަވާލަްނވާނެެއވެ.

 
 އެތެރެކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ 
 ރައްދ ކ ރ ން  އަނބ ރާ  ތަކެތި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ޤާޫނނަކާ ޚިލާފަށް، ނ ވަތަ ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ެގ   .38
ޤާނޫނ ތަކާއި، އަދި ަބއިނަލްައޤްވާމ  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބޭރ  ޤައ މެްއެގ 
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ސަގާފ  ތަރިކަެއއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަޙައްދ ގައި ހ ރިކަމ ގެ މަޢ ލޫމާތ  
ކަްނ މަރ ކަޒަށް އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިއްެޖނަމަ، އެ ފަރާތަކ ން އެ

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

 ވަނަ ބާބ  ހަތް 
 ސަގާފ  ތަރިކައިގެ މިލްކ ވެރިކަން 

 
ހިމެޭނ ކަމ ގައި ތަރިކަ ސަގާފ   ވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދ ގެ ތެރޭގައި   .39 މިލްކ ވެރިކަން  ދައ ލަތ ގެ 

އަންނަނިވި ހ ރިހާ ތަންތަނަކާއި ތަެކއްަޗކ  ދިވެިހ ދައ ލަތަށް 
 މިލްކ ވެގެްނވާ ތަންތަނާއި ތަެކއްެޗވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ދިވެހި ދައ ލަތ ގެ ބެލ މ ެގ  )ހ(  
ަސގާފ  ތަރިަކިއގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ދަށ ގައިހ ރި 

 ތަންތަނާއި ތަކެތި؛
ވެރިފަރާތ ްނ މިލްކ ވެރިކަން ދޫކޮށްލާަފިއވާ އެ ެއއްެޗްއގެ  )ށ(  

ަތއް މި ޤާޫނނ ގައި ބަޔާްނކ ރާ ޝަރ ޠ ތަކެތ ގެ ތެރެއިން 
ސަގާފ  ތަރިކައިެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ހަމަވާ ފ ރި

 ތަންތަނާއި ތަކެތި؛
ައދި ހިކިފަސް އެންމެހައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދ ަގިއވާ  )ނ(  

ހ ރި، މިހާތަނަށް ފެނިފައިނ ވާ  ހިކިފަސްނޫން ތަންތަނ ގައި
ތަރިކަިއގެ ތެޭރަގއި ސަގާފ  ނ ވަތަ ހޯދިފައިނ ވާ ދިވެހިރާްއޖޭގެ 

 ހިމެނޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި.
 

 ސާބިތ ނ ކ ރެވޭ  މިލްކ ވެރިކަން 
 ތަކެތި  ތަންތަނާއި 

 ެއއްސަގާފ  ތަރިކަ ބިތ ނ ކ ރެވޭސާމިލްކ ވެރިކަން  )ހ(  .40
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށެްއގަިއ ނ ަވތަ އެނޫންވެްސ ތަނެްއގަިއވާަކން 

އެ ރަށެއްގެ ނ ވަތަ އެ  ކަމ ގެ މަޢ ލޫމާތ  އެ އެނގޭނަމަ،
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މަރ ކަޒަްށ  ލޯކަލް ަކއ ންސިލްތަކ ން ސިޓ އެްއގެ
 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ސަގާފ  ތަރިަކކަމ ަގއި ބެލެިވދާނެ ތަނެއް ނ ވަތަ އެްއޗެްއެގ  )ށ(  
ެގ ތަނެއް ނ ވަތަ އެްއޗެއް  ބިތ ނ ވާނަމަ، އެސާމިލްކ ވެރިައކ  

މިލްކ ވެރިކަން ސާބިތ ވަންދެްނ ބެލެވޭނ ، އެ އެއްަޗކ  ނ ަވތަ 
 .އެ ތަނަކ  ދައ ލަތ ގެ މިލްެކއްަކމ ގަެއވެ

ސަގާފ  ތަރިަކކަމ ަގއި ބެލެިވދާނެ ތަނެއް ނ ވަތަ އެްއޗެްއެގ  )ނ(  
ތަނެއް ނ ވަތަ ެއއްެޗްއ  ބިތ ނ ވާނަމަ، އެސާމިލްކ ވެރިައކ  

މަރ ކަޒ ން ރައްކާތެރިކަާމއެކ  ެބލެހެއްޓޭކަން 
 ކަށަވަރ ކ ރަްނވާނެެއވެ.

 
ދަފްތަރ ކ ރެވިފަިއވާ ނ ވަަތ ގިންތިކ ެރވިފަިއވާ ސަާގފ   )ހ(  .41 ބަދަލ ކ ރ ން  މިލްކ ވެރިކަން 

މިލްކ ވެރިކަން ަބދަލ ކ ރަން ބޭނ ންވާނަމަ، މި  ިއގެތަރިކަ
މަރ ަކޒ ެގ  ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން،

 ހޯދަންވާނެއެވެ. ހ އްދަ
މިލްކ ވެިރަކން ބަދަލ ކޮށް ނިމ މ ން، އެކަން  ިއގެސަގާފ  ތަރިކަ )ށ(  

މިލްކ ވެރިަކން  ،އަންަގއިދިނ މަށްޓަކައި ޫދކ ރާ ލިޔ މ ގެ ކޮޕ ެއއް
 ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.މަރ ކަޒަށް  ބަދަލ ކ ރެވ ނ  ފަރާތ ން

 
 ތަރިކަ  ސަގާފ   އަޑ ގައި  ބިމ ގެ 

 ސަރަޙައްދ   ބެލެވޭ  ހ ރިކަމަށް 
 ނެގ ން  ދައ ލަތަށް 

ދައ ލަތ ން އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެްއވެސް ބިމެއްެގ  )ހ(  .42
ތަިރކަިއގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެްއ ނ ަވތަ  ސަގާފ އަޑ ގަިއ 

ވަނިކޮްށ ވަޅ ެލވިފައި އެފަދަ ތަނެއްގެ ަބެއއް ނ ވަަތ އެްއޗެއް 
މި ޤާނޫނ ެގ ، ެއްއޗެއް  ތަނެއް ނ ވަތަ އެ އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ

ލައި ބަ ތިންބަޔާންކ ރާ ގޮތ ގެމަަގއި ގަވާއިދ ދަށ ން ހަދާ 
ށް މަރ ކަޒަ  ަތނ ގެ ވެރިފަރާތ ން ފާސްކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ 

 ދޭންވާނެއެެވ.
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އަންގާ މަރ ކަޒ ން ބަލައި ފާްސޮކށް ނިމެންދެން މަރ ކަޒ ން އަދި 
އެްއޗެއް ބެލެހެްއޓ މ ެގ  ތަނެއް ނ ަވތަ އެ ން އެތިގޮތެްއގެމަ
ބިަމކާ  ރިފަރާތ ން ނ ވަތަ އެއެ ބިމެްއގެ ވެ  ،އިންތިޒާމ 

 ވާލ ވެަފއިވާ ފަރާތ ން ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ.ޙަ
ފާސްކ ރ މ ގެ  ބަލައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތ ގެމަތިން  )ށ(  

ޚަރަދ ތައް ހަމަަޖއްސާނ  މަރ ަކޒ ންނެވެ. އަދި  އިއެންމެހަ
)ތިރ ސް( ދ ވަހ ގެ  30ފާސްކ ރ މ ގެ މަސަްއކަތް  ލައިބަ

 ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެެއވެ. ނަމަވެސް، ދެ ފަރާތ ން އެއްބަސްވާ 
)ތިރ ސް( ދ ވަހަށް ވ ެރ  30ގޮތެްއގެމަތިން މި މ އްދަތ  

 އިތ ރ ކ ރ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅަެއވެ.
ތަނާ  ގޮތ ެގމަތިން ޢަމަލ ކ ރ މ ގައި އެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ނ(  

ޙަވާލ ވެަފއިވާ ފަރާތ ން އިހ މާލ ވެފަިއވާނަމަ ނ ވަތަ މަރ ކަޒ ްނ 

ކޯޓ   ،އަންގާ ގޮެތއްގެމަތިން ޢަމަލ ކ ރ މަށް އިޢ ތިރާޟ ކ ރާނަމަ
 މެދ ވެރިކޮށް މަރ ކަޒ ން އެ ަތނެއް ބަލައި ފާްސކ ރެވިދާނެެއެވ.

 ،ފާސްކ ރ މ ން ލައިގައިވާ ފަދަިއން ތަނެއް ބަމި މާއްދާގެ )ހ(  )ރ(  
ެއ  ތަނަކ ްނ ފެނ ނ  ސަގާފ  ތަރިކަައކ  އެ ތަނަކ  ނ ވަތަ އެ

ގެ ސަބަބ ން ޤައ މ  ފެންވަރ ގަިއ ސަގާފ  ައގ  އެްއޗެްއގެ 
މ ހިންމ ކަން ދެވޭ އެއްެޗއް ނ ވަތަ ތަނެއްކަމަށް މަރ ކަަޒށް 

މެދ ވެރިކޮށް ޢަދ ލ ވެރި ބަދަެލއް ފެނިއްޖެނަމަ ޝަރ ޢ  ކޯޓެްއ 
 ށްދިނ މަށްފަހ  އެ ތަނެއް ނ ވަތަ އެ އެްއޗެއް ަދއ ލަތަ

 ނެގިދާނެއެެވ.
މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށ ން ަދއ ލަތަށް ބިމެއް ނެގޭ ޙާލަތ ަގއި  )ބ(  

އެ ބިމެްއގައި ހިމެނޭ ނ އ ފ ލޭ މ ދަލަށް ބަދަލ ދިނ މ ގައި 
ވަނަ މާއްދާަގއި  43ޤާނޫނ ގެ ޢަމަލ ކ ރަންވާނ  މި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.
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ބަދަލ ދިނ މ ގައި ޢަމަލ  ކ ރާނެ 
 ލ  އ ސޫ 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށ ން ެއްއވެސް ަސާގފ  އެްއެޗްއ  42މި ޤާނޫނ ގެ   .43
ގަިއ މ ނަަގންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލ ދިނ  ށްނ ވަތަ ތަނެއް ދައ ލަތަ
ަގިއ އިދ ގަވާ ލ ތައް މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ އ ސޫޢަމަލ ކ ރާނެ ހަމަތަކާއި 

 ކޮށް ބަޔާންކ ރަންވާެނއެވެ.ތަފްޞ ލ 

 
 ބަލަހައްޓާ  ތަރިކަ  ސަގާފ  

 ޢިނާޔަތް  ފަރާތްތަކަށްދެވޭ 
ފަރާތެއްކަމ ގަިއވާނަމަ، ޢާންމ   ިއގެ މިލްކ ވެިރ ފަރާތަކ ސަގާފ  ތަރިކަ  .44

ކ ރާ  ރައްކާތެރިކަމާއެކ  ބެލެހެްއޓ މަށް އެ އެއްެޗއް ފަރާތަކ ން އެ 
މަރ ކަޒ ްނ ފަރާތްތަކަށް  އެ ،މަސައްކަތ ގެ ައގ  ަވޒަންކ ރ މަށްޓަކައި
 ެދވިދާނެެއވެ.ހަމަޖައްސައި ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްގެމަތިން ޢިނާޔަތްތައް

 
 އެދ މ ގެ  އެހ ތެރިކަމަށް 
 އިންތިޒާމ  

ކޮންމެ އަހަރަކ ެވސް، ކަނޑަެއޅިފައިވާ ވަކި ޢަދަދެްއގެ ަފއިާސ،  )ހ(  .45
 ށްތައަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން ބަލަހައްޓާ ސަގާފ  ތަރިކައިގެ މަރާމާ

 އެެލއްގެ ދަށ ން އ ސޫކަނޑައަޅާ  މަރ ކަޒ ންކަނޑައަަޅއި، 
ފ ރ ޞަތ   މަރ ކަޒ ން ހ ށަހެޅ މަށްފައިސާ ހޯދ މަށް އެދި 

 ހ ޅ ވާލަންވާނެެއވެ.
ން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ންތަކަށް ތިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ެގމަ )ށ(  

ފައިސާ ދޫކ ރ މ ގައި ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ މާލ  ފ ދ ންތެރިކަމާއި 
ކ ޑަބޮޑ  މިނަށް  ،ކ ރަންޖެހޭ މަރާމާތ ގެ ޚާއްޞަކަމާއި

ޢާންމ   މަރ ަކޒ ން ރިޢާޔަތްކ ރެވޭނެ މިންގަނޑެއް
 ކ ރަންވާނެެއވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި  ސަގާފ  ތަރިކައަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން ބަލަހައްޓާ  )ނ(  
ގޮތަކަށް ރައްކާތެިރކޮްށ ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި ފަންނ  

ލެްއގެ އ ސޫއެހ ތެރިކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅިފަިއވާ 
ފަންނ  އެހ ތެރިކަން  މަރ ކަޒ ން ދަށ ން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް

 ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
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ދަރަޖަކ ރެވިފަިއވާ ސަގާފ  ތަރިަކއިެގ ޚާއްޞަ ޙާލަތެްއގައި  (ރ)  
 ންތެރެއިން އަިމއްލަ ފަރާތްތަކ ގެ މިލްކ ގަިއވާ ަތކެތި ސަރ ކާރ 

 ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. މަރާމާތ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މަކަށް މި
 

 ޤައ މަކ ން  ބޭރ   ތަރިކަ  ސަގާފ  
 ފެނ ން 

ެއްއ ތަރިކަގެ ގޮތ ގައި ބެެލވޭ ަސގާފ  އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަިރކަ )ހ(  .46
ބޭރ  ޤައ މެއްަގއި އޮތްކަން ނ ވަތަ ހ ރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ެއ 

 .އަްނގަންވާެނއެވެ މަރ ކަޒަށް ކަމެއް އެނގ ނ  ފަރާތަކ ން 
ބެހޭ އާމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސަގާފ  ތަރިކަ  )ށ(  

ވާމ  ގޮތ ން ޤް ލިބ މާއެކ ، ބައިނަލްއަމަރ ކަޒަށް  މަޢ ލޫމާތ 
ން ެއއާބެހޭ ތިެއއްގޮްތވާ ގޮތ ގެމަ ލ ތަކާއ ސޫކަނޑައަޅާަފިއވާ 

 މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރަންވާެނއެވެ.
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ އެއްެޗްއގެ  މި )ނ(  

ލިބ މާއެކ ، އެ ެއްއޗެއް ނ ވަަތ، ެއ މަރ ކަޒަށް  މަޢ ލޫމާތ 
އެްއޗެްއގެ ނަކަލެއް ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރަްނވާނެެއވެ. އަިދ 
އެފަދަ އެްއޗެއް ލިބ މ ން، ެއ އެްއޗެއް ަސގާފ  ތަރިކަިއެގ 
ގޮތ ަގއި ރައްާކކ ރަންވާެނއެެވ. އަދި އެފަދަ އެއްެޗްއ 

ެބހޭގޮތ ން ލިބ ނ  މަޢ ލޫމާތ  ލިޔެ  ނ ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ެއއްޗަކާ
 ެއވެ.ދިރާސާކޮށް ރައްާކކ ރަންވާނެ

 

 ވަނަ ބާބ  އަށް 
 ދައ ލަތާއި ޢާންމ  ފަރާތްތަކ ގެ ޒިންމާ 

 
އިދާރާެއއްެގ  ސަރ ކާރ ގެ ކޮންމެ އިދާާރއަކ ންމެ، އެ )ހ(  .47 އިދާރާތައް  ސަރ ކާރ ގެ 

ސިޔާސަތ ތަާކއި، ޕްލޭންތަާކިއ މަސައްކަތްތަްއ ކަނަޑއަަޅއި 
މި ޤާނޫނާއި މި  ގެންދިއ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދަނ  ކ ރިއަށް
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ންކަން ތިގަވާިއދާ އެއްގޮްތވާ ގޮތ ގެމަ ދާ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަ
 ކަށަވަރ ކ ރަްނވާނެެއވެ.

ރަސްމ  އަދި ނ ރަސްމ  ތަޢ ލ މ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޒިންމާާވ  )ށ(  
ތަރިކައާބެޭހ ކޮންމެ އިދާރާއަކ ންމެ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  

 ތަާކއިކޮލެޖް ،ތަކާއި ސްކޫލ  ،ޢިލްމާއި ހ ނަރ 
 ޔ ނިވަރސިޓ ަތކ ަގއި ކ ިރއަރ ވައި ފެތ ރ މަށް މަގ ފަިހވާނެ
 ފަދައިން މަންހަޖ ތައް އެކަށައެޅ މަށް އިސްކަންދޭންވާެނެއެވ.
އަދި އެފަދަ އިދާރާތަކ ން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތ  ސާނަވ  

ކާއި ޔ ނިވަރސިޓ ތަކ ގަިއ ތަޢ ލ މ ދޭ ތަންތަނާއި ކޮލެޖްތަ
ކިެޔޭވނެ  ޢިލްމާއި ހ ނަރ  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިަކއި

މަރ ަކޒ ގެ ލަފަާޔއި އިރ ޝާދ ގެމަތިން  މަގ ފަހިވާނެ ފަދައިން
 މަންހަޖ ތައް އެކަށައެޅ މަށް ިއސްކަންދޭންވާނެެއވެ.

 
 ތަކެތ ގެ  ތަންތަނާއި، ރަށްރަށާއި،

 ދެމެހެއްޓ ން  ނަން 
 ފަރ ތަކާިއ، އެހެނިހެން  ފަޅ ފަޅާއި، ށާިއ،ވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަދި )ހ(  .48

ތަންތަނާއި ތަކެްއޗަށް ޒަމާނ އްސ ރެ ިކޔަމ ން އަިއސްފަިއވާ 
 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އް އެކ ަލވާލައި މަރ ަކޒ ންނަންތަ

 ފަޅ ފަޅާއި، ފަރ ތަާކއި، އެހެނިހެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި  )ށ(  
ތަންތަނާއި ތަކެްއޗަށް ޒަމާނ އްސ ރެ ިކޔަމ ން އަިއސްފަިއވާ 

އެފަދަ ނަންނަން  ،ނަންތަކަށް ބަދަލ  ގެނައ މާއި
އެްއގޮތަކަްށވެސް ބޭނ ންނ ކ ރާ ގޮތަށް 

 ހަމަޖައްސައިގެންނ ވާނެެއވެ.
ރަށެއްަގއި ނ ވަތަ ތަނެއްަގިއ ކ ރަމ ންދާ ވަކި މަސައްކަތަކާ  )ނ(  

ވަތަ އެ ރަށަކަށް ކިޔާ ނަމ ގެ ތެރޭަގިއ ގ ިޅގެން އެ ތަނަކަށް ނ  
ލ  ނަން ހިމެނިފައި ސްއެ ރަށ ގެ ނ ވަތަ ތަނ ެގ އަ

ތަނެއްަގއި ކ ރާ މަސަްއކަތާ ގ ޅިގެްނ  އަދި އެ އޮންނަންވާނެެއވެ.
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ކ ރާ ރަސްމ  މ ޢާމަލާތްތަކާއި ހާމަކ ރާ ލިޔެކިޔ ންތަކ ަގއި އެ 
 އޮންނަންވާނެއެެވ. އަސްލ  ނަން ހިމަނާފައި

 
ށ ގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށްމ ހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަ (ހ)  .49 ދައ ރ   ކައ ންސިލްތަކ ގެ  ލޯކަލް 

ސަގާފ  ތަރިކަ ރަްއކާތެރިކޮށް ެދމެހެއްޓ މަކ  އެ ރަެށްއގެ ނ ވަަތ 
  ގެ ޒިްނމާއެކެވެ.ލް ަކއ ންސި ސިޓ އެްއގެ

ިފަޔވަިއ، އެހެނިހެން ތަންތަނ ގައި  އްމ ހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްތަ )ށ(  
ހ ންނަ ސަގާފ  ތަރިކަ ބަލަހަްއޓައި، އެ ތަިރކަ ދެމެހެއްޓ މަކ   

ގެ ލް ލިބިގެންވާ ކައ ންސި ޞް ތަނެއްގެ އިޚްތިޞާ  އެ
 ޒިންމާއެެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކ ރާނ  މި  )ނ(  
ހަދާ  ގަވާއިދ ތަާކއި މަރ ަކޒ ންޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ 

 ލ ތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.އ ސޫ
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ސަގާފ  ތަރިކަ ބަލަހައްަޓއި،  )ރ(  

އެ ތަރިކަ ދެމެހެއްޓ މަށް ޭބނ ންވާ ފަންނ  އެހ ތެރިކަން، 
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. އަދި، ތަކަށް މަރ ަކޒ ން ލްކައ ންސި

ލަތްތައް ހޯދ މ ަގިއ ވަސ  އެފަދަ މަސައްކަތްަތކަށް ބޭނ ންވާ މާލ 
 މަރ ކަޒ ން ކައ ންސިލްަތކަށް ެއހ ތެރިވާންވާނެެއވެ.

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިަކ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މަްށ  )ހ(  .50 ޒިންމާ  ފަރާތްތަކ ގެ  ޢާންމ  

ައދި  ،ދިވެހިރައްޔިތެްއގެ މަސައްކަތްކ ރ މަކ  ހަމަ ޮކންމެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ ގެ ބާރ  ހިނގާ ސަރަޙައްދ ގައި ދިިރއ ޅޭ 

އަދި ދިވެިހރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަްތކ ރާ ކޮންމެ ، ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ
 ފަރާތެއްގެ ޒިންާމއެެކވެ.

ގޮތ ަގއި ހ ންނަ ސަގާފ   އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ގެ މިލްކ ގެ )ށ(  
 އަންގަންވާެނެއވެ. މަރ ކަޒަށްތަރިކަިއގެ މަޢ ލޫމާތ  
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ސަގާފ  ތަރިކަކަމ ގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ ތަންތަނަށް ިޒޔާރަތްކ ރާ  )ނ(  
ފަރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޢާންމ ކޮށްފައި 

ލ ތަކަްށ، އެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަްތކ ރާ އ ސޫހ ންނަ ޚާއްޞަ 
 ފަރާތްތަކ ން ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ާރ ފަރާތްތަކަށް ސަގާފ  ތަރިަކއާ  )ރ(  
ގ ޭޅގޮތ ން އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ޞައްޙަ ނޫން މަޢ ލޫމާތ  

 ދ ގެންނ ވާނެެއވެ.
 

އެ ަފރާތްތަކ ން  ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ގެ މިލްކ ަގއި ހ ންނަ ސަގާފ  ތަރިކަ  .51 ޒިންމާ  ފަރާތ ގެ  މިލްކ ވެރި 
 ބަލަހައްޓައި، ަރއްކާތެރިކޮށް ަދމަހައްޓަންވާނެެއވެ.

 

 ވަނަ ބާބ  ނ ވަ 
 ތަނ ގެ އާސާރ ތައް  ދާރ ލްއާސާރާއި އެ 

 
 ތަނ ގެ  އެ  ދާރ ލްއާސާރާއި  ޤައ މ  

 އާސާރ ތައް 
އެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤައ މ  ދާރ ލްއާސާރެއް ހ ންނަންވާނެެއވެ.  )ހ(  .52

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅ ތަކ ަގއި ދިެވހިދާރ ލްއާސާރ ގެ ގޮފިަތއް 
 ޤާއިމ ކ ރެވިދާެނއެވެ.

އެ ތަެކތި ، ޤައ މ  ދާރ ލްއާސާރ ަގއި ަތކެތި ޖަމާކ ރ މާއި )ށ(  
 ންވާެނއެވެ.އެކ ަލވާލަ ގަާވއިދެއް މަރ ަކޒ ން ބެހެއްޓ މާބެހޭ

ންގެ ތަރިަކއާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ވ ހާވެސް ގިނަބަަޔކަށް ހިދިވެ )ނ(  
އަމިްއލަ ފަރާތްތަކ ގެ މިލްކ ަގއިާވ  ،ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި

 ލެްއގެމަިތން އ ސޫ، މަރ ަކޒ ްނ ކަނޑައަޅާ ސަގާފ  ތަރިކަ
 ބެހެއްޓިދާނެެއވެ. ދާރ ލްއާސާރ ަގއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މ  ދާރ ލްއާސާރ ަގއި ޢާންމ ންނަށް  )ރ(  
ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހ ންނަންވާނ  ޤައ މ  ތަރިކަިއެގ 
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ގޮތ ަގއި މަރ ަކޒ ން ކަނޑައަާޅ މިންގަނޑ ތަކަށް ފެތޭ ސަގާފ  
 ތަރިކަެއވެ.

ދާރ ްލއާސާރ ަގއި ހ ންނަ ތަކެއްަޗކ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މ   )ބ(  
އަގ ނ ކ ެރޭވވަރ ގެ އަގ ހ ރިތަެކތި ކަމަށްވާތ ، އެ ތަކެްއޗަްށ 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިްސގެ ފަރާތ ން ދާއިމ  
ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭްނާވނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަރ ޮއފް 
ޕޮލިސް އެކަްނ ކަަށވަރ ކ ރަްނވާނެެއވެ. އަދި ސިޓ  ޕޮލިސް 

މ ން، މިކަން ސިޓ  ޕޮލިސްގެ ދަަށށް އ ފެދ 
 ބަދަލ ކ ރަންވާނެެއވެ.

 
 އާޓް  ދާރ ލްއާސާރ ތަކާއި  އަމިއްލަ 

 މިއ ޒިއަމްތައް 
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން ދާރ ލްާއސާރ ތަކާއި އާޓް ިމއ ިޒއަމްތަްއ  )ހ(  .53

ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ހިންގާނެގޮތ ގެ ގަާވއިދެްއ މަރ ކަޒ ްނ 

 ޢާންމ ކ ރަންވާެނެއވެ.އެކ ަލވާލައި 
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން ދާރ ލްާއސާރ ތަކާއި އާޓް ިމއ ިޒއަމްތަްއ  )ށ(  

މަރ ކަޒ ގެ ލަފާގެމަތިން އެ ތަނެއްެގ  ،ހ ޅ ވައި ހިންގަންވާނ  
 ،އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނާވ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަަޅއި

 ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެންނެވެ.
އަމިއްަލ  ،( ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަާވއިދ ަގއިހމި މާއްދާގެ ) )ނ(  

ދާރ ލްއާސާރ ތަކަށް ފަންނ  އެހ ތެރިކަން ފޯރ ކޮށްޭދނެ 
 ލ ތައް ބަޔާްނކ ރަންވާެނެއވެ.އ ސޫ
 
 ވަނަ ބާބ  ދިހަ 

 ކ ށާއި އަދަބ  
 

 ގެއްލ ން  ތަރިކައަށް  ސަގާފ  
 އިހ މާލ ވ ން  ދިނ މާއި 

ކ ރ މަކ  ނ ވަތަ ކ ރަްނއ ޅ މަކ  މި ޤާނޫނ ެގ  ކަެމއްއަންނަނިވި  )ހ(  .54
 ކ ށެކެވެ.ދަށ ން 
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ތެޭރގައި ހިމެޭނ  (1)   
އެްއވެސް ެއްއޗެއް ނ ވަތަ ތަނެއް ނ ވަތަ ސަރަަޙއްދެްއ 
ހަލާކ ކޮށް، ގެއްލ ންދ  ނ ވަަތ ނެތިކޮށްލ މ ގެ ގޮތ ްނ 

 ކ ރާ އެންމެހައި ކަންކަްނ؛
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ތެޭރގައި ހިމެޭނ  (2)   

އެްއވެސް އެްއޗަކަށް ބަދަލ ގެނެސް، ނ ވަތަ ެއ 
އެްއޗެްއގެ ައސްލ  އޮޅ ވާަލއި ނ ވަތަ އ ިނއިތ ރ  

 ގެނައ ން؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނ ވަތަ އެހެން ޤައ މެއްގެ ތަިރކަިއެގ  (3)   

ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ގޮތ ަގއި ހިމެނޭ އެްއވެސް ެއްއޗެްއ، މި 
ހަދާ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އިމްޕޯޓ ކ ރ ން ނ ވަަތ 

 ؛އެކްސްޕޯޓ ކ ރ ން ނ ވަތަ ިވއްކ ން
މަރ ކަޒ ގެ ހ އްދަ ނެތި ސަާގފ  އަެގއް ހ ރި އެްއޗެްއ  (4)   

 ؛ހޯދ މ ގެ ބޭނ މ ގައި ތަންތަން ކޮނ ން
ތަނެްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދ ަގއި ހިމެނޭ އެއްވެސް  (5)   

ކޮންނަނިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކަކަމަށް ބެލެޭވ 
ކަމ ގެ މަޢ ލޫމާތ   އެްއޗެއް ނ ވަތަ ތަނެއް ފެނި، އެ

 މަރ ކަޒަށް ނާންގައި ހ ރ ން؛
 .ސަގާފ  ތަރިކައާބެހޭ ަޞއްޙަނޫން މަޢ ލޫމާތ  ފެތ ރ ން (6)   

ގަވާއިަދކ ން މި ޤާނޫނ ން ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ  )ށ(  
ބާރ  ލިބިގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތަރިކަ ޭއގެ އަސްލ  ނ ގެއްޭލ 

ގޮތަށް ގިނަ ދ ވަހަށް ދެމެހެއްޓ މަށް ކަމާބެހޭ އިދާާރއަކ ން 
ނ ވަތަ އެ ކަމަށް ހ އްަދ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކ ން ކ ރާ 
މަސައްކަތަކ  އެ ތަރިަކއަކަްށ ގެއްލ ން ދިނ ން ކަމ ގަެއްއ 

 ނ ބެލެވޭނެއެެވ.
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 ކަެމއްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދަ ެއއްެވސް  ()ނ  
 ކޮށްފިކަމަށް މަރ ކަޒަށް އެްއވެސް ފަރާތަކ ން 

ޤަބޫލ ކ ރެވިއްޖެނަމަ ެއކަްނ ތަޙްޤ ޤ ކ ރ މަށް ތަޙްޤ ޤ  
 އިދާރާއަކަށް ހ ށަހަޅަންވާެނއެެވ.

މ ހެއްެގ ކޮށްފި ކ ށެއް  މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މި )ރ(  
ގެ ފާހަގަކ ެރވޭ ަސގާފ  އަަގށް އި އެ ސަގާފ  ތަރިކަ ، އަދަބަކ 
 1,000,000/-( ރ ފިޔާއާއި ދިހަހާސް) 10,000/-ބަލައި، 

 މެވެ.)އެއް މިލިއަން( ރ ފިާޔއާ ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ 
މ ހަކަށް، މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކ ށެްއކޮށްފި  މި )ބ(  

މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ކަނޑައަޅާަފއިާވ އަދަބ ގެ އިތ ރ ން، 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ (  2014/9ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ގެ ދަށ ން އެ ކ ށަކަށް އަދަބެއް ކަނޑައެޅިަފިއވާނަމަ، އެ ކ ށ ެގ 

ކ ޑަ ބޮޑ  މިނަށް ބަލައި ކ ށް ކ ރި މ ހާގެ މައްޗަށް އެ ޤާނޫނ ގެ 
 ނާއ  ދަޢ ވާކ ރ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.ދަށ ން ޖި

ލ  މި އ ސޫ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޖޫރިމަނާކ ރ މ ގެ ރމި މާއްދާގެ ) )ޅ(  
 ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ަބޔާންކ ރަންވާެނއެވެ.

 

 ވަނަ ބާބ  އެގާރަ 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
 79/27ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  މި ޤާނޫނަށް   .55 އ ވާލެވޭ ޤާނޫނ  

)ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި އާސާރ  އަދި ތާރ ޚ  ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާ ބެޭހ 
 ޤާނޫނ ( އ ވ ނ ެއވެ.

 
މި ޤާނޫނ ގައި ކަނޑައެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންނ ކ ރާހާ  )ހ(  .56 ގަވާއިދ  ހެދ ން 

ހިނދަކ ، މި ޤާނޫނ ގެ ަދށ ން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި 
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ލ ތަކާއި ިމންގަނޑ ތައް ހަަދއި ޢާންމ ކ ރާނ  އ ސޫގަާވއިދ ތަާކއި 
 މަރ ކަޒ ންނެވެ.

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދ ަތއް މި  )ށ(  
)ހަެއއް( މަސްދ ވަހ ެގ  6ށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ ޤާނޫނަ

 ތެރޭގައި ހަދައި ޢާންމ ކ ރަންާވނެއެވެ.
 

މި ޤާނޫނ  ފާސްެވ، ަތޞްދ ޤ ކޮށް  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނ   .57 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން 
 ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެްނނެވެ.ޓ ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ެގޒެ

 
ގޮތ ްނ  މި ޤާނޫނ ގައި ޢިބާރާތެއް ނ ވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނ ންކޮށްފަިއވާ  .58 މާނަކ ރ ން 

ކަނޑައެިޅގެން އެހެން މާނަެއއް ދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ ، ައންނަނިވި 
އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަްށ  ،ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް ދ ފައިވަނ 

 ތިރ ގައި ދ ފަިއވާ މާނަެއވެ.
"ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނ ،  )ހ(  

ަވނަ  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ އަސާސ ގެ 
 މާއްދާގައި ބ ނެފަިއވާ ސަރަަޙްއދަށެވެ.

"އަލަށް ފެންނަ ތަކެތި" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ، މ ގެކ ރިްނ  )ށ(  
ރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދަކ ްނ ފެނިފައި ނ ވާ ދިވެހި

 ތަރިކަކަމ ަގއި ބެލެވޭ ކޮންމެ ެއއްެޗކެވެ.
"އަލަށް ފެންނަ ތަންތަން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ،  )ނ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދ ަގއި ކ ރިން ހ ރިކަން ނ ވަތަ އޮތްަކން 
 އެނގިފައި ނ ވާ ތަރިަކއިގެ ޮގތ ގައި ބެެލވޭ ތަންތަނަށެވެ.

ބ ނެފައި އެވަނ ، ޤާނޫނ  ގޮތ ން ަވިކ "ފަރާތް" ކަމަށް  )ރ(  
ނަމެއްގަިއ މ ހަކ  ނ ވަތަ ަބޔަކ  ސަރ ކާރ ަގއި ރަޖިސްަޓރ  
 ހާ ކޮށްގެން ހިންގާ ކ ންފ ނި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްފަދަ ހ ރި 

 ތަންތަނާއި ވަިކވަކި ފަރ ދ ން ހިމެނޭ ގޮތ ންނެވެ.
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ަބރ  ންޤާނޫނ  ނަ"ލޯކަލް ަކއ ންސިލް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނ ،  )ބ(  
)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރ ަކޒ   7/2010

ފަިއވާ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ
 ކައ ންސިލްތަކަެށވެ.

"ވަޒ ރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ، ަސގާފ  ތަރިކަިއެގ  )ޅ(  
 ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވ ޒާާރގެ ވަޒ ރަެށވެ.

"ވ ޒާާރ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ، ަސގާފ  ތަރިކަިއެގ  )ކ(  
ކަންކަމަށް ޒިންމާވ މ ގެ ަމސްއޫލިްއޔަތ  ަޙވާލ ކ ރެވިަފިއވާ 

 ސަރ ކާރ ގެ ވ ޒާާރއަށެެވ.
"މަރ ކަޒ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ްނ  )އ(  

އ ފައްދާ "ސަގާފ  ތަރިކަ ަރއްކާތެރިކ ރާ ޤައ މ  މަރ ކަޒ " 
 .އަށެވެ

"ޤާނޫނ  ތަންފ ޛ ކ ރާ އިދާރާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ،  )ވ(  
ާއއި، މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް ކަސްޓަމްސްމޯލްޑިވްސް 

ސަރވިްސގެ އިތ ރ ން ދިވެހިރާއްޖެއިން ފ ރާ އަިދ 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ މ ހ ންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މ ގެ 

 އިދާރާތަކަށެެވ.ޒިންމާ އ ފ ލާ 
"ތަޙްޤ ޤ  އިދާރާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ، ފ ލ ހ ން ނ ވަތަ  )މ(  

ޖިނާއ  ކ ށްތައް ތަޙްޤ ޤ ކ ރ މ ގެ ބާރ  ޤާނޫނ އަސާސ ންނާިއ، 
 ޤާނޫނ ން ލިބިދ ފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

"ޢ ރ ފ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނ ، މ ސްތަކ ްނގެ މެދ ަގިއ  )ފ(  
 ޢާންމ ވެފައިވާ، މ ހ ން ބަލަިއަގނެފައިވާ ކަންކަމަެށވެ.

 

 

 

 


