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  16/ 2019  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 ބިލ    މަސްވެރިކަމ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

ބާބ    އެއްވަނަ   
 ފެށ ން 
 

މިއީ، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ަކނޑ ެގ ސަރަަޙއްދ ަގިއާވ  )ހ(  .1 ތަޢާރ ފާއި ނަން 
 ،މަސްެވރިކަމ ެގ ދިރ ންތަާކިއ އެ ތަކެތީެގ މާޙައ ލާއި

ކަނޑ ެގ ޤ ދ ރަތީ ަވސީލަތްަތއް ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެްއަގިއ 
ބެލެހެއްޓ މާއި، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަަޙއްދ ތަކ ަގިއ 

ިދެވހިރާއްޖޭެގ   ،އެންމެހައި ފަރާތްތަކ ން ކ ރާ ަމސްެވރިކަާމއި
ކަނޑ ެގ ސަރަަޙއްދ ން ބޭރ ަގިއ ދިެވހިން ކ ރާ މަސްެވރިކަްނ 

ހި މަސްެވރިކަާމއި އެކ އަކަްލޗަރެގ ިދެވ ،ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާއި
ޞިނާޢަތް ކ ރިއަރ ަވިއ، ތަރައްޤީކޮށް، އެ ޞިނާޢަްތ 
ހިންގައި ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ އ ޫސލ ތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކ ާރ 

 ޤާނޫނެެވ.
މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަްސެވރިކަމ ެގ  )ށ(  

 ޤާނޫނ " އެެވ.
 

ޤާނޫނ ެގ މައިަގނޑ  މަޤްޞަދ ތައް ތިރީަގިއ މި  )ހ(  .2 މަޤްޞަދ ތައް 
 ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީެއެވ.
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ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވިރކަމ ެގ ދިރ ންތަކާއި އެ   (1)   
ތަކެތީެގ މާޙައ ލ  މ ސްަތޤ ބަލ ެގ ޖީލ ތަކަށް 
ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެްއަގިއ 

 ؛މަގ ފަހިކޮށްދިނ ންބޭނ ންކ ރ މަށް 

ހަމަހަމަކަމާއި ހެޔޮެވރިކަމ ެގ އ ސޫލ ތަކާ ެއްއޮގތްާވ   (2)   
ޮގތ ެގމަތިން ިދެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވރިކަމ ެގ 

ތަކެީތެގ މާޙައ ލ  ރައްކާތެރިކޮްށ،  ދިރ ންތަކާއި އެ
 ؛ ހިންަގއި ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ އޮނިަގނޑެއް ެއކަށައެޅ ން 

އެކ އަކަލްޗަރެގ ޞިނާޢަތ  ތަރައްޤީކޮށް، ހިންަގިއ   (3)   
ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި ފ ރިހަމަ ނިޒާމެއް އެކ ަލާވލަިއ، 

 ؛އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ަމގ ފަހިކ ރ ން
އަިދ   ،ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓ މެއްނެތިޤާނޫނާއި    (4)   

ރިޕޯޓ ކ ރ މެއްނެތި ކ ރާ މަސްެވރިކަން )އިީލަގލް، 
އަންރެިގއ ލޭޓެޑް އެްނޑް އަްނރިޕޯޓެޑް )އައި.ޔޫ.ޔޫ( 
 ؛ ފިޝިންގ( ހ އްޓ ވ ާމގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް އެކަަށއެޅ ން

މަސްެވިރކަމާ ގ ޅޭޮގތ ްނ  ،މަސްެވރިކަމާއި   (5)   
ދިެވހިރާއްޖެއިން ބަިއެވިރެވފަިއާވ ބައިނަލްއަްޤާވީމ 
މ ޢާހަދާތަކ ެގ ދަށ ން ދައ ަލތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ 
ާވޖިބ ތައް އަދާކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ދިެވހިރާއްޖެއިން 
ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރ މާގ ޭޅ 

 ؛ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑ  ެއކ ލަާވލ ން 
މަސްެވރިންެގ އަގ  ަވޒަންޮކށް، މަސްެވރިކަމ ެގ   (6)   

ޞިނާޢަތ ަގއި މަަސއްކަްތކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނަގޅ  
 ؛އާމްދަނީއާއި ނަފާ ހޯދ މަށް އެހީތެރިެވދިނ ން

މަސްެވރިންެގ ދަފްތަރެްއ އެކ ލަާވަލއި، ެއ   (7)   

ފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ަތއް ަރއްކާތެރިކޮށްދީ، ެއ 
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ފަރާތްތަކަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަމާއި، ޕެންޝަްނ 

 ؛ކަށަަވރ ކ ރ ން 

ޒ ާވނ ން މަްސެވރިކަމަށް ައހ ލ ެވރިކ ރ ަވއި، ެއ   (8)   

 ؛ހިތްަވރ ދިނ ންފަރާތްތައް މަސްެވރިކަމަށް ނެރ މަށް  

މަސްެވރިކަމ ެގ ޞިނާޢަތ ަގއި ދެ ޖިންސ ެގ   (9)   

މީހ ންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކ  ޙަރަކާތްތެރިވ މަްށ 

 ؛ބާރ އަޅަިއ، ެއކަމަށް މަގ ފަހިކ ރ ން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑ ގެ ސަރަޙައްދ ން ޭބރ ގައި ދިވެިހ   (10)   

މަސްވެރިކަންކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  މަސްވެރިންނަށް 

ފަހިކޮށްދިނ މާއި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްދޯނިފަހަރ  

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރަށްގޮސް ޭބރ ގެ ާބޒާރ ތަކ ގައި 

 ؛މަސްވިއްކ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދިނ ން

ލޯކަލް ކައ ންސިލްތަކާއި އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާ ގ ޅިގެްނ   (11)   
ރީ ޤާއިމ ކ ރ މަށް  ޓްމަސްފެކްރަށްރަށ ގައި ގޭދޮށ  

 ؛މަގ ފަހިކ ރ ން
 ،ދިވެހިން މަސްވެރިކަންކ ރާ ސަރަޙައްދ ތަކެއް ފާހަގަކޮށް  (12)   

ކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  މ އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ޤާއި
 އަދި ؛ ހޯދައިދިނ ން

ރާއްޖޭގައި މަސްދޯނިފަހަރާއި ބޯޓ ފަހަރ  ބަނ މ ެގ   (13)   
 މަގ ފަހިކ ރ ން.ވިޔަފާރި ފ ޅާކ ރ މަށް 

 
 ދެވަނަ ބާބ  
 ޤާނޫނ  ހިންގ ން 

 
މި ޤާނޫނާ އެއްޮގތްާވ ޮގތ ެގަމތިން، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ  )ހ(  .3 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި ިދެވިހރާއްޖޭެގ މަްސެވރިކަމ ެގ 
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ތަކެީތެގ މާޙައ ލ  ދެމެހެއްޓެނިިވ  ދިރ ންތަކާއި އެ 
އަިދ  ،ޮގތެްއެގމަތިން ރާަވިއ، ހިންގައި ބަލަހައްޓައި 

ާވލ ެވެގންަވީނ ޙަ ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ މަިއަގނޑ  ަމސްއޫލިްއޔަތ   
 މިނިސްޓްރީއަށެެވ.

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ަސރަޙައްދ ެގ ތެޭރގައި ކ ާރ  )ށ(  
 ގ ޅޭ މަސްެވިރކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ޙަރަކާތްތަކާ ،މަސްެވރިކަމާއި 

ަގާވއިދ ތައް ހަދައި ތަްނފީޛ ކ ރ މަކީ މިނިސްޓްރީެގ 
 މަސްއޫލިއްޔަެތކެެވ.

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ން ބޭރ ަގިއ  )ނ(  
މަސްެވިރކަާމ  ،ދިެވހިރައްޔިތ ން ކ ރާ މަސްެވރިކަާމއި

ަބއިނަލްއަްޤާވމީ  ،ަގވާއިދ ަތއްގ ޅޭ ގ ޅ ންހ ރި ޙަރަކާތްތަކާ 
ޤާނޫނާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަިތން ހަދައި ތަންފީޛ ކ ރ މަީކ 

 މިނިސްޓްރީެގ މަސްއޫލިްއޔަތެެކެވ.
 ދިެވހިާރއްޖޭގެ ، ސަރަަޙއްދ ތަކ ަގާއއި ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ )ރ(  

 އެކ ައކަލްޗަރއާގ ޅޭ  ކ ރާ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި  އެްއަގމ 
، ބަލަހައްޓައި ، ހިންަގއި ، ކ ރިައރ ަވއި  ޙަރަކާތްތައް އެންމެހައި

 މިނިސްޓްރީގެ   އޮނިަގނޑ   ޤާޫނނީ  ބޭނ ންވާ   ިވލަރެސްކ ރ މަށް
 .ތަންފީޛ ކ ރަންާވނެެއެވ އިއެކ ލަާވލަ ފަރާތ ން

 ޙަރަކާތްތަކާއި  ގ ޅ ންހ ރި މަސްެވިރކަމާ، މަސްެވރިކަމާއި  )ބ(  
 ކަނޑ ގެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ،އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މާއި 

 ސަރަަޙއްދ ން ކަނޑ ެގ ިދެވހިރާއްޭޖެގ ސަރަޙައްދ ަގއާއި
ބޭރ ގައި ކ ރާ މިނޫންެވސް މި ޤާނޫނ ެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގިއ 

 ،ބ ނެިވދިޔަ ކަންކަމާގ ޅޭ ، ހިމެނޭ ކަންކަން ހިމެނޭޮގތ ން 
، ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްާވމީ މ ޢާހަދާތަކާއި ،ދާޚިލީ

ޖަމްޢިްއޔާތަާކގ ޭޅ ، ތަކާއިމްއިންތިޒާ ، އެއްބަްސވ ންތަާކއި
އެންމެހައި ކަންކަމ ަގއި ދިެވހިސަރ ކާރ  ތަމްސީލ ކ ރާނީ 
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މިނިސްޓްރީންނެެވ. އަދި އެފަދަ އެއްބަްސވ ންތަކާިއ 
ްތާވ އިންތިޒާމްތައް ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޤާނޫނ ތަކާ އެއްޮގ

 ޮގތ ެގމަތިން މިނިސްޓްރީން ތަންފީޛ ކ ރަންާވނެެއެވ.
ަގާވއިދ ތަާކިއ  ،އަންނަނިިވ ކަންކަާމގ ޅޭ ިސޔާސަތ ތަކާއި  )ޅ(  

އަދި އެ ކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ   ،އ ސޫލ ތައް އެކަަށއަަޅއި
 ބާރ  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވެއެވ.

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަަޙއްދ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއާވ   (1)   
މަސްެވރިކަމ ެގ ދިރ ންތަާކއި އެ ތަކެތީެގ މާޙައ ލ  

 ؛ހިންގައި ބެލެހެއްޓ ން
"ޕްރިކޯޝަނަރީ" އަދި "އިޯކސިސްޓަމް އެޕްރޯޗް"   (2)   

ބިނާކޮށް ދިެވހިންނަށް އެންމެ ފައިދާކ ރާެނ އަށް 
ޮގތެްއެގމަތިން ދިެވހިރާްއޖޭެގ ކަނޑ ެގ 

ސަރަޙައްދ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއާވ މަސްެވރިކަމ ެގ 
 ؛ ދިރ ންތަކާއި އެ ތަކެީތެގ މާޙައ ލ ތައް ބެލެހެއްޓ ން

ދެމެހެއްޓެނިިވ މަސްެވރިކަާމިއ އެކ ައކަލްޗަރކ ރ ން   (3)   
 އަދި ؛ ކ ރިއެރ ވ ން

 
  (4)  

 ކަނޑ ގެ  ިދެވހިރާއްޖޭެގ ދިެވހިރައްޔިތ ން
 ،މަސްެވރިކަމާއި  ކ ރާ ބޭރ ަގއި ސަރަޙައްދ ތަކ ން
 ،ބަލަހައްަޓއި ޙަަރކާތްތައް ގ ޅ ންހ ރި މަސްެވރިކަމާ

 އ ސޫލ ތައް  ަގާވއިދ ތަކާއި ސިާޔސަތ ތަާކއި ކަމާގ ޅޭ
 .ތަންފީޛ ކ ރ ން ކަނޑައަަޅއި

 
 ިދެވހިރާއްޖޭގެ ، ޮގތ ެގމަތިން ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  މާއްދާގައި މި )ހ(  .4 ޤާނޫނ  ހިނގާނެ ދާއިރާ 

 ކަނޑ ގެ  ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޞަރަހައްދ ތަކ ަގާއއި ކަނޑ ގެ 
 .ހިންޭގނެއެެވ ޤާނޫނ  މި ބޭރ ަގއި ސަރަޙައްދ ތަކ ން
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، ަސރަޙައްދ ތަކ ަގއިނަމަ ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  (1)   

، ަވންނަ ސަރަޙައްދ ތަކަށް ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ

 ބޭރ ގެ  ިދެވހިރާއްޖެއިން ދިެވހިރާއްޖެާއއި
 އެ  ،އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކާއި މަސްެވރިކަންކ ރާ 

 ބިދޭސީ އަދި ދިެވހި ހިމެނޭ އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކ ަގއި
 ޤާނޫނ  މި ަމއްޗަށް ފަރާތްތަކ ެގ އެންމެހައި

 ކ ރާ   އ ޅަނދ ތަކ ގައި  އެފަދަ،  އެޮގތ ން .  ހިނާގނެއެެވ
 ގ ޅ ންހ ރި މަސްެވިރކަމާ ،މަސްެވރިކަމާއި 
 ފެތޭ   ތެރެއަށް  އިމ ގެ   ޤާނޫނ ގެ   މި   އަދި  ،ޙަރަކާތްތައް
 ޤާނޫނ   މި މައްޗަށް ކަންކަމ ގެ  އެނޫންެވސް
 .ހިންޭގނެއެެވ

 ސަރަޙައްދ ތަކ ން  ކަނޑ ގެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  (2)   

 މި  މައްޗަށް ފަރާތްތަކ ެގ އަންނަނިިވ، ބޭރ ގައިނަމަ
 .ހިންޭގނެއެެވ ޤާނޫނ 

    i.  އަދި  ؛އ ޅަނދ ފަހަރ ތައް ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
    ii.  ިނަންަބރ ެގ ނަ( ަވ2ރ ެގ )އަކ  މ (i) ަަވނ 

 ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ނަންބަރ ގައި
 ބިދޭސީ އަދި ިދެވހި  އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކ ަގއިާވ

 .ފަރާތްތަކަށް އެންމެހައި
 ޙަރަކާތްތަކާ  ފެތޭ ތެރެއަށް  އިމ ގެ  ޤާނޫނ ެގ މި  (3)   

 ދ ްއވާ  ކަނޑ ަގއި ، މީހ ންނާއި އެންމެހައި ގ ޅިފަިއާވ
 ަވިއގެ ، އ ޅަނދ ފަހަރާއި އެްއަގމ  ،އ ޅަނދ ފަހަރާއި
 އެކްސްޕޯްޓކ ރ މ ގެ  ޕްޮރސެސްކޮށް ، އ ޅަނދ ފަހަރާއި
 އެނޫންެވސް  ނ ަވތަ ،އިތަންތަނާ މަސައްކަތްކ ރާ

 މަސައްކަެތއް  އެފަދަ ނ ަވތަ ،ފަހަރާއިއ ޅަނދ 
 ފެތޭ  ތެރެއަށް އިމ ެގ ޤާނޫނ ެގ މި ނ ަވތަ، ހިންގައި
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 ތަންތަނ ެގ ެއންމެހައި ގ ޅިފަިއާވ ޙަރަކާތްތަކާ
 .ވެ މައްޗަށެ

 ެއއްޮގްތވާ   ަގވާއިދ ތަކާ   ހަދާ  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި )ށ(  
 ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ޤާނޫނާއި  މި، ޮގތ ެގމަތިން
 ކަނޑ ގެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ، ބާރ  ަގާވއިދ ތަކ ެގ

 ކަނޑ ގެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގާއއި
 .ހިނާގނެެއެވ ބޭރ ަގއި ސަރަޙައްދ ތަކ ން

 ަގާވއިދެްއަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ަވތަ  ޤާނޫނ ގައި  މި )ނ(  
 އަިމއްލަ، ހިނދަކ  ަބޔާންކޮށްަފއިނ ާވހާ ޮގތަކަށް އެހެން
 ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ގައި މި މަސްެވރިކަމަށް  ކ ރާ ބޭނ މަށް

 .ނ ހިނާގނެެއެވ އ ސޫލ ތަެކއް
، ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަެވސް   އެފަދަިއން  ަގއި (  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

 ަގވާއިދ ތަާކއި   ގ ޭޅޮގތ ން  މަސްެވިރކަމާ  ބޭނ މަށްކ ރާ  އަމިއްލަ
 ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ަވތަ  ،ބާރ   ކަނަޑއެޅ މ ގެ   އ ސޫލ ތައް

 އެފަދަ ނ ަވތަ ،ަގާވިއދ ތައް އެހެނިހެން ހަދާ
 ބޭނ މަށްކ ރާ  އަމިއްލަ މާއްދާތަކަކީ ބަެއއް ަގާވއިދ ތަކ ަގިއާވ
 ނ ަވތަ  ަގވާއިެދއްކަން ހިނާގނެ ަމއްޗަށް މަސްެވރިކަމ ެގ

  މިނިސްޓްރީއަށް ބާރ  އެޅ މ ެގކަނޑަ މާއްދާތަކެއްކަމ ގައި
 .ލިބިެގންެވއެެވ

 
މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި  
ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ މަޤްޞަދ ތަކާއި  

 އ ސޫލ ތައް 

 މިނިސްޓްރީއަށް  ަގާވއިދ ތަކ ން ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ޤާނޫނާއި މި  .5
، އަދާކ ރ މ ަގއި  މަސްއޫިލއްޔަތ ަތއް ބޭނ ންކ ރ މ ގައާއި ބާރ ތައް ލިބިދޭ

 ފަރާތްތަކ ން އެންމެހައި ތަންފީޛ ކ ރާ ޤާނޫނ  މި، މިނިސްޓްރީންނާއި
 .ރިޢާޔަތްކ ރަންާވެނއެެވ އ ސޫލ ތަކަށް މަޤްޞަދ ތަކާއި ތިރީަގިއާވ

މަސްެވރިކަމ ެގ ދިރ ންތަާކިއ އެ ތަކެތީެގ މާޙައ ލ   )ހ(  
ޭބނ ންކ ރ މަށް މަސްެވރިކަްނ ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގެތްއގައި 
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ހިންގައި ބެލެހެއްޓ މ ެގ ފިޔަަވޅ ތައް ެއކަށަައޅަިއ ، ރާަވއި 
އަދި އެ ަވސީލަތްތައް އެންެމ ފ ރިހަމައަށް ބޭނ ންކ ރ މަށް  

 ؛ ބާރ އެޅ ން
މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ފިޔަަވޅ ތަްއ  )ށ(  

ސައިންޓިފިކް ބިނާކޮށްފައިަވނީ ލިބެންހ ރި އެންމެ ރަނަގޅ  
އެ ފިޔަަވޅ ތަްއ ، މަޢ ލޫމާތ ތަކ ެގ މައްޗަށްަކމާއި

އަމާޒ ކ ރެޭވ މަހ ެގ ސްޓޮކްަތްއ  ފަރ މާކޮށްފައިަވނީ
ދެމެހެއްޓެނިިވ އެންމެ މަތީ މިންަވރަށް )މެކްސިމަމް  
ސަސްޓައިނަބަލް ޔީލްޑް( ދެމެހެއްޓޭޮގތަށް ނ ަވތަ ެއ 

، ކ ރ މަށާއިމިންަވރަށް އަނބ ރާ ެގނެޭވެނ ޮގތަށްކަން ޔަޤީން
އެ ފިޔަަވޅ ތައް ފަރ ާމކޮށްފައިަވނީ އެކަީށެގންާވ 
ޙާލަތްތަކ ގައި ކަމާގ ޭޅ ތިމާވެއްާޓއި އިޤްތިޞާދީ އަިދ 

މަސްެވރިކަމ ެގ އާދަކާަދއާިއ ، ތިމާޢީ ކަންކަމަށާއިޖްއި
މަހ ެގ އެްއ ސްޓޮކް އަެނއް ސްޮޓކަްށ ، ަވއްޓަފާިޅއަށާއި 

ޢާންމ ޮގތެއްަގއި ބޭނ ންކ ރ މަްށ  ،ބަރޯސާާވ މިންަވރަށާއި 
 ؛ ބާރ އަޅާ ބައިނަލްއަްޤާވމީ މިންަގނޑ ތަކަށް ރިޢާޔަްތކ ރ ން

ާވ މްމި ޤާނޫނާއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ މައްޗަށް ލާޒި )ނ(  
ބައިނަލްއަޤްާވމީ އިލްިތޒާމްތަކާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިްނ 

 ؛ "ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯްޗ" ބޭނ ންކ ރ ން
އަމާޒ ނ ކ ރާ ބާަވތްަތކަށާިއ ، އަމާޒ ކ ރާ މަހ ެގ ސްޮޓކަށާއި  )ރ(  

ނ ަވަތ  ،އެ ެވއްޓަކަށް ނިސްބަްތާވ އެހެން ބާަވތްތަކަށް
އަމާޒ ކ ރާ މަހ ެގ ސްޓޮކަްށ ބަރޯސާާވ ނ ަވތަ ސްޓޮކާ 

، މަސްެވިރކަމ ންނާއި ،ގ ޅ ންހ ރި އެހެން ބާަވތްަތކަށް
ތިާމވެއްާޓ އިންސާނ ންެގ އެނޫންެވްސ ޙަރަކާތްތަކ ންނާއި 

، ގ ޅިފަިއާވ ކަންކަމ ން ކ ާރ އަސަރ ތައް ދެނެަގނެ
 ؛އަސަރ ކ ރާ މިންަވރ  ކ ޑަކ ރ ން
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ތްތަކ ަގއި ހިޭފ ލާކަނޑ ެގ ތެެރއަށް ެގއްލޭ ނ ަވަތ ދޫކޮށްލާ އާ )ބ(  
އަާމޒ ނ ކ ރާ މަހ ެގ ބާަވތްތަކާ ގ ޅ ންހ ރި ނ ަވަތ  ،މަހާއި

އަދި ޚާއްޞަޮކށް  ،ބަރޯސާާވ ބާަވތްަތއް
 ،ނެތިހިނގައިދާނެކަމ ެގ ބިރ  ހީެވފައިާވ ާބަވތްތަާކއި

ޙިމާޔަތްކ ރެިވފަިއާވ ާބަވތްތަްއ ހިފޭ މިންަވރ  މަދ ކ ރ މަށް 
 ތިމާެވއްޓާ ރައްޓެހި  ،ފިޔަަވޅ ަތއް އެކަަށއެޅ ާމއި

ތްތަާކިއ އ ކ ޅ ަތއް ތަަރއްޤީކޮްށ ލާމަސްެވރިކަމ ެގ އާ
 ؛ ކ ރިއެރ ވ ން

މަސްެވރިކަމ ެގ ދިރ ންތަާކިއ އެ ތަކެތީެގ މާޙައ ލ   )ޅ(  
 ؛ ރައްކާތެރިކ ރ ން

މަސްެވރިކަމ ެގ ދިރ ންތަާކިއ އެ ތަކެތީެގ މާޙައ ލ   )ކ(  
 ،ށްަޓކައި ޓ މަމިންަވރެްއގައި ހިފެހެއްދެމެހެއްޓެނިިވ 

އެކަީށެގންާވ މިްނަވރެްއަގއި މަސްެވިރކަންކ ރާކަްނ 
 ؛ ކަށަަވރ ކ ރ ން 

ހިންަގއި އަދި ބެލެހެއްޓ މ ގައި ެއ ، މަސްެވރިކަން ރާަވއި )އ(  
މަސްެވރިކަމ ަގއި ޙަރަކާތްެތރިާވ އަމިއްލަ ބޭނ މަށް 

މަސްެވިރ ، މަްސެވރިންނާއިމަސްެވރިކަންކ ރާ 
، މ ޖްތަމަޢ ތަކ ެގ މަޞްލަޙަތ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މާއެކ  

ހިންަގއި އަދި ބެލެހެއްޓ މ ގައި ެއ ، މަސްެވރިކަން ރާަވއި
 ؛ފަރާތްތަކ ެގ ބަިއެވރިވ ން ޔަީޤންކ ރ ން

ހިންަގިއ ، ރާަވއި ޮގތ ަގއި މަސްެވރިކަން ދެމެހެއްޓެނިިވ )ވ(  
ަޒމާނ އްސ ރެ ެގްނގ ޅެމ ންދާ ، ބެލެހެއްޓ މާ ގ ޭޅޮގތ ން

 ؛ ޮގތްތައް ދެމެހެއްޓ މަށް އިްސަކންދިނ ން
ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތ ަގއި މަސްެވރިކަމ ެގ ަވސީލަތްަތްއ  )މ(  

ބޭނ ންކ ރ މ ގައި ީވހާެވްސ ިގނަ ދިެވހިރައްޔިތ ްނެގ 
 ؛ ބައިެވިރވ ން ޔަޤީންކ ރ ން
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މަސްެވރިކަމ ެގ ޙަަރކާތްތަާކގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ ެގ ތެރެއިން  )ފ(  
އަމާޒ ކ ރާ މަހ ެގ ، މަސްެވރި އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ ޮޕޒިޝަނާއި

، އަާމޒ ނ ކޮްށ ހިފޭ ބާަވތްތަކާއި، ބާަވތްތަކާއި 
މަސްެވރިކަންކ ރާ މިންަވާރއި ޤައ މީ އަދި ބައިނަލްއަްޤާވމީ 

މެހެއްޓެނިިވ ދިރާސާތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭނެ ފަދައިން ދެ
ެއ ، ޮގތެްއަގއި މަްސެވރިކަމާގ ޅޭ ޞައްޙަ މަޢ ލޫމާތ  އެއްކޮށް

 އަިދ ؛ މަޢ ލޫމާތ  ޙިއްޞާކ ރ ން
މަްސެވރިކަާމ ގ ޅ ންހ ރި ަބއިނަލްއަްޤާވމީ  ،މަސްެވރިކަމާއި  )ދ(  

މ ޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރ ތަްއ  ،ޤާނޫނ ތަކާއި
، ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި ެއކަށީެގްނާވ މޮނިޓަރިންގ 

 ކ ރ ން.މ ކޮންޓްރޯލް އަދި ސަރޭވލަންާސގ ޅޭ ނިޒާެމއް ޤާއި
 

 ިޞނާޢަތ ަގއި  މަސްެވިރކަމ ެގ ދިެވިހރާއްޖޭެގ، މަސްެވރިންނާއި ދިެވހި  .6 މަސްވެރިންގެ ދ ވަސް  
 ަފރާތްތަކަށް އެ، ައގ ަވޒަންކޮށް  ފަރާތްތަކ ެގ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތެރިާވ

  ފަހަރ  ( އެެކއް ) 1 އަހަރަކ  ފެންަވރ ަގއި ޤައ މީ ދ ަވހެއް ޚާއްޞަ
 .ފާހަަގކ ރަންާވނެެއެވ

 
 ހެޔޮވެރިކަމ ގެ އ ސޫލާ 
 އެއްގޮތަށް ކަންކ ރ ން 

 ހިންަގއި ، ރާަވއި ަވސީލަތްތައް  މަސްެވިރކަމ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭގެ   .7
 ، ހިމެނޭ ބައިެވިރވ ން ފަރާތްތަކ ެގ ކަާމގ ޅޭ  ބެލެހެއްޓ މ ގައި
 ދެފ ށް   ެއކ ލަާވލާަފއިާވ  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ  އ ސޫލ ތަކާ  ހެޔޮެވރިކަމ ެގ

 .ކ ރިއަރ ަވްނާވނެެއެވ ޤާއިމ ކޮށް މިނިސްޓްރީން ނިޒާމެއް ފެންނަ
 

ޖިންސީ ހަމަހަމަކަމ ގެ އ ސޫލ ތައް  
 ނެގެހެއްޓ ން 

 ަފރާތްތަކ ން  އެހެން  ލިބިދޭ  ބާރ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ   މި  އަދި  މިނިސްޓްރީން  .8
 ޖިންސީ ކަމާގ ޅޭ ، ޤާނޫނ ތަކާއި  ދިެވހިާރްއޖޭެގ، ފިަޔަވޅ ަތއް އަޅާ

 .އެްއޮގތްާވްނާވނެެއެވ ސިޔާސަތ ތަކާ ހަމަހަމަކަމ ެގ
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 ޮއޑިެވިރން،  ފަޅ ެވރިންނާއި ،  މަްސެވިރންނާއި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި (ހ)  .9 މަސްވެރިކަމާގ ޅޭ ދަފްތަރ  
 ،އެކ ލަާވަލއި   ދަފްތަރެއް  ހިމެނޭ  މަޢ ލޫމާތ   ޮއޑިދޯނިފަހަރ ެގ  އަދި

 އ ސޫލ ަތކާ ބަޔާންކ ރާ ަގާވއިދ ަގއި ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި
 ލިޔެ ދަފްތަރ  އެ މިނިސްޓްރީން ޮގތ ެގމަތިން އެްއޮގތްާވ

 . ބަލަހައްޓަންާވނެެއެވ
 ބެލެހެއްޓ ަމށް އެކ ލަާވަލއި ދަފްތަރ  ބަޔާްނކ ރާ މާއްދާގައި މި (ށ)  

 މެދ ެވރިޮކށް ކައ ންސިލްތައް  ލޯކަލް މަޢ ލޫމާތ  ބޭނ ންާވ
 .ހޯދިދާނެއެެވ މިނިސްޓްރީއަށް

 100 ފެށިެގން ތާރީޚ ން  ފަށާ ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި (ނ)  
 ދަފްތަރ  ބަޔާންކ ރާ މާއްދާގައި މި  ،ތެރޭަގއި ދ ަވހ ެގ( ސަތޭކަ)

 . އެކ ލަާވލަްނާވނެއެެވ މިނިސްޓްރީން
 

މަސްވެރިންގެ އިޖްތިމާޢީ  
ރައްކާތެރިކަމާއި ޕެންޝަން  

 ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން 

 ަޙްއޤ ެވެގްނާވ  ފަރާތްތަކަށް  އެ ،  ރަްއާކތެރިކޮށްދީ  ަޙއްޤ ތައް   މަސްެވރިންެގ  .10

 ކަށަަވރ ކޮށްިދނ މަށްޓަކައި  ޕެންޝަން ރައްކާތެރިކަމާއި  އިޖްތިމާޢީ

 ލިބިދެޭވނެ  އިންޝ އަރެންސް  ިޑސްއެބިލިޓީ  ޕެންޝަނާއި  މަސްެވރިންނަށް

  ޕެންޝަން މޯލްޑިްވސް  މަތިން މަޝްަވރާެގ މިނިސްޓްީރެގ ،ސްކީމެއް

 . އެކ ލަާވލަްނާވނެެއެވ އޮފީހ ން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 
މަސްވެރިކަމާގ ޅޭ ތަޢ ލީމާއި  

 ތަމްރީން ހޯދައިދިނ ން 
 ޞިނާޢަތ ގެ  އެ، ކ ރިއަރ ަވއި ފ ޅާކޮށް ޞިނާޢަތް މަސްެވރިކަމ ގެ   .11

 ނިޒާމެއް ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ ޒަމާނާއެްއޮގތަށް ތަމްރީން  ތަޢ ލީމާއި

 ކޮލެޖެއް  ނ ަވތަ   އިންްސޓިޓިއ ެޓއް  މަސްެވިރަކމާގ ޅޭ  ކ ރ މަށްޓަކައި މ ޤާއި

 . ތަރައްޤީކ ރަްނާވނެެއެވ ކޮށްމ ޤާއި
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  ބޯޓ ފަހަރ   މަސްދޯނިފަހަރާއި 
 ފ ޅާކ ރ ން   ވިޔަފާރި   ބަނ މ ގެ 

 

 އ ޅަނދ ތައް މަސްެވރި މަސްދޯނިފަދަ ބޭނ ންކ ރާ މަސްެވރިކަންކ ރ މަށް  .12

 ަޙާވލ ކޮށްފައިވާ   މަްސއޫލިްއޔަތ   ކަންކަމ ެގ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ،  އ ފެއްދ މ ަގއި

 ކޯޑ   ބިލްިޑންގ  ބޯޓ  ޚާއްޞަ އެކ ަލާވލާފަިއާވ ވ ޒާާރއިން ސަރ ކާރ ެގ

  ޞިނާޢަތް  ބޯޓ ބަނ މ ގެ  ،ބާރ އަޅައި މިނިސްޓްރީން ތަންފީޛ ކ ރ މަށް

 ފަރާތްތަކަށް  ޙަަރކާތްތެރިވާ  ދާއިރާަގއި އެ  ،މާކެޓ ކޮށް  ކ ރިއަރ ަވއި 

، ފަހިކޮށްދީ ފ ރ ޞަތ ތައް ހ ރި ބާޒާރ ތަކ ަގއި ބޭރ ެގ ދިެވހިރާއްޖެއިން

 . ހޯދައިދޭންާވނެއެެވ ފ ރ ޞަތ  ަބއިެވިރވ މ ެގ ކަންކަމ ގައިއެ

 
މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކަށް  

ހޭނ މާއި، ލިބޭ ގެއްލ ން  
 ކ ޑަކ ރ ން 

 ލިބިެގން   ހ ްއދަ  ނ ަވތަ  ލިބިެގން  ބާރ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  .13
 ،ހޭނ މާއި  ބަދަލ ތަކަށް  އަންނަ  މޫސ މަށް،  ޙަރަކާތްަތކަކީ   ެގންދާ  ކ ރިއަށް

 ދިެވިހރާއްޖެއިން ގ ޅޭޮގތ ން ކ ޑަކ ރ މާ ެގއްލ ން ލިބޭ ބަދަލ ތަކ ން އެ
 ގ ޅ ންހ ރި ،ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި  ،ސިޔާސަތ ަތކާއި  އެކަށަައޅާފަިއާވ
 ފިޔަަވޅ ަތކަށް  ލ ތަާކއިސޫއ  ،ަގާވއިދ ތަާކއި ،ޤާނޫނ ތަކާއި

 ިމނިސްޓްރީން ޙަރަކާތްތަެކއްކަން ކ ިރއަްށެގންދެޭވ ރިޢާޔަތްކޮށްެގން
 .ކަށަަވރ ކ ރަްނާވނެެއެވ

 
ބިސްއަޅާ    ، އައިންމަތި ދޫނި 

އާލާވާ ރަށްރަށާއި ފިނޮޅ ފަދަ  
 ތަންތަން ޙިމާޔަތްކ ރ ން 

  ފިނޮޅ ފަދަ  ރަށްރަށާއި   އާާލާވ  ބިސްއަޅާ  ދޫނި  ައއިންމަތި  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  .14
 ކ ރަންޖެހޭ އިތ ރ ކ ރ މަށް ތަންތަން އެފަދަ، ޙިމާޔަތްކޮށް ތަންތަން

 ކަންކަމ ގެ  ތިާމެވށީގެ  މިނިސްޓްރީއާއި ކ ރ މަށްޓަަކއި ދިރާސާތައް
 މި ، ގ ޅިެގން ވ ޒާރާއާ ސަރ ކާރ ެގ ަޙާވލ ކޮށްފަިއާވ މަސްއޫލިއްޔަތ 

 ދ ަވހ ގެ   މަސް(  ހައެއް)  6  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް
 . ެއކ ލަާވލަންާވެނއެވެ  ޕްލޭނެއް އެކްޝަން ތެރޭގައި

 
ސަރ ކާރ ގެ އިދާރާތަކާއި ލޯކަލް  

ކައ ންސިލްތަކާއެކ   
 މަޝްވަރާކ ރ ން 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  ، މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ގައާއި  )ހ(  .15
ލޯކަލް  ،މިނިސްޓްރީތަކާއި، ަގާވއިދ ތައް ެއކ ލަާވލ މ ަގއި 

ކައ ންސިލްތަާކއި ަސރ ކާރ ެގ އިދާރާތަކ ެގ 
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މަސްއޫލިއްޔަތ ަތކާއި މަަސއްަކތ ެގ ދާއިރާތަކާ ގ ޭޅޮގތ ން ެއ 
 ފަރާތްތަކާ މިނިސްޓްރީން މަޝަްވރާކ ރަްނާވނެެއެވ.

، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި )ށ(  
 މިނިސްްޓރީއަށް ކ ރެިވދާެނއެެވ.ތިރީަގިއާވ ކަންކަން 

ލޯަކލް ކައ ންސިލްތަާކިއ ، ކަމާގ ޅޭ ވ ޒާރާތަާކއި  (1)   
ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަާކއެކ  ެއއްބަސްވ ންަތްއ 
)މެމޮރެންޑަމް އޮފް ައންޑަރސްޓޭންޑިންގ( 

 ؛ ޤާއިމ ކ ރ ން
ލޯަކލް ކައ ންސިލްތަާކިއ ، ކަމާގ ޅޭ ވ ޒާރާތަާކއި  (2)   

އިދާރާތަާކއެކ  ގ ިޅެގްނ ސަރ ކާރ ެގ 
 ؛މަސައްކަތްކ ރާނެ ކޮމިޓީަތއް ާޤއިމ ކ ރ ން

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ތަކ ެގ   (3)   

ދަށ ން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިާވ ބާރ ަތއް އެހެްނ 
 އަދި؛ ފަރާތްތަކާ ޙަާވލ ކ ރ ން

ާޙޞިލ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ްނ މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދ ތައް   (4)   
ލޯަކލް ކައ ންސިލްތަާކިއ ، ކަމާގ ޅޭ ވ ޒާރާތަާކއި

ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަކ ެގ މަސަްއކަްތ 
ސްޭޓންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ، ިވލަރެސްކ ރ މަށްޓަަކއި

 ޕްރޮސީޖަރތައް އެކ ަލާވލައި ަތންފީޛ ކ ރ ން.
 

މިނިސްޓަރ ގެ ބާރ ތަކާއި  
މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އެހެން  

 ޙަވާލ ކ ރ ން ފަރާތަކާ  

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރ ތަކާިއ  )ހ(  .16
މަސްއޫލިއްޔަތ ަތއް އެ ަވގ ތަކ  ަވކި އިދާރާއަކާ ަޙާވލ ެވހ ިރ 
ނ ަވތަ އެ އިދާރާެއްއެގ ހިންގ މާ ޙަާވލ ެވހ ރި ނ ަވތަ ަވިކ 
މަޤާމެއް ފ ރަމ ންދާ ފަރާތަކާ އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިްނ 

 މިނިސްޓަރަށް ޙަާވލ ކ ރެިވދާެނއެެވ.
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ެއަކންކަން ޙަާވލ ކ ރެޭވ ، ޙަާވލ ކ ެރޭވ ކަންކަމާއި  (1)   
 ؛މ އްދަތ  ލިޔ މ ން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތ ން

އެްއެވސް ޝަރ ޠަކާ ނ ލައި ނ ަވތަ ޝަރ ޠ ތަކަާކއެކ    (2)   
 ؛ޙަާވލ ކ ރ ން

އެ ކަމަކާ ގ ޭޅޮގތ ން މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ    (3)   
ފިޔަަވޅ އެޅ މ ެގ ބާރ  ކެނޑިެގން ނ ދާޮގތަްށ 

 ؛ޙަާވލ ކ ރ ން
އެ ޙަާވލ ކ ރ ްނ ، މިނިސްޓަރ  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ  (4)   

 ނިމ މަކަށް ެގނައ ން.
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޙަާވލ ކ ރެޭވ ކަްނކަމ ެގ  )ށ(  

މިނިސްޓަރ  ސޮއިކޮށްަފއިާވ ލިޔ މަީކ  ،ތަފްޞީލ  ހިމެނޭ
މި ޤާނޫނާ  ، އެނޫންޮގތަކަށް ސާބިތ ކޮށްނ ެދޭވހާ ހިނދަކ 

އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ެއކަމެއް ޙަާވލ ކޮށްަފއިާވކަމ ެގ 
 ހެއްކެްއކަމަށް ބަލަންާވނެެއެވ.

 

 ބާބ    ތިންވަނަ 
 ބެލެހެއްޓ ން   ހިންގައި  ، ރާވައި   މަސްވެރިކަން 

 
މަސްވެރިކަމ ގެ ބާވަތްތައް  

 ކަނޑައެޅ ން 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ަގިއ  )ހ(   .17

ކ ރ ން ހ އްދަ މަސްެވިރަކމ ެގ ބާަވތްަތއް ތިީރަގިއ 
 ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީެއެވ. 

 ؛ ކަޅ ބިލަމަހ ެގ ދޮށީެގ މަސްެވިރކަން (1)   
 ؛ ބޮޑ ކަންނެލީެގ އަތ ނަނ ެގ މަސްެވރިކަން (2)   
 ؛ މަސްެވރިކަން ލޭނ ެގ  (3)   
 ؛ހިބަރ ެގ މަސްެވރިކަން (4)   
 ؛ަވދ  ނަނ ެގ މަސްެވިރކަން (5)   
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 ؛ ފާނައިެގ މަސްެވިރކަން (6)   
 ؛އެންެވރިކަން  (7)   
ދިރޭކ ދިމަހ ެގ މަސްެވރިަކން )އެކ އޭިރއަްމ  (8)   

 ؛ފިޝަރީ(
 ؛ތ ތި ޯބވަދިލަމަހ ގެ މަސްވެރިކަން (9)   
 ؛ފަރ މަހ ގެ މަސްވެރިކަން (10)   

 ؛ފަޅ ތެރޭގައި ކ ރާ މ ށިމަހ ގެ މަސްވެރިކަން (11)   

ހ އިފިލަނޑައާއި އިހިފަަދ ތަކެތި ނެގ މ ެގ  (12)   
 ؛މަސްެވރިކަން

، އޮތްނަމަެވސް އެހެން ަގއި ( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  

 ާބަވތްތަކާއި   ހިފާ  ،ތްތަކާއިލާއާ   ބޭނ ންކ ރާ  މަސްެވރިކަމ ަގއި
 ކަްނކަމަށް އެނޫންެވސް، ބޭނ މަށާއި  މަސްެވރިކަންކ ރާ

 ަވކި  ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވ ައކ ރ ަގއި  އެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް
 ކަނޑ ގެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވރިކަން  ބާަވތެްއެގ

 ބާރ  ކަނޑައެޅ މ ެގ ހ އްަދކަމަށް ކ ރ ން ސަރަޙައްދ ަގއި
 ކަނޑައަޅާ  އަލަށް އެޮގތ ން. ލިބިެގންެވއެވެ  ރީއަށްމިނިސްޓް

 ގެޒެޓ ަގއި  ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ާބަވތްތައް މަސްެވރިކަމ ެގ
 .ޝާއިޢ ކ ރަންާވނެއެެވ މިނިސްޓްރީން

 
މަސްވެރިކަމ ގެ މެނޭޖްމަންޓް  

 ޕްލޭންތައް 
މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދ ތަކާއި އ ސޫލ ތަކާ ެއއްޮގްތާވ  )ހ(  .18

މާއްދާެގ ދަށ ްނ ަވނަ  17މި ޤާނޫނ ެގ ، ޮގތ ެގމަތިން
ހިންަގިއ ، ކަނޑައަާޅ ަވކިަވކި މަސްެވރިކަން ރާަވއި 

ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި އެ މާއްާދެގ ދަށ ން ކަނަޑއަޅާ ކޮންމެ 
މަްސެވރިަކމ ެގ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ، މަސްެވރިކަމަކަށް

ެއކަށީެގްނާވ ޮގތެއްެގމަތިން މ ރާޖަޢާކ ރެޭވެނ ، ތައްޔާރ ކޮށް 
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މާއެކ  ެއ ޕްލޭންތައް ތަންފީޛ ކ ރާކަްނ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސ 
 މިނިސްޓްރީން ޔަޤީންކ ރަންާވެނއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާްނކ ރާ ކޮންމެ މަސްެވރިކަމ ެގ  (ށ)  
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަކީ އަންނަނިިވ ކަންކަން ހިމެނިފައިާވ 

 މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަކަށް ާވންާވނެއެެވ.
މަސްެވރިކަމ ަގއި އެ ަވގ ަތކ  މަސް ބާނަމ ންދަނީ  އެ    (1)   

 ؛ކިހާ މިންަވރަކަށްކަން
އެ މަސްެވރިކަމެއް އަމާޒ ކ ރެިވފަިއާވ މަސްތަްއ   (2)   

ދިރިއ ޅޭ މާޙައ ލ ގައި އ ޭޅ އެހެން ބާަވތ ެގ 
ނ ަވތަ އެ މަސްަތާކ  ،މަސްތަކަކީ ކޮަބއިކަން

ނ ަވތަ އެ މަސްަތކަށް ބަރޯސާާވ އެހެްނ  ،ގ ޅިފަިއާވ
 ؛ބާަވތ ެގ މަސްތަަކކީ ކޮަބއިކަން 

އެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަކ ން ޙާޞިލ ކ ރަން ބޭނ ންާވ   (3)   
 ؛އަމާޒ ތަަކކީ ކޮބަިއކަން

އެ މަްސެވރިކަމެްއ ބެލެހެއްޓ ަމށާއި ތަރައްީޤކ ރ މަށް   (4)   
 ؛އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތަަކކީ ކޮަބިއކަން

މަސްެވރިކަމަކަށް ލަިއސަންސް ދިނ މާގ ޅޭ އެ   (5)   
 ؛ކ ރާނެ ޮގތް މްކަންކަން އިންތިޒާ

އެ މަސްެވިރކަމެްއެގ ސަަބބ ން އ ޅަނދ ތަކަްށ   (6)   
މަސްބޭނޭނެ މިންަވރަށް އެއްެވސް ަޤއިދ ތަެކްއ 

 އަދި ؛ އެފަދަ ޤައިދ ތަަކކީ ކޮބަިއކަން، އަންނަނަމަ
 ކޮބަިއކަމާއި  މ އްދަތަކީ ޕްލޭންެގ މެނޭޖްމަންޓް އެ  (7)   

 އިޞްލާޙ ކ ރެޭވނެ  އ ސޫލާއި  މ ރާޖަޢާކ ރެޭވނެ
 .އ ސޫލ 
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މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް  
 ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން 

 ކޮންމެ ހަދާ ދަށ ން ާމއްދާެގ ަވނަ 18 ޤާނޫނ ެގ މި )ހ(  .19
 ޤާނޫނ ގެ  މި  ާވނީ ޕްލޭނެއް މެނޭޖްމަންޓް މަސްެވރިކަމ ގެ 

 .ަގާވއިދަކަެށެވ ހަދާ ދަށ ން
 ޕްލޭނެއް މެނޭޖްމަންޓް މަސްެވރިކަމ ގެ  ކޮންމެ )ށ(  

 މިނިސްޓްރީން ެގެޒޓ ަގއި  ދިެވހިސަރ ކާރ ގެ 
 .ޝާއިޢ ކ ރަންާވެނއެވެ 

 ޕްލޭނެއް މެނޭޖްމަންޓް މަސްެވރިކަމ ގެ  ކޮންމެ )ނ(  
 އަންނަނިވި ، މ ރާޖަޢާކ ރ މ ަގއި  ތައްޔާރ ކ ރ މ ަގާއއި

 އަސަރ ފޯރާނެ ޕްލޭނަކ ން އެ، ފަދައިން ހިމެނޭނެ ފަރާތްތައް
 މިނިސްޓްރީން ފަރާތްތަކާއެކ  އެންމެހައި

 .މަޝްަވރާކ ރަންާވެނއެވެ 
 އަސަރ ކ ރާނެ ޕްލޭންތަކ ން މެނޭޖްމަންޓް އެ  (1)   

 ؛އިދާރާަތއް ދައ ލަތ ެގ
 އެ ، މަސްެވރިންނާއި ކ ރާ މަސްެވިރކަމެއް އެ  (2)   

؛ ފަރާތްތައް އެނޫން އަސަރ ކ ރާނެ  ކ ންމަސްެވރިކަމަ

  އަދި
 ޤައ މ ތަކާ އެހެން ހިމެނޭޮގތަށް ދިެވހިރާއްޖެ  (3)   

 މަސްެވރިކަން ކ ރާ ސްޓޮަކކ ން  މަހ ެގ ޙިއްޞާާވ
 ައޅާ  ގ ޭޅޮގތ ން ބެލެހެްއޓ މާ ހިްނގައި، ރާަވއި 

 އެކަީށެގންވާ  ެއއްހަމަކ ރ މަްށޓަކައި ފިޔަަވޅ ަތއް
، ޤައ މ ތަާކއި އެ  ނ ަވތަ ޤައ މެއް  އެ  ޙާލަތްތަކ ަގއި 

 .ޖަމްޢިއްާޔތައް ސަރަަޙއްދީ ކަމާގ ޅޭ
( އެެކއް)  1  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ރ(  

 ާމއްދާަގއި  ަވނަ 17 ާޤނޫނ ެގ މި ތެރޭަގއި ދ ަވހ ެގ އަހަރ 
 މި ގ ޭޅޮގތ ން ބާަވތްތަކާ މަސްެވރިކަމ ެގ ކޮންމެ ބަޔާންކ ރާ
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 މެނޭޖްމަންޓް ބަޔާންކ ރާ މާއްާދަގއި ަވނަ 18 ޤާނޫނ ެގ
 . ރަންާވނެެއެވތަންފީޛ ކ   އެކ ލަާވލައި  މިނިސްޓްރީން  ޕްލޭނެއް

 ފަހ ން  މ އްދަތ ެގ ބަޔާންކ ރާ ަގއި( ރ) މާއްދާެގ މި )ބ(  
 ިވޔަފާީރގެ  ަސރަޙައްދ ތަކ ަގއި ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ

، ދެޭވނީ ހ އްދަ ކ ރ މ ެގ މަސްެވިރަކމެއް އެއްެވސް ބޭނ މަށް

 ތަްއޔާރ ކޮށްފަިއވާ  ގ ޭޅޮގތ ން މަްސެވރިކަމާ އެ
 ޕްލޭނެއް މެނޭޖްމަންޓް މަސްެވރިކަމ ގެ 

 .އޮތްކަމ ަގިއާވނަމައެެވ
 މާއްދާެއއް  ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި މެނޭޖްމަންޓް މަސްެވރިކަމ ެގ )ޅ(  

 ތަޢާރ ޟ ވާ ،  ތަޢާރ ޟ ާވނަމަ  ޤާނޫނާ  މި  މާއްދާތަެކއް  ނ ަވތަ
 .ނ ކ ރެޭވނެެއެވ ޢަމަލެއް މާއްދާތަކަށް ނ ަވތަ މާއްދާއެއް

 ކަންކަމާ ހިމެނޭ ޕްލޭނެއްގައި މެނޭޖްމަންޓް މަސްެވރިކަމ ެގ )ކ(  

 ފަރާތްތަކާ  އަސަރ ކ ރާ ޕްލޭނަކ ން އެ، ގ ޭޅޮގތ ން
 ނ ަވތަ   އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ  ޕްލޭނެއް  އެ، މަޝްަވރާކ ރ މަށްފަހ 

 މިނިސްޓަރަށް  ަރނަގޅ ޮގްތކަމަށް  ޙާލަތ ަގއި   އެ  ބާޠިލ ކ ރ މަކީ
  ޕްލޭން  މެނޭޖްމަންޓް މަްސެވރިަކމ ެގ، ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ
 އިޚްތިާޔރ  ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ ނ ަވތަ  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ގެ 
 .ލިބިެގންެވެއެވ މިނިސްޓަރަށް

 
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް ލަފާދޭ  

 ކޮމިޓީ 
 އެ ، ޕްލޭނެއްަގއި  މެނޭޖްމަންޓް ކޮންމެ މަސްެވރިކަމ ގެ  )ހ(  .20

 މ ރާޖަޢާކ ރ މާ އަދި ތަންފީޛ ކޮށް ޕްލޭނެއް މެނޭޖްމަންޓް
 ލަފާދޭ  ލަފާދިނ މަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ގ ޭޅޮގތ ން
 . ާޤއިމ ކ ރަންާވެނެއެވ ކޮމިޓީއެއް

 ކޮމިޓީތައް  ލަފާދޭ ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  
 އެ ، މަސައްކަާތއި ޮކމިޓީތަކ ެގ އެ، ޮގތާއި  އެކ ަލާވލާނެ
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 ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ޮގތް  ހިންާގނެ  ކޮމިޓީތައް
 .ހިމަނަންާވނެެއެވ ަގާވއިދ ަގއި

 
މަސްވެރިކަމާގ ޅޭ އެހެނިހެން  

 ޕްލޭންތައް 
 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންެގ  18މި ޤާނޫނ ެގ   .21
އިތ ރ ން، މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަަކއި، މި ޤާނޫނ ެގ ދާއިރާެގ 
ތެރޭގައި މަްސެވރިކަާމގ ޅޭ އެހެނިހެން ޕްލޭންތައް މިނިސްޓްރީއަްށ 

 އެކ ަލާވލެިވދާނެެއެވ. 
 

މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި  
 ތައް ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ ގަވާއިދ  

 މަސްެވިރކަން ، ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި  ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ )ހ(  .22
 ބޭނ ންވާ  ގ ޅޭޮގތ ން ބެލެހެއްޓ މާ ހިންގައި، ރާަވއި 

 ޤާނޫނ ަގއި  މި ކައ ްނސިލްތަކާއި ލޯކަލް ،ަގާވއިދ ތައް 
 ކަމާގ ޅޭ  ނޫްނެވސް އެ އިދާރާަތކާއި ތަންފީޛީ ރާބަޔާންކ 

 ބާރ   އެކ ަލާވލ މ ެގ މަޝްަވާރެގމަިތން އިދާރާތަކ ގެ 
 .ލިބިެގންެވެއެވ މިނިސްޓްރީއަށް

 އަންނަނިވި ، ަގާވއިދ ތަކ ަގއި  ހަދާ ދަށ ން މާއްދާެގ މި )ށ(  
 .ހިމެނިދާނެއެެވ ކަންކަން

ކ ޅިތަކ ަގިއާވ މަސްެވިރކަމ ެގ ދިރ ންތަކާއި އޭެގ   (1)   
މަސްއޫލިްއޔަތ  ތިމާެވީށެގ ކަންަކމ ެގ ، މާޙައ ލ 

ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާާރެގ މަޝްަވާރެގ 
  ؛މަތިން ބެލެހެއްޓ ން

މަސްެވރިކަންކ ރ މ ަގާއއި މަސްެވރިކަމާ ގ ޅ ންހ ިރ   (2)   
ޙަރަކާތްތައް ހިންގ މ ަގއި ބޭނ ންކ ރ ން މަނާ  

ކެިމކަލްތަކަކީ ކޮަބއިކަްނ ، ތްތަކާއި ސާމާނ ތަާކއިލާއާ
 ؛ކަނޑައެޅ ން 

މަސްެވރިކަމ ެގ ދިރ ންތަާކއި އެ ތަކެތީެގ މާޙައ ލ    (3)   
އަދި އެފަަދ ، ޚާއްޞަކ ރާނެ އ ސޫލ  ކަނަޑއެޅ ން
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ޚާއްޞަ ކ ެރިވފަިއާވ ސަރަޙަްއދ ތަކަށް ަވނ ން މަނާ 
އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކާއި އެ ސަަރޙައްދ ތަކަށް ަވންަނ 

ކަންތައްތަްއ އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކ ން ކ ރ ްނ މަނާ 
 ؛ކަނޑައެޅ ން 

ހިންަގއި ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ ފިަޔަވޅ ތަާކިއ ، ރާަވއި   (4)   
އަދަބ ތައް ކަނޑަެއޅ މ ެގ ޮގތ ން ަވކި ާބަވތެްއެގ 

ނ ަވތަ ަވިކ  ،މަސްެވރިކަންކ ރ ން މަނާކ ރ ން
 ،ދ ަވސްަވަރކަށް އަމާޒ ކޮށް މަްސެވރިކަން ހ ޅ ާވލ ން

ނ ަވތަ ބޭނޭނެ މަހ ެގ ޢަދަދާއި ބަރ ދަން ނ ަވަތ 
 ؛ބޮޑ މިން ކަނޑައެޅ ން 

 ،ޙިމާޔަތްކ ރެިވފަިއާވ މަހ ެގ ބާަވތްތަކަކީ ކޮބަިއކަމާއި   (5)   
އެކަންކަމާ ގ ިޅެގން ެއޅޭނެ ފިޔަަވޅ ތަްއ 

ކަނޑައެޅ މ ެގ ޮގތ ން އެހެން ޤާނޫނަކ ން  
، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިާވ ދިރ ްނތައް ފިޔަަވއި

މަސްެވރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި މަހ ެގ ބާަވެތްއ 
ހިންަގިއ ، ޙިމާޔަތްކ ރ މ ެގ ނ ަވތަ ރާަވއި 

ބެލެހެއްޓ މ ެގ މަޤްޞަދ ަގއި އެ ބާަވެތއްެގ މަހ ެގ 
ޕޯޓް ނ ަވތަ އިމްޕޯޓް ނ ަވތަ ިވޔަފާިރކ ރ ން އެކްސް

 ؛މަނާކ ރ ން
ބޭރ ެގ މަސްެވިރ އ ޅަނދ  ިދެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ   (6)   

ސަރަޙައްދ ަގއި ޓްރާންސިޓްކ ރ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ަތްއ 
ކަނޑައެޅ މ ެގ ޮގތ ން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޚާްއަޞ 
އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދ  ހ ރަސްކ ރާ އެފަދަ 
އ ޅަނދ ތަކ ގައި މަސްެވިރކަމަށް ބޭނ ންކ ރާ 

ތްތައް ރަްއކާކޮށްފަިއ ހ ންނަންޖެހޭ  ލާއާ
ހ ރަްސކ ރ މ ަގިއ ނ ަވަތ ، މިންަގނޑ ތަކާއި 
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ޓްރާންސިޓްކ ރ މ ަގއި އެފަަދ އ ޅަނދ ފަހަރ ން 
 ؛ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތައް ކަނޑައެޅ ން

އަމާޒ ނ ކޮްށ ، ބަލާއިރ ދޫކ ރެިވފަިއާވ ަލއިސަންސަށް    (7)   
ބޭނޭ މަހާމެދ  ޢަމަލ ކ ރެޭވނެ އ ސޫލ ަތްއ 

 ؛ކަނޑައެޅ ން 
މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ތަކ ގައި މަސް ެގންގ ޅ މާ   (8)   

ލ ަތއް ކަނޑަެއޅ މ ެގ ޮގތ ން މަހާއި މަހ ެގ ސޫގ ޅޭ އ 
 ،ޭބނ ންކ ރެޭވނެ ޮގާތއި، ބާަވތްތައް ަރއްކާކ ރ ާމއި

އެކަންކަާމގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ ތައް ރެކޯޑ ކ ރ މާއި ެއ 
 ؛ރެކޯޑ ތައް ިޙއްޞާކ ރ މާ ގ ޅޭ ކަންކަން

މަސްެވރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި މަޢ ލޫމާތ ތައް ަގާވއިދ ން   (9)   
ރެކޯޑ ކ ރ މާއި އެ މަޢ ލޫމާތ ތައް މިނިސްޓްރީާއ 

 ؛ޙިއްޞާކ ރަންޖެހޭ ޮގތް ކަނަޑއެޅ ން
، މަސްކިރ މާގ ޅޭ ަގާވއިދ ަތއް ކަނަޑއަަޅއި  (10)   

މަސްކިރޭނެ ބަނދަރ ތައް ނ ަވތަ އެނޫްނެވްސ 
މަހާއި މަހ ެގ  ،ސަރަޙައްދ ތަކަކީ ކޮބައިކަާމއި 

ބާަވތްތައް އެއްތަނ ން އަނެއް ތަނަށް ެގންދިއ މ ަގިއ 
 ؛ ެގންގ ޅެންޖެހޭ މިންަގނޑ ަތއް

ަގވާއިދ ތަާކ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ   (11)   
ޚިލާފ ާވ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްީރއަށް ރިޕޯޓ ކ ރ ާމގ ޭޅ 

 ؛ަގާވއިދ ތައް ހެދ ން
ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަަރޙައްދ ތަކ ަގއި މަްސ   (12)   

ބޯޓ ތަކަށް ތެޔޮ އެޅ މ ަގއި ނ ަވތަ ެތޮޔ 
 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ މިންަގނޑ ތައް

މ އްދަތަކަށް މަސްެވިރކަމ ެގ ަވސީލަތްަތްއ ދިގ    (13)   
ނ ަވތަ  ،ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރ މަށް ދެމެހެއްޓެނިިވ
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ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަމއްޗަށް ޮއތް ބައިނަލްއަޤްާވީމ 
ތައް އަދާކ ރ މަްށ ބޭނ ންތެރިކަމަށް  މްއިލްތިޒާ

 ؛މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ އެނޫންެވސް ފިޔަަވޅ ަތއް
، މަސްެވިރކަމާގ ޅޭ ާބޒާރ ތައް ދިރާސާކޮށް ދ ނިޔޭެގ   (14)   

މަސްެވރިންނަށް އެންމެ ރަނަގޅ  ައގ  
ހޯދައިދިނ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ަތއް ކަނޑައަަޅއި އެކަމަްށ 

 އަދި  ؛މަސައްކަތްކ ރ ން
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ބާނާ މަހާިއ މަހ ން އ ފައްާދ   (15)   

 ބާަވތްތައް ދ ނިޭޔެގ ބާޒާރ ގައި އިޝްތިހާރ ކ ރ ން. 
 

 ބާބ    ހަތަރ ވަނަ
  ، މަސްވެރިކަމާއި  ކ ރާ   ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި   ކަނޑ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޙަރަކާތްތައް   ންހ ރި ގ ޅ    މަސްވެރިކަމާ 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑ ގެ  
ސަރަޙައްދ ގައި ކ ރާ  

މަސްވެރިކަމާ    ، މަސްވެރިކަމާއި 
 ގ ޅ ންހ ރި ޙަރަކާތްތައް 

މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވާހ ހިނދަކ ،   .23
 ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި ަމސްެވރިކަާމއި

މަސްެވރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ޙަރަކާތްތައް ހިންަގްނާވނީ، ިމ ބާބ ަގިއ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

 
 ިދެވހިރާއްޖެއަށް  މަްސެވރިކަން ާބަވތެްއެގ ަވކި )ހ(  .24 އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ މަސްވެރިކަން 

 މަސްެވރިކަމަކީ  ެގބާަވތ  އެ ، ކ ރިން ފ ކ ރ މ ެގރ ތަޢާ
 ބެލ މަށް މަސްެވރިކަެމއްތޯ ފައިދާހ ރި  ޮގތ ން  އިޤްތިޞާދީ

 އޮޕަރޭޝަންތައް  މަްސެވރިކަމ ެގ އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ
 .ކަނޑަެއޅިދާނެެއެވ މިނިސްޓަރަށް އ ސޫލ ތައް ހިންގ މާގ ޅޭ
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 ެއކްސްޕްލޮރޭޓަރީ  ބަޔާންޮކށްފައިާވ މާއްދާގައި މި )ށ(  
 މި  ފަރާތަކީ ެއްއެވސް ޙަރަކާތްތެިރާވ މަސްެވރިކަމ ަގއި

 .ނޫނެެވ ފަރާތެއް ލިބިެގންާވ އިސްތިސްނާ ޤާނޫނ ން
 މަސްެވރިކަން  ެއކްސްޕްލޮރޭޓަރީ ބަޔާންކ ރާ މާއްދާގައި މި )ނ(  

 ،ޮގތާއި   މަސްެވރިކަންކ ރާނެ  އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ ،  ކަނޑައެޅ ާމއި

 މި ދޭނެޮގތް ހ އްދަ މަސްެވިރކަންކ ރ މ ެގ އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ

 .ހިމަނަންާވނެެއެވ ަގވާއިދ ގައި ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑ ގެ ސަރަޙައްދ   

ހ ރަސްކ ރ މަށް ބޭރ ގެ މަސްވެރި  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑ ގެ    އް އ ޅަނދ ތަ

 ސަރަޙައްދަށް ވަނ ން 

 ކަނޑ ގެ  ދިެވހިރާއްޭޖެގ އ ޅަނދ ަތއް މަސްެވރި ބޭރ ެގ )ހ(  .25
 މިނިސްޓްރީން އެކަމަށްޓަަކއި، ަވންނަންާވނީ  ސަރަޙައްދަށް

 .ހޯދ މަށްފަހ ގައެވެ  ދ ރާލާ ،ހ އްދަ ދޫކ ރާ
 ދިނ މ ަގއި  ހ އްދަ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  

 މިނިސްޓްރީން ަގާވއިދެއް  ޮގތާގ ޅޭ  ޢަމަލ ކ ރާނެ

  ހަދާ  ދަށ ން މާއްދާެގ މި އަދި. އެކ ަލާވލަންާވނެެއެވ
 .ހިމެނިދާނެއެެވ ކަންަކން އަންނަނިިވ، ަގާވއިދ ަގއި 

 ބޭރ ގެ  ަސރަޙައްދ ތަކަށް ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  (1)   
 އެ  ،ަވނ މާއި އ ޅަނދ ތައް  މަސްެވރި

 ؛ިރޕޯޓ ކ ރ ން ނިކ ތ ން ސަރަޙައްދ ތަކ ން
 ަވންނަ ސަަރޙައްދ ތަކަށް ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  (2)   

  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  އ ޅަނދ ތަކ ން މަސްެވރި ބޭރ ެގ
 ؛މަޢ ލޫމާތ 

 ބޭރ ގެ  ސަަރޙައްދ ތަކ ަގއި ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  (3)   
 ްއގެ އ ޅަނދެ އެ، ާވހިނދ  އ ޅަނދެއް މަސްެވރި

 އަދި ؛ ަޝރ ޠ ތައް ރަްއކާކ ރ ާމގ ޅޭ ތްތައްލާއާ
 އެއްޮގްތވާ   ނަންބަރާ  ަވނަ   (1)  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި  (4)   

 އ ޅަނދ   ަމސްެވރި ބޭރ ެގ ޮގތ ެގމަތިން
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 ،ަވނ ާމއި ސަރަަޙއްދ ތަކަށް ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ
 ބޭރ ގެ  ރިޕޯޓ ނ ކ ރާ ނިކ ތ ން  ސަރަޙައްދ ަތކ ން އެ

 އެޅިދާނެ  ދެކޮޅަށް އ ޅަނދ ތަކާ މަސްެވރި
 .ފިޔަަވޅ ަތއް

 ކަނޑ ގެ  ރާއްޖޭެގ އ ޅަނދެއް އެްއެވސް ަވންނަ މިޮގތަށް )ނ(  
 ކ ރ މަކީ   މަސްެވިރކަމެއް  ާބަވެތއްެގ  ެއއްެވސް  ސަރަޙައްދ ަގއި
 .މަނާކަމެކެެވ

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދ ގައި  

ބޭރ ގެ އ ޅަނދ ފަހަރ   
 ، މަސްވެރިކަންކ ރ މާއި 

މަސްވެރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި  
 ޙަރަކާތްތައް ހިންގ ން 

  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި، ހިނދަކ  ސާބިތ ނ ާވހާ އެނޫންޮގތަކަށް )ހ(  .26
 ދިެވހިރާއްޖޭގެ  ނ ލައި ހޯދ މަކާ ހ އްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ
 މަްސެވރި  އެްއެވސް ޭބރ ެގ ސަރަޙައްަދކަށް ކަނޑ ގެ 
 އ ޅަނދެއް  އެ، ބެލެޭވނީ ަވދެއްޖެނަމަ އ ޅަނދެއް

 މަްސެވރިކަން ، ަވނީ  ސަަރޙައްދަށް ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ
 ހިންގ މަށް  ޙަރަކާތެއް ގ ޅ ްނހ ރި މަސްެވިރކަމާ ނ ަވތަ

 .ކަމ ަގެއެވ
 ބޭރ ެގ ަވންނަ ސަަރޙައްދ ތަކަށް ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ )ށ(  

 ެވށި  ކަނޑ ެގ ޢަމަލ ކ ރަންާވނީ އ ޅަނދ ތަކ ން މަސްެވރި
 ބައިނަލްއަްޤާވމީ  ދެމެހެއްޓ މާގ ޅޭ ރައްކާތެރިކ ރ ާމއި

 އެފަދަ އަދި. ޮގތ ެގމަތިންނެެވ ެއއްޮގްތާވ ޤާނޫނ ތަކާ
  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި ނ ަވތަ ޤާނޫނ ން މި ،އ ޅަނދ ތަކ ން

 ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ  ޤާނޫނ  މި ދަށ ން ަގާވއިދެްއެގ ހަދާފައިާވ
 އިރ ޝާދ ތަކަށް އެންމެހައި ދޭ ފަރާތަކ ން ލިބިދީފައިާވ ބާރ 

 .ޢަމަލ ކ ރަންާވނެއެެވ
 

  ކަނޑ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  މަނާ   ކ ރ ން   ސަރަޙައްދ ގައި 
 ބާވަތްތައް   މަސްވެރިކަމ ގެ 

 ާބަވތްތަކ ެގ އަންނަނިވި  ަސރަޙައްދ ަގއި ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  .27
 .މަނާކަެމކެެވ މަސްެވރިކަންކ ރ މަކީ
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 ؛ބޮޑ  ދަލ ެގ )ޕަރސް ސެއިން( މަސްެވރިކަން )ހ(  
 ؛އޮޔާދާ ދަލ ެގ )ިގލް ނެޓް( މަސްެވރިކަން )ށ(  
 ؛މަސްެވރިކަންދަމާ ދަލ ެގ )ޓްރޯލް ނެޓް(  )ނ(  
އަމިއްލަ ބޭނ މަށް ކ ރާ މަސްެވރިކަމާއި އެންެވިރކަން ފިޔަަވިއ  )ރ(  

 ؛ދާ ބޭނ ންކޮށްެގން މަސްެވރިަކންކ ރ ން
ޮގާވ އެްއެޗއް ނ ަވތަ ިވހައެްއ ނ ަވތަ އެހެންެވސް އެފަަދ  )ބ(  

 ؛ކެމިކަލެއް ބޭނ ންކޮްށެގން މަސްެވރިކަންކ ރ ން 
 

  އ ޅަނދ ތަކަށް   މަސްވެރި   ބޭރ ގެ 
 ވިއްކ ން   މަސް 

ބޭރ ެގ  ،މަސްެވރިކަންކ ރާ ދިެވހި އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކ ން )ހ(  .28
މިނިސްޓްރީްނ   ،މަސްެވރި އ ޅަނދ ތަކަށް މަްސ ިވްއކަންާވނީ
 އެކަމަށް ދޫކ ރާ ހ އްދަެއއް ލިިބެގންނެެވ.

  
 ދޫކ ރ މާގ ޅޭ  ހ އްދަ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ަގއި( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(

 އަދި  މަސްިވްއކާ ދަށ ން މާއްދާގެ  އެ  ،އިޖ ރާއަތ ތަާކއި
 ފ ރިހަމަާވންޖެހޭ އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކ ަގއި މަސްަގންނަ
 އ ޅަނދ ތައް  އެފަދަ ،މިންަގނޑ ަތާކއި ޝަރ ޠ ތަކާއި

 އްދ ތަކަކީޙަސަރަ ހިންޭގނެ ޙަރަކާތްތައް  މަސްިވްއކ މ ަގއި
 މިޮގތަށް  އަދި ،ާކއިއ ސޫލ ތަ މަސްިވއްކޭނެ ،ކޮބައިކަާމއި

 މި، އ ސޫލ ަތއް ޭބރ ކ ރެޭވނެ ރާއްޖެއިން މަސް ިވްއކޭ
 .ކަނޑަައޅަންާވެނއެެވ ަގވާއިދ ގައި ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

  
 ބޭރ ެގ  އަންނަ  ަގންނަން  މަސް  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(

  ނަަގންޖެހޭ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި، އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކ ން
 ނަަގންޖެހޭ ދަށ ން ޤާނޫނެއްެގ އެހެން، އިތ ރ ން  ހ އްދައެްއެގ

 .ނަަގންާވެނެއެވ ހ އްދަތައްެވސް
 

  ،ތަންތަނާއި   ޕްރޮސެސްކ ރާ   މަސް 

  މަސްފެކްޓްރީތަކާއި   ގޭދޮށ  
   އައިސްޕްލާންޓްތައް 

 އ ފެއްދ ންަތއް މަހ ެގ މަހާއި  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި )ހ(  .29
 ބޭނ ންވާ   ރައްކާކ ރ މަށްަޓކައި  މަސް  އަދި  ޕްރޮސެސްކ ރެޭވނީ
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 މި  ،ކ ެރޭވނީމ ޤާއި އައިސްޕްާލންޓްތައް އ ފައްދާ އައިސް 
 އެްއޮގްތވާ  ަގވާއިދާ ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ޤާނޫނާއި

. ހޯދ މަށްފަހ ގައެެވ ހ އްދަ މިނިސްޓްރީން  ޮގތ ެގމަތިން
( 2)  ނަންބަާރއި  ަވނަ(  1)  ެގ(  ނ)  ާމއްދާެގ  މި  ،ނަމަެވސް

 ނިސްބަތްވާ  ިގންތިތަކަށް ަބޔާންކ ރާ ނަންބަރ ގައި ަވނަ
  ހަދާ   ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ،ހ ްއދަ  ކ ރ މ ެގމ ޤާއި  ފެކްޓްރީތައް
 ކައ ންސިލްަތއް  ލޯކަލް ޮގތ ެގމަތިން ަގާވއިދ ަގިއާވ
 މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމް ދޫކ ރ މ ެގ މެދ ެވރިކޮށް

 .ހަމަޖައްސަންާވނެެއެވ
 ތަންތަނ ގެ  ަމސްޕްރޮސެސްކ ރާ ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި މި )ށ(  

 ކ ރ މަށް މ ާޤއި މަސްފެކްޓްރީތައް ޭގދޮށ  ހިމެނޭ ތެރޭގައި
 ރަށްރަށ ގައި ދިރިއ ޅޭ މީހ ން ހަމައެކަނި ދޫކ ރެޭވނީ ހ އްދަ

 މާއްދާގެ   މި،  ނަމަެވސް.  ކ ރ ަމށެެވމ ޤާއި  ފެކްޓްރީތައް  އެފަދަ
 މަސް  ކ ރާމ  ޤާއި ފެންަވރ ަގއި އިންޑަސްޓްރިއަލް  ދަށ ން

 ރަށްރަށ ަގއި  ދިރިއ ޅޭ މީހ ން ތަންތަން ޕްރޮސެސްކ ރާ
 . ނާޅަެއެވ ހ ރަހެއް މާއްދާ މި ކ ރ މަށްމ ޤާއި

 މަސްފެކްޓްރީ  ޭގދޮށ  ރަށްރަށ ަގއި ދިރިއ ޅޭ މީހ ން )ނ(  
 ފެކްޓްރީތައް  އެފަދަ ޫދކ ަރންާވނީ ހ އްދަ ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ
 .ިގންތިކ ެރިވެގންެނެވ ފަދައިން އަންނަނިިވ

 މަސް  މަދ ން ޓަނަްށވ ރެ( ފަހެއް) 5 ދ ާވލަކ  (1)   
  ހިމެނޭ  ފެކްޓްރީތައް ކެޕޭސިީޓގެ  ޕްރޮސެސްކ ރ މ ެގ

 ؛ިގންތި
 ޓަނާ ( ދިހައެއް) 10 ޓަނާއި( ފަހެއް ) 5 ދ ާވލަކ  (2)   

 ޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެ  މަސް  މިންަވރަކަށް ދެމެދ ެގ
  އަދި؛ ިގންތި ހިމެނޭ ފެކްޓްރީަތއް ކެޕޭސިޓީެގ
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 ޢަދަދަކަށް  ިގނަ  ޓަނަްށވ ރެ(  ދިހައެއް)  10  ދ ާވލަކ  (3)   
 ފެްކޓްރީތައް  ކެޭޕސިޓީެގ ޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެ  މަސް
 .ިގންތި ހިމެނޭ

މި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ޭގދޮށ  މަސްފެކްޓްރީ  )ރ(  
އެ ފެކްޓްރީެއްއ ، ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދޫކ ރ މ ގައިމ ޤާއި
އަންނަިނިވ ކަންކަމަްށ  ،ބަތްާވ ިގންތިއަށް ބަަލއިސްނި

 ރިޢާޔަތްކ ރަންާވނެެއެވ. 
 ؛އެ ފެކްޓްރީއަކަށް ބޭނ ންކ ރާެނ ހަކަތައިެގ މިންަވރ  (1)   
 ؛އެ ފެކްޓްރީައކަށް ބޭނ ންކ ރާނެ ފެނ ެގ މިންަވރ  (2)   
ތަނެްއގައި މަަސއްކަތްކ ރާނެ މ ވައްޒަފ ްނެގ އެ  (3)   

 ؛ޢަދަދ 
 ؛ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ، ފެކްޓްރީެގ ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި  (4)   
 ޭގދޮށ   ކަނޑައަޅާަފއިާވ ަގއި ( ނ) މާއްދާެގ މި )ބ(  

 ކޮންމެ ތެެރއިން ިގންތިަތކ ެގ މަސްފެކްޓްރީތަކ ެގ
 ރައްާކކ ެރޭވނެ ެފކްޓްރީތަކ ަގއި ބަތްާވސްނި ިގންތިއަކަށް

، ކަނޑައަޅައި  މިނިސްޓްރީން މިންަވރެއް ަވކި މަހ ެގ

 ދަށ ން  އިޢ ލާނެްއެގ  ޝާއިޢ ކ ރާ  ެގެޒޓ ަގއި  ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ
 .އަންަގންާވނެެއެވ ޢާންމ ންނަށް

 މަސްފެކްޓްރީ  ޭގދޮށ  ރަށްރަށ ަގއި ދިރިއ ޅޭ މީހ ން )ޅ(  
، ބިން ބޭނ ންާވ ފަރާތްތަކަށް ހ ށަހަޅާ އެދި ކ ރ މަށްމ ޤާއި

( ޤާނޫނ   ބިމާބެހޭ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ)  2002/1  ނަންބަރ   ޤާނޫނ 
 އެ   ޮގތ ެގމަތިން  އެއްޮގްތާވ  ޕްލޭނާ  ޫޔސް  ލޭންޑް  ރަށ ެގ  އާއި

 އެ  ސިޓީެއއްަގއިނަމަ ނ ަވތަ، ަކއ ންސިލ ން ރަށ  ރަށެއްެގ
 ފަރާތްތަކަށް  އެ ަކއ ްނސިލ ން ސިޓީ ސިޓީއެްއެގ

 މަސްފެކްޓްރީ  ޭގދޮށ ، އެޮގތ ން . ދޫކ ރަންާވނެެއެވ
 ގެ ( ހ) ާމއްދާެގ މި، ިބމެއް ެއކަށީެގްނާވ ކ ރ މަށްމ ޤާއި
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 ލޯކަލް  ޮގތ ެގމަތިން ަގވާއިދ ަގިއާވ ހަދާ ދަށ ން
 . ދޫކ ރަްނާވެނއެެވ ކައ ންސިލްތަކ ން

 މަސްފެކްޓްރީތަކ ަގއި   ޭގދޮށ   ކ ރެވޭ މ  ޤާއި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ކ(  
 55% މަދ ެވެގން ތެރެއިން މ ަވްއޒަފ ންގެ  މަސައްކަތްކ ރާ

 ިދެވހި  މ ަވއްޒަފ ންނަކީ އިންަސއްތަ( ފަހެއް ފަންސާސް)
 .ާވްނާވނެެއެވ މ ަވްއޒަފ ންކަމ ަގއި

 ޕްރޮސެސްކ ރާ  މަސް ޮގތ ެގމަތިން ަގއިވާ ( ހ) މާއްދާެގ މި )އ(  
 ައއިސްޕްލާންޓްތައް  މަސްފެކްްޓރީތަކާއި ޭގދޮށ ، ތަންތަނާއި
 އ ސޫލ ތަކާއި  ޢަމަލ ކ ރާނެ ދޫކ ރ މ ަގއި  ހ އްދަ ހިންގ މ ެގ
 ަގވާއިދ ަގއި   ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މިންަގނޑ ތައް  ބަލާނެ

 . ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ
، ތަންތަނާއި ޕްރޮސެސްކ ރާ މަސް ބަޔާންކ ރާ މާއްދާގައި މި )ވ(  

 ައއިސްޕްލާންޓްތަކ ަގއި  މަސްފެކްޓްރީތަާކއި  ޭގދޮށ 
 އެފަދަ ، މިންަގނޑ ތަާކއި ސާފ ތާހިރ ކަމ ެގ ބަހައްޓަންޖެހޭ
 ހ ންނަންޖެހޭ  އ ފެއްދ ންތަކ ަގއި  މަހ ގެ   އ ފައްދާ  ތަންތަނ ގައި
 ރަްއކާތެރިކަާމގ ޅޭ  ާކބޯތަކެތީެގ މިންަގނޑ ަތއް ފެންަވރާއި

 ތ  މަްސއޫލިއްޔަ ކަނަޑެއޅ މ ެގ މިންަގނޑ ތައް
 އެ  ،ކަނަޑއަަޅއި ވ ޒާާރއިން ސަރ ކާރ ެގ ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ

. ބަޔާންކ ރަްނާވނެެއެވ ަގވާއިެދއްަގއި އެކ ަލާވލާ ވ ޒާާރއިން
 އެފަދަ  ޮގތ ެގމަތިން އެްއޮގތްވާ  މިްނަގނޑާ އެ އަދި

 އެ ދާއިމީކޮށް މިންަގނޑ  ސާފ ތާހިރ ކަމ ގެ  ފެކްޓްރީތަކ ެގ
 . ެގްނދަންާވނެއެވެ  ބަލަހައްޓަމ ން ވ ޒާާރއިން

 
  ތަނާއި ތަން   ޕްރޮސެސްކ ރާ   މަސް 
  ރީތަކ ން ޓް މަސްފެކް   ގޭދޮށ  
  އ ފެއްދ ންތަކ ގެ   މަހ ގެ   އ ފައްދާ 

 ވިޔަރާފިކ ރ ން 

 މަސް ބަޔާންކ ރާ މާއްދާަގއި ަވނަ 29 ޤާނޫނ ެގ މި )ހ(  .30
 އ ފެއްދ ންތަކ ގެ  މަހ ެގ އ ަފއްދާ ތަންތަނ ން ޕްރޮސެސްކ ރާ
 މަްސއޫލިްއޔަތ   ކަންކަމ ެގ އިޤްތިޞާދީ  ،ިވޔަފާރިކ ެރޭވނީ
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 ހ އްދަ  ވ ޒާާރއިން ސަރ ކާރ ެގ ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ
 . ހޯދ މަށްފަހ ގައެެވ

 މި  ޤާނޫނާއި  މި،  ހ އްދަ  ިވޔަާފރީެގ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާގައި  މި )ށ(  
 އ ސޫލ ތަކާ  ަބޔާންކ ރާ ަގވާއިދ ގައި ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ
 . ދޫކ ރެިވދާނެެއެވ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭރ ގެ   ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ 

 
  ޕްލެޓްފޯމްތައް   އޮފްޝޯރ 

 ކ ރ ން މ  ޤާއި 
 ސަރައްޙައްދ ަގއި  ިއޤްތިޞާދީ ާޚއްޞަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ )ހ(  .31

 އ ޅަނދ ތަކަށް  ދިެވހި މަސްެވރިކަންކ ރާ 
 ލިބޭނެ  ފަސޭހައިން ތަކެތި ބޭނ ްނާވ މަސްެވރިކަންކ ރ މ ގައި

 ކަނަޑއަޅާ  މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމެއް 
 މި  ހިންގ މަށްޓަކައި ޙަރަކާތްތައް ގ ޅ ންހ ރި މަސްެވރިކަމާ

 ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ ަގާވިއދާ ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

 އިޚްތިާޔރ  ކ ރ މ ެގމ ޤާއި ޕްލެޓްފޯމްތައް އޮފްޝޯރ
 .ލިބިެގންެވެއެވ މިނިސްޓްރީއަށް

 ކ ރާނެ މ ޤާއި  ޕްލެޓްފޯމްތައް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  
  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި، ކަނޑައަޅާނީ  ފަރާތްތައް
 ބީލަމ ގެ  ޮގތ ެގމަތިން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ަގާވއިދ ަގއި
 .އ ސޫލ ންނެެވ

 ޕްލެޓްފޯމ ތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ަގއި( ހ) މާއްދާެގ މި )ނ(  
 ހިންގ މަށް ޕްލެޓްފޯމްތައް އެފަދަ ، ޮގާތއި ކ ރާނެމ ޤާއި

 ޕްލެޓްފޯމްތަކ ަގއި  އެފަދަ ،ދޫކ ރާނެޮގާތއި ލައިސަންސް
 ޤާނޫނ ެގ މި މަސައްކަތްތައް ކ ރެޭވނެ ތަކެއްާޗއި ިވްއކޭނެ
 .ބަާޔންކ ރަންާވނެެއެވ ަގވާއިދ ަގއި ހަދާ ދަށ ން
 

 ޤައ މ ތަކަށް   ބޭރ  
 ވިއްކ ން   މަސް 

 ކަނޑ ގެ  ދިެވހިރާއްޭޖެގ ،އ ޅަނދ ތަކ ން މަސްެވރި ދިެވހި )ހ(  .32
 ިވްއކޭނީ   ޮގސް  ޤައ މ ތަކަށް  ބޭރ    ،މަސް  ބާނާ  ސަރަޙައްދ ން
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 ބަޔާންކ ރާ   ގައިަގވާއިދ    ހަދާ  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި
  ހ އްދަ  މިނިސްޓްރީން  ޮގތ ެގމަތިން ެއއްޮގްތާވ އ ސޫލ ތަކާ

 . ހޯދ މަށްފަހ ގައެެވ
 ބޭރ  ،ފަދައިން  ަބާޔންކޮށްފައިާވ ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  

 އެ  ިދެވހިރާއްޖެާއއި ،ިވއްކޭނީ މަސް ސީދާ ޤައ މަކަށް
 ެއއްބަްސވ މ ަގއި  ެވފަިއާވ ކަމާގ ޭޅޮގތ ން ދެމެދ  ޤައ މަކާ

 އެފަދަ، ޮގތ ެގމަތިން ެއްއޮގތްާވ އ ސޫލ ަތކާ ބަޔާންކ ރާ
 .ޤައ މ ތަކަށެެވ ަބއިެވިރވާ  އެއްބަްސވ ންތަކ ގައި

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑ ގެ  
ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި ކ ރާ  

މަސްވެރިކަމާ    ، މަސްވެރިކަމާއި 
ގ ޅ ންހ ރި ޙަރަކާތްތަކާ ގ ޅޭ  

 ގަވާއިދ ތައް 

 ކ ރާ ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި ކަނޑ ގެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ )ހ(  .33
 ޙަރަކާތްތަކާ ގ ޅ ންހ ރި މަސްެވިރކަމާ ، މަސްެވރިކަމާއި 

 ހިންާގނީ  ހަދައި  ަގާވއިދ ތައް ހަދަންޖެހޭ ގ ޭޅޮގތ ން

 .މިނިސްޓްރީންނެެވ
އަންނަިނިވ ، ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ތަކ ަގއި މި މާއްދާެގ  )ށ(  

 ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެެވ.
މަސްެވިރކަމާ ގ ޅ ންހ ިރ  ،މަސްެވރިކަމާއި   (1)   

ޙަރަކާތްތައް ހިންގ މަށް ހ އްދަ ނ ަވތަ ލައިސަންްސ 
ހ އްދަ ނ ަވަތ ލައިސަންސްަގިއ ، ދޫކ ރ މާއި

ހ އްދަ ނ ަވަތ  ،ހިމަނަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތަކާއި
، ބާޠިލ ކ ރ މާއި ، ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓ މާއި 

 ؛އާކ ރ މާގ ޅޭ ކަންކަން
ނ ަވތަ  ،ލައިސަންސް ނ ަވތަ ހ އްަދ ނ ދިނ މަށް  (2)   

ނ ަވތަ  ،ލައިސަންސް ާއކޮށް ނ ދިނ މަށް
ލައިސަންސް ބާޠިލ ކ ރ މަށް ނިންމާ ނިންމ ންތައް 
މ ރާޖަޢާކ ރ މާއި އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މާ ގ ޅޭ 

 ؛އިޖ ރާއަތ ތައް 
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މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ެގ ެވރިފަރާތް ނ ަވަތ   (3)   
ކެޔޮޅ  ނ ަވތަ މާސްޓަރ  ނ ަވތަ އޮޕަރޭޓަރ ްނ 

 ؛ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ 
 ؛ލައިސަންސް ނ ަވތަ ހ އްދައަްށ ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް  (4)   
އިންޓެްގރޭެޓޑް ފިޝަރީްޒ ޓޫރިޒަމާ ގ ޭޅ   (5)   

އެ ޞިނާޢަތް ، ސިޔާސަތ ތައް އެކ ަލާވލައި 
 ؛ކ ރިއަރ ވައި އިޝްތިހާރ ކ ރ ާމގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް

މަސްެވިރކަމާ ގ ޅ ންހ ިރ ، މަސްެވރިކަމާއި   (6)   
 ؛ތަޙ ލީލ ތަކާއި ދިރާސާތައްޙަރަކާތްތަކާގ ޅޭ 

މަސްެވރިކަންކ ރާ ިދެވިހ އ ޅަނދ ފަހަރ ަގިއ   (7)   
އެ ބިދޭސީން ، ބިދޭސީން ެގންގ ެޅޭވނެ ޢަދަދާއި
 ؛ލައްާވ ކ ރ ޭވނެ މަސަްއކަތްތައް 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ަވިކ  17މި ޤާނޫނ ެގ   (8)   
މަސްެވރިކަމެްއެގ ޮގތ ަގިއ ކަނޑައަޅާަފއިާވ 

ނ ަވތަ ހިފާ މަސް ަގނެ   ،މަސްެވރިކަމެްއަގއި ބާނާ
ިވްއކޭނެ އެންމެ ދަށް އަގ  ކަނޑައަަޅއި ހިންގ މާގ ޭޅ 

 އަދި  ؛އ ސޫލ ތައް 
މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ފަހަރ  ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ   (9)   

ރީކ ރާއިރ  އެ އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކ ަގިއ ޓަރަޖިސް
އިންތިޒާމްތައް. ފ ރިހަމަެވފައި ހ ންނަންޖެހޭ 

އެ އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކ ަގއި ޙަރަކާތްތެރިާވ ، އެޮގތ ން
ކެއިން ބ އިމާިއ ، ފަޅ ެވރިންެގ ނިދ މާއި 

ފާޚަނާކ ރ ންފަދަ އިންތިޒާމްތައް ހ ންނަންޖެހޭ  
 މިންަގނޑ ތަކާއި އ ސޫލ ތަްއ.
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 ބާބ    ފަސްވަނަ
 މަސްވެރިކަންކ ރ ން   ބޭރ ގައި   ސަރަޙައްދ ތަކ ން   ކަނޑ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 
ދިވެހިރާއްޖޭ ކަނޑ ގެ  

ސަރަޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ގައި ދިވެހި  
 އ ޅަނދ ފަހަރ  ބޭނ ންކ ރ ން 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަަޙއްދ ތަކ ން ބޭރ ަގއި މަްސެވރިަކންކ ރ މަށް   .34
ނ ަވތަ މަސްެވރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގ މަށް އެްއެވްސ 
ފަރާތަކ ން ދިެވހި އ ޅަނދެއް ޭބނ ންކ ރަންާވނީ ތިރީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެެވ. 
ހަދާ ަގާވއިދ ަގއިާވ ޮގތ ެގމަތިްނ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  )ހ(  

މިނިސްޓްރީއާއި ކަާމގ ޅޭ ިއދާރާތަކ ން ދޫކ ރާ ޞައްަޙ 
 ؛ލައިސަންސް ނ ަވތަ ހ އްަދއާެއކ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ދޫކ ރާ ލައިސަންސް ނ ަވަތ  )ށ(  
 ؛ހ އްދައިަގިއާވ ޝަރ ޠ ތަކާ ެއްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން

ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގިއ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ  )ނ(  
 ؛ކަނޑައަޅާަފިއާވ އ ސޫލ ތަކާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން

މަސްެވރިކަމާއި މަސްެވިރކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ބައިނަލްއަޤްާވީމ  )ރ(  
ޤާނޫނ ތަކާއި މ ޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރ ތަކާ އެއްޮގްތާވ 

 ؛ޮގތ ެގމަތިން
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑ ގެ  
ސަރަޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ގައި ކ ރާ  
 މަސްވެރިކަމާގ ޅޭ ގަވާއިދ ތައް 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަަރޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ަގއި ދިެވިހ  )ހ(  .35
މަްސެވރިކަާމ ، އ ޅަނދ ފަހަރ ގައި ކ ރާ މަސްެވރިކަާމއި

ގ ޅ ންހ ރި ޙަރަކާތްތަކާ ގ ޭޅޮގތ ން ކަމާގ ޅޭ އިދާރާތަކ ެގ 
ަގާވިއދ ތައް އެކ ލަާވލ މ ެގ ބާރ  މަޝްަވރާެގ މަތިން 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވެއެވ.
މި މާއްދާެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ތަކ ަގއި ތިރީަގއިާވ  )ށ(  

 ޭއެގ އިތ ރ ންެވްސ ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެެވ.، ކަންކަމާއި
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ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަަރޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ަގިއ   (1)   
މަސްެވރިކަންކ ރ މަށް ލަިއސަންސް ނ ަވަތ 
ހ އްދަދީފައިާވ މަްސެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ 

 ؛ރެކޯޑެއް ާޤއިމ ކ ރ ން
ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަަރޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ަގިއ   (2)   

މަސްެވރިކަންކ ރ މަށް ލައިސަްނސް ނ ަވތަ ހ އްދަތަްއ 
 ؛ދޫކ ރ ން

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަަރޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ަގިއ   (3)   
މަސްެވރިކަންކ ރ މަށް ދެޭވ ލައިސަންސް ނ ަވަތ 

 ؛ހ އްދައިަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް
 ؛ދޫކޮށްފައިާވ ަލއިސަންސް ނ ަވތަ ހ އްދަ އާ ކ ރ ން  (4)   
ދޫކޮށްފައިާވ ަލއިސަންްސ ނ ަވތަ ހ އްަދ   (5)   

 ؛ބާޠިލ ކ ރ ންހިފެހެއްޓ މާއި 
ނ ަވތަ  ،ލައިސަންސް ނ ަވތަ ހ އްަދ ނ ދިނ މަށް  (6)   

ނ ަވތަ  ،ލައިސަންސް ާއކޮށް ނ ދިނ މަށް
ނ ަވތަ ދީފައިާވ ހ އްަދ   ،ލައިސަންސް ބާޠިލ ކ ރ މަށް

އަނބ ރާ އަތ ލ މަށް ނިންމާ ނިންމ ން  
 ؛އިސްތިއ ނާފ ކ ރ ން 

ލައިސަންސް ނ ަވތަ ހ އްދަ ދޫކޮށްފަިއާވ   (7)   
މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ަފހަރ ެގ ރެކޯޑ ަގިއ 
ހިމެނ މަށްޓަކައި މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ތަކ ްނ 

 ؛ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ 
މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ތަކ ެގ ރެޯކޑާިއ ކަމާގ ޭޅ   (8)   

މަސްެވރިކަްނ ، އެނޫން ކަންކަމާ ގ ޭޅޮގތ ން
ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ ސަރަަޙްއދީ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ 

މަސްެވިރކަމާގ ޭޅ ، ބޭރ  ޤައ މ ތަކާއި، ހިމެނޭޮގތ ން
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ސަރަޙައްދީ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރ ލ ންދިނ މާގ ޭޅ 
 ؛ކަންކަން

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަަރޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ަގިއ   (9)   
 ؛މަސްެވރިކަންކ ރ މ ަގއި މަނާ ކަންކަން

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަަރޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ަގިއ   (10)   
މަސްެވރިކަންކ ރ މ ގައި ކަނޑައެިޅެގން ކ ރ ްނ 

 މަނާކޮށްފައިާވ ކަންކަމަށް ެދޭވ އަދަބ .
 

 ބާބ    ހަވަނަ 
 އ ސޫލ ތައް   ދިނ މާގ ޅޭ   ލައިސަންސް 

 
 ސަރަަޙއްދ ަގއި  ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭގެ  (ހ)  .36 ދޫކ ރ ން   ލައިސަންސް 

 ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި ާޤނޫނާއި މި، މަސްެވރިކަންކ ރަްނާވނީ
 ލައިސަންސް  ޮގތ ެގމަތިން އެްއޮގްތވާ  ަގވާއިދާ ހަދާ

 . ހޯދ މަށްފަހ ގައެެވ
 ލައިސަންސްތައް   ދޫކ ރާ  މަސްެވރިކަމަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި (ށ)  

 ފަސޭހަކަމާއެކ   ެމދ ެވރިކޮށް ކައ ންސިލްތައް ލޯކަލް
 .ހަމަޖައްސަންާވނެއެެވ މިނިްސޓްރީން އިންތިޒާމް ދޫކ ރ މ ެގ

 މަްސެވރިކަންކ ރ މ ގެ   ބަޔާންޮކށްފައިާވ  ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި (ނ)  
 ރީކޮށްަފއިވާ ޓަރަޖިސް ޤައ މެްއގައި ބޭރ  ލައިސަންސް
 .ނ ާވެނއެެވ ދޫކޮްށެގން އ ޅަނދަކަށް

 ެއއްެވސް  ދޫކ ރެިވަފއިާވ ލައިސަްނސް ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި (ރ)  
 އިދާާރއަކ ން  ކަމާގ ޅޭ  ޖިސްޓްޭރޝަންރަ ދިެވހިއ ޅަނދެްއެގ
 އެ ، ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ަވގ ީތޮގތ ން ނ ަވތަ ،ބާޠިލ ކޮށްފިނަމަ
 ދޫކޮށްފަިއވާ  ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި އ ޅަނދަކަށް

 އެއްޮގތަށް  ނިންމ މާ އިާދރާެގ އެ ލައިސަންސްެވސް
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 ަވގ ީތޮގތ ން  ނ ަވތަ. ބާޠިލ ކ ރަންާވނެެއެވ
 އ ޅަނދެއްގެ  އެފަދަ އަދި . ހިފަހައްޓަންާވނެެއެވ

 ނިންމި  އިދާރާއިން   ކަމާގ ޅޭ   ބާޠިލ ކ ރ މަށް  ޖިސްޓްރޭޝަންރަ
 ަވގ ީތޮގތ ން  ޖިސްޓްރޭޝަންރަ، މ ރާޖަޢާކޮށް ނިންމ ން

  ކަމަށް  ނ ފެންނަ ބާޠިލ ކ ރަން ނ ަވތަ ހިފަހައްޓަން
 ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ެއއްޮގތަށް  ނިންމ މާ  އެ،  ނިންމައިފިނަމަ

 .ޢަމަލ ކ ރަންާވނެއެެވ މެދ ެވސް ލައިސަންސާ ދޫކ ރާ
 ަލއިސަންސެއް  ެއްއެވސް ދޫކ ެރޭވ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި (ބ)  

 ފަރާތަކަށް ތިންަވނަ ނެތި ހ އްދަ މިނިސްޓްރީެގ
 .ނ ާވނެެއެވ ބަދަލ ކޮށްެގން

 
 ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ލައިސަންސަކީ  ކޮންމެ  ދޫކ ެރޭވ  މަސްެވރިކަންކ ރ މަށް  .37 ގޮތް   އޮންނަންވީ   ލައިސަންސް 

 މިނިސްޓްރީން މަތިން ޝަރ ޠ ތަކ ގެ  ކަނޑައަޅާަފއިާވ ަގާވއިދ ަގއި ހަދާ
 . ާވންާވެނއެެވ ަލއިސަންސަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ

 
  މި  ދޫކ ރަންާވނީ އްލައިސަންސެ ޮކންމެ ދޫކ ރެޭވ މަސްެވރިކަމަށް  .38 ނެގ ން   ފީ 

 ޮގތ ެގމަތިން ކަނަޑއަޅާަފއިާވ ަގާވއިދ ަގއި ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ
 .ދެްއކ މ ންނެެވ ފީ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން ދޫކ ރ މަށް ލައިސަންސް

 
  ބާޠިލ ކ ރ މާއި   ލައިސަންސް 
 ހިފެހެއްޓ ން   ވަގ ތީގޮތ ން 

 ޫދކ ރެވޭ  މަސްެވރިކަންކ ރ މަށް ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި (ހ)  .39
 ަވގ ތީޮގތ ން  ނ ަވތަ، ބާޠިލ ކޮށް  ލައިސަންސެއް
 .ާޙލަތްތަކ ަގެއެވ އަންނަނިިވ ހިފަހައްޓަންާވނީ

 ހިންަގއި  މަސްެވރިކަމެއް ާބަވެތއްގެ  ަވކި  (1)   
 ބާޠިލ ކ ރ ން ލައިަސންސް ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި

  މ ހިންމ   ހިފެހެއްޓ މަކީ ަވގ ީތޮގތ ން ނ ަވތަ
 ؛ކަމެއްކަމ ަގިއވ ން
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ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަިއާވ އ ޅަނދަކީ މި ޤާނޫނާ   (2)   
ޚިލާފަށް ބޭނ ންކޮށްފައިާވ އ ޅަނދަކަށްވ ން ނ ަވތަ ެއ 
އ ޅަނދަކީ ލައިސަންސް ޫދކޮށްފައިާވ ޝަރ ަޠާކ 

 ؛ޚިލާފ ެވފައިާވ އ ޅަނދަކަްށވ ން
އެ އ ޅަނދަށް ކަމާގ ޅޭ އިާދރާއިން ދޫކޮށްފައިާވ   (3)   

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލ ކ ރ ން ނ ަވތަ ަވގ ީތޮގތ ްނ 
 ؛ހިފެހެއްޓ ން

ދިެވހިރާއްޖެއިން ޮސއިކޮށްފަިއާވ ބައިނަލްއަްޤާވީމ   (4)   
ބާޠިލ ކ ރ މަށް އެއްބަްސވ މެްއެގ ދަށ ން ލައިސަންސް  

ނ ަވތަ ަވގ ީތޮގތ ން ހިފެހެއްޓ މަށް ލާޒިމްކ ރާ 
 ޙާލަތަކަށްވ ން.

 ޫދކ ރެވޭ  މަސްެވރިކަންކ ރ މަށް ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި (ށ)  

 ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި( ހ) މާއްާދެގ މި ލައިސަންސެއް
 ނ ަވތަ ހިފަހައްޓާނަމަ  ަވގ ތީޮގތ ން  ޮގތ ެގމަތިން
 ެއކަން  ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިާވ ލައިސަންސް ބާޠިލ ކ ރާނަމަ

 .އަންަގންާވެނއެވެ  ލިޔ މ ން
 ެއއްެވސް  ޮގތ ެގމަތިން ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މާއްދާގައި މި (ނ)  

 ނ ަވތަ  ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ަވގ ތީޮގތ ން  ލައިސަންސެއް
 މިނިސްޓްރީއަށް  ގ ިޅެގން ލައިސަންސާ އެ ބާޠިލ ކޮށްފިނަމަ
 އަނބ ރާ މިނިސްޓްރީން ފީެއއް ެއއްެވސް ދައްކާފަިއާވ
 .ނ ޖެހޭނެއެވެ  ދައްކާކަށް

 
 އަންގާ   އ ޅަނދ ތަކަށް  މަސްެވރި  ބޭރ ެގ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި (ހ)  .40 ނޯޓިސް 

 ނ ަވތަ   ޓެެލކްސްއިން  ނ ަވތަ  ލިޔ މ ން   ާވްނާވނީ  އެންގ ންތައް 
 މިނިސްޓަރަށް ނ ަވތަ ެމއިލް -އީ ނ ަވތަ ރޭޑިއޯ
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 ޮގތަކަށް  އެހެން އެނޫންެވސް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  އެކަީށެގންާވކަމަށް
 .އެންގ މަކަެށެވ އަންާގފަިއާވ

 ލިޔ މ ން ޮގތަށް ަބާޔންކޮށްފައިާވ ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި (ށ)  
 ޓެލެކްްސއިން   އެންގ ންތައް  އެަފދަ،  ޙާލަތ ަގއި   ނެތް  އެންެގން
 މިނިސްޓަރަށް ނ ަވތަ ެމއިލް-އީ ނ ަވތަ ރޭޑިއޯ ނ ަވތަ

 އެހެން އެފަދަ އެނޫންެވސް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  އެކަީށެގންާވކަމަށް
 . ެރޯކޑ ކ ރަންާވެނއެެވ އެކަން އަްނަގއި ޮގތަކަށް

 
 އެންގ މަކާ   އަންާގ  މިނިސްޓްރީން  ދަށ ން  މާއްދާގެ   ަވނަ  40  ޤާނޫނ ެގ  މި  .41 އިލްތިމާސްކ ރ ން   މިނިސްޓަރަށް 

( ތިރީސް) 30 ލިބޭތާ އެންގ މެއް އެފަދަ ފަރާތްތަކ ން ނ ޖެހޭ  ހިތްހަމަ
 މިނިސްޓަރަށް އެދި މ ރާޖަޢާކ ރ މަށް އެންގ ން އެ ތެޭރގައި ދ ަވހ ެގ

 މިނިސްޓަރަށް  އެދި މ ރާޖަޢާކ ރ މަށް، އެޮގތ ން . ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ
 މިނިސްޓަރ   ތެޭރގައި ދ ަވހ ެގ( އެާކީވސް)  21 ހ ށަހެޅ މާމެދ  ހ ށަހަޅާ
 އެ  އަދި. އަންަގންާވެނއެެވ ފަރާތަށް ހ ށަހެޅި އެކަން ،ނިންމައި  ޮގތެއް

، ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ  ނިންމ މާމެދ   ނިންމާ  މިނިސްޓަރ    ގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ މާ

 .ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ މައްސަލަެއއް އެ ކޯޓަށް ކަމާބެހޭ
 

 ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށ ން މާއްދާެގ ަވނަ 36 ޤާނޫނ ެގ މި (ހ)  .42 އާކ ރ ން   ލައިސަންސް 
 ދ ަވސް (  ތިރީސް)  30  ހަަމވ މ ެގ  މ އްދަތ   ލައިސަންސެްއެގ

 މިނިސްޓްރީއަށް   މެދ ެވރިކޮށް  ފޯމެއް   ކަނަޑއެޅިފަިއާވ  ކ ރިން
 އެ ، ނެގ މަށްފަހ  ފީއެއް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ، ހ ށަހެޅ މ ން

 . އިތ ރ ކޮށްދޭންާވނެެއެވ މ އްދަތ  ލައިސަންސެްއެގ
 ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ަގއި ( ހ) މާއްދާެގ މި (ށ)  

 ލައިސަންސް  ިއތ ރ ކޮށްދެޭވނީ މ އްދަތ  ލައިސަންސްެގ
 .ޚިލާފ ެވފައިނ ާވނަމައެެވ ޝަރ ޠ ަތކާ ދޫކޮށްފައިާވ
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 ބާބ    ހަތްވަނަ 
 ހ އްޓ ވ ން   މަސްވެރިކަން   ކ ރެވޭ   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 

 
  ރިޕޯޓ ކ ރ މެއް   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 
  ކ ރާ   ބެލެހެއްޓ މެއްނެތި   އަދި 

،  އިލީގަލް)   މަސްވެރިކަން 

  އެންޑް   އަންރެގިއ ލޭޓެޑް 
(  ޔޫ . ޔޫ . އައި )   އަންރިޕޯޓެޑް 
 ( ފިޝިންގ 
 ހ އްޓ ވ ން 

 އެންމެހައި  ަސރަޙައްދ ތަކ ަގއި ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ )ހ(  .43
 ކަާމގ ޅޭ ، ޚިލާފ  ަގާވއިދާ ޤާނޫނާއި ކ ރާ ފަރާތްތަކ ން
 ކ ރާ   ބެލެހެއްޓ މެއްނެތި  އަދި  ރިޕޯޓ ކ ރ މެއްނެތި  ފަރާތްތަކަށް

 ސަރަޙައްދ ަތކ ން ކަނޑ ގެ  ިދެވހިރާއްޭޖގެ  މަސްެވރިކަމާއި
 މަސްެވިރކަން  އެފަދަ ކ ރާ ިދެވހިރައްޔިތ ން ބޭރ ގައި
 ިފޔަަވޅ ަތއް  ބޭނ ންާވ ހ އްޓ ވ މަށް އަދި  މަދ ކޮށް، ހ އްޓ ަވއި

 .އަޅަންާވނެެއެވ މިނިސްޓްރީން
، ކ ރ މ ަގއި   ކަންކަން  ބަޔާންޮކށްފައިާވ  ަގއި (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 އަމިއްލަ   ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި   ބައިނަލްއަްޤާވމީ،  ޤައ މ ތަކާއި   ބޭރ 
 ޤާނޫނާ ، ދީ އެއްބާރ ލ ން މިނިސްޓްރީން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

  ކ ރާ ބެލެހެއްޓ މެއްނެތި އަދި  ރިޕޯޓ ކ ރ މެއް ޚިލާފަށް
 ހ އްޓ ވ މަށް  އެކަން އަދި މަދ ޮކށް، ހ އްޓ ަވއި  މަސްެވރިކަން
 .ފޯރ ކޮށްދޭންާވނެއެެވ މަޢ ލޫމާތ  އެންމެހައި މަގ ފަހިާވނެ

 އަދި  ބެލެހެއްޓ މެއް ޚިލާފަށް ަގވާއިދާ  ޤާނޫނާއި )ނ(  
 ކ ރ މ ަގއި މަސްެވރިކަން ކ ރާ ރިޕޯޓ ކ ރ މެއްނެތި
، އިލީަގލް  އެްއެވސް ސަބަބ ން ޙަރަކާތްތެރިވ މ ެގ

( ޔޫ.ޔޫ.އައި) އަންރިޕޯޓެޑް އެންޑް  އަންރެިގއ ލޭޓެޑް
 ދޭ މިނިސްޓްރީން އ ޅަނދަކަށް ހިމަނާފައިާވ ލިސްޓެއްަގއި
 މާލީ   އެހެންެވސް  ނ ަވތަ  ސަބްސިީޑއެއް  ބާަވެތްއެގ  އެްއެވސް
 .ނ ާވެނއެެވ  ފޯރ ކޮށްދީެގން   އެީހެއއް  ތަކެތީގެ   ނ ަވތަ   އެހީއެއް 

 
  ،ރިޕޯޓ ކ ރ މެއް   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 

  ކ ރާ   ބެލެހެއްޓ މެއްނެތި   އަދި 
 ގަވާއިދ ތައް   މަސްވެރިކަމާގ ޅޭ 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަަޙއްދ ތަކ ަގއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް   )ހ(  .44
އަދި ބެލެހެއްޓ މެއްނެތި ކ ރާ މަސްެވިރކަމާިއ ، ރިޕޯޓ ކ ރ މެއް
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ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ަގިއ 
ދިެވހިރައްޔިތ ން ކ ރާ އެފަަދ މަސްެވރިކަން ހ އްޓ ވ މަްށ 
ބޭނ ންާވ ަގާވއިދ ތައް ހެދ މ ެގ ބާރ  މިނިސްޓްރީއަށް 

 ލިބިެގންެވއެެވ.
މި މާއްދާެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ތަކ ަގއި ތިރީަގއިާވ  )ށ(  

 ކަމާގ ޅޭ އެނޫންެވސް ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެެވ.، ކަންކަމާއި
އަދި ، ޚިލާފަށް ރިޕޯޓ ކ ރ މެއްޤާނޫނާ   (1)   

ބެލެހެއްޓ މެއްނެތި ކ ރާ މަސްެވރިކަމ ެގ ޮގތ ަގިއ 
 ؛ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތައް

މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދެއްެގ ޮގތ ަގިއ   (2)   
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްަޓރީކ ރ މ ެގ ކ ރިްނ 
މަސްެވރިކަންކ ާރ އ ޅަނދ ފަހަރ ން 

 ؛ޝަރ ޠ ތައްފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ 
ޤާނޫނާ ، ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލ ކ ރ ން ހިމެނޭޮގތ ން  (3)   

އަދި ބެލެހެއްޓ މެއްނެތި ، ޚިލާފަށް ރިޕޯޓ ކ ރ މެއް
ކ ރާ މަސްެވރިކަމ ަގއި ޙަރަކާްތތެރިާވ ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ތަާކ ގ ޭޅޮގތ ން އަޅާެނ 

 އަދި؛ ފިޔަަވޅ ަތއް
ޤައ މ ތަކ ެގ މެދ ަގއި އ ފެދިފަިއާވ ، ޤައ މ ތަކާއި ބޭރ     (4)   

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްަލ ޖަމްޢިއްޔާތަކާެއކ  
އެއްބާރ ލ ން ދިނ މާގ ޭޅޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  

 އިޖ ރާއަތ ތައް.
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 ބާބ    އަށްވަނަ 
 އެކ އަކަލްޗަރކ ރ ން 

 
  ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ   އެކ އަކަލްޗަރ 
 އ ސޫލ ތައް 

 ަޙރަކާތްތައް  އެންމެހައި  ތަރައްޤީކ ރ މާގ ޅޭ  ެއކ ައކަލްޗަރ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  .45
 ކ ރ މަކީ  ކަްނކަން ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ ިވލަރެްސކ ރ މާއި، ކ ރިއެރ ވ މާއި
 .މަސްއޫލިްއޔަތެެކެވ މިނިސްޓްރީެގ

 
  އެކ އަކަލްޗަރކ ރެވޭ 

 ކަނޑައެޅ ން   ސަރަޙައްދ ތައް 
 އަދި ، މާޙައ ލީ ، ިއޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، ސައިންޓިފިކް )ހ(  .46

 ސަރަަޙއްދަކީ  ަވކި، ރިޢާޔަތްކޮށް ކަްނކަމަށް އެނޫންެވސް
 ޮގތ ަގއި  ސަރަޙައްދެްއެގ ޚާއްޞަ  އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް

 އިޢ ލާނަކ ން  ކ ރާ ެގެޒޓ ަގއި ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ
 . ކަނޑަެއޅިދާނެއެެވ ރީއަށްމިނިސްޓް

 ަވކި ، ފަދައިން ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ަގއި( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  
 ސަރަަޙއްދެްއކަމަށް އެކ އަކަްލޗަރކ ރެޭވ ސަރަޙައްދަކީ
 މި  ސަރަޙައްދަކީ އެ ،ކަނޑައަޅައިިފނަމަ ރީންމިނިސްޓް
 ކަނަޑއަޅާފަިއވާ  ަގާވއިދ ތަކ ަގއި ހަދާ  ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

 ރީއަށް މިނިސްޓް ސަރަަޙއްދެއްކަމަށް ހިނާގނެ އ ސޫލ ތައް
 .ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ

 ދިެވހިސަރ ކާރ ގެ  ސަރަޙައްދ ތައް މަނާ އެކ އަކަލްޗަރކ ރ ން )ނ(  
 ރީއަށްމިނިސްޓް އިޢ ލާނަކ ން ކ ރާ ގެޒެޓ ަގއި

 .ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ
 ގ ޅ ންހ ރި އެކ ައކަލްޗަރކ ރ މާ ،އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މާއި  )ރ(  

 ސަރަަޙއްދ ތަކ ަގއި  މަނާޮކށްފައިާވ ހިންގ ން  ޙަރަކާތްތައް

 މަަސއްކަެތއް  އެކ އަަކލްޗަރކ ރ މ ެގ ފަރާތަކ ން އެްއެވސް
 .ކޮށްެގންނ ާވެނއެވެ 
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  މެނޭޖްމަންޓް   އެކ އަކަލްޗަރ 
 ޕްލޭން 

 އެްއޮގްތވާ  އ ސޫލ ތަކާ މަޤްޞަދާއި ޤާނޫނ ެގ މި )ހ(  .47
، ާރަވއި  ތަރައްޤީކ ރ މާއި އެކ އަކަްލޗަރކ ރ ން، ޮގތ ެގމަތިން

 ޕްލޭންތައް  މެނޭޖްމަންޓް  ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ  ހިންގައި
 މ ރާޖަޢާކޮށް ޮގތެްއެގމަތިން އެކަީށެގންވާ  ،ތައްޔާރ ކޮށް 

 .ޒިންމާއެެކެވ މިނިސްޓްރީގެ  ތަންފީޛ ކ ރ މަކީ
 އަންނަނިިވ ޕްލޭނަކީ މެނޭްޖމަންޓް އެކ ައކަލްޗަރ ކޮންމެ )ށ(  

 .ާވންާވެނއެެވ ޕްލޭނަކަށް މެނޭޖްމަންޓް ހިމެނޭ ކަންތައްތައް
 ގ ިޅެގން  ޙަރަކާްތތަކާ އެކ އަކަލްޗަރެގ  (1)   

 ކޮަބއިކަާމއި  ދާއިރާތަކަކީ ތަރައްޤީކ ރަންޖެހޭ
 ސަރަޙައްދ ތަކަކީ  މަނާ އެކ އަކަލްޗަރކ ރ ން

 ؛ކޮބައިކަން 
 ދާއިރާތަާކއި  މ ހިންމ   ދިރާސާކ ރ ން  (2)   

 ؛ކޮބަިއކަން ކީބާަވތްތަކަ  އެކ އަކަލްޗަރކ ރާނެ
 ތަރައްޤީކޮށްެގން  ޙަރަކާތްަތއް  އެކ އަކަލްޗަރެގ  (3)   

 ؛ ކޮަބއިކަން އަމާޒ ތަކަކީ ބޭނ ންާވ ޙާޞިލ ކ ރަން
 ގ ޭޅޮގތ ން  ތަަރއްޤީކ ރ މާ  ބަލަހައްޓައި   އެކ އަކަލްޗަރ  (4)   

، އެޮގތ ން ؛ ޮކބައިކަން ފިޔަަވޅ ތަކަކީ އަޅަންޖެހޭ

 ަވކި  ކަނޑައެޅިަފިއާވ ސައިޓްަތކ ެގ އެކ އަކަލްޗަރ
  މަނާ  ކ ރ ން ކައިީރަގއި  ސަރަޙައްދެްއެގ
 އަދި ؛ކޮބަިއކަން ކަންތައްތަކަކީ

 މ އްދަތަކީ ދެމެިގންދާނެ ޕްލޭން މެނޭޖްމަންޓް އެ  (5)   
 މ ރާޖަޢާކ ރ މާއި ޕްލޭން އެ ކޮބައިކަާމއި

 .އ ސޫލ ތައް ޢަމަލ ކ ަރންޖެހޭ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ަގއި
 ޕްލޭނެއް މެނޭޖްމަންޓް އެކ އަކަްލޗަރ ކޮންމެ )ނ(  

 ކ ން ޕްލޭނަ އެ، މ ރާޖަޢާކ ރ މ ަގއި  ތައްޔާރ ކ ރ މ ަގާއއި
 އެކ އަކަްލޗަރކ ރ މަށް ، މިނިސްޓްރީތަކާއި  އަސަރ ކ ރާނެ
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 ކަމާގ ޅޭ  ކައ ންސިލްތަާކއި ރަށްރަށ ެގ ރާާވފަިއާވ
 އެނޫްނެވސް  އަސަރ ކ ރާނެ  ކ ން ޕްލޭނަ އެ ،އިދާރާތަކާއި 
 .މަޝްަވރާކ ރަންާވެނއެވެ  މިނިސްޓްރީން ފަރާތްތަކާއެކ 

 އެކ ައކަލްޗަރ ކޮންމެ އެކ ލަާވލާ ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި )ރ(  
 ހިްނގ މ ަގއި  ޕްލޭނެއް އެ ޕްލޭނަކަށް މެނޭޖްމަންޓް
 ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި އެ، ފަރާތްތަކ ންނާއި ޒިންމާާވންޖެހޭ
 .ޢަމަލ ކ ރަންާވނެއެވެ  ފަރާްތތަކ ން އެންމެހައި ކަންކަންކ ރާ

 މެނޭޖްމަންޓް އެކ ައކަލްޗަރ އެކ ލަާވލާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި )ބ(  
 ދިެވހިސަރ ކާރ ގެ  ޕްލޭން އެ ފަށާނީ  ޢަމަލ ކ ރަން ޕްލޭނަށް
 .ޝާއިޢ ކ ރ މ ންނެެވ ގެޒެޓ ަގއި

 
  އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ގެ 

   ލައިސަންސް 
 ލިބިެގން  ހ އްދަ ދަށ ން ލައިސަންސެއްެގ ދޭ މިނިސްޓްރީން )ހ(  .48

 އެކ އަކަްލޗަރކޮްށެގން ފަރާަތކ ން އެްއެވސް، މެނ ީވ
 .ނ ާވނެެއެވ

 
 ޔަޤީންވ މ ން  ފ ިރހަމަެވފައިާވކަން ކަންަތއްތައް އަންނަނިިވ )ށ(  

 ދޫކޮށްެގން  ލައިސަންސް ެއކ ައކަލްޗަރކ ރ މ ގެ  ،މެނ ީވ
 .ނ ާވނެެއެވ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަާމގ ޅޭ ާޤނޫނ ތަކާ އެްއޮގތަށް   (1)   
އެންަވޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެްކޓް އެސެސްމަންްޓ 

 ؛ރިޕޯޓެއް ހަދާފައިވ ން
އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން އެ   (2)   

ސަރަޙައްދ ަގއި ކ ރިއަށް ެގންދާ އެހެނިހެން  
 ؛އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ބ ރޫ ނޭރ ން
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އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް ހ އްދަ ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން   (3)   
ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެޭވ އަަސރެއް ކޮށްފާނެކަމެްއ 

 ؛މެދ ެވރިނ ވ ން
ސަރަޙައްދަީކ އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް ދޫކ ެރިވފައިާވ   (4)   

އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް ނ ަވތަ ކަނޑައެޅިަފިއާވ ަވިކ 
ބާަވތެްއެގ މަސް ެއކ ައކަލްަޗރކ ރ މަށް އެކަށޭަނ 

 ތަނެއް ކަމ ަގއިވ ން.
 90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  )ނ(  

އެކ އަރކަްލޗަރކ ރ މަްށ ، )ނ ަވދިހަ( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި
ޚާއްޞަ ބާަވތެއް ނ ަވތަ ަވކި ޚާއްޞަ ާބަވތްތަެކްއ 

ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގިއ ، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަަޅއި
 ޝާއިޢ ކ ރަންާވެނއެެވ.

މިނިސްޓްރީން ، މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަެވސް )ރ(  
ކަނޑައަޅާަފއިނ ާވ ާބަވތެްއ އެްއެވސް ފަރާތަކ ްނ 
އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ އެކަމ ެގ ހ އްަދއަްށ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  ، އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހެޅ މ ން
ަގާވއިދ ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ހ އްަދ 
ދިނ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެެވ. ެއޮގތ ން 

ދަ ދޫކ ރެޭވ ބާަވތްަތއް މި އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް އަލަށް ހ އް
މާއްދާެގ )ނ( ަގިއާވ ފަދައިްނ ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގިއ 

 މިނިސްޓްރީން ޝާއިޢ ކ ރަންާވނެއެެވ.
 

  މަސައްކަތް   އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ގެ 
 ބެލެހެއްޓ ން   މޮނިޓަރކޮށް 

 ޮގތ ެގމަތިން  ަގވާއިދ ަގިއާވ ހަދާ  ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި  ޤާނޫނާއި މި  .49
 ޮމނިޓަރކޮށް މަަސއްކަތްތައް އެކ އަކަްލޗަރކ ރ މ ެގ ކ ރެޭވ ހ އްދަދީެގން

 ނިޒާމެއް  ކ ރ ާމގ ޅޭ ކޮންޓްރޯލް މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށްޓަކައި 
 .ތަންފީޛ ކ ރަންާވނެެއެވ ހަދައި މިނިސްޓްރީން
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  ސަރަޙައްދ    އެކ އަކަލްޗަރކ ރާނެ 
 ދޫކ ރ ން   ކ އްޔަށް 

 ޤާނޫނ ގެ  މި ބައެއް ސަަރޙައްދ ން އެްއަގމ ެގ ނ ަވތަ ކަނޑ  )ހ(  .50
 މިނިސްޓްރީއަށް  އެކ އަކަްލޗަރކ ރ ަމށްޓަކައި ދަށ ން

 .ކ އްޔަށްޫދކ ރެިވދާނެެއެވ
 ސަރަޙައްދ   ދޫކ ރާނެ ކ އްޔަށް  ދަށ ން ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  

 މަސްއޫިލއްޔަތ   ކަންކަމ ެގ ބިމާބެހޭ ކަނޑައެޅ މ ގައި
 ލޯކަލް  ވ ޒާާރއާއި ސަރ ކާރ ެގ ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ
 އިދާރާތަާކއެކ    އެހެން  ަސރ ކާރ ެގ  ކަމާގ ޅޭ،  ކައ ންސިލްތަާކއި
 .މަޝްަވރާކ ރަންާވނެެއެވ މިނިސްޓްރީން

 ކ އްޔަށް   ސަރަަޙއްދެއް  އެއްެވސް  ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  
 ދިެވހިރާއްޭޖގެ ) 2002/1 ނަންބަރ  ޤާނޫނ  ދޫކ ރަންާވނީ

 ހަދާފައިާވ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ އެ އާއި( ޤާނޫނ  ބިމާބެހޭ
 . ޮގތ ެގަމތިންނެެވ ޚިލާފ ނ ާވ ަގާވއިދ ތަކާ

 ދޫކ ެރވޭ  ކ އްޔަށް ދަށ ން ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި )ރ(  
 ޢާންމ ންގެ   ސަރަޙައްދ ތައް  އެ  ކޮަބއިކަާމއި  ސަރަޙައްދ ތަކަކީ

 ދިެވހިސަރ ކާރ ގެ   މަނާކަމެއްކަމ ަގއި  ބޭނ ންކ ރ މަކީ  ބޭނ މަށް
  ޢާންމ ންނަށް  ދަށ ން އިޢ ާލނެއްެގ ޝާއިޢ ކ ރާ ގެޒެޓ ަގއި

 .އަންަގްނާވނެެއެވ
 

 މި ދޫކ ަރންާވނީ ލައިސަންސެއް ކޮންމެ ދޫކ ރެވޭ  އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް  .51 ނެގ ން   ފީ 
 ޮގތ ެގމަތިން ކަނަޑއަޅާަފއިާވ ަގާވއިދ ަގއި ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

 . ދެްއކ މ ންނެެވ ފީ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން ދޫކ ރ މަށް ލައިސަންސް
 

  ބާޠިލ ކ ރ މާއި   ލައިސަންސް 
 ހިފެހެއްޓ ން   ވަގ ތީގޮތ ން 

 މެދ ެވރިެވއްޖެނަމަ ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްަތކ ގެ  އަންނަނިިވ  .52
 ަލއިސަންސް  ދޫކޮށްފައިާވ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް
 .ހިފެހެއްޓިދާނެެއެވ ަވގ ތީޮގތ ން ނ ަވތަ. ބާޠިލ ކ ރެިވދާނެެއެވ
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 ،ފަރާތަށް  ދޫކ ރެިވފަިއާވ  ލައިސަްނސް  އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް )ހ(  
 ކ އްޔަށް  ސަރަޙައްދެއް ކ ރ މަށް މަސައްކަތެއް އެފަދަ ނ ަވތަ

  ހިމެނޭ  ލައިސަންްސަގއި ދޫކޮށްފައިާވ ،ފަރާތަށް ހިފާފައިާވ
 ޚިލާފ ވ ެމއް  އެފަދަ ނ ަވތަ  ،ޚިލާފ ވ ން  ޝަރ ަޠކާ އެްއެވސް

 ؛ނ ވ ން  ރަނަގޅ ކޮށްފައި  ތެޭރަގއި   މ އްދަތެްއެގ  އެކަީށެގންާވ
 ލައިސަންްސަގއި  ފަރާތ ން ދޫކ ެރިވފަިއވާ  ލައިސަންސް )ށ(  

 އެކ އަކަްލޗަރކ ރ މ ގެ  ެތރޭގައި މ އްދަތ ގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ
 ؛ނ ފެށ ން މަސައްކަތް

 ކޯސިސްޓަްމގެ އި  ޙިމާަޔތްކ ރ މަށާއި ރަްއކާތެރިކޮށް ތިމާެވށި )ނ(  
 ލައިސަންސް  ދެމެެހއްޓ މަށްޓަކައި  ޑަިއާވސިޓީ ޖެނެޓިކް

 ކ ރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ބާޠިލ ކ ރ މަކީ ނ ަވތަ  ،ބާޠިލ ކ ރ ން
 ؛ކަމެއްކަމ ަގިއވ ން

 އޯަގިނޒަމެއް  އިންފެކްޓެޑް ނ ަވތަ  ބައްެޔއް އެްއެވސް )ރ(  
 މިނިސްޓްރީއަށް މަޢ ލޫމާތ  އެކަމާގ ޅޭ ،ހ ރިނަމަ

 މި  ނ ަވތަ ،ނ ވ ން  ޫދކޮށްފައި ލައިސަންސް ރިޕޯޓ ކ ރ މަށް
 ނ ަވތަ  ބަްއޔެއް  އެފަދަ ޮގތ ެގމަިތން އެްއޮގތްވާ  ޤާނޫނާ

 ހ އްޓ ވ މަށްޓަކައި  ފެތ ރ ން ޯއަގނިޒަެމއް އިންފެކްޓެޑް
 ؛ނ ކ ޅެދ ން ެއޅ މަށް ފިޔަަވޅ ތަކެއް އެންމެހައި އަޅަންޖެހޭ

 އެްއެވސް  ެއކ ލެޭވ ޖަާރސީމެއް ނ ަވތަ ބަލިޖެހިފައިާވ )ބ(  
 ޯއަގނިޒަމް  އެފަދަ، ާވނަމަ ޯއަގނިޒަމެއް  އެކ އަޓިކް

 ލައިސަންސް  ފަރ ާވކ ރ މަށް ނ ަވތަ ނައްތާލ މަށް
 .ނ ކ ެޅދ ން ފަރާތ ން ދޫކ ރެިވފަިއާވ

 
  އަދި   ޑްރަގް ،  ކާނާ

 ބޭނ ންކ ރ ން   ޑިސްއިންފެކްޓަންޓް 
 އަދި  ޑްަރްގ، ބާަވތްތަކާއި  ކާނާގެ  އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ަގއި )ހ(  .53

 މިންަގނޑ ތަކަކީ  ޢާންމ  ބޭނ ންކ ެރޭވނެ ޑިސްއިންފެކްޓަންޓް
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 ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި  ކޮބައިކަން
 . ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ

 މިންަގނޑ ގެ   ޢާންމ   ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  
 ަލއިސަންްސަގއި  ދޫކ ެރޭވ ެއކ ައކަލްޗަރކ ރ މ ަގއި، އިތ ރ ން
 ީރއަށް މިނިސްޓް މިންަގނޑ ަތކެއް ޚާއްޞަ

 .ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ
 

 ނ ަވތަ  ބަްއޔެއް  އެްއެވސް  ފެސިލިޓީެއއްަގއި  އެކ އަކަލްޗަރ )ހ(  .54 އިންފެކްޓ ވ ން   ބަލިޖެހ މާއި 
 ލައިސަންސް  ،ޯއަގނިޒަމެއްާވނަމަ ޓިކްއެކ އަ އިންފެކްޓެޑް
 މިނިސްޓްރީއަށް ލަސްނ ކޮށް ފަރާތ ން ދޫކ ރެިވފަިއާވ

 .ރިޕޯޓ ކ ރަންާވނެެއެވ
 ގ ިޅެގން  ރިޕޯޓަކާ ކ ރެޭވ ދަށ ން  ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  

 ލައިސަންސް  އެންގ ންތަކަށް އަންާގ މިނިސްޓްރީން
 .ަތބާާވންާވެނއެެވ ފަރާތްތަކ ން ދޫކ ރެިވފަިއާވ

  ފެތ ރ ން  އޯަގިނޒަމް އިންފެކްޓެޑް ފެތ ރ މާއި ބަލި )ނ(  
 ފިަޔަވޅ ތަެކއް  އެންމެހައި އަޅަންޖެހޭ ހ އްޓ ވ މަށްޓަަކއި

. އަޅަންާވެނއެެވ ފަރާތ ން ދޫކ ެރިވފަިއވާ  ލައިސަންސް
 ެއކ އަިޓކް  ތެޭރަގއި  ފިަޔަވޅ ަތކ ެގ އަޅާ، އެޮގތ ން 

 އ ފެއްދ ންތައް  ެއކ އަކަްލޗަރެގ ނައްތާލ މާއި އޯަގިނޒަމްތައް
 ޑިސްއިންފެކްްޓކ ރ ން  ފެސިލިޓީ އެކ އަކަްލޗަރ ނައްތާލ މާއި
 .ހިމެނެއެެވ

 ބ ނެފައި  ކަމަށް" އިންފެކްޓ ވ ން" ބޭނ މަށް މާއްދާެގ މި )ރ(  
  ދިރޭ  އެހެން އެފަދަ އެނޫންެވސް ނ ަވތަ ޖަރާސީމ  ،އެަވނީ 

 ޤ ދ ރަތީ  ދިރ ންތަކ ެގ މަސްެވިރކަމ ެގ ސަބަބ ން  އެްއޗެްއެގ
 ޓްރާންސްމިއ ޓޭޝަންެއއް  ފިިޒއޮލޮޖީައށް ނ ަވތަ އެނަޓޮމީ

 . ކ ރިމަތިވ މަށެެވ
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  އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މާގ ޅޭ 
 ގަވާއިދ ތައް 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހިންޭގ ެއކ ައކަލްޗަރކ ރ ާމގ ޅޭ އެންމެހަިއ  )ހ(  .55
ކަމާގ ޭޅ ، ޙަރާކާތްތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ހަދަްނޖެހޭ ަގވާއިދ ަތއް

ވ ޒާރާަތކާއި ސަރ ކާރ ެގ ިއދާރާތަކ ެގ މަޝްަވރާާއއެކ  
 މިނިސްޓްރީއަށް ހަދައި ހިންިގދާނެއެެވ.

ަގާވއިދ ތަކ ގައި އަންނަނިިވ މި މާއްދާެގ ދަށ ން ހަދާ  )ށ(  
 ކަންކަން ހިމެނެންާވނެއެެވ.

 ؛އެކ އަކަލްޗަރކ ރެޭވ ސަރަަޙއްދ ތަކ ެގ ޝަރ ޠ ަތއް  (1)   
އެކ އަކަލްޗަރ ެއސްޓަބްލިޝްމަންޓްތައް   (2)   

ބިނާކ ރ މ ގައި ެގްނގ ޅެންޖެހޭ ޑިަޒއިނާއި މެޓީިރއަްލ 
 ؛ތަންތަން ބިނާކ ރަންޖެހޭ ޮގތް އަދި އެ

އެކ އަކަލްޗަރކ ރެޭވ މަހ ަގއި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޞިއްޙީ   (3)   
 ؛މިންަގނޑ ތައް

އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް ދިެވހިރާއްޖެ ެގނެޭވ މަހ ެގ   (4)   
ބާަވތްތައް ޫދެވެގން ދިޔ ން ހ އްޓ ވ މ ެގ ޮގތ ްނ 

 ؛އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް
ރައްކާތެިރވ މަށްޓަކަިއ ސްޓޮކްތަކަށްޖެހޭ ބަލިތަކ ން   (5)   

އެފަދަ ބަލިތައް  ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތކާއި 
 ؛މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓ ކ ރ މ ެގ މިންަގނޑ ތައް

އެކ އަކަލްޗަރކ ރެޭވ މަހާިއ މަހ ެގ ބާަވތްތަްއ   (6)   
 ؛ބާޒާރަށް ނެރޭނެ ޮގތްތައް

އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ެގ ަލއިަސންސް ނ ަވތަ ހ އްަދ   (7)   
 ؛ދޫކ ރ ން

، އެކ އަކަލްޗަރކ ރާ ތަންތަނަށް ލައިސަންސްދިނ މާއި  (8)   
އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ެގ ލަިއަސންސްގައި ހިމެނޭނެ 

 ؛މަޢ ލޫމާތ 
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އެކ އަކަލްޗަރކ ރާ ތަންތަނާ ގ ޅިެގްނ   (9)   
 ؛މަސްެވރިކަންކ ރ ން

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލ ކ ރެޭވ އެހެން ޤާނޫނ ތަކާ    (10)   
ޮގތ ެގމަތިން އާ ދިރޭ ބާަވތްަތްއ ތަޢާރ ޟ ނ ާވ 
 ؛ތަޢާރ ފ ކ ރ ން

 ؛އެކ އަކަލްޗަރކ ރާ މާޙައ ލީ ނިާޒމ  ރައްކާތެރިކ ރ ން  (11)   
އެކ އަކަލްޗަރެގ އ ފެއްދ ންތަްއ ެއއްތަނ ން އަެންއ   (12)   

 ؛ތަނަށް ބަދަލ ކ ރ ން
މަރ ާވ މަހާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ  ރިޕޯޓ ކ ރ މާއި ެއކަމާގ ޭޅ   (13)   

 ؛ފިޔަަވޅ ަތއް
އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ެގ ބޭނ ންތަކަށް ދިރޭ މަސް    (14)   

 ؛އެތެރެކ ރ ން
 ؛އެކ އަކަލްޗަރެގ އ ެފއްދ ންތަްއ ިވްއކ ން  (15)   
އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ެގ ޙަަރކާްތތަކ ން ތިމާެވއްޓަްށ   (16)   

ކ ރާ އަސަރ  ދެނެަގތ މަށް ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓް  
 ؛ހެދ ން

އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް ދޫކ ރެޭވ ލައިސަންސްތަކާިއ   (17)   
 ؛ހ އްދަތަކ ެގ ރެޯކޑ ތައް ާޤއިމ ކ ރ ން

އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މާގ ޅޭ މަްޝަވރާެގ މައްޗަށް ބިނާާވ   (18)   
 އަދި ؛ ލަފާދޭ އޮނިަގނޑެއް ާޤއިމ ކ ރ ން

ތަންފީޛީ އިދާރާތަކ ެގ ނިންމ ންތައް   (19)   
 އިސްތިއ ނާފ ކ ެރޭވނެ ޮގތްަތއް.
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 ބާބ    ނ ވަވަނަ 
 ނިޒާމ    ސަރވޭލަންސްއާބެހޭ   ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާއި   މޮނިޓަރކ ރ މާއި 

 
  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާއި  މޮނިޓަރކ ރ މާއި 

 ނިޒާމ    ސަރވޭލަންސްއާބެހޭ 
  މޮނިޓަރކޮށް  މަސްެވރިކަން ކ ރާ ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި  .56

 އަދި  ކޮންޓްރޯލް، މޮނިޓަރިންގ ، ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށްޓަކައި 
 މޯލްޑިްވސް  ،އިކޯސްްޓާގޑާ  ސިފައިންެގ ނިޒާމެއް  ބެހޭސަރޭވލަންސާ

، ސަރިވސްާއއި  ކަސްޓަމްސް މޯްލޑިްވސް، ސަރިވްސއާއި  ޕޮލިސް

 އިދާރާތަކާ   ކަާމގ ޅޭ   ނޫްނެވސް  އެ،  އޮތޯރިޓީއާއި   ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިްވސް
 .ތަންފީޛ ކ ރަންާވނެެއެވ ހަދައި މިނިސްޓްރީން ގ ިޅެގން

 
 ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ،އިކޯސްްޓާގޑާ  ސިފައިންެގ )ހ(  .57 ތަންފީޛ ކ ރ ން 

 ސަރިވސްއާ  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިްވސް  ،ސަރިވްސއާއި 
 އަދި ،  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ  މަސަްއކަތްތަކާ   ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ

 ޒިންމާތަކާއި  މަތިކޮށްފައިާވ ޤާނޫނ ން މި އިދާރާތަކަށް އެ
 ަގވާއިދ ތައް  އެންމެހައި ޙަާވލ ކ ެރވޭ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް
 . މަސްއޫިލއްޔަތެެކެވ ފަރާތްތަކ ެގ އެ ތަންފީޛ ކ ރ މަކީ

 ސަރިވސް  ޕޮލިސް ޯމލްޑިްވސް ޯކސްޓްާގޑްާއއި ސިފައިންެގ )ށ(  
 ކަާމގ ޅޭ  ސަރިވސްެގ ކަސްޓަްމސް މޯލްޑިްވސް އަދި

، ބެލެޭވނީ   އޮފިސަރެއް  ކޮންމެ  ލިބިފައިާވ  ތަޖ ރިބާ  ތަމްރީނާއި

 މަސްއޫިލއްޔަތ ތައް  ަބޔާްނކޮށްފައިވާ  ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި
 އޮފިސަެރްއގެ  ތަންފީޛީ ޢައްޔަންކ ެރިވފަިއާވ އަދާކ ރ މަށް
 .ޮގތ ަގެއެވ

 
 ަގވާއިދ ތައް  ބައެއް ހަދާ ގ ޅިެގން ޤާނޫނާ މި ޤާނޫނާއި މި )ހ(  .58 ރޭންޖަރ ން 

 މޯލްިޑްވސް ، ކޯސްޓްާގާޑއި ސިފައިންގެ  ތަންފީޛ ކ ރ ން
 ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިްވސް  އަދި  ،ސަރިވސް  ޕޮލިސް
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 މި ޤާނޫނާއި  މި، ނަމަެވސް މަތިކ ެރިވފަިއވީ  ސަރިވްސއަށް
 މަްސއޫލިްއޔަތ ތަކާއި   ަގވާއިދ ަތކ ަގއިާވ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ
 މިނިސްޓްީރގެ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި އަދާކޮށް ާވޖިބ ތައް
 ސަރ ކާރ ގެ   ނ ަވތަ  ،ވ ޒާރާެއއްގެ   އެހެން  ނ ަވތަ  ،މ ަވްއޒަފަކ 
 މ ަވއްޒަަފކ   ކައ ންސިލެްއެގ ލޯކަލް ނ ަވތަ ،އިދާރާެއއްގެ 
 ަގވާއިދާ  ހަދާ ދަށ ން ާޤނޫނ ެގ މި، ޮގތ ަގއި ރޭންޖަރެއްެގ
  މިނިސްޓްރީން  ޮގތ ެގމަިތން އެްއޮގތްާވ

 . ޢައްޔަންކ ެރިވދާނެެއެވ
 ރޭންޖަރ ންެގ  ޢައްޔަންކ ރާ  މިނިސްޓްރީން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ހަދާ  ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ޝަރ ޠ ތައް މަސްއޫލިއްޔަތ ަތކާއި
 .ބަޔާްނކ ރަންާވނެެއެވ ަގާވއިދ ަގއި

 ރޭންޖަރ ން ޢައްޔަންކ ެރޭވ ދަށ ން މާއްދާެގ މި )ނ(   

 މި ، ކައ ންސިލްަތކާއި  ލޯކަލް  މަސައްކަތްކ ރަްނާވނީ
 .ގ ޅިެގންެނެވ  އޮފިސަރ ންނާ  ތަންފީޛީ   ަބޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ގައި

 
  ސަރވިސްގެ   ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް 
 ބާރ ތައް   އޮފިސަރ ންގެ   ތަންފީޛީ 

  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ބަޔާންކ ރާ މާއްދާގައި ަވނަ 57 ޤާނޫނ ެގ މި  .59
 އަންނަނިވި   ނ ލައި  އަމ ރަކާ  ކޯޓ   އޮފިަސރ ންނަށް  ތަންފީޛީ  ސަރިވްސެގ
 . ލިބިެގންެވެއެވ ބާރ  ކ ރ މ ެގ ކަންކަން

 އި އެންމެހަ ދ ްއާވ ސަަރޙައްދ ަގއި ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ )ހ(  
  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި އިޤާނޫނާ މި، އ ޅަނދ ފަހަރ ަގއި 

 ބެލ މަށްޓަކައި ކަންކަން ފ ރިހަމަާވންޖެހޭ ދަށ ން ަގާވއިދ ެގ
 ލަިއސަންސް   މަސްެވރިކަމާގ ޅޭ، ހ ްއޓ ވ ާމއި  އ ޅަނދ ތައް  އެ

 ެމއް ޔ ލިޔެކި އެފަދަ އެނޫންެވސް ނ ަވތަ ހ އްދަ ނ ަވތަ
ލަިއ ބަ ންތައްޔ ލިޔެކި އެަފދަ، އެންގ ާމއި ދެއްކ މަށް

 ؛ކ ރ ން ނަކަލ ، ހެްއދ މާއި ކޮޕީ ނ ަވތަ ،ފާސްކ ރ މާއި
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ެއއްެވސް ބާަވތެްއެގ ، އ ޅަނދެްއަގއި ހ ރިކަމަްށ ބެލެޭވއެފަދަ   )ށ(  
މަސްހިފަން ބޭނ ންކ ރާ ދާ ނ ަވތަ އެނޫންެވސް އާލާތެްއ 

ޤާނޫނާ ، ފާސްކ ރ މާއިލައި  އެ ތަކެތި ބަ ދެއްކ މަށް އެންގ ާމއި
ޚިލާފް ޢަމަލ ކ ރ މަށް ބޭނ ންކޮށްފައިާވ ނ ަވަތ 

ެގ މަްއޗަްށ ބޭނ ންކޮށްފާނެކަމަށް އެކަީށެގންާވ ސަބަބ ތަެކއް 
ނ ަވތަ ބެެލޭވ  ،ބިނާކޮށް ތަންފީޛީ އޮފިސަރަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވ

 ؛ތަކެތި ތަޙްޤީޤ ެގ ބޭނ މަށް ހިފެހެއްޓ ން
މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކ ށެއް ކ ރިކަން އަންަގއިދޭ ހެއްެކއްކަމަްށ  )ނ(  

ތަންފީޛީ އޮފިސަރަށް އެކަީށެގންާވ ސަބަބ ތަކަށް ބިާނކޮށް 
ލިޔެކިޔ މެއް ނ ަވތަ ެއއްެޗްއ ، ޤަބޫލ ކ ރެޭވ ކޮންމެ ރެކޯޑެއް

 .ހިފެހެއްޓ ން
 

  ގެ ޑް ކޯސްޓްގާ   ސިފައިންގެ 
 ބާރ ތައް   އޮފިސަރ ންގެ   ތަންފީޛީ 

 ގެ ޑް ޯކސްޓްާގ ސިފައިންެގ ބަޔާްނކ ރާ މާއްދާގައި ަވނަ 57 ޤާނޫނ ެގ މި  .60
 ކަންކަން އަންނަނިިވ ނ ލައި އަމ ރަކާ ކޯޓ  އޮފިސަރ ންނަށް ތަންފީޛީ
 . ލިބިެގްނެވެއެވ ބާރ  ކ ރ މ ެގ

ބޭރ ެގ މަސްެވރި އ ޅަނދެއްނަަމ  ،ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މި )ހ(  
، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަަރޙައްދ ެގ ތެރޭަގއި ހ އްޓ ަވއި 

ބަލައި ފާސްކ ރ ން އަދި ، އެ އ ޅަނދަށް އަރައި 
ދިެވހިރާއްޭޖެގ ، އ ޅަނދެއްނަމަމަސްެވރިކަންކ ރާ ިދެވހި 

ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ެގ ތެރޭަގއާއި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ 
، އެ އ ޅަނދަށް އަރައި ، ސަރަޙައްދ ން ބޭރ ގައި ހ އްޓ ަވއި 

 ؛ބަލައި ފާސްކ ރ ން
މަސްެވރިކަންކ ރާ ދިެވހި އ ޅަނދ ތައް ދިެވހިާރއްޖޭެގ  )ށ(  

ސަރަަޙއްދ ތަކ ަގާއިއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ކަނޑ ެގ 
ސަރަޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ަގިއ އަންނަނިިވ ޙާލަތްަތކ ަގިއ 

 ؛އެ އ ޅަނދ ތަކަށް އެރ ން، ހ އްޓ ަވއި
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އ ޅަނދ ެގ ީސަވރދިނަސް ފ ރިހަމަާވކަން   (1)   
ކަށަަވރ ކ ރ މަށްަޓކައި ސީަވރދިނަސް ސެޓްފިކެްޓ 

 ؛ބެލ މަށްނ ަވތަ ސަރޭވ ރިޕޯޓ  އޮތްތޯ 
އ ޅަނދާއި އ ޅަނދ ަގއި ޭބނ ންކ ރާ އެންމެހައި   (2)   

ތްތަކަކީ ކަާމގ ޅޭ ޤާނޫނ ތަކާއި ަގާވއިދ ތަާކ ލާއާ
؛ ތްތަކެއްަކން ކަށަަވރ ކ ރ މަށްލާއެްއޮގތަށް ހ ރި އާ

 އަދި
އެ އ ޅަނދަކީ މަސްެވިރކަންކ ރ މަށް އެކަށީެގްނާވ   (3)   

 އ ޅަނދެއްތޯ ބެލ މަށް. 

  
ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަަޙއްދ ތަކ ަގިއާވ އެކ އަކަްލޗަރ  )ނ(

 ؛ތަންތަން ބަލައި ފާސްކ ރ ން އެ، ފެސިލިޓީތަކަށް ަވދެ
ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި ނ ަވަތ  )ރ(  

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ަގިއ 
ދިެވހިމަސްެވރި އ ޅަނދ ތަަކށް އެްއެވސް ާބަވތެްއެގ 

ނ ަވތަ އެފަދަ އެނޫންެވްސ  ، މަސްބާނަން ބޭނ ންކ ރާ ދާ
 ؛ބަލައި ފާސްކ ރ ން ،އާލާތެއް ދެްއކ މަށް އަންަގއި

ކ ރ މަށްޓަަކިއ ޓްކޮށްފަިއާވ ނ ަވަތ އިމްޕޯޓްއިމްޕޯ )ބ(  
މިނިސްޓްީރެގ   ،ބަހައްޓާފައިާވ ދިރޭ އެކ އާޓިކް އޯަގިނޒަމްތައް

ނ ަވތަ ކަރަންޓީނ ކ ރ ން ނ ަވަތ ، ލަފާެގމަތިން ހިފެހެއްޓ ން
 ؛ޑިސްއިންފެކްޓަންްޓކ ރ ން ނ ަވތަ ނައްތާލ ން

ކ ެށއް ކ ރ މަްށ  ާވމި ޤާނޫނ ގައި ކަނަޑއަާޅފައި )ޅ(  
ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި ެއއްެވްސ 
ބާަވތެްއެގ އ ޅަނދެއް ނ ަވަތ އެކ ައކަލްޗަރ ފެސިލީޓީެއްއ 
ބޭނ ންކ ރަމ ންދާކަން ނ ަވތަ ބޭނ ންކޮށްފައިާވކަމަށް 

އަިދ   ،ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ އެފަދަ އ ޅަނދެއް އާލާތާއި މ ދަލާއެކ 
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ެއއްަގއިނަމަ އެފަދަ ފެސިލިޓީެއްއ އެކ އަކަލްޗަރ ފެސިލިޓީ 
 ؛މ ދަލާއެކ  ހިފެހެއްޓ ން

"ހޮްޓ  ،ބައިނަލްއަޤްާވމީ ޤާނޫނ ތަާކ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން )ކ(  
ޕަރސޫޓް" ެގ އ ސޫލ ން ބޭރ ެގ އ ޅަނދ ތަާކއި ެއ 
އ ޅަނދ ތަކާ ގ ޅިފަިއާވ އެހެނިހެން އ ޅަނދ ތަކާމެދ  

ެއ "ހޮޓް ޕަރސޫޓް" އަކީ ، އެޮގތ ން؛ ޢަމަލ ކ ރ ން
، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަަޙއްދެްއެގ ތެރެއިްނ ފެށިފައިވާ 
 އަދި ެއއްެވްސ މެދ ކެނޑ ެމއްނެތި ދެމިެގންދާ "ހޮޓް
ޕަރސޫޓް" އަކަށް ާވްނާވނެެއެވ. އަދި އެހެން އެްއެވްސ 
ޤައ މެްއެގ ސަރަޙައްދީ ކަނޑ ެގ ތެރެއަށް އެ އ ޅަނދެްއ 
ަވންނަ ހިސާބ ން އެ "ހޮޓް ޕަރސޫޓް" ނިމ މަކަށް  
އަންނާނެއެެވ. އަދި "ހޮޓް ޕަރސޫޓް" ހިންަގން ބޭނ ންކ ާރ 

 ތަންފީޛީ އިދާރާެގ އ ޅަނަދކީ ސިފައިްނެގ ޯކސްޓްާގޑް 
 ނދަކަށް ާވްނާވނެެއެވ.އ ޅަ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގިއާވ މަްސ  )އ(  
ޕްރޮސެސްކ ރާ ތަންތަނާއި އޮފްޝޯރ ޕްލެޓްފޯމ ތަކާއި 

 އެ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކ ރ ން.، އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް ަވދެ
ކަނޑ ެގ ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ، ކަނޑ ަގއި ދ ްއާވ އ ޅަނދެއް  )ވ(  

ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި ތަކެތި ެއއް ތަނ ން އަނެއް ތަނަށް 
މަްސެވރިކަމ ަގިއ ، ެގންދިއ މަށް ބޭނ ންކ ރާ އެނޫން އެއްެޗއް

ސާމާނެއް ނ ަވތަ މި ޤާނޫނާ  ، މ ދަލެއް، ބޭނ ންކ ރާ އާލާތެއް
ޚިލާފަށް ކ ށެއް ކ ރ މަށް ނ ަވތަ ކ ށެއް ކ ރަން އ ޅ މަށް އެ 

ާވކަމަްށ އެކަށީެގްނާވ ސަބަބ ތަކަށް އެްއޗެއް ބޭނ ންކޮށްފައި 
ބިނާކޮށް ތަންފީޛީ އޮފިސަރަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވ އެނޫންެވްސ 

 ؛އެްއޗެއް ެނގ ން
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ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަަރޙައްދ ން ހިފަހައްޓާ ނ ަވތަ   )މ(  
ނ ަވަތ  ،ބަލައި ފާސްކ ރާ އ ޅަނދެްއގައި ބާނާފަިއަވނީ

 ،ތަ މަރާފަިއަވނީނ ަވ ،ނ ަވތަ ހިފާފަިއަވނީ ،ނަާގފަިއަވނީ
ނ ަވަތ  ،ނ ަވތަ ަގނެފަިއަވނީ ،ނ ަވތަ ެގނެސްފަިއަވނީ

ނ ަވތަ ެއއްެވްސ މީހެއްެގ އަތ ްނ  ،ިވްއކާފަިއަވނީ
ފެނިފައިަވނީ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް އެކަށީެގްނާވ 
ސަބަބ ތަކ ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ތަންފީޛީ އޮފިސަރަްށ 

ހ ެގ ސާމްޕަލް ޤަބޫލ ކ ރެޭވ މަސް ނެގ ން ައދި އެފަދަ މަ
 ؛ނެގ ން

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކ ށެއް ކޮށްފައިވ މ ެގ ސަބަބ ން ނ ަވަތ  )ފ(  
ކ ރަމ ންދިޔ މ ެގ ސަބަބ ން ހިފެހެއްޓިފައިާވ އ ޅަނދ ެގ 

ނ ަވތަ އޮޕަރޭޓަރ  ނ ަވތަ ެއ ، ެވރިފަރާތް ،މާސްޓަރ 

އ ޅަނދ ަގއި ކ ްށ ކ ިރކަމަށް ނ ަވތަ ކ ްށކ ރ މ ަގިއ 
ބައިެވިރިވކަމަށް ބެލެޭވ އެންމެހައި ފަރާތްތްައ 

އަދި މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކ ށެއް ކޮށްފައިަވނީ ؛ ހައްޔަރ ކ ރ ން
ނ ަވތަ ކ ރަމ ންދަނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ 

ނ ަވަތ  ،ސަރަޙައްދ ތަކ ަގިއާވ މަސް ްޕރޮސެސްކ ރާ ތަނެއް 
 ،އޮފްޝޯރ ޕްލެޓްފޯމެއް ނ ަވަތ އައިސްޕްލާންެޓއްަގއިނަމަ

ތަންތަނ ެގ އެންމެހަިއ  އެފަދަ ތަންތަން ހިންާގ ފަރާތާއި އެ
 މ ަވްއޒަފ ން ހައްޔަރ ކ ރ ން.

 
ކަސްޓަމްސްގެ ތަންފީޛީ  
 އޮފިސަރ ންގެ ބާރ ތައް 

ަވނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކ ރާ މޯލްިޑްވސް ަކސްޓަމްްސ  57ޤާނޫނ ެގ  މި  .61

ކަންކަްނ ކ ރ މ ެގ ސަރިވްސެގ ތަންފީޛީ އޮފިަސރ ންނަށް އަންނަނިިވ 

 ބާރ  ލިބިެގންެވެއެވ.

، ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކ ަގއި  މި )ހ(  

ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ން ިދެވހިރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ 
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އ ޅަނދެއް ިދެވހިރާއްޭޖެގ ބަނދަރަކަށް ައއ މާއެކ  އިްނާވރްޑ 

ކްލިއަރެންސް ދިނ މ ެގ ކ ިރން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި  

 ؛ކަން ބެލ ންކަން

، މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކ ަގއި  )ށ(  

ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފ ރާ އ ޅަނދ ފަހަރަށް އައ ްޓާވރްޑ 

ކްލިއަރެންސް ދިނ މ ެގ ކ ިރން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި  

ކަންކަން ބަލައި ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  

 ؛އެންގ ން

، ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކ ަގއި  މި )ނ(  

ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ްނ ދިެވހިރާއްޖެ އަންނަ 

އ ޅަނދ ފަހަރާއި ދިެވހިރާއްެޖއިން މަސް ބަރ ކޮށްެގްނ 

ކ ންނަ  ނ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރަަޙއްދ ން ބޭރަށް 

މީހ ންނާއި އެހެނިހެން ، އ ޅަނދ ފަހަރ ަގިއ ހ ންނަ މ ދަލާއި

)ދިެވހިރާއްޭޖެގ  2011/8 ނަންބަރ  ޤާނޫނ ، ތަކެތި

ކަސްޓަމްސްެގ ޤާނޫނ ( އާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން ބަލައި 

 އަދި ؛ ފާސްކ ރ ން

މިނިސްޓްރީެގ ހ އްދައިެގ ދަށ ން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ  )ރ(  

އަިދ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ، ސަރަޙައްދަށް ަވންނަ

ކ ންނަ އ ޅަނދ ފަހަރ ން ފެންނަ ޤާނޫނާއި  ނ ސަރަޙައްދ ން 

 2011/8ަގާވއިދާ ޚިލާފ  ތަކެތި ާޤނޫނ  ނަންބަރ  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަސްޓަމްސްެގ ޤާނޫނ ( އާ އެްއޮގްތާވ 

ެއފަދަ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤ   ، ޮގތ ެގމަތިން ހިފަހައްޓައި

 ކ ރ ން.
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 ސިފައިްނގެ ،  ދަށ ން  ެގ(  ފ)  މާއްދާގެ   ަވނަ  60 ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .62 ހައްޔަރ ކ ރ ން   ހިފެހެއްޓ މާއި 

 ފަރާތެއް  ެއއްެވސް އޮިފސަރަކ  ތަންފީޛީ  ކޯސްޓްާގޑްެގ

 މ ދަލެއް  އެްއެވސް ނ ަވތަ ، ހައްޔަރ ކޮށްފިނަމަ

 މޯލްޑިްވސް  ެއކަން ައަވހަކަށް ީވއެންމެ، ހިފަހައްޓައިފިނަމަ

 އެ  ނ ަވތަ ފަރާތެއް އެ، އަްނަގއި ސަރިވސްއަށް ޕޮލިސް

 ސަރިވސްއާ  ޕޮލިސް މޯލްޑިްވސް  މ ދަލެއް

 . ޙަާވލ ކ ރަންާވެނެއެވ

 މާއްދާަގއި  ަވނަ 60 މާްއދާއާއި ަވނަ 59 ޤާނޫނ ެގ މި )ށ(  

 ހައްޔަރ ކ ރ މ ަގާއއި  މީހ ން ޮގތ ެގމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

 މޯލްިޑްވސް   ކޯްސޓްާގޑްާއއި  ސިފައިްނެގ  ހިފެހެއްޓ މ ގައި  މ ދާ

 ޢަމަލ ކ ރާނެ އޮފިސަރ ން ތަންފީޛީ ސަރިވސްެގ ޕޮލިސް

 އިދާރާ  ދެ އެ ،ްޕރޮސީޖަރތައް އޮޕަރޭޓިްނގ  ސްޓޭންޑަރޑް

 .އެކ ަލާވލަންާވެނއެެވ ގ ިޅެގން

 
  ހިފެހެއްޓޭ   ނ ވަތަ   ހައްޔަރ ކ ރެވޭ 
  މީހ ންނާމެދ    އ ޅަނދ ތަކާއި 
 ގޮތް   ޢަމަލ ކ ރާނެ 

 އެ  ނ ަވތަ އ ޅަނދެއް ޮގތ ެގމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޤާނޫނ ގައި މި  .63

 ނ ަވތަ ،ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ ފަރާތްތައް ތިބި އ ޅަނދ ަގއި

 ހައްަޔރ ކ ރެވ ނ  ނ ަވތަ ހިފެހެއްޓ ނ  އެ، ހައްޔަރ ކ ެރވިއްޖެނަމަ

 ަކއިރިކ ެރޭވނެ ފަސޭހައިން އެންމެ ނ ަވތަ ަކއިރި އެންމެ ސަރަޙައްދަކާ

 ، ިނމެންދެން  ޮގަތކަށް  ަވކި   މައްސަލަ  އަދި.  ެގންދަންާވނެެއެވ  ބަނދަރަކަށް

 ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ މާއްދާަގއި ަވނަ 65 ޤާނޫނ ެގ މި ނ ަވތަ

 ޑިޕޮޒިްޓކ ރަންދެން  ސެކިއ ރިީޓއެއް  އެހެން  ނޫންެވސް  އެ  ނ ަވތަ  ބޮންޑެއް

 .ބާއްަވްނާވނެެއެވ ހިފަހައްޓާފައި  އ ޅަނދެއް އެފަދަ
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  ތަކެއްޗާމެދ    ފަދަ   ހަލާކ ވެދާނެ 
 ގޮތް   ޢަމަލ ކ ރާނެ 

 އެނޫންެވސް ނ ަވތަ މަސް ހިފެހެއްޓޭ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި )ހ(  .64

 މި ، ެއއްެޗއްނަމަ ބާަވތ ގެ  ހަލާކ ެވދާފަދަ  އެްއޗަކީ  އެހެން

 ކަނަޑއަޅާފަިއވާ  ަގވާއިދ ަގއި  ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

 . ިވއްކާެލިވދާނެެއެވ ަތކެތި އެ ޮގތ ެގމަތިން

، ޮގތ ެގމަތިން ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ަގއި( ހ )މާއްދާެގ މި )ށ(  

 ިވއްކާލަން ، ފައިސާާއއި ލިބޭ ގ ިޅެގން ަތކެްއޗާ ިވްއކާލެޭވ
 ގ ޅޭޮގތ ން  ތަކެްއޗާ ިވއްާކނ ލެޭވ މަސައްކަތްކ ރ މަށްފަހ 

 ަގވާއިދ ަގއި  ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ޮގތް ޢަމަލ ކ ރާނެ
 . ހިމަނަންާވނެއެެވ

 
  ބޮންޑެއް   އެކަށީގެންވާ 

  ނ ވަތަ   އ ޅަނދ    ބެހެއްޓ މަށްފަހ  
 ދޫކޮށްލ ން   އެއްޗެއް   ހިފެހެއްޓ ނ  

 ނ ަވތަ  އ ޅަނދެއް ހިފެހެއްޓޭ ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި )ހ(  .65
 މަްސެވރިކަމ ަގއި  ނ ަވތަ ފެސިލިޓީެއއް  އެކ އަކަލްޗަރ
 އެްއޗެއް  އެހެން ނޫންެވސް އެ  ނ ަވތަ އާލާތެއް ބޭނ ންކ ރާ

 އެކަމަށް، ހ ށަހެޅ މ ން ކޯޓަކަށް ކަމާބެހޭ އެދި ދޫކޮށްދިނ މަށް
 ބޮންެޑއް  ެއކަށީެގްނާވ ކިަބއިން ފަރާތެްއެގ ހ ށަހަޅާ އެދި

 އެ   ެނގ މަށްފަހ   ޑިޕޮޒިެޓއް  ސެިކއ ިރޓީ  އެހެން  އެފަދަ  ނ ަވތަ
 . ދޫކޮށްަލންާވނެެއެވ އެއްެޗއް ޓ ނ ހިފެހެއް

 ސެކިއ ރިޓީ ނ ަވތަ ބޮންޑް ނަާގ ދަށ ން ( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  

 ބަޔާންކ ރާ   ޤާނޫނ ގައި  މި  ،އ ސޫލ ަތއް ނެގ މާގ ޅޭ  ޑިޕޮސިޓް
 މިނިސްޓްރީން ަމޝްަވރާާއއެކ   އިދާރާތަކ ެގ ތަންފީޛީ

 ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ގެ  މި، އެކ ަލާވލައި 
 . ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ

 
 ނ ަވތަ  ބޮންޑް ނެޭގ ދަށ ން ެގ( ހ) މާއްދާެގ ަވނަ 65 ޤާނޫނ ެގ މި  .66 ޝަރ ޠ ތައް   ބޮންޑްކ ރެވޭނެ 

 .ހިމަނަންާވނެއެެވ ޝަރ ޠ ތައް އަންނަނިވި  ސެކިއ ރިީޓއެްއަގއި
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 ބޮންޑް ،  ސާބިތ ނ ވެއްޖެނަމަ  ކ ށް  ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ  ފަރާތާމެދ   އެ )ހ(  

 ފަރާތަކަށް  އެ އަނބ ރާ ފަިއސާ  ސެިކއ ރިޓީ ނ ަވތަ

 ؛ރައްދ ކ ރ ން

 އެްއެވސް  ސާބިތ ެވެގން ކ ށް ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ ފަރާތާމެދ  އެ )ށ(  

 ފައިސާެއއް  އެ، ދައްކަްނޖެހިއްޖެނަމަ ދައ ލަތަށް ފައިސާެއއް

 ނ ަވތަ  ބޮންޑް، ތެރޭަގއި ދ ަވހ ެގ( ސާދަ) 14 ދައްކާތާ

 ؛ރައްދ ކ ރ ން ފަރާތަކަށް އެ އަނބ ރާ ފައިސާ ސެކިއ ރިޓީ

 އަދި

 ފައިސާެއއް   ފަދައިން  ބަޔާންޮކށްފައިާވ  ގައި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތ ން އެ، ނ ދައްކައިފިނަމަ ދައްކަންޖެހި

 .އ ިނކ ރެޭވނެކަން ފައިސާއިން ބޮންޑް ޢަދަދ 

 

  އެ   އ ޅަނދާއި   ބޭރ ގެ 
  މ ދާ   އ ޅަނދ ފަހަރ ގައިވާ 

 ނެގ ން   ދައ ލަތަށް 

ބޭރ ެގ އ ޅަނދަކ ން މި ޤާނޫނާ ޚިލާފ ާވ އެްއެވސް ޢަމަލެއް ކޮްށފައިާވކަްނ   .67
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ެއޭޅ އެހެނިހެން ، ކޯޓެްއަގިއ ސާބިތ ެވއްޖެނަމަ

ފިޔަަވޅ ަތްއ އެޅ މަށް ފިޔަަވޅ ތަާކއި ޖޫރިމަނާެގ އިތ ރ ން އަންނަނިިވ 
 އަންަގއި ކޯޓަށް ޙ ކ މްކ ެރިވާދނެއެެވ.

އެ އ ޅަނދ ެގ  ،ކ ށްކ ރ މ ަގއި ބޭނ ންކ ރި ބޭރ ެގ އ ޅަނދާއި  )ހ(  
އަދި އެނޫންެވްސ  ،ތްތަާކއި މ ދަލާއެކ ލާަވސީލަތްތަާކއި އާ

ތެއް އަދި ކ ށްކ ރ މ ަގއި ބޭނ ންކޮށްފަިއާވ ެއއްެޗްއ ލާއެހެން އާ
 ؛ދައ ލަތަށް ނެގ މަށް

ކ ށްކ ރ މ ަގއި ބޭނ ންކ ރި އ ަޅނދ ަގިއާވ އެންމެހައި މަހ ެގ  )ށ(  
ބާަވތްތައް ނ ަވތަ އެ މަހ ެގ ބާަވތްތައް ިވްއކަިއެގން ލިބޭ 

، ިވހަ، ފައިސާ އަދި އެ އ ޅަނދ ަގއިާވ އެންމެހައި ޮގާވތަކެތި 
 ؛ދައ ލަތަށް ނެގ މަށްނ ަވތަ އެހެނިހެން އެފަދަ މާއްދާތައް 
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 ެނގޭ  ދައ ލަތަށް ދަށ ން ެގ( ށ) ނ ަވތަ، (ހ) މާއްދާެގ މި )ނ(  
 ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ  މ ދަލާމެދ   އ ޅަނދާއި
 .ޮގތ ެގމަތިންނެެވ ކަނޑައަޅާ ަގާވއިދ ަގއި

 
  ނާޅާނަމަ   ފިޔަވަޅެއް   އެއްވެސް 
  ތަކެތި   އ ޅަނދާއި   ހިފެހެއްޓޭ 
 ދޫކޮށްލ ން 

 14މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހިފެހެއްޓޭ އ ޅަނދަކާމެދ  ނ ަވތަ ތަކެްއޗާމެދ    .68

)ސާދަ( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެްއެވްސ 

ެއ އ ޅަނދެއް ނ ަވަތ އެްއެޗއް   ،އިޖ ރާއަތެްއ ހިންަގން ފަްއޓާފަިއނ ާވނަމަ

 ދޫކޮށްލަންާވނެެއެވ.

 
 ަޞއްޙަ  ނ ަވތަ ހ އްދަެއއް ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި )ހ(  .69 އޮބްޒާވަރ ން 

 މި ނ ަވތަ އ ޅަނދ ތަކ ގައި ލިބިފައިާވ ލައިސަންސެއް
 ކަނަޑއަޅާފަިއވާ   ދަށ ން  ަގވާއިދ ތަކ ެގ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ

 ޮގތ ަގއި  އޮްބޒާަވރ ްނެގ، އ ޅަނދ ތަކ ަގއި އެނޫންެވސް
 ިދެވހިސަރ ކާރ ގެ  ،ފަރާތްތައް ކަނަޑއަޅާ ޙަރަކާތްތެރިވ މަށް

 ރީންމިނިސްޓް އިޢ ލާނަކ ން ޝާއިޢ ކ ެރޭވ ގެޒެޓ ަގއި
 .ޅަްނާވނެެއެވކަނޑައަ

 ބޭރ   ޮގތ ަގއި އޮބްާޒަވރ ންެގ، ބޭނ މަށްޓަކައި ޤާނޫނ ެގ މި )ށ(  
 ދިެވހިސަރ ކާރ ގެ  ޙަރަާކތްތެރިވ މަށް ރަްއޔިތ ން ޤައ މ ތަކ ެގ

 މިނިސްޓްރީއަށް ިއޢ ލާނަކ ން ޝާއިޢ ކ ެރޭވ ގެޒެޓ ަގއި
 .ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ

 ހިންަގއި ، ރާަވއި މަސްެވރިކަން، ކަންކަމަށާއި  ސައިންޓިފިކް )ނ(  
 ަގވާއިދ ތަކ ަގއި  ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި، ބެލެހެއްޓ މަށާއި
 ހ ރި އިތ ބާރ ، ޭބނ މަށްޓަކައި އެނޫން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

 ރެޯކޑ ކ ރ މާއި ، އެއްކ ރ މާއި  މަޢ ލޫމާތ  ޞައްޙަ
 އޮބްާޒަވރ ންގެ   ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ރިޕޯޓ ކ ރ މަކީ

 .މަސްއޫލިއްޔަެތކެެވ
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 މިނިސްޓްރީން  ޮގތ ަގއި އޮްބާޒަވރ ންެގ ދަށ ން މާއްދާެގ މި )ރ(  
 ފަރާތްތަކަށް  އެ ަޝރ ޠ ތަކާއި ފަރާތްތަކ ެގ ކަނޑައަޅާ 
 މި ކޮބަިއކަން ޢިނާޔަތްތަކަކީ ރައްކާތެރިކަމާއި ލިބެންޖެހޭ
 .ހިމަނަންާވނެެއެވ ަގވާއިދ ގައި އެކ ލަާވލާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

 
  އޮފިސަރ ންނާއި   ތަންފީޛީ 

  އެއްބާރ ލ ން   ރޭންޖަރ ންނަށް 
 ދިނ ން 

 ފަޅ ެވރިން  ،މާސްޓަރ  ،އޮޕަރޭޓަރ   އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ މަސްެވރިކަންކ ރާ  .70
 ގ ޅ ންހ ރި  މަްސެވރިކަމާ ނ ަވތަ މަސްެވިރކަންކ ރ މ ަގއި ނ ަވތަ

 ހިންާގ މަސަްއަކތް އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ެގ ނ ަވތަ ހިންގައި ޙަރަކާތްތައް
 އޮިފސަރ ންނާއި ތަންފީޛީ ގ ޭޅޮގތ ން ޮގތާ  ކަންކ ރާނެ، ފަރާތްތަކ ން
 ަވގ ތ ން  ެއއްޮގތަށް  އިރ ޝާދ ތަކާ ،މަޢ ލޫމާތާއި ދޭ ރޭންޖަރ ން

 .ޢަމަލ ކ ރަންާވނެއެެވ
 

،  މޮނިޓަރކ ރ މާއި  މަސްވެރިކަން 

  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާއި 
 ގަވާއިދ ތައް   ރވޭލަންސްއާގ ޅޭ ސަ 

 ރޭވލަްނސްއާގ ޅޭސަ ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާއި، މޮނިޓަރކ ރ މާއި  މަސްެވރިކަން  .71
  މި  މަޝްަވރާެގމަތިން އިދާރާތަކ ެގ ކަާމގ ޅޭ ަގވާއިދ ތައް އަންނަނިިވ
 .ހަދަންާވނެއެެވ މިނިސްޓްރީން  ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

މޮނިޓަރިންގ ކޮންޓްރޯލިން އަދި ސަރޭވލަންސާގ ޭޅ  )ހ(  
މަޢ ލޫމާތާިއ ، މިންަގނޑ ތައް އެކ ަލާވލ މަށް ބޭނ ންާވ

ވަޒަންކ ރ ާމިއ ، ތަފާސްހިސާބ  އެއްކ ރ މާއި
 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ މާގ ޅޭ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މަސްެވރިކަންކ ާރ ފަރާތްތަކ ްނ  )ށ(  
 ؛ފޯރ ކޮށްދޭ މަޢ ލޫމާތ ެގ ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ މާގ ޅޭ

 ؛އެހެން ޤައ މ ތަކާެއކ  މަޢ ލޫމާތ  ބަދަލ ކ ރ މާގ ޅޭ )ނ(  
ކަނޑ ަގއި ދ ްއާވ އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ އޮޕަރޭޓަރ ންނާއި  )ރ(  

، އޮބްާޒަވރ ންެގ ަޙއްޤ ތަާކއި އިލްތިޒާމްތައް ހިމެނޭޮގތ ން
 ؛އޮބްާޒަވރ ންނާގ ޅޭ ޕްޮރްގރާމްތަކާއި އޮްބާޒަވރ ންނާގ ޅޭ 
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ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި އ ޭޅ  )ބ(  
ދިެވހި ، މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ަޅނދ ފަހަރާއި

ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ްނ އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކ ން ދިެވހިރާްއޖޭެގ 
މަސްެވިރކަމާ  ގާ ހިން ،ބޭރ ގައި ކ ރާ މަްސެވރިކަާމއި

ެސޓަލައިޓް އަިދ އިލެކްޓްރޯިންކ ، ގ ޅ ންހ ރި ޙަރަކާތްތައް 
 ؛ަވސީލަތްތައް މެދ ެވިރކޮށް މޮނިޓަރކ ރ މާގ ޅޭ 

ބައިނަލްއަޤްާވމީ ޤާނޫނާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން "ހޮްޓ  )ޅ(  
"ކޮންސްްޓރަކްޓިްވ ޕްރެސެންސް" ެގ ޕަރސޫޓް" އަދި 

 ؛ޑޮކްޓްރިން ހިންގ މާގ ޅޭ
ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ަސރަޙައްދ ަގއާއި ިދެވހިރާއްޭޖެގ  )ކ(  

ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ަތކ ން ބޭރ ަގިއ ކ ެރޭވ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 
އަިދ ރިޕޯޓ ކ ރ މެއްނެތި ކ ރާ  ،ބެލެހެއްޓ މެއްނެތި

އެފަދަ މަސްެވރިކަާމ ދެކޮޅަްށ  ،މަސްެވރިކަން މަދ ކ ރ މަށާއި 
ޤައ މ ތަކ ެގ ، މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި ބޭރ ެގ ދައ ލަތްތަކަށާއި 

މެދ ގައި އ ފެދިފަިއާވ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި އަމިއްަލ 
 ؛ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ެއއްބާރ ލ ން ދިނ މާގ ޅޭ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަަރޙައްދ ތަކަށް ަވންނަ ބޭރ ެގ  )އ(  
މަސްެވރި އ ޅަނދ ފަަހރ  މޮނިޓަރކ ރ މާއި 

 ؛ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާގ ޅޭ 
ބޭރ ެގ މަސްެވރި އ ޅަނދ ފަހަރާއި އެ އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ  )ވ(  

 ؛ފަޅ ެވރިން ހައްޔަރ ކ ރ މާގ ޅޭ 
 ؛ާވޖިބ ތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަާތގ ޅޭތަންފީޛީ އޮފިސަރ ންެގ  )މ(  
 ؛މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ފަހަރަށް އެރ މާގ ޅޭ )ފ(  
ަވނ މާއި ބަލައި ފާސްކ ރ މ ެގ ބާރ ތަކާއި ހައްޔަރ ކ ރ މ ެގ  )ދ(  

 ؛އިޖ ރާއަތ ތަާކގ ޅޭ
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މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ފަހަރ  ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނައ މާއި  )ތ(  
 ؛ދޫކޮށްލ މާގ ޅޭ

 ؛އަަވހަށް ހަލާކ ާވ ޒާތ ެގ ތަކެިތ ެގންގ ޅ ާމއި ިވއްކ ާމގ ޅޭ )ލ(  
މަސްެވރި އ ޅަނދ ތަކާ ގ ިޅެގން "ފްލެްގ ސްޓޭޓް" ެގ  )ގ(  

 އަދި ؛ ކޮންޓްރޯލް ހިންގ މާގ ޅޭ
މަސްެވރި އ ޅަނދ ތަކާ ގ ިޅެގން "ޕޯޓް ސްޓޭޓް" ެގ  )ޏ(  

 ކޮންޓްރޯލް ހިންގ މާ ގ ޅޭ.
 

 ބާބ    ދިހަވަނަ 
 އަދަބ    ކ ށާއި 

 
  މަދަނީ   ކަންތައްތަކާއި   މަނާ 

 ޚިލާފ ވ ންތައް 
 އަދަބ   އ ޅަނދ ފަހަރ ތަކަށް ބޭރ ގެ  ޚިލާފ ާވ ޤާނޫނާ މި )ހ(  .72

 ޖޫރިމަނާގެ  ކަނޑައަޅާަފިއާވ ބާބ ަގއި މި ކަނޑައަޅާނީ 
 .ގ ނަބޮޑ ކޮށެެވ( ިވހި) 20 ޢަދަދ ތަކަށްވ ރެ

 ޚިލާފ ވާ   ަގާވއިދ ތަކާ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި )ށ(  
 އ ޅަނދ ގެ ، ކަނޑަައޅާއިރ   އަަދބ  ޖޫރިމަނާެގ ފަރާތްތަކަށް
 ކޮންމެ ިމއިން، އޮޕަރޭޓަރ  އަދި  ެވރިފަރާތް، މާސްޓަރ 
 .ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ ޖޫރިމަނާ ަވިކަވކިން ފަރާތަކަށް

 
  ނ ވަތަ   ނެތި   ލައިސަންސް 
  ޝަރ ޠ ތަކާ   ލައިސަންސްގެ 

 މަސްވެރިކަންކ ރ ން   ޚިލާފަށް 

 ނ ަވތަ  ނެތި ލައިސަންސް ދޫކ ރާ މިނިސްޓްރީން )ހ(  .73
 ޚިލާފަށް  ޝަރ ޠ ތަކާ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ލައިސަންސްަގއި

 މަްސެވރިކަމާ  ނ ަވތަ މަްސެވރިކަން އ ޅަނދަކ ން އެްއެވސް
 .ކ ށެެކެވ ހިންގ ަމކީ ޙަރަކާތެއް ގ ޅ ންހ ރި

، ކޮށްފިނަމަ ކ ެށއް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ަގއި ( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  

 އަދި  ެވރިފަރާތް ،މާސްޓަރ  އ ޅަނދ ެގ ކ ެށއްކ ރި  އެ
 ފަރާތެއް  ކޮންމެ އެއިން ،ޮގތ ން ހިމެނޭ ެވސްއޮޕަރޭޓަރ 
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 ބޮޑ    އަްށވ ރެ  ރ ފިޔާ(  ހަތަރ ލައްކަ)  400,000/-  ަވިކަވކިން
 މިނިސްޓްރީއަށް   އިޚްތިޔާރ   ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ  ޢަދަދަކ ން  ނޫން

 .ލިބިެގންެވއެެވ
 

  ފަރާތެއް   އެހެން   ޚިލާފަށް   ގަވާއިދާ 
 މަސްވެރިކަންކ ރ ވ ން   ލައްވައި 

 ޙަރަކާތެއް  ގ ޅ ންހ ރި މަްސެވރިކަމާ ނ ަވތަ މަސްެވރިކަން )ހ(  .74
 ހ އްދަ   ހިންގ މަށް  ސަރަަޙއްދ ތަކ ަގއި  ކަނޑ ެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ

 އެްއެވސް  އެހެން ފަރާތަކ ން ލިބިފައިނ ާވ ބާރ  ދިނ މ ެގ
 އެއްެވސް  އެހެން ކަމެއް އެފަދަ ނ ަވތަ ދިނ ން ފަރާތަކަށް
 .ކ ެށކެެވ ކ ރ ވ މަކީ ލައްާވ ފަރާތެއް

 މީހަކ    ކޮށްފި  ކ ށެއް  ބަޔާންޮކށްފައިާވ  ަގއި (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  
 ނޫން ބޮޑ  އަށްވ ރެ ރ ފިޔާ( ދެލަްއކަ) 200,000/-

 މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚްތިޔާރ  ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ ޢަދަދަކ ން

 .ލިބިެގންެވއެެވ
 

  ނ ވަތަ   ނެތި   ލައިސަންސް 
  ޝަރ ޠ ތަކާ   ލައިސަންސްގައިވާ 

 އެކ އަކަލްޗަރކ ރ ން   ޚިލާފަށް 

  ނ ަވތަ  ހޯދ މެއްނެތި ލައިސަންސް ދޫކ ރާ މިނިސްޓްރީން )ހ(  .75
 ޚިލާފަށް  ޝަރ ޠ ތަކާ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ލައިސަންސްަގއި

 ގ ޅ ންހ ރި  އެކ އަކަލްޗަރއާ ނ ަވތަ  އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަކީ
 . މަނާކަެމކެެވ ހިންގ މަކީ ޙަރަކާތެއް

 މީހަކ    ކޮށްފި  ކ ށެއް  ބަޔާންޮކށްފައިާވ  ަގއި (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  
 ނޫން ބޮޑ  އަށްވ ރެ ރ ފިޔާ( ދެލަްއކަ) 200,000/-

 މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚްތިޔާރ  ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ ޢަދަދަކ ން
 .ލިބިެގންެވއެެވ

 
  ކަނޑ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  މަނާ   ކ ރ ން   ސަރަޙައްދ ގައި 
  ބާވަތްތަކ ގައި   މަސްވެރިކަމ ގެ 
 ޙަރަކާތްތެރިވ ން 

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވފަދަ  މާއްދާަގއި ަވނަ 27 ޤާނޫނ ެގ މި )ހ(  .76
 ޙަަރކާތްތެރިވ މަކީ  މަްސެވިރކަމެއްަގއި ާބަވތެްއެގ އެްއެވސް
 .ކ ށެކެވެ 
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 މީހަކ    ކޮށްފި  ކ ށެއް  ބަޔާންޮކށްފައިާވ  ަގއި (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  
 ނޫން  ބޮޑ  އަށްވ ރެ ރ ފިޔާ( ދެމިލިއަން) 2,000,000/-

 ރީއަށް މިނިސްޓް އިޚްތިޔާރ  ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ ޢަދަދަކ ން
 .ލިބިެގންެވއެެވ

 
  ހަދާ   ދަށ ން   ޤާނޫނ ގެ   މި 

  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގަވާއިދެއްގައި 
 ކ ށެއްކ ރ ން 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ  ކ ށެްއކަމަށް ގަވާއިެދއްަގއި ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި  .77
 އަށްވ ރެ   ރ ފިޔާ(  ފަސްހާސް)  5,000/-  މީހަކ   ކޮށްފި  ޢަމަލެއް  އެްއެވސް

 މިނިސްޓްރީއަށް އިޚްތިޔާރ  ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ ޢަދަދަކ ން ނޫން ބޮޑ 
 .ލިބިެގންެވއެެވ

 
  ނ ވަތަ   ނެތި   ލައިސަންސް 

  ޝަރ ޠަކާ   ލައިސަންސްގައިވާ 
  ޕްރޮސެސްކ ރާ   މަސް   ޚިލާފަށް 

  ގޭދޮށ    ،ތަންތަނާއި 
،  މަސްފެކްޓްރީތަކާއި 

  ރ ޝޯ ފް އޮ ،  އައިސްޕްލާންޓްތަކާއި
 ހިންގ ން   ޕްލެޓްފޯމް 

 ނ ަވތަ  ނެތި ލަިއސަންސެއް ދޫކ ރާ މިނިސްޓްރީން )ހ(  .78
 މަސް  ޚިލާފަށް  ޝަރ ޠ ތަކާ  ބަޔާންކޮށްަފިއާވ  ލައިސަންސްަގއި

 ނ ަވތަ ، މަސްފެކްޓްރީއެއް  ޭގދޮށ   ،ތަނެއް ޕްރޮސެސްކ ރާ
 ައއިސްޕްލާްނޓެއް ނ ަވތަ ޕްލެޓްފޯމެއް  އޮފްޝޯރ

 . މަނާކަމެކެެވ ހިންގ ަމކީ ނ ަވތަ ކ ރ މަކީމ ޤާއި
 

، ކޮށްފިނަމަ ކ ެށއް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ަގއި ( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  

  އޮފްޝޯރ  ނ ވަތަ ތަނެއް ޕްރޮސެސްކ ރާ މަސް ކ ށެއްކ ރި އެ

 އަދި ވެރިފަރާތް އައިސްޕްލާންޓެއްގެ ނ ވަތަ ޕްލެޓްފޯމެއް
 ފަރާތެއް  ކޮންމެ އެއިން ،ޮގތ ން ހިމެނޭ ެވސްއޮޕަރޭޓަރ 
 ބޮޑ    އަްށވ ރެ  ރ ފިޔާ  (ހަތަރ ލައްކަ)  400,000/-  ަވިކަވކިން

 މިނިސްޓްރީއަށް   އިޚްތިޔާރ   ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ  ޢަދަދަކ ން  ނޫން
 .ލިބިެގންެވއެެވ
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ަވނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް  78ަވނަ މާއްދާއިން  73މި ޤާނޫނ ެގ   .79 ގަވާއިދ    ކަނޑައެޅ މ ގެ   ޖޫރިމަނާ 

މިްނަގނޑ ތަކާިއ ހިމަނާފައިާވ ޖޫރިމަނާތައް ަކނޑައެޅ މ ަގއި ބަލާނެ 

 އ ސޫލ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ްނ ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ަބޔާންކ ރަްނާވނެެއެވ.

 
 ަގވާއިދ ތަކާ  ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ  މި ޤާނޫނާއި މި )ހ(  .80 ދިނ ން   ފ ރ ޞަތ    ޖަވާބ ދާރީވ މަށް 

، ދީ ނޯޓިސް ފަރާތަށް ތ ހ މަތ ކ ރެިވަފއިވާ  ޚިލާފ ިވކަމަށް

 ޖަާވބ ދާރީވ މަށް ފަރާތ ން އެ ގ ިޅެގން އެކަމާ
 ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި އަދި، މެނ ީވ ފ ރ ޞަތ ދިނ މަށްފަހ ގައި

 ެއްއޮގތްވާ  އިޖ ރާއަތ ތަކާ ކަނޑަައޅާ  ަގވާއިދ ގައި ހަދާ

 މާއްދާގެ  މި، މެނ ީވ ބޭްއވ މަށްފަހ  ައޑ އެހ މެއް ޮގތ ެގމަތިން
 ކަނޑަައޅަިއެގން  އަދަބެއް މަދަނީ އެްއެވސް ދަށ ން

 .ނ ާވނެެއެވ
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އަދަބ ެގ މިންަވރ   )ށ(  

، ކ ްށކ ރި ޙާލަތާއި ، ކ ރި ކ ށ ެގ ބާަވތާއި ، ކަނޑައެޅ މ ަގއި 
އަދި ކ ށްކ ިރ ، ކ ށ ެގ މިްނަވރާއި އެ ކ ށ ެގ ކ ޑަބޮޑ  މިނާއި 

ފަރާތ ން އެ ކ ށަށް ޒިންމާާވްނޖެހޭ މިންަވރަށް މިނިސްޓްރީން 
 ރިޢާޔަތްކ ރަންާވނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ދެޭވ ނޯޓިސްަގއި އަންނަިނިވ  )ނ(  
 ކަންކަން ހިމަނަންާވނެއެެވ.

 ؛ކ ށް ކ ރި ތާރީޚާއި އެ ކ ށ ެގ ބާަވތް  (1)   
 އަދި ؛ ނ ަވތަ މަނާކަމަީކ ކޮބައިކަން، ކ ރި ކ ށަކީ  (2)   
ކަނަޑއެޅ މ ގައި މިނިސްޓްރީްނ އެ ކ ށަށް އަދަބ    (3)   

ެއ ، ރިޢާޔަތްކ ރި އެންމެހައި ކަންކަން. އެޮގތ ން
ކ ށަށް އަދަބ  ކަނަޑއެޅިފަިއަވނީ މި ޤާނޫނ ެގ ކޮން 

 .މާއްދާއެްއެގ ދަށ ންކަން



 

 

 

 

 

 

 66 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ދެޭވ ނޯޓިސްއާމެދ  އެ ނޯިޓްސ  )ރ(  
އެ ނޯޓިސްއެްއ ، ހިތްހަމަނ ޖެހިއްޖެނަމަރައްދ ާވ ފަރާތ ން 

)ތިރީސް( ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގިއ  30ލިބޭ ތާރީޚ ން ފެށިެގން 
ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް އެ މައްސަަލއެއް އެ ފަރާތ ން 

 ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.
ކޯޓަްށ  ،ފަދައިން މި މާއްދާެގ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ )ބ(  

އެ ފަރާތަށް ، މައްސަލަ ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންނ ާވ ފަރާތަކ ންނަމަ
ެއ  ،)ތިރީސް( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި 30ނޯޓިސް ދޭތާ 

ނޯޓިސްަގިއ ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ޖޫރިމަނާެގ ފަިއާސ 
މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކައި ޚަާލޞްކ ރަންާވނެެއެވ. އަދި މި 
ޙާލަތ ަގއި ނޯޓިްސަގިއާވ ފަިއސާއަކީ ދައ ލަތަށް ދަްއކަންޖެހޭ 

އެ މ އްދަތ ަގިއ އެ ފަރާތ ން ެއ ، ދަރަންޏެއްކަމ ަގިއ ބަލައި

ެގ ފަރާތ ން މިނިސްޓްރީ، ފައިސާ ދައްކާަފއިނ ާވނަމަ
ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް އެ ަމއްަސލަ 

 ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.
 

 ބާބ    އެގާރަވަނަ 
 ހަމަތައް   ޤަބޫލ ކ ރަންޖެހޭ   ހިނދަކ    ސާބިތ ކޮށްނ ދެވޭހާ   އެހެންގޮތަކަށް   އަދި   އިޚްތިޞާޞް 

 
  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ަވތަ  މާއްާދައކާ  އެއްެވސް  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .81 އިޚްތިޞާޞް 

 ކަނޑ ގެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ، ޚިލާފަށް ަގާވއިދަކާ ހަދާ
 ެއްއެވސް  ހިނގާ  ބާރ  ޤާނޫނ ެގ މި  ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި

 ދޫކޮށްލި  ނ ކޮށް ނ ަވތަ  ަކމެއް އެްއެވސް ކ ރާ ފަރާތަކ ން
 ނ ަވތަ ހިންީގ ޢަމަލެއް އެަފދަ، ޢަމަލ ކ ރެޭވނީ ކަމަކާމެދ 
 ހިންގި   ތެރޭަގއި  ސަރަޙައްދ ެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ދޫކޮށްލީ  ނ ކޮށް
 .ފަދައިންނެެވ ކަމެއް ދޫކޮށްލި ނ ކޮށް ނ ަވތަ
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 ފަރާތްތައް ތިބި އ ޅަނދ ގައި އެ ،އ ޅަނދ ތަކާއި  ދިެވހި )ށ(  
 ދިެވހިާރއްޖޭގެ  ފަރާތްތައް ގ ޅިފަިއާވ އ ޅަނދާ އެ ނ ަވތަ
 ނ ަވތަ ޢަމަލަކީ ހިންާގ ބޭރ ގައި ސަރަަޙއްދ ތަކ ން ކަނޑ ެގ
 ޤާނޫނ ެގ މި ނ ަވތަ ޤާނޫނ  މި، ކަމަކީ ދޫކޮށްލާ ނ ކޮށް
 ކަމަށް  ކ ެށއް ަގވާއިެދއްަގއި ހަދާ ދަށ ން

 ނ ކޮށް  ނ ަވތަ ޢަމަލެއް އެަފދަ، ކަނޑައަޅާަފިއާވކަމެއްނަމަ
 ސަރަޙައްދ ަގއި  ިދެވހިރާއްޖޭެގ ބެލެޭވނީ ކަމެއް ދޫކޮށްލި
 ބެލ މ ގެ  ކޯޓ ތަކަށް ކަމާބެހޭ ިދެވހިރާއްޖޭގެ  އަދި ކޮށްފައިވާ 

 ދޫކޮށްލި ނ ކޮށް ނ ަވތަ ޢަަމލެއް ލިބިފައިާވ އިޚްތިޞާޞް
 .ޮގތ ަގެއެވ ކަމެއްެގ

 އެހެްނޮގތަކަށް  ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން )ނ(  
 ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި ޤާނޫނާއި މި، ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަެވސް 

 އެ ، ގ ިޅެގން ޢަމަލ ތަކާ ކ ރާ ޚިލާފަށް ަގާވއިދ ތަކާ ހަދާ
 އެ  ތެޭރގައި ދ ަވހ ެގ މަސް( ބާރަ) 12 ހިންާގތާ ޢަމަލެއް
 .އަަޅންާވނެެއެވ ފިަޔަވޅ  ގ ޅިެގން ޢަމަލަކާ

، ބަޔާންކޮށްފައިީވނަަމެވސް އެެހން ަގއި( ނ) މާއްދާެގ މި )ރ(  

 ދިެވހިރާއްޭޖގެ ) 2014/9 ނަންބަރ   ޤާނޫނ 
 ކ ށްަތކާ  ޖިާނއީ ބަާޔންކޮށްފައިާވ ގައި( ޤޫބާތ ޢ ޤާނޫނ ލް
 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ޤާނޫނ ގައި އެ ޢަމަލ ކ ރެޭވނީ ގ ިޅެގން

 .ޮގތ ެގމަތިންނެެވ

 
  ސާބިތ ކޮށްނ ދެވޭހާ   އެހެންގޮތަކަށް 

 ހަމަތައް   ޤަބޫލ ކ ރަންޖެހޭ   ހިނދަކ  
 ޚިލާފަށް ަގވާއިަދކާ ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ޤާނޫނާއި މި )ހ(  .82

، މަސް ފެންނަ އ ޅަނދަކ ން މަްސެވރި ބޭނ ންކޮށްފައިާވ

 މި ބެލެޭވނީ ހިނދަކ  ސާބިތ ކޮށްނ ދެޭވހާ ޮގތަކަށް އެހެން
 ހިފާފައިވާ  ތެރޭަގއި ހިންގ މ ެގ ޢަމަލެއް ޚިލާފ   ޤާނޫނާ

 .މަސްކަމ ަގެއެވ
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 ދަށ ން ަގވާއިެދއްެގ ހަދާ  ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި  ޤާނޫނާއި މި )ށ(  
 ހިންގި   ޢަމަލ   ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ،  ޝަރީޢަެތއްަގއި   ހިންގާއެްއެވސް

 ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ ، އ ފެދިފައިާވނަމަ ސ ާވލ  ތަނާމެދ 
 ކަމާގ ޅޭ  އެއަރކްރާފްޓްެގ ނ ަވތަ އ ޅަނދ  މަސައްކަތްކ ރާ

 އ ޅަނދެއް   ތަންފީޛީ  ނ ަވތަ  ތަން   އެންޓްީރަގިއާވ  ފޮތ ެގ  ލޮްގ
 ރެކޯޑ ތަކ ަގއި  ރަސްމީ އެއަރކްރާފްޓެްއަގިއވާ  ނ ަވތަ

 ޮގތަކަށް  އެހެން ބެލެޭވނީ ތަން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ
 ތަން  ހިނިގ ޢަމަލެއް އެ، ހިނދަކ  ސާބިތ ކޮށްނ ދެޭވހާ

 .ކަމ ަގެއެވ
 މަސައްކަްތކ ރާ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ނ ަވތަ  އެންޓްރީ  ފޮތ ެގ  ލޮްގ )ނ(  

 ރަސްމީ އެނޫންެވސް ެއއަރކްރާްފޓްެގ ނ ަވތަ އ ޅަނދ 
 އޮފިސަރ  ތަންފީޛީ ނ ަވތަ ،ކޮީޕއެއް  ރެކޯޑެްއެގ

 އެންޓްީރގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޞައްަޙކަމަށް ތައްަގނޑ ޖަހައި
 . ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ  ޮގތ ަގއި  ހެީކެގ  ބޭނ މަށް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ބައި

 ހަދާފައިވާ  ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި  ނ ަވތަ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި )ރ(  
 ޝަރީޢަތެްއގެ  އެްއެވސް ހިންޭގ ދަށ ން ަގާވއިދ ތަކ ެގ
 މަްސެވރިކަމ ގެ ، ގ ިޅެގން އ ޅަނދަކާ ، ބޭނ މަށްޓަކައި
 ޫދކޮށްލާ ނ ކޮށް ނ ަވތަ ޢަމަެލއް ހިންާގ ޙަރަކާތްތަކ ަގއި

 އޮޕަރޭޓަރާއި  ެވރިފަރާތާއި އ ޅަނދ ެގ އެ، ބެލެޭވނީ ކަމެއް
 ޫދކޮށްލި ނ ކޮށް ނ ަވތަ ޢަމަެލއް ހިންިގ މާސްޓަރ ެވސް

  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ަވތަ  ޤާނޫނ ން  މި.  ޮގތ ަގެއެވ  ކަމެއްެގ
 ލިޔ ެމއް  ލާޒިމްާވ ބެހެއްޓ މަށް ދަށ ން ަގާވއިދެްއެގ ހަދާ

 ފާަހަގެއއް  އެނޫންެވސް ނ ަވތަ އެންޓްރީއެއް  ލިޔަންޖެހޭ
 ނ ަވތަ  ލިޔެިކޔ މެއް އެނޫން ނ ަވތަ ޗާެޓއް، ލޮެގއް ނ ަވތަ

 ރެޯކޑ ކ ރ މަށް  ަޙރަކާތްތައް އ ޅަނދ ެގ މަސްެވރި



 

 

 

 

 

 

 69 

 އ ޅަނެދއްގެ  އެ، ެބލެޭވނީ ަތކެތި ބޭނ ންކޮށްފައިާވ
 .ކަމ ަގެއެވ ތަކެތި މާްސޓަރ ެގ އޮޕަރޭޓަާރއި ެވރިފަރާތާއި

 ަގވާއިަދކާ  ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ނ ަވތަ ޤާނޫނާ މި )ބ(  
 ބެލެެވމ ންދާ  ތެްއަގއިއިޖ ރާއަ އެްއެވސް ހިންޭގ ޚިލާފ ވ މ ން

 ދިެވހިާރއްޖޭގެ  ނަާގފައިަވނީ މަސް ހިމެނޭ މައްސަލަިއގައި
 ތަންފީޛީ ، ޤަބޫލ ކ ރެޭވޮގތަށް  ސަރަޙައްދަކ ްނކަމަށް ކަނޑ ެގ
 ބިނާކޮށް ސަބަބ ތަކަށް އެކަީށެގްނވާ  އޮފިސަރ 

 ސާބިތ ކޮށްނ ދެޭވހާ  ޮގތަކަށް އެހެން، ހެކިބަސްދިނ މ ން
 އެ  ނަާގފަިއަވނީ މަހެއް އެ ބެލެޭވނީ، ހިނދަކ 

 .ސަރަޙައްދަކ ންކަމ ަގެއެވ
 ަގވާއިަދކާ  ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ނ ަވތަ ޤާނޫނާ މި )ޅ(  

 އެ  ފަރާތަކީ އެ، ތެއްަގއިއިޖ ރާއަ ހިންޭގ ޚިލާފ ވ މ ން

 ނ ަވތަ  އޮޕަރޭޓަރ  ނ ަވތަ ެވރިފަރާތް އ ޅަނދެްއެގ
 މަޢ ލޫމާތ  ބަޔާންކޮށް ނޫންަކމަށް ނ ަވތަ މާސްޓަރ ކަން
 ޮގތަކަށް  އެހެން މަޢ ލޫމާތަކީ ދޭ ފަރާތ ން ފޯރ ކޮށްދޭ

  މަޢ ލޫމާތ ކަމަށް  ތެދ  ،ހިނދަކ  ސާބިތ ކޮށްނ ދެޭވހާ
 .ބެލެޭވނެެއެވ

 

 ފަރާތ ން މީހެްއެގ ެއއްެވސް ނ ަވތަ މީހަކ  އެްއެވސް )ކ(  
 އ ފެއްދިކަމަށް  ނ ަވތަ ބެެހއްޓިކަން ، ހަދާފައިާވކަން
 އެނޫންެވސް  ނ ަވތަ ރެޯކެޑއް، ލޮެގއް ދައްކ ަވއިދޭ
 ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި ނ ަވތަ ޤާނޫނ  މި، މަޢ ލޫމާތެއް
 ޮގތަކަށް  އެހެން ،ބޭނ މަށްޓަކައި ަގާވއިދެްއެގ ހަދާފައިާވ

 އެ  ނ ަވތަ މީހަކ  އެ، ބެލެޭވނީ ހިނދަކ  ސާބިތ ކޮށްނ ދެޭވހާ
 ނ ަވތަ  ބަހައްޓާފަިއާވ، ހަދާފައިވާ  ހ އްދަާއއެކ  މީހެއްެގ

 .ކަމ ަގެއވެ  ތަކެތި އ ފައްދާފަިއާވ
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 ބާބ    ބާރަވަނަ 
 އެހެނިހެން 

 

 87/5 ނަންބަރ  ޤާނޫނ ، ފެށ މާއެކ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް މި  .83 ޤާނޫނ    އ ވާލެވޭ 
 .އ ވ ނީެއެވ( ޤާނޫނ  މަްސެވރިކަމ ގެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ)

 
 87/5  ނަންބަރ   ޤާނޫނ ،  ފެށ މާއެކ    ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ހ(  .84 މާއްދާތައް   އިންތިޤާލީ 

 ދަށ ން ެގ( ޤާނޫނ  މަްސެވރިކަމ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ)
 މި ، ހ އްދަތަަކކީ ލަިއސަންސްތަކާއި އެންމެހައި ދޫކޮށްފައިާވ
 މި، ޮގތ ެގމަތިން ނާންނާނެ އ ިނކަން  އަށް( ށ) މާއްދާެގ
 ލައިސަންސްތަާކއި  ދޫކޮށްފައިާވ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

 ހ އްދަތަކ ގެ  ަލއިސަންސަތަާކއި އެ، ބަލައި  ހ އްދަތައްކަމ ަގއި
 ލައިސަންސަތަކާއި  ދެމިއޮންނާނެ މ އްދަތަށް އޮތް ބާކީ

 .ހ އްދަތަކެެކެވ
، ބަޔާންކޮށްފައިީވނަމަެވސް  އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  

 މަްސެވރިކަމ ގެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 87/5 ނަންބަރ  ޤާނޫނ 
 ަލއިސަންސެއް  ެއއްެވސް ދޫކޮށްފައިާވ ދަށ ން ެގ( ޤާނޫނ 
  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި ނ ަވތަ ޤާނޫނާ މި، ހ އްދައެއް  ނ ަވތަ
 އެ  ނ ަވތަ، ޚިލާފ ކަމަށް ަގާވއިދަކާ  އެްއެވސް ހަދާ

 އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭކަމަށް ހ އްަދެއއް ނ ަވތަ ލައިސަންސެއް
 ެއްއެވސް  ހ އްދައަށް ނ ަވތަ ލައިސަންސަށް އެ ނ ަވތަ

 މިނިސްޓްރީއަށް އިތ ރ ކ ރަންެޖހޭކަމަށް ޝަރ ޠ ތެއް
 ކ ރ މ ގެ  ކަންކަން އަންަނނިިވ ،ފެނިއްޖެހިނދެއްަގއި 

 . ލިިބެގންެވއެވެ  މިނިސްޓްރީއަށް އިޚްތިޔާރ 
 އެ ،  ޝަރ ޠ ތައް  އިތ ރ ކ ރެޭވ  ނ ަވތަ  އިޞްލާޙ ކ ެރޭވ  (1)   

 ލިބިފައިވާ  ހ އްދަެއއް ނ ަވތަ އްލައިސަންސެ
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 އިތ ރ ކ ެރވޭ  މިޮގތ ން؛ އެންގ ން  ފަރާތަކަށް
 އެ އެކަން ފެށޭނީ ޢަމަލ ކ ރަން ޝަރ ޠ ތަކަށް

 .ފެށިެގންނެެވ ތާރީޚ ން އަންާގ ފަރާތަށް
 ބާޠިލ ކ ރ މ ގެ  ހ ްއދައެއް ނ ަވތަ އްލައިސަންސެ އެ  (2)   

  ހ އްދަ ނ ަވތަ ލައިސަންސް އެ އޮތްކަން ނިޔަތް
  މި   ނ ަވތަ  ޤާނޫނ   މި،  އެންގ ާމއި  ފަރާތަށް  ލިބިފައިާވ
 އެ ދަށ ން ަގާވިއދ ތަކ ެގ ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ
 އެ   އެދި  ހ އްދައަށް  ނ ަވތަ  ލައިސަންސަށް  ކަމަކާގ ޅޭ 
 .އެންގ ން  ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެކަން ފަރާތ ން

 ދަށ ން ނަންބަރ ެގ ަވނަ (2) ެގ( ށ) މާއްދާެގ މި )ނ(  
 މިނިސްޓްރީން ާބޠިލ ކ ރާނެކަން ހ އްދަ ނ ަވތަ ލައިސަންސް
 ދިެވހިރާއްޖޭގެ ) 87/5 ނަންބަރ  ޤާނޫނ ، އަންަގއިފިނަމަ

 ަލއިސަންސް   ދޫކޮށްފައިާވ  ދަށ ން  ެގ(  ޤާނޫނ   މަސްެވރިކަމ ގެ 
 .ބާޠިލ ާވނެެއެވ ޙާލަްތތަކ ަގއި ތިރީަގއިާވ ހ އްދަ ނ ަވތަ

 ނަންބަރ ަގިއވާ  ަވނަ (2) ގެ ( ށ) މާއްދާެގ މި  (1)   
 އަންގާ  އެންގ ން މިނިސްޓްރީން  ޮގތ ެގމަތިން
 ދ ަވސް ( ތިރީސް) 30 ފެށިެގން ތާރީޚ ން
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަންބަރ ގައި އެ، ހަމަާވއިރ 
 އެދި ހ އްދައަށް ނ ަވތަ ލައިސަންސް ފަދައިން

؛ ހ ށަހަޅާފައިނ ާވނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ

 ނ ަވތަ
 ނަންބަރ ަގިއވާ  ަވނަ (2) ގެ ( ށ) މާއްދާެގ މި  (2)   

 އެ، ހ ށަހެޅ މ ން އެޕްލިކޭޝަން  ޮގތ ެގމަތިން
 ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ަވތަ   ޤާނޫނ   މި  އެޕްލިކޭޝަން

 ޮގތ ެގމަތިން  ެއއްޮގތްާވ ަގާވއިދ ތަކާ ހަދާ
  ނ ަވތަ؛ އެންގ މ ން ޤަބޫލ ނ ކ ރާކަން
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 ނަންބަރ ަގިއވާ  ަވނަ (2) ގެ ( ށ) މާއްދާެގ މި  (3)   
 ޤާނޫނ  މި، ހ ށަހެޅ މ ން އެޕްިލކޭޝަން ޮގތ ެގމަތިން

 ަގވާއިދ ތަކ ގެ  ހަދާ ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި ނ ަވތަ
 .ދޫކ ރ މ ން ހ އްދަ ނ ަވތަ ލައިސަންސް ދަށ ން

 މަްސެވރިކަމ ގެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 87/5 ނަންބަރ  ޤާނޫނ  )ރ(  
 ހަދާފަިއވާ  ޢަމަލ ކ ރެޭވޮގތަށް އަށް( ޤާނޫނ 

 އެްއޮގްތވާ  މާއްދާތަކާ ެއއްބަސްވ މ ެގ އެ އެއްބަްސވ ންތަަކކީ
 ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި، އ ާވނ ލާހާހިނދަކ  ޮގތ ެގމަތިން
 . އެއްބަްސވ ންތަެކކެެވ ޢަމަލ ކ ރެޭވނެ

 
  އެއިން   ހޯދައި   ދިރ ންތައް   ޤ ދ ރަތީ 
  ސިޔާދަތީ   ލިބިގަތ މ ގެ   މަންފާ 
  ސަރަޙައްދ ތަކަށް   ލިބިދޭ   ޙައްޤ  
 ހިނގ ން   ޤާނޫނ  

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޮގތ ެގމަތިން ެއއްޮގްތާވ ޤާނޫނާ ބައިނަލްއަޤްާވމީ  .85
 ޤ ދ ރަތީ ސަރަަޙއްދ ން  އެ، ކަނޑައަޅާަފއިވާ  ޮގތ ަގއި ސަރަޙައްދެްއެގ

 ޙައްޤ  ސިޔާަދތީ ލިބިަގތ މ ެގ މަންފާ އެއިން ހޯދައި ދިރ ންތައް
  ޤާނޫނ   މި ސަރަޙައްދަކަށް ކޮންމެ ލިބިފަިއވާ  ދިެވހިރާއްޖެއަށް
 .ހިނާގނެއެެވ

 
 ،ހިނދަކ   ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވހާ  ޮގަތކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި )ހ(  .86 ހިންގ ން   ހަދައި   ގަވާއިދ  

 ހަދާނީ ަގވާއިދ ަތއް ހަދަންޖެހޭ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި
 .މިނިސްޓްރީންނެެވ

 ،ީވނަމަެވސް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  
 ކޮންޓްރޯލް  ެގ" ސްޓޭޓް ޕޯޓް" ާއއި" ސްޓޭޓް ފްލެްގ"

 ކަންކަމ ގެ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ހަދާނީ ަގާވއިދ ތައް  ހިންގ މ ެގ
. ވ ޒާާރއިންނެެވ  ސަރ ކާރ ެގ  ަޙާވލ ކޮށްފަިއވާ   މަސްއޫލިއްޔަތ 

 ތެޭރަގއި  ސަރަޙައްދ ެގ ކަނޑ ެގ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ،އަދި
 ެތޔޮ ،ެއޅ މާއި  ތެޔޮ އ ޅަނދ ތަކަށް  މަސްެވރި

 ތިމާެވށި ، ަގާވއިދ ތައްފަދަ ފޯރ ކޮށްދިނ މާގ ޅޭ
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 ހަދާނީ ަގާވއިދ ތަެކއް އެންމެހައި  ޙިމާޔަތްކ ރ މާގ ޅޭ
 ަޙާވލ ކޮށްފަިއވާ  މަސްއޫލިއްޔަތ  ކަންކަމ ެގ ތިމާެވށީެގ
 . ވ ޒާާރއިންނެެވ ސަރ ކާރ ެގ

 މި ، ަގވާއިދ ަތއް އެންމެހައި ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ މި )ނ(  
( ތިނެއް) 3 ފެށިެގން ތާރީޚ ން ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް
 ެގޒެޓ ަގއި   ދިެވހިސަރ ކާރ ގެ ،  ހަދައި   ތެރޭަގއި  ދ ަވހ ގެ   މަސް

 .ޝާއިޢ ކ ރަންާވެނއެވެ 
 

 ަތޞްދީޤ ކޮށް ، ފާސްވެ  ޤާނޫނ  މި، ފަށާނީ ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް މި  .87 ފެށ ން   ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް 
 .ފެށިެގްނނެެވ ތާރީޚ ން ޝާއިޢ ކ ރާ ެގޒެޓ ަގއި ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ

 
 އަންނަނިވި ،  ހިނދަކ   ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވހާ   ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި  .88 މާނަކ ރ ން 

 ޢިބާރާތްތަކަށް  ތަކާއި ޒ ލަފް  އެ، ދީފައިަވނީ ޢިބާރާތްތަކަށް  ތަކާއިޒ ލަފް
 .މާނަކ ރ މެެވ ދީފަިއާވ ތިރީގައި

 
"މަސްެވރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ޙަރަކާތްތައް" ކަމަށް ބ ނެފަިއ  )ހ(  

 އެަވނީ:

މަސް ނ ަވތަ މަހ ެގ އ ފެއްދ ްނތައް ކަނޑ ަގއި ދ ްއާވ   (1)   

ނ ަވތަ މަސް ނ ަވތަ  ،އ ޅަނދަކަށް ެގންދިއ މަށް

އެފަދަ އ ފެއްދ މެއް ކަނޑ ަގިއ ދ އްާވ އ ޅަނދަކ ްނ 

 ؛މަށް )ޓްރާންޝިޕްކ ރ ން(އ އެހެން ތަނަކަށް ެގންދި

މަސް ބާނާ ަވގ ތ ން ފެިށެގްނ ނ ަވތަ މަސް ނަާގ   (2)   

ަވގ ތ ްނ ފެށިެގން އެްއ ތަނ ން އަނެްއ ތަނަށް މަްސ 

ނ ަވތަ މަްސ ހަލާކ ނ ާވ ޮގތަްށ  ،ެގންދިއ ން

 ؛ރައްކާކ ރ މަށް
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ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަަޙއްދ ތަކ ން ނަަގއިެގްނ   (3)   

މަހާއި ، އެްއަގމަށް ފ ރަތަމަ ެގނެޭވ ަވގ ތާ ހަމައަށް

، ަގތ މާއި، މަހ ެގ އ ފެއްދ ންތައް ރަްއާކކ ރ މާއި

 ؛ޕްރޮސެސްކ ރ މަށް

 ؛އ ފެއްދ ންތައް ެއކްސްޕޯޓްކ ރ މަށްމަހާއި މަހ ެގ   (4)   

މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ފަހަރަށް ތެޔޮ އެޅ ްނ   (5)   

ނ ަވތަ ތެޔޮ ފޯރ ކޮށްދިނ ން ނ ަވތަ މަސްެވިރކަމ ެގ 

ޙަރަކާތްތައް ހިންގ މަށް އެއްާބރ ލ ން ދިނ މަށްޓަކައި 

އެްއެވސް ޙަރަކާތެއް ނ ަވތަ ޚިދ މަތެއް 

 އަދި ؛ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް

( ަވަނ 5( ަވނަ ަނންބަރ ން )1މާއްދާެގ )މި   (6)   

ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ެއއްެވްސ 

މަސައްކަތެއް ކ ރ މަށް ނ ަވަތ އެފަދަ މަސައްކަތެްއ 

 ކ ރ މަށް ތައްޔާރ ވ މަށް.

، "އެކ އަކަްލޗަރކ ރ ން" ކަަމށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ށ(  

ޖޭެގ ކަނޑ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރަަޙއްދ ަގއި އަދި ދިެވހިރާއް

ެފނ ެގ ދިރ ންހ ރި ަވސީލަތްތަްއ ، ސަރަޙައްދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި

 ެގންގ ޅެ ޮބޑ ކ ރ މަށެެވ.، އާާލކޮށް ،ަވއި ދިރ   ،ަސއިވިއް

، "އެކ އަކަްލޗަރެގ އ ފެއްދ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )ނ(  

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރަަޙއްދ ަގިއ ހ ރި އެކ އަކަްލޗަރކ ާރ 

ތަނެއްަގއި ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ަގިއ 

ނ ަވތަ އާލާކޮށްފަިއާވ ދިރޭ ނ ަވތަ  ،އާލާކ ރަމ ންެގންދާ

 ނ ަވތަ ަމހާ ގ ޅިފަިއާވ ބާަވތްތަކަެށެވ. ،މަރ ެވފައިާވ މަސް 
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، "އެކ އަކަްލޗަރކ ރާ ސަރަަޙއްދ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )ރ(  

އެ ސަރަަޙއްދ ެގ ، ތ ންއެްއަގމާއި ކަނޑ  ހިމެނޭ ޮގ

މައިަގނޑ  ބޭނ މެްއެގ ޮގތ ަގއި އެކ އަކަްލޗަރކ ރ ންކަމަްށ 

އަިދ އެ ސަރަޙައްދ ަގިއ  ،ކަނޑައަޅާަފިއާވ

އެކ އަކަލްޗަރކ ރ ން ތަރައްީޤކ ރ މަށް ބާރ އެޅ މަށް ަވިކ 

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކޮންެމ ، ޚާއްޞަ ފިަޔަވޅ ތަެކއް އަޅާަފއިވާ 

 ސަރަޙައްދަކަެށެވ.

މި ޤާނޫނ ެގ ، "ތަންފީޛީ އޮފިސަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ  )ބ(  

ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ތައް ތަންީފޛ ކ ރ މަށްޓަަކއި މި ޤާނޫނ ެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކަނޑައަޅާފަިއާވ ކޮންމެ  57

 އޮފިސަރަކަެށެވ.

، "އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ މަްސެވރިަކން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )ޅ(  

ފ ކ ރ މ ެގ ރ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވކި މަްސެވރިކަމެްއ ތަޢާ

އެ ާބަވތ ެގ މަްސެވރިކަމަކީ އިޤްތިޞާދީޮގތ ްނ ، ކ ރިން

ފީސިބަލް މަސްެވރިކަމެއްތޯ ޓެސްޓ ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިަފިއާވ 

 ަވކި މ އްދަތަކަށް ކ ރާ މަސްެވރިކަމަށެެވ.

"މަސް" ނ ަވތަ "މަްސެވިރކަމ ެގ ދިރ ންތައް" ކަމަށް  )ކ(  

ނ ަވަތ ، ނ ަވތަ ަގހެއްޖަނަާވރެްއ ، ބ ނެފައި އެަވނީ

ނ ަވތަ ނެތް އެއްެޗއް ނަމަެވްސ  ،މަހެއްެގސިފަެއއް ހ ރި

ފެނ ަގއި ނ ަވތަ ލޮނ ަގއި ނ ަވތަ ކަނޑ ަގއި އ ޅޭ އެންމެހަިއ 

މި މާނައިެގ ތެޭރަގިއ ، ދިރޭ ތަކެއްޗަެށެވ. ެއޮގތ ން

، ޝެލްފިޝް،މައިކަށިހ ރި ނ ަވތަ މަިއކަށި ނެތް ދިރޭ ތަކެތި
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 އަދި ބ ނެިވދިޔަ ދިރޭތަކެީތެގ ަޅ ަކކ ނި، އިހި، ެވލާ

 ފަންޏާއި ބިސް ހިމެނެއެެވ. ،އްާސއިޗެއެއް 

، "މަސް ޕްރޮސެސްކ ރާ ތަންަތން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )އ(  

އަދި ެއ ، ޢިމާރާތްތަކާއި ެއނޫންެވސް ތަންތަން، ބިންބިމާއި

 ތަނެއްަގއި:

، އ ފެއްދ ންތައް މަސް ނ ަވތަ އެކ އަކަލްޗަރެގ   (1)   

، ަގނޑ ކޮށް، ފިނިކޮށް، ބަންދ ކޮށް، ސާފ ކޮށް

އެނޫންެވސް އެހެންޮގަތކަްށ  ،ކައި ހިއް، ލޮނ އަޅައި 

ދިެވހިރާއްޖޭާއއި ދިެވހިާރއްޖޭން ބޭރ ގައި ިވއްކ މަްށ 

 ނ ަވތަ ؛ ތައްޔާރ ކ ރާ ތަންތަން

، ދަޅ ގައި ބަންދ ކޮށް، ބަންދ ކޮށް ނ ަވތަ ޕެކެޓ ކޮށް  (2)   

، ފިނިކޮށް، ލޮނ އަޅައި ، ސާފ ކޮށް ، ހިއްކައި 

ަގނޑ ކޮްށ ނ ަވތަ އެނޫންެވސް އެހެންޮގަތކަްށ 

ދިެވހިރާއްޖޭާއއި ދިެވހިރާއްޖޭްނ ބޭރ ގައި ިވްއކ މ ެގ 

މަސް ނ ަވތަ އެކ އަކަްލޗަރެގ ، ބޭނ މަށްޓަކައި

 އ ފެއްދ ންތައް ަރއްކާކޮށްަފއި ބަހައްޓާ ތަންތަން.

ފަރ ދެްއ ، މަސްފެކްޓްރީ" ކަމަްށ ބ ނެފައި ެއަވނީ"ޭގދޮށ   )ވ(  

ނ ަވތަ ރަްއޔިތ ން ރަށ  ފެންަވރ ަގިއ ހިންާގ މަހާއި މަހ ެގ 

 އ ފެއްދ ންތައް އ ފައްދާ ތަންތަނަށެެވ. 

، "މަހާއި މަހ ެގ އ ފެއްދ ންތަްއ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )މ(  

ދަޅ ަގިއ ، ފިނިކޮށް ަގނޑ ކޮށްަފއިވާ ، ފިނިކޮށްފައިާވ

، ލޮނ  އަޅާފަިއާވ، ހިްއކާފަިއާވ، ބަންދ ކޮށްފައިާވ
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ނ ަވތަ އެނޫންެވސް ޮގތަކަށް އ ފައްދާފަިއާވ ، ފިނިކޮށްފައިާވ

 މަހ ެގ ނ ަވތަ އެކ އަކަްލޗަރެގ އ ފެއްދ މަށެެވ.

 "މަސްެވރިކަންކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ: )ފ(  

ބޭނ މަށް މަސް  މެރ މަށާއި ، ނެގ މަށާއި، ހިފ މަށާއި  (1)   

 ؛ހޯދ ން

ނ ަވތަ މެރ މަށް  ، ނެގ މަށް، ހިފ މަށް، މަސް ހޯދ މަށް  (2)   

 ؛މަސައްކަތްކ ރ ން

، ހިފ ން، އެކަންކަމ ެގ ނަތީޖާއަީކ ަމސް ހޯދ ން  (3)   

މެރ ން ނ ަވތަ މަސް ބޭނ ންކަމ ަގއި ހިމެނޭ ، ނެގ ން

 ؛އެނޫންެވސް އެހެން ޙަރަކާތްތައް ހިންގ ން

މަސް ޖަމާކ ރ ވ މަށް ، ބީކަން" ހިމެނޭޮގތަށް"ރޭޑިއޯ    (4)   

ތް ނ ަވަތ ެއްގރިޭގްޓކ ރ މާގ ޭޅ ލާބޭނ ންކ ރާ އާ

 ؛ހޯދ ން ނ ަވތަ އަނބ ރާ ހޯދ ން، ސާމާނ  ބެހެއްޓ ން

މޫދ ގައި ނ ަވތަ ކަނޑ ަގިއ ނ ަވތަ ރަށެްއެގ   (5)   

، ( ަވނަ ނަންބަރާއ1ިއެްއަގމ ަގއި މި މާއްދާެގ )

ަވނަ ނަންބަރ  ނ ަވތަ ( 3، )ނަންބަރާއިަވނަ ( 2)

( ަވނަ ނަންބަރ ގައި ބ ނެފައިާވ ެއއްެވްސ 4)

ޙަރަކާތެއް ހިންގ މަށް ތައްޔާރ ވ މަށްޓަކައި އެްއެވްސ 

 ކަމެއް ހިންގ ން.

"މަސްެވރިކަމ ެގ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން" ކަމަށް ބ ނެފައި  )ދ(  

ގ ޅިެގން މަސްެވރިކަްނ މި ޤާނޫނ ެގ ތިން ަވނަ ބާބާ  ، އެަވނީ 

ހިންގައި ބަލަހަްއަޓއި އަދި ތަރައްީޤކ ރ މާގ ޭޅ ، ރާަވއި 

 ޕްލޭނަށެެވ.
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، ާރަވިއ ހިންގ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ "މަސްެވރިކަން )ތ(  

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ަސރަޙައްދ ތަކ ަގއި އ ޅޭ ފެނ ެގ 

ަވސީލަތްތަްއ ނ ަވތަ ލޮނ ެގ ނ ަވތަ ކަނޑ ެގ ދިރ ންހ ރި 

ބޭނ ންކ ރ މާއި އަިދ ، ޙިމާޔަތްކ ރ ާމއި، ބެލެހެއްޓ މާއި

 ތަރައްޤީކ ރ މަށެެވ.

، "މަސްެވރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ލ(  

މަސްެވރިކަމަށް ބޭނ ންކ ރާ ނ ަވތަ މަސްެވރިކަްނކ ރ މަށް 

ޮގތެްއގައި މަްސެވރިކަްނ  ތައްޔާރ ކޮށްަފއިާވ ނ ަވތަ ޢާންމ 

ނ ަވތަ މަސްެވިރކަމާ ގ ޅ ްނހ ރި ޙަރަކާތެއް ހިންގ މަްށ 

ކަނޑ  ބޯޓެްއ ، ބޭނ ންކ ރާ ބާަވތެއްެގ އެްއެވސް އ ޅަނދެއް

 ނ ަވތަ އެނޫންެވސް އ ޅަނދަަކށެެވ.

 "ބޭރ ެގ އ ޅަނދ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ: )ގ(  

ބޭރ  ޤައ މެއްގައި އެ ޤައ މެްއެގ ކަމާގ ޭޅ   (1)   

ޤާނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން އެ ޤައ މެްއަގިއ 

 ނ ަވތަ؛ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ އ ޅަނދ 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ   (2)   

ނ ަވތަ ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ،ކޮށްފައިނ ވާ ރީރަޖިސްޓަ

ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ، ޤާނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން

 ރަޖިސްޓަރީކ ރަން ލާޒިމްނ ާވ އ ޅަނދ .

ބޭރ  ، "ބޭރ ެގ މަސްެވރި އ ޅަނދ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ޏ(  

ނ ަވަތ   ،ރީކޮށްަފިއާވ މަސްެވރިކަްނކ ރާޓަޤައ މެްއަގއި ރަޖިސް

އެއް ތަނ ން އަެނއް ތަނަށް މަސް އ ފ ލ މަށް ބޭނ ންކ ރާ 

 އ ޅަނދ ފަހަރަށެެވ. 
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ބެލެހެއްޓ ާމގ ޅޭ ހިންގައި ، "މަސްެވރިކަން ާރަވއި  )ސ(  

، ބައިނަލްއަޤްާވމީ ިފޔަަވޅ ތައް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ 

ދިެވހިރާއްޖޭން ބައިެވިރެވފަިއާވ ނ ަވތަ މެންބަރެއްކަމ ަގިއ 

ބައިނަލްއަޤްާވީމ ، ނ ިވޔަސް ދިެވހިާރއްޖޭން އެްއބާރ ލ ން ދޭ

ނ ަވތަ ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިްއާޔ ނ ަވތަ އިންިތޒާމެއް ނ ަވތަ 

މަސްމަހާމެހި ޙިމާޔަތްކ ރ މާ ގ ޭޅޮގތ ން ، ޓަކ ންއެރޭންޖްމަން

ހިްނަގިއ ބެލެހެއްޓ މާ ގ ޭޅޮގތ ްނ ، ނ ަވތަ ރާަވއި

 އެކަށަައޅާފަިއާވ ނ ަވތަ ޢަމަލ ކ ރާ ފިޔަަވޅ ތަކަެށެވ.

އަންރެިގއ ލޭޓެޑް ފިޝިންގ" ، އަންރިޕޯޓެޑް، "އިލީަގލް  )ޑ(  

ހަދާ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ، ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ

މަްސެވރިކަްނ ، ަގާވއިދ ތަކ ގައި މާނަކ ެރިވަފއިާވ ޮގތަށް

ހިންގައި ބެލެެހއްޓ މާގ ޅޭ ަބއިނަލްއަްޤާވމީ ، ރާަވއި 

، ފިޔަަވޅ ތަާކ ޚިލާފަށް ކ ރާ އެންމެހައި މަސްެވިރކަމާއި 

 މަސްެވރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ޙަރަކާތްތަކަށެެވ.

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ،"ދިެވހިރައްޔިތ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ޒ(  

ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާީސގައި ިދެވހިރަްއޔިތ ން ކަމަްށ 

 ަގެއެވ.ނައި ބ ނެފައިާވ މާ

ބޭރ  ަޤއ މެްއަގިއ ، "ދިެވހި އ ޅަނދ " ކަމަށް ބ ނެަފއި ެއަވނީ )ޓ(  

އެ ޤައ މެއްަގއި ޢަމަލ ކ ރެޭވ ޤާނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން 

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނ ާވ އަދި  

 ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިާވ އ ޅަނދަށެެވ.

"ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ަސރަޙައްދ ތައް" ކަމަށް ބ ނެފަިއ  )ޔ(  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ  96/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ، އެަވނީ 
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ސަރަޙައްދ ތަކާބެހޭ ޤާނޫނ ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

ޖޭެގ އެތެރޭ ކަނޑާއި އާކިޕެލެޖިކް ކަނޑާިއ ދިެވހިރާއް

 ސަރަޙައްދީ ކަނޑ  އަދި ޚާްއޞަ އިޤްތިޞާދީ ކަނޑަެށެވ.

މަްސެވރިކަްނކ ާރ ، "މާސްޓަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ޕ(  

އެ ަވގ ަތކ  ހ ރި އެންމެ އިްސ ޒިންާމ ، އ ޅަނދެްއަގއި 

 ޙަާވލ ެވަފއިާވ ފަރާތަށެެވ.

، "މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ  )ޖ(  

އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ެގ ކަންކަން ހިމެނޭޮގތ ން 

މަސްެވރިކަމާގ ޅޭ އެންމެހައި ަކންކަމ ެގ ޒިންމާ ޙަާވލ ެވަފއިާވ 

 ަވޒީރަެށެވ.

، "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ  )ޗ(  

މަސްެވރިކަމ ެގ އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ެގ ކަންކަްނ ހިމެނޭޮގތ ން  

އެންމެހައި ކަންކަމ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ 

 ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާާރއަށެެވ.

، ާޗޓަރަރ، ެވރިފަރާތް، "އޮޕަރޭޓަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )ހހ(  

މާސްޓަރ  އަދި އެ އ ޅަނދ  ދ އްަވއިެގން ހޯދާ އިޤްތިޞާދީ 

އެ އ ޅަނދާ ، ނ ަވތަ މާލީ ފައިދާ ލިބޭ ފަރާތް ހިމެނޭޮގތ ން

އެ އ ޅަނދ  ހިންގ މަށް ޒިންމާކ ރެިވަފއިާވ ، ޙަާވލ ެވހ ރި

ނ ަވތަ އ ޅަނދަށް އިރ ޝާދ ަތއް ދޭ ނ ަވތަ ކޮންޓްރޯލްކ ާރ 

 ކޮންމެ ފަރާތަކަށެެވ.

ެވރިފަރާތ ެގ ، "ެވރިފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ  )ށށ(  

ެވރިފަރާތ ެގ ޙައްޤ  ާވޖިބ ތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކ ރާ ނ ަވތަ  

ނ ަވތަ އެ މީހެްއެގ އަމިއްަލ ، ލިބިެގންާވކަމަށް ބ ނާ 
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ހައިސިއްޔަތ ން ނ ަވތަ ެއހެން މީހެއްެގ ފަރާތ ން  

ކަމ ަގިއިވަޔސް ެވރިފަރާތ ެގ ބާރ ތަކާއި ާވޖިބ ތަްއ 

ެވރިފަރާތާ ، އަދާކ ރ މ ެގ އިލްތިޒާމްތަްއ ަޤބޫލ ކ ރާ ފަރާތާއި

ނ ަވަތ   ،ާރތް ނ ަވތަ ފަރާތްތައްއެހެން ފަރާތަކާ ގ ޅިފަިއާވ ފަ

ޑިރެކްޓަރ ނ ަވަތ ، ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްެގ މެޭނޖަރ

 ސެކްރެޓަރީއަެށެވ.

ޠަބީީޢ ، "މީހ ން" ނ ަވތަ "ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ނނ(  

ނ ަވތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަށެެވ. "ދިެވހިރައްޔިތ ން" ނ ަވތަ 

ޝަޚްޞާއި ޤާނޫނީ "ދިެވހިން" އަށް ޙަާވލާެދވޭއިރ  ޠަބީޢީ 

 ޝަޚްޞ  ހިމެނޭނެއެެވ.

"މ ނިފޫހިފިލ ވ މަށް ނ ަވތަ ކ ޅިަވރ ެގ ޮގތ ަގއި ކ ާރ  )ރރ(  

އަިމއްލަ ބޭނ މަށާިއ ، މަސްެވރިކަން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ 

، އިޤްތިޞާދީ ޮގތ ން މަންފާ ހޯދ މަށްޓަކައި ވިއްކ ން 

ނ ހިމެނޭޮގތަށް  އެކްސްޕޯރޓ ކ ރ ންފަދަ ބޭނ މެއް 

މ ނިފޫހިފިލ ވ މ ެގ ޮގތ ންނާއި ކ ޅިަވރެްއެގ ޮގތ ން ކ ާރ 

ސީާދ ، މަސްެވރިކަމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދ މ ެގ ޮގތ ން

މ ނިފޫހިފިލ ވ މަށް ނ ަވތަ ކ ޅިަވރަށް އަމާޒ ކޮްށެގން އެްއެވްސ 

 ޙަރަކާތެއް ނ ަވތަ ޚިދ މަތެއް ޯފރ ކޮށްދިނ މަށެެވ.

ހިންަގިއ ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ ސަރަޙައްދީ ، "މަސްެވރިކަން ރާަވއި )ބބ(  

ދ ރ  ހިސާބ ތަކަްށ ، ޖަމްޢިއްޔާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ 

ޤައ ީމޮގތ ން މަސްެވިރކަްނ ، ހިޖ ރަކ ރާ މަހ ެގ ސްޓޮކްަތކާއި 

ބެލެހެއްޓޭ ސަރަޙައްދ ެގ ތެރޭަގއި އަދި މާކަނޑ ަގިއެވސް އ ޭޅ 

ބާަވތްތަްއ އަދި މާކަނޑ ަގއި އ ޅޭ އެނޫން  ، މަހ ެގ ސްޓޮކާއި 
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ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ ފިަޔަވޅ ަތްއ ، ޙިމާޔަތްކ ރ މާއި

އަދި ބެލެހެއްޓ ން ިވލަރެސްކ ރ މ ެގ ޒިންާމ ، އެކަށަެއޅ މާއި

މަތިކ ރެިވފަިއާވ ތިނެްއ ނ ަވަތ އެއަްށވ ރެ ިގނަ ަޤއ މ ތަްއ 

ހިމެނޭޮގތ ން އ ފައްދާފައިާވ ަބއިނަލްއަްޤާވީމ 

 ޖަމްޢިއްޔާއަށެެވ.

"އަމިއްލަ ބޭނ މަށް ކ ރާ މަސްެވރިކަން" ކަމަށް ބ ނެފަިއ  )ޅޅ(  

ބާނާ ނ ަވަތ ހިފާ މަހަކީ މަސް ބާނާ ފަރާތް ނ ަވަތ ، އެަވނީ 

 ،ފަރާތްތަކ ެގ ޢާއިލާއިން ސީާދ ކެއ މަށް މަސް ބޭނ ންކ ރާ

އަދި އަމިއްލަ ޮގތ ން ނ ަވތަ މެދ ެވރިެއްއ 

ރިކަމ ެގ މެދ ެވރިކޮށްނަމަެވސް ިވޔަފާރީެގ ނ ަވތަ އ ފެއްދ ންތެ

އެްއެވސް ބޭނ މަކަށް އެ މަްސެވރިކަމ ން ބާނާ މަސް ިވްއާކ 

 ނ ލާ މަސްެވރިކަމަށެެވ.

ޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި   "ދެމެހެއްޓެނިިވ )ކކ(  

އިޤްތިޞާދީ އަިދ ، މީހ ންނަށް އެމީހ ންެގ އިޖްތިމާޢީ، އެަވނީ 

ތިީރަގއިާވ ، ދ ޅަހެޔޮކަން ިލއްަބއިދިނ މަށްޓަކައި ސަާގފީ

، ކަނޑ ެގ ަވސީލަތްތައް ބަލަހަްއޓައި ، ކަންކަން ކ ރ މާެއކ 

 އިތ ރ ކޮށް އަދި ތަރައްޤީކ ރ މަށެެވ.، ބޭނ ންކޮށް

މ ސްތަޤ ބަލ ެގ ޖީލ ތަކ ެގ ބޭނ ންތައް ފ އްދޭނެ  (1)   

 ؛ދެމެހެއްޓ ންޮގތަށް ކަނޑ ެގ މ އްސަނދިކަްނ 

ކަނޑ ެގ މާޙައ ލ ން މަސްެވރިކަންކ ރ މ ން  (2)   

ދިމާެވދާނެ ނ ރައްކާތެިރ އަސަރ ތަކ ން 

އެފަދަ ކަންކަމަށް ފަރ ާވ ، އެްއކިބާވ މާއި 

 ؛ހޯދައިދިނ ން ނ ަވތަ އެފަދަ ައސަރ ތައް ކ ޑަކ ރ ން
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ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންަނށް އެ މީހ ންގެ  (3)   

ދ ޅަހެޔޮކަން  ސަާގފީއިޤްތިޞާދީ އަދި ، އިޖްތިމާޢީ

ކަނޑ ެގ ަވސީލަތްތަްއ ، ލިއްބައިދިނ މަށްޓަކައި 

އިތ ރ ކޮށް އަދި ، ބޭނ ންކޮށް ، ބަލަހައްޓައި

 ތަރައްޤީކ ރ ން.

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ، "ސަރަޙައްދ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )އއ(  

މާއްދާަގިއ ަވނަ  3ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާީސެގ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ސަރަޙައްދަށެެވ.

މި ޤާނޫނ ަގއި ކ ށެއް ކަމަްށ ، "ކ ށް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )ވވ(  

 އިދާރީ ކ ށްތަކަށެެވ.، ކަނޑައަޅާަފިއާވ

ިގނަ ، "މަސް ޕްރޮސެސްކ ރ ން" ަކމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ  )މމ(  

ބެހެއްޓ މަކަށްޓަކަިއ ޕެކެޓްކ ރ މަށް ނ ަވަތ ދ ަވހަށް 

ބަންދ ކ ރ މަށް ނ ަވތަ މަހަށް އެްއެވސް ބާަވެތއްެގ ބަދަލެްއ 

 ެގނައ މަށް ހިންާގ ޙަރަކާތްތަަކށެެވ.

މަސް ، އެަވނީ "އަިއސްޕްލާންޓް" ކަމަށް ބ ނެފައި )ފފ(  

ރައްކާތެރިކޮްށ ތާޒާކަންމަތީ ބެހެއްޓ މަށްޓަކައި ބޭނ ްނާވ 

އްޔާރ ކ ރ މަށްޓަކަިއ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކަނޑައަާޅ އައިސް ތަ 

 ޝަރ ޠ  ފ ރިހަމަާވ ތަންތަނަށެެވ.

، "އޮފްޝޯރ ޕްލެޓްފޯމް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ  )ދދ(  

ނ ަވތަ މަްސ ، މަސްެވރިންެގ އަތ ން މަސް ަގތ މަށް

ޕްރޮސެސްކ ރ މަށް ނ ަވތަ މަސްެވރިކަންކ ާރ 

އ ޅަނދ ފަހަރަކަށް ބޭނ ންާވ އެހެންެވސް ޚިދ މަތެްއ 
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ދިނ މަށްޓަކައި އަތޮޅ ތަކ ެގ އެެތރެަވރިން ބޭރ ަގިއާވ ކަނޑ ެގ 

 ސަރަޙައްދ ަގއި ޤާއިމ ކ ރާ ަވސީލަތަށެެވ.

ކަމަކާގ ޭޅ  ،"ޕްރިކޯޝަނަރީ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )ތތ(  

އެ ކަމެއް ބޭނ ްނާވ ޮގްތ ، ފ ރިހަމަ ސާފ  މަޢ ލޫމާތ  ނެތި

 ނޫން ޮގތަކަށް ހިނާގފާނެކަމަށްޓަކައި ކ ރާ ކަންތަކަށެެވ.

 ،"ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ލލ(  

ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކ ެގ އަލީަގއި ހޯދާފައިާވ ފ ރިހަމަ 

މަޢ ލޫމާތ  ނެތް ޙާލަތ ގައި ނ ަވތަ ަވކި ކަމެްއ 

ޤ ދ ރަތީ ަވސީލަތްތަްއ ، ޔަޤީންކ ރެިވަފއިނ ާވ ހިނދ ަގއި

، ދެމެހެއްޓެނިިވ ހަމަތަކ ެގ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި

ދޫކޮށްލ މ ެގ ސަބަބ ން ލިބިދާނެ   ޅައިފިޔަަވެޅއް ނާ

ެގއްލ މަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ޤ ދ ރަތީ ަވސީލަތްތައް 

 ބެލެހެއްޓ މަށް ފިޔަަވޅ ތަެކއް ެއޅ މަށެެވ.

 ،"އިކޯިސސްޓަމް އެޕްރޯޗް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ގގ(  

ިހންގައި އަދި ބެލެހެއްޓ މ ެގ ، ގ ޅިލާމެހިފައިާވ ާރަވއި

ސޭރިފަާށއި ކަނޑ ެގ ނިޒާމެއްެގ ތެެރއިން އައް

ސަރަޙައްދ ަގއިާވ ޤ ދ ރަތީ ަވސީލަތްތައް އަދި މާޙައ ީލ 

ނިޒާމ  ރައްކާތެިރކޮށް އެ ަވީސލަތްތަކ ެގ ދެމެހެއްޓެނި ބޭނ ްނ 

 ހިފ މަށެެވ.

"އިކޯިސސްޓަމްެގ ޖެނެޓިކް ަޑއިަވރިސޓީ" ކަމަށް ބ ނެފަިއ  )ޏޏ(  

ދިރ ންތަކ ގައި ޖެނެޓިްކ މާޙައ ލީ ނިޒާމ ަގިއާވ ، އެަވނީ 

 ނ ަވތަ ޖީންތަކ ެގ ސިންދަފާތ ަކމަށެެވ.
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ކ ށެްއެގ ، "ހޮޓް ޕަރސޫޓް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ ))ސސ  

ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ ފަރާތެްއ ނ ަވތަ ފަރާތްތަެކއް 

ހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައި ޤާނޫނ  ަތންފީޛ ކ ރާ ފަރާތަކ ން ކ ށ ެގ 

 ދ އްވ މަެށެވ.  ހައިފަރާތްތައް ފަތ ހ މަތ ކ ރެޭވ ފަރާތް ނ ަވަތ  

ންސް" ކަމަށް ސެ"ޑޮކްޓްރިން އޮފް ކޮންސްޓްަރކްޓިްވ ޕްރެ )ޑޑ(  

ބ ނެފައި އެަވނީ ައއްސޭރިފަށ ެގ ގައ މެއް )ޯކސްޓަލް ސްޓޭޓް( 

ެގ ޤާނޫނީ ބާރ  ހިނާގ ސަރަޙައްދ ން ބޭރ ގައި އޮތް ބޭރ  

ީރކޮށްފައިާވ އ ޅަނދެްއ ޓަޤައ މެްއގައި ރަޖިސް

ެއ އައްސޭރިފަށ ެގ ޤައ މ ެގ ، ޙަރަކާތްތެރިަވމ ންދަނީ

، އ ޅަނދަކާ ނ ަވތަ މަތިންދާ ޯބޓަކާ ގ ޅިެގން ކަމ ަގިއާވނަމަ

ރީކޮްށފައިާވ އ ޅަނދ ެގ ަމއްޗަށް ެއ ޓަބޭރ  ޤައ މ ަގއި ރަޖިސް

 އައްސޭރިފަށ ެގ ަޤއ މ ެގ ޤާނޫީނ ބާރ  ހިންގ މ ެގ ހަމައަެށެވ.

 ބ ނެފައި ެއަވނީ އ ޅަނދ  "ފްލެްގ ސްޓޭްޓ" ކަމަށް )ޒޒ(  

 ރީކޮށްފައިާވ ގައ މަެށެވ.ޓަރަޖިސް

ކަނޑ ަގިއ ދ ްއާވ ، "ޕޯޓް ސްޓޭޓް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )ޓޓ(  

އ ޅަނދ ފަހަރަށް ބަނދަރ ެގ ިޚދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ނ ަވތަ ެއ 

 އ ޅަނދެްއެގ އެ ަވގ ަތކ  ބަނދަރ ެވފަިއާވ ޤައ މަށެެވ.
 

 

 

 


