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  21/ 2019  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 ކ ޑަކ ދިންގެ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ ބިލ  
 

 ބައި   އެއްވަނަ 
 ފެށ ން 
 

 އެއްވަނަ ބާބ  
 ތަޢާރ ފާއި މަޤްޞަދ  

 
މިއީ، ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ކ ޑަކ ދިންެގ ަޙއްޤ ތައް  )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި 

ލިބިެގްނާވ ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ ޮގތ ްނ ކ ޑަކ ދިންނަށް 

ޙައްޤ ތަކާިއ، ެއކ ދިންނާ މަތިކ ރެިވެގްނާވ ޒިންމާތަާކިއ، 

ކ ޑަކ ދިންނާ ގ ޅޭޮގތ ން ާޢިއލާއާއި، ޖަމާޢަތާއި، ދައ ލަާތއި 

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކ ެގ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާާއއި، 

ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މާގ ޭޅ 

 މ ެގ ޤާޫނނެެވ.އ ސޫލ ތައް ކަނޑަެއޅ 

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތްއ  )ށ(  

 ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ ޤާނޫނ " ެއެވ.

 
 މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިިވ ކަންކަން ޙާޞިލ ކ ރ ެމެވ.  .2 މަޤްޞަދ  

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީާއއި ކ ޑަކ ދިްނެގ  )ހ(  

ޙައްޤ ތަކާބެހޭ ބައިނަްލއަޤްާވީމ މ ޢާހަދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 
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ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކ ަޑކ ދިންެގ ޙައްޤ ތައް ރަްއކާތެރިކޮށްީދ، 

 ؛ކަށަަވރ ކޮށްދިނ ން

ނ މ ަގާއއި ކ ޑަކ ދިންނަށް ައޅާލ މާއި ަރްއކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދި )ށ(  

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ަރއްކާތެރިކ ރ މ ގައި ާޢއިލާާއއި، 

މައިންބަފައިންނާއި، ބެލެިނެވރިންނާއި، މ ޖ ތަމަޢާއި، 

 ؛ދައ ލަތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކ ެގ ޒިންމާ ކަނޑައެޅ ން 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި އެީހތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ ދިންނަށާއި  )ނ(  

އެކ ދިންެގ ޢާއިލާތަކަށް ެއ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރ ލ ން 

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދިނ ން

ކ ޑަކ ދިންނަށް އަާޅލ މާއި ރައްކާތެރިަކން  )ރ(  

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، ޤައ މީ ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކޮށް، 

ާޢއިލާތަކަްށ އެހީތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ ދިންނަށާއި ެއކ ދިންެގ 

އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރ ލ ން ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި، ދައ ލަތ ެގ 

ބެލ މ ެގ ދަށަށް ކ ޑަކ ދިްނ ެގންދިޔ މާއި، ކ ަޑކ ދިން 

 ؛ފޮސްޓަރކ ރ މާބެހޭ އ ސޫލ ތަްއ ކަނޑައެޅ ން 

ކ ޑަކ ދިންނަށް ައޅާނ ލާ ފަރާތްތަކާއި އެކ ދިންނާމެދ  އިހ މާލ ާވ  )ބ(  

ފަރާތްތަކާއި، ެއކ ދިންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތާ ފަރާތްތަކާއި 

އެކ ދިންނަށް ޯގނާކ ރާ ފަރާްތތަކާއި، އެކ ދިްނެގ ކިބައިްނ 

ނާޖާއިޒ  ފައިދާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާމެދ  ފިޔަަވޅ އެޅ ާމއި، 

މިނޫންެވސް ކ ޑަކ ދިންެގ ަޙއްޤ ތަކަށް އ ނިކަން ލިބޭފަދަ 

ށް ކަނޑަައޅާ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޢަމަލ ތައް ކ ރާ ފަރާތްތަކާމެދ  ކ 

ޖިނާއީ ދަޢ ާވކ ރ ން ނ ަވތަ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ެގ 

 ދަށ ން އިދާރީ ފިޔަަވޅ އެޅ ން.
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މި ޤާނޫނ  މާނަކ ރަންާވނީ، ޤާނޫނ އަސާސީާއއި އިސްލާމްދީނ ެގ  )ހ(  .3 ޤާނޫނ  މާނަކ ރ ން 

ދިެވހިާރއްޖެއިްނ އަސްލ ތަކާ އެްއޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން، އަދި 

ބައިެވިރެވފަިއާވ ބައިނަލްއަްޤާވމީ މ ޢާހަދާތަކާ އެއްޮގްތާވ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

މި ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ކަްނކަން މާނަކ ރ މ ަގއާިއ  )ށ(  

ތަޠ ބީޤ ކ ރ މ ަގިއ، ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްާވމީ 

މ ޢާހަދާއާއި، އެ މ ޢާހަދާެގ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާިއ، 

އެނޫންެވސް ިދެވހިރާއްޖެއިން ބައިެވިރެވފަިއާވ މ ޢާހަދާތަކ ަގިއ 

ލ ތަާކއި، އިްނސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫ

 ޠީމިޤްރާދީމިނިަވންކަމަށް ބިނާކޮށް އ ފެދިފައިާވ، ހ ޅ ިވެގންާވ 

 މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ން ޤަބޫލ ކ ރާ އ ސޫލ ތައް ނަަގހައްޓަްނާވނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( އަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ގައި،  )ނ(  

ަބއިެވިރެވފަިއާވ ބައިނަްލއަޤްާވީމ ދިެވހިރާއްޖެއިން 

މ ޢާހަދާތަކ ަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން ެއްއެވސް ކަމަކަްށ 

ދިެވހިރާއްޖެއިން އިޢ ތިރާޟްޮކށްފައިާވނަމަ ެއކަންކަމަށްެވްސ 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންާވނެެއެވ.

 

މައިމީހާެގ މި ޤާނޫނ ގައި "ކ ޑަކ ދިން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ،   .4 ކ ޑަކ ދިން 

ބަނޑ ަގިއ ަގރ ަބަގތީއްސ ެރ ދ ނިޔެއަށް އ ފަްނވ މާ ދެމެދ ަގިއާވ 

 18ޙާލަތ ަގިއާވ ކ ދިންނާއި، ދ ިނޔެއަށް އ ފަންވ މަށްފަހ ، މީލާދީޮގތ ން 

 )އަށާރަ( އަހަރ  ފ ރިހަމަނ ާވ ކ ދިންނަށެެވ.
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 ދެވަނަ ބައި 

 ޙައްޤ ތަކާއި ޒިންމާތައް 
 

 ދެވަނަ ބާބ  

 ކ ޑަކ ދިންގެ ޙައްޤ ތައް 

 
މި ބާބ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ެއންމެހައި ޙައްޤ ތައް، ެއއްެވްސ  )ހ(  .5 ޙައްޤ ތައް ލިބިދިނ ން 

 ތަފާތ ކ ރ މަކާ ނ ލައި ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ ލިބިެގްނެވެއެވ.

ކޮންމެ ކ އްޖަކީ، އެކ އްޖެްއެގ ބަދަލ ަވމ ންދާ ޤާބިލިއްޔަތަށް  )ށ(  

ބިނާކޮށް، މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙައްޤ ތައް ހޯދ މ ެގ ޙައްޤ  

 ލިބިެގންާވ ކ އްޖެެކެވ.

މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙައްޤ ތައް ކ އްާޖއަށް ލިބިދިނ މ ގައި،  )ނ(  

ކ އްޖާެގ ބަދަލ ަވމ ންދާ ޤާބިލިއްޔަތަށް ބިނާކޮށް، އެކ އްޖާއަްށ 

ިއރ ޝާދ ދިނ މަކީ އެކ އްާޖެގ އެކަީށެގންާވ ލަފަާއއި 

 ބެލެނިެވރިންެގ ޒިންމާެއކެެވ.

 

ކ އްޖާެގ ނ ަވތަ ކ އްާޖެގ ބެެލނިެވރިެއއްެގ ނަޞްލަށް، ނ ަވތަ  )ހ(  .6 ތަފާތ ނ ކ ރ ން 

ކ ލައަށް، ނ ަވތަ ޖިންސަށް، ނ ަވތަ ބަހަށް، ނ ަވތަ ސިާޔސީ 

ނ ަވތަ އެނޫންެވސް ިވސްނ މަަކށް، ނ ަވތަ އ ފަންީވ ޤައ މަށް، 

ތަ ނިސްބަތްާވ ޢާއިާލއަށް، ނ ަވތަ އ ފަންީވ ރަށަށް، ނ ަވތަ ނ ަވ

ނ ަވތަ ެއއިން ފަރާތެްއެގ ، ނިސްބަތްާވ އިޖްތިމާޢީ މަރ ަކޒަށް

ކިބަިއގައި ހ ރި ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމަކަށް، ނ ަވތަ މާލީ 
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ފ ދ ންތެރިކަމަށް، ނ ަވތަ ެއނޫންެވސް ކަމަކަށް ބިނާކޮށް، 

 ންނ ާވނެެއެވ.އެްއެވސް ކ އްޖަކާމެދ  ތަފާތ ޮކށްެގ

ކ އްޖާެގ ބެލެިނެވރިެއއް ނ ަވތަ ޢާއިލާެގ މެންބަރެއް ނިސްބަތްާވ  )ށ(  

ޙާލަތަކަށް ބިނާކޮށް ނ ަވތަ އެިއން ފަރާތަކ ން ހިންާގ ޙަރަކާތަކާ 

ގ ިޅެގން ނ ަވތަ ފާޅ ކ ރާ ޚިާޔލަކާ ގ ިޅެގން ނ ަވތަ ެގްނގ ޭޅ 

 ތަފާތ ކޮށްެގންނ ާވނެެއެވ.ފިކ ރަކާ ގ ިޅެގން ެއކ އްާޖއާމެދ  

  

ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ ދިރިހ ރ މާއި ހެދިބޮޑ ވ މ ެގ ަޙއްޤ ، ޭއެގ  )ހ(  .7 ދިރިހ ރ މާއި ހެދިބޮޑ ވ ން 

 އެންމެ ފ ޅާ ދާއިރާަގއި ލިބިެގންެވެއެވ.

ދިރިހ ރ މ ެގ ޙައްޤަކީ އެްއެވސް ކ އްޖަކާ ަވިކކ ރެޭވެނ  )ށ(  

 ޙައްޤެއްނޫނެެވ.

ދިރިހ ރ މާއި ހެދިބޮޑ ވ މ ެގ ޙައްޤ  އޭެގ އެންމެ ފ ޅާ ދާއިރާަގިއ  )ނ(  

ކ ޑަކ ދިންނަށް ކަށަަވރ ޮކށްދިނ މަށްޓަކައި، ދ ޅަހެޔޮ 

ޞިއްޙަތެްއަގިއ ެއކ ދިންނަށް ދެމިތިބެޭވނެ ފ ރ ޞަތ  

ލަތްތައް ހޯދައިދިނ މަކީ، ސީފަހިކޮށްދީ، އެކަމަށް ބޭނ ންާވ ަވ

 ސަލާމަތްކޮށްދިނ މަށްޓަކައި އަދި އަނިޔާާއއި ޯގނާއިން ެއކ ދިން

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް އެޅ މަީކ، އެކ ދިްނެގ ބެލެނިެވރިންނާިއ 

ތަމަޢ ެގ ފަރާތްތަކާއި، ޖ ޢާއިލާއާއި އެކ ދިން ދިރިއ ޭޅ މ 

 ދައ ލަތ ެގ ޒިންމާެއެކެވ.

 

ކ އްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް  

 އިސްކަންދިނ ން  
އިދާރާތަކ ންިވޔަސް ނ ަވތަ ޝަރ ޢީ ދައ ލަތ ެގ  )ހ(  .8

ކޯޓ ތަކ ންިވޔަސް ނ ަވތަ ރައްިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ންިވޔަސް ނ ަވތަ 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭ ދައ ލަތ ެގ ނ ަވތަ އަމިއްަލ 
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ފަރާތަކ ންިވޔަސް ނ ަވތަ ބެލެނިެވރިން ކަމ ަގިއިވަޔސް، 

އިްސކަމެްއ  ކ ޑަކ އްޖަާކގ ޅޭ ކަންކަން ިނންމ މ ގައި އެންމެ

 ދޭންާވނީ، އެކ އްޖާެގ މަޞްލަަޙތ  ޙިމާޔަތްކ ރ މަށެެވ.

ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް އިްސަކންދިނ މ ގައި، ކޮންމެ ކ އްަޖކާ  )ށ(  

ގ ޭޅޮގތ ންެވސް ޮގެތއް ނިންމަންާވނީ، އެކ އްަޖކ  ހ ރި 

ޙާލަތަށާއި ަވަށއިެގްނާވ އެންމެހައި ކަްނަކމަށް 

ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ ، ކޮންމެ ކ އްޖެްއެގ މައްސަަލ ަވކިންނެެވ. 

އެޮގތ ން، އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ަވކި ކަމަކާ ގ ޭޅޮގތ ން ކ އްާޖެގ 

މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހ ރި ޮގތް ކަނަޑއަޅަންޖެހިއްޖެ 

ޙާލަތެއްަގއި، އެކަން ކަނޑަައޅަންާވނީ އަންނަނިިވ ޢާންމ  

 ތްކ ރ ަމށްފަހ ގައެެވ.މިންަގނޑ ތަކަށް ރިޢާޔަ

 ؛ކ އްޖާ ެއކަމާމެދ  ދެކޭ ޮގތް (1)   

 ؛ންކ އްޖާެގ އަމިއްަލަވންތަކަ (2)   

ކ އްޖާ ޢާއިލީ މާޙައ ލެްއގައި ދެމިހ ރ މ ެގ  (3)   

މ ހިންމ ކަމާއި ޢާއިލާެގ މެންބަރ ންނާ ކ އްޖާއާ ދެމެދ  

 ؛އޮންނަ ގ ޅ ން ދެމެހެއްޓ މ ެގ މ ހިންމ ކަން

ކ އްޖާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަޅާލ މާއި، ރައްކާތެިރކަމާއި،  (4)   

 ؛ސަލާމަތްތެރިކަން

 ؛ދ ޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއަގއި ދެމިހ ރ މ ެގ ޙައްޤ  (5)   

 ؛ކ އްޖާއަށް ލިބިދޭ އ ނެގނ މ ެގ ޙައްޤ  (6)   

 ކ އްޖާެގ އިޖްތިމާޢީ ނ ަވތަ ެއނޫންެވސް ޙާލަތ . (7)   

ބަޔާންޮކށްފައިާވ ޢާންމ  މިންަގނޑ ތަކ ެގ ( ަގއި  ށމި މާއްދާެގ ) )ނ(  

ަވކި މިންަގނޑަަކށް ނ ަވތަ މިންަގނޑ ތަކަަކށް  ތެރެއިން



 

 

 

 

 

 

 7 

ބ ރަދަން ދިނ މ ަގއި ބަލަންާވީނ، ެއއިން ކޮންމެ މިންަގނެޑއް، 

އެކ އްޖާެގ ޙާލަތާ ގ ޅޭ މިންަވރަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ ، އެ 

، އެ ޙާލަތަކާގ ޅޭ ނިސްބަތަކަެށެވ. އެހެންނަމަެވސް

ޙާލަތ ަގިއެވސް، އެ ާމއްދާަގިއ ބަޔާންކ ރާ ކަްނކަމ ެގ ޢާންމ  

 މަޤްޞަދަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންާވނެއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަާޔންކ ރާ ޢާންމ  މިންަގނޑ ތަކ ެގ  )ރ(  

އިތ ރ ންެވްސ، އަދި އެ ޢާންމ  މިންަގނޑ ތަކާ ތަޢާރ ޟ ނ ާވެނ 

ކޮށް، ކ އްޖާެގ ފަދައަކ ން، ކ އްޖާ ހ ރި ޙާލަތަށް ބިނާ

މަޞްލަޙަތ  ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް މ ހިންމ  އެހެން ކަންކަމަށްެވސް 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންާވނެެއެވ. 

 

އަމިއްލަ ރަޢ ެޔއް އ ފަންކ ރ މ ެގ ޤާބިލ ކަން ލިބިފަިއާވ ކޮންެމ  )ހ(  .9 ރަޢ ޔ  ހާމަކ ރ މ ގެ ޙައްޤ  

ކަންކަމ ގައި ެއކ އްާޖެގ ެއކ އްޖަާކގ ޅޭ ެއންމެހައި ، ކ އްޖަކަށްމެ

 ރަޢ ޔ  ހާމަކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގންެވއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ކ އްޖާެގ ރަޢ ޔަށް  )ށ(  

ބ ރަދަން ދިނ މ ގައި، ކ އްޖާެގ ޢ މ ރާއި، ކ އްާޖެގ 

 ބަދަލ ަވމ ންދާ ޤާބިލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންާވނެެއެވ.

 

ކ އްޖާ ހެދިބޮޑ ވ މަށް ބޭނ ންާވ ރައްކާތެިރކަމާއި އަޅާލ ން،  )ހ(  .10 ޙިމާޔަތް ލިބ ން އަޅާލ މާއި  

ކ އްޖާެގ ބެލެނިެވރިްނެގ ފަރާތ ންނާއި ކ އްޖާެގ ޢާއިާލެގ 

ފަރާތ ންނާއި މ ޖ ތަމަޢ ެގ ފަރާތ ންނާއި ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން 

 ލިބ މަކީ ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ ލިބިެގންާވ ަޙއްޤެެކެވ.
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ކ އްޖާ ހެދިބޮޑ ވ މަށް ބޭނ ންާވ ރައްކާތެރިކަާމއި އަޅާލ ން  )ށ(  

ލިބިދިނ މ ގައި އެންމެ އިސް ޒިންމާއެއް އަދާކ ރާނީ ޢާންމ  

އ ސޫލެްއެގ ޮގތ ން ކ އްޖާެގ ބެލެނިެވރިން ކަމ ަގިއީވނަމަެވްސ، 

ކ އްޖާެގ ބެލެިނެވރިންެގ ފަރާތ ން އެ ރައްކާތެިރކަން ލިބިނ ދޭ 

ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި، ކ އްާޖެގ ޙާލަތ ގައި ފޯރ ކޮށްދޭން

ބެލެނިެވރިންެގ ާވޖިބ  ކަމ ގައިނ ާވ، ދައ ލަތ ން ސީދާ 

ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކ އްޖާއަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މަީކ 

 ދައ ލަތ ެގ ާވޖިެބކެެވ. 

ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި ޢާއިލާެގ މާޙައ ލ ން ަވގ ތީޮގތ ްނ  )ނ(  

ެއއަށްވ ެރ ދާއިީމ ސިފައެްއަގއި ަވކިކޮށްަފިއާވ ނ ަވތަ 

ކ އްޖަކަށް، ާޚއްޞަ ރަްއކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ދައ ލަތ ްނ 

 ފޯރ ކޮށްދޭންާވނެެއެވ.

 

ޖިންސީގޮތ ން ނާޖާއިޒ   
ބޭނ ންހިފ މާއި، ޖިންސީ  

ގޯނާކ ރ މ ން ރައްކާތެރިކަން  
 ލިބ ން 

އެކ އްެޖއްެގ ނާޖާއިޒ  ކޮންމެ ކ އްޖަކީެވސް، ޖިންސީޮގތ ން   .11

ބޭނ ންހިފ މާއި، އެކ އްޖަކަްށ ޖިންސީ ޯގނާކ ރ މ ން ރައްކާތެރިކަްނ 

ލިބ މ ެގ ޙައްޤ  ލިިބެގންާވ ކ އްޖެެކެވ. އޭެގ ތެޭރަގއި، އަންނަނިިވ 

 ކަންކަމ ން ރައްކާތެިރވ މ ެގ ަޙއްޤ  ހިމެނިެގންެވެއެވ.

 ؛ޝިކާަރއަކަްށވ ންޖިންސީ ޯގނާެގ  )ހ(  

ހަށިވިއްކ މ ެގ ިވޔަފާރިއާއި އެޫނންެވސް އެްކސްޕްލޮއިޓޭޝަްނެގ  )ށ(  

 ؛ޢަމަލ ތަކ ގައި ބަިއެވރިކ ރ ވ ން

އޮރިޔާންާކޑ  ހެދ މ ަގއި ނ ަވަތ އ ފެއްދ މ ަގއި ބަިއެވރިކ ރ ާމއި  )ނ(  

 ދެއްކ ން.
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 އަނިޔާއާއި ގޯނާކ ރ މާއި 
ރައްކާތެރިކަން  އަޅާނ ލ މ ން  

 ލިބ ން 

ކޮންމެ ކ އްޖަކީެވސް އެންމެހައި ބާަވތެްއެގ ޖިސްމާނީ އަދި  )ހ(  .12

ނަފްސާނީ އަނިޔާއާއި، ޯގނާކ ރ މަކ ންނާއި، އަޅާނ ލ މާިއ، 

އިހ މާލ ވ މާއި، ނ ަބއިކޮށް ހިތ މާއި، ނާޖާއިޒް ަފއިދާނެގ މާިއ، 

ޖިންސީ ޯގނާކ ރ މާއި، އެނޫްނެވސް ކ އްޖާެގ ހެދިބޮޑ ވ މަްށ 

ހ ރަސްއެޅޭނެ އެންމެހައި ޝިކާރަތަކ ން ރަްއކާތެރިކަްނ 

 ލިބ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގްނާވ ކ ްއޖެކެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޙައްޤަކީ، ކ އްޖާެގ  )ށ(  

ބެލެނިެވރިންެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ގައި ކ އްޖާ ހ ންނަ ކޮންމެ 

ބަލަދ ެވރިެއްއެގ އިރެްއަގިއިވަޔސް ނ ަވަތ ކ ްއޖާެގ ޤާނޫނީ 

ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއ ހ ންނަ ޮކންމެ އިރެްއަގިއިވޔަްސ، ނ ަވތަ 

ސްކޫލ ެގ މާަޙއ ލ ަގިއިވޔަސް ނ ަވތަ ކ އްޖާެގ ބަލަދ ެވރިކަާމ 

އެަވގ ތެްއަގއި ޙަާވލ ެވހ ރި އެެހން ފަރާތެއްެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި 

 ކ އްޖާ ހ ންނަ ކޮންމެ އިރެްއަގއިެވސް އެކ އްޖާއަށް ލިިބެގންވާ 

ޙައްޤެެކެވ. އަދި މި މާއްާދެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކ ާރ ޢަމަލ ތަކ ެގ 

ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކ އްޖަކާ ދެކޮޅަށް ކ ރަނީ އެކ އްޖާެގ 

މައިންބަފައިން ކަމ ަގިއީވނަމަެވސް، ނ ަވތަ ެއކ އްާޖެގ ޤާނޫނީ 

ބަލަދ ެވރިއެއް ކަމ ަގިއީވނަމަެވސް ނ ަވތަ ސްކޫލ  މާޙައ ލ ން 

ނ ަވތަ ކ އްޖާއާ ަޙާވލ ެވހ ރި ދައ ލަތ ެގ ކަމ ގައި ީވނަމަެވސް 

މ އައްސަާސއަކަށް ނިސްބަތްާވ ފަރާތަކ ން ކަމ ަގިއީވނަމަެވސް، 

ނ ަވތަ ކ އްޖާެގ ބަލަދ ެވރިަކމާ އެަވގ ެތއްަގއި ަޙާވލ ެވހ ރި 

އެހެން ފަރާތަކ ން ކަމ ަގިއީވނަމަެވްސ، ނ ަވތަ އެހެްނ 

މިނޫން އެހެން   ކ އްޖެްއެގ ފަރާތ ން ކަމ ަގިއީވަނމަެވސް، ނ ަވތަ
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ފަރާތަކ ން ކަމ ަގިއީވނަމަެވްސ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި 

 ބަޔާންކ ރާ ޙައްޤ ، އެކ އްޖަކަްށ ލިބިެގންެވެއެވ.

އަނިޔާާއއި ޯގނާ ލިބެމ ންދާ ކ ދިން ތަހައްމަލ ކ ރަމ ންދާ  )ނ(  

ކަންކަމާމެދ  ނ ަވތަ އެކ ދިންަނށް ކ ރިމަތިެވފަިއާވ ޙާލަތާމެދ  

އަޅާނ ލ މަކީެވސް އެކ ދިންނާމެދ  ކ ރެޭވ އަނިޔާެއއް ކަމ ަގިއ 

 މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ބެލޭނެެއެވ.

އަނިޔާކ ރ ާމއި ޯގާނކ ރ މ ެގ ޝިކާރައަކަްށާވ ކ ަޑކ ދިންނަށް  )ރ(  

ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން އަޅާލ ާމިއ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ 

ަގއި މި ޤާނޫނ  ދަންނަ ހިނދ ، އެާއ ދައ ލަތ ެގ ޒިންމާއެްއ ކަމ  

އެކ އެީކަގިއ، އަިނޔާާއއި ޯގނާެގ ޝިކާަރއަކަށް އެކ ދިްނ 

ިވޔަނ ދިނ މަށްޓަކަިއ ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ދައ ލަތ ްނ 

 އަޅަންާވެނއެެވ.

 

ނޭދެވޭ އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ  
 ކަންކަމ ން ރައްކާތެރިކޮށްދިނ ން 

މަޞްލަޙަތަށާިއ، ކަާރމާތަށާއި ކ އްޖާެގ ހެދިބޮޑ ވ މަށް ކ އްޖާެގ   )ހ(  .13

ނޭދެޭވ އަސަރެއް ފޯރާ ފަދަ އެންމެހައި އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ 

ކަންކަމ ން ރައްކާތެރިކަން ލިބ މ ެގ ޙައްޤ  ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ 

 ލިބިެގންެވއެެވ.
 ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށާިއ، ކަާރމާތަށާއި ހެދިބޮޑ ވ މަށް ނޭދެޭވ  )ށ(  

އަސަރެއް ފޯރާފަދަ އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ކަންކަމ ން ކ ދިން 

ދ ރ ހެލިކ ރ މަށްޓަކައި ޤާނޫނާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަިތން 

އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަަވޅ ތައް އަޅަމ ންދޭތޯ ބެލ މަކީ 

 ދައ ލަތ ެގ ޒިންމާެއެކެވ.
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އ ފަންވ ން ރަޖިސްޓަރީވ މާއި  
 ޤައ މިއްޔަތ ގެ ޙައްޤ  ނަމާއި  

ކޮންމެ ކ އްޖަކ ެވސް އ ފަންވ ާމއެކ ، ޤާނޫނ  ޤަބޫލ ކ ރާ ނަމެއް  )ހ(  .14

ލިބ މާއި، ެއކ އްެޖއްެގ އ ަފންވ ން ރަޖިސްޓަރީކ ެރިވފަިއ 

 އޮތ މ ެގ ޙައްޤ  ލިިބެގންެވއެެވ. 
އ ފަންވ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރެިވަފއި އޮތ މ ެގ ޙައްޤ ެގ ތެރޭަގިއ،  )ށ(  

ޤަބޫލ ކ ރާ ނަމަކާއި، ކ އްޖާެގ ޖިންސާއި، އ ފަން ޤާނޫނ  

ތާރީޚާއި، އ ފަްނިވ ތަނާިއ، މައިންބަފައިންނަކީ ކޮަބއިކަމާިއ، 

ޤައ މީ ނިސްބަތް ހިމެނޭޮގތ ން، އެކ އްޖާެގ އ ފަންވ ާމގ ޅޭ 

އެންމެހައި މަޢ ލޫމާތ  ރަޖިސްޓަރީކ ރެިވފައި އޮތ މ ެގ ޙައްޤ  

 ހިމެނެއެެވ.
ދިެވހިރައްޔިަތކަށް އ ފަންާވ ކޮންމެ ކ އްޖަކަށް،  )ނ(  

ދިެވހިރައްޔިތ ކަން ލިބިެގންެވއެެވ. އަދި ދިެވހިރަްއޔިތެްއ 

ކަމ ަގިއާވ ެއްއެވސް ކ އްޖެްއެގ ކިބައިން ދިެވހިަރއްޔިތ ކަން 

 ނިގ ޅަެއއް ނ ަގެނޭވނެެއެވ.

 

އަމިއްލަވަންތަކަން ދެމެހެއްޓ މ ގެ  
 ޙައްޤ  

ކ އްޖަކަށްމެ ިލބިެގންާވ އަމިއްަލަވންތަކަން ކޮންމެ  )ހ(  .15

ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި، ެއކ އްެޖްއެގ ކާކ ކަން އަްނގައިދޭ ރަސްމީ 

މަޢ ލޫމާތ ެގ ރެކޯޑެއް އޮތ މ ެގ ޙައްޤާިއ، އެ މަޢ ލޫމާތ  

ޙިމާޔަތްކ ރެިވފައި އޮތ މ ެގ ޙައްޤާއި، ކ އްާޖެގ 

އަމިއްލަަވންަތކަން ނިގ ޅައިަގެނޭވނެ ޢަމަލ ތަކ ން 

 ރައްކާތެިރވ މ ެގ ޙައްޤ ، ކޮންެމ ކ އްޖަކަށްމެ ލިބިެގްނެވެއެވ.

ކ އްޖާެގ އަމިއްަލަވންތަކަން ދެމެހެއްޓ މ ެގ މާނައިެގ ތެރޭަގއި،  )ށ(  

ކ އްޖާެގ ނަމާއި، ޤައ ިމއްޔަާތއި، ޤާނޫނ  ޤަބޫލ ކ ރާ ޢާއިލީ 

 ގ ޅ ންތައް ދެމެހެއްޓ ން ހިމެނިެގންެވއެެވ. 
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މައިންބަފައިން އެނގ މާއި  
އެމީހ ންގެ އަޅާލ ން ލިބ މ ގެ  

 ޙައްޤ  

މައިންބަަފއިންނަކީ ކޮބައިކަން ދެނެަގެނެވން ނެތް ކ އްޖާެގ  )ހ(  .16

ޙާލަތ ގައި ފިަޔަވިއ، ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްެވސް އެކ އްޖާެގ 

މައިންބަފައިންނަކީ ކޮަބއިކަްނ އެނގ މ ެގ، އަދި ކ އްޖާެގ 

މައިންބަފައިން ދ ނިޔޭަގއި ތިިބނަމަ، އެމީހ ންެގ ައޅާލ ން ލިބި، 

މ ެގ ޙައްޤ  އެމީހ ންެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ން ހެދިބޮޑ ވ 

 ލިބިެގންެވއެެވ.
ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް ިއސްަކންދިނ މަށްޓަކައި ޤާނޫނ ަގިއާވ  )ށ(  

ޮގތ ެގމަތިން ކ އްޖާ މައިންބަފައިންނާ ަވކިކ ރަންޖެހޭ ފަދަ 

ޙާލަތެއްަގއި މެނ ީވ، ނ ަވތަ ކ އްޖާ މައިންބަފައިންނާ ދ ރ ަގިއ 

ކ ރިމަތިކ ރ ާވ ޙާލަތެްއގައި މެނ ީވ، ހ ރ މަށް ޤާނޫނަކ ން 

ކޮންމެ ކ އްޖަކަްށެވސް އެކ އްޖެއްެގ ަމއިންބަފައިންނާ ެއކ ަގިއ 

 ދިރިއ ޅ މ ެގ ަޙއްޤ  ލިބިެގންެވއެެވ.
ކ ޑަކ އްޖަކީ އޭނާެގ ަމއިންބަފައިން ނ ަވތަ މަންމަ ނ ަވތަ  )ނ(  

އަދި ، ކ އްޖެއްކަމަށްާވނަމަ ބައްޕައާ ދ ރ ގައި ދިރިއ ޭޅ 

އެމީހ ންނާ ގ ޅ މެއް ބޭްއވ މަީކ ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް ނޭދެޭވ 

އަސަރެްއ ކ ރާނެ ކަެމއް ކަމ ަގއިނ ާވނަމަ، އެކ އްޖާއަށް އޭނާެގ 

މައިންބަފައިން ނ ަވތަ މަންމަ ނ ަވތަ ބައްޕައާ ަގާވއިދ ން 

 .ގ ޅ ން ބާްއަވމ ން ެގންދިޔ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގންެވެއެވ
ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ، ކ އްޖާެގ  )ރ(  

މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހ ރި ޮގތަކީ، ޤާނޫނ ަގިއާވ 

ޮގތ ެގމަތިން އޭާނެގ މައިންބަފައިންނާ ަވކިކ ރ ން ކަމ ަގިއާވ 

ޙާލަތ ގައި މެނ ީވ، ކ އްޖާެގ އަދި ކ އްޖާެގ މައިންބަަފއިންެގ 
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ކ އްާޖެގ މަިއންބަފައިންެގ ކިބައިން އޭނާ ނ ރ ހ މ ގައި، 

 ވަކިކޮްށެގންނ ާވެނެއެވ.

 

މަޢ ލޫމާތ  ހޯދައި ލިބިގަތ މ ގެ  
 ޙައްޤ  

ކ އްޖާެގ އިޖްތިމާޢީ، ރޫޙާނީ އަދި އަޚްލާޤީ ދ ަޅހެޔޮކަމާއި،   .17

ޖިސްމާނީޮގތ ންނާއި ނަފްސާނީޮގތ ން ކ އްޖާެގ ހެދިބޮޑ ވ މަްށ ބޭނ ންާވ، 

މާތ ، ޤައ މީ އަދި ަބިއނަލްއަޤްާވމީ ކ އްޖާެގ ޢ މ ރާގ ޅޭ މަޢ ލޫ 

ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ ، ހޯދައި ލިބިަގތ މ ެގ ޙައްޤ  ، މަޞްދަރ ތަކ ން

 ލިބިެގންެވއެެވ.

 

އެކ ދިންެގ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް ހ ރި ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ، )ހ(  .18 ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ކ ދިން 

މިންަވރަކ ން އަދި ެއކ ދިންެގ ކަރާމާތަްށ ޤާބިލިއްޔަތ  ތަންދޭ 

އ ނިކަމެއް ނާންނާނެ ޮގތ ެގމަތިން، އަމިއްލައަށް ކަންކަްނ 

ަތމަޢ ަގއި ަބއިެވިރވ މ ެގ ހަމަހަމަ ޖ ނިންމ މ ެގ އިޚްތިޔާާރއި، މ 

ފ ރ ޞަތ  ލިބި، ފ ރިހަމަ އަބ ރ ެވރި ދިރިއ ޅ މެއް އ ޅ މ ެގ 

 ޙައްޤ  ލިބިެގންެވެއެވ.
ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް ހ ރި ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ، ޢާއިލާެގ  )ށ(  

ފަރާތ ންނާއި، ޖަމާޢަތ ެގ ފަރާތ ންނާއި، ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން 

ޚާއްޞަ އަޅާލ މާއި ަރއްާކތެރިކަން ލިބ މ ެގ ޙައްޤ  

 ލިބިެގންެވއެެވ.

ކ ޑަކ އްޖެްއެގ ކިބަިއގައި ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް ހ ރ މަކީ،  )ނ(  

އެކ އްޖެްއެގ މައިންބަފައިންނާ އެކ އްޖާ ަވިކކ ރ މަށް ޞައްަޙ 

ސަބަބެއް ނޫނެެވ. އަދި ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ 

ފައިދާހ ރި ޮގތް ކަމ ަގިއާވ ޙާލަތ ގައި މެނ ީވ، ކ އްޖެްއެގ 
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މައިންބަފައިންެގ ކިަބއިަގއި ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް ހ ރ މަކީެވސް 

ނާ އެކ އްޖާ ަވިކކ ރ މަށް ޞައްަޙ އެކ އްޖެްއެގ މައިންބަފައިން

 ސަބަބެއްނޫނެެވ.

 

ދ ޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި  
ދެމިތިބ މ ގެ ޙައްޤާއި އެކަށީގެންވާ  
 ޞިއްޙީ ފަރ ވާ ލިބ މ ގެ ޙައްޤ  

ޖިސްމާނީޮގތ ންނާއި ނަފްސާނީޮގތ ން ދ ޅަހެޔޮ ޞިއްޙަަތކަށް  )ހ(  .19

ޚިދ މަތް، ާވޞިލ ވ މަށް ބޭނ ންާވ ޞިއްޙީ ފަރ ާވާއއި 

ލިބެންހ ރި އެންމެ މަތީ ފެންަވރަކ ން ލިބ މ ެގ ޙައްާޤިއ، 

ލަތްތައް ލިބ މ ެގ ސީބަލިވ މ ން، އެ ބަްއޔަކަށް ފަރ ާވ ހޯދޭނެ ަވ

 ޙައްޤ  ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ ލިިބެގންެވއެެވ.
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކ ރާ ދ ޅަހެޔޮ ިޞއްޙަތެްއަގއި  )ށ(  

ދެމިތިބ މ ެގ ޙައްޤާިއ ެއކަށީެގންާވ ިޞއްޙީ ފަރ ާވ ލިބ މ ެގ 

ޙައްޤ ެގ ތެރޭަގއި، އެކަީށެގންާވ ރަނަގޅ  ފެންަވރ ެގ ޞިއްީޙ 

ޚިދ މަތްތައް ލިބ މާއި، ބަލިތަކ ން ދ ރ ެވތިބ މަށް ބޭނ ންާވނެ 

ލަތްތަކާިއ ޚިދ މަތްތައް ކ އްޖާެގ ޢ މ ރާ ސީމަޢ ލޫމާތާއި، ަވ

 ލިބ މާިއ، މައިމީހާެގ ބަނޑ ަގއި ކ އްޖާ އެކަީށެގންާވ ޮގތެްއަގއި

ަގރ ބަަގީތއްސ ރެ ެއކ އްާޖއަާށއި އެކ އްޖާެގ ަމއިމީހާއަށް 

ލިބެންާވ ދަރިމައިވ މާގ ޅޭ ޞިއްޙީ ފަރ ާވާއއި އެނޫންެވސް 

ޞިއްޙީ ފަރ ާވ ލިބ މ ެގ ޙަްއޤ  ހިމެނެއެެވ. އަދި ކ އްާޖެގ 

ޢަމަލ ތަކ ން   ޞިއްޙަތަށް ެގއްލ ންލިބިދާނެ ޘަޤާފީ އާދަކާދަތަކާއި

 ރައްކާތެިރެވތިބ މ ެގ ޙައްޤ ެވްސ ހިމެނިެގންެވެއެވ.
ކޮންމެ ކ އްޖަކަްށ މަިއމީހާެގ ބަނޑ ަގއި ކ ްއޖާ  )ނ(  

ަގރ ބަަގީތއްސ ރެ ިވހެއ މަށްފަހ  ބޭނ ންާވ ޞިއްޙީ ފަރ ާވއާިއ 

ޚިދ މަތްތައް ލިބިދިނ މާއި، އެަފދަ ޚިދ މަތްތަކަށް ާވޞިލ ެވޭވނެ 
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މަގ ފަހިކޮށްދިނ މަކީ، ެއކ އްާޖެގ މައިންބަފައިންނާއި ދައ ލަތ ެގ 

 ޒިންމާއެެކެވ. 
އްދާެގ )ނ( ަގއި ަބޔާންކ ރާ ިޞއްޙީ ފަރ ާވާއއި މި މާ )ރ(  

ޚިދ މަތްތައް ލިބިދިނ މ ގައި، ބަލިތަކ ން ސަލާމަތްވ މަށް 

ޖަހަންޖެހޭ ެވކްސިން ޖެހ މަކީ މައިންބަފައިންެގ ޒިންާމއެެކެވ. 

އެ ެވކްސިން ޖެހ މަށް އިޢ ތިރާޟްކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  

 މައިންބަފައިންނަށް ލިބިެގނެއްނ ެވެއެވ.
މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޞިއްޙީ ފަރ ާވާއއި ޚިދ މަތްތައް  )ބ(  

ޤާއިމ ކޮށް، އެކަންކަމަށް ާވިޞލ ެވޭވނެ ަމގ ފަހިކޮށްދިނ މާއި، 

އެފަދަ ޚިދ މަތްތަކަށް ާވޞިލ ވ މ ން މަޙްރޫމ ެވފައިާވ ކ އްޖަކ  

 ނެތްކަން ކަށަަވރ ކ ރ މަކީ ަދއ ލަތ ެގ ޒިންމާއެެކެވ.

 

ފެންވަރާއި އިޖްތިމާޢީ  ދިރިއ ޅ މ ގެ  

 ރައްކާތެރިކަން 
ކޮންމެ ކ އްެޖއްެވްސ ޖިސްމާނީޮގތ ންނާިއ،  )ހ(  .20

ނަފްސާނީޮގތ ންނާއި، ރޫޙާީނޮގތ ންނާއި، އަޚްލާީޤޮގތ ންނާިއ، 

އިޖްތިމާޢީޮގތ ން ކ ރިއެރ މަށްޓަކައި، ެއކ އްެޖއްެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ 

ދެމެހެއްޓ މ ެގ ޙައްޤ  ފެންަވރ  އެކަީށެގންާވ މިންަވރެއްަގއި 

 ލިބިެގންެވއެެވ.
ދ ޅަހެޔޮ ޞިއްޙަެތއްަގއި ހެިދބޮޑ ވ މަށް ކ އްޖާއަށް ބޭނ ްނާވ  )ށ(  

ކާނާއާއި ސާފ  ފެން ލިބިދިނ މާއި، އެކަީށެގންާވ ނަރ ދަމާ 

ނިޒާމެއްެގ ޚިދ މަތް ލިބިދިނ މާއި، ެއކަށީެގްނާވ ފޭރާމާިއ 

ޞިއްޙަތަށް ރަނަގޅ  ބޯހިޔާަވހިކަން ލިބ މާއި، ާސފ  އަދި 

ވެއްެޓްއގައި ހެދިބޮޑ ވ މ ެގ ޙައްޤ ، ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްެމ 

 ލިބިެގންެވއެެވ.
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ކ އްޖާ ހެދިބޮޑ ވ މަށް ބޭނ ންާވ ދިރިއ ޅ މ ެގ ހަމަތައް  )ނ(  

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ އެންމެ އިސް ާވޖިބ ، އެމީހ ންެގ 

މިންަވރަކ ން އަދާކ ާރނީ ޤާބިލިއްޔަތާއި މާލީ ޙާލަތ  ަތންދިން 

ކ އްޖާެގ މައިންބަފައިން ނ ަވތަ ކ އްޖާެގ ބެލެނިެވރިަކން 

 އެއިެރއްަގއި ޙަާވލ ކ ރެިވަފއިާވ ފަރާތަކ ންނެެވ.

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަްނ ބޭނ ންެވފަިއާވ ކ ދިންަނށާއި  )ރ(  

އެކ ދިންެގ މައިންބަފައިްނނަށް އެ ަރއްކާތެރިަކން 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ، ދައ ލަތ ެގ ަތނަަވސްކަމާިއ ކ ޅަދާނަކަން ހ ިރ 

 މިންަވރަކ ން، ދައ ލަތ ެގ ޒިްނމާއެކެެވ.

 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ ޮކންމެ ކ އްޖަކަށްެވސް ެއއްެވސް  )ހ(  .21 އ ނގެނ މ ގެ ޙައްޤ  

 ތަފާތ ކ ރ މެއް ނެތި އ ނެގނ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގްނެވއެެވ. 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ ކ ޑަކ ދިްނެގ ފަށާ ތަޢ ލީމާއި  )ށ(  

މެދ މަދ ރަސީ ތަޢ ލީމާއި ތަރ ބިއްޔަތާބެހޭ ކަްނކަން 

މައިންބަފައިންނަށާިއ އ ނަގންނައިދިނ މަކީ އެކ ދިންެގ 

 ދައ ލަތ ެގ މަްއޗަށް ލާޒިމ ކަމެެކެވ.

އިސްލާމީ އަޤީދާއާއި އ ސޫލ ަތކާއި އިސްލާމީ ތަރ ބިއްޔަާތއި،  )ނ(  

އިންސާނީ ޙައްޤ ަތކަށް ިއޙްތިރާމްކ ރ މާއި، ޢާންމ ކޮްށ 

އެންމެންެގ މެދ ގައި ސ ލްޙަމަސަލަސްކަމާއި ރަޙ މަތްތެރިކަން 

ހަމަތައް  ޠީމިޤްރާދީބާއްަވއިެގން އ ޅ މ ެގ މ ހިންމ ކަމާއި، 

ލީމީ ނިޒާމެއް ޢ ށް ބާރ އަޅާ ތައ ނަގންނައިޭދ، އަދި އެކަންަކމަ

މެދ ެވރިކޮށް ކޮންމެ ކ ްއޖަކަށްެވސް އ ނެގެނޭވނެޮގްތ 

 ދައ ލަތ ން ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެެވ.
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ކ ޑަކ ދިން ކ ިޅަވރ ކ ޅެ މ ިނފޫހިފިލ ވ މަށް ނ ކ މެ އ ޅެޭވނެ  )ރ(  

ތަންތަން، ދައ ލަތ ެގ ތަަނަވސްކަާމއި ކ ޅަދާަނކަންހ ރި 

މިންަވރަކ ން އެކަީށެގންާވ ރައްކާތެރި އަދި ރަނަގޅ  

 ފެންަވރެްއަގއި ދައ ލަތ ން ޤާިއމ ކޮށްދޭންާވނެެއެވ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވފަދަ ތަޢ ލީމީ ނިޒާމެއް  )ބ(  

ޤާއިމ ކޮށް، އެކަންކަމަށް ާވިޞލ ެވޭވނެ ަމގ ފަހިކޮށްދިނ މާއި، 

މެދ މަދަރ ސީ ތަޢ ލީމ  ޙާޞިލ ކ ރ މ ން ފަށާ ތަޢ ލީމާއި، 

މަޙްރޫމ ެވފައިާވ ކ އްޖަކ  ނެތްކަން ކަށަަވރ ކ ރ މަކީ ދައ ލަތ ެގ 

 ޒިންމާއެެކެވ.

ސްކޫލަށް ނ ދާ އަދި ނ ފޮނ ާވ ކ ދިން ދެނެަގނެ، އެ ކ ދިްނ  )ޅ(  

ސްކޫލަށް ެގންދާނެ ނިޒާެމއް ެއކ ލަާވލ މަކީ ަދއ ލަތ ެގ 

 ޒިންމާއެެކެވ.

 

ހޯދައި މ ދަލ ން  މ ދާ  
 މ ޢާމަލާތ ކ ރ މ ގެ ޙައްޤ  

ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ، ޤާނޫނ ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން މ ދާ ހޯދ މާއި،  )ހ(  .22

މިލްކ ކ ރ މާއި، ާވރ ތަކ ރ މާިއ، މ ދަލ ން މ ޢާމަލާތ ކ ރ މ ެގ 

 . ޙައްޤ  ލިބިެގންެވެއެވ

އެކ ދިންނަށް ާވރ ތަ ކ ޑަކ ދިްނެގ ނަމ ގައި ހ ރި މ ދަލާއި  )ށ(  

 18ނ ަވތަ ތަރިކަިއެގ ތެރެއިން ލިބޭނެ މ ދާ އެކ ދިންނަށް 

)އަށާރަ( އަހަރ  ވ މ ެގ ކ ރިން އެކ ދިންެގ ބޭނ ންތަކަށް 

ލ ތައް ސޫބޭނ ންކ ރ މާއި، ިވއްކާލ މާިއ، ބަދަލ ކ ރ މާބެހޭ އ 

 ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ.
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އަރާމ ކ ރ މާއި،  
މ ނިފޫހިފިލ ވ މާއި، ޘަޤާފީ  

ޙަރަކާތްތަކ ގައި ބައިވެރިވ މ ގެ  
 ޙައްޤ  

ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ އަރާމ ކ ރ މާއި، އެކ އްޖާެގ ޢ މ ރާގ ޅޭ  )ހ(  .23

ކ ޅިަވާރއި މ ނިފޫހިފިލ ވ މ ެގ ޙަރަކާތްތަކ ަގއި ަބއިެވިރވ މާިއ، 

ޘަޤާފީ ކަންކަމާއި، ފަންނ ެވރި ކަންކަމ ަގއި ބަިއެވިރވ މ ެގ 

 ލިބިެގންެވެއެވ. ޙައްޤ 
ޘަޤާފީ އަދި ފަންނ ެވރި ކަްނކަމ ަގިއ ކ އްޖާ ަބިއެވރިވ މަށް  )ށ(  

ލިބިފައިާވ ަޙއްޤަށް އިޙްތިރާމްކޮށް، އެކަންކަމަށް ހިްތަވރ ދީ، 

ކ ދިންނަށް ޘަޤާފީ ކަންކަމާއި، ފަންނ ެވރި ކަންކަމާިއ، 

ޙަރަކާތްތަކ ަގއި ބަިއެވރިވ މ ެގ މ ނިފޫހިފިލ ވ މާއި، ކ ޅިަވރ  

ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައިދިނ މަށް އަޅަންޖެހޭ އެކަށީެގްނާވ 

ފިޔަަވޅ ަތއް، ކ އްާޖެގ މައިންަބފައިންނާއި ދައ ލަތ ން އަޅަމ ން 

 ެގންދަންާވނެެއެވ.
، ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ ބަިއެވރިވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބޭ ޮގތަށް )ނ(  

ަވގ ތ ަތކ ަގއި ކ ޅޭނެ ކ ޅިަވާރިއ، އެކ ދިން ހ ސް 

ލަތްތަްއ، ސީމ ނިފޫހިފިލ ވ މ ެގ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނ ންާވ ަވ

ދައ ލަތ ެގ ތަނަަވްސކަމާއި، ކ ޅަދާނަކަންހ ރި މިންަވރަކ ން 

 ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ ދައ ލަތ ެގ ިޒންމާއެކެެވ.
ބަިއެވިރވ މ ެގ މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ަބޔާްނކ ރާ ކަންކަމ ަގިއ   ރ((  

ފ ރ ޞަތ  ދައ ލަތ ެގ ތަަނަވސްކަާމއި، ކ ޅަދާނަކަންހ ރި 

މިންަވރަކ ން، ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ކ ދިންނަށްެވްސ 

 ފޯރ ކޮށްދޭންާވނެެއެވ.

 

މައިންބަފައިންނާއި، ގާތްތިމާގެ  
މީހ ންނާއި ޢާއިލާއާ  
 ބައްދަލ ކ ރ މ ގެ ޙައްޤ  

މަޞްލަޙަތަށް ނޭދެޭވ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ޙާލަތެްއަގިއ ކ އްޖާެގ   )ހ(  .24

މެނ ީވ، ކ އްާޖެގ މަންމަ ނ ަވތަ ބައްޕައާ ަވކިން ދިރިއ ޅޭ 
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ަގާވއިދ ން  ޙާލަތ ގައި، ކ އްޖާއާ ަވކިްނ ދިރިއ ޅޭ ފަރާތާ

ބައްދަލ ކޮށް، ގ ޅ ން ބަދަހިކ ރ މ ެގ ޙައްޤ ، ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ 

 ލިބިެގންެވއެެވ.

ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް ނޭދެޭވ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ޙާލަތެްއަގިއ  )ށ(  

މެނ ީވ، ކ އްޖާއާ ބައްދަލ ކޮްށ، ގ ޅ ން ބަދަހިކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  

ކ އްޖާެގ ާގތްތިމާެގ މީހ ންނަށާއި، ކ އްޖާއާ ޢާއިލީޮގތ ން ާގތް 

 ގ ޅ މެއް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންެވއެެވ.

 

 ކާވެނިކޮށް ކ ޑަކ ދިންގެ  

 ނ ދިނ ން 
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަެވްސ،   .25

ކ ޑަކ ދިންނަީކ، ޞިއްޙީޮގތ ްނނާއި ނަފްސާނީޮގތ ން ބޮޑެތި މީހ ންނާ އެއް 

މިންަވރަކަށް ހެދިބޮޑ ެވފަިއާވ ބައެއް ކަމ ގައިނ ާވތީާއއި، އެކ ދިންނަކީ 

ރާތ ންނާއި ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން  ޢާއިލާެގ ފަރާތ ންނާއި ޖަމާޢަތ ެގ ފަ

ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ާޚއްަޞ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭ ބައެްއކަމ ަގއި 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ކަނޑަައޅާފައިާވީތ،  35ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

)އަށާރަ( ައހަރ ން ދަށ ެގ ކ ަޑކ ދިންނަށް ކާެވިނ  18ޢ މ ރ ން 

 ޢަޤ ދ ކޮށްދީެގންނ ާވނެެއެވ.

 

ކ ޑަކ ދިން ލައްވާ  
 މަސައްކަތްނ ކ ރ ވ ން 

ކ އްޖާއަށް ތަޢ ލީމ  އ ނެގނ މަށް ހ ރަސްއެޅޭ ފަދަ ނ ަވތަ  )ހ(  .26

ކ އްޖާެގ ޞިއްޙަތަްށ ނ ަވަތ ކ އްާޖެގ ޖިސްމާނީ ނ ަވަތ 

ނ ަވތަ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ނޭދެޭވ  ނަފްސާނީ ނ ަވތަ ރޫޙާނީ

ކ ރިމަތިކ ރ ަވފާނެ ފަދަ އަސަރެއް ނ ަވތަ ެގއްލ މެއް 

މަސައްކަތްތަކ ން ރަްއކާތެރިަކން ލިބ މ ެގ ޙައްޤ  ކޮންމެ 

 ކ އްޖަކަށްމެ ލިބިެގްނެވެއެވ.
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)ސޯޅަ( އަހަރ  ނ ފ ރޭ ކ އްޖަކ ، އެކ އްޖެްއެގ  16ޢ މ ރ ން  )ށ(  

ތަޢ ލީމާއި ތަރ ބިއްޔަތާ ގ ޭޅޮގތ ން ތަމްރީން ދިނ މަށް މެނ ީވ، 

ސަްއކަތެއް ކ ރ މަށް ެގްނގ ޅ މަީކ ވަޒީާފއެްއަގިއ ނ ަވަތ މަ

 މަނާކަމެކެެވ. 
)ސޯޅަ( އަހަރ   16ޤާނޫނ  ހ އްދަކ ރާ ޙާލަތ ަގއި، ޢ މ ރ ން  )ނ(  

ނ ފ ރޭ ކ އްޖަކ  އެކ އްޖެއްެގ ރ ހ މާއެކ  ޢާއިލާެގ ފަރާތ ން ކ ރާ 

މަސައްކަތެްއަގއި ބައިެވިރވ ްނ މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އ ސޫލ ން ިއސްތިސްނާާވނެެއެވ. 
އެހެންއޮތްަނމަެވސް، ާޢއިލާެގ ފަރާތ ން ކ ރާ މި މާއްދާެގ )ނ(   )ރ(  

މަސައްކަތެްއަގއި ކ އްޖާ ބަިއެވރިކ ރ މަށް ހ އްަދާވނީ، ެއ 

މަސައްކަތަީކ، ކ އްާޖއަށް ތަޢ ލީމ  އ ނެގނ މަށް ހ ރަސްއެޅޭ 

ފަދަ ނ ަވތަ ކ އްޖާެގ ޞިއްަޙތަށް ނ ަވތަ ކ އްާޖެގ ޖިސްމާނީ 

މާޢީ ތަރައްޤީއަްށ ނ ަވތަ އިޖްތި ނ ަވތަ ނަފްސާނީ ނ ަވތަ ރޫޙާނީ 

ނޭދެޭވ އަސަރެއް ނ ަވތަ ެގްއލ މެއް ކ ރިމަތިކ ރ ަވފާނެ ފަދަ 

 މަސައްކަތެއް ކަމ ަގއިނ ާވނަމަެއެވ.

ދިނ މަށާއި ޢާއިލާއިން ކ ރާ މަސަްއކަތްތަކ ަގއި ކ ދިން   ންތަމްރީ )ބ(  

ބައިެވިރކ ރ މާބެހޭ އ ސޫލ ތަާކއި، ކ ޑަކ ދިން ބައިެވިރކ ރ ން 

 ންމަނާ މަސައްކަތްތަކ ެގ ތަްފޞީލ  ލިސްޓަކާިއ، ތަމްރީ

ދިނ މަށާއި ޢާއިލާއިން ކ ރާ މަސައްކަތްތަކ ަގއި ބަިއެވރިކ ރ ާވ 

ތްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަްއ ޙިމާޔަ

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންަގނޑ ތަކާބެހޭ ަގވާއިދ ަތއް މި ޤާނޫނަށް 

)ހައެއް( މަސްދ ަވހ ެގ ތެރޭަގިއ  6ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

ޤާނޫނ  ނަންބަރ   ،އެކ ަލާވލައި، އެ ކަންކަން ހިނާގޮގތް
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)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އެކ ލަާވލާފަިއާވ  2/2008

މޮނިޓަރކ ރަމ ން  އޮތޯރިޓީން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް

 ެގންދަންާވނެެއެވ.

 

ބަނގ ރަލާއި، ދ ންފަތ ގެ  
އިސްތިޢ މާލ ކ ރ މާއި،  

މަސްތ ވާތަކެތި ބޭނ ންކ ރ މ ން  
 ރައްކާތެރިވ މ ގެ ޙައްޤ  

ބަނގ ރާ ބ އިމާިއ، ދ ންފަތ ެގ އިސްތިޢ މާލ ކ ރ މާިއ،  )ހ(  .27

ޢަމަލ ތަކ ން މަސްތ ާވތަކެތި ބޭނ ންކ ރ ން ފަދަ 

 ރައްކާތެިރވ މ ެގ ޙައްޤ  ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ ލިބިެގްނެވެއެވ.
، ބަނގ ރާ ބ އިމާއި، ދ ންފަތ ެގ އިސްތިޢ މާލ ކ ރ މާއި )ށ(  

މަސްތ ާވތަކެތި ބޭނ ންކ ރ ން ފަދަ ޝިކާރަތަކ ން 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މަށް ޤާނޫނީޮގތ ންނާއި، އިދާީރޮގތ ންނާިއ، 

އަދި ތަޢ ލީމ  އ ނަގންނައިދިނ މ ެގ  އިޖްތިމާޢީޮގތ ންނާއި

ތެރެއިން އެޅެންހ ރި ފިަޔަވޅ ތަާކއި، އެފަދަ ތަކެތި 

ނަހަމަޮގތ ގައި އ ފެއްދ މާިއ، ިވްއކ މާިއ، އެތަކެިތ 

ޓްރެފިކްކ ރ މ ަގއި ކ ަޑކ ދިްނ ބޭނ ންކ ރާ ކ ރ މާ ދެކޮަޅށް 

އެކަީށެގންާވ ިފޔަަވޅ ތަްއ ދައ ލަތ ން ައޅަމ ން 

 ެގންދަންާވނެެއެވ.
މަސްތ ާވތަކެްއާޗއި ބަނގ ރަލ ެގ ޝިކާރައަކަްށެވ، އެަތކެްއޗަށް  )ނ(  

ލަތްތަްއ، ސީދެިވހިފާފައި ތިބޭ ކ ދިންނަށް ފަރ ާވދެޭވނެ ަވ

ދައ ލަތ ެގ ތަނަަވްސކަމާއި ކ ޅަދާނަކަންހ ރި މިންަވރަކ ން 

 ދައ ލަތ ން ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެެވ.
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އެްއެވސް ަމއްސަލަެއއްަގއި، ކ ޑަކ އްޖެްއެގ ފަރާތ ްނ ހެކިބަހެއް   .28 ހެކިބަސް ހޯދ ން 

ހޯދައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ އްޖާއަށް ަރއްކާތެިރކަމާއި ޙިމާޔަްތ 

 ލިބެންާވނެއެެވ. 

 

ކ ޑަކ ދިންނަީކ، ނަފްސާނީޮގތ ންނާއި ޖިސްމާނީޮގތ ން ބޮޑެތި  )ހ(  .29 ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތ  އ ފ ލ ން 

މީހ ންނެކޭ އެއްފަދައިްނ ހެދިބޮޑ ެވފަިއާވ ބައެްއ 

ކަމ ގައިނ ާވތީާއއި، ެއކ ދިންނަކީ ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ންނާިއ 

ޢާއިލާެގ ފަރާތ ންނާއި ޖަމާޢަތ ެގ ފަރާތ ން ޚާއްޞަ 

އެހީތެރިކަމާއި ާޚއްޞަ ރަްއާކތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭ ބައެއް 

ަގއި ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  35ކަމ ގައި ޤާނޫނ އަސާީސެގ 

 15ކަނޑައަޅާަފިއާވތީ، އެކަމަށް ިރޢާޔަތްކ ރ މާއެކ ، ޢ މ ރ ން  

)ފަނަރަ( އަހަރ ން ދަށ ެގ ކ ޑަކ ދިންނަކީ ކ ށ ެގ ޖިާނއީ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ  އ ފ ލަންޖެހޭ ކ ދިން ކަމ ގައެއް ނ ބެލެޭވނެެއެވ.

ކ ޑަކ އްޖަކީ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކ ރާ ޢ މ ރ ެގ ނ ަވަތ  )ށ(  

ރެ މަތީ ޢ މ ރެއްެގ ކ އްޖެއް ކަމ ަގއިީވނަަމެވސް، އެއަްށވ 

ކ އްޖާެގ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ދ ޅަހެޔޮކަމަށާއި، 

ަވށަިއެގންާވ ޙާލަތްތަކަށް ރިާޢޔަތްކ ރ މަކާ ނ ލައި، ހަމަެއަކނި 

ކ އްޖާެގ ޢ މ ރަށް ބަލައި، ަވކި ޢ މ ރެްއ ފ ރިހަމަެވފަިއާވ 

ފައިާވ ކ އްޖެްއ ފ  ފ ދިސައްރަކ އްޖަީކ، ކ ށް ކ ރ މަށް ތަ

 ކަމ ގައި ބަަލއިެގންނ ާވނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޢ މ ރަށްވ ރެ ހަގ  ކ ޑަކ ދިްނ  )ނ(  

ކ ށ ެގ ޖިނާއީ މަސްއޫިލއްޔަތ  އ ފ ލަން ނ ޖެހ ނ  

ކަމ ަގިއީވނަމަެވސް، ކ ޑަކ ދިންނަށް ޚާއްޞަކ ރެިވެގްނ 
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ޤާނޫނާ ޚިލާފ  ޢަމަލ ތައް ކ ރާ ޤާއިމ ކ ރެޭވ ިނޒާމެްއެގ ދަށ ން،  

 ކ ޑަކ ދިންނާމެދ  ޢަމަލ ކ ރ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅައެެވ.

ކ ޑަކ ދިންނަީކ، ބޮޑެތި މީހ ންާނ އެްއ މިންަވރަކަްށ ހެދިބޮޑ ެވ،  )ރ(  

ފ  ފ ދިފައިާވ ަބެއއް ކަމ ގައިނ ާވތީާއއި، ެއކ ދިންނަކީ ސައްރަތަ

ފަރާތ ންނާއި ޖަމާޢަތ ގެ ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ންނާއި ޢާއިލާެގ 

ފަރާތ ން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރަްއކާތެރިކަްނ 

ަވނަ  35ލިބިދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަމ ަގިއ ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ކަނޑައަާޅފައިާވތީ، ެއއްެވސް ކ އްޖަކަްށ، 

)އަށާރަ(  18މަރ ެގ އަދަބ  ދީެގންނ ާވނެެއެވ. އަދި ޢ މ ރ ން 

)އަށާރަ( އަހަރ   18ފަހ ަގިއެވސް ޢ މ ރ ން އަހަރ ވ މަށް

ފ ރ މ ެގ ކ ރިން ކ އްޖަކ  ކޮށްފައިާވކަމަށް ސާބިތ ެވފަިއާވ 

 ކ ށަކާ ގ ޅިެގން މަރ ެގ އަދަބ ދީެގންނ ާވނެެއެވ. 

މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، އެްއެވސް ޤާނޫނެްއަގިއ  )ބ(  

ކ ަޑކ އްޖެްއެގ މަްއޗަްށ މަރ ެގ އަދަބ  ކަނަޑއެޅިަފއިާވ ކ ށެއް،  

ސާބިތ ާވ ޙާލަތ ަގިއ، އެކ އްެޖްއެގ މަްއޗަށް ކޮށްފަިއާވ ޙ ކ މް، 

އެ ކ ށަށް ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑ  އަދަބެއްެގ 

ހަތަރ ބައިކ ޅަތިންބަޔަްށވ ރެ ބޮޑ  ނޫން އަދަބަކަްށ 

 ބަދަލ ކ ރަންާވނެެއެވ.

އިދާާރއަކ ން އެްއެވސް ފަރާަތކާމެދ  ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ  )ޅ(  

ފިޔަަވޅ  އެޅ މ ަގއި އެފަރާތަކީ ކ ޑަކ އްޖެްއކަން ނ ަވތަ ޢ މ ރ ން 

)އަށާރަ( އަހަރ ން މަތީެގ މީހެއްކަން ޔަޤީންނ ކ ރެޭވ  18

ޙާލަތެއް މެދ ެވިރވެއްޖެނަމަ، އެހެން ޮގތަކަްށ ސާބިތ ނ ާވާހ 
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 ޤާނޫނ ން އެީއ ކ ަޑކ އްެޖއް ަކމ ގައި ބަލަިއ، މި، ހިނދަކ 

 ލިބިދޭ މަންފާ އެފަރާތަކަށް ލިބިދޭންާވނެއެެވ.

 

ރަޙ މްކ ޑަ، ލާއިންސާނީ އަދަބ   
 ނ ދިނ މާއި އަނިޔާނ ކ ރ ން 

އެްއެވސް ކ އްޖަކަްށ، ެއކ އްޖާ ދިރިއ ޅެމ ންެގންދާ ޭގތެޭރަގއިެވސް ނ ަވަތ   .30

ތަޢ ލީމްދޭ މަރ ކަޒެއްަގއިެވސް ނ ަވތަ ކ އްާޖ ބަލަހައްޓާ 

ސް ނ ަވތަ ެއކ އްޖާ ދިރިއ ޅޭ އެނޫންެވސް މާަޙއ ލެްއަގިއ، މަރ ކަޒެްއަގިއެވ

ނ ަވތަ ކ އްޖާ ލަދ ަގންނާނެ ފަދަ އަދަބެއް ، ރަޙ މްކ ޑަ، ލާއިންސާނީ

ދީެގންނ ާވނެެއެވ. ނ ަވތަ ެއއްެވްސ ބާަވެތއްެގ އަިނޔާެއްއ ކޮށްެގން 

 ނ ާވނެެއެވ.

 

އަނިޔާކ ރ މާއި ގޯނާކ ރ މާއި  
ޝިކާރައަކަށްވާ  އިހ މާލ ވ މ ގެ  

 ކ ދިންނަށް ފަރ ވާ ލިބިދިނ ން 

އަނިޔާކ ރ ާމއި ޯގނާކ ރ މާއި އިހ މާލ ވ މ ެގ ޝިކާަރއަކަްށާވ  )ހ(  .31

ކ ދިން އަނބ ރާ މ ޖ ތަމަޢާ ގ ޅ މަށް ބޭނ ންާވ ޖިސްމާނީ އަދި 

ނަފްސާނީ ފަރ ާވ ލިބ މ ެގ ޙައްޤ ، ކޮންމެ ކ އްަޖކަށްމެ 

 ލިބިެގންެވއެެވ.

މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަާޔންކ ރާ ފަރ ާވ ކ ޑަކ ދިންނަށް މި  )ށ(  

ލަތްތަާކިއ އިންތިޒާމ ތައް ަދއ ލަތ ން ސީލިބިދެޭވނެ ަވ

 ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެެއެވ.

 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން  

މެނ ވީ ހައްޔަރ ނ ކ ރ މާއި  

 ބަންދ ނ ކ ރ ން 

ޤާނޫނާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން މެނ ީވ، އަދި އެންމެ ފަހ ެގ ފިޔަަވެޅއްެގ   .32

ޮގތ ަގއި މެނ ީވ، ކ ޑަކ އްަޖކ  ހަްއޔަރ ކޮްށ ނ ަވތަ 

ބަންދ ކޮށްެގންނ ާވނެެއެވ. އަދި އެފަދައިން އެކ އްޖަކ  ހަްއަޔރ  ނ ަވތަ 

ބަންދ ކ ރަންާވނީ، އެ ޙާލަތެއް ލާޒިމ ކ ރާ އެންމެ ކ ރ  މ އްދަތަކަށް 

ކަމ ަގިއވ މ ެގ އިތ ރަށް، ކ ަޑކ އްޖެްއެގ މައްޗަށް ކ ެރޭވ ޖިނާއީ ދަޢ ވާއެްއ 
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ސާބިތ ެވެގން އެކ އްޖާ ބަންދ ަގއި ބެހެއްޓ މަށް ކ ރެޭވ ޙ ކ މަކީ، ަގާވއިދ ން 

މ ރާޖަޢާކ ރެޭވ ނިންމ މަކަށް ާވންާވނެެއެވ. އަދި ަބންދ ކ ރ މަށް 

ޖޫޢަކ ރ މަށް  ފަހ ގައިެވސް، ެއކ އްޖާ އަނބ ރާ މ ޖ ތަމަޢަށް ރ  

އަމާޒ ކޮްށެގން ދެޭވ ފަރ ާވާއއި ޚިދ މަތްތައް ކ އްޖާއަްށ 

 ފޯރ ކޮށްދެމ ންެގންދަންާވނެއެެވ. 

 

ކ ޑަކ ދިންގެ ކަރާމާތަށް އ ނިކަން  

 އަންނަ މަޢ ލޫމާތ  ޢާންމ ނ ކ ރ ން 
ކ ޑަކ ދިްނެގ ކަރާމާތަށް އ ނިކަްނ އަންނަ ޮގތަކަްށ، ކ ަޑކ ދިންެގ  )ހ(  .33

 މަޢ ލޫމާތ  އެއްެވސް ފަާރތަކ ން ޢާންމ ކޮށްެގންނ ާވނެއެެވ.ޒާތީ  

ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގއިާވ ކ ދިްނނާއި، ކ ށ ެގ ިޝކާރަައކަށް  )ށ(  

ެވފަިއާވ ކ ދިންނާިއ، އެނޫްނެވސް ސަބަބަކަށްޓަަކއި އަޅާލ ާމއި 

ރައްކާތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ ދިްނެގ ނަމާއި، އެޑްރެާހއި، ތަޢ ލީމ  

ޙާޞިލ ކ ރާ ތަނ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ފަދަ ޒާތީ މަޢ ލޫމާތެއް ނ ަވތަ 

ސީދާޮގތ ން ނ ަވތަ ނ ސީާދޮގތ ން ނަމަެވސް ކ އްޖާައކީ 

ކާކ ކަން ދެނެަގނެޭވނެ ފަދަ އެްއެވސް މަޢ ލޫމާތެއް ނ ަވތަ 

އެކ ދިންެގ ތަްސީވރެްއ، ެއއްެވސް މީޑިއާެގ ނ ަވތަ އެނޫންެވސް 

 ާވނެެއެވ.ލަތެްއަގއި ޝާއިޢ ކޮްށެގްނ ނ ސީަވ

މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަެވސް، ކ އްޖާެގ  )ނ(  

މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި، ހ އްދަކ ެރިވެގްނާވ ޙާލަތްތަެކއްަގއި އަދި 

ލިޔ މ ން ރެކޯޑ ކ ެރޭވ ސަބަބ ތަކަށްޓަކަިއ، ޝަރ ޢީ ކޯޓަކ ްނ 

ނ ަވތަ ޗިލްޑްރެންސް ޮއމްބަޑްސްޕަރސަން ހ އްދަކ ރާ 

 ޢާންމ ކ ރެިވދާނެެއެވ.މިންަވރެއް 
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މި ބާބ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ަޙއްޤ ަތއް ކ އްާޖއަށް ލިބިދިނ މ ަގއި މި  )ހ(  .34 ޙައްޤ ތައް ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން 

ޤާނޫނ  ކިޔަންާވނީ ކ އްާޖެގ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާާވ 

 ޮގތަށެެވ.

އިދާރާއެްއަގއި ދައ ލަތ ެގ ކޮންމެ އިދާރާައކ ންެވސް، އެ  )ށ(  

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރާ އެންމެހަިއ 

މ ަވްއޒަފ ންނަކީ، ކ އްޖާެގ ަމޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާާވެނ 

ޮގތަށް މަސައްކަތްކ ރާ ނ ަވތަ ކ އްާޖެގ މަޞްލަޙަތަށް 

އިސްކަންދޭ މ ަވއްޒަފ ންކަްނ ކަށަަވރ ކ ރަްނާވނެެއެވ. ައދި 

ެގންާވ ތަްމރީން ލިބިފައިާވ ބައެްއކަން އެކަމަށް އެކަށީ 

 ކަށަަވރ ކ ރަްނާވނެެއެވ.
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކ ޑަކ ދިންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤ ތައް އެހެން  )ނ(  

ޤާނޫނަކ ން މާ ފ ޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ލިބިދެޭވނަމަ، އެ ޤާނޫނެްއެގ 

މަންފާ އެކ ދިންނަށް ލިބިދިނ މަކަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް 

 ނާޅައެެވ.
މި ބާބ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެއްެވސް ޙައްޤެއް ނ ަވތަ  )ރ(  

މިނިަވންކަމެއް ެއްއެވްސ ކ އްޖެްއެގ ކިަބިއން 

ނިގ ޅަިއެގންފިނަމަ، ނ ަވތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، އެކަމަށް އިންޞާފ ެވރި ޙައްލެްއ 

އިދާރާތަކަށާއި ޝަރ ޢީ ހޯދ މަށްޓަކައި ދައ ލަތ ެގ ަކމާބެހޭ 

ކޯޓ ތަކަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ޙައްޤ ، ކ އްާޖއަށް ނ ަވތަ ކ އްޖާެގ 

 ބެލެނިެވރިންނަށް ލިބިެގންެވެއެވ.
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މި ބާބ ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ޙައްޤ ތަކ ެގ އިތ ރ ން، ޤާނޫނ އަސާީސެގ   .35 އެހެން ޙައްޤ ތައް ލިބިދިނ ން 

ްނކޮށްފަިއާވ އެންމެހައި ދެަވނަ ބާބ ަގާއއި އެހެން ޤާނޫނ ތަކ ގައި ބަޔާ

ޙައްޤ ތައް، ޤާނޫނ އަސާީސަގއި ނ ަވތަ އެ ޤާނޫނ ތަކ ަގއި ކަނޑައެޅިަފއިާވ 

 ދާއިރާެގ ތެޭރަގއި ކޮންމެ ކ ްއޖަކަށްމެ ލިބިެގންެވެއެވ.

 

 ތިންވަނަ ބާބ  

 ކ ޑަކ ދިންގެ ޒިންމާ 

 
ކ އްޖާގެ ޒިންމާތަކާއި  

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
ކ އްޖަކަށްމެ މި ޤާނޫނ ންނާއި ޤާނޫނ އަސާސީން ޙައްޤ ތަކެްއ ކޮންމެ   .36

ކަށަަވރ ކޮށްދޭ ހިނދ ، ެއ ޙައްޤ ތަކާ އެކ އެީކގައި އަދާކ ރަންޖެހޭ 

މަސްއޫލިއްޔަތ ަތކަާކއި ާވޖިބ ަތކެއް އޮންނާެނއެެވ. އަދި އެ ޙައްޤ ތަކާިއ 

މަސްއޫލިއްޔަތ ަތކަކީ ަވކިނ ކ ރެޭވނެ ދެ އަސާސް ކަމ ަގިއާވ ހިނދ ، 

އަންނަނިިވ ކަންކަން ކ ރ މަކީ، ކ އްޖާެގ ޢ މ ރާއި ޤާބިލިއްަޔތ  ތަންދޭ  

މިންަވރަކ ން، މި ޤާނޫނ ގައި ކަނޑައަޅާަފިއާވ ޙ ދޫދ ެގ ތެެރއިން ކޮންމެ 

 ކ އްޖެްއެގ މަްއޗަށްެވސް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަެތކެެވ.
ފަރާތްތަކ ެގ މައިންބަފައިންނާއި ޢާއިާލއާިއ އ ނަގންަނއިދޭ  )ހ(  

އިރ ޝާދާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން އަޚްލާޤާއި ދިރިއ ޅ ްނ 

 ؛ބައްޓަންކ ރ ން
ހޯދ މަށް އެންމެ ިއސްކަންދީެގްނ  ންތަޢ ލީމާއި ތަމްރީ )ށ(  

 ؛ދިރިއ ޅ ން ހެޔޮޮގތ ަގއި ަބއްަޓންކ ރ ން
ދިެވހި ކޮންމެ ކ އްޖަކ މެ، ިއސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި އިސްލާމީ  )ނ(  

ތަރ ބިއްޔަތާ އެްއޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން ދިރިއ ޅ ން 

 ؛ބައްޓަންކ ރ ން
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 ؛އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އެހެން ީމހ ންނަށް އިޙްތިރާމްކ ރ ން )ރ(  
 ؛ކ ށްކ ރ މާއި ނޭދެޭވ ޢަމަލ ތައް ކ ރ މ ން ދ ރ ހެލިވ ން )ބ(  
ކަންކަން ޢާންމ  ދިރިއ ޅ މ ަގިއ ހެޔޮ ނަީތޖާ ނިކ ންނާނެ ޮގތަށް   )ޅ(  

 ؛ނިންމ މަށް އަބަދ މެ މަސައްކަތްކ ރ ން
ކޮންމެ ކ އްޖަކަްށ ލިބިެގްނާވ ިޖސްމާނީ އަދި ފިކ ރީ ޤާބިލ ކަން  )ކ(  

މ ޖ ތަމަޢަށް އަދި ޤައ މަށް ފައިދާހ ރި ޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ މަށް 

 ؛މަސައްކަތްކ ރ ން
ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން،  67ޤާނޫނ އަސާސީެގ  )އ(  

ދިެވހިރައްޔިެތއްެގ ހަިއސިްއަޔތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ފަރ ދީ 

 ޒިންމާ އަދާކ ރ ން.

 
 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  

 މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ 

 

މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން  
ކ އްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް  

 އިސްކަންދިނ ން  

ކ އްޖާެގ ަމއިންބަފައިންނާއި ބެެލނިެވރިން ކ އްޖާާއގ ޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން   .37

 ނިންމ މ ަގއި އެންމެ އިްސކަމެއް ދޭންާވނީ ކ އްޖާެގ މަޞްަލޙަތަށެެވ.

 

ކ އްޖާގެ ބަދަލ ވަމ ންދާ  
 ޤާބިލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކ ރ ން 

ކ އްޖާެގ މައިންބަަފއިންނާިއ ބެލެނިެވރިން ކ އްޖާާއގ ޅޭ  )ހ(  .38

އެންމެހައި ކަންކަން ނިންމ މ ަގިއ، އެކ އްޖާެގ ބަދަލ ަވމ ްނދާ 

 ޤާބިލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކ ރަްނާވނެއެެވ.

ބަދަލ ަވމ ްނދާ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަްށޓަކައި، ކ އްޖާެގ  )ށ(  

އެަވނީ، ކ ްއޖާ  ޤާބިލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކ ރ ން ކަމަށް ބ ނެފައި

ފ  ފ ދެމ ންއަންނައިރ ، ކ އްާޖއަށް ސައްރަހެދިބޮޑ ެވ، ތަ
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ކަންކަން ދަސްަވމ ންދާ ިމންަވރަށާއި، ކ އްޖާއަށް ޢިްލމ  

ލިބެމ ންދާ މިންަވރަށާއި، ކ އްޖާއަްށ ކަންކަން ފަޙ ްމާވ 

ކޮށް، ކ ްއޖާއާގ ޅޭ ކަންކަން ނިންމ މަށެެވ. މިންަވރަށް ރިޢާޔަތް

އްރަފ  ފ ދެމ ން ސަ އަދި ކޮންމެ ކ އްޖެްއެވސް ެހދިބޮޑ ެވ ތަ

އަންނައިރ ، ެއކ އްާޖެގ ޤާބިލިއްޔަތ ެވސް ތަރައްޤީަވމ ންދާނެ 

ކަމ ގައި ޤަބޫލ ކޮށް، ެއކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މާއެކ ، ކ އްޖާާއގ ޭޅ 

 ކަންކަން ނިންމ މަށެެވ.

 

ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހ ރި ޮގތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކ އްޖާ   .39 ޢާންމ  ޒިންމާތައް 

ތަރ ބިއްޔަތ ކޮްށ، ކ އްޖާއަްށ އ ނަގންަނއިދީ، ބަލަިއބޮޑ ކ ރ މަީކ 

މައިންބަފައިންެގ ައސާސީ ިޒންމާއެކެެވ. ކ އްޖާއަށް އަޅާލ މާއި، ކ އްޖާ 

 ެތރޭަގިއ، އަންނަނިިވ ކަންކަން ހިމެނެއެެވ.ބަލައިބޮޑ ކ ރ މ ެގ ޒިންމާެގ 
 ؛ކ އްޖާެގ ަޙއްޤ ތައް ަރއްކާތެރިޮކށްދީ، ޙިމާޔަތްކޮށްދިނ ން )ހ(  

ކ އްޖާ ދ ޅަހެޔޮ ިޞއްޙަތެްއގައި ހެދިބޮޑ ވ މަށް ބޭނ ންާވ  )ށ(  

ކާނާއާއި ބޯހިާޔަވހިކަމާިއ ސާފ ފެނާއި އެނޫންެވސް 

 ؛ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނ ން

ކ އްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ ެވކްސިްނ ދިނ މާއި، ޞިއްޙީ ފަރ ާވ  )ނ(  

ލިބިދިނ މާއި، ކ އްާޖެގ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ 

ދ ޅަހެޔޮކަމާއި، ކ އްާޖެގ ރައްކާތެރިކަާމއި، ކ ްއޖާެގ 

ތަރައްޤީއަށް ަމގ ފަހިކޮށްދިނ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

 ؛ކަންކަން ކ ރ ން
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ަވގ ީތޮގތ ން މައިންބަފައިްނ ކ އްޖާއާ ދ ރ ަގިއ ހ ންނަންޖެހޭ  )ރ(  

ޙިމާޔަތްކޮށްދެޭވެނ ޙާލަތެއްަގއި، ކ އްާޖެގ މަޞްލަޙަތ  

 ޒިންމާދާރ  ފަރާތަކާ ކ އްޖާ ބެލ ން ޙަާވލ ކ ރ ން.

 

ކ އްޖަކ  އ ފަންވ ާމއެކ ، އެކ ްއޖެއްެގ އ ފަންވ ން ޤާނޫނ ަގިއާވ  )ހ(  .40 އ ފަންވ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން 

ޮގތ ެގމަތިން ރަޖިސްަޓރީކ ރ މަކީ ެއކ އްެޖއްެގ 

 ކަމެެކެވ.މައިންބަފައިންނަށް ލާޒިމ ެވެގްނާވ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ކ އްޖަކ   )ށ(  

ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް މައިންބަފައިން އިހ މާލ ވެއްޖެނަަމ، 

އެކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތ  ޙިމާޔަތްކ ރެޭވނެ އެހެން ފަރާތެްއ 

މެދ ެވރިކޮށް ނ ަވތަ ސީދާ ދައ ލަތ ން އެކ އްާޖެގ އ ފަންވ ްނ 

 ރަޖިސްޓަރީކ ރަންާވނެެއެވ. 

ކ އްޖެްއެގ އ ފަންވ ން ޤާނޫނ ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން އެކ އްާޖެގ  )ނ(  

މައިންބަފައިން ރަޖިސްޓަީރނ ކޮށްފިނަމަ، އެކ އްޖާއާމެދ  

އިހ މާލ ީވ ކަމ ަގއި ބަލަިއ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

ހަދާ ަގާވއިދ ަގއިާވ ޮގތ ެގމަތިން އެކ އްޖާެގ 

 .މައިންބަފައިންނާމެދ  ފިޔަަވޅ  އެޅޭނެެއެވ

 

ކ އްޖާ ތަރ ބިއްޔަތ ކ ރ މާއި  
 އ ނގަންނައިދިނ ން 

އ ނެގނ މ ެގ ަޙއްޤ  ކ އްޖާައށް ލިބިދިނ މަށްޓަކައި، ކ އްޖާ  )ހ(  .41

ސްކޫލެްއގައި ރަޖިސްޓަީރކ ރ ާމއި ކ އްޖާ ަގވާއިދ ން ްސކޫލަށް 

ފޮނ ވ މަކީ، އަދި ކ އްޖާެގ އ ނެގނ މ ެގ ޙައްޤަށް އ ނިކަެމއް 

ޮގތަކަށް ކ އްޖާއާމެދ  އަބަދ މެ ޢަމަލ ކ ރ މަކީ ނާންނާނެ ފަދަ 

 މައިންބަފައިންެގ ޒިންާމއެެކެވ.
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ކ އްޖާެގ އަޚްލާޤ  ހެޔޮޮގތ ަގިއ ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި ކ އްޖާެގ  )ށ(  

ކަންކަން ބަލަހައްޓައި، ކ އްޖާއަށް ނަސޭހަތާިއ 

އިރ ޝާދ ދިނ މ ެގ ޙަްއޤ  މައިންބަފައިންނަށް 

ާލޤީ ފިޔަަވެޅއް ެއޅ މ ެގ ލިބިެގންީވނަމަެވްސ، އަޚް

ނަމ ަގިއިވޔަސް ނ ަވތަ ެއނޫންޮގތަކ ންިވޔަސް ކ އްޖާައށް 

އެްއެވސް އަނިޔާެއއްކޮްށ، ނ ަވތަ ކ އްާޖއަށް ރަޙ މްކ ަޑ، 

ލާއިންސާނީ އަދަބެްއ ދީެގންނ ާވނެެއެވ. ނ ަވތަ ކ އްޖާއާމެދ  

އެްއެވސް އިހާނެތި ޢަމަލެއް ނ ަވތަ ކ އްޖާ ލަދ ަގންނާނެ ފަދަ 

 ެވސް ޢަމަލެއް ހިންަގއިެގްނނ ާވނެެއެވ.އެއް 

ކ އްޖާ ބަލައި ޮބޑ ކ ރ މާިއ ތަރ ބިއްޔަތ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން މި  )ނ(  

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ނ ަވތަ އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން 

މައިންބަފައިން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކ ރަމ ން 

ިއޞްލާޙ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، ކ އްާޖެގ ނ ެގންދާނަމަ، އެކަން 

މައިންބަފައިންނާމެދ  ޤާނޫނ ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ފިޔަަވޅ  

 އެޅޭނެެއެވ.

 

ކ އްޖާގެ ފަރާތ ން ޤާނޫނ ގެ  
 ކ ރިމައްޗަށް ހާޒިރ ވ މ ގެ ޙައްޤ  

ކ އްޖާެގ އެންމެހަިއ ޒިންމާެއއް އ ފ ލ މ ެގ، އަދި ކ އްާޖެގ ފަރާތ ން   .42

ކ ރިމަްއޗަށް ހާޒިރ ވ މ ެގ ފ ރިހަމަ ޙައްޤ  އެކ އްޖާެގ މަންމައާިއ ޤާނޫނ ެގ  

 ބައްޕައަށް ނ ަވތަ އެކ އްޖާެގ ެބލެނިެވރިންނަށް ލިބިެގންެވެއެވ.

 

ޤާނޫނ ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން، ކ އްޖާެގ ޚަރަދ ތައް ބެލެހެއްޓ މަކީ  )ހ(  .43 ޚަރަދ  ދިނ ން 

 ޒިްނމާއެކެެވ.މައިންބަފައިންެގ ައސާސީ 
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މައިންބަފައިން ދ ނިޔޭގައި ތިބެ، ކ އްޖާ ބަލަހައްޓަމ ން  )ށ(  

ނ ަވތަ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކަނޑަެއޅޭ  ެގންދަނީ ދައ ލަތ ން

އެހެން ފަރާތަކ ންނަމަ، ކ އްޖާެގ މައިންބަފައިން ކ އްޖާެގ ޚަރަދ  

 އެފަރާތަކާ ޙަާވލ ކ ރަންާވނެެއެވ.
މައިންބަފައިން، އެމީހ ންެގ ދަރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚަރަދ   )ނ(  

ދިނ މ ގައި އިހ މާލ ވެއްޖެނަމަ، އެމީހ ން ޒިންމާދާރ ކ ރ ވ މަކީ، 

ދައ ލަތ ެގ ާވޖިބެެކެވ. އަިދ ދަރިންނަށް ޚަރަދ ދިނ މަށް 

މައިންބަފައިން ނ ކ ޅެދޭނަމަ، އެފަދަ ކ ދިންނަށް އެކަށީެގންާވ 

ަހމަޖައްސައިދިނ މަކީ ދައ ލަތ ެގ ދިރިއ ޅ މެއް އ ޅެޭވެނޮގތް 

 ޒިންމާއެެކެވ.

 

ކ އްޖާ އެހެން ފަރާތަކަށް ދޭ  
 ގެއްލ މަށް ޒިންމާވ ން 

ކ އްޖާ އެހެން ފަރާތަކަށް ދޭ ެގއްލ މެއް ނ ަވތަ އަނިާޔއަކަްށ  )ހ(  .44

ކ އްޖާެގ އިތ ރ ން ކ އްާޖެގ މައިންބަފައިން ޒިންމާާވްނާވނެެވ. 

ބަލަހައްޓަމ ންދަނީ ކ އްޖާެގ މައިންބަފައިްނ ނ ަވތަ ކ އްޖާ 

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކ ންނަމަ، އެފަރާތަކ ންެވްސ 

 ޒިންމާާވންާވެނއެެވ.

ކ އްޖާެގ ފަރާތ ން ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ދިނ މަށް މި މާއްާދެގ  )ށ(  

)ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ފަރާތަކ ން އިންކާރ ކ ރާނަމަ، ެއ 

އެފަރާތެްއެގ ކިބައިްނ ނަގައިދިނ މަށް އެދި ެގއްލ ްނ ބަދަލެއް 

ލިބ ނ  ފަރާތ ން ކޯޓ ަގއި ދަޢ ާވކ ރ މަކަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް 

 ނާޅައެެވ.
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ކ އްޖާ ބަލަހައްޓަނީ ކ އްާޖެގ މައިންބަފައިން ފިޔަަވއި އެހެން  )ހ(  .45 ކ އްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތ ގެ ޒިންމާ 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކ އްާޖެގ ފަރާތަކ ންނަމަ، މި 

މައިންބަފައިންނަށް މަތިކޮށްފައިާވ އެންމެހައި ޒިންމާާއިއ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ަތއް އެ ފަރާތެްއެގ މައްޗަށް ހިނާގެނެއެވ.

ކ އްޖާ ބަލަހައްޓާ މީހަކަށް ނ ަވތަ ފަރާތަކަށް، ކ އްޖާެގ  )ށ(  

ރައްކާތެރިކަމަށް ކ ރަންޖެހޭ މަންފާއަށް ނ ަވތަ ކ އްޖާެގ 

އެންމެހައި ކަންކަން، މި ޤާނޫނ ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ކ ރ މ ެގ 

 ބާރާއި އިޚްތިޔާރ  ލިިބެގންެވެއެވ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބ  

 ދައ ލަތ ގެ ޒިންމާ 

 

ޙައްޤ ތައް ހޯދައިދިނ މ ގައި  

 ދައ ލަތ ގެ ޢާންމ  ޒިންމާ 

 

ދެަވނަ ބާބ ގައި ބަޔާްނކ ރާ ޙައްޤ ތަްއ  މި ޤާނޫނ ެގ )ހ(  .46

ކ ޑަކ ދިންނަށް ކަަށަވރ ކޮށްިދނ މަށްޓަކައި ޤާނޫނީޮގތ ންނާިއ 

އިދާރީޮގތ ންނާއި އެނޫންެވސް ޮގތްޮގތ ން އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަަވޅ ަތއް އެޅ މަކީ ަދއ ލަތ ެގ ޒިންމާއެެކެވ.

ަރއްކާެތރިކޮށްދިނ މ ެގ ބައިނަލްއަްޤާވމީ ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް   )ށ(  

މ ޢާހަދާއާއި އެ މ ޢާހަދާެގ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި 

އެނޫންެވސް ިދެވހިރާއްޖެއިްނ ބައިެވިރެވފަިއާވ ކ ަޑކ ދިންެގ 

ޙައްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ ާމގ ޭޅ ބައިނަލްއަޤްާވމީ މ ޢާހަދާތަކ ެގ 

ލިއްޔަތ ތައް އަދާކޮށް، ދަށ ން ދައ ލަތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫ

އެއިން މ ޢާހަދާެއއްަގއި ިދެވހިރާއްޖެއިން އިޢ ތިރާޟްކޮށްފަިއާވ 
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ކަންކަން ފިޔަަވއި އެނޫން ަކންކަން ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކަިއ 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް އެޅ ަމީކ ދައ ލަތ ެގ ޒިންމާެއކެެވ.

ޤާނޫނ ތަކާއި ަގވާއިދ ަތކަީކ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލ ކ ރެޭވ  )ނ(  

ކ ޑަކ ދިްނެގ ަޙއްޤ ތައް ޙިާމޔަތްކޮށްދެޭވ، އަދި ެއކ ދިންެގ 

ޙައްޤ ތަކަށް ެއއްެވސް އ ނިަކމެއް ނާންނާނެ ޮގތ ެގމަތިން 

އެކ ަލާވލެޭވ ޤާނޫނ ތަކެއްކަން ދައ ލަތ ން 

 ކަށަަވރ ކ ރަްނާވނެެއެވ.

 

މައިންބަފައިންނަށް އެހީތެރިކަން  
 އެމީހ ން  ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި 

 ޒިންމާދާރ ކ ރ ވ ން 

ދަރިން ބަލައިބޮޑ ކޮށް ތަރ ިބއްޔަތ ކ ރ މ ަގިއ މައިންބަފައިްނ  )ހ(  .47

އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަާދކ ރ މަށް 

ަލތްތައް ސީމަގ ފަހިކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، އެކަީށެގންާވ ަވ

 ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ ދައ ލަތ ެގ ިޒންމާއެކެެވ.

ކ ޑަކ ދިންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤ ތައް ހޯދައިދިނ މ ަގއި ނ ަވތަ  )ށ(  

އެކ ދިންނަށް ފޯރ ކޮްށދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިަކން 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި މައިންބަފައިން އިހ މާލ ވެއްޖެނަމަ، 

އެކ ދިންެގ މައިންބަަފއިން ިޒންމާދާރ ކ ރ ވައި، އެކ ދިންނަށް 

ނ މަކީ ދައ ލަތ ެގ އަޅާލ މާއި ރައްކާތެިރކަްނ ފޯރ ކޮށްދި

 ޒިންމާއެެކެވ.

 

ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ އަމިއްލަ  
 ފަރާތްތަކާގ ޅޭ 

 

ކ ޑަކ ދިންނަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި ެއއްެވްސ ޚިދ މަތެއް   .48

ޕްރައިަވަޓއިްޒކ ރާނަމަ، އެފަަދ ފަރާތްތަކ ން ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދެނީ، މި 

ަގާވއިދ ތަކ ގައި ކަނޑައަޅާަފއިާވ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ 

މިންަގނޑ ތަކާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިންކަން ކަށަަވރ ކ ރ މަށްަޓކައި، އެފަދަ 
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ތަންތަން މޮނިޓަރކޮށް، ޖަާވބ ދާރީކ ރ ޭވެނ ނިޒާމެްއ ދައ ލަތ ްނ 

 ހަމަޖައްސަންާވނެެއެވ.

 

ކ ޑަކ ދިންނާގ ޅޭ ކަންކަން  
ނިންމ މ ގައި ކ ޑަކ ދިންގެ  

 ބައިވެރިވ ން ހޯދ ން 
 

ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ކ ޑަކ ދިްނނާގ ޅޭ ކަންކަން ނިންމ މ ަގިއ، ީވަވަރކ ން   .49

ކ ޑަކ ދިން ަބއިެވިރކޮށް، އެކ ިދންެގ ޚިޔާލ  ހޯދޭނެ ނިޒާެމއް ދައ ލަތ ން 

 ޤާއިމ ކ ރަންާވެނއެެވ. 

 

ކ ޑަކ ދިންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤ ތަކާއި، އެކ ދިންެގ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   .50 މަޢ ލޫމާތ  ޢާންމ ކ ރ ން 

މަސްއޫލިއްޔަތ ަތކާިއ، ބެލެނިެވރިންނާއި އެހެން ފަރާތްތަކ ެގ ޒިންމާތަކާ 

ގ ޭޅޮގތ ން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލ ންތެރިކ މަށްޓަކަިއ މަޢ ލޫމާތ   

އި ކ ޑަކ ދިން ޢާޢާންމ ކ ރ މާއި، އެކަންކަާމ ގ ޅޭޮގތ ން މ ޖ ތަމަ

 ރ މަށްޓަކައި ދައ ަލތ ން ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންަގންާވނެއެެވ. ހޭލ ންތެރިކ 

 

 ހަވަނަ ބާބ  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކ ގެ ޒިންމާ 

 

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ރައްާކތެރިކޮށްދީ، ޙިމާޔަތްކޮށްދިނ މާ  )ހ(  .51 ތަމަޢ ގެ ޒިންމާ ޖ  ޢާއިލާއާއި މ  

ޒިންމާތަްއ، ޢާއިާލއާިއ ގ ޭޅޮގތ ން މި ޤާނޫނ ން އަްނނަނިިވ 

 ތަމަޢަށް މަތިކ ރެއެެވ.ޖ މ 

 ؛ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ަރއްާކތެރިކޮށްދިނ ން  (1)   

ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅާލ މާިއ ރައްކާތެރިކަްނ   (2)   

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މާއި، 

 ؛ޯފރ ކޮށްދިނ ންކ ޑަކ ދިންނަށް އެހީތެރިކަން 
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އަޅާލ މާއި ރަްއކާތެރިކަން ނ ލިބޭ ކ ދިންނާއި،   (3)   

އަނިޔާާއއި ޯގނާެގ ިޝާކރައަކަްށާވ ކ ދިންެގ 

 މައްސަލަތައް ރިޕޯޓ ކ ރ ން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަާޔންކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ އިތ ރ ން،  )ށ(  

ކ ޑަކ އްޖެއް އެފަރާެތއްެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއާވ ކޮންމެ 

ފަރާތަކ ންެވސް، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޒިންމާ 

 އަދާކ ރ މަށް ލާޒިމ ެވެގންެވެއެވ.

 

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ރަްއާކތެރިކޮށްދިނ މާ ގ ޅޭޮގތ ން ިމ ޤާނޫނ ން    .52 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ގެ ޒިންމާ 

 މަތިކ ރެއެެވ.އަންނަނިިވ ޒިންމާތަްއ، އަމިްއލަ ފަރާތްތަކަށް 

މަސައްކަތ ެގ މާޙައ ލ ަގާއިއ ިވޔަފާރީަގއި، ކ ަޑކ ދިންެގ  )ހ(  

ޙައްޤ ތައް ރަްއކާތެރިކ ެރޭވނެ އަދި އެކ ދިންެގ ޙައްޤ ަތަކށް 

 ؛އިސްކަންެދޭވނެ ސިޔާސަތ ތަްއ ެގންގ ޅ ން 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގިއ ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅާލ ާމއި ރައްކާތެރިކަން  )ށ(  

 ؛ލަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ ންސީބައިެވިރެވ، އެކަމަށް ބޭނ ންާވ ަވ

ކ ޑަކ ދިންނަށް ަވޒީފާ ދިނ މ ގައި މި ޤާނޫނާިއ ަވޒީފާއާެބހޭ  )ނ(  

 .ޤާނޫނާ އެއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިްނ ޢަމަލ ކ ރ ން

 

ކ ޑަކ ދިންގެ ޙައްޤ ތަކަށް އ ނިކަން  
 ނ ކ ރ ން ލިބޭފަދަ ކަމެއް  

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަކަށް އ ނިަކން ލިބޭޮގތަށް ާވހަކަެދއްކ މާިއ، އެކ ދިންެގ  . 53

ޙައްޤ ތަކަށް އ ނިކަން ލިބޭނެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްަވރ ދިނ މަކީ މަނާކަމެކެެވ. 

ޤީޤ ކޮށް ޙްމިފަދައިން އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ޢަމަލ ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ތަ

އެކަމ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިނަށާިއ، އެަކން ތަކ ރާރ ާވ މިންަވރަށް ބަލައި އެކަމ ަގިއ 

ންމ ންނަށް ޚިދ މަތެއް ޢާޝާމިލ ާވ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކ ރ ން ނ ަވތަ 
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ދިނ މ ެގ ލައިސެންސެއް ލިބިފައިާވ ފަރާތެއްނަމަ، ލައިސެންސް 

 ނެެއެވ.ހިފެހެއްޓ ންފަދަ ފިޔަަވޅ ތައް މިނިސްޓަރ  އަޅަންާވ

 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ޤާނޫނ  ހިންގ ން 
 

 ހަތްވަނަ ބާބ  

 އިސް ޒިންމާ އޮތް ފަރާތް 

 

ކ ޑަކ ދިްނެގ ަޙއްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ މާ ގ ޭޅޮގތ ން މި  )ހ(  .54 މިނިސްޓަރ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  

ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާްނެވެގްނާވ ކަްނކަމ ެގ ތެރެއިްނ، ަވކި ފަރާތަާކ 

ޙަާވލ ކ ެރިވެގްނާވ މަްސއޫލިްއަޔތ ތައް ފިަޔަވިއ މި ޤާނޫނ ަގއި 

ބަޔާންެވެގންާވ އެނޫން މަްސއޫލިއްޔަތ ަތއް ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

 އެންމެ އިސް ޒިންމާ އ ފ ލާނީ މިނިސްޓަރެެވ.

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ރަްއކާތެރިކޮށްދިނ މާ ގ ޭޅޮގތ ންނާިއ  )ށ(  

ލިބިދޭންޖެހޭ އަޅާލ މާއި ރަްއކާތެރިަކން ކ ޑަކ ދިންނަށް 

ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ފޯރ ކޮްށދިނ މަށްޓަކައި ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ 

 ސިޔާސަތ ތައް ކަނޑަައޅާނީ މިނިސްޓަރެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ  )ނ(  

އެންމެހައި ބާރ ތަކާިއ، އަދާކ ރ މަށްޓަަކއި ސީދާޮގތ ން ބޭނ ންާވ  

އެންމެ ފ ރިހަމަޮގތ ގައި ކ ރ މަށް މަގ ފަހިކޮށްޭދ  އެކަންކަން

 އެންމެހައި ބާރ ތަްއ، މި ާޤނޫނ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރަށް

 ލިބިެގންެވއެެވ.
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 އަށްވަނަ ބާބ  

 ކ ޑަކ ދިންގެ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރިކ ރ މާބެހޭ ކައ ންސިލ  

 

ޙައްޤ ތައް  ކ ޑަކ ދިންގެ  
 ރައްކާތެރިކ ރ މާބެހޭ ކައ ންސިލ  

)ފަސްދޮޅަސް( ދ ަވހ ެގ   60މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ   )ހ(  .55

ތެރޭގައި ކ ޑަކ ދިްނެގ ަޙއްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ މާބެހޭ 

  ކައ ންސިލެއް ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އ ަފއްދަންާވެނއެެވ.

ކޮްށ ަވކިކ ާރނީ ންޢައްޔަކައ ންސިލަށް މެންބަރ ން  )ށ(  

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އ ފައްދާ ކައ ންިސލ    )ނ(  

 ޖަާވބ ދާރީާވނީ މިނިސްޓަރަށެެވ.

ކައ ންސިލ ެގ އިދާރީ ކަްނކަން ހިންާގ ބަލަހައްޓާީނ  )ރ(  

 މިނިސްޓްރީންނެެވ.

 

ކައ ންސިލ  އެކ ެލިވެގންަވީނ އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކ ެގ  )ހ(   .56 ކައ ންސިލ  އެކ ލެވިގެންވާ ގޮތް 

 މައްޗަށެެވ.

 ؛މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަާރތެއް (1)   

 ؛ޞިއްޙަތާބެހޭ ވ ޒާާރއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް  (2)   

 ؛ތަޢ ލީމާބެހޭ ވ ޒާރާއިން ކަނަޑއަޅާ ފަރާތެއް (3)   

ސަރިވސްއިން ކަނޑައަާޅ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް  (4)   

 ؛ފަރާތެއް

ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަްލެގ އޮފީހ ން ކަނަޑއަޅާ  (5)   

 ؛ފަރާތެއް



 

 

 

 

 

 

 39 

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ރަްއކާތެރިކޮށްދިނ މަށްޓަކަިއ  (6)   

މަސައްކަތްކ ާރ އަމިއްަލ ޖަމްޢިއްޔާތަކ ެގ ތެެރއިން 

 ކަނޑައަޅާ ދެ ފަރާތް.

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ަކއ ންސިލަށް، ެއ މި މާއްދާެގ )ހ(  )ށ(  

ކައ ންސިލ ން ބޭނ ންެވއްޖެ ހިނދެއްގައި އަންނަނިިވ 

 ފަރާތްތަކ ެގ ލަފާ ހޯދިދާނެއެެވ.

ތަމަޢ  ބާރ ެވރިކ ރ ވ މ ެގ ޖ ޒ ާވނ ންނާއި މ  (1)   

މަސްއޫލިއްޔަތ  ޙަާވލ ެވފަިއާވ ވ ޒާާރއިން ކަނޑައަާޅ 

 ؛ފަރާތެއް

ކަންކަމާބެހޭ ވ ޒާރާއިން ކަނޑަައޅާ އިސްލާމީ  (2)   

 ؛ފަރާތެއް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ން ކަނޑަައޅާ ޤާނޫނީ  (3)   

 ؛ަވކީެލއް

 މިނޫންެވސް، ަކއ ންސިލ ން ަކނޑައަޅާ ފަރާތެއް. (4)   

 

ކައ ންސިލ ގެ ރައީސާއި ނައިބ   

 ރައީސް 
ކައ ންސިލ ެގ ރައީާސިއ ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން  )ހ(  .57

ނައިބ  ރައީސްކަމަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބަަޔކ  

 ކ ރަްނާވނެެއެވ.ންޢައްޔަ

ކައ ންސިލ ެގ ރައީްސެގ ޒިންމާތަކަކީ ކައ ންިސލ ެގ  )ށ(  

މަސައްކަތްތައް ާރަވއި ހިންގ ާމއި، ަކއ ންސިލ ެގ ޖަލްސާތަކ ެގ 

 ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ މެެވ.

ކައ ންސިލ ެގ ނައިބ  ަރއީްސެގ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ަކއ ންސިލ ެގ  )ނ(  

ރައީސްެގ ޒިންމާތައް އަާދކ ރ މ ގައި އެހީތެރިެވދިނ މާިއ، 
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ކައ ންސިލ ެގ ރައީސް އޭާނެގ ޒިންމާތައް އަދާކ ރ މަްށ 

 ޢ ޛ ރ ެވިރާވ ޙާލަތްތަކ ަގއި އެ ޒިންމާތައް އަދާކ ރ ެމެވ.

އިބ  ރައީސް މަޤާމ ން ކައ ންސިލ ެގ ރައީސް ނ ަވތަ ނަ )ރ(  

އިސްތިޢ ފާދޭން ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ިއސްތިޢ ފާ 

 ހ ށަހަޅާނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށެެވ.

 ކައ ންސިލ ެގ ރައީސް ނ ަވތަ ނައިބ  ރައީސް މަޤާމ ން  )ބ(  

)ތިރީސް(   30އެއިން މަޤާމެއް ހ ސްާވތާ    ،އިސްތިޢ ފާދީފިނަމަ

ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި އެ މަޤާމަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މީހަކ  

 ކ ރަްނާވނެެއެވ.ންޢައްޔަ

 

 ކައ ންސިލ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ަތއް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީއެެވ.  .58 ކައ ންސިލ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ޙައްޤ ަތއް ަރއްކާތެރިކ ރ މާ ގ ޭޅޮގތ ންނާިއ ކ ޑަކ ދިްނެގ  )ހ(  

ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅާލ މާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މާ 

ގ ޭޅޮގތ ން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތ ތައް ކަނަޑއެޅ މ ަގިއ 

 ؛މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނ ން

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ަރއްކާތެރިކ ރ މާ ގ ޭޅޮގތ ންނާިއ  )ށ(  

 އަޅާލ މާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މާ ކ ޑަކ ދިންނަށް

ގ ޭޅޮގތ ން ދިެވހިރާއްޭޖގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިްސކަންދޭންީވ 

ކަންކަން ފާހަަގކޮށް، އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތަކާ ބެހޭޮގތ ން 

 ؛މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނ ން

މ ޢާހަދާއާއި، އެ ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްާވމީ  )ނ(  

މ ޢާހަދާެގ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާިއ، ކ ަޑކ ދިންެގ 

ޙައްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ ާމ ގ ޭޅޮގތ ން ދިެވހިރާއްޖެިއން 
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ބައިެވިރެވފަިއާވ އެނޫންެވްސ މ ޢާހަދާތައް ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ 

 ފިޔަަވޅ ތަކާމެދ  އަޅަންޖެހޭ ،އިތަންފީޛ ކ ރަމ ންދޭތޯ ބަލަ

 ؛ ލަފާދިނ ން މިނިސްޓަރަށް

ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ އަނިާޔ ހ އްޓ ވ މަށްޓަަކއި އަޅަންޖެހޭ  )ރ(  

 ؛ފިޔަަވޅ ތަކާ ބެޭހޮގތ ން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނ ން

ކ ޑަކ ދިންނަށް ައޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  )ބ(  

ޚިދ މަތްތައް މ ރާޖަޢާކޮށް، ޤައ މީ ނިޒާމ ެގ ދަށ ން ފޯރ ކޮްށދެޭވ  

އެ ޚިދ މަތްތައް އިތ ރަށް ތަަރްއޤީކ ރެޭވނެ ޮގތްތަާކ ބެހޭޮގތ ން 

 ؛މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނ ން

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ަރއްކާތެރިކ ރ މާ ގ ޭޅޮގތ ންނާިއ  )ޅ(  

ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅާލ މާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މާ 

ނޑައަޅާ ސިޔާސަތ ަތކާއި އަާމޒ ަތއް ގ ޭޅޮގތ ން މިނިސްޓަރ  ކަ

ޙާޞިލ ކ ރެެވމ ންދަނީ ކިހާ މިންަވރަކަށްތޯ ބަލައި، ސަރ ކާރ ެގ 

އިދާރާތަކ ން އެ ިސޔާސަތ ަތއް ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަަކއި ކ ރާ 

 ؛މަސައްކަތްތައް މ ރާޖަޢާކޮށް، މިނިސްޓަރަށް އަންަގމ ންދިޔ ން 

ރައްކާތެިރކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކ ޑަކ ދިންނަށް   )ކ(  

ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަާކއި އަިމއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފައިސާ 

ދޫކ ރާނެ އ ސޫލ  ދ ރާލާ ކަނޑައެޅ މާިއ، އެ އ ސޫލ ެގ ދަށ ން 

 ؛ފައިސާ ދޫކ ރ މ ަގއި އިްސކަްނދޭނެ ކަންކަން ކަނޑައެޅ ން 

ަރއްކާތެރިކ ރ މާ ގ ޭޅޮގތ ންނާިއ ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް  )އ(  

ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅާލ މާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މާ 

ގ ޭޅޮގތ ން ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ މަސައްކަތްކ ރާ އަމިްއލަ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ަބއިނަލްއަްޤާވމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގ ޅ ްނ 
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ބަދަހިކޮށް، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާެއކ  ހިންޭގ އެިކއެިކ 

 ؛ތްތައް ިވލަރެްސކ ރ ންޙަރަކާ

މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދ ތަކާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން   )ވ(  

އެކ ަލާވލަންޖެހޭ ސިޔާސަތ ތަކާއި، މިންަގނޑ ތަާކއި، 

 ތ ތައް އެކ ަލާވލ މ ަގއި މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނ ން. އައިޖ ރާ

 

ބައްދަލ ވ ންތަްއ ބާއްާވނެ ޮގާތއި، ކައ ންސިލ  ހިންގ މ ގައި ކައ ންސިލ ެގ    .59 ކައ ންސިލ ގެ ބައްދަލ ވ ންތައް 

ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތައް، ިމ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި 

 ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ.

 

 ނ ވަވަނަ ބާބ  

 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 

 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ  
 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް  

)ތިރީސް( ދ ަވހ ެގ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  )ހ(  .60

ތެރޭަގިއ، ކ ޑަކ ދިްނެގ ަޙއްޤ ތައް ަރއްކާތެިރކ ރ މަށާިއ، 

އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލ ން ބޭނ ްނެވފަިއާވ ކ ދިްނެގ މަޞްލަޙަތ  

ޙިމާޔަތްކ ރ މަށްޓަކައި ޚާްއޞަެވެގން މަސަްއކަތްކ ާރނެ 

އިދާރާެއއް، "ަޗއިލްޑް ެއންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ސަރިވސް" ެގ ނަމ ަގއި އ ެފދ ނީއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ަދށ ން އ ފެދޭ ސަރިވސްައކީ  )ށ(  

 މިނިސްޓްރީެގ ދަށ ން ހިނަގމ ންދާނެ ސަރ ކާރ ެގ އިދާާރއެެކެވ. 
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ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސާއގ ޭޅ  )ނ(  

ކަންކަމ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ޖަާވބ ދާރީާވނީ 

 މިނިސްޓަރެެވ.

 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ  
ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްެގ  )ހ(  .61

 މަސްއޫލިއްޔަތ ަތއް، ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީެއެވ.

އެހީތެރިކަމަށް ބޭނ ންެވފައިާވ ކ ޑަކ ދިންނަށާިއ   (1)   

އެކ ދިންެގ ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރ ލ ްނ 

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

އެހީތެރިކަން ބޭނ ންެވފަިއާވ ކ ަޑކ ދިންެގ މަޞްލަޙަތ    (2)   

 ؛ޙިމާޔަތްކޮށް، ކ ިރއެރ ވ ން 

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޭޅޮގތ ން ހ ށަހެޅޭ   (3)   

މައްސަލަތައް ބަލައި، ަކމާބެހޭ އިދާރާތަކ ެގ 

އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރ ލ މާެއކ ، އެ މައްސަލަތަކަްށ 

 ؛ޙައްލ  ހޯދައިދިނ ން

ކ ޑަކ ދިންނަށް ައޅާލ މާިއ އެހީތެރިކަން   (4)   

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި މަދ ެވެގން އަންނަނިިވ 

 ޚިދ މަތްތައް ދެޭވނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ ން:

    i.  ް؛ފެމިލީ ކޮންފަރެންސިންގެގ ޚިދ މަތ 

    ii.   ްކައ ންސެލިންގ އަިދ ސަޕޯޓ

 ؛ސަރިވްސެގ ޚިދ މަތް

    iii.  ް؛ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ 

    iv.  .ްރީހެބިލިޓޭޝަންެގ ޚިދ މަތ 
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މަސްތ ާވތަކެތީެގ ޝިކާރަައކަްށެވފަިއާވ ކ ދިންނަށް   (5)   

ފަރ ާވ ދިނ މާގ ޅޭ ކަންކަން، ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ 

 ؛އޭޖެންސީއާ ގ ޅިެގން ިވލަރެްސކ ރ ން

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެޭވ ކ ަޑކ ދިންނާ   (6)   

ގ ޭޅޮގތ ން މިނިސްޓަރ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނ ަގއި 

 ؛ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަން ޢަމަލީޮގތ ން ކ ރ ން

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެޭވ ކ ދިން ފޮސްޓަރ   (7)   

 ؛ކ ރ މާގ ޅޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ ކ ރ ން

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެޭވ ކ ދިންނާިއ   (8)   

ފޮސްޓަރކ ރެޭވ ކ ދިންާނ ގ ޭޅޮގތ ން އެިކ 

މެދ ަގއި ެއއްބާރ ލ ން ޤާއިމ ކ ރ މާއި، ދާއިރާތަކ ެގ 

 ؛އެ އިދާރާތަކ ެގ މަސަްއކަތްތަްއ ިވލަރެސްކ ރ ން

ކ ޑަކ ދިްނެގ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ބޭނ ންެވފައިާވ   (9)   

ކ ދިންެގ ބޭނ ންތަކަށް އަމާޒ ޮކށްެގން އެކ ދިންނަށް 

 ؛ބޭނ ންާވ އެހީ ނ ަވތަ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ ން

އަންނަނިިވ ކަްނކަމާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ  ދަފްތަރ ކޮށް    (10)   

 ބެލެހެއްޓ ން:

    i.   ޚާއްޞަ ރައްކާތެިރކަމަށް ބޭނ ންާވ

 ؛ކ ދިންެގ މަޢ ލޫމާތ 

    ii.   ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއިާވ ކ ދިންެގ

 ؛މަޢ ލޫމާތ 
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    iii.   ިފޮސްޓަރކ ރ މަށް ކަނޑައެޅޭ ކ ދިންނާއ

ކ ދިންެގ ފޮސްޓަރކެއަރގައި ތިޭބ 

 ؛މަޢ ލޫމާތ 

    iv.   ކ ޑަކ ދިން ބެލެހެއްޓ މަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ

 ؛މަރ ކަޒ ތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

    v.   ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަްއ

ރައްކާތެރިކ ރ މަށް މަަސއްކަތްކ ާރ 

 ؛އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

    vi.   ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަްއ

ރައްކާތެރިކ ރ ާމގ ޅޭ ެއނޫންެވސް 

 މަޢ ލޫމާތ . 

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޭޅޮގތ ން ދިރާސާތައް   (11)   

 އަދި ؛ ކ ރ ން

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ަރއްކާތެރިކ ރ މަށްޓަަކިއ   (12)   

ކ ރެޭވ މަސަްއކަތްތައް ާރަވިއ، ހިންގ މަށާއި، 

މޮނިޓަރކޮށް އިެވލ އޭްޓކ ރ މަށްޓަކައި ބޭނ ންާވ 

ންމ ކ ރ ން. ޢާތަފާސް ހިސާބ ތައް އެްއކ ރ މާއި 

މިޮގތ ން ކ ދިންެގ ޢ މ ރާއި، ޖިންސާއި، 

، ކ ދިްނ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމ ެގ ބާަވްތތަކަށާއި

ދިރިއ ޅެމ ންދާ ނ ަވތަ ނިްސބަތްާވ ޖިޯއްގރަފިްކ 

ސަރަޙައްދ ތަކާިއ، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ 

ޙާލަތްތަކަށް ބަލައި، ޑިްސއެްގރިޭގޓަްޑ ޑޭޓާ ނ ަވަތ 
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ތަފްޞީލީ ތަފާސް ހިސާބ ތައް ެއއްކޮްށ، 

 ޢާންމ ކ ރ ން.

ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަސްއޫިލއްޔަތ ަތއް މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި  )ށ(  

އަދާކ ރ މ ަގއި ޗައިްލޑް ެއންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ 

ސަރިވްސއިން ޢަމަލ ކ ރާނީ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

 ހަދާ ަގވާއިދ ަތކާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

 
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ  

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް  
 ހިންގ ން 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްެގ  )ހ(  .62

މަސްއޫލިއްޔަތ ަތއް ފ ރިހަމައަށް އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ 

ފައިސާ، ކޮންމެ އަހަރަކ ެވސް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން 

ފާސްކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ހިމަނައި، އެ ސަރިވސްއަްށ 

 ދޫކ ރަންާވނެެއެވ.

ގައިާވ ޮގތ ެގމަތިން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ މި މާއްދާެގ )ހ(  )ށ(  

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންާވ ފައިާސ 

ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ގައި ހިމެނ މަށްޓަކައި، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

)ަދއ ލަތ ެގ މާލިްއަޔތ ެގ ޤާނޫނ ( ާއއި އެ ޤާނޫނ ެގ   2006/3

ރީ އޮފް ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން މިނިސްޓް

 ފިނޭންސަށް މިނިސްޓަރ  ފޮނ ަވންާވނެެއެވ.
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 ދިހަވަނަ ބާބ  

 ލާމަރ ކަޒީ ބައެއް އ ސޫލ  

 

ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ގެ ތެރެއިން  

 ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ ން 
ރަށ  ކައ ންސިލ ތަާކއި އަޮތޅ  ކައ ންސިލ ަތކާއި ސިޓީ  )ހ(  .63

ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި މި  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އިޚްތިާޞްޞ ހިނާގ

 ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އެ ކައ ންސިލ ަތކ ން

އ ފ ލ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދީ، އެކަމަށް ޤާނޫނީ ބާރ  

ކައ ންސިލެއް ެއއީ، އެ  ލިބިދިނ މ ެގޮގތ ން، ެއއިން ޮކންމެ

 ކައ ންސިލެްއ ނިސްބަތްާވ ސަރަޙައްދ ަގއި، މި ޤާނޫނ  

ކ ރެޭވ ން  އެ ސަރަޙައްދަށް ޢައްޔަތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި

މިނިސްޓަރަށް  އޭޖެންޓ  ކަމ ަގިއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން

 ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އެއްެވސް ބާރެއް ނ ަވަތ  )ށ(  

ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ޒިންމާެއއް،  މަސްއޫލިއްޔަެތއް، ނ ަވތަ ޤާނޫނ 

 އަޮތޅ  ކައ ންސިލަކާ ނ ަވތަ ސިޓީރަށ  ކައ ންސިލަކާ ނ ަވތަ 

ކައ ންސިލަާކ މިނިސްޓަރ  ޙަާވލ ކ ރަްނާވނީ، ެއ 

ބޭނ ންާވ  މަސްއޫލިއްޔަަތކާއި ބާެރްއ ތަންފީޛ ކ ރ މަށް

ލަތްތައް އެ ަކއ ންސިލަކަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މާއެކ ، ިމ ސީަވ

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރ  ކަނޑައަޅާ ިސޔާސަތާ ެއްއޮގްތާވ 

 .ޮގތ ެގމަތިންނެެވ

ރަށ  ކައ ންސިލ ތަާކއި އަޮތޅ  ކައ ންސިލ ަތކާއި ސިޓީ  )ނ(  

ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ފެންަވރ ަގއި، ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަްއ 

ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކާއި، 
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ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރިކ ރ މާ ގ ޭޅޮގތ ްނ 

ފަރާތްތަާކިއ،  އިތ ރ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަްތކ ރާހޭލ ންތެރިކަން 

ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ާރ އަނިޔާއިން ެއކ ދިން 

ފަރާތްތަކ ެގ މަްއޗަށް  ސަލާމަތްކ ރ މަށްޓަކައި މަަސްއކަތްކ ރާ

މިނިސްޓަރ ެގ އިރ ޝާދާއި ބާރ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

 ހިނާގނެއެެވ.

ޮގތ ެގމަތިން، މި ޤާޫނނ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއާވ  )ރ(  

ކ ރެޭވ ން ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދަށް ޢައްޔަ

އޭޖެންޓެްއެގ ޮގތ ަގއި ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކާއި ިސޓީ 

ކައ ންސިލ ތައް ކަނޑައަަޅންާވނީ، އެއިން ކޮންެމ 

ކައ ންސިލެްއަގއި ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ކަމާގ ޅޭ 

ކ ރ މަށްފަހ ގައެެވ. ެއޮގތ ން،  ން މ ވައްޒަފ ން ތަމްރީފަންނީ 

ކޮންމެ ސިޓީ ކައ ންސިލެްއ އަދި ރަށ  ކައ ންސިލެްއަގއި 

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތކާ ގ ޭޅޮގތ ން މަސައްކަްތކ ރާނެ 

މ ަވްއޒަފަކ  ކަނޑަައޅަިއ، އެ މަސައްކަތްތައް އެ މ ަވއްޒަެފްއެގ 

އެފަރާަތށް ، ހިމަނައި ވަޒީާފެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ަތކ ެގ ތެރޭގައި

 އެކަީށެގންާވ ތަމްރީން ދޭންާވެނއެެވ.

 

 ކައ ންސިލ ތަކ ގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ  
ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ަރއްާކތެރިކ ރ މާއި، ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅާލ މާިއ   .64

ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މާގ ޅޭ ކަންކަން ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ފެންަވރ ަގއި 

އ ންިސލ ތަކ ެގ ަމއިަގނޑ  މަސްޫއލިއްޔަތ ތަްއ ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ ކަ 

 ތިރީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއަވީނއެެވ.
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ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ަރްއކާތެރިކ ރ މާއި، ކ ޑަކ ދިންނަށް  )ހ(  

އަޅާލ މާއި ރަްއކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ސިޔާސަތ ތަްއ 

ަކއ ންސިލ ެގ މިނިސްޓްރީން އަންާގ ޮގތެްއެގމަތިން 

 ؛ފެންަވރ ަގއި ތަންފީޛ ކ ރ ން

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ަރްއކާތެރިކ ރ މާއި، ކ ޑަކ ދިންނަށް  )ށ(  

އަޅާލ މާއި ރައްކާތެިރކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މާ ގ ޅޭޮގތ ން އެ 

ކައ ންސިލެްއެގ އިޚްތިޞާްޞެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ދާއިރާއެްއަގިއ 

ސަރަޙައްދެްއގައި ެއކިއެކި މަޝްރޫޢ ތައް ރާަވިއ ނ ަވތަ 

ހިންގ މާއި، ކަާމގ ޭޅޮގތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތްއ 

 ؛މިނިސްޓްރީން އަންާގ ޮގެތއްެގމަތިން އެޅ ން

އެ ކައ ންސިލެްއެގ އިޚްިތޞާޞްެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  )ނ(  

ސަރަޙައްދ ަގއި މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ާރަވިއ 

ހިންާގ އެިކއެކި މަސަްއކަްތތައް ހިނާގ ނ ހިނާގ ޮގތް 

 ؛ކ ރ ންޓ މިނިސްޓްރީން އަންާގ ޮގެތއްެގމަތިން ބަލައި ރިޕޯ

ކ ޑަކ ދިންނާމެދ  މައިންބަފަިއން އިހ މާލ ާވ މައްސަލަތަާކިއ،  )ރ(  

ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ އަނިާޔާއގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ  މި ޤާނޫނ ެގ 

 ؛ކ ރ ންޓ ކ ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓ ދަށ ން ރިޕޯ

އެ ކައ ންސިލެްއެގ އިޚްިތޞާޞްެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  )ބ(  

ސަރަޙައްދ ަގއި ކ ޑަކ ދިންެގ ޙައްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ ަމށް 

ކ ރެޭވ މަސަްއކަތްތައް ކ ރ މ ަގއި އެ ަކއ ންސިލަށް ނިސްބަތްާވ 

 ؛ވ ން ހޯދ ންރައްޔިތ ންނާއި އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކ ެގ ބަިއެވރި 
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ތައް ކައ ންސިލ ެގ  )ޅ(  

ފެންަވރ ަގއި ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ މިނިސްޓްރީއަށް އެހީތެރިކަން 

 ؛ނ ންފޯރ ކޮށްދި

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ަކއ ންސިލ ތަކ ްނ  )ކ(  

 ކ ރ ން.ކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާ އެނޫންެވސް ކަންކަން 

 

ކައ ންސިލ ތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތ   

 ޙަވާލ ކ ރ ން 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ަވިކ މަސްއޫލިްއޔަތ ތަެކއް، ަރށ   )ހ(  .65

އަތޮޅ  ަކއ ންސިލ ެގ  ކައ ންސިލ ެގ ފެންަވރ ަގއި ނ ަވތަ

ފެންަވރ ަގއި ނ ަވތަ ސިީޓ ކައ ންސިލ ެގ ފެންަވރ ަގއި 

ކ ރަްނާވނީ، އެ ބާރ ަތއް ޙަާވލ ކ ެރޭވ ކަމަްށާވނަމަ، ެއކަން 

ސާފ ކޮށް ަބޔާންކޮށް،  ނ ަވތަ ެއ މަސްއޫިލއްޔަތ ތައް

މިނިސްޓްރީއާއި ކައ ންސިލާ ދެމެދ  ެވޭވ އެއްބަްސވ މެްއެގ 

 ދަށ ންނެެވ.

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ތަކާ ޙަާވލ ކ ރެޭވ  )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތ ަތކ ެގ ދާއިާރާއއި، އެ މަސްއޫިލއްޔަތ ތަްއ 

ލަތްތައް ހޯދާނެ ޮގތާިއ، ސީޛ ކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ ަވތަންފީ

މިނިސްޓްރީއާއި ޤާނޫނ  ތަްނފީޛ ކ ރާ އެހެން އިދާރާތަކާިއ 

ކައ ންސިލ ތަކ ން، އެއް ފަރާތް އަނެއް ފަރާތާ ގ ޅިެގްނ 

މަސައްކަތްކ ރާނެ ޮގތާިއ، ަމސައްކަތްަތއް ިވލަރެްސކ ރާނެ 

ބަްސވ މ ަގއި އ ސޫލެްއ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ެއއް

 ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ.

ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކަާށއި އަޮތޅ  ކައ ންސިލ ަތކަށާއި ސިޓީ  )ނ(  

ދަށ ން ޙަާވލ ކ ރެޭވ  ކައ ންސިލ ތަކާ މި ޤާނޫނ ެގ
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މަސްއޫލިއްޔަތ ަތއް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދެްއަގއި 

ިދެވހިސަރ ކާރ ެގ ބަޔާންކ ރ މާއެކ ، އެ ަގވާއިދ    ތަފްޞީލ ކޮށް

 ގެޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަްނާވނެެއެވ.

 

 ހަތަރ ވަނަ ބައި 

 ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅާލ މާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން 
 

 އެގާރަވަނަ ބާބ  

 ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅާލ މާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ ޤައ މީ ނިޒާމ  

 
ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅާލ މާއި  

ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ  
 ޤައ މީ ނިޒާމ  ޤާއިމ ކ ރ ން 

އަޅާލ މާއި ަރއްކާތެިރކަން ބޭނ ންާވ ކ ދިންނަށާިއ، އެހީތެރިަކން ބޭނ ންާވ   .66

ކ ދިންނަށާއި އެކ ދިްނެގ މަިއންބަފައިންނަށް ބޭނ ންާވ ެއހީތެރިކަމާއި 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، ކ ަޑކ ދިންނަށް އަޅާލ މާިއ އެއްބާރ ލ ން 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމެއް މިނިސްޓަރ  

 ޤާއިމ ކ ރަންާވެނއެެވ.

 

ޤައ މީ ނިޒާމ ގެ ދަށ ން  
 ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން  

ަވނަ ާމއްާދަގިއ ބަޔާންކ ާރ ކ ަޑކ ދިންނަށް އަޅާލ މާިއ  66މި ޤާނޫނ ެގ   .67

ކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމ ެގ ދަށ ން އަންނަނިިވ ރައް

 ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭންާވެނއެެވ.

ކ ޑަކ ދިންނަށާއި އެކ ދިްނެގ ޢާއިލާތަކަށް އިޖްތިމާޢީ  )ހ(  

 ؛އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޚިދ މަތް



 

 

 

 

 

 

 52 

ތްތައް ހިމެޭނ އަރަްއކާތެރިކޮށްދޭ އިޖ ރާކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް   )ށ(  

ތަކީ ކަމާގ ޅޭ އިދާރާތަްއ އަަގާވއިދެއް އެކ ަލާވލ މާއި، މި އިޖ ރާ

 ؛ތަކަށްވ ން އަގ ިޅެގން މަސައްކަްތކ ރާނެ އިޖ ރާ

އަޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިކަްނ ބޭނ ންެވފައިާވ ކ ދިންެގ  )ނ(  

 ؛ކ ރ މ ެގ ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން ޓ މައްސަލަތައް ރިޕޯ

އަޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިކަްނ ބޭނ ންެވފައިާވ ކ ަޑކ ިދންެގ  )ރ(  

 ؛މައްސަލަތައް ބަލަިއ، ފިޔަަވޅ  އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމ ކ ރ ން

ކ ޑަކ ދިންނަށް ރައްކާތެރި ޫނން މާޙައ ލ ތަކ ން އެ ކ ދިން  )ބ(  

ވަކިކޮްށ، ރަްއކާތެރި މާޙައ ލެއްަގއި އެ ކ ދިން ބޭތިއްބޭެނ 

 ؛ލަތްތައް ާޤއިމ ކ ރ ންސީަވ

އަޅާލ މާއި ަރއްކާތެިރކަން ބޭނ ންެވފަިއާވ ކ ިދން  )ޅ(  

 ؛ފޮސްޓަރކ ރެޭވނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމ ކ ރ ން

ކ ޑަކ ދިންނާމެދ  އިހ މާލ ާވ ފަރާތްތަކާއި އެކ ދިންަނށް  )ކ(  

އަނިޔާާއއި ޯގނާކ ރާ ފަރާތްތަާކމެދ  ފިޔަަވޅ  ެއޅޭނެ ނިޒާމެްއ 

 ؛ޤާއިމ ކ ރ ން

ކ ޑަކ ދިންނަށް ރަްއކާތެރިކަްނ ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި، ޢާއިާލާއއި  )އ(  

އި ދައ ލަތާއި ައމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން ހިންާގ ޢާމ ޖ ތަމަ

 ؛ޙަރަކާތްތައް ިވލަރެްސކ ރެޭވނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރިކޮށްެދޭވ މިންަވރ   )ވ(  

ދެނެަގތ މަށްޓަކައި ެއކަށީެގްނާވ މަޢ ލޫމާތ  ރައްކާކ ރެޭވެނ 

 ؛ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން
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ކ ޑަކ ދިންނަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ން ފޯރ ކޮްށދޭ  )މ(  

ޚިދ މަތްތަކ ެގ ފެންަވރ  ބަލައި މޮނިޓަރކ ރެޭވނެ ނިޒާމެއް 

 ؛ޤާއިމ ކ ރ ން

ޙައްޤ ތައް ރަްއާކތެރިކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ބޭނ ންާވ ކ ޑަކ ދިްނެގ  )ފ(  

ލަތްތައް ހަމަހަމަ އ ސޫލަކ ން ބެހޭނެ ނިޒާމެއް ސީަވ

 ؛ޤާއިމ ކ ރ ން

މަރ ކަޒ ަތކާިއ  ޙީސްކޫލްތަކާިއ ހޮސްޕިޓަލ ތަާކއި ިޞއް )ދ(  

ންމ ން މެދ ެވރިކޮށް، ކ ޑަކ ދިްނެގ ޢާކައ ންސިލ ތަާކއި 

ައަވހަްށ ފިޔަަވޅ  އެޅޭނެ ނިާޒމެއް މައްސަލަތަކ ަގއި 

 ޤާއިމ ކ ރ ން.

 

ކ ޑަކ ދިންނަށް ައޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  )ހ(  .68 ޤައ މީ ނިޒާމ ގެ އަސާސްތައް 

ޤައ މީ ނިޒާމ  ބިނާެވފައި އޮންނަންާވނީ އަންނަނިިވ 

 އަސާސްތަކ ެގ މަްއޗަށެެވ.

 ؛ތަފާތ ނ ކ ރ ންކ ޑަކ ދިްނެގ މެދ ަގއި   (1)   

އަޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ ދިންެގ   (2)   

މަޞްލަޙަތ  ޙިމާޔަތްކޮށްދިނ މަށް އިސްކަންދެޭވެނ 

 ؛ޮގތަށް ކަންކަން ނިންމ މަށް

އެންމެ ފަހ ެގ ފިޔަަވެޅްއެގ ޮގތ ގައި މެނ ީވ، އަިދ   (3)   

ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް އެްނމެ ފައިދާހ ރި ޮގތް 

ކަމ ަގިއާވ ޙާލަތ ަގިއ މެނ ީވ، ކ އްޖަކ  އޭނާެގ 

 ؛މައިންބަފައިންނާއި ނ ަވތަ ޢާިއލާއާ ަވކިނ ކ ރ މަށް
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ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ކ ދިންނާއި ޚާއްަޞ   (4)   

ނިކަމެތިކަމެއް ކ ރިމަތިެވފަިއާވ ކ ދިންެގ ޙައްޤ ތަްއ 

 ؛ޙިމާޔަތްކޮށްދެޭވނެ ޮގތަށް ކަންކަން ނިންމ މަށް

ކ ޑަކ ދިންނާގ ޅޭ ކަންކަން ިނންމ މ ގައި ީވަވރަކ ްނ   (5)   

 އެކ ދިންެގ ަބއިެވިރވ ން ހޯދ ން.

ކ ޑަކ ދިންނަށް ައޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  )ށ(  

ޤައ މީ ނިޒާމ ެގ ދަށ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތައް 

ކ ޑަކ ދިންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި މަސަްއަކތްކ ރަންާވނީ، 

ލިބިފައިާވ  ންރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީ

 ފަރާތްތަކ ންނެެވ.

 
 ބާރަވަނަ ބާބ  

 އަޅާލ މާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނ ންވާ ކ ދިން 

 

އަޅާލ މާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނ ންވާ  
 ކ ދިން 

ޙާލަތެއްަގިއާވ ކ ދިންނަީކ އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ެގ ތެރެއިން  )ހ(  .69

 އަޅާލ މާއި ަރއްކާތެިރކަން ބޭނ ންާވ ކ ދިން ކަމ ަގއި ބެލޭނެެއެވ.

އެްއެވސް ފަރާތެްއެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ގައިނ ާވ ޮގތަްށ   (1)   

 ؛އަޅާނ ލާ ދޫކޮށްލާފަިއާވ ކ ދިން

ކ އްޖާ ރަްއކާތެރިކ ރ މަްށ ނ ަވތަ ކ އްާޖއަށް   (2)   

ޤާއިމ ކޮށްދިނ މަށް ރައްކާތެރި މާަޙއ ލެްއ 

އިހ މާލ ެވފަިއާވ ބެލެނިެވރިްނނާއެކ  ދިިރއ ޅެމ ންދާ 

 ؛ކ ދިން
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ބެލެނިެވރިންެގ ފަރާތ ން ނަފްސާނީ ނ ަވތަ ޖިސްމާނީ   (3)   

 ؛އަނިޔާ ލިބެމ ންދާ ކ ދިން

މަސްތ ާވ ެއއްަޗކަށް ދެިވިހފާފައިާވ، އެކަމަްށ   (4)   

 ؛ފަރ ާވހޯދޭނެ ޮގތެއް ނެތިފަިއާވ ކ ދިން

އެކްސްޕްޮލއިޓޭޝަންެގ ޢަމަލެއްެގ   (5)   

ޝިކާރައަކަްށެވފަިއާވ ނ ަވަތ އެފަދަ ޢަމަލެއްެގ 

ޝިކާރައަކަށް ެވދާނެ މާޙައ ލެއްަގއި ދިރިއ ޅެމ ންދާ 

 ؛ކ ދިން

ކ އްޖާެގ ޖިސްމާނީ ނ ަވަތ ނަފްސާނީ ނ ަވތަ   (6)   

އިޖްތިމާޢީ ދ ޅަހެޔޮކަމަށް ެގއްލ މެއް ކ ރިމަތިކޮށްފާނެ 

މާޙައ ލެއްަގއި ދިރިއ ޅެމ ންާދ ނ ަވތަ އެފަދަ 

މާޙައ ލަކަށް ތަޢާރ ފ ކ ރެިވާދނެ ޙާލަތެއް ނ ަވތަ 

 ؛ ޙާލަތްތަކެއް މެދ ެވިރެވފަިއާވ ކ ދިން

އިހ މާލ ވ މ ެގ ސަބަބ ން ޖިސްމާނީޮގތ ން ނ ަވަތ   (7)   

 ނަފްސާނީޮގތ ން ެގއްލ ްނެވފަިއާވ ކ ދިން.

ކ ޑަކ އްޖަކީ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަދަ އަޅާލ މާިއ  )ށ(  

ރައްކާތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ އްެޖއް ކަމ ަގއި ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް 

ެއފަދަ ޙާލަތެއްަގިއާވ ކ އްެޖއްކަްނ ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ، އެކ އްޖަކީ  

ޔަޤީންކ ރ މަށްޓަކައި މި ާޤނޫނ ެގ ތޭރަަވނަ ބާބ ަގއިާވ 

 ކ ރަންާވނެެއެވ.ޓ ޮގތ ެގމަތިން ެއކ އްާޖެގ މައްަސލަ ރިޕޯ
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 ތޭރަވަނަ ބާބ  

 ކ ޑަކ ދިންނާގ ޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓ ކ ރ ން 

 

ކ ރ މ ގެ ނިޒާމެއް  ޓ  ރިޕޯ

 ޤާއިމ ކ ރ ން 
 )ހ(  .70

 

 

)ހައެއް( މަސްދ ަވހ ެގ  6ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ މި 

ތެރޭަގިއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މައްސަލަ ރިޕޯޓ ކ ރާނެ ނިޒާމެްއ 

 މިނިސްޓަރ  ޤާއިމ ކޮށް، ެއކަން ޢާންމ  ކ ރަންާވނެއެެވ.

ކ ރ މ ެގ ިނޒާމ ެގ ޓ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަާޔންކ ރާ ރިޕޯ )ށ(  

ަވނަ މާއްާދެގ  69ކ ަޑކ އްޖަކީ ިމ ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދަކީ، 

)ހ( ެގ ދަށ ން އަޅާލ މާއި ރައްކާތެިރކަން ބޭނ ންާވ 

ކ އްޖެްއކަމަށް ބެލެޭވ ޙާލަތ ަގިއ އެކަން ޔަޤީންކ ރ މަށްޓަކައި، 

ސިއްރ  ހިފެހެއްޓިފަިއާވ، ރިޕޯިޓންގ ނ ަވތަ ރިފަރަލް ިނޒާމެްއ 

ލައި، އެ ޤާއިމ ކޮށް، އެފަދަ ކ ދިްނެގ މައްސަލަތައް ބަ

މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެްއ ހޯދައިދެޭވނެ މަގ  

 ތަނަަވސްކޮށްދިނ މެެވ.

 

އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކ ެގ ތެެރއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްެވސް ކ އްޖަކާބެހޭ   .71 ރިޕޯޓ ކ ރެވޭނެ ފަރާތްތައް 

 ރެިވދާެނެއެވ.މައްސަލަެއއް ރިޕޯޓ ކ 

 ؛ޭބނ ންެވފައިާވ ކ ދިންއަޅާލ މާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް  )ހ(  

އަޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިކަމަްށ ބޭނ ންެވފަިއާވ ކ އްޖާެގ  )ށ(  

 ؛މައިންބަފައިން

އަޅާލ މާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ބޭނ ންެވފައިާވ ކ އްޖާެގ ތިމާެގ  )ނ(  

 ؛މީހަކ 
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އަޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިކަމަްށ ބޭނ ންެވފަިއާވ ކ އްޖާެގ  )ރ(  

 ؛އަަވށްޓެރިން 

އަޅާލ މާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ބޭނ ންެވފައިާވ ކ އްޖާެގ ްސކޫލްެގ  )ބ(  

 ؛މ ަވްއޒަފެއް

އަޅާލ މާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ބޭނ ންެވފައިާވ ކ އްާޖެގ ޑޮކްޓަެރްއ  )ޅ(  

؛ ނ ަވތަ އެނޫްނެވސް ިޞއްޙީ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތެއް

  އަދި

ަރއްކާތެރިކަމަްށ ބޭނ ންެވފައިާވ ކ އްެޖްއެގ އަޅާލ މާއި  )ކ(  

 މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިާވ އެނޫންެވސް ފަރާތެއް.

 

ަވކި ކ އްޖަީކ، އަޅާލ ާމއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ އްޖެއްކަމަށް   .72 ރިޕޯޓ ކ ރ މ ގެ ޒިންމާ 

ޤަބޫލ ކ ރެޭވ ކޮންމެ ފަރާތަކ ން، ެއކަން ަޗއިލްޑް އެްނޑް ފެމިލީ 

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްއަށް ނ ަވތަ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސްައްށ 

 ރިޕޯޓ ކ ރަންާވނެެއެވ. 

 

ކ ރެވޭ ރިޕޯޓ ތަކާ ގ ޅިގެން އެޅޭނެ  
 ފިޔަވަޅ ތައް 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  )ހ(  .73

ސަރިވްސއަށް ރިޕޯޓެއް ިލބ މ ން ނ ަވތަ މައްސަލައެްއ 

އެ އިދާރާިއން އަންނަނިިވ ކަންކަްނ ، ހ ށަހެޅ މ ން

 ކ ރަންާވނެެއެވ.

 ؛ރިޕޯޓ ކ ރި ފަރާތަށް ލަފާދިނ ން   (1)   

ރިޕޯޓ ކ ރި މައްސަލައަކީ އ ފަންނ ާވ ކ އްޖަކާބެޭހ   (2)   

މައްސަލަެއއްނަމަ، އެކ އްާޖެގ މައިމީހާއަާށއި 

؛ ބައްޕައަށް އިރ ޝާދާިއ އެހީތެިރކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން
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އަދި މިކަމ ގައި ަމއިމީހާއަްށ އެކ އްާޖެގ ބައްަޕެގ 

 ؛ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ކ އްޖަކީ، ައޅާލ މާއި މައްސަލަ ނިސްބަތްާވ   (3)   

ރައްކާތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ އްޖެއްނަމަ، އެކ އްޖާއަްށ 

 ؛ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ކ އްޖާެގ އިތ ރ ން ކ އްާޖެގ ޢާއިލާއަށް ބޭނ ންާވ   (4)   

 ؛އިރ ޝާދާއި އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން

މައްސަލަ ބެލ މ ގައި ކަމާގ ޭޅ މ އައްސަސާތަާކއެކ    (5)   

ބާއްަވއި، އެހެން  ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ

އިދާރާެއއްެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަންޖެހޭ 

 ؛ ކަމެއްާވނަމަ، އެކަެމއް އެ އިދާރާއަކަށް އެްނގ ން

 ؛ތައް ބެލެހެއްޓ ންޑ ކ ރެޭވ މައްސަލަތަކ ެގ ެރކޯޓ ރިޕޯ  (6)   

( ަވނަ ނަންބަރ ަގިއ ބަޔާންކ ާރ 6އްދާެގ )ހ( ެގ )މާމި  )ށ(  

)ހަތަރެއް( މަހަކ ން ރައްޔިތ ންެގ  4ތަްއ، ކޮންމެ ޑ ރެކޯ

 މަޖިލީހ ެގ ކަމާގ ޅޭ ކޮމިޓީައކަްށ ފޮނ ަވންާވނެެއެވ.

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވްސއަށް  )ނ(  

މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅ މ ން، އެ ރިޕޯޓެއް ލިބ މ ން ނ ަވތަ 

 އިދާރާއިން އަންނަނިިވ ކަންަކން ކ ރަންާވނެެއެވ.

ީވ އެންމެ ައަވހަކަށް ަޗިއލްޑް އެންޑް ފެމިލީ   (1)   

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްައށް މައްސަލަިއެގ 

 ؛މަޢ ލޫމާތ  އެންގ ން



 

 

 

 

 

 

 59 

( ަވނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (2)   

( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް ހ ރި 6)

 ނަންބަރ ތަކ ަގއި ބަޔާްނކ ރާ ަކންކަން ކ ރ ން. 

 

ރިޕޯޓ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ  

 ޙިމާޔަތް 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މައްސަލައެއް ރިޕޯޓ ކ ރާ ފަރާތެއް އެ މައްސަލަެއްއ   .74

ރިޕޯޓ ކޮށްފައިަވީނ ހެޔޮ ނިޔަތ ަގިއ ކަމަށްާވނަމަ، އެފަރާތަށް އަންނަނިިވ 

 ޙިމާޔަތް ލިބިެގންެވއެެވ.

ކ ރި ކ ރ ަމކީ، ަމސައްކަތ ެގ އަޚްލާާޤއި ސ ލޫާކ ޓ އޭނާ ރިޕޯ )ހ(  

 އަދި ؛ ޚިލާފ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ނ ބެލ ން

ސަބަބ ން ޤާނޫނީ ޮގތ ން ކ ރ މ ެގ  ޓ ރިޕޯޓ ކ ރި ފަރާތާމެދ ، ރިޕޯ )ށ(  

 އެްއެވސް ފިަޔަވެޅއް ނޭޅ ން.

 

ރިޕޯޓ ކ ރާ ފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ   

 ސިއްރ ކ ރ ން 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޗައިލްޑް ެއންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްއަްށ   .75

ނ ަވތަ މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިްސ ސަރިވްސއަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލައަާކ 

ފަރާތ ެގ ނަން ނ ަވތަ އޭނާއަކީ ކާކ ކަްނ އެނޭގެނ ގ ިޅެގން، ރިޕޯޓ ކ ރާ 

ފަދަ އެނޫންެވސް ަމޢ ލޫމާތެއް، ތިންަވަނ ފަރާތަކާ 

 ޙިއްޞާކޮްށެގންނ ާވނެެއެވ.

 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއިާވ ކޮންމެ ކ އްޖަކަށްމެ ާވޞިލ ެވޭވނެ  )ހ(  .76 ކ ޑަކ ދިންގެ ހެލްޕްލައިން 

)ސައ ީވސް( ަގޑިއިރ   24ކ ޑަކ ދިްނެގ ހެލްޕް ލައިނެއް 

ޚިދ މަތް ދެޭވނެ ޮގތަށް، ޗައިްލޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ 

 ސަރިވްސަގއި ާޤއިމ ކ ރަންާވެނއެެވ.
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ކ ޑަކ ދިްނެގ ހެލްޕްލައިންއަީކ އެކ ދިން އެހީތެރިކަމާއި  )ށ(  

ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްަގިއ، ހިލޭ ގ ޅޭޮގތަށް 

 ޕްލައިނެއް ކަމ ަގއި ާވްނާވނެެއެވ. ފަރ މާކ ރެިވފަިއާވ ހެލް

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޤާއިމ ކ ރާ ކ ޑަކ ދިްނެގ  )ނ(  

ހެލްޕްލައިން ާވންާވނީ މިނިަވްނކަމާއި ދެފ ށް ފެންނަ ޮގތެއްަގއި 

 މަސައްކަތްކ ރާ ހެލްޕްލައިްނއަަކށެެވ.

ަޙއްޤ ތަާކގ ޅޭ ކ ޑަކ ދިްނެގ ހެލްޕްލައިނ ން ކ ޑަކ ދިންެގ  )ރ(  

މަޢ ލޫމާތާއި، އަޅާލ މާިއ ރައްާކތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ ދިންނަްށ 

މައްސަލަ ހ ށަހެޅޭނެ ޮގތްތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ 

 އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސަންާވނެެއެވ.

ކ ޑަކ ދިްނެގ ހެލްޕްލައިނާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ ، ޗައިލްޑް އެްނޑް  )ބ(  

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްއިން ފ ޅާ ާދއިރާެއްއަގއި ފެމިލީ 

 ޢާންމ ކ ރަންާވނެއެެވ.

ކ ޑަކ ދިްނެގ ހެލްޕް ލައިނަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތަކ ެގ ތަާފސް  )ޅ(  

ހިސާބ  އެކ ލަާވަލއި އަހަަރކ  އެއްފަހަރ  މިނިސްޓްރީެގ 

 ެވބްސައިްޓަގއި ޢާންމ ކ ރަންާވނެއެެވ.

 
 ސާދަވަނަ ބާބ  

 ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި ވަގ ތީ އެސެސްމަންޓްގެ އަމ ރ  

 

ކ ޑަކ އްޖަކީ އަޅާލ މާއި ަރއްކާެތރިކަން ބޭނ ންާވ ކ އްޖެއްކަމަްށ  )ހ(  .77 ތަޙްޤީޤ ކ ރ ން 

ފ ލ ހ ންނަށް ނ ަވތަ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

ސަރިވްސއަށް ޤަބޫލ ކ ެރޭވ އެކަީށެގންާވ ސަބަބ ތަެކއް 
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އެކ އްާޖެގ ޙާލަތ  ދެނެަގތ މަށްޓަކަިއ، އެ މައްސަަލ ހ ރިނަމަ، 

ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ނ ަވތަ ސޯޝަލް އިންކ އަީރ 

އެސެސްމަންޓެއް ހެދ މ ެގ ާބރ  ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސއަށް ލިބިެގންެވއެެވ.

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ކ ޑަކ އްޖަކާބެހޭ މައްސަަލެއއް  )ށ(  

ސަރިވްސއަށް ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަައކާބެހޭ 

މަޢ ލޫމާތ  ީވ އެންމެ އަަވަހކަށް ަޗއިލްްޑ އެންްޑ ފެމިލީ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސއާ ިޙއްޞާކ ރަްނާވނެެއެވ.

ފ ލ ހ ންނަށް ރިޕޯޓ ކ ރެޭވ މައްސަލަެއއްަގއި، ކ އްޖަކާެމދ   )ނ(  

ކޮށްފިކަމަށް ބެލެޭވނަމަ، އެކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ަވގ ތ ްނ ކ ށެއް 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސއަށާިއ، 

 ކަމާބެހޭ އެނޫންެވސް ފަރާތްތަަކށް ފ ލ ހ ން އަންަގންާވނެެއެވ.

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްއަށް ހ ށަހެޅޭ  )ރ(  

މައްސަލަެއއްަގއި ކ އްޖަކާމެދ  ކ ށެއް ކޮށްފިކަމަށް ެއ 

ސަރިވްސއަށް ތ ހ މަތ ކ ރެޭވނަމަ، އެކަްނ 

ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްޓަކައި، ލަްސނ ކޮށް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ 

 ސަރިވްސއަށް އެ މައްސަލަ ހ ށަހަޅަންާވނެެއެވ. 

ކ ޑަކ އްޖަކީ އަޅާލ މާއި ަރއްކާެތރިކަން ބޭނ ންާވ ކ އްޖެއްކަމަްށ  )ބ(  

ފ ލ ހ ންނަށް ނ ަވތަ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

ސަރިވްސއަށް ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ، ީވ އެންމެ އަަވހަކަްށ، އެ 

މައްސަލަެއއް ތަޙްޤީޤ ކޮށް، ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތ  

 ޔަަވޅ ތައް އަޅަްނާވނެެއެވ.ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މަށް އަޅަންެޖހޭ ފި
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މި މާއްދާެގ ދަށ ން ހިްނާގ ަތޙްޤީޤެއް ހިންަގްނާވނީ، އެފަދަ  )ޅ(  

ލިބިފައިާވ ން މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަްށ ޚާއްޞަ ތަމްރީ

 އޮފިސަރ ންނެެވ.

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކ ރާ ތަްޙޤީޤެއް ކ ރ މ ަގއި، އަންނަނިިވ  )ކ(  

 ކ ރ މ ެގ ބާރ ، ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންެވެއެވ.ކަންކަން 

ތަނަކަށް ނ ަވތަ ޢިމާރާތަކަށް ެއތަނ ަގއި ތިބި ނ ަވތަ   (1)   

އެތަނެްއެގ ެވރިފަރާތ ެގ ހ އްަދއާެއކ ، ނ ަވތަ ހ އްަދ 

ތަންތަން ބަލައި ، ނ ދީފިނަމަ ަގދަކަމ ން ަވދެ 

 ؛ފާސްކ ރ ން

ތަޙްޤީޤަށް ހެއްކެްއެގ އެތަނަކ ން ނ ަވަތ ޢިމާރާތ ން   (2)   

މ ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވ ތަކެތި ންޮގތ ަގއި މ ހި

 ؛އަތ ލ މ ެގ ބާރ 

، އެތަނާއި އެތަނ ަގިއާވ ަތކެތި ފޮޓޯނެގ މާއި  (3)   

 އަދި ؛ ފިލްމ ކ ރ މާއި ީވިޑއޯކ ރ މ ެގ ބާރ 

އެމީހަކަށް އެނގ ނ  މިންަވރަކ ން ތަޙްޤީޤަްށ   (4)   

ސ ާވލަްށ ، ދިނ މަށާއިބޭނ ންާވ ތެދ  މަޢ ލޫމާތ  

 ޖަާވބ ދިނ މަށް އެކި ފަރާތްތަަކށް އެންގ މ ެގ ބާރ .

އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ަގއި ފިަޔަވިއ، މި މާއްދާެގ )ކ( ަގިއ  )އ(  

ބަޔާންކ ރާ ބާރ ތަކ ެގ ބޭނ ންކ ރެޭވނީ ޯކޓ  އަމ ެރއްެގ 

 ދަށ ންނެެވ.

އެތަނެްއަގއި ތަނަކަށް ނ ަވތަ ޢިމާރާތަކަށް ެވއްދ މަށް    (1)   

ތިބި ބަޔަކ  އިންކާރ ކ ރާނަަމ ނ ަވތަ އެތަަނކަށް 

 އަދި ؛ ނ ަވދެޭވނަމަ
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ކޯޓ  އަމ ރެއް ލިބެންދެން އެތަނަކަށް ަވނ ްނ   (2)   

ލަސްކޮށްފިނަމަ، ކ އްާޖައށް ނ ރައްކަެލއް 

ކ ރިމަތިެވދާނެކަމަށް ބެލ މަށް އެކަީށެގންާވ ހެިކ 

-ަވނ މަށް ސަބްލިބިފައިާވ ޙާލަތ ަގއި، އެތަނަށް 

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިްސ ޭރންކ ން ފެށިެގން މަތީ 

 ރޭންކެއްެގ އޮފިސަރެްއެގ ހ އްަދ ލިބިފައިާވނަމަ.

މި މާއްދާެގ )ކ( ގައި ބަޔާްނކ ރާ ބާރ ތަކ ެގ ބޭނ ންކ ާރއިރ ،  )ވ(  

މައްސަލަިއެގ ޙާލަތާއި އެކަމ ެގ ބޭނ ންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ފ ލ ހ ންނާއެކ  ޗައިލްޑް ެއންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ސަރިވްސެގ މ ަވއްޒަފ ން ބަިއެވރިކ ެރިވދާނެެއެވ.

ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބިދެޭވ މަޢ ލޫމާތެއް ނ ަވތަ އެފަދަ  )މ(  

މ ޢާމަލާތެއްެގ މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މ ގައި ެއްއެވސް ފަރާތަކަށް 

 ނ ާވނެެއެވ.މަޖ ބޫރ ކޮށްެގން 

މި މާއްދާަގިއ ބަޔާންކ ރާ ކޯޓ  އަމ ރެއް ނެރެދިނ މ ަގއި، ޖިނާީއ  )ފ(  

ތ ެގ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ތަންތަން ބަލައި ފާސްކ ރ މަށް އައިޖ ރާ

ތ ތައް އަނެރޭ ކޯޓ  އަމ ރާ ގ ޅޭޮގތ ން ަޢމަލ ކ ރެޭވ ޢާންމ  އިޖ ރާ

 ހިނާގނެއެެވ.

 

ތަޙްޤީޤ ގެ މަޢ ލޫމާތ   
 މައިންބަފައިންނަށް އެންގ ން 

ކ އްޖަކަށް ެގއްލ ެމއް ލިބިފަިއާވ ކަމަށް ނ ަވތަ ލިބިދާނެ ކަމަށް  )ހ(  .78

ފެނިެގން ނ ަވތަ އެފަދަ ކަމަކާ ގ ޅިެގން ކ އްާޖއަށް ލިބެންޖެހޭ 

ރައްކާތެރިކަމަީކ ކޮބަިއކަން ެދނެަގތ މަށްޓަކައި ކ ރިއަްށެގންދާ 

މަތިެވފަިއާވ ނ ރަްއކަލަީކ ތަޙްޤީޤެއް ފަށާއިރ ، އެކ އްޖާައށް ކ ރި

ނ ަވތަ ގެއްލ މަކީ ކޮބައިަކމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  އެކ އްޖާެގ 
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މައިންބަފައިންެގ ތެެރއިން އެކަކަްށ ނ ަވތަ ދެމީހ ންނަށް 

 ލަސްނ ކޮށް ފޯރ ކޮށްދޭންާވނެެއެވ.

ތަޙްޤީޤ  ނިމ މާއެކ ، ަތޙްޤީޤ ެގ ނަތީޖާ ކ އްާޖެގ  )ށ(  

އެކަކަްށ ނ ަވތަ ދެމީހ ންނަށް މައިންބަފައިންެގ ތެެރއިން 

ފޯރ ކޮށްދޭންާވނެެއެވ. އަިދ އެ މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށް 

މައިންބަފައިން އެދެނީ ލިޔ މ ން ކަމ ގައިާވނަމަ، އެ މަޢ ލޫމާތ  

 ދޭންާވނީ ލިޔ މ ންނެެވ.

އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ަގއި، މައިންބަފައިންނަށް މަޢ ލޫމާތ   )ނ(  

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި އެަވގ ެތްއަގިއ ކޮންމެހެން ބޭނ ންާވ 

މިންަވރަކަށް މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  މައްސަަލ 

 ބަލަމ ންދާ އިދާރާއަކަށް ލިބިެގންެވެއެވ.

ކ އްޖާއަްށ ކޮށްފަިއާވ އަނިާޔެއއް ނ ަވަތ ދީފަިއާވ  (1)   

ފަރާތެއްެގ މައްޗަށް ގެއްލ މަކާ ގ ޅިެގން ެއއްެވްސ 

ޖިނާއީ ކ ށެްއެގ ދަޢ ާވ އ ފ ލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ޮއެވ، 

މި މާއްދާެގ )ށ( އާ ެއއްޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ެއ 

އިދާރާއިން މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ 

؛ ކ ށެްއެގ ތަޙްޤީޤަށް ހ ރަސް ެއޅިދާނޭކަމަށް ފެނ ން

 ތަނ ަވ

ކ ރިމަތިެވފަިއާވ ނ ރައްކަލަކީ އޭނާެގ ކ އްޖާއަށް  (2)   

މައިންބަފައިންެގ ކިބައިްނ ކ ރިމަތިެވފައިާވ 

ނ ރައްކަލެއް ކަމ ަގއި ބެލެވ ާމެއކ ، މި މާއްާދެގ )ށ( 

އާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލ ކޮށްފިނަމަ ކ އްޖާއަށް ެގއްލ މެްއ 

 ކ ރިމަތިެވދާނެކަމ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތ ން.
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ކ އްޖަކަށް ައޅާލ މާއި ރައްާކތެރިކަން ބޭނ ންާވކަން ނ ަވތަ ނޫންކަން    .79 އަމ ރ  ވަގ ތީ އެސެސްމަންޓް  

ދެނެަގތ މަށްޓަކައި ކ ރިއަްށެގންދެޭވ ތަޙްޤީޤެްއެގ ތެރޭަގިއ ކ ރަންޖެހޭ 

ކަންކަން ކ ރ މަށް ކ އްޖާެގ މަިއންބަފައިންެގ ނ ަވތަ ބެލެނިެވިރޔާެގ ރ ހ ން 

ނ ަވތަ ބެލެނިެވރިާޔެގ ރ ހ ން ނ ލިބިއްޖެނަމަ، ނ ަވތަ މައިންބަފައިންެގ 

ނ ހޯދޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދ ެވރިވެއްޖެނަމަ، ަވގ ތީ އެސެސްމަންްޓ އަމ ރަކަށް 

 އެދި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ.

 

ވަގ ތީ އެސެސްމަންޓް އަމ ރަށް  
 އެދި ހ ށަހެޅ ން 

ަވނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކ ރާ ަވގ ީތ  79މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .80

އަމ ރަކަށް ެއދި ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ އެސެސްމަންޓް 

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސއަްށ ނ ަވތަ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 

 ސަރިވްސއަށް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ަވގ ތީ އެެސސްމަންޓް އަމ ރަކަްށ  )ށ(  

އެދި ކޯޓަށް ހ ށަހަާޅިއރ  އަންނަނިިވ ކަންަކން 

 ފ ރިހަމަާވންާވނެއެެވ.

ަވނަ މާއްާދަގިއ   79އަމ ރަށް އެދެނީ، މި ޤާނޫނ ެގ   (1)   

ބަޔާންކ ރާ ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރެއިން ކޮން 

 އަދި؛ ސަބަބަކަށްކަން

 އަމ ރ ެގ ދަށ ން ކ ރ މަށް އެޭދ ކަންކަން.  (2)   

 

ވަގ ތީ އެސެސްމަންޓް އަމ ރެއް  

 ނެރެދިނ ން 
)ހ( ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ  މާްއދާެގަވނަ  80ޤާނޫނ ެގ މި  )ހ(  .81

ހ ށަހެޅ މަކާ ގ ޅިެގން ސާފ ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން 

ަވނަ  79ސާފ ކ ރ މަށްފަހ  މެނ ީވ، އަދި މި ޤާނޫނ ެގ 
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މާއްދާގައި ބަޔާްނކ ރާ ސަބަބެްއ މެދ ެވރިެވފައިާވ ޙާލަތެްއަގއި 

މެނ ީވ، ަވގ ތީ އެެސްސމަންޓް އަމ ރެއް ކޯޓ ން 

 ާވނެެއެވ.ނެރެދީެގންނ 

އެްއެވސް ކ އްޖަކާ ގ ިޅެގން، ކޯޓ ން ަވގ ތީ އެެސސްމަންޓް  )ށ(  

އަމ ރެއް ނެރެދޭންާވނީ، ެއކ ްއޖާއަކީ ައޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިަކން 

ބޭނ ންެވފައިާވ ކ އްެޖއްކަމަށް ކަށަަވރ ކ ރ މަށްަޓކައި ތަޙްޤީެޤއް 

އެސެސްމަންްޓ ކ ރިއަށް ެގންދަންޖެހި، އެފަދަ ތަޙްޤީޤެއް ަވގ ތީ  

އަމ ރަކާ ނ ލައި އެެދޭވ ޮގެތއްަގއި ކ ިރއަށްނ ެގންެދޭވނެަކން 

 ކޯޓަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަެއެވ.

ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކ ާރ  78މި ޤާނޫނ ެގ  )ނ(  

ޙާލަތ ގައި، ަވގ ތީ އެސެސްަމންޓް އަމ ރެއް ނެރެދިނ މ ގައި، 

ަމއިންބަފައިންނަށް ެއފަދަ ހ ށަހެޅ މަކާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ކ އްޖާެގ 

ދިނ މަކާ ނ ލައި ނ ަވތަ އެފަާރތްތަކ ެގ ބަހެްއ ހޯދ މެއް ނެތި 

 ކޯޓަށް އެފަދަ އަމ ރެއް ނެރެެދިވދާނެެއެވ.

 

ވަގ ތީ އެސެސްމަންޓް އަމ ރަކ ން  

 ލިބިދޭ ބާރ ތައް 
އަމ ރެއްަގއި ޗައިލްްޑ ކޯޓ ން ނެރޭ ަވގ ތީ ެއސެްސމަންޓް  )ހ(  .82

އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްަޝން ސަރިވްސއިން ނ ަވަތ 

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވްސއިން އަންނަނިިވ ކަންތައްތަކ ެގ 

ތެރެއިން ކަމެއް ނ ަވތަ ކަންަތއްތަކެްއ ކ ރ މަށް އަމ ރ ކ ރ މ ެގ 

 ބާރ  ދެިވދާނެއެެވ.

 ؛ ކ އްޖާއާ ގ ޅ ން ބަހައްޓަމ ންިދޔ މަށް  (1)   

ކ އްޖާައކީ އަިނޔާ ލިބިފައިާވ ކ އްޖެއްނަމަ، ނ ަވތަ   (2)   

ބައްޔެއް ެވފަިއާވ ކ އްެޖއްނަމަ، ކ އްާޖއަށް 
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ކޮންމެހެން ބޭނ ންާވ މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަންތަްއ 

 އަދި؛ ހެއްދ މަށާއި، ޞިއްޙީ ފަރ ާވ ދިނ މަށް

ކ ރިމަިތެވފަިއާވ ނ ރައްކަލަީކ، ކ އްާޖެގ ކ އްޖާއަށް   (3)   

މައިންބަފައިންެގ ކިބައިްނ ކ ރިމަތިެވފައިާވ 

ނ ރައްކަލެއްނަމަ، ކަނަޑއެޭޅ ަވކި ފަރާެތއްެގ 

ހާޒިރ ަގިއ މެނ ީވ ކ އްޖާާއ ސީދާ ނ ަވތަ ނ ސީދާ 

ޮގތ ން ެއއްެވސް ގ ޅ މެއް ނ ބޭއްވ މަށް ކ އްޖާެގ 

 މައިންބަފައިންނަށް އެންގ މަށް.

އަންނަނިިވ ކަންކަން ފ ރިހަމަާވނަމަ، ކ އްޖާ ހ ރި ކަމަށް  )ށ(  

ޤަބޫލ ކ ރެޭވ ތަނަކަށް ަވދެ ކ އްޖާ ހޯދ މަށް ކ ރަންޖެހޭ 

އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ މަށް ަވގ ތީ އެސެސްމަންޓް އަމ ރަކ ްނ 

 ހ އްދަކ ރެިވދާނެެއެވ.

މައިންބަފައިން ނ ަވަތ ތަނަކަށް ވެއްދ މަށް ކ އްޖާެގ   (1)   

ބެލެނިެވރިން ނ ަވތަ ކ ްއޖާއާ އެއިރެްއަގއި 

ޙަާވލ ެވހ ރި އެހެން ފަރާތަކ ން އިންކާރ ކޮށްފިނަމަ 

 އަދި؛ ނ ަވތަ ކ އްޖާ ީވތަނެއް ނޭނޭގނަމަ

އެ އަމ ރ  އެންެމ އެދެޭވ ޮގަތކަށް   (2)   

ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި އެތަަނަކށް ަވނ ން މ ހިންމ   

 ކަމަށްާވނަމަ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ތަނަކަށް ަވނ މަށްފަހ   )ނ(  

އޮފިސަރަކަށް ލިބިެގނާްވ  ލާމި މާއްދާެގ ދަށ ން މައްސަލަ ބަ

ބާރ  އެންމެ އެދެޭވ ޮގެތއްަގއި ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކަިއ އެަފދަ 

 ތަނެއްަގއި ދެމިހ ރ މ ެގ ބާރ  އެ އޮފިސަރަށް ލިބިެގްނެވެއެވ.
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ވަގ ތީ އެސެސްމަންޓް އަމ ރ   

 ދެމިއޮންނާނެ މ އްދަތ  
އެސެސްމަްނޓް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކޯޓ ން ނެރޭ ަވގ ތީ  )ހ(  .83

އަމ ރެްއަގިއ، އެ އަމ ރ  ދެމިއޮންނާނެ މ އްދަތ  ބަޔާންކޮށްފައި 

 އޮންނަންާވނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންޮކށްފައިާވ މ އްދަތ ، ޯކޓ ން އަމ ރ   )ށ(  

)ފަހެއް( ދ ަވހަށްވ ރެ ދިގ ެވެގން  5ނެރޭ ތާރީޚ ން ފެށިެގން 

 ނ ާވނެެއެވ. 

އަމ ރ ެގ މ އްދަތ  ިއތ ރ ނ ކ ރާނަމަ، އަމ ރ ަގިއ  )ނ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މ އްދަތ  ަހމަވ މ ން، އަމ ރ  ނިމ މަކަށް 

 އަންނާނެއެެވ.

 

ވަގ ތީ އެސެސްމަންޓް އަމ ރ ގެ  
މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާއި އަމ ރ   

 ބާޠިލ ކ ރ ން 

ަވކި ކ އްޖަކާ ގ ޭޅޮގތ ން ނެރެފައިާވ ަވގ ތީ އެސެސްމަްނޓް  )ހ(  .84

އަމ ރެްއެގ މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮްށދިނ މަށް އެދި ޗައިލްޑް އެންްޑ 

މޯލްޑިްވސް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްއަށް ނ ަވތަ 

 ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް ކޯޓ ަގިއ އެދެިވދާނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ަވގ ތީ ެއސެސްމަންޓް އަމ ރެއްެގ މ އްަދތ   )ށ(  

އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނީ ަވގ ތީ 

އެސެސްމަންޓް އަމ ރަކަށް ެއދި ހ ށަހެޅ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާ 

 އ ސޫލ ންނެެވ.

ަވގ ތީ އެސެސްމަންޓް އަމ ެރްއެގ މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް  )ނ(  

ކޯޓ ން ނިންމަންާވނީ، އެ އަމ ރ  ނެރެދީފައިާވ މަޤްޞަދ  

ޙާޞިލ ކ ރ މަށް އެކަށީެގްނާވ ަމސައްކަތް ކ ރ މަށްފަހ ަގއިެވސް 

 އެ މަޤްޞަދ  ޙާޞިލ ެވފައިނ ާވނަމައެެވ.
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އިތ ރ ކ ރ މަްށ  ަވގ ތީ ެއސެސްމަންޓް އަމ ރެއްެގ މ އްދަތ  )ރ(  

 5ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭ ހ ށަހެޅ މަކާ ގ ިޅެގން އެފަދަ އަމ ރެއް 

)ފަހެއް( ދ ަވހަށްވ ެރ ިގނަ ދ ަވހަށް 

 އިތ ރ ކޮށްދީެގންނ ާވނެެއެވ. 

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން ނެރެދީފައިާވ ަވގ ީތ  81މި ޤާނޫނ ެގ  )ބ(  

އެސެސްމަންޓް އަމ ރެްއެގ ބޭނ ން ކެނޑިއްޖެ ކަމަށް އަމ ރަށް 

އެދ ނ  ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އަމ ރ  ބާޠިލ ކ ރ މަށް އެިދ 

 ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންާވނެެއެވ. 

 

ތަނަކަށް ވަނ މ ގެ ކ ރިން  

 ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ގޮތް 

 

ޗައިލްޑް އެްނޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސެގ ނ ަވތަ  )ހ(  .85

ފ ލ ހ ންެގ އޮފިސަރަކ  ަވގ ތީ ެއސެސްމަންޓް އަމ ރެއްެގ ދަށ ން 

ތަނަކަށް ަވންނަނަމަ، ޢަމަލ ކ ރަންާވނީ މި މާއްދާަގިއާވ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

އަންނަނިިވ ކަްނކަން ކ ރ ަމށް ތަނަކަށް ަވނ މ ެގ ކ ރިން  )ށ(  

 އެކަީށެގންާވ މަަސއްކަތް ކ ރަްނާވނެެއެވ.

ަވންނަން ބޭނ ންާވ ތަނ ަގިއ ހ ރި މީހަކަށް އެ   (1)   

 ؛އޮފިސަރަކީ ާކކ ކަން ބ ނެދިނ ން

އެތަނަކަށް ަވނ މަށާއި އެތަނަްށ ަވދެ އެތަން ބަލައި   (2)   

އެތަނ ެގ ފާސްކ ރ މަށް ހ އްދަދީފައިާވ ައމ ރ ެގ ކޮޕީ 

 ؛ެވރިފަރާތަށް ދިނ ން

ތަނ ެގ ެވރިފަރާތަށް އެ އޮފިސަރ  އެތަނަށް ަވދެ އެ   (3)   

އަމ ރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކ އްޖާ ހޯދ މ ެގ ބާރ   

 ައދި؛ ލިބިފައިާވކަން ބ ނެދިނ ން
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އެްއެވސް މިންަވަރކަށް ބާރ ެގ ބޭނ ންނ ކޮށް އެތަނަށް   (4)   

އިޒ ނަދިނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ަވދެ ތަން ފާސްކ ރ މ ެގ 

 އެމީހަކަށް ދިނ ން.

( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން އޮފިސަރަކީ 1މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) )ނ(  

ކާކ ކަން އަންަގއިދޭ މަޢ ލޫމާތ  އެނޭގެނ ލިޔ މެއް އެތަނ ަގިއ 

 ހ ންނަ މީހަކަށް ދައްކަންާވނެެއެވ.

ަވނ މ ަގއި، ތަނ ެގ ެވރިފަރާްތ މި މާއްދާެގ ދަށ ން ތަނަކަށް  )ރ(  

ނެތް ޙާލަތެއްަގިއ، ެވރިފަރާތ ެގ މަޞްލަޙަތ  ޙިމާޔަތްކޮށްދެޭވނެ 

އެހެން ފަރާތެއްެގ ާހޒިރ ަގިއ، މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ާރ 

 ކަންކަން ކ ރެިވދާެނއެެވ.

 

ވަގ ތީ އެސެސްމަންޓް އަމ ރ ގައިވާ  

 ކަންކަން ސާފ ކޮށްދިނ ން 
ގ ޅޭޮގތ ން ަވގ ީތ އެސެސްމަންޓް އަމ ރެްއ ނެރ މާއެކ ، ކ އްޖަކާ   .86

 ލަސްނ ކޮށް އަންނަނިިވ ކަންަކން ކ ރަންާވނެެއެވ.

ކ އްޖާެގ މައިންބަފައިްނެގ ެތރެއިން ެއކަކަށް ނަމަެވސް އެ  )ހ(  

 ؛އަމ ރ ެގ ކޮީޕއެއް ދިނ ން

އެފަރާތަަކށް އެ އަމ ރ ަގިއާވ ކަންކަމާިއ އޭެގ ނަތީޖާ  )ށ(  

 އަދި؛ ބ ނެދިނ ން

އެ އަމ ރ  އިސްިތއ ނާފ ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ކ އްޖާެގ  )ނ(  

މައިންބަފައިންނަށް ނ ަވތަ ެބލެނިެވރިޔާއަށް ލިިބެގންާވކަން 

 ބ ނެދިނ ން. 

 

އަމ ރާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ   
 ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

ހ ށަހަޅަނީ މޯލްޑިްވްސ ަވގ ީތ އެސެސްމަންޓް އަމ ަރކަށް އެދި ކޯޓަށް   .87

ޕޮލިސް ސަރިވްސއިން ކަމަްށާވނަމަ، ެއކަމާބެހޭ މަޢ ލޫމާތާއި އަމ ރ ެގ 
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ކޮޕީ، ަޗއިލްްޑ އެންްޑ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްއަްށ 

 ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.

 

 ފަނަރަވަނަ ބާބ  

 ވަގ ތ ން ފިޔަވަޅ  އެޅ ން 

 

 ވަގ ތ ން ފިޔަވަޅ  އެޅ ން 

 
ޤާނޫނ ެގ ސާދަަވނަ ބާބ ެގ ދަށ ން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ މި  )ހ(  .88

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސއިްނ ނ ަވތަ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 

ސަރިވސް އިން ހިންާގ ތަޙްޤީޤެއްަގއި، އެ ތަޙްޤީޤ  

ނިސްބަތްާވ ކ ަޑކ އްަޖކީ، އަޅާލ މާއި ަރއްކާތެރިަކން 

ކެްއެގ ބޭނ ންެވފައިާވ ކ އްޖެއް ކަމަްށ އެކަށީެގްނާވ ސަބަބ ތަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލ ކ ެރޭވނަމަ، ނ ަވަތ ެއކ އްޖަީކ، 

އެކ އްޖާ އެަވގ ތ  ދިރިއ ޅެމ ންާދ ނ ަވތަ އެަވގ ތ  ހ ރި ތަނ ަގިއ 

އެކ އްޖާ ބަހައްޓައިފިނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތަކަށް ކ ރިމަތިވ މ ެގ 

އިހްތިމާލ  އޮތް ކ އްޖެއް ކަމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބ ތަކެްއެގ 

ނާކޮށް ަޤބޫލ ކ ރެޭވނަމަ، ެއކ އްާޖެގ މައްޗަށް ބި

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކއި ަވގ ތ ން ފިޔަަވޅ  އެޅ މ ެގ ޮގތ ން 

އަންނަނިިވ ކަންކަން ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ ، މަްއސަލަ ބަލާ 

 އޮފިސަރ ންނަށް ލިބިެގންެވއެެވ.

ކ އްޖާ ހ ރި މާޙައ ލ ން ކ އްޖާ ވަކިކޮްށ، ދައ ލަތ ެގ   (1)   

 އަދި؛ ެގނައ ންބެލ މ ެގ ދަށަށް 

ކ އްޖާ ބެލެހެއްޓ ން ަވގ ީތޮގތ ން އެހެން ފަރާތަކާ    (2)   

 ޙަާވލ ކ ރ ން.
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މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ަވގ ތ ން ފިަޔަވޅ  ެއޅ މ ަގިއ،  )ށ(  

ކޮންމެ ކ އްޖެއްެގ މައްސަަލއެްއެވސް ނިންމަންާވނީ، ޙާލަތަށް 

ޙިމާޔަތްކޮށްދިނ މަށް އެންމެ ބިނާކޮށް، ކ އްޖާެގ މަޞްލަަޙތ  

 އިސްކަންެދޭވނެ ޮގތަކަެށެވ.

( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ކ އްޖާ 2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

ބެލ ން ަވގ ީތޮގތ ން އެހެްނ ފަރާތަކަށް ޙަާވލ ކ ރ މ ަގިއ 

ޟާނަތ  ދެމިެގންދާފަދަ ޙައިސްކަން ދޭންާވީނ، ކ އްާޖެގ 

 ޮގތަކަށް ަވގ ީތޮގތ ން ޙަާވލ ކ ރ މަށެެވ. 

ކަމ ަގިއީވނަމަެވސް، ކ އްޖާ މި މާއްދާެގ )ނ( އެހެން ޮއތް  )ރ(  

ބެލެހެއްޓ ން ކ އްޖާެގ ޢާއިާލެގ ފަރާތަކާ ޙަާވލ ކޮށްފިނަމަ، 

ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް އ ނިކަެމއް އަތ ެވދާނެކަމަށް އެކަީށެގންާވ 

ސަބަބ ތަކެްއެގ މަްއޗަށް ބިނާޮކށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ، ކ އްާޖެގ 

މ ެގ ބަދަލ ަގިއ ޢާއިލާެގ ފަރާތަކާ ކ އްޖާ ބެލެހެއްޓ ން ޙަާވލ ކ ރ 

އެކ އްޖާ ބަހައްޓަންާވނީ، މި ޤާނޫނ ެގ ސަތާރަަވނަ ބާބ ަގިއ 

 ބަޔާންކ ރާ ފަދަ އޯލްޓަނޭޓިްވ ކެއަރ ފެސިލިޓީެއްއަގެއެވ.

 

ކ އްޖާއާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ މަށް  

 ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ ން 
( ަވނަ ނަންބަރ ެގ 1ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  88މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .89

ކ އްޖަކ  ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނައ މާއެކ ، ީވ ދަށ ން 

)ފަހެއް( ދ ަވހ ެގ  5އެންމެ އަަވހަކަްށ، އަދި ަލސްެވެގން 

ތެރޭގައި އެކ އްޖާއާމެދ  ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގެތއް 

ކަނޑައެޅ މަށްަޓކަިއ ދައ ަލތ ެގ ފަރާތ ން ކޯޓަްށ 

 ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.
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ށް ހ ށަހެޅ މެއް ލިބ މާއެކ ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކޯޓަ )ށ(  

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ޙާލަތްތަކަށާއި، ކ އްާޖެގ 

މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދެޭވެނ ޮގތަކަށް ރިޢާޔަްތކ ރ މަށްފަހ ، 

އަންނަނިިވ އަމ ރ ތަކ ެގ ތެރެއިން އަމ ރެއް ކޯޓަްށ 

 ނެރެިވދާނެއެެވ.

 ނ ަވތަ؛ ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ އަމ ރެއް   (1)   

 ސ ޕަިވޜަން އަމ ރެއް.  (2)   

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް  )ނ(  

ހ ށަހެޅ މާއެކ ، ީވ އެންމެ އަަވހަކަށް، އަދި އެންމެ ލަސްެވެގން 

)ހަތެއް( ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގިއ، އެ މައްސަަލއާމެދ  ޮގތެްއ  7

އަމ ރ ތަކ ެގ ނިންމައި، މި މާއްާދެގ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކ ރާ 

 ތެރެއިން އަމ ރެއް ނެރެންާވެނެއެވ.

 

 ސޯޅަވަނަ ބާބ  

 ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ އަމ ރ  އަދި ސ ޕަވިޜަން އަމ ރ  

 

ަވނަ މާއްާދެގ  88ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ އަމ ރަީކ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .90 ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ އަމ ރ  

ބެލ ން )ހ( ެގ ދަށ ން ަވގ ީތޮގތ ން އެހެން ފަރާތަކާ 

ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ ކ އްޖަކ ، އެކ އްޖާެގ ަމއިންބަފައިންނާ ނ ަވަތ 

ބެލެނިެވރިޔާާއ އަނބ ރާ ަޙާވލ ކ ރެެވންދެން ނ ަވތަ އެކ އްޖާއަްށ 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދެޭވެނ ދާއިމީ އެހެން ޮގތެއް 

ހަމަޖެހެންދެން، އެކ އްޖާ ަވގ ީތޮގތ ން ބެލ ން ޙަާވލ ކޮށްފައިާވ 
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އިަގއި ބެހެއްޓ ަމށް އަމ ރ ކޮށް، ކޯޓ ން ނެރޭ ފަރާތ ެގ ކިބަ

 އަމ ރެކެެވ.

ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ އަމ ރެއް ޯކޓ ން ނެރެންާވނީ، އެ އަމ ރ   )ށ(  

ނިސްބަތްާވ ކ އްޖަކީ، އަޅާލ މާިއ ރައްކާތެރިކަން ބޭނ ްނެވފަިއާވ 

ކ އްޖެއް ކަމަށް ކޯޓަްށ ޤަބޫލ ކ ރެވ މާއެކ ، ެއކ އްޖާ 

ދިރިއ ޅެމ ންދިޔަ ތަނ ަގިއ އެކ އްޖާ ބަހައްޓައިފިަނމަ، 

އެކ އްޖާއަށް އިތ ރަށް ެގްއލ މެއް ލިބިދާނެކަމަށް ކޯޓަށް 

 ޤަބޫލ ކ ރެޭވ ޙާލަތ ަގއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ އަމ ރެްއ  )ނ(  

ނިސްބަތަށް ކޯޓ ން ނެރ މާއެކ ، އެ އަމ ރ ގައި ބަޔާްނކ ރާ 

އެކ އްޖާެގ މައިންބަފައިންެގ ނ ަވތަ ބެލެނިެވރިންެގ ޙައްޤ ތަްއ 

ެގ މ  ހަނިކ ރެޭވނެެއެވ. ެއ ޙާލަތ ަގިއ، ެއކ އްޖާ ބެލެހެއްޓ 

 މައިަގނޑ  ޒިންމާ ބަދަލ ާވނީ ދައ ލަތަށެެވ.

 

ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ އަމ ރެއްގެ  

ދަށ ން ދައ ލަތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ  

 ޒިންމާ  

ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ އަމ ރެްއ ވ ޖޫދ ގައި އޮތްހާ ހިނދަކ   )ހ(  .91

އަންނަނިިވ ކަންކަން ކ ރ މަކީ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސެގ ިޒންމާއެކެެވ.

އެ އަމ ރ  ދެިމއޮތްހާ ހިނދަކ ، ެއ އަމ ރ    (1)   

ނިސްބަތްާވ ކ އްޖާއަށް ޭބނ ންާވ އަޅާލ މާއި 

 ؛ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ކ އްޖާެގ މައިންބަފައިން ކ އްޖާާއ ގ ޅޭޮގތ ްނ   (2)   

އ ފ ލަންޖެހޭ ޒިންމާ، ެއކ އްޖާއާ ގ ޭޅޮގތ ން 

 ؛އ ފ ލ ން
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ކ އްޖާއާ ގ ޅ ން ބަދަހިކޮށް، އެކ އްޖާއަށް އިރ ޝާދާިއ   (3)   

 އަދި؛ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ކަްނކަން ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކަިއ އަމ ރ ަގއިާވ   (4)   

 ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ ން.

ކ އްޖަކާ ގ ޭޅޮގތ ން ރަްއކާތެިރކ ރ މ ެގ ސ ަޕިވޜަން އަމ ެރއް  )ށ(  

ނެރެފައިާވނަމަ، ކ އްޖާެގ މައިންބަފައިންނަށް، ެއކ އްާޖއާ 

ަބއްދަލ ކ ެރޭވނެ ޮގްތ ގ ޅ ން ބަދަހިކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކ އްޖާއާ 

ހަމަޖައްސައިދިނ މ ެގ އިޚްތިާޔރ  ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސއަށް ލިބިެގންެވއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ  )ނ(  

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްއަްށ ލިބިދީފައިާވ އިޚްތިޔާރ ެގ ބޭނ ން 

ސަރިވސްއިްނ ކ ރަންާވީނ އެީއ ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަްށ އެ 

 އެންމެ އެދެޭވ ޮގތް ކަމ ަގއި ާވނަމައެެވ.

 

ބަލަހައްޓަމ ންގެންދާ ކ ދިންނާއި  

 މައިންބަފައިން ބައްދަލ ކ ރ ން 
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސެގ ބެލ މ ެގ  )ހ(  .92

ބަލަހައްޓަމ ންދާ މ އްދަތ ގައި އެކ އްޖާެގ ދަށ ގައި ކ އްޖަކ  

މައިންބަފައިންނާ ގ ޅ ން ބޭއްވ މަށް އެކަށީެގންާވ ފ ރ ޞަތ  ެއ 

 ސަރިވްސއިން ކ އްާޖއަށް ފަހިކޮށްދޭންާވނެެއެވ.

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮެޓކްޝަން ސަރިވްސއިން ނ ަވަތ  )ށ(  

އާ އެކ އްޖާ ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މ ން، ަވކި މީހަކާ ކ އްޖާ 

ބައްދަލ ކ ރެޭވނެ ނ ަވތަ ގ ޅ ން ބޭއްވ މަށް ކޯޓަށް އެންމެ 

އެކަީށެގންާވ ޮގތް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ އަމ ރެއް ކޯޓަްށ 

 ނެރެިވދާނެއެެވ.
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ަވކި މީހަކާ ، ކ އްޖާެގ މައިންބަފައިން ކޯަޓށް ހ ށަހެޅ މ ން )ނ(  

ކ އްޖާާއ ބައްދަލ ކ ެރޭވނެ ނ ަވތަ ގ ޅ ން ބޭްއވ މަށް ޯކަޓށް 

އެންމެ އެކަށީެގްނާވ ޮގތް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ އަމ ެރއް ކޯޓަްށ 

 ނެރެިވދާނެއެެވ.

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ޯކޓ ން ނެރޭ އަމ ރެއް ބަދަލ ކޮށްދިނ މަްށ  )ރ(  

އެދި ަޗއިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްިއން 

ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ނ ަވތަ އެކ އްޖާ ނ ަވތަ ެއ އަމ ރ ގައި 

ފަރާތަކ ން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ައމ ރ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ އިޚްިތޔާރ  

 ކޯޓަށް ލިބިެގންެވެއެވ.

ކ އްޖާ ބެލެހެއްޓ މަށް ނެރޭ ައމ ރެއް ނެރ މ ެގ ކ ރިން ކޯޓ ން  )ބ(  

 އަންނަނިިވ ކަންކަން ކ ރަްނާވނެއެެވ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކ ާރ ފަދަ ކ އްޖަކާ   (1)   

ބައްދަލ ކ ރ މަށް ޗައިލްްޑ އެންޑް ފެމިލީ  

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސއިްނ ހަމަޖައްސާފައިާވ 

އިންތިޒާމާިއ، ނ ަވތަ ހަމަޖަްއސަން ހ ށަހަޅާފައިާވ 

 އަދި ؛ އިންތިޒާމ 

އެ އިންތިޒާމާމެދ  އެފަރާްތތަކ ން ދެކޭ ޮގތް   (2)   

ހާޒިރ ކޮށް، ދެނެަގތ މަށްޓަކައި އެފަރާތްތަްއ ކޯޓަށް 

 އެފަރާތ ެގ ޚިޔާާލއި ރަޢ ޔ  ހޯދ ން.

 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  88ސ ޕަިވޜަން އަމ ރަީކ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .93 ސ ޕަވިޜަން އަމ ރ  

ެގ ދަށ ން ަވގ ީތޮގތ ން އެހެން ފަރާތަކާ ބެލ ން ޙަާވލ ކޮށްފައިާވ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  89ކ އްޖެްއެގ މައްސަލަ، މި ޤާނޫނ ެގ 
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ަވަނ   89ެގ ދަށ ން ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މ ން، ނ ަވތަ މި ޤާނޫނ ެގ  

ންބަރ ެގ ދަށ ން ސ ޕަިވޜަން ( ަވނަ ނ2ަމާއްދާެގ )ށ( ެގ )

އަމ ރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަެއއްަގއި، އެ މައްސަަލ 

ނިސްބަތްާވ ކ އްޖާ އޭާނެގ މައިންބަފައިންނާ ނ ަވތަ 

ބެލެނިެވރިޔާާއ ަވކިނ ކޮށް، ޭއނާ އޭނާެގ ބެލެިނެވރިންނާއެކ  

އޭނާ ދިރިއ ޅެމ ންދާއިރ ، ޭއނާ އެ މާޙައ ލ ގައި ަވިނކޮްށ، 

އަށް ެގއްލ ެމއް ކ ރިމަިތެވދާނެތޯ ބެލ މަށްޓަކަިއ، އޭާނ އޭނާ

އ ޅޭނޫޭޅޮގތް ާގތ ން ބެލ މ ެގ ިއޚްތިޔާރ  ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ 

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސއަްށ ނ ަވތަ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 

 ސަރިވްސއަށް ދިނ މަށްޓަކައި ކޯޓ ން ނެރޭ އަމ ރެކެެވ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ްނ ސ ޕަިވޜަން އަމ ރެއް ކޯޓ ން  )ށ(  

ނެރިއްޖެ ޙާލަތެއްަގިއ، އެކ އްޖާާއގ ޅޭ ކަންކަން ބަލަިއ 

މޮނިޓަރކ ރަމ ންދިޔ މަށް، ޗައިލްޑް އެންޑެ ފެމިލީ 

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސެގ ނ ަވތަ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 

ޅާ ސަރިވްސއަށް އަމ ރ ކ ރަންާވނެއެެވ. އަދި ކޯޓ ން ކަނަޑއަ 

ޮގތެްއެގމަތިން އެފަރާތަކ ްނ އެ އަމ ާރ ގ ޭޅޮގތ ން ކޯޓަށް 

 ޖަާވބ ދާރީާވންާވެނއެެވ. 

 

ޖަވާބ ދާރީވ މ ގެ ޙައްޤާއި  

 އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ގެ ޙައްޤ  

 

ަވނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ އަމ ރެއް ކޯޓ ްނ   90މި ޤާނޫނ ެގ    .94

މާއްާދެގ ދަށ ން ސ ޕަިވޜަްނ ަވނަ  93ނެރ މ ގައި ނ ަވތަ މި ޤާނޫނ ެގ 

އަމ ރެއް ކޯޓ ން ނެރ މ ަގއި، ކ އްޖާެގ މައިންބަފައިންަނށް ނ ަވތަ 

ބެލެނިެވރިންނަށް، ޖަާވބ ދާރީާވނެ ފ ރ ޞަތ  ދޭންާވނެެއެވ. އަދި ެއއިްނ 

އަމ ރެއް ކޯޓ ން ނެރިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެ އަމ ރ  ިއސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ެގ 



 

 

 

 

 

 

 78 

ފައިންނަށް ނ ަވތަ ބެލެނިެވރިންނަށް ޙައްޤ ެވްސ، ކ އްޖާެގ މަިއންބަ

 ލިބިެގންެވއެެވ.

 
 ސަތާރަވަނަ ބާބ  

 އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދ މަތް 

 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރ ފެސިލިޓީތައް  

 ޤާއިމ ކ ރ ން 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ދައ ލަތ ން ަވގ ީތޮގތ ން ހިާޔަވހިކަްނ  )ހ(  .95

ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކ ޑަކ ދިންނަށް އޯލްޓަނޭޓިްވ ކެއަރެގ ޚިދ މަތް 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއކި 

ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި އޯލްޓަނޭިޓްވ ކެއަރެގ ޚިދ މަތް ލިބޭނެ 

ދަދަކަށް މިނިސްޓަރ  ރެސިޑެންޝަލް ފެސިލިޓީ، އެަކށީެގންާވ ޢަ

 ޤާއިމ ކ ރަންާވެނއެެވ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރ  ޤާއިމ ކ ރާ މަރ ކަޒ ތަްއ  )ށ(  

ހ ންނަންޖެހޭ ފެންަވރާއި، އެންމެ މަދ ެވެގން ހ ންނަންޖެހޭ 

މިންަގނޑ ތަކާއި ސަލާމަތީ މިންަގނޑ ތަާކއި، މަރ ކަޒ ަތކ ަގިއ 

މަސައްކަތްކ ާރ މ ަވއްޒަފ ްނ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލާިއ، 

ބާ ކ ޑަކ ދިންނާމެދ  އެފަދަ މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި ބައިތިއް

ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލާއި، ެއކ ދިންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ޚިދ މަތްތްައ 

ކަނޑައަޅާީނ، ކ ަޑކ ދިންެގ ޙައްޤ ތައް ރަްއކާތެރިކ ރ މާބެހޭ 

ކައ ންސިލ ެގ ލަފާެގ މަތިން، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ 

ަގާވއިދ ަގެއެވ. އެފަދަ މިްނަގނޑ ތައް އެކ ަލާވލަންާވީނ، 

ެގ ޙައްޤ ަތއް ަރއްާކތެރިކ ރ މާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްާވީމ ކ ޑަކ ދިން 

މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ން ބަލައިަގންނަ  ޠީމިޤްރާދީމ ޢާހަދާއާއި، 
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އެނޫންެވސް ަބއިނަލްއަޤްާވމީ ހަމަތަކާ އެއްޮގްތާވ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރ ފެސިލިޓީގައި  

 ބޭތިއްބޭނެ ކ ދިން 
ޙާލަތްތަކ ަގއިާވ ކ ޑަކ ދިން، އޯލްޓަނޭިޓްވ ކެއަރ އަންނަނިިވ  )ހ(  .96

ފެސިލިޓީތަކ ަގއި ބައިިތއްބަިއެގން ބެލެހެއްޓ މ ެގ އިޚްިތާޔރ  

 ދައ ލަތަށް ލިބިެގންެވއެެވ.

މައިންބަފައިން، ބެލެނިެވރިްނ ނ ަވތަ ޝަރ ޢީ   (1)   

ބަލަދ ެވރިން ދ ނިޔޭަގއި ތިެބ، ރައްކާތެރި މާޙައ ެލއް 

ފޯރ ކޮށްނ ދެޭވ ޙާލަތްތަްއ މެދ ެވރިެވފަިއާވ 

ކ ޑަކ ދިންނާިއ، މައިންބަފައިްނނާއި، ބެލެނިެވރިން 

އިހ މާލ ެވެގން ނ ަވތަ ައނިޔާއެްއ ކޮްށެގން، 

ދައ ލަތ ން ރައްކާތެރިކަްނ ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  

 ؛ކ ޑަކ ދިން

ޤާނޫނީ ކ ށެްއެގ ސަބަބ ން ޙ ކ މް   (2)   

ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި ަމިއންބަފައިން ނ ަވތަ 

ބަލަދ ެވރިޔާ ޖަލ ގައި ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރަން 

 ؛ދާންޖެހ މާ ގ ޅިެގން، އެފަދަ މީހ ންެގ ކ ދިން

ސިކ ނީޑެގ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ކ ދިންެގ   (3)   

ތެރެއިން، އެކ އްޖާެގ ބަީލެގ ސަބަބ ން ޢާއިލާެގ 

މ ޖ ތަމަޢ ެގ ތެރޭގައި ނ ެގންގ ޅެޭވ ތެރޭގައި އަދި 

ަވރަށް ބަލި ޙާލަތ  ޯގސްެވ އެކ އްާޖެގ ފަރާތ ން 

ބަޔަކަށް ނ ރަްއާކެވދާނެ ފަދަ ޢަމަލ ތައް ނ ަވަތ 
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އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނ ރައްާކެވދާނެ ޢަމަލ ތައް ކ ރާ 

 ؛ކ އްޖެއް 

ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ކ ދިންެގ ތެރެއިން   (4)   

މައިންބަަފއިން ނ ަވތަ ޝަރ ޢީ އެކ ދިންެގ 

 ؛ބަލަދ ެވރިން ނ ބަލާ ދޫކޮށްލާ ކ ދިން

ެގެވށި އަނިާޔެގ މައްަސލަތަކ ގައި ަވގ ތީ   (5)   

 ؛ރައްކާތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ ދިން

އެހެން ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓ މ ެގ ޒިންމާ އ ފ ލ މަށް    (6)   

ޢ ޛ ރ ެވިރާވ ނ ަވަތ ނ ކ ޅެދިފައިާވ ޝަރ ޢީ 

 އަދި ؛ ބަލަދ ެވރިއެްއެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއިާވ ކ ދިން

ޔަތީމ  ނ ަވތަ މިސްކީނ  ކ ދިނެްގ ތެރެއިން ޝަރ ޢީ   (7)   

އެްއެވސް ބަލަދ ެވރިަޔކ  ދ ނިޔޭަގއި ނެތި އަޅާލާނެ 

 ؛މީހަކ  ނެތް ކ ދިން

އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން ަދއ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް   (8)   

 ކަނޑައަާޅފައިާވ ކ ދިން.ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއ، ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ  )ށ(  

ދަށަށް ކ ޑަކ ދިން ެގނައ މަްށ ނިންމ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ 

އ ސޫލ ތަްއ، ކ ޑަކ ދިންެގ ޙައްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ މާެބހޭ 

 ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.ކައ ންސިލ ެގ ލަފާެގ މަތިން މިނިސްޓަރ   

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކ އްޖަކ  އޯލްޓަނޭިޓްވ ކެއަރ  )ނ(  

ަޗއިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ   ،ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސއިްނ ެވވ ނ  މިންަވަރކ ން ކ އްާޖެގ 
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މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަންނަނިިވ ކަންކަން 

 ކަށަަވރ ކ ރަްނާވނެެއެވ.

ހ ންނާނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދިނ މ ަގިއ،   (1)   

 އަދި؛ އެކަމާމެދ ، ކ އްޖާ ދެކޭޮގތް ޯހދ ން

ޢ މ ާރއި ކަންކަން ފަހ މްާވ މިންަވރަށް ކ އްޖާެގ   (2)   

ބަލައި، އެކ އްޖާ ބޭނ ންާވޮގތަށް ކަންކަން ކޮށްެދޭވޯތ 

 ބެލ ން.

 

އެންމެ ފަހ ގެ ފިޔަވަޅެއްގެ  
ގޮތ ގައި މެނ ވީ އޯލްޓަނޭޓިވް  

 ކެއަރއަށް ބަދަލ ނ ކ ރ ން 

ަވނަ މާްއދާ އެހެން އޮތްނަމަެވސް، ިމ  95މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .97

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އޯލްޓަޭނޓިްވ ކެއަރއަށް ކ އްޖަކ  

ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން، ީވަވަރކ ން ބަލަންާވނީ، އެކ އްޖެްއެގ 

ޢާއިލީ މާޙައ ލ ން އެކ އްޖާ ދ ރ ނ ކޮށް ނ ަވތަ ނ ަނާގޭވޯތެއެވ. 

ކ އްާޖެގ ޢާއިލާެގ އެހެން   އަދި ފ ރަތަމަ ޙާލަތ ގައި، ބަލަންާވނީ،

 ފަރާތަކާ އެކ އްޖާ ޙަާވލ ކ ރ މަެށެވ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކ އްޖެއްެގ ޢާއިާލެގ އެހެން ފަރާތަކާ  )ށ( 

ޙަާވލ ކ ރަން މަސައްކަްތކ ރ މަށްފަހ ، އެކަން މެދ ެވރިާވްނ 

ަވނަ ާމއްދާެގ  99ދެން ބަލަންާވނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  ،ނެތްނަމަ

)ހ( ެގ ދަށ ން އެކ އްޖާ ފޮސްޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތަކާ ކ ްއޖާ 

 ޙަާވލ ކ ެރޭވތޯެއެވ.
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އޯލްޓަނޭޓިްވ ެކއަރއަށް ކ ްއޖާ ބަދަލ ކ ރަންާވނީ، އެީއ،  )ނ(  

ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހ ރި ޮގތް ކަމ ަގއިާވނަމަ، 

އަދި މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ފަދައިން 

ޢަމަލ ކ ރެެވން ނެތް ޙާލަތްތަކ ަގއި، އެންމެ ފަހ ެގ ފިަޔަވޅެްއެގ 

 ޮގތ ންނެެވ. 

 
 އަށާރަވަނަ ބާބ  

 ފޮސްޓަރ ކެއަރގެ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

 

ފޮސްޓަރ ކެއަރގެ ނިޒާމެއް  

 ޤާއިމ ކ ރ ން 
ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެޭވ ކ ދިންެގ ތެރެއިން، ތަާފތ   )ހ(  .98

ސަބަބ ތަކަށްޓަކައި ެއކ ދިންެގ ޢާއިލާތަކާ ޙަާވލ ކ ެރެވން ނެތް 

ތަރ ިބއްޔަތ ކޮްށ، ބަލައިބޮޑ ކ ރ މ ެގ ކ ދިން ބަލަހައްޓައި، 

ޒިންމާ ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަާވލ ކ ރެޭވެނ 

ފޮސްޓަރ ކެއަރެގ ނިޒާެމއް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރ  

 ޤާއިމ ކ ރަންާވެނއެެވ.

)ހައެއް( މަސްދ ަވހ ެގ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  )ށ(  

މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކ ރާ ފޮސްޓަރ ކެއަރެގ ތެރޭަގއި މި  

ނިޒާމ ، މި ޤާނޫނ ަގއި ބަާޔންކ ރާ އ ސޫލ ތަާކ ެއއްޮގްތާވ 

 ޮގތ ެގމަތިން މިނިސްޓަރ  ޤާިއމ ކ ރަންާވނެެއެވ.

 

 ކ އްޖާ ފޮސްޓަރކ ރ މަށް  

 އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލ ކ ރ ން 
ދަށަށް ެގނެޭވ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ  )ހ(  .99

ކ އްޖަީކ، ެއކ އްާޖެގ މައިންބަަފއިންނާ އެކ އްޖާ ބެލ ން އަލ ން 

ޙަާވލ ކ ެރެވން ނެތް ކ އްެޖއް ަކމަށް ނ ަވތަ އެކ އްޖާެގ ާޢއިލާެގ 
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އެހެން ފަރާތަކާ ބެލ ން ޙަާވލ ކ ރެެވން ނެތް ކ އްެޖއް ކަމަްށ 

ދައ ލަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކ އްޖަކ  ފޮސްޓަރކ ރ މަށް އެހެން 

ފަރާތަކާ ޙަާވލ ކ ރ މަށްޓަަކއި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  

 ދައ ލަތަށް ލިބިެގންެވއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކ އްޖަކ  ފޮސްޓަރކ ރ މަށް އެހެން  )ށ(  

ފަރާތަކާ ޙަާވލ ކ ރަންާވނީ، ެއ ފަރާތަކީ ކ އްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ 

ދެޭވނެފަދަ ފަރާތެއްކަން ރައްކާތެރިކަާމއި ޙިމާޔަތާއި ައޅާލ ން 

 ކަށަަވރ ކ ރ މަށްފަހ ަގއެެވ.

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކ އްޖަކ  ފޮސްޓަރކ ރ މަށް  )ނ(  

ޙަާވލ ކ ރ މ ަގއި، ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހ ރި 

 ޮގތަކީ ކޮަބއިކަން ކޯޓ ން ބަަލންާވނެެއެވ.

ފޮސްޓަރކ ރ މަށް މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކ ޑަކ އްަޖކ   )ރ(  

ޙަާވލ ކ ރ މ ަގއި، އަންނަނިިވ ދެޮގތ ންކ ރެ ޮގތަކަށް އެކ އްޖާ 

 ފޮސްޓަރކ ރަން ޙަާވލ ކ ެރިވާދނެއެެވ.

ަވގ ީތޮގތ ން ެއކ އްޖާ ބަލަހަްއޓާނެ ފަރާތަކާ ކ އްާޖ  (1)   

 ނ ަވތަ؛ ފޮސްޓަރކ ރަން ޙަާވލ ކ ރ ން

ބެލެނިެވިރކަން ފޮސްޓަރކޮށްދޭ ކ އްޖާެގ ޤާނޫނީ  (2)   

 18ފަރާތަށް ބަދަލ ކ ރ މާއެކ ، ކ އްޖާެގ ޢ މ ރ ން 

)އަށާރަ( އަހަރ  ފ ރެންދެން ކ އްޖާ ބެލެހެއްޓ މަށް 

 ކ އްޖާ ފޮސްޓަރކ ރަން ޙަާވލ ކ ރ ން.

( ަވނަ ނަންބަރ ގައި ަބޔާންކ ާރ 1މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ) )ބ(  

ޓަރކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ން ޙާލަތ ގައި، ަވގ ތީޮގތ ން ކ ދިން ފޮސް

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތަކާއި، ކ އްާޖއާ ގ ޭޅޮގތ ން 
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އެފަރާތްތަކަށް އޮންނަ ޒިންމާާއއި، އެފަދަ ފަރާތްތައް ދައ ލަަތށް 

ރިޕޯޓ  ކ ރ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތަާކއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދައ ލަތ ެގ 

ފަރާތ ން އެހީ ދިނ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

 ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ަބޔާންކ ރަްނާވނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ ދަށ ން ަވގ ތީޮގތ ން ކ ދިން  )ޅ(  

ފޮސްޓަރކ ރަން ޙަާވލ ކ ެރޭވ ފަރާތްތަކ ެގ މަްއޗަށްެވސް ިމ 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ ޒިންމާތަްއ  106ޤާނޫނ ެގ 

 މަތިކ ރެިވެގްނެވެއެވ.

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެޭވ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  )ކ(  

( ަވނަ 7ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  96ކ އްޖަީކ، މި ޤާނޫނ ެގ  

ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކ ރާ ފަދަ ޙާލަތ ގައިާވ ކ އްެޖްއ 

ކަމ ަގިއާވނަމަ، ެއކ އްޖަކ  ޮފސްޓަރކ ރ މ ަގއި ބަލަންާވނީ، މި 

( ަވަނ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން އެކ އްޖާ 2މާއްދާެގ )ރ( ެގ )

 ޓަރކ ރ މަށެެވ.ފޮސް

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ެއއްެވސް ކ އްޖަކ  ފޮސްޓަރކ ރ މަށް އެހެން  )އ(  

 މ ރެއްެގ ދަށ ންނެެވ. އަފަރާތަކާ ޙަާވލ ކ ރަންާވީނ، ކޯޓ  

 މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި "ޮފސްޓަރކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި  )ވ(  

ކ ދިްނެގ ތެރެއިން، އެަވީނ، ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ަދށަށް ެގނެޭވ  

ތަފާތ  ސަބަބ ތަކަށްޓަކައި އެކ ދިންެގ ޢާއިލާތަކާ ޙަާވލ ކ ރެެވން 

ނެތް ކ ދިންނާއި، ޝަރ ޢީ އެއްެވސް ބަލަދ ެވރިޔަކ  ދ ނިޭޔަގިއ 

ނެތް ކ ދިން ބަލަހައްޓަިއ، ތަރ ބިްއޔަތ ކޮށް، 

ބަލައިބޮޑ ކ ރ މަށްޓަަކއި، އެކ ިދން ބެލެހެއްޓ މަށް، ަވގ ީތޮގތ ން 
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ކ އްާޖެގ ޤާނޫނީ ބެލެނިެވރިކަމާެއކ ، އެހެން ފަރާތަކާ ނ ަވތަ 

 ޙަާވލ ކ ރާ ކ ރ މަެށެވ.

 

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެޭވ ކ ދިންެގ ތެރެއިން ފޮްސޓަރކ ރެޭވނީ   .100 ފޮސްޓަރކ ރެވޭނެ ކ ދިން 

 ތިރީަގިއާވ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިަހމަާވ ކ ދިންނެެވ.

 

ެގނެޭވ ކ ދިންެގ ތެެރއިްނ، ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަްށ  )ހ(  

އެކ ދިންެގ ަމއިންބަފައިން ނ ަވތަ ޝަރ ޢީ ބަލަދ ެވިރން 

ދ ނިޔޭގައި ތިބެމެ ނ ބަލާ ދޫކޮށްލާ ކ ދިން ނ ަވތަ ބެލ މަށް 

 ؛އިންކާރ ކޮށްފަިއާވ ކ ދިން 

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެޭވ ކ ދިންެގ ތެރެއިން އެްއެވްސ  )ށ(  

 ؛އެކ ދިްނެގ ޢާއިާލއާެއކ  ދިރިއ ެޅެވންނެތް ކ ދިންސަބަބަކާހ ރެ  

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއ ކ ދިން އ ޅެަފއިާވ މ އްދަތ ެގ  )ނ(  

ތެރޭގައި ޢާއިާލެގ ފަރާތ ން ކ ދިންނާ ބައްދަލ ނ ކޮށް ޙާލ  

ނ ބަލައި އަދި ޢާއިާލެގ ފަރާތ ން ކ ދިންނާ ގ ޅ މެއް ނ ބާްއާވ 

 ނ ަވތަ ؛ ރެކޯޑ ތަކ ން ފެްނނަ ކ ދިންކ ދިންކަމަށް 

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއ ކ ދިން އ ޅެަފއިާވ މ އްދަތ ެގ  )ރ(  

ތެރޭަގއި ޢާއިާލެގ ފަރާތ ން ކ ިދންނާ ބައްދަލ ކޮށް، ޙާލ  ބަލައި 

އަދި ޢާއިލާެގ ފަރާތ ން ކ ދިްނނާ ގ ޅ ން ބޭްއިވ ނަމަެވސް، 

ކ ދިްނނާ ޙަާވލ ވ މަށް ާޢއިލާެގ ޙާލަތ  ކ ދިން ބެލ މަށް ނ ަވތަ 

 ހ ރި ޮގތ ން ޢ ޛ ރ ެވރިާވ ާޢިއލާތަކ ެގ ކ ދިން.
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ފޮސްޓަރކ ރަން ޙަވާލ ކ ރ މ ގެ  
 ކ ރިން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެިވފަިއާވ ކ އްެޖއްެގ ޤާނޫނީ  )ހ(  .101

ފަރާތަކަށް ބެލެނިެވރިކަން ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން އެހެން 

ބަދަލ ކޮށްދިނ މ ެގ ކ ރިން، ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ 

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސް މެދ ެވރިކޮށް، އަންނަނިިވ ކަްނކަން 

 ކ ރ މަކީ މިނިސްޓަރ ެގ ޒިންާމއެެކެވ.

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެިވަފއިާވ ކ އްޖާެގ   (1)   

މައިންބަފައިްނ މައިންބަފައިންެގ، ނ ަވތަ އެކ އްޖާެގ 

ދ ނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ނ ަވތަ މައިންބަފައިންނަކީ 

ކޮން ބައެްއކަން ނޭނޭގނަމަ، އެކ އްާޖެގ ޝަރ ޢީ 

؛ ބަލަދ ެވރިންެގ ބަހެްއ ހޯދ މަށް މަސައްކަްތ ކ ރ ން

 އަދި

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދާ އެްއޮގްތާވ   (2)   

ބެލެނިެވރިޔާެގ ޮގތ ެގމަތިން ފޮސްޓަރ 

 އެސެސްމަންޓެއް ހެދ ން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކ ރާ މަޤްޞަދ ތައް  )ށ(  

ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، ކަމާބެހޭ ދާއިރާތައް ތަމްޞީލ ާވ ޮގތަްށ 

 ކޮމިޓީ ނ ަވތަ ޕެނަލްތައް މިިނސްޓަރަށް އެކ ަލާވލެިވދާެނއެެވ.

ެއކ ލަާވލާނެ ޮގތާިއ، ކޮމިީޓ މިޮގތ ން ކޮމިޓީ ނ ަވތަ ޕެނަލްަތއް  

ނ ަވތަ ޕެނަލްތަކ ގައި ހިމެނޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ކޮމިޓީ ނ ަވތަ 

ލ ތައް މި ޤާނޫނަށް ސޫޕެނަލްތައް މަސައްކަތްކ ރާނެ ޮގތ ެގ އ 

)ތިނެއް( މަސްދ ަވހ ެގ ތެޭރަގިއ  3ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

 އެކ ަލާވލައި، ސަރ ކާރ ެގ ެގެޒޓ ަގއި ާޝއިޢ ކ ރަްނާވނެެއެވ.
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މި މާއްދާގައި ބަޔާންކ ާރ އެސެސްމަންޓް ހެދ މާގ ޅޭ  )ނ(  

އ ސޫލ ތަާކއި އެނޫންެވސް ކ ޑަކ އްޖަކ  ފޮސްޓަރކ ރަްނ 

ޙަާވލ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ އިޖ ރާއަތ ތައް 

ބަޔާންކ ރާ ަގާވއިދެްއ، މިނިސްޓްރީން އެކ ލަާވލަިއ 

 ޢާންމ ކ ރަންާވނެއެެވ.

 

ބެލެނިވެރިޔަކަށް ޤާނޫނީ  ފޮސްޓަރ  

 ބެލެނިވެރިކަން ޙަވާލ ކ ރ ން 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ފޮސްޓަރކ ރ މަށް ޝަރ ޠ  ހަމަާވ  )ހ(  .102

ކ އްޖެްއެގ ޤާނޫނީ ބެލެނިެވރިކަން ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔަާކ 

ޙަާވލ ކ ރ މަށްޓަަކއި، އެކަމަށް އެދި ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ކޯޓަްށ 

 ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ދައ ލަތ ން ހ ށަހަޅާ  )ށ(  

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  101ހ ށަހެޅ މެއްަގިއ، މި ޤާނޫނ ެގ 

( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔާާއ 2)

ގ ޭޅޮގތ ން މިނިސްޓަރ  ހަދާ އެސެސްމަންޓް ކޯޓަށް 

 ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.

މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭ ހ ށަހެޅ މަކާމެދ  މި  )ނ(  

ޮގތެއް ނިންމ މ ގައި ކ އްާޖެގ މަޞްލަޙަތ  ރައްކާތެރިކ ރ މަށް 

 ކޯޓ ން އިސްކަންދޭްނާވނެެއެވ.

އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ެގ ތެރެިއން ޙާލަތެއް މެދ ެވރިެވއްޖެނަމަ،  )ރ(  

އެކ އްޖާެގ ޤާނޫނީ ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތ  ބޮޑ  ޮގތަކީ، 

ބެލެނިެވރިކަން ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔާއާ ަޙާވލ ކ ރ ން ކަމަްށ 

 ކޯޓ ން ކަނޑަައޅަންާވެނއެެވ.
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ކ އްޖާެގ މައިންބަަފއިން ނ ަވތަ ޝަރ ޢީ   (1)   

ބަލަދ ެވރިންެގ ބަހެއް ހޯދ މަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީްނ 

ދެ ފަހަރ  މަތިން މަސައްކަތްކޮްށ، ކ އްާޖެގ 

މައިންބަފައިންެގ ނ ަވތަ ަޝރ ޢީ ބަލަދ ެވރިންެގ 

 ނ ަވތަ؛ ބަހެއް ނ ލިބ ން

ކ އްޖާެގ ަމއިންބަފައިން ނ ަވތަ ޝަރ ޢީ ބަލަދ ެވރިން   (2)   

ދ ނިޔޭަގިއ ތިބެމެ، ކ އްޖާ ބެލ މަށް 

އިންކާރ ކ ރ މާެއކ ، ކ އްޖާެގ ާޤނޫނީ ބެލެނިެވރިކަން 

 ބަދަލ ކ ރ މާމެދ  އިންކާރ ކ ން.

 

ހ ށަހެޅ މަކާ މެދ  ކޯޓ ން ވަކި  
 ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ މ އްދަތ  

ަވނަ މާްއދާެގ )ހ( ަގިއާވ ފަދަ ހ ށަހެޅ މެއް ކޯޓަްށ  102މި ޤާނޫނ ެގ   .103

)ފަސްދޮޅަސް( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި، އަޑ އެހ މެއް ބާއްަވއި، ެއ  60ލިބޭތާ 

 ހ ށަހެޅ މަކާމެދ  ަވކި ޮގތެއް ިނންމަންާވނެއެެވ.

 

އެއްބަސްވ މެއް މެދ ވެރިކޮށް  
ކ އްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން  

 ޙަވާލ ކ ރ ން 

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެިވފަިއާވ ކ އްޖެްއެގ ޤާނޫނީ ބެެލނިެވރިކަްނ   .104

ދައ ލަތ ން ފޮސްޓަރ ެބލެނިެވރިޔާއަްށ ޙަާވލ ކ ރ މަށް ކޯޓ ން 

މެދ  ެވޭވ ނިންމައިފިނަމަ، ދައ ލަތާއި ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔާއާ ދެ 

އެއްބަްސވ މެއް މެދ ެވިރކޮށް އެފަރާތަށް ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް 

ެގނެިވަފއިާވ ކ އްާޖެގ ޤާނޫނީ ބެލެނިެވރިކަން ޙަާވލ ކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ   

 ހ ރަހެއް ނާޅައެެވ.

 

ކ އްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން  

ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިޔާއަށް  

 ޙަވާލ ކ ރ މ ގެ ނަތީޖާ 

ޔަތީމ  ނ ަވތަ މިސްކީނ  ކ ދިްނެގ ތެރެއިްނ ޝަރ ޢީ ެއއްެވސް  )ހ(  .105

ބަލަދ ެވރިޔަކ  ދ ނިޭޔގައި ނެިތ އަޅާލާނެ މީހަކ  ނެތް ކ ދިން 
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ފިޔަަވިއ، ަދއ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެިވަފއިާވ ކ އްެޖއްެގ 

ޤާނޫނީ ބެލެނިެވރިކަން ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔާއަްށ 

މ މަކީ، އެކ އްޖެްއެގ ޙަާވލ ކ ރ މަށް ކޯޓ ްނ ނިންމާ ނިން

)އަށާރަ( އަހަރ  ފ ރިހަމަަވންދެން ދެމިއޮންނާނެ  18ޢ މ ރ ން 

 ނިންމ މެކެެވ.

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެޭވ ޔަތީމ  ނ ަވތަ މިސްކީނ   )ށ(  

ކ ދިންެގ ތެރެއިން ޝަރ ޢީ ެއްއެވސް ބަލަދ ެވިރޔަކ  ދ ނިޭޔަގއި 

ރކ ރ ން ނިމ މަކަށް ނެތި އަޅާލާނެ މީހަކ  ނެތް ކ ދިން ފޮސްޓަ

އަންނާނެ ޙާލަތްތައް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ 

 ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ.

 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކ އްޖާ ބެލެހެއްޓ މާއި ތަރ ބިއްޔަތ ކ ރ ާމ  )ހ(  .106 ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ 

މަތިކޮށްފަިއާވ ޒިންމާތަްއ ގ ޭޅޮގތ ން މައިންބަފައިންެގ މައްޗަށް  

 ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިންެގ މަްއޗަށް ހިނާގނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކ އްޖެްއެގ ޤާނޫނީ ބެލެނިެވރިކަމާ ޙަާވލ ާވ  )ށ(  

ަވނަ މާއްދާަގިއ  105ފަރާތްތަކ ން، މި ޤާނޫނ ެގ 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޙާލަތ ތަކ ންކ ރެ ޙާލަތެއްގައި ކ އްޖާެގ 

ކަރާމާތަށް ެގއްލ ންާވނެ ކަެމއް މެދ ެވރިވ ން ހ އްޓ ވ މ ަގއި 

އިހ މާލ ެވއްޖެކަމަށް ދައ ލަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ކ އްޖާެގ ޤާނޫނީ 

ބެލެނިެވރިޔާެގ ކިބައިން ކ އްާޖ ވަކިކޮްށ، ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ 

ދަށަށް ކ އްޖާ ެގނެޭވެނއެެވ. އެ ޙާލަތ ގައި ޢަމަލ ކ ާރނީ 

ބައިން ކ ްއޖާ ވަކިކޮްށ، ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ މައިންބަފައިންެގ ކި
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ދަށަށް ެގނައ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ެގ މި ބާބ ަގއި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

 

ފޮސްޓަރ ކ ރ މާބެހޭ އ ސޫލ ތައް  

 ކަނޑައެޅ ން 

އަންނަނިިވ ކަންކަން ހިމެނޭ ޮގތ ން ފޮސްޓަރ ކ ރ މާބެހޭ އ ސޫލ    .107

ކ ަޑކ ދިންެގ ަޙއްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ މާބެހޭ ކައ ންސިލ ެގ ކަނޑައަޅާީނ، 

 ލަފާެގ މަތިން، މިނިސްޓަރެެވ.

 ؛ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔަކަށް އެިދ ހ ށަހަޅާނެ ޮގތް )ހ(  

ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔަކަށް ވ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކ ން  )ށ(  

 ؛ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް

 ؛ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔަކ  ހޮާވެނ އ ސޫލ  )ނ(  

 ؛ ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔާއާ ކ ދިން ޙަާވލ ކ ރާނެ އ ސޫލ  )ރ(  

 ؛ފޮސްޓަރ ކޮށްފައިާވ ކ ދިން މޮނިޓަރ ކ ރ މާބެހޭ އ ސޫލ  )ބ(  

ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިންނަށް އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން ސަޕޯޓިންގ  )ޅ(  

 ؛ެއކ ލަާވލ މާބެހޭ އ ޫސލ ނިޒާމެއް 

 އަދި ؛ މިނިސްޓްރީެގ ދައ ރ  )ކ(  

 ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިންެގ ދައ ރ .  )އ(  

 

 ނަވާރަވަނަ ބާބ  

 އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

 

އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަން  

 ފޯރ ކޮށްދިނ ން 
ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވހާ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ޮގތަކަށް  )ހ(  .108

ހިނދަކ ، ކ ަޑކ ދިންނަށް އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިަކން 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތައް ކަނަޑއަޅާީނ، މި 



 

 

 

 

 

 

 91 

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން މިނިސްަޓރ   54ޤާނޫނ ެގ 

ކަނޑައަާޅ ކ ޑަކ ދިން ރަްއާކތެރިކޮށްދިނ މ ެގ ސިޔާސަާތއި، 

އް ރަްއކާތެރިކ ރ މާބެހޭ ކައ ންސިލ ްނ ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަ 

ކަމާގ ޭޅޮގތ ން ކަނަޑއަާޅ އ ސޫލ ތަާކ ެއއްޮގްތާވ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

ކ ޑަކ ދިންނަށް އެކަީށެގންާވ ޮގތ ގައި ރަްއކާތެރިކަްނ  )ށ(  

ފޯރ ކޮށްނ ދެޭވނަމަ، ނ ަވތަ އެކ ދިން ބަލައި ޮބޑ ކ ރ މ ަގިއ 

ބޭނ ންާވނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެހީތެރިކަމަށް 

އެހީތެރިކަމާއި ރަްއކާތެރިކަްނ ހޯދ މަށް އެދި އެކ އްެޖްއެގ 

ބެލެނިެވރިންނަށް ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ސަރިވްސއަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން އެހީތެރިކަމާިއ ރަްއކާތެރިކަްނ  )ނ(  

ޗައިލްޑް އެންްޑ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވްސަގިއ ހޯދ މަށް  

އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ އެހީތެރިަކން ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ ނިޒާމެްއ، މި 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރ  

 ޤާއިމ ކ ރަންާވެނއެެވ.

 
 ވިހިވަނަ ބާބ  

 ކ ޑަކ ދިން ކ ށްކ ރ މާ ދ ރ ކ ރ ން 

 

ކ ށްކ ރ މާ ދ ރ ކ ރ މަށް  ކ ޑަކ ދިން  

 އޮތް ދައ ލަތ ގެ ޒިންމާ 

 

ކ ޑަކ ދިން ކ ށްކ ރ މ ން ރައްާކތެރިކޮށް ދ ރ ހެލިކ ރ ވ މަށްޓަކަިއ  )ހ( 1 .109

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތ ތައް ކަނަޑއަޅަިއ، ކ ށަްށ 
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އަރަިއަގތ މ ެގ ނ ރައްކަލ ަގިއ ތިބި ކ ދިންނަށް ޚާއްޞަ 

 ރަްއކާތެރިކަން ދައ ލަތ ން ފޯރ ކޮށްދޭންާވނެއެެވ.އެހީތެރިކަމާއި  

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކ ޑަކ ދިންނަށް ޚާއްޞަ  )ށ(  

އެހީތެރިކަމާއި ަރއްކާތެރިަކން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، 

ދައ ލަތ ން ޕްރޮްގރާމްތައް ރާވައި ހިންަގްނާވނެެއެވ. އަިދ 

ބޭނ ންާވ ޚިދ މަތްތައް ކަމާގ ޭޅޮގތ ން ކ ޑަކ ދިންަނށް 

 ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސަންާވނެެއެވ.

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކ ރާ   27ކ ޑަކ ދިްނެގ ޢަދ ލ ެގ ޤާނޫނ ެގ   )ނ(  

ޢ މ ރަށްވ ރެ ހަގ  ކ ދިންެގ ތެރެއިން ކ ށަށް އަަރއިަގތ މ ެގ 

ރައްކާތެރިޮކށް ނ ރައްކަލ ަގއި ތިބޭ ކ ދިން ކ ށްކ ރ މ ން 

ދ ރ ހެލިކ ރ މަށްޓަކައި އަޅަންެޖހޭ އަަވސް ފިޔަަވޅ ތައް ައޅަިއ، 

އެކ ދިންނަށް ބޭނ ންާވ އެހީތެރިކަމާއި ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި 

އެނޫންެވސް ފަރ ާވ ފޯރ ކޮށްެދޭވނެ އިންިތޒާމ ތައް، ަދއ ލަތ ން 

 ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެެއެވ.

 

ކ ޑަކ ދިން ކ ށް ކ ރ މާ  
 ބޭނ ންވާ  ދ ރ ކ ރ މަށް 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ ން 

110. 1 
 

ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި،  109މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(

ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ހިންާގ ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންާގީނ، ކަމާެބހޭ 

ފަރާތްތަކ ެގ މަޝްަވާރއާެއކ ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ެވނަިއލް 

 ޖަސްޓިސްއިންނެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގ މ ގައި،  )ށ(  

ބަލަންާވނީ، ކ ށްކ ރ މަށް ހ ަށހެޅ މ ެގ ނ ރައްކަލ ަގިއ ތިބޭ 

ކ ދިން އިޞްލާޙ ކ ރ މަށްޓަަކިއ ހިންަގންޖެހޭ ޕްރޮްގރާމްތައް، 
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އެކ ދިންެގ މައިންބަަފއިންނާއި ޢާއިލާާއއި، ިކަޔވައިޭދ 

 ކާއެކ  ހިންގ މަެށެވ. ތަންތަނާއި، އެނޫންެވސް ފަރާތްތަ

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކ ޑަކ ިދންނަށް ހިންޭގ ޕްރޮްގރާމްތަާކއި  )ނ(  

އެފަދަ ޕްރޮްގރާމްތަކާގ ޅޭ ެއނޫންެވސް އިޖ ރާއަތ ތަްއ، މި 

 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ަބޔާންކ ރަންާވެނއެެވ.

 

ޤާނޫނާ ޚިލާފ  ޢަމަލ ތަކަށް  

ކ ދިންނަކީ ކ ށްކ ރާ  ހ ށަހެޅޭ  

 ކ ދިން ކަމ ގައި ނ ބެލ ން 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކ ޑަކ ދިންނަށް ޕްރޮްގރާމްތަްއ  110މި ޤާނޫނ ެގ  .  .111

ހިންގ މ ަގިއ، ެއްއެވސް ހާލެްއަގިއ، ޖިނާއީ މަްސއޫލިއްޔަތ  އ ފ ލަންޖެހޭ  

ޢ މ ރަށްވ ރެ ހަގ  ޢ މ ރ ެގ ކ ދިންނާމެދ ، ޖިނާއީ ޢަދ ލ ެގ ނިޒާމ ެގ 

 ން ފިޔަަވޅ އަަޅއިެގން ނ ާވނެެއެވ.ތެރެއި

 

ކ ޑަކ ދިން ކ ށްކ ރ މާ ދ ރ ކ ރ މަށް  

މައިންބަފައިންނާއި  

ބެލެނިވެރިންނާއި ޢާއިލާއާއި  

 ށް އޮތް ޒިންމާ ޢަ ތަމަ ޖ  މ  

ކ ޑަކ ދިން ކ ށްކ ރ މ ން ރަްއާކތެރިކޮށް ދ ރ ހެލިކ ރ މަށްޓަކައި  )ހ(  .112

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ކ އްޖާެގ މައިންބަފައިންނާިއ 

 ބެލެނިެވރިން އަޅަންާވެނއެެވ. 

ކ ށަށް އަަރއިަގތ މ ެގ ނ ރައްަކލ ަގއި ތިބޭ ކ ދިން ކ ށްކ ރ މ ން  )ށ(  

ަވަނ  110ރައްކާތެރިކޮށް ދ ރ ހެލިކ ރ މަްށޓަކައި މި ޤާނޫނ ެގ 

މާއްދާެގ ދަށ ން ދައ ލަތ ެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކ ން ހިންާގ 

ޕްރޮްގރާމްތަކ ަގއި ކ އްޖާ ބަިއެވރިކ ރ ަވިއ، 

ރާމްތަކ ަގއި އެއްބާރ ލ ންދިނ މާއި، މިފަދަ ޕްރޮްގ

މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިެވރިން ބައިެވިރާވންޖެހޭ 

 ޙާލަތްތަކ ަގއި ަބއިެވިރވ މަކީ ެބލެނިެވރިންެގ ޒިންމާެއެކެވ. 
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 ފަސްވަނަ ބައި 

 ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ މިންވަރ  މޮނިޓަރކ ރ ން 
 

 އެކާވީސްވަނަ ބާބ  

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން 

 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން  

 ކ ރ ން ން ޢައްޔަ 

މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރާ މިންަވރ   )ހ( 1 .113

ކ ރެޭވ މިިނަވން، މ ސްތަިޤއްލ  ން މޮނިޓަރކ ރ މަށްޓަކައި ޢަްއޔަ

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަްޑސްޕަރސަނެއް ހ ންނަންާވނެެއެވ.

އޮމްބަޑްސްަޕރސަންެގ މަޤާމަށް މީހަކ  ޗިލްޑްރަންސް  )ށ(  

 ކ ރާނީ، ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔއެެވ.ންޢައްޔަ

ކ ރަން ބޭނ ްނާވ ންޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ޢައްޔަ )ނ(  

ކޮންމެ ފަހަރަކ ، އެއް ނަން ނ ަވތަ އެއަްށވ ރެ ިގނަ ނަން 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް 

 ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ަދށ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް  )ރ(  

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ށަހަޅާ ނަން ނ ަވތަ ނަންތަކ ެގ 

ތެރެއިން ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާެއއްަގއި ހާޒިރ ެވ 

އަޣ ލަބިއްޔަތ ން ފާސްކ ާރ ޯވޓ ަގއި ބަިއެވރިާވ މެންބަރ ންެގ 

މީހަކ ، ޗިލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންަކމަށް 

 ކ ރަންާވނެެއެވ.ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަ

ކ ރާ ފ ރަތަމަ ންމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްފަހ  ޢައްޔަ )ބ(  

ކ ރ މަށްޓަަކއި، މި ންޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަްޑސްޕަރސަން ޢައްޔަ
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)ފަސްދޮޅަސް( ދ ަވހ ެގ  60ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

ތެރޭގައި މި މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިން 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް 

ކ ރ މަށް ންހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ. އަދި އެ މަޤާމަށް މީހަކ  ޢައްޔަ

 30ރިއްޔާ ހ ށަހަޅާތާ ހޫރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ރަީއސ ލްޖ މް

)ތިރީސް( ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގިއ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން އެ 

 ކ ރ މާމެދ  ޮގތެއް ނިންމަންާވނެެއެވ.ންމަޤާމަށް މީހަކ  ޢައްޔަ

ކ ެރޭވ ޗިލްޑްރަންްސ ންމި މާއްދާެގ ދަށ ން ޢައްޔަ )ޅ(   

މަސްއޫިލއްޔަތ ަތއް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން، އޭާނެގ ޒިންމާތަކާއި 

އަދާކ ރ މ ަގއި ދިމާާވ ކަްނކަމާއި ހިންާގ ތަޙްޤީޤ ތަކ ެގ 

ނަތީޖާތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ޖަާވބ ދާރީާވނީ ރަްއޔިތ ންެގ 

 މަޖިލީހަށެެވ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަްޑސްޕަރސަންެގ އޮފީހަީކ، މިނިަވން  )ކ(  

މ ސްތަޤިއްލ  އިދާާރއެެކެވ. ޗިްލޑްރަންސް 

މަޤާމ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަްށ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ

ލަތްތަާކިއ މ ަވްއޒަފ ން ދައ ލަތ ން ސީބޭނ ންާވ ަވ

 ފޯރ ކޮށްދޭންާވނެެއެވ. 

 

މިނިވަންކަމާއެކ   
 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ ން 
 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން، އޭނާެގ މަޤާމ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ   .  .114

އަދާކ ރ މ ަގއި މަސަްއކަތްކ ަރންާވނީ ަވކި ފަރާތަކަށް ބ ރަވ މަކާ ނ ލައި، 

 މިނިަވންކަމާއެކ ަގެއެވ.
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ޗިލްޑްރަންސް  
  ގެ ން ޕަރސަ އޮމްބަޑްސް 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަްޑސްޕަރސަންެގ މަސްއޫިލއްޔަތ ަތްއ ތިރީގައި  .  .115

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީެއެވ.

ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކ ން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރާ މިންަވރ   )ހ(  

ދެނެަގނެ މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

 ؛ބާރ އެޅ ން ކަންކަން ކ ރ މަށް

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ މާބެހޭ މ ޢާހަދާއާ  )ށ(  

ޢަމަލ ކ ރާ މިންަވރ  އެްއޮގތަށް ދައ ލަތ ެގ އިދާާރތަކ ން 

ދެނެަގނެ، ެއ މ ޢާހަދާއާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރާަކން 

ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކ ަރންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން 

 ؛ކ ރ ން

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކ ޑަކ ދިންެގ ަޙއްޤ ަތއް  )ނ(  

ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މ ަގއި ޙަރަކާތްތެރިާވ އިދާރާތަާކއި 

 އަދި ؛ މ ަވްއޒަފ ން މޮނިޓަރކޮށް، ިއެވލ އޭްޓކ ރ ން

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކ ޑަކ ދިންެގ ަޙއްޤ ަތއް  )ރ(  

ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މ ަގއި ޙަރަކާތްތެރިާވ އިދާރާތަާކއި 

 މ ަވްއޒަފ ންެގ ޢަމަލ ތައް ތަޙްޤީޤ ކޮށް، މ ޠާލިޢާކ ރ ން.

 

ޗިލްޑްރަންސް  

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމ ގެ  

 ޝަރ ޠ  

ކ ރެޭވ ން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ކަމަށް ޢައްޔަ )ހ(  1 .116

މީހެއްެގ ކިަބިއަގިއ ތިރީަގިއާވ ޝަރ ޠ ތައް 

 ފ ރިހަމަާވންާވނެއެެވ.

 ؛ދިެވހިރައްޔިަތކ  ކަމ ަގިއވ ން (1)   

 ؛ )ތިރީސް( އަހަރ  ފ ރިހަމަެވފައިވ ން 30ޢ މ ރ ން  (2)   
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އިސްލާމްދީނ ގައި ޙައްެދއް ަކނޑައެޅިފަިއާވ ކ ެށއް  (3)   

ނ ަވތަ ޚިޔާނާތ ެގ ކ ށެއް ނ ަވތަ ކ ޑަކ އްޖަކަށް 

އަނިޔާކ ރ މ ެގ ކ ެށއް ކ ރިކަން ޝަރީޢަތަށް 

 ؛ސާބިތ ެވފަިއާވ މީހެއްކަމ ގައި ނ ވ ން

ކ ރެިވެގން ންއިންތިޚާބ ކ ރެިވެގން ނ ަވަތ ޢައްޔަ (4)   

ދައ ލަތ ެގ ެއްއެވސް މަޤާމެއްަގއި ހ ރި މީހެއް 

 ؛ކަމ ަގއި ނ ވ ން

ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ މެންބަރަކ  ކަމ ަގއި ނ ަވަތ  (5)   

ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއަގިއ ޙަރަކާތްެތރިާވ މީހެއް ކަމ ަގިއ 

 އަދި ؛ ނ ވ ން

މި ޤާނޫނ ގައި ޗިްލޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  (6)   

މަސްއޫލިއްޔަތ ަތއް ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިާވ ކަްނކަން 

ކ ޑަކ ދިްނެގ ޤާބިލ ކަންހ ރ މާއެކ  އަދާކ ރެޭވަވރ ެގ 

ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅޭ ާދއިރާައކ ްނ ނ ަވތަ ކ ޑަކ ދިްނެގ 

ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅޭ ތަޢ ލީމ  ހިމެނޭޮގތ ން ޤާނޫނީ، 

ނ ަވތަ ޕޮލިީސއާގ ޭޅ ދާއިާރއަކ ްނ  އިޖްތިމާޢީ،

މަދ ެވެގން ފ ރަތަމަ ޑިްގީރއެްއ ޙާޞިލ ކޮށް، ެއއިްނ 

)ހަތެއް( އަހަރ ދ ަވހ ެގ  7ދާއިރާއަކ ން މަދ ެވެގން 

 ތަޖ ރިބާ ހ ރި މީހަކަށްވ ން. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތަކ ެގ އިތ ރ ން،  )ށ(  

ކ ެރޭވ ން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަޗިލްޑްރަންސް 

ފަރާތަކީ، ކ ޑަކ އްޖަކަށް އަނިާޔކ ރ މ ެގ ނ ަވތަ އިހ މާލ ވ މ ެގ 

ޢަމަލެއް ހިންގ މ ގައި އެްއެވްސ ސިފައެްއަގއި ަބއިެވިރެވފަިއާވ 
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ނ ަވތަ އެފަދަ ތ ހ މަެތއް ަރއްދ ެވފަިއާވ މީެހއް 

 ކަމ ަގިއެވެގންނ ާވެނއެެވ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ މަޤާމަށް ކ ރިމަތިލާފަިއާވ  )ނ(  

މީހަކާ ގ ޅޭޮގތ ން މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވފަދަ 

ތ ހ މަތަކާގ ޅޭ ޝަކ ާވެއއް ދައ ލަތ ެގ ެއއްެވސް އިދާރާއަަކށް 

ހ ށަހެޅި ބަލަމ ންދާނަމަ، އެއީ އެފަދަ ތ ހ މަތެއް ރައްދ ެވފައިާވ 

 އި ބެލޭނެއެެވ.ފަރާތެއް ކަމ ގަ 

 

ޗިލްޑްރަންސް  

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންކަމ ގެ މ އްދަތ  

 5ކ ރާނީ ންޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ކަމަށް މީހަކ  ޢައްޔަ 1 .117

)ފަހެއް( އަހަރ ދ ަވހ ެގ އެއް ދައ ރަށެެވ. އެހެންނަމަެވްސ، މި ޤާނޫނ ގެ 

ފިަޔވައި، ިޗލްޑްރަންސް ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން ަވކިކ ރެޭވ ފަރާެތއް    119

 5ކ ެރޭވ މީހެްއެގ މަޤާމ ެގ މ އްދަތ   ންއޮމްބަޑްސްޕަރސަން ކަމަށް ަޢއްޔަ

)ފަހެއް( އަހަރަށްވ ެރ ދިގ ނޫްނ މ އްދަތަކަށް އިތ ރ ކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ 

 މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރެިވދާނެއެެވ.

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަން، އޭނާެގ މަޤާމ ން ިއސްތިޢ ފާދޭން  ޗިލްޑްރަންސް  1 .118 މަޤާމ ން އިސްތިޢ ފާދިނ ން 

ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެްއަގިއ، ސިޓީައކ ން ެއކަްނ ބަޔާންކޮށް، 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ހ ށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔއަްށ 

ލިބ މ ން، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން، އޭނާެގ މަޤާމ ން  

 ަވިކީވެއެވ.
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ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަްޑސްޕަރސަން، އޭނާެގ މަޤާމ ން ަވިކކ ރެޭވނީ، މި  .  .119 ވަކިކ ރ ން   މަޤާމ ން 

މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޙާލަތެްއަގއި، މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަްޑސްޕަރސަންކަމ ެގ މަާޤމާ  )ހ(  

 މ  އެކަީށެގންނ ާވފަދަ ކަމެއް ކ ރިކަމަށް، ނ ަވތަ އެ މަޤާ

އަދާކ ރ މަށް ޢ ޛ ރ ެވރިާވފަދަ ޙާލަތެއް މެދ ެވިރވެއްޖެ ކަމަށް، 

އަދާކ ރ މަށް ނާޤާބިލ ވެއްޖެ ކަމަށް ފެނިއްެޖ  މ ނ ަވތަ ެއ މަޤާ

 ؛ހިނދެއްަގއި 

މެދ ެވރިެވއްޖެ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ޙާލަތެއް   )ށ(  

ކަމަށް ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަކަްށ ފެނިެގން، އެމީހަކ  

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްަޕރސަންކަމ ން ަވިކކ ރ މަށް 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖަްލސާއެްއަގއި ހާޒިރ ެވ ޯވޓ ަގިއ 

ބައިެވިރާވ މެންބަރ ންެގ ައޣ ލަބިއްޔަތ ން ފާސްކ ރ މ ން، 

 ންސް އޮމްބަްޑސްޕަރސަންކަމ ން ަވިކީވެއެވ.އެމީހަކ  ޗިލްޑްރަ

 

ަވނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ަޝރ ޠ ތަކ ެގ  116މި ޤާނޫނ ެގ   .120 މަޤާމ ން ވަކިވ ން 

ތެރެއިން ޝަރ ޠެއް ޗިލްްޑރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނެގ ކިބައިްނ 

އ ނިެވއްޖެނަމަ، އެމީހަކ  ޗިލްޑްރަންސް އޮމްަބޑްސްޕަރސަންކަމ ެގ 

 ަވކިކ ރަންާވެނއެެވ.މަޤާމ ން 

 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަްޑސްޕަރސަންއަށް ދެޭވ މ ސާރަާއިއ ޢިނާޔަތް   .121 މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

 ކަނޑައަޅާީނ، ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ންނެެވ.
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 ހަވަނަ ބައި 

 ކ ށާއި އަދަބ  
 

 ބާވީސްވަނަ ބާބ  

 ކ ޑަކ ދިންނާ ދެކޮޅަށް ކ ރެވޭ ބައެއް ކ ށް 

 

ކ ޑަކ ދިން އެކްސްޕްލޮއިޓްކ ރ މ ގެ  

 ކ ށް  

އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ަގއި، ައންނަނިިވ ޢަމަލ ތައް ކ ރާ މީހާ  )ހ( 1 .122

 އެކ ރަނީ ކ ށެެކެވ.

މަޖ ބޫރ ކ ރ ަވިއެގން ނ ަވތަ ބިރ ދައްކަިއެގން ނ ަވަތ  (1)   

އޮޅ ާވަލިއެގން ކ ޑަކ އްޖަކ  ލައްާވ މަސަްއކަތް 

 ނ ަވތަ ؛ ކ ރ ވ ން

މަޖ ބޫރ ކ ރ ަވިއެގން ނ ަވތަ ބިރ ދައްކަިއެގން ނ ަވަތ  (2)   

އޮޅ ާވަލިއެގން ކ ަޑކ އްޖަކ  ަލއްާވ އެހެން މީހަކަށް 

 ނ ަވތަ؛ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނ ން

؛ ޖިނާއީ ކ ށެއް ކ ރ މ ަގއި ކ ަޑކ އްޖަކ  ބޭނ ންކ ރ ން (3)   

 ނ ަވތަ

ކ ރ ވ މަްށޓަކައި ކ ަޑކ އްަޖކ  ޖިނާއީ ކ ށެއް  (4)   

 ރެކްރޫޓްކ ރ ން ނ ަވތަ ްގރޫމްކ ރ ން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކ ރާ ކ ެށއްކޮށްފި މީހެްއެގ  )ށ(  

 )ތިެނއް( އަހަރ ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަށް ޖަލަށްލ މެެވ. 3އަދަބަކީ، 

ކ ަޑކ އްޖަކ  މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާްނކ ރާ ކ ށެއް ކ ީރ،  )ނ(  

އިތ ބާރ ކ ރަންޖެހޭ މަޤާމެއްަގިއ ހ ރި މީހަކ ނަމަ، އެ ކ ށ ެގ 

 )ފަހެއް( އަހަރ ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަށް ޖަލަށްލ މެެވ. 5އަދަބަކީ، 
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ކ ޑަކ އްޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާކ ރ މަށްޓަަކއި އެކ އްޖާ  )ހ(  .123 ގްރޫމްކ ރ މ ގެ ކ ށް 

 ްގރޫމްކ ރ މަކީ ކ ެށކެެވ.

ކ ޑަކ އްޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާކ ރ މަށްޓަކައި ެއކ އްާޖެގ މަންމަ  )ށ(  

ނ ަވތަ ބައްޕަ ނ ަވތަ ބެލެިނެވރިޔަކ  ނ ަވތަ ެއކ އްާޖެގ ބެލ ން 

 ޙަާވލ ެވަފއިާވ މީހަކ  ްގރޫމްކ ރ މަކީ ކ ށެކެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ކ ަޑކ އްަޖކ  ްގރޫމްކ ރ ން  )ނ(  

އެަވނީ، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ކަމަށް ބ ނެފައި

ޢަމަލެއް އެކ އްާޖއާމެދ  ހިންގ މަށްޓަކައި، އެކ އްާޖއަށް ފަިއސާ 

އެކ އްޖާއާ ޖަޒ ބާީތ  ނ ަވތަ އެނޫންެވސް މާއްދީ އެްއޗެއް ދީެގން

ގ ޅ މެއް ާޤއިމ ކޮށް، އެކ އްޖާެގ އިތ ބާރ  ހޯދ މަށް 

 މަސައްކަތްކ ރާ ކ ރ މަށެެވ.

މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ކ އްޖެްއެގ މަންމަ ނ ަވތަ މި  )ރ(  

ބައްޕަ ނ ަވތަ ބެލެިނެވރިޔަކ  ނ ަވތަ ެއކ އްާޖެގ ބެލ ްނ 

އެަވނީ، އެ   ޙަާވލ ެވަފއިާވ މީހަކ  ްގރޫމްކ ރ ން ކަމަށް ބ ނެފައި

މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޢަމަލެއް ކ އްޖަކާމެދ  

 ފައިސާ ނ ަވތަ ހިންގ މަށްޓަކައި، އެއިން ފަރާތަކަށް

އެއިން ފަރާތަކާ ަޖޒ ބާތީ  އެނޫންެވސް ާމއްދީ ެއއްެޗއް ީދެގން

ގ ޅ މެްއ ޤާއިމ ކޮްށ، އެފަރާތ ެގ އިތ ބާރ  ހޯދ މަށް 

 މަސައްކަތްކ ރާ ކ ރ މަށެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކ ރާ ކ ެށއްކޮށްފި މީހެްއެގ  )ބ(  

)ދިހަެއއް( އަހަރ ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަށް  10އަދަބަކީ، 

 ޖަލަށްލ މެެވ.
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މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަާޔންކ ރާ ކ ށެއްކ ީރ، ކ ަޑކ އްަޖކ   )ޅ(  

އިތ ބާރ ކ ރަންޖެހޭ މަޤާމެއްަގިއ ހ ރި މީހަކ ނަމަ، އެ ކ ށ ެގ 

 ނަރަ( އަހަރ ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަށް ޖަލަށްލ މެެވ.)ފަ  15އަދަބަކީ  

މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ަބޔާންކ ރާ ކ ށެްއކޮށްފި މީހެއްެގ  )ކ(  

 )ފަހެއް( އަހަރ ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަށް ޖަލަށްލ މެެވ. 5އަދަބަކީ، 

 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޒިންމާ އޮތް ކ ޑަކ އްޖަކަށް ރައްކާތެިރކަން  )ހ(  .124 ކ ޑަކ އްޖަކާމެދ  އިހ މާލ ވ މ ގެ ކ ށް  

ފަރާތެއް ކަމ ަގިއެވހ ރެ ެއކ އްޖާެގ ޞިއްޙަތަްށ ނ ަވތަ 

ރައްކާތެރިކަމަށް ނ ަވތަ މަޞްލަޙަތަށް އ ނިކަން އަތ ެވދާނެ 

ފަދަ ޢަމަލެއް ޤަޞްދ ގައި ިހންގ މަކީ ނ ަވތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް 

ން ހިނިގޔަ ނ ދިނ މަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ނޭޅ މ ެގ ސަބަބ 

ކ އްޖާއަށް ެގއްލ މެްއެވއްޖެނަމަ، އެކަން ކ ރި މީހާ އެކ ރީ 

 ކ ށެކެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ކ ަޑކ އްަޖކަށް  )ށ(  

ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޒިންމާ ކަމަށް ބ ނެފައި 

އެަވީނ، ކ އްޖާ އަނިާޔއިން ސަލާމަތްކ ރ މަށް އެ މާއްދާަގިއ 

ބަޔާންކ ރާ ފަދަ ފަރާތެއްެގ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއާއި ކ އްޖާއަްށ 

ރައްކާތެރި މާޙައ ެލއް ފޯރ ޮކށްދިނ މަށް އެފަދަ ފަރާތެއްެގ 

 މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާ ހިމެނޭޮގތ ންނެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ކ އްޖާެގ މަންމަ ނ ަވތަ  )ނ(  

ތަ ކ އްޖާ ބެލ ން ނ ަވތަ ބައްޕަ ނ ަވތަ ބެލެނިެވރިއެްއ ނ ަވ

ބެލެހެއްޓ ން ޙަާވލ ެވަފއިާވ މީހަކީ، ކ ޑަކ އްޖަކަްށ 
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ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތެއް ކަމ ަގިއ 

 ބެލެޭވނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކ ރާ ކ ެށއްކޮށްފި މީހެްއެގ  )ރ(  

 އަހަރ ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަށް ޖަލަށްލ މެެވ.)ތިެނއް(  3އަދަބަކީ، 

 

ކ ޑަކ އްޖަކ  އަނިޔާގެ ޢަމަލަކ ން  

 ސަލާމަތްކ ރ މަށް އިހ މާލ ވ ން  
ކ ޑަކ ދިންނާގ ޅޭ މަރ ކަޒެްއގައި މަސަްއކަތްކ ާރ  )ހ(  .125

މީހެއްކަމ ަގިއެވ ހ ރެ އެތަނ ގައި މަަސއްކަތްކ ރާ އެހެން 

ކ ޑަކ އްޖަަކށް އަނިޔާެއއް ލިބިދާނެ ކަމ ެގ މީހެއްެގ ފަރާތ ން 

ނ ރައްކަލެއް އޮތްކަން އެނިގހ ރެ، އަދި އެކަން ހ އްޓ ވ މަީކ 

ނ ަވތަ އެ ނ ަރއްކާ ކ ޑަކ ރ މަކީ އޭނާެގ ބާރ ެގ ދަށ ަގިއާވ 

ކަމެއް ކަމ ަގއިާވ ޙާލަތ ަގއި، އެކަން ނ ކޮށް ދޫކޮށްލ މަކީ 

 ކ ށެކެެވ.

ބޭނ މަށްަޓކައި ކ ޑަކ ދިންާނގ ޅޭ މަރ ަކޒެްއ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ   )ށ(  

އެަވނީ، އަންނަނިިވ ތަންތަން ހިމެނޭ  ކަމަށް ބ ނެފައި

 ޮގތ ންނެެވ.

 ؛ކ ޑަކ ދިން ބަލަހައްޓާ މަރ ަކޒ ތައް (1)   

 ؛ކ ޑަކ ދިްނެގ ޑިޓެންޝަން ެސންޓަރ ތައް (2)   

 ؛ކ ޑަކ ދިންނަށް ކިަޔަވއިދޭ ތަންތަން (3)   

 ؛ކ ޅިަވރ ެގ މަރ ަކޒ ތައް (4)   

 ؛ޞިއްޙީ ފަރ ާވދޭ ތަންތަން (5)   

ކ ޑަކ ދިންނަށް ފަރ ާވދޭ ނ ަވތަ ޚިދ މަތްދޭ  (6)   

 އެނޫންެވސް މަރ ަކޒ ތައް.
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މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ކ ޑަކ ދިންނާގ ޭޅ  )ނ(  

އެަވނީ،   މަރ ކަޒެްއަގއި މަަސއްކަތްކ ރާ މީހެއް ކަމަށް ބ ނެފައި

އެފަދަ ތަނެއްެގ މ ަވްއޒަފ ންނާއި، ކޮންޓްރެކްޓަްށ 

މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަާކިއ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކ ރާ 

 ފަރާތްތައްެވސް ހިމެނޭޮގތ ންެނެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކ ރާ ކ ެށއްކޮށްފި މީހެްއެގ  )ރ(  

 މ އްދަތަށް ޖަލަށްލ މެެވ.)ތިެނއް( އަހަރ ދ ަވހ ެގ  3އަދަބަކީ، 

 

ކ ޑަކ އްޖަކަށް އަނިޔާކ ރ މ ގެ ކ ށެއް  

 ނ ކ ރ ން ޓ  ރިޕޯ
މީހަކ  ނ ަވތަ ބަަޔކ  ކ ޑަކ އްޖަކާމެދ  އަންނަނިިވ ޢަމަލ ތަކ ެގ  )ހ(  .126

ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކ ާރކަން ެއނިގހ ރެ، އެކަީށެގންާވ ސަބަބަާކ 

ފެމިލީ ކޮްށ ފ ލ ހ ންނަށް ނ ަވތަ ޞަނ ލައި އެކަން ޚާއް

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓއަްށ ނ ަވތަ ކ ޑަކ ދިްނެގ 

ލަޙަތ ގައި މަސައްކަްތކ ރާ ދައ ލަތ ެގ އިދާރާައކަށް ޞްމަ

 ހ ރ މަކީ ކ ށެެކެވ. ގައިނާން

 ؛ޖިންސީ ޯގނާ (1)   

 ؛ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ ނ ަވތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާ (2)   

 އެކްސްޕްޮލއިޓޭޝަންެގ ޢަމަލ . (3)   

މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކ ރާ ކ ެށއްކޮށްފި މީހެްއެގ މި  )ށ(  

 )ޭދއް( އަހަރ ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަށް ޖަލަށްލ މެެވ. 2އަދަބަކީ، 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކ ރާ ކ ެށއް މީހަކ  ކ ރ މ ަގއި،  )ނ(  

އެކ ށް ރިޕޯޓ ނ ކ ރ މަށް ެއްއެވސް ާބަވތެްއެގ މަންފާއެްއ 

)ފަހެްއ(  5ލިބިަގނެފައިާވނަމަ، އެމީހެްއެގ އަދަބަކީ، 

 އަހަރ ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަށް ޖަލަްށލ މެެވ.
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 ހަތްވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން 
 

 ތޭވީސްވަނަ ބާބ  

 ޢާންމ  މާއްދާތައް 

 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކ އްޖަކާގ ޭޅ މައްސަަލއެްއ ކޯޓ ްނ  )ހ(  .127 ޓ  ކ އްޖާއާގ ޅޭ ވެލްފެއަރ ރިޕޯ 

ނިންމާއިރ ، ޗައިްލޑް ެއންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

ސަރިވްސއިން ެއކ އްާޖއާ ެބހޭޮގތ ން ކޯޓަށް ރިޕޯޓ ކ ރ މަށް 

އަންަގއި، އެފަދައިން ެއ ސަރިވްސއިން ަތއްޔާރ ކ ރާ 

 ެވލްފެއަރ ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންާވނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ތަްއޔާރ ކ ާރ ކ އްާޖެގ ެވލްެފއަރ ރިޕޯޓ ަގިއ  )ށ(  

ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި 

 ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ރިޕޯޓެއް އެކ ލަާވލ މަށް ކޯޓ ން އަްނާގ  )ނ(  

ޕްރޮޓެކްޝަން އެންގ މަކަށް ަޗއިލްޑް ެއންޑް ފެމިލީ 

 ސަރިވްސއިން ތަބާާވންާވެނއެެވ.

 

 ގެވެށި އަނިޔާގެ 

 ޢަމަލ ތަކާގ ޅޭ 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އަޅާލ މާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ ދިން ކަމަށް   1 .128

ކަނޑައެޭޅ ކ ދިްނެގ ތެރެިއން، ެގެވށި އަނިާޔެގ ިޝކާރައަކަްށާވ 

އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ކ ދިންނާމެދ  ޢަމަލ ކ ރ މ ގައި، ޗައިްލޑް 

ސަރިވްސއިން ނ ަވތަ ފ ލ ހ ން މަސައްކަތްކ ރަްނާވނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   
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ަވަނ މާއްދާަގިއ  52)ެގެވށި އަނިޔާ ހ ްއޓ ވ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ  2012/3

 ބަޔާންކ ރާ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާ ެއކ ަގެއެވ.

 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މައިންބަފައިންނަށް ނ ަވަތ މި  )ހ( 1 .129 ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވ ން 

ބެލެނިެވރިންނަށް ނ ަވތަ ކ ްއޖާ ބަލަހައްޓަމ ންދާ ފަރާތެއްެގ 

މައްޗަށް މަތިކޮށްފަިއާވ ޒިންމާއަކާ ޚިލާފ ާވ ފަރާތްތަކ ން ކ ރާ 

ޢަމަލަކީ ޖިނާއީ ކ ށެްއ ކަމ ަގއިާވނަމަ، އެމީހެްއެގ މަްއޗަްށ 

ޖޭެގ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ( )ދިެވހިރާއް 2014/9ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 ެގ ދަށ ން ދަޢ ާވ އ ފ ލޭނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ޢަމަލަކީ، ޖިނާއީ ކ ށެްއ  )ށ(  

ކަމ ަގިއ ކަނަޑއަޅާފައިނ ާވ ަޢމަލެއްނަމަ، އެ ޢަމަލ  ހިންިގ 

ފަރާތެއްެގ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި 

ފިޔަަވޅ ަތއް މިނިސްޓްރީން ބަޔާންކ ރާ އިދާރީ 

 ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި އިދާރީ ފިަޔަވޅ ެގ  )ނ(  

ޮގތ ަގއި ކަނަޑއަޅަްނާވނީ، ެއފަރާތެއް ކ ރި ޢަމަލ ެގ ކ ޑަޮބޑ  

މިނަށް ބަލައި، ކަނޑަެއޅޭ ިއދާރީ ފިޔަަވެޅކެެވ. އަިދ ެއއިން 

އެފަރާތ ން ކ ރި ޢަމަލާ ނ ބައްދަލ  ފިޔަަވޅެްއ ފިޔަަވަޅކީ 

ކަމ ގައި ނ ާވނެކަން ކަަށަވރ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، އެފަދައިްނ 

ފިޔަަވޅ  ކަނަޑއެޅ މ ަގއި، ކ ަޑކ ދިންނަށް އިހ މާލ ާވ 

ފަރާތްތަކާމެދ  އިދާރީ ފިޔަަވޅ  އެޅ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރެޭވ 

ބައިނަލްއަޤްާވމީ އ ސޫލ ތަކަށް މިނިސްޓަރ  

 ކ ރަންާވނެެއެވ.ރިޢާޔަތް
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްެވ، ތަޞްދީޤ ކޮށް،  1 .130 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  

)ތިނެއް( މަސްދ ަވްސ  3ގެޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާތާ  ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ

 .ހަމަާވ ދ ަވހ ން ފެށިެގންނެެވ

 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގާވއިދ ތަކ ެގ ތެރެއިން، މި  )ހ( 1 .131 ގަވާއިދ  ހަދައި ހިންގ ން 

ކަމާގ ޅޭ ކޯޓަކ ން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިެދއް ފިޔަަވއި، އެޫނން 

 ަގާވއިދ ތައް ހަދައި ހިންާގނީ މިނިސްޓްރީންނެެވ.

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކަމާގ ޅޭ ކޯޓަކ ން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދ ަތއް  )ށ(  

 ކޯޓަކ ންެނެވ.ހަދައި ހިންާގނީ އެ 

މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ޮގތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވހާ ހިނދަކ ،  )ނ(  

މި ޤާނޫނަށް  ،މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދ ަތއް

)ހައެއް( މަސްދ ަވހ ެގ   6ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށެިގން  

ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގިއ  ،ތެރޭގައި ހަދައި 

 ޝާއިޢ ކ ރަންާވެނއެެވ.

 

އ ވާލެވޭ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނ ގެ  

 މާއްދާތައް 

ބަޔާންކ ރާ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، މި މާއްާދެގ )ހ( ަގިއ  1 .132

ޤާނޫނާއި، މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޤާނޫނ ެގ މާއްދާތައް 

 އ ވ ީނއެެވ.

)ކ ޑަކ ދިްނެގ ަޙއްޤ ތަްއ  91/9ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ހ(  

 ބެހޭ ޤާނޫނ (. ރައްކާތެރިކ ރ މާ
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)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ (  2014/9ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ށ(  

( 1މާއްދާެގ )ހ( އަދި އެ މާއްދާެގ )ބ( ެގ )ަވނަ  44ެގ 

 ަވނަ ނަންބަރ .

 

މި ޤާނޫނ ގައި ޢިބާރާތެއް ނ ަވތަ ލަފްޒެއް ބޭނ ންކޮްށފައިާވޮގތ ން  1 .133 މާނަކ ރ ން 

ކަނޑައެިޅެގން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނ ާވހާ ހިނދަކ ، އަންނަނިިވ 

އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް   ،ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް ދީފައި އެަވނީ 

 ތިރީަގއި ދީފަިއާވ މާނަކ ރ މެެވ.

"ކ ޑަކ އްޖެްއ" ނ ަވަތ "ކ އްޖާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ިމ  )ހ(  

 ަވނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކ ރާ ކޮންމެ ކ އްޖަކަެށެވ. 4ޤާނޫނ ެގ 

"ނަފްސާނީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ފެންަނ  )ށ(  

ފެނ މ ަގއި ކ އްާޖެގ ސިކ ނީޑެގ ނ ަވތަ ކ އްޖާ ނަފްސާނީޮގތ ން 

މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި ނ ކ ެޅދ ންތެރިކަމެއް ހ ރި ކަމަށް 

ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ އަދި އެ ޙާަލތ  މެދ ެވރިެވފަިއަވނީ ކ އްާޖައށް 

މީހެއްެގ ފަރާތ ން ދޭ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެްއެގ ސަބަބ ން ކަމަށް 

އި، ކ ްއޖާެގ އ ޅ މ ަގއި ނ ަވތަ ކ އްޖާެގ ޤަބޫލ ކ ރެޭވ ޙާލަތެއްގަ 

ސިކ ނީޑަގިއާވ އ ނިކަާމއި، ެއންޒަޔަޓީާއއި، ޑިޕްރެޝަންާއއި، 

އެކަނިެވިރވ މާިއ، ރ ިޅަގދަވ ާމއި ހެދިބޮޑ ވ މ ގައި ަލސްވ ްނ 

ފަދަ ކަންކަމާއި އެނޫންެވސް ނަފްސާނީ އަނިޔާެއްއ 

 ލިބިފައިާވކަން ދަލީލ ކޮށްދޭ ަކންކަމަށެެވ.

"ބެލެނިެވރިޔާ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، މައިންބަފައިންނާިއ،  )ނ(  

ޝަރ ޢީ ބަލަދ ެވރިންނާއި، ޙަޟާނަތ  ލިބިފައިާވ ފަރާާތއި 

ޤާނޫނީ ބެލެނިެވރިންނާއި ކ ްއޖާެގ ބެލެނިެވރިކަމާ ެއަވގ ަތކ  
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ޙަާވލ ެވ ތިބޭ މީހ ންނަށެެވ. ޝަރ ޢީ ބަލަދ ެވރިންނާއި، 

ނޫނީ ބެލެނިެވރިން ޙަޟާނަތ  ލިބިފައިާވ ފަާރތާއި ޤާ

)ާޢއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނ (   2000/4މާނަކ ރާނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

އެ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ތަކާ ެއްއޮގތްާވ އާއި 

 ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

"ކ އްާޖެގ މަންމަ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ެއކ އްޖާ ބަނޑ އަާޅ  )ރ(  

 ިވހެއި މައިމީހާއަެށެވ.

"ކ އްާޖެގ ބައްަޕ" ކަމަށް ބ ެނފައި ެއަވނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ބ(  

)ާޢއިލާއާބެހޭ ާޤނޫނ ( ެގ ދަށ ން ޞައްަޙ  2000/4

ަވަނ  52ކަިއެވންޏެއް ކޮށްަފއިާވ ފިރިހެނާއަށް އެ ޤާނޫނ ެގ 

މާއްދާަގިއ ބ ނާ ދަރިލަްއާވ މ އްދަތ ަގިއ އޭނާ ކަިއެވނިކ ރި 

ބ  ނަފީކ ރ މަށް، ސައަންހެނާ ދަރިއަކ  ިވހަިއ، ެއ ދަރީެގ ނަ

 ލިޢާންކޮށްފައިނ ާވ ފިރިހެނާއަށެެވ.

"ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްާވމީ މ ޢާހަދާ" ކަމަށް  )ޅ(  

އެަވީނ، ކޮްނެވންަޝން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ  ބ ނެފައި

 ޗައިލްޑް އަށެެވ.

"އެކްސްޕްޮލއިޓޭޝަން" ކަމަްށ ބ ނެފައި ެއަވނީ، ެއްއެވސް  )ކ(  

ކ ރ މަށްޓަކައި ކ އްޖާެގ ޖިސްމާނީ ލ ބާަވތެްއެގ މަންފާެއއް ޙާޞި

އަދި ނަފްސާނީ ދ ޅަހެޔޮކަމާއި ކ އްޖާެގ ހެދިބޮޑ ވ މަށް 

އަސަރ ކ ރ ާވފަދަ ޮގަތކަށް ިހންާގ ލާއިންސާނީ އެންމެހައި 

 ޢަމަލ ތަކަށެެވ. 

"އިހ މާލ ވ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ކ އްޖެްއެގ  )އ(  

ަތ ެއކ އްާޖ މައިންބަފައިން ނ ަވތަ ބެެލނިެވރިއަކ  ނ ަވ
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އެފަރާތެްއެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއާވ ފަރާތަކ ން ކ ރި ޢަމަލަކ ން 

ނ ަވތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެްއެގ ސަބަބ ން ކ އްޖާއަށް ޖިސްމާނީ 

ނ ަވތަ ނަފްސާނީ ެގއްލ މެްއ ކ ރ މަތިކ ރ ާވފަދަ އެންމެހައި 

ޢަމަލ ތައް ނ ަވތަ އެފަދަ ެގއްލ މެއް ކ އްާޖައށް 

 ޢަމަލ ތަކަށެެވ.ކ ރިމަތިެވދާނެފަދަ 

"ކޯޓ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވީނ، ފެމިލީ ކޯޓަށެެވ. ނ ަވތަ މި  )ވ(  

ޤާނޫނ ގައި ބަޔާްނކ ރާ ކަްނކަން ބެލ މ ެގ އިޚްތިޞާްޞ 

 .ލިބިެގންާވ ކޮންމެ މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓަކަށެވެ 

ކ އްޖާެގ މަންމަ ކަމަށް ބ ެނފައި ެއަވނީ،  "މައިންބަފައިން" )މ(  

 ބައްޕައަެށެވ.އަދި 

"މިނިސްޓަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ކ ޑަކ ދިންެގ ޙައްޤ ަތްއ  )ފ(  

ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ މަްސއޫލިއްޔަތ  ެއއިރެްއަގއި 

 ޙަާވލ ކ ެރިވފަިއާވ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާާރއެްއެގ ަވޒީރަެށެވ.

ޙައްޤ ަތްއ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ކ ޑަކ ދިންެގ   )ދ(  

ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އެއިަރކ  ޙަާވލ ކ ެރިވފަިއާވ 

 ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާާރއަށެެވ.

"ދައ ލަތ ެގ އިދާރާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ެވރިކަން ހިންާގ  )ތ(  

ފަރާތާއި، ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހާއި، ޢަދ ލ  އިންޞާފ  

މ އައްސަސާަތކާިއ، ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ ބާރާިއ، މިނިަވން 

މ ސްތަޤިއްލ  މަޤާމ ތަކާއި، ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާއި، 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން ިއންތިޚާބ ކ ރެޭވ ަކއ ންސިލ ތަްއ 

ހިމެނޭ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ. އަދި، އެތަނެްއ ހިންގ މ ަގިއ 

ދައ ލަތ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތެްއ އަދާކ ރާ ކޮންމެ ތަނަކާއި، 
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 ކޮންމެ ތަނަކާއި، ދައ ލަތ ެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ހިންާގ

ބަޖެޓ ން އެހީ ލިބިެގން ހިންާގ ކޮންމެ ތަނެއްމެ ހިމެނޭ 

 ޮގތ ންނެެވ.

"ޖިސްމާނީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ބާރ ެގ  )ލ(  

ބޭނ ންކޮށްެގން ނ ަވތަ އެްއޗެއް ބޭނ ންކޮށްެގން ކ އްޖާެގ 

ކަމަށް ބެލެޭވ ހަށިަގނޑ ން ބަޔަކަށް ޤަްޞދ ގައި ދީފަިއާވ 

އަނިޔާއަެށެވ. މިފަދަ އަިނޔާެގ ތެރޭަގިއ، ކަފަިއެގްނޮގސްފަިއާވ 

ތަންތަނާއި، ނޫފައިެގންފައި ހ ންނަ ތަންތަނާއި، ކަނޑައިެގްނ 

ކަީށގައި ލާފައި ހ ންނަ ، ޮގސްފަިއާވ ތަންތަނާއި، ލަކ ނާއި

ރެނދ  )ފްރެކްޗަރ( ނ ަވތަ ކަށްޓަށް ލިބިފައިާވ އެނޫްނެވސް 

، ހ ޅ ން ނައްޓަިއެގން ދިއ މާއި، އެނބ ރ މާއި  ެގއްލ މާިއ،

ލޭފޭބ މާއި، ނާރެއް )ިވސްކަސް( ފަޅައިެގން ދިއ މާިއ، 

ފިހިފައިާވ ތަންތަނާއި، ޮފޅާއި، ޭހެވރިކަމަށް ނ ަވަތ 

ފިޒިއޮލޮޖިކަލް ފަންކްޝަނިްނގ ހ އްޓ ން ނ ަވތަ ެއކަަމށް 

އިސްތަށި ނ ަވތަ ދަތަށް ލިބޭ ެގއްލ ން ، ބަދަލެއް އައ ާމއި

 ހިމެނެއެެވ.

"ޖިންސީ ޯގނާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ކ އްޖާއަްށ  )ގ(  

ކ ރިމަތިކ ރ ާވ، ނ ަވތަ ތަަޙއްމަލ ކ ރ ާވ ނ ަވތަ އޭާނއަށް 

ދައްކަިއެގން ކ ރާ ކޮންމެ ޖިްނސީ ޢަމަލަކަށެެވ. އެީއ، ކ އްާޖއާ 

ޢާއިލީ ގ ޅ ެމއް އޮތް މީހެްއެގ ކިބައިން ކަމ ަގިއިވޔަސް ނ ަވަތ 

 ތެއްެގ ކިަބއިން ަކމ ަގިއިވޔަްސެވސްމެެއެވ.އެނޫން ފަރާ

ަވނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ "ޞިއްޙީ ފަރ ާވ"   19މި ޤާނޫނ ެގ   )ޏ(  

ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ދަިރމައިވ މ ެގ ކ ރިން ކ ރަންޖެހޭ 
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ފަރ ާވާއއި، މައިމީާހެގ ބަނޑ ގައި ކ އްޖާ ަގރ ަބަގތީއްސ ެރ 

އަިދ ކ އްޖާ ިވެހއ މަށްފަހ  ބޭނ ންާވ އެކ އްޖާ ިވހެއ މާ ހަމައަށް  

ފަރ ާވާއއި، ކ އްާޖއާއި ކ އްާޖެގ މަންމަެގ ޢާންމ  ޞިއްޙަތާިއ 

ދ ޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ފަރ ާވ 

 ހިމެނޭޮގތ ންނެެވ.

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ "ޒާތީ މަޢ ލޫމާތ "   33މި ޤާނޫނ ެގ   )ސ(  

ބ ނެފައި އެަވނީ، ކ އްޖާެގ ނަމާއި، ެއޑްރެހާިއ، ކަމަށް 

ސްކޫލާއި، ނ ަވތަ ސީާދޮގތ ން ނ ަވތަ ނ ސީދާޮގތ ން ނަމަެވްސ 

ކ އްޖާައކީ ކާކ ކަން އެނޭގނެ ފަދަ އެއްެވސް މަޢ ލޫމާތެްއ 

 ނ ަވތަ އޭނާެގ ތަްސީވރަެށެވ.

" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ " )ޑ(  

ކަމާގ ޅ ންހ ރި މ އަްއސަސާތަްއ އެކ ެވ ކ އްާޖެގ މައްސަަލއިަގިއ 

ަވށާޖެހޭ އެހީތެރިކަމެްއ ދިނ މަށް ޮގތެްއ ނިންމ މަށް ބާއްާވ 

 ބައްދަލ ވ މަށެެވ.

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ާރ  116މި ޤާނޫނ ެގ  )ޒ(  

ބ ނެފައި އެަވީނ، ޖިސްމާނީ ޮގތ ން "އަނިޔާކ ރ ްނ" ކަމަށް 

ނ ަވތަ މާއްދީ ޮގތ ން ނ ަވތަ ކ އްޖާެގ ފ ރާނައަށް ނ ަވތަ 

 ހަށިަގނޑަށް ެގއްލ މެއް ނ ަވަތ ހާނިއްކަެއއް ދިނ މަށެެވ.
 

 


