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  22/ 2019  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 ބިލ    ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާބެހޭ ދަނޑ ވެރިކަމ ގައި ބޭނ ންކ ރާ ޕެސްޓިސައިޑް 
 

 އެއްވަނަ ބާބ  
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 
 އީ، ދަނޑ ެވިރކަމ ަގިއ ބޭނ ންކ ރާ ޕެސްޓިސައިޑް މި )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި 

އ ފެއްދ ާމއި، ދިެވހިާރއްޖެައށް ބޭނ ންކ ރ މާިއ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 
މްޕޯޓ ކ ރ މާއި، ެއކްސްޕޯޓ ކ ރ މާއި، ިވްއކ މާިއ، ނައްތާލ މާބެހޭ އި

އ ސޫލ ތައް ކަނޑަައޅަިއ، ޕެްސޓިސައިޑް ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި ޢާްނމ  
ޞިއްޙަތާއި ތިމާެވއްޓަށް ެގއްލ ން ލިބޭ ޢަމަލ ތައް ބަލައި 

ސް އ ސޫލ ތައް ފިޔަަވޅ އެޅ މާިއ، ޕެސްޓިަސިއޑާގ ޅޭ އެނޫންެވ
 ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެެވ.

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ދަނޑ ެވރިކަމ ގައި ބޭނ ންކ ރާ  )ށ(  
 ބެހޭ ޤާނޫނ " އެެވ.ޑް ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާ ޕެސްޓިސައި

 
 މި ޤާނޫނ ެގ މައިަގނޑ  މަޤްޞަދ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެަވީނއެެވ.  .2 ޞަދ  ޤާނޫނ ގެ މަޤް 

 އަށް ބޭނ ންކ ާރ ޕެސްޓިސަިއޑް ދިެވހިާރއްޖެދަނޑ ެވރިކަމ ގައި  )ހ(  
އެކްސްޕޯޓ ކ ރ މާއި، އެ ތަކެތި ިދެވހިރާއްޖެއިން  އިމްޕޯޓ ކ ރ މާއި،  
ިވއްކ ާމއި، އ ފެއްދ މާއި، ބޭނ ންކ ރ މާއި، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

 ؛އ ސޫލ ތައް ބަޔާްނކ ރ ން ބެލެހެއްޓ މާއި ނައްތާލ މާގ ޅޭ
ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަރާތ ން ބައިެވިރެވފަިއާވ ޕެސްިޓސަިއާޑ  )ށ(  

ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހަިއ ބައިނަލްއަޤްާވީމ މ ޢާހަދާތަކާއި 
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އެއްބަްސވ ންތަކ ެގ ދަށ ްނ ދިެވހިރާއްޖެއިްނ އ ފ ަލންޖެހޭ  
 ؛ޒިންމާތައް ތަންފީޛ ކ ރ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް ބަޔާްނކ ރ ން

ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓ ކ ރ ާމއި،  ދަނޑ ެވރިކަމ ގައި ބޭނ ންކ ރާ  )ނ(  
ައލ ން  ،ދ މާއި އެކްސްޕޯޓ ކ ރ މާއި، ެޕސްިޓސައިޑް އ ފެއް

ބަންދ ކ ރ މާއި ޕެސްޓިސަިއޑް ިވްއކ މ ެގ ަލއިސަންސް ދިނ މާގ ޭޅ 
 ؛އ ސޫލ ތައް ބަޔާްނކ ރ ން

ޕެސްޓިސައިްޑ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ލިބިދާނެ ެގއްލ ަމކ ން  )ރ(  
ރައްކާތެިރވ މަށްޓަކައި އޭެގ ބޭނ ން ރަނަގޅ ޮގތ ަގއި ހިފ މާ 
ގ ޭޅޮގތ ން ޢާންމ ންެގ ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މާއި މިފަދަ 

 ؛ންކަންކަމާގ ޅޭ ތަމްރީނ ތައް ޭރވ  
ން ޕެސްޓިސައިްޑެގ ސަބަބ ްނ ދިމާެވދާނެ ނ ރައްަކލ  )ބ(  

ިއ ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ ޮގތ ްނ ޕެސްޓިސައިޑް ެގންގ ޅ މ ަގ

 ؛ އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅ ަތއް ކަނަޑއަަޅއި ތަންފީޛ ކ ރ ން 
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓ ކ ރ މާއި،  )ޅ(  

ބޭނ ންކ ރ ާމއި، ަނއްާތލ މާ  ،ކ ާމއިއެކްސްޕޯޓ ކ ރ މާއި، ިވއް
ގ ޭޅޮގތ ން މައްސަލަަތއް ހ ަށހެޅ މާއި ެއ މައްސަލަތަްއ ެބލޭނެ 

 އަދި  ؛ކ ރ ންމ ނިޒާމެއް ޤާއި
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިަސއިޑް ބޭނ ންކ ރާ މިންަވރ   )ކ(  

މަދ ކ ރ މަށާއި، ޕެސްޓިސައިްޑެގ އޮލްޓަނޭިޓްވސް 
  ބޭނ ންކ ރ ން ކ ރިއަރ ަވން ބާރ އެޅ ން.)ބަޔޯޕެސްޓިސަިއޑް( 

 

  ދެވަނަ ބާބ  
 ޤާނޫނ  ހިންގ ން 

 
މި ޤާނޫނ  ހިންގ މ ެގ މަިއަގނޑ  މަސްއޫިލއްޔަތ  ަޙާވލ ެވެގްނާވ ފަރާތަީކ   .3 ހިންގ މ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  

 މިނިސްޓަރެެވ.
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އަދި ިމ ޤާނޫނ ެގ  ،ންމި ޤާނޫނ ެގ ރޫޙާ އެްއޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތި  .4 ސިޔާސަތ  ކަނޑައެޅ ން  
ޕެސްޓިަސއިާޑގ ޭޅ ސިޔާސަތ   ،މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ާވނެ ޮގތ ެގމަތިން

 ކަނޑައެޅ ަމކީ މިނިސްޓަރ ެގ ަމސްއޫލިްއޔަތެެކެވ.
 

ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ މަސައްކަތްތަކ ގެ  
   އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް 

ބޭނ ންާވނެ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ އެންމެހަިއ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓ މަށް   .5
 އިދާރީ އިންތިޒާމް މިނިސްޓަރ  ހަމަޖައްސަންާވނެއެެވ. 

 
ބެހޭ އެންމެހަިއ ކަންތައްތަްއ ޕެސްޓިސައިޑާމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   .6 ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ތިރީަގިއ   އަދާކ ަރންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައްޓަކައި ބެލެހެއްޓ މަށް
   ެއަވނީެއެވ.ބަޔާންކޮށްފައި 

ޕެސްޓިސައިްޑެގ ސަބަބ ްނ ދިމާެވދާނެ ނ ރައްކަލަކ ން  )ހ(  
ޮގތ ން ައޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅ ަތއް  ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ

 ؛ން ކަނޑައަަޅއި ތަންފީޛ ކ ރ 
ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ތިމާވެއްޓަށް ލިބިދާނެ  )ށ(  

ެގއްލ ން ކ ޑަކ ރ މަށްޓަަކއި ެޕސްޓިސައިްޑ ބޭނ ންކ ރ ން މަނާ 
ލަތްތަކެއްަގއި ަވކި މިންަވރަަކށް ޙާ ސަރަޙައްދ ތަކާިއ، ޚާއްޞަ 

ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނ ންކ ެރިވާދނެ ސަރަޙައްދ ތައް ކަނަޑައޅައި 
 ؛ ންމ ކ ރ ންޢާ

މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިން، ހ އްދަ ދީފަިއާވ  )ނ(  
 ؛ންޕެސްޓިސައިްޑެގ ރަޖިސްޓްރީ ަބލަހައްޓައި ޝާއިޢ ކ ރ 

  ކ ރަންޖެހޭ  ޮގތ ންގ ޅޭ  މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ެޕސްޓިސައިޑާ  )ރ(  
ސަރ ކާރ ން ޤަބޫލ ކ ރާ ފެންަވރަކަްށ ހިންާގ ތައް ތަޙްލީލ 

  ؛މެދ ެވިރކޮށް ކ ރ ން އެއްލެބޯރޓަރީ
ޕެސްޓިސައިްޑެގ ިވޔަފާރި މޮނިޓަރކޮށް ކަމާގ ޅޭ ތަފާސްހިސާބ   )ބ(  

 ؛އެްއކޮށް ިއެވލ އޭްޓކ ރ ން
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ލިބިެގން އ ަފއްދާ  )ޅ(  
ލޭބަލްތަކާިއ މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާސްތަކ ަގިއ ޕެސްޓިސައިްޑެގ 

 ؛ހ ންނަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް ތައްޔާރ ކޮށް މ ރާޖަޢާކ ރ ން
ޕެސްޓިސައިްޑ ބޭނ ންކ ރާ ފަާރތްތަކ ން އެ ަތކެތި ބޭނ ންކ ާރޮގތް  )ކ(  

 ؛ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓ ން
ކ ަޑކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ޕެސްޓިސައިްޑެގ ަމއްޗަށް ބަޯރސާާވ މިންަވރ    )އ(  

 ؛އިންޓަްގރޭެޓޑް ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކ ރިއެރ ވ ން
ޮގތ ން ޕެސްޓިަސއިްޑ ގ ޅޭ ޕެސްޓިސައިޑާ ގ ޅ ންހ ރި ކަްނތައްތަކާ )ވ(  

އެތެރެކ ރާ ޤައ މ ތަކ ެގ ަކމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ރިސަރްޗ 
 ؛ސެންޓަރ ތަކާ ގ ިޅެގން މަސަްއކަތްކ ރ ން

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަރާތ ން ބައިެވިރެވފަިއާވ ޕެސްިޓސަިއާޑ  )މ(  
މ ޢާހަދާތަކާއި އެއްބަްސވ ންތަކާިއ  ބައިނަލްއަޤްާވމީ ގ ޅ ންހ ރި

ޕެސްޓިސައިޑާ ގ ިޅެގން ދިެވިހރާއްޖެއިން އ ފ ލަންޖެހޭ އެހެނިހެން  
އިދާރާތަާކ    ޒިންމާތައް ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަމާބެހޭ

 ؛ސައްކަްތކ ރ ންގ ިޅެގން މަ
ނަހަމަޮގތ ގައި ެޕސްޓިސަިއޑް ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި ހ ރި  )ފ(  

ނ ރައްކާތެރިކަމާއި އެއިްނ ލިބިދާނެ ގެއްލ މަކ ން 
ރައްކާތެިރވ މަށްޓަކައި ެޕސްިޓސައިްޑެގ ބޭނ ން ރަނަގޅ ޮގތ ަގިއ 

ގ ޅޭޮގތ ން ޢާންމ ންެގ ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ ާމއި  ހިފ މާ
 ؛ކަންކަމާގ ޅޭ ތަމްރީނ ތައް ރޭވ ންމިފަދަ 

ޕެސްޓިސައިޑް އ ފެއްދ މާިއ، އެފަދަ ތަކެތި ދިެވހިރާއްޖެއަށް  )ދ(  
އިމްޕޯޓ ކ ރ މާއި، އެކްސްޕޯޓ ކ ރ މާއި، ިވއްކ މާިއ، ބޭނ ންކ ރ މާއި 

 ؛ންނައްތާލ މާބެހޭ ަގވާއިދ ަތއް ހަދައި ހިންގ 
ދީފައިާވ ޕެްސޓިސަިއޑްެގ ރަޖިސްޓްރީއަށް ޕެސްޓިަސއިެޑްއ   ހ އްދަ )ތ(  

އިތ ރ ކ ރ މަށް ނ ަވަތ އ ނިކ ރ މަށް އެިދ ހ ށަހަޅާ 
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ހ ށަހެޅ ންތަކާގ ޅޭ ދިރާސާތަްއކޮށް، އެ ޕެސްޓިސަިއޑަާކގ ޅޭ 
 ؛ ހޯދ ންއެންމެހައި މަޢ ލޫމާތ 

އ ފެއްދ މާއި، އެފަދަ ތަެކތި   ޕެސްޓިަސއިޑް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި )ލ(  
 ދިެވހިރާއްެޖއިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް އިމްޯޕޓ ކ ރ މާއި

އެކްސްޕޯޓ ކ ރ މާއި، ބަންދ ކ ރ މާއި، ިވްއކ މާބެހޭ ލައިސަްނސް 
  ؛ހޯދ ންދޫކ ރ މަށް ބޭނ ންާވނެ މަޢ ލޫމާތ  

މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރ މަށް އަދާކ ރަންޖެހޭ   )ގ(  
 .މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ ންއެހެނިހެން 

 
މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސިާޔސަތ ތަްއ  )ހ(  .7 ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ 

ކ ރ މަށްޓަކަިއ، އަިދ މި ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކޮްށފައިާވ ޛ ތަންފީ
މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކައި މިނިސްޓަރަށް ބޭނ ންާވ 

ލަފަޔާއި މަޝްަވރާ ދިނ މަށްޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ކަމާގ ޭޅ 
އިދާރާތައް ހިމެނޭޮގތ ްނ މިނިސްޓަރ  ކޮމިޓީއެްއ 

އްާޓނީ އެކ ަލާވލަންާވނެެއެވ. މި ޮކމިޓީެގ ރިޔާސަތ  ބަލަހަ 
 މިނިސްޓަރެެވ. 

 މެންބަރ ންެގ ކޮމިީޓެގ ށްފައިާވމި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ށ(  
އަންނަިނިވ އިދާރާތަކ ެގ ތެރެއިން ކޮންމެ އިދާާރއަކ ން  ޮގތ ަގއި

 އެންމެ މަދ ެވެގން ެއކަކ  ހިމަނަންާވނެއެެވ.
ިސޔާސަތ ތައް ެއކަށަައޅަިއ،  އްޓާބެހޭތިމާެވ  (1)   

  މަސްއޫލިްއޔަތ  ޙަާވލ ކޮށްފަިއވާ  ކ ރ މ ެގޛ ތަންފީ
 ؛ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާ 

 ؛ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީމަންޓަލް ންއެންަވޔަރަ  (2)   

ކ ރ މ ެގ ޛ  ސިޔާސަތ ަތއް ެއކަަށއަޅަިއ، ތަންފީޞިއްޙީ  (3)   
 ؛ަޙާވލ ކޮށްފަިއާވ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާ މަސްއޫލިއްޔަތ  



 

 

 

 

 

 

 6 

 ކ ރ މ ގެ ޛ  ސިޔާސަތ ތައް އެކަަށއަޅައި ތަންފީދިފާޢީ   (4)   
؛ މަސްއޫލިއްޔަތ  ަޙާވލ ކޮށްަފިއާވ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާ 

 އަދި
 މޯލްޑިްވސް ކަްސޓަމްސް ސަރިވސް.   (5)   

ކޮމިީޓއަށް މި މާއްދާެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ )ނ(  
)ށ( ެގ ދަށ ން ޢައްޔަންކ ާރ ފަރާތްތަކ ެގ އިތ ރ ން އެހެން 
ފަރާތްތައް އެ ކޮމިީޓއަށް މިނިސްޓަރ  ޢައްޔަންކ ރ މަކަށް މި މާއްދާ 

 ހ ރަހެއް ނާޅައެެވ. 
 

ވަނަ ބާބ  ތިން   
 ހ އްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްރީ 

 
 ދިނ ން ޕެސްޓިސައިޑަށް ހ އްދަ  

 
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިަސއިްޑެގ ޮގތ ަގއި އ ެފއްޭދނެ،  )ހ(  .8

ބޭނ ންކ ރެޭވނެ، ިވއްކޭނެ، ދިެވހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓ ކ ރެޭވެނ ައދި 
ދިެވހިރާއްޖެއިން ެއކްސްޕޯޓ ކ ރެޭވނެ ބާަވތ ެގ ޕެސްޓިސަިއޑަްށ 
 ހ އްދަ ދޭނީ މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން މިނިސްޓަރެެވ. 

މާއްދާެގ )ހ( ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ޕެސްޓިސައިަޑކަށް ހ އްަދ މި  )ށ(  
ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ  9ދިނ މަށް އެދި، މި ޤާނޫނ ެގ 

ބަޔާންކ ރާ މަޢ ލޫމާތާއެކ  ދައ ލަތ ެގ އިދާާރއަކ ން ނ ަވަތ މި  
ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލައިަސންސް ލިބިފައިާވ ފަރާތަކ ން 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ.
ދިނ މަށް  މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ޕެސްޓިސައިަޑކަށް ހ އްދަ ()ނ  

އެދި ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގައި ފ ރިހަމަާވންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  
ފ ރިހަމަނަމަ، އެ ޕެސްޓިސައިަޑކަށް ހ އްދަ ދިނ މާ ގ ޅޭޮގތ ން އެ 

)ހަތެއް( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި މިނިސްޓަރ   7ހ ށަހެޅ މެއް ލިބޭތާ 
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ޮގތެއް ނިންމައި، އެ ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހަޅާ ފަރާތަށް 
     .އަންަގްނާވނެެއެވ

 
ޕެސްޓިސައިޑަށް ހ އްދަ ދިނ މ ގައި  

 ބަލާނެ ކަންކަން 
ޕެސްޓިސައިަޑކަށް ހ އްދަ ދިނ މަށް އެދި، ދައ ލަތ ެގ އިދާރާައކ ން  )ހ(  .9

ނ ަވތަ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ ފަރާތަކ ން 
 އަންނަނިިވ ަމޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ. މިނިސްޓްރީއަށް

އެ ޕެސްޓިސައިެޑްއެގ ސަބަބ ން އިންސާނ ންނަށް ނ ަވތަ    (1)   
 ؛ ތިެވދާނެ ޞިއްޙީ ެގއްލ ންތައްޖަނަާވރ ންނަށް ކ ރިމަ

ނައްތާލ މަްށ  ،އެ ޕެސްޓިސަިއޑެްއެގ ބޭނ ންކޮށްެގން  (2)   
އަމާޒ ކ ރާ ޕެސްްޓެގ ާބަވތްތައް ފިޔަަވިއ، ފައިާދކ ރަނިިވ 
ސޫފާސޫފިތަކަށާއި، މަސްަމހާމެއްސަށާއި ކަނޑ ެގ 
ެވއްޓަްށ ކ ރާ ިވހަިއެގ އަސަރ  ހިމެނޭޮގތ ން، 

 ؛އް ނ ރައްކާތަ ށްފާނެތިމާވެއްޓަށް ކ ރިމަތިކޮ
 ފެތ ރިެގްނޮގސް އެ ޕެސްިޓސައިެޑއް ބިމ ެގ ތެރޭަގއި   (3)   

 ؛ފެން ތަޣައްޔަރ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް މިންަވރ 
 ާވނެލ މ ން ނަތީޖާ ޙާޞިބޭނ ން ހިފ ޕެސްޓިސައިްޑެގ   (4)   

 ؛މިންަވރ  )އެފިކެސީ(
 ؛ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް ބޭނ ންެވފަިއާވ މިންަވރ   (5)   
ދަށ ން ޝާއިޢ ކ ާރ ަވނަ މާްއދާެގ  10މި ޤާނޫނ ެގ   (6)   

ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސަިއޑްެގ ރަޖިސްޓްރީަގއިާވ 
ަބލާއިރ  ހ އްދައަށް އެދި  ަޅއިއެހެން ބާަވތްތަކާ އަ

ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެސްޓިަސއިްޑެގ ނ ރަްއކާތެރިކަމ ެގ 
 ؛މިންަވރ 

ދަނޑ ެވރިކަމަށް ފައިދާ ނ ަވތަ ެގއްލ ން ލިބިދާނެ ޮގތާިއ   (7)   
 ؛ މިންަވރ 

 ؛ހ ށަހަޅާފައިާވ ލޭބަލް ނ ަވތަ ައތްމަތީ ފޮތް  (8)   
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ޕެސްޓިސައިޑް ބަންދ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ   (9)   
 ؛ކޮންޓެއިނަރ ތަކ ެގ ތަފްޞީލ ، ފޮޓޯ ނ ަވތަ ނަމޫނާ

ލެެވްލެގ އަސަރ  ިމ ޕާރމިޓެޑް މެކްސިމަމް ރެސިިޑއ    (10)   
ބާަވތ ެގ ޕެސްޓިަސއިްޑަގއި ދެމިހ ންނަ މިންަވރާއި، އޭެގ 
ސަބަބ ން ކެއ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ބާަވތ ެގ 
ަގްސަގހާެގއްސާއި މޭާވއާއި ަތރ ކާރީަގއި ޕެސްޓިސަިއޑް 
ރެސިޑިއ ެގ ައސަރ  މެކްސިމަމް ރެސިޑިއ  

 ؛ލެެވލްއަްށވ ރެ މަތިން ހ ރ މ ެގ ނ ރައްކާ
ޕެސްޓިސައިްޑަގއި ހ ންނަންޖެހޭކަމަށް ބައިނަލްއަޤްާވީމ   (11)   

މިންަގނޑ ތަކ ން ކަނަޑއަޅާަފއިާވ މިންަގނޑަށް އެ 
ޕެސްޓިސައިެޑއް ފެތޭ މިންަވރާއި އަދި އެހެްނ 

ރީކޮށްފައިާވ ޤައ މ ތަކ ަގއި އެާބަވތެްއ ރަޖިސްޓް
 މިންަވރ .

ޕެސްޓިސައިަޑކަށް ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން    8މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  
ދިނ މަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މ ެގ  ހ އްދަ

ޕެސްޓިަސއިޑަކަށް ހ އްދަ  އެ ،ަޓރ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މިނިސް
ދޭނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތ ތަކަށް 

 ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ އެެވ.

 
ހ އްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ  

 ރަޖިސްޓްރީ  
 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން، ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ  8މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .10
ބޭނ ންކ ރެޭވނެ، ިވްއކޭނެ ައދި ޕެސްޓިސައިޑް އ ފެއްދޭނެ، 

ދިެވހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓ ކ ރ މަށާއި ދިެވހިރާއްޖެިއން 
ދޭ ބާަވތްތަކ ެގ  އެކްސްޕޯޓ ކ ރ މަށް މިނިސްޓަރ  ހ އްދަ

ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ރަޖިސްޓްރީއެއް މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަިއ 
 ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާޢިއ ކ ރަންާވެނއެެވ. 
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މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޝާއިޢ ކ ރެޭވ ހ އްދަ ދީފަިއާވ  )ށ(  
ޕެސްޓިސައިްޑެގ ރަޖިސްޓްީރގައި އަންނަނިިވ މަޢ ލޫމާތ  

 ހިމަނަންާވނެއެެވ. 
  ؛ޢާންމ ކޮށް ބޭނ ންކ ރާ ނަން  (1)   

 ؛ސައިންޓިފިކް ނަން  (2)   

 ؛ފޯމިއ ލޭޝަން  (3)   

 ؛ކޮންސެންޓްރޭޝަން  (4)   

ދެިވފަިއާވ ކަްނކަން   ބޭނ ންކ ރަން ހ އްދަޕެސްޓިސައިޑް    (5)   

)ަގހ ެގ ބާަވތް އަދި ކޮންޓްޯރލް ކ ރެޭވ ބަލި، ޕެސްޓް 

ނ ަވތަ އިންސާނ ންނަށް ނ ަވތަ ޖަނަާވރ ންނަށް ޖެހޭ  

 ؛ބަލި ފަތ ރާ ތަކެތި(

ފޯމިއ ލޭޝަނާއި ޙަރަކާތްތެރި މާއްދާއާއި ިވހަެއްއ   (6)   

 ؛ހިމެނޭނަމަ ިވހައިެގ މަޢ ލޫމާތ 

 ؛ތަކެތީެގ ރަްއކާތެރިކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާސް  (7)   

އެ ޕެސްޓިސަިއޑަކާ ގ ޅިެގން ކ ރެިވފަިއާވ ތަޙްލީލ ތަކ ެގ   (8)   

  ؛މަޢ ލޫމާތ 

ހ ށަހަޅާފައިާވ ފޯމިއ ލޭޝަްނ ހ ށަހަޅާފައިާވ ރޭޓ ަގިއ   (9)   

ބޭނ ންކ ރ މ ން ތިމާެވއްޓަްށ ކ ރާނެ ައސަރ ތަކާބެހޭ 

 ؛ޓ ރިޕޯ

ލޭބަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ނ ަވތަ ބާޒާރަށް   (10)   

ނެރޭއިރ  ޢާންމ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ   

 ؛ކަރ ދާހ ަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން

އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ރަްއާކތެރިކަމ ެގ ފިަޔަވޅ ތަްއ   (11)   

ޮގަތކަށް  ހިމެނޭޮގތ ން، ޕެސްޓިސަިއްޑ އެކަީށެގންވާ 
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ރައްކާކ ރ ާމއި، ެއއްތަނ ން ައނެއްތަނަށް ެގންދިއ މާއި، 

 އަދި ؛ެގންގ ޅ ާމއި، ބޭނ ންކ ރ މާގ ޭޅ މަޢ ލޫމާތ 

ޕެސްޓިސައިޑް ހ ސްކ ރާ ކޮންެޓއިނަރާއި ބާީކެވފައި ހ ރި   (12)   

ޕެސްޓިސައިްޑ ރަްއކާކ ރ މާއި ނައްތާެލިވދާނެ 

 ޮގތްތަކާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ .

ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން ހ އްދަ ދީފައާިވ މި ޤާނޫނަށް  )ނ(  
މި މާއްާދެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްަފިއާވ  ،ޕެސްޓިސައިޑްަތއް

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މަްށފަހ ، މިނިސްޓަރ  އަލ ން 
)ހަެއއް(  6މ ރާޖަޢާކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

ިއ މަސްދ ަވހ ެގ ތެޭރަގިއ ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ގަ 
 ޝާއިޢ ކ ރަންާވެނއެެވ.

 
ހ އްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ  

ރަޖިސްޓްރީއަށް އ ނިއިތ ރ   
      ގެނައ ން 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޝާއިޢ ކ ރެޭވ ހ އްދަ  10މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .11
ދީފައިާވ ޕެސްޓިަސއިްޑެގ ރަޖިސްޓްރީއަށް އ ިނއިތ ރ  ެގނައ މ ެގ 

ލިބިެގނެްވެއެވ. މިޮގތ ން ރަޖިސްޓްރީއަްށ ބާރ  މިނިސްޓަރަށް 
 10އެ އ ނިިއތ ރެއް ެގެނޭވތާ ިގަނެވެގން  ،ރ  ެގނެޭވ އ ނިއިތ 

)ދިހައެއް( ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގއި ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގިއ 
 ޝާއިޢ ކ ރަންާވެނއެެވ. 

ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސަިއޑްެގ  ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން )ށ(  
ރަޖިސްޓްރީއަށް އ ިނއިތ ރ  ެގނައ މަށް ނިންމ މ ަގއި މި ޤާނޫނ ެގ 

ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ަގިއ  9މި ޤާނޫނ ެގ  ،މަޤްޞަދ ތަކަށާއި
ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަމަާށއި، އެ އ ިނއިތ ރެްއ ެގަނއ މ ެގ 

ޢާންމ  ޞިއްޙަތާއި، އިންސާނ ންނާއި ޖަނަާވރ ންެގ   ސަބަބ ން
 ތިމާވެއްޓަށް ކ ރާނެ އަސަރ ތަަކށް ރިޢާޔަތްކ ރަންާވނެެއެވ.
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އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ަގއި، ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިަސިއޑްެގ  )ނ(  
ރަޖިސްޓްރީއަށް ާއ ބާަވތެްއެގ ޕެސްިޓސައިެޑއް 

 އިތ ރ ކ ެރިވދާނެއެެވ.
ޕެްސޓެްއ އަލަށް ފެންނަ ނ ަވތަ މިހާރ ެވސް އ ޅޭ   (1)   

ދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިަސއިްޑެގ ހ އް ،ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް
 ؛ރަޖިސްޓްރީަގިއާވ ބާަވތްަތއް ނ ކ ޅެދ ން

ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިްޑެގ ރަޖިސްޓްރީަގއި ހިމެނޭ    (2)   
ބާަވތްތަކ ެގ ބަދަލ ަގއި ބޭނ ންކ ރެިވދާނެ ެއއަްށވ ރެ 

މިންަވރަކަށް ބޭނ ންހިފޭ  ެގއްލ ން ކ ޑަ އަދި ެއއް 
 ؛ޕެސްޓިސައިެޑއް ލިބެންހ ރ ން

ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިްޑެގ ރަޖިސްޓްރީަގއި ހިމެނޭ    (3)   
ބާަވތްތަކ ެގ ބަދަލ ގައި ޭބނ ންކ ރެިވދާނެ، ެއއް 

މިންަވރަކަށް ބޭނ ންހިފޭ ައދި އެްއ މިންަވރަކަްށ 
ާބަވތްތަްއ ެގންލ ންދެނިިވ އެހެންނަމަެވސް އަގ ހެޔޮ 

 ؛ލިބެންހ ރ ން
މި މާއްދާެގ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކ ެގ އިތ ރ ން،  )ރ(  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޝާއިޢ ކ ެރޭވ  10މި ޤާނޫނ ެގ 
ރަޖިސްޓްރީަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްަތކަށްވ ރެ ެގއްލ ން ބޮޑ  ނޫންނަމަ، 

ކ ޑަނޫންނަމަ، މިފަދަ އެހެން  ނ ަވތަ ބޭނ ންހިފޭ މިންަވރ  
ބާަވތްތައް ރަޖިސްޓްީރއަްށ އިތ ރ ކ ރ މ ެގ އިޚްިތޔާރ  

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންެވެއެވ.
ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްިޓަސއިްޑެގ ރަޖިސްޓްރީަގއި ިހމެނޭ   )ބ(  

ޕެސްޓިސައިަޑކާ ގ ިޅެގން ައންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ެގ ތެރެއިން 
 ޕެސްޓިސަިއޑެއް ރަޖިސްްޓރީން ޙާލަތެއް މެދ ެވރިެވއްޖެނަމަ، އެ

 އ ނިކ ރަންާވެނއެެވ.
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ޕެސްޓިސައިެޑްއެގ ބާަވެތްއ ބޭނ ން ކ ރަމ ންދާޮގތް   (1)   
މޮނިޓަރކ ރ މ ން ނ ަވތަ އަަލށް ހޯދޭ ސައިންޓިފިްކ 

އެ ޕެސްޓިސައިޑ ން ކ ރ މަްށ  ،ކ ންމަޢ ލޫމާތަ
 ؛ކަނޑައަޅާަފިއާވ ބޭނ ން ނ ފ ދޭކަމަށް ދެއްކ ން

ޕެސްޓިސައިެޑްއެގ ާބަވތެްއެގ ބޭނ ން ކ ރެެވމ ންދާޮގްތ   (2)   
މޮނިޓަރކ ރ މ ން ނ ަވތަ އަަލށް ހޯދޭ ސައިންޓިފިްކ 

އެ ޕެސްޓިސައިްޑެގ ސަބަބ ން  ،މަޢ ލޫމާތަކ ން
ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެޭވ ޞިއްޙަތަށް ނ ަވތަ 

އަސަރ ކ ާރކަމަށް ނ ަވތަ ކ ރ މ ެގ ނ ރައްކާ ބޮޑ ކަމަށް 
 ؛ދެއްކ ން

ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިްޑެގ ރަޖިސްޓްރީަގއި ހިމެނޭ    (3)   
ބާަވތްތަކ ެގ ބަދަލ ަގއި ބޭނ ންކ ރެިވދާނެ، އެއަްށވ ެރ 

ެގއްލ ން ކ ޑަ އަދި އެއާ ެއއް މިންަވރަކަށް ނ ަވތަ 
އެއަްށވ ރެބޮޑަށް ބޭނ ންހިފޭ ބާަވތެްއެގ ޕެސްޓިަސއިެޑއް 

 ؛ލިބެންހ ރ ން
( ަވނަ 3( ަވނަ ނަންަބރ ން ފެށިެގން )1މި އަކ ރ ެގ )  (4)   

ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވފަދަ ޙާލަތެްއ 
މެދ ެވރިެވެގން، ދިެވހިާރްއޖެ ބައިެވިރެވފަިއާވ 

މ ޢާހަދާއަކ ްނ އެ ބާަވތް އ ނިކ ރ ން، ބައިނަލްއަޤްާވމީ 
ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޖެ ަބއިެވިރެވފަިއާވ ބައިނަްލއަޤްާވީމ 
ޖަމްޢިއްޔާއަކ ން ނ ަވތަ އެހެްނ ޤައ މ ތަކ ން އެ ާބަވތް 
  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް ނ ަވތަ މަދ ކ ރ މަށް ފިޔަަވޅ އެޅ ން.

 
ަގިއ ޓ  ޕެސްޓިސަިއޑްެގ ރަޖިސްޓްރީ ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ގެޒެހ އްދަ ދީފައިާވ    .12 އިންތިޤާލީ ކަންކަން 

 ގެ ޕެސްޓިސައިޑް ޝާއިޢ ކ ރ މާެއކ ، އެ ރަިޖސްޓްރީަގއި ނ ހިމެނޭ 
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އެކްސްޕޯޓ ކ ރ ާމއި، ިދެވހިރާއްޖޭަގިއ  ،އިއިމްޕޯޓ ކ ރ މާ ބާަވތްތައް
 ބޭނ ންކ ރ ން، އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިން މަނާކ ރެޭވނެެއެވ.

ރަޖިސްޓްރީަގއި ، ރަޖިސްޓްރީ ޝާއިޢ ކ ރާ ތާީރޚ ން ފެށިެގން )ހ(  
ނ ހިމެނޭ ބާަވތެއް ދިެވހިާރްއޖެއިން ބޭރ ން ެގަނއ މަށް ޯއޑަރ  

 ؛ނ ދިނ ން
)ޭދއް(  2 ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންރަޖިސްޓްރީ  )ށ(  

ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެ ތަކެިތ ، މަސްދ ަވސް ހަމަވ މަށްފަހ 
 ؛އިމްޕޯޓ ކ ރ މާއި ެއކްސްޕޯޓ ކ ރ ން މަނާވ ން

)ތިނެއް(  3ރަޖިސްޓްރީ ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  )ނ(  
ިވއްކ ން މަސްދ ަވސް ހަމަވ މަށްފަހ ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެ ަތކެތި  

 ؛މަނާވ ން
)ބާރަ( ަމސް  12ޝާއިޢ ކ ރާ ތާީރޚ ން ފެށިެގން ރަޖިސްޓްރީ  )ރ(  

 ބޭނ ންކ ރ ން މަނާވ ން. ތަކެތި އެހަމަވ މަށްފަހ ، 

 
   ވަނަ ބާބ  ހަތަރ  

 ޕެސްޓިސައިޑާ ގ ޅޭ މ ޢާމަލާތްތައް 
 

 ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނ ންކ ރ ން 
 

ޕެސްޓިސައިްޑ ަގންަނއިރ ، އެ ޕެސްޓިސައިާޑއެކ  ލިބޭ މަޢ ލޫމާތ   )ހ(  .13
ކަރ ދާހ ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވޮގތާ ޚިލާފަށް ނ ަވތަ އޭަގިއ 
ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ބޭނ ން ފިޔަަވއި އެހެން ބޭނ މަކަްށ އެ 
 ޕެސްޓިސައިެޑއް ެއްއެވސް ފަާރތަކ ން ބޭނ ންކޮށްެގންނ ާވނެެއެވ. 

މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާހ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތާ ޕެސްޓިސައިްޑެގ  )ށ(  
ޚިލާފަށް ނ ަވތަ އޭަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ބޭނ ން ފިަޔަވއި ެއހެން  
ބޭނ މަކަށް އެ ޕެސްޓިސަިއޑެއް ބޭނ ންކ ރ މަށް އެްއެވސް 

 ފަރާތ ެގ މ ަވްއޒަފަކަށް އަްނަގިއެގން ނ ާވެނެއެވ. ފަރާތަކ ން އެ
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ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އިންސާނ ންނަށާއި، ޕެސްޓިސައިޑް  )ނ(  
ޖަނަާވރ ންނަށާއި، ެއްއަގމާިއ ކަނޑ ެގ ތިމާެވްއޓަށް ލިބިދާނެ 
ގެއްލ މަކ ްނ ސަލާމަތްވ މަށް ބޭނ ންާވނެ އެންމެހައި ސަލާމަތީ 
ފިޔަަވޅ ަތއް ޕެސްޓިސަިއޑް ބޭނ ންކ ރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކ ން 

 އަޅަންާވެނއެެވ.
މަށް ބޭނ ންކ ރާ ތަކެތި ބޭނ ންކ ރ މަކާ ނ ލައި ރައްކާތެިރވ  )ރ(  

 އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ޕެސްޓިަސއިޑް ބޭނ ންކޮްށެގންނ ާވނެެއެވ.
ޕެސްޓިސައިެޑއް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ެއްއެވސް ޭނދެޭވ  )ބ(  

އަސަރެްއކ ރާކަން ފާހަަގކ ެރިވއްޖެނަމަ، އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް 
ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނ ންކ ރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކ ެގ ރިޕޯޓ ކ ރ މަކީ 
 ޒިންމާއެެކެވ.

 
 10އެްއެވސް ޕެސްޓިަސއިަޑކީ ަގޑ ބަޑ ކޮށްފަިއާވ، ނ ަވތަ މި ޤާނޫނ ެގ   .14 މިންގަނޑަށް ނ ފެތޭ ބާވަތްތައް 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ާޝިއޢ ކ ރާ ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެްސޓިސައިޑާބެޭހ 
ނ ހިމެނޭ، ނ ަވތަ އެ ރަޖިސްޓްީރަގއި ަބޔާންކ ރާ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރީަގއި  

ފ ރިހަމަނ ާވ ޕެސްޓިސައިެޑއްަކމަށް އެކަީށެގންާވ ސަބަބ ތަކ ެގ މަްއޗަްށ 
ބިނާކޮށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ އެ ޕެސްޓިަސއިެޑްއ އިމްޕޯޓ ކޮށް، 

 އެކްސްޕޯޓ ކޮށް، ބޭނ ންކޮށް ނ ަވތަ ިވއްަކއިެގން ނ ާވނެެއެވ.
 

 ޕެސްޓިސައިޑްސް ނައްތާލ ން 
 

އިންސާނ ންެގ ނ ަވތަ ޖަނަާވރ ންެގ ޞިއްޙަތަށް ނ ަވތަ އެްއަގމާއި  )ހ(  .15
ކަނޑ ެގ ތިާމެވްއޓަށް ެގއްލ މެއް ލިބިދާނެފަދަ ޮގތަކަށް ނ ަވތަ 
ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކ ން ކަނަޑއަޅާފަިއާވޮގތާ ޚިލާފަށް އެއްެވސް 

ޕެސްޓިަސއިެޑއްެގ ކ ނި ފަރާތަކ ން ޕެސްޓިސަިއޑެއް ނ ަވތަ 
 ނައްތާލައިެގން ނ ާވނެެއެވ.

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިޑްތަާކިއ  )ށ(  
ޕެސްޓިސައިްޑެގ ކ ނި ނައްތާލ މާ ގ ޭޅޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރާނެޮގްތ މި 

 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ަބޔާންކ ރަންާވެނއެެވ.
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ބަންދ ކ ރ މާއި  ޕެސްޓިސައިޑް  
 ލޭބަލްކ ރ ން 

 

އަންނަނިިވ ކަްނކަން ފ ރިހަމަެވފައިާވ ކޮންޓެއިނަެރއްަގއި މެނ ީވ  )ހ(  .16
އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ޕެސްިޓސައިޑް ބަންދ ކޮްށެގންނ ާވނެެއެވ. 

އަދި، އެފަދަ ކޮންޓެިއނަރެއްަގއި ބަންދ ކ ެރިވފަިއާވ 
ފަރާތަކ ން އިމްޕޯޓ ޮކށް، ޕެސްޓިސައިެޑއް މެނ ީވ، ެއއްެވްސ 

އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް ެގްނޮގސް ނ ަވތަ  ،ކޮށްއެކްސްޕޯޓ  
 ިވްއކަިއެގން ނ ާވެނއެެވ.

އެ ކޮންޓެއިނަރ ގައި ޕެސްިޓސައިޑް ރަްއކާކޮށްފަިއ   (1)   
ބަހައްޓާއިރ  ނ ަވތަ ެއއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް 

ޕެސްޓިސައިޑްެގ ެގންދާއިރ ، ކޮންެޓއިނަރ ަގިއ ހ ރި 
އަސަރ  އިންސާނ ންެގ ނ ަވތަ ޖަނަާވރ ންެގ ޞިއްޙަތަްށ 
ނ ަވތަ ތިމާެވއްޓަްށ ނ ފޯރާނެ ފަދަ 

 ؛ކަްށވ ންރަކޮންޓެއިނަ
މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ މަޢ ލޫމާތ ތައް   (2)   

ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނޭގޮގތަްށ ބަޔާންކޮށްފައިާވ، އަިދ 
ނ ނެއްޓޭޮގތަްށ ހަރ ކޮށްފައިާވ ލޭބަލެއް ހ ިރ ފަސޭހައިން  

 ؛ންކޮންޓެއިނަރަކަްށވ 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވިއދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އެހެން   (3)   

 .ކަށްވ ންޮކންޓެއިނަރަ  އިާވކަންކަން ފ ރިހަމަެވފަ
( ަވނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

 ނ ަވތަހ ންނަންާވނީ ދިެވހި ބަހ ން  ލިޔެަފއިގައި ލޭބަލް
  އިނިގރޭސި ބަހ ންނެެވ.

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ނަންބަރ ގައި ަވނަ( 2) ެގ( ހ) މި މާއްދާެގ )ނ(  
 އެެވ.ލޭބަލްަގއި އަންނަިނިވ މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނަންާވނެ

ިވޔަފާރީަގއި ބޭނ ންކ ރާ  ،ނަމާއިޢާންމ ކޮށް ބޭނ ންކ ރާ   (1)   
 ؛ނަން
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ޙަރަކާތްެތރި މާއްދާ އަިދ  ،ންފޯމިއ ލޭޝަ  (2)   
 ؛ކޮންސެންޓްރޭޝަން

އެ ޕެސްޓިސައިެޑއް ބޭނ ންކ ރ މަށް ހ އްދަ ދީފައިާވ   (3)   
 ؛ޓްަގްސަގހާއި ޕެސް

އެ ޕެސްޓިަސއިެޑއް ބޭނ ންކ ރ މަށް ލަފާދީފައިާވ ޮގތާިއ   (4)   
 ؛މިންަވރ 

ެގްނގ ޅެންޖެހޭނެ އެ ޕެސްޓިސަިއޑެއް ބޭނ ންކ ރ މ ގައި   (5)   
ތްތަކާިއ، ބޭނ ންކ ާރ ފަރާތާއި، ތިމާެވީށެގ އާލަ

 ؛ރައްކާތެރިކަމަށް ެއޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅ ތައް 
 ؛ހާެވސްޓް އިންޓަރަވލް )ީޕ.އެޗް.އައި(-ޕްރީ  (6)   
 ؛ ިވހަވ މ ެގ ނިޝާންަތކާއި ޢަާލމާތްތައް  (7)   
އަޅަންޖެހޭ ޞިއްޙީ އަދި ޕެސްޓިސައިްޑ ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ    (8)   

 ؛ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅ ތަކާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ 
ނ ރައްކާތެރިކަމ ެގ އިްނޒާރާިއ ސަމާލ ކަން ދޭންީވ   (9)   

 ؛ކަންކަން
އ ެފއްދި ާތރީޚާއި މ އްދަތ  ހަމަާވ  ،ބެޗް ނަންބަރާއި  (10)   

 ؛ޚްތާރީ
 ؛އ ފެއްދި ފަރާތ ެގ ނަމާއި އެްޑރެސް  (11)   
ބަންދ ކޮށްފަިއާވނަމަ، ައލ ން ބަންދ ކ ރި ފަރާތ ެގ އަލ ން    (12)   

 ނަމާއި އެޑްރެސް.
މި ޤާނޫނ ެގ އެހެން މާއްދާެއއްަގއި އެހެން ޮގތަަކށް  )ރ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަެވސް، ދަނޑ ެވރިކަމ ގައި ބޭނ ންކ ރާ 
ޕެސްޓިސައިެޑއް ިދެވހިރާއްޭޖަގއި ިވޔަފާރީެގ ޮގތ ަގއި ނ ަވތަ 

 ޕެސްޓިަސއިެޑއް  އެކ ރާނަމަ، އެނޫންެވސް ޮގތަކަށް ބޭނ ން
މި ާމއްދާެގ )ނ( ަގިއ  ކޮންޓެއިނަެރއްަގއި ބަންދ ކޮށްފައިާވ
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 ނާއި އިނިގރޭސި ބަހ ން ބަހ ން  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މަޢ ލޫމާތ  ދިެވހި
 ހިމަނާފައިާވންާވނެެއެވ.

 
ހ ރި، ނ ަވތަ އިމްޕޯޓ ކ ިރއިރ  ނ ަވތަ ޕެސްޓިސައިްޑ ަގންނަ އިރ    )ހ(  .17 އަލ ން ބަންދ ކ ރ ން  

އ ފެއްދިއިރ  ފ ރަތަމަ ބަންދ ކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރި ކޮންޓެއިނަރަށް 
ަވނަ މާއްދާެގ  16ނ ެގ ޤާނޫ މި ،ންލިބޭ ެގއްލ މެްއެގ ސަބަބ 

)ހ( ަގިއ ބަޔާންކ ާރ ޝަރ ެޠއް ެއ ކޮންެޓއިނަރ ަގއި އ ނިެވއްޖެ 
ސްޓިސަިއޑް ައލ ން ޙާލަތެއްަގއި އެ ކޮންެޓއިނަރ ގައި ހ ރި ޕެ

 ބަންދ ކ ރެިވދާނެެއެވ.
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަެވސް،  )ށ(  

ަވނަ  21ޕެސްޓިސައިެޑއް އަލ ން ބަންދ ކ ރެޭވނީ، މި ޤާނޫނ ެގ 
( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން އަލ ން 4މާއްދާެގ )ހ( ެގ )

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ، މިނިސްޓަރ  ބަންދ ކ ރ މާ ގ ޅޭ ޝަރ ޠ ަތއް 
 ދޫކޮށްފައިާވ ަވކި ަލއިސަންެސއް ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކަެށެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ަދށ ން، ޕެސްޓިސަިއޑެްއ އަލ ން  )ނ(  
ަވނަ މާއްދެާގ   16ބަންދ ކ ރާއިރ  ބަންދ ކ ރަންާވނީ މި ޤާނޫނ ެގ  

)ހ( ަގިއ ބަޔާންކ ާރ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިަހމަާވ 
 ކޮންޓެއިނަރެްއަގއެެވ.

 
ޕެސްޓިސައިޑް ރައްކާކޮށްފައި  

 ބެހެއްޓ ން 
 

މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ތަނެއްަގިއ، ނ ަވތަ ޖަނަާވރ  ެގންގ ޭޅ  )ހ(  .18
ތަނެއްަގއި، ނ ަވތަ ކާބޯތަކެތީެގ އ ެފއްދ ންތައް، ނ ަވަތ 
ޖަނަާވރ ެގ ކާނާ ެގްނގ ޅޭ ތަނެއްަގއި އެްއެވސް ފަރާތަކ ްނ 
ޕެސްޓިސައިެޑއް ރައްާކކޮށްފަިއ ބަހައްޓައިެގން ނ ާވނެެއެވ. އަދި 

ނ ގައި ހ ންނަންޖެހޭ މިންަގނޑ  ޕެސްޓިސައިޑް ަރއްާކކ ރާ ތަްނތަ
 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަްނާވނެެއެވ. 

ދަނޑ ގައި ބޭނ ންކ ރ މަށް ނ ަވތަ ޭގެގ ޯގތި ތެރޭަގއި ހައްދާަފއި  )ށ(  
ހ ންނަ ަގސްަގހަށް ބޭނ ންކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ 
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މިންަވރ ެގ ޕެސްޓިސަިއޑެްއ  ފަިއވާ ކަނަޑއަޅާ ަގާވއިދ ަގއި
ަވނަ މާއްދާގައި ބ ނެފައިާވ  21ފިޔަަވިއ، މި ޤާނޫނ ެގ 

ސަންެސއް ދޫކ ެރިވަފއިާވ ލައިސަންސްތަކ ެގ ތެރެއިްނ ލައި
ފަރާތަކ ން މެނ ީވ ޕެސްޓިސައިެޑއް ރަްއކާކޮށްަފއި 

 ބަހައްޓަިއެގންނ ާވނެެއެވ.
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ކަނަޑއަޅާަފއިާވ  )ނ(  

މިންަވރަށްވ ރެ އިތ ރަށް ޕެސްޓިސައިްޑ ރަްއކާކ ރާަނމަ، 
ބޯ އާބާދީ ދިރިއ ޭޅ ބައި ،ތައްހޮސްޕިޓަލްތައް، ސްކޫލ ަތއް، ފިހާރަ

ނ ަވތަ  ،ޙިާމޔަތްކޮށްަފއިާވ ސަރަަޙއްދ ތައް ،ތައްސަރަޙައްދ 
ޮގނޑ ދޮށްތައް ކައިީރަގއި ެޕސްޓިސައިްޑ ރަްއކާކ ރާ ގ ަދންތައް 

 ބަހައްޓަިއެގން ނ ާވނެެއެވ.
ބޭނ ންކޮށްފައި ހ ންނަ  ،މ އްދަތ  ހަމަެވފައިާވ ޕެސްޓިސައިާޑއި )ރ(  

ތަޣަްއޔަރ ެވފަިއާވ ތަކެތި ނައްތާލެެވްނދެން  ،އިކޮންޓެއިނަރ ތަކާ 
ރައްކާކ ރަްނާވނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ ، މި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ  )ބ(   

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ތަންތަނާ ކައިީރގައި ހ ރި ޕެސްޓިަސއިްޑ 
 1ރައްކާކ ރާ ތަންތަން، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

)އެެކއް( އަހަރ ދ ަވހ ެގ ތެރޭގައި އެހެން ތަނަކަށް 
 ބަދަލ ކ ރަންާވނެެއެވ.

 
އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް  

 ގެންދިއ ން 
 

ޕެސްޓިސަިއޑް އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަްށ ިއން  ޢާއެްއެވސް އ ޅަނދެްއެގ ޒަރީ  .19
ެގންދާއިރ ، އެ އ ޅަނދެްއަގިއ ޕެސްޓިސައިްޑެގ އިތ ރ ން ކާބޯތަކެތި، 
ޖަނަާވރ ެގ ކާނާ ނ ަވތަ ޖަނަާވރ  އ ފ ލާނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  
ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޮގތ ެގމަތިން އެ އ ޅަނދ ގައި ހިމެޭނ 

  ކާނާ ނ ަވތަ ޖަނަާވރަށް ޕެސްިޓސަިއްޑެގ އަސަރ ކާބޯތަކެތި، ޖަަނާވރ ެގ
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ނ ފޯރާފަދަ ޮގތަކަށް ރައްކާތެިރކަމާއެކ  އެ އ ޅަނެދއްަގއި ެޕސްޓިސައިްޑ 
އަދި އެަފދަ ތަކެތި އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް ެގންދެިވދާނެއެެވ. 

 ހ ންނަންާވނީ ޕެސްޓިސައިޑްަކން އެނޭގޮގތަށް ލޭބަލްކ ރެިވަފއެެވ. 
 

  ޕެސްޓިސައިޑް އިޝްތިހާރ ކ ރ ން 
 މަނާވ ން 

 

ޮގތ ްނ އެްއެވްސ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިަސއިެޑއް އިޝްތިހާރ ކ ރ މ ެގ  .20

 ފަރާތަކ ން އެްއެވސް ކަމެއް ކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެެވ. 

 
ވަނަ ބާބ  ފަސް   

 ލައިސަންސްއާއި ހ އްދަ ދޫކ ރ ން 
 

އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވާހ ހިނދަކ ، މި މި ޤާނޫނ ަގއި   )ހ(  .21 ލައިސަންސް ދޫކ ރ ން 
ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ދޫކ ރާ ލައިސަންސެއްެގ ދަށ ން މެނ ީވ ެއްއެވސް 
ފަރާތަކ ން ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ކަންކަމ ންކ ރެ ކަެމއް 

 ކޮށްެގންނ ާވެނއެެވ.
 ؛ޕެސްޓިސައިޑް އ ފެއްދ ން  (1)   
 ؛އިމްޕޯޓ ކ ރ ން ނ ަވތަ އެކްސްޕޯޓ ކ ރ ންޕެސްޓިސައިޑް    (2)   
 ؛ޕެސްޓިސައިޑް ިވއްކ ން  (3)   
 އަލ ން ބަންދ ކ ރ ން.  (4)   
ށް އެިދ މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ލަިއސަންސަ )ށ(  

ހ ށަހަޅާނެ ޮގތާއި، ލައިސަްނސްެގ ޝަރ ޠ ތަާކއި ލައިސަްނސް 
ަލއިަސންސް  ،ތަާކއިހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާނެ އިޖ ރާއަތ 

ދޫކ ރާނެޮގތް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގިއ 
 ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ.

 
އިމްޕޯޓ ކ ރ މާއި އެކްސްޕޯޓ ކ ރ މ ގެ  

 ޚާއްޞަ އ ސޫލ   
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިީވަނމަެވސް، ިމ   .22
ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ދިެވހިރާއްޖެައށް އެްއެވސް ާބަވތެްއެގ ޕެްސޓިސައިެޑްއ 
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ނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  ޤާ މި ،ނީއިމްޕޯޓ ކ ރެޭވނީ އަދި ެއކްްސޕޯޓ ކ ރެޭވ
ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނ ެގ ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑަައޅާ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަާވ  

ދޫކ ރާ ލައިސަންސެއް  ރ ނިސްޓަަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ްނ މި 21
 ލިބިެގންނެެވ. 

 
 އިތ ރ  ހ އްދަތައް 
 

މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަެވސް،  )ހ(  .23
މެދ ެވރިާވ ކ އްލި ޙާލަތަކާ ގ ިޅެގން، ނ ަވތަ އަލަށް ފެންނަ 
ބާަވތެްއެގ ޕެސްަޓކާ ގ ޅިެގން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މަށްޓަަކއި، 
ނ ަވތަ ަވކި ބާަވެތްއެގ ޕެސްޓަކާގ ޅޭ ޕެސްޓިަސއިޑް ާބޒާރ ަގިއ 

ގ ތީ މައްސަލަެއއް ޙައްލ ކ ރ މަށްަޓަކއި، ލިބެން ނެތ މ ެގ ަވ
މަޝްަވރާާއއެކ  ހ އްދަ ދީަފއިާވ  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކ ެގ

ޕެސްޓިސައިްޑެގ ރަޖިސްޓްީރގައި ނ ހިމެނޭ ޕެސްޓިސަިއޑެްއ 

އިމްޕޯޓ ކ ރ މަށާއި ބޭނ ންކ ރ ަމށް ަވގ ތީ ހ އްަދއެއް ޫދކ ރ މ ެގ 
 ލިބިެގންވެއެެވ. މިނިސްޓަރަށްބާރ  

ަވނަ  10ަވކި ކަމެއް ދިރާސާކ ރ މަށްަޓކައި، މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  
މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސަިއްޑެގ 
ރަޖިސްޓްރީގައި ނ ހިމެނޭ ބަާވތެއް އިމްޕޯޓ ކ ރ މ ެގ ނ ަވތަ 
ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ަވގ ތީ ހ އްދަެއއް ކަމާގ ޅޭ ފަރާތްތަކ ެގ ލަފަާޔއެކ  

 ދޫކ ރ މ ެގ ބާރ  މިނިސްޓަރަށް ދިރާސާކ ރާ ފަރާތަކަށް
 ލިބިެގންެވއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ެގ ދަށ ން ަވގ ތީ ހ އްދަެއއް  )ނ(  
ދޫކ ރެިވފަިއާވ ފަރާތަކަށް ިލޔ މ ން ދެޭވ ނޯޓިހަކ ން ޮކންމެ  
ަވގ ަތކ ެވސް އަންނަނިިވ ކަްނކަން ކ ރ މ ެގ ބާރ  މިނިސްޓަރަށް 

 ލިބިެގންެވއެެވ.
   ؛ހ އްދަ ބާޠިލ ކ ރ ން  (1)   
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އެ ހ އްދަިއގައި ަބޔާންޮކށްފައިާވ ޝަރ ޠ ތަކަްށ   (2)   
ބަދަލ ެގނެސް، ނ ަވތަ ެއއިްނ ޝަރ ޠެއް ބާޠިލ ކޮށް 

 ނ ަވތަ އިތ ރ  ޝަރ ޠ ތަެކއް ަކނޑައެޅ ން.
މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ަވގ ީތ  )ރ(  

ހ ށަހަޅާނެ ޮގތާއި، ހ އްދަ ދޫކ ރެޭވެނ ހ އްދައަށް އެދި 
ހ އްަދ ދޫކ ރ ާމގ ޅޭ  ޫދކ ެރޭވ މ އްދަާތއި ހ އްދަ ،އިޝަރ ޠ ތަކާ

އިޖ ރާއަތ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި 
 ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ.

 
ލައިސަންސަށް އެދި ހ ށަހަޅާ  

ފަރާތ ގެ ކިބައިގައި ހ ންނަންޖެހޭ  
 ޝަރ ޠ ތައް 

 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ލަިއސަންސަށް އެިދ  21މި ޤާނޫނ ެގ   .24
ޝަރ ޠ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ  ފަރާތ ެގ ކިބަިއަގއި ފ ރިހަމަާވންޖެހޭހ ށަހަޅާ 

 ދަށ ން ހަދާ ލައިސަންސް ދޫކ ރ މާބެހޭ ަގވާއިދ ަގއި ހިމަނަންާވނެެއެވ.
 

ށް ބަދަލ ގެނައ ން  ލައިސަންސަ 
 ނ ވަތަ ބާޠިލ ކ ރ ން 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ދޫކ ރެވ ނ އިރ  ހ ރި ޙާަލތ   )ހ(  .25
ބަދަލ ވެއްޖެނަމަ، ނ ަވތަ ަލިއސަންސް ދޫކޮށްފަިއާވ ފަރާތ ން 
ލައިސަންސްެގ ޝަރ ަޠކާ ޚިާލފ ވެއްޖެނަމަ، ނ ަވތަ މި ޤާޫނނ ެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިްޑެގ  10
ރަޖިސްޓްރީއަށް ެގންނަ އ ނިއިތ ރަކާ ގ ިޅެގން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

ަސކަްށ ބަދަލ  ެގނައ މ ެގ ނ ަވތަ ދޫކޮށްފައިާވ ލައިސަން
ލައިސަންސް ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  މިނިސްަޓރަށް 

   ލިބިެގންެވއެެވ.
މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ޙާލަތެއް މެދ ެވިރެވެގން  )ށ(  

ލައިސަންސަށް ބަދަލ  ެގނައ މ ަގއި ނ ަވތަ ލައިސަްނސް 
ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އިޖ ރާއަތ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ބާޠިލ ކ ރ މ ަގއި 

 ހަދާ ލައިސަންސް ދޫކ ރ މާބެހޭ ަގާވއިދ ަގއި ހިމަނަންާވނެެއެވ.
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ބެލެހެއްޓ ން   ރެކޯޑ   ަވނަ މާްއދާެގ ދަށ ން ލައިސަންްސ ދޫކ ާރ  21މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .26 
ފަރާތްތަކ ން، ެއ ފަރާތަށް ދޫކ ރެިވފަިއާވ ލަިއސަންސްެގ ދަށ ން 

ކޯޑ  މިނިސްޓްީރން ރެކ ރާ އެންމެހައި މ ޢާމަލާތްތަކ ެގ 
 ބަލަހައްޓަންާވނެެއެވ.

 ެގ ތެރޭަގއި ރެކޯޑ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  )ށ(  
އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފަިއާވ ަލިއސަންސްެގ ދަށ ން އ ަފއްދާ ނ ަވތަ 
އިމްޕޯޓ ކ ރާ ނ ަވތަ އެކްސްޕޯޓ ކ ރާ، ނ ަވތަ އަލ ން ބަންދ ކ ރާ 
ނ ަވތަ ިވއްކާ ޕެްސޓިސަިއޑްެގ ނަމާއި، )ޢާންމ ކޮށް ބޭނ ންކ ާރ 
ނަން، ޙަރަކާތްތެރި މާއްާދ އަދި ފޯމިއ ލޭޝަން(، އެ 

ރ މަށް ބޭނ ންކޮށްފައިާވ ަތކެތީެގ ބާަވާތއި، ޕެސްޓިސައިްޑ ބަންދ ކ 
އ ފައްދާފަިއާވ ނ ަވތަ ިވއްކާަފއިާވ ނ ަވތަ ަގނެފަިއާވ ޢަދަދ ެގ 
އިތ ރ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާްނކ ރާ 

 އެހެނިހެން މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނަނާްވނެެއެވ.
 

 ހަވަނަ ބާބ  
   ބަލައި ފާސްކ ރ ންތައް 

 
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ްނ ހަދާ ަގވާއިދ ތަާކ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން   .27 ފާސްކ ރ ން ބަލައި  

ޢަމަލ ކ ރޭތޯ ބެލ މ ެގ ޮގތ ން، ޕެސްޓިސައިޑް ިއމްޕޯޓ ކ ރާ، 
އ ފައްާދ، ބަންދ ކ ރާ، އަލ ން ބަންދ ކ ރާ، ލޭބަލްކ ރާ، ، އެކްސްޕޯޓ ކ ރާ

ނައްތާލާ ޮގތާއި އެ މަސައްކަތްކ ާރ އަދި  ، ިވްއކާ، ބޭނ ންކ ރާ، ރައްކާކ ރާ 
 ތަންތަން މިނިސްޓްރީން ބަލައި ފާސްކ ރަންާވނެެއެވ.

 
ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މަަސްއކަތްތައްކ ާރ  ަވނަ މާއްާދަގއި  27މި ޤާނޫނ ެގ   .28 ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްޕެކްޓަރ ން 

ޮގތާިއ، އެ މަަސއްކަްތކ ރާ ަތންތަން ބަލައި ފާސްކ ރ މަށް ޕެސްޓިސައިްޑ 
 އިންސްޕެކްޓަރ ން މިނިސްޓަރ  ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ. 
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ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްޕެކްޓަރ ންގެ  
 ބާރ ތަކާއި ވާޖިބ ތައް 

ަވަނ މާއްދާެގ ދަށ ން ޢައްަޔންކ ރާ  28މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .29
ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްޕެކްަޓރ ންނަށް އަންނަނިިވ ކަންކަްނ 

 ކ ރ މ ެގ ބާރ  ލިބިެގްނެވެއެވ. 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ދޫކ ރެިވފަިއާވ   (1)   

ފަރާތްތަކ ން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  
ޮގތ ެގމަތިން ޢަމަލ ކ ރޭތޯ   ަގާވއިދ ތަކާ ެއްއޮގތްާވ

ބެލ މ ެގ ޮގތ ން، ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓ ކ ާރ، 
ދާ، ބަންދ ކ ރާ، އަލ ން އ ަފއް ،ރާއެކްސްޕޯޓ ކ 

 އްާކ، ބޭނ ންކ ރާވި  ،ކ ރާބަންދ ކ ރާ، ލޭބަލްކ ރާ، ރައްކާ 
އަދި ނައްތާލާ ޮގތާިއ ެއ މަސަްއކަތްކ ރާ ތަންތަން ބަލަިއ 

 ؛ފާސްކ ރ ން

ކޯޑ ތަކާއި، މި ރެމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ   (2)   

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ލިބިެގން ހިންާގ 
މ ޢާމަލާތްތަކާގ ޅޭ ލިޔެިކޔ ންަތއް ހޯދައި، ެއ ތަކެީތެގ 

 ؛ ކޮޕީ ހެދ ން
އެްއެވސް ފަރާތެްއެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ގައި ހ ރި   (3)   

ޕެސްޓިސައިޑް ނ ަވތަ ޕެްސޓިސައިްޑކަމަށް ބެލެޭވ 
އެ ަތކެތި  ،ނަަގއި ބާަވތ ެގ ތަކެީތެގ ސާމްޕަްލ 

 ؛ ތަޙްލީލ ކ ރ ން
މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްެވސް ޢަމަލެއް ހިންާގފައިާވކަމަްށ   (4)   

އެކަށީެގންާވ ސަބަބ ތަެކއްެގ ނ ަވތަ ހިންަގމ ންދާކަމަށް 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިންސްޕެްކޓަރަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ، 
ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ ފަރާތ ން އެ ޢަމަލެއް ހިންގ މަށް  

ލިެޔކިޔ ން،  ،އިޑް ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ އާލަތް، ޕެސްޓިސަ
 ؛ކޯޑ  ނ ަވތަ އެހެނިހެން ތަކެތި ހިފެހެއްޓ ންރެ
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 ހޯދަންޖެހޭ ލައިސަންސް ހޯދ މަކާމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   (5)   

ނ ލައި، މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިާވ އެްއެވސް ކަމެްއ 
ކ ރާކަމަށް އެކަީށެގްނާވ ސަބަބ ތަކެްއެގ މައްޗަށް ބިާނކޮށް 
އިންސްޕެކްޓަރަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވަނމަ، ނ ަވތަ މި ޤާނޫނ ގެ  

ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ަދށ ން އެްއެވސް ފަރާތަކ ްނ   44
އްސަލައެއް ހ ށަހަޅަިއފިނަމަ، އެ މައްސަލައެްއ އެފަދަ މަ

ބެލ މ ެގޮގތ ން ޤާނޫނާ ޚިލާފ ިވކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ 
ފަރާތ ން ދިރިއ ޅ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ތަން ފިޔަަވއި އެހެން 
ތަންތަން ބަލައި ފާސްކ ރ ން އަދި ބޭނ ންާވ 

 ލިޔެކިޔ ންތައް ހޯދ ން.
މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިީވނަަމެވސް، ޯކޓ   )ށ(  

އަމ ރެްއެގ ދަށ ން މެނ ީވ، ޕެސްޓިސައިްޑ އިންސްޕެްކޓަރަކ  

މީހ ން ދިރިއ ޅޭ އެްއެވސް ތަނަކަށް، އެތާނަގއި ދިިރއ ޅޭ މީހ ންެގ 
 ހ އްދަނެތި ަވދެެގން ނ ާވެނއެެވ. 

ބާރ ތަކ ެގ ޭބނ ން މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  )ނ(  
ހިފ މ ގައާއި، އެ މާއްާދެގ ދަށ ްނ ޕެސްޓިސައިްޑ އިންސްޕެްކޓަރ ން 
ހޯދާ ލިޔެކިޔ ންތަާކއި އެހެނިެހން ތަކެއްޗާމެދ  ޢަމަލ ކ ރަންެޖހޭ 
ޮގތ ެގ އިޖ ާރއަތ  ބަޔާންކ ާރ އޮޕަރޭޝަންސް މެނ އަލްެއްއ މި 

ޭރަގިއ )ތިނެއް( މަސްދ ަވހ ެގ ތެ  3ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  
 އެކ ަލާވލަންާވނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްޕެކްޓަރ ންެގ  )ރ(  
ޒިންމާ އަދާކ ރ މ ެގޮގތ ން، ާޤނޫނާ އެއްޮގތަށް ކ ރާ ޢަމަލެއްެގ 
ސަބަބ ން އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ިޒންމާ  

 ސަރ ކާރ ން އ ފ ލާކަށް ނ ޖެހޭނެއެެވ.
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްޕެކްަޓރަކ   )ބ(  

ކ ރާ ކަމަކާމެދ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ފަރާތްތަކ ން އެކަމެއް ހިނާގތާ 
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)ދިހައެއް( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި އެ މައްސަަލެއއް  10ިގނަެވެގން 
 ބަލައިދިނ މަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ.

ދަށ ން ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްޕެކްަޓރަކ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  )ޅ(  
ކ ރާ ކަމަކާމެދ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ފަރާތްތަކ ން މިނިސްޓްރީއަްށ 
މައްސަލަ ހ ށަހަޅާނެ ޮގތާއި، ހ ށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލަިއ 
ފިޔަަވޅ  އަޅާނެ ޮގތް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ 

 ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ.
 

 ފިޔަވަޅ  އެޅ ން 
 

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަިތން،   29މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .30
 ،ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްެޕކްޓަރ ން ކ ރާ އިންސްޕެކްޝަންއަކ ން

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިެޑއް އިމްޕޯޓ ކ ރަން އ ޅެފިނަމަ 
ނ ަވތަ އެކްސްޕޯޓ ކ ރަން އ ޅެިފނަމަ ނ ަވތަ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

ފަިއާވކަމަށް ނ ަވތަ އެކްސްޕޯޓ ކޮށްފަިއާވކަމަށް ނ ަވތަ އިމްޕޯޓ ކޮށް
އ ފައްދާފަިއާވކަމަށް ނ ަވތަ ޭބނ ންކޮށްފައިާވކަމަށް ނ ަވތަ ައލ ން 
ބަންދ ކޮށްފައިާވކަމަށް ފެނިއްެޖނަމަ، ނ ަވތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް 
އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ހިްނިގަކމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  މިނިސްޓްރީއަށް 

ނޫނ ެގ ަދށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ގައި ަބޔާްނކ ރާ ލިބިއްޖެނަމަ، މި ޤާ
ޮގތ ެގމަތިން، އެ ޕެސްިޓސަިއަޑކާމެދ  އަންނަނިިވ ޮގތްތަކ ންކ ރެ 

 ޮގތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަންާވެނއެެވ.
އެ ބާަވތް އިމްޕޯޓ ކ ރި ަޤއ މަށް އަނބ ރާ ފޮނ ވ މަށް   (1)   

 ؛ނ ަވތަ ނައްތާލ މަށް އެންގ ން 
 ؛ހިފެހެއްޓ ންއެ ބާަވތް   (2)   
ދިެވހިރާއްޖެ ެގަނއ ން މަނާ ތަެކތި ނައްތާލ މާބެހޭ ޒިންމާ   (3)   

 ؛ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ އިދާާރއަށް ެއންގ ން
ތިމާެވށި ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ ޒިންމާ ޙަާވލ ކޮށްފައިާވ   (4)   

ވ ޒާާރއާއި ިދެވހިރާއްޖެ ެގނައ ން މަނާ ތަކެތި  
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ނައްތާލ މ ެގ ޒިންމާ ޙަާވލ ކޮށްފައިާވ ވ ޒާާރާއއެކ  ކ ެރޭވ 
މަޝްަވރާތަކ ެގ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް، އެހެނިހެން  

 ނިންމ ންތައް ނިންމ ން. 
ޮކށްފައިާވ އެންގ ެމއް އަންަގްނާވނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާން  )ށ(  

އެ ޕެސްޓިސައިްޑެގ ެވރިފަރާތަްށ ނ ަވތަ ެގންގ ޅޭ ފަރާތަށް ނ ަވތަ 
ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ނ ަވތަ ބާރ ފޯރ ާވ ފަރާތަށް ލިޔ މ ން ފޮނ ޭވ 

 ނޯޓިހަކ ންނެެވ. 
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ދޭ ނޯޓިހ ގައި، ަވކި މ އްދަތެްއެގ  )ނ(  

ތެރޭގައި އެ ޕެސްޓިަސއިެޑްއ އަނބ ރާ ފޮނ ާވލ މަށް ނ ަވތަ 
ނައްތާލ މަށް އަންަގއި، ެއ ޕެސްޓިސަިއޑެްއ ނައްތާލ މ ަގިއ 
ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ ޮގތާއި، ނައްތާލަންޖެހޭ މ އްދަތ  

 ބަޔާންކ ރަންާވނެެއެވ.
މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ަބާޔންކޮށްފައިާވ ނޯޓިސްެގ މ އްަދތ ެގ  )ރ(  

 އެ ނޯޓިްސަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގަމތިން ތެރޭގައި
ޕެސްޓިސައިޑް އަނބ ރާ ފޮނ ާވލާފައިނ ާވނަމަ ނ ަވަތ 
ނައްތާލާފައިނ ާވނަމަ އެ ެއްއެޗއް މިނިސްޓްރީެގ ބެލ މ ެގ ދަަށށް 

ަވނަ ނަންބަރ ަގިއ  (4)ެގނެސް، މި މާއްާދެގ )ހ( ެގ 
ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އިދާރާތަކ ްނ އަންާގޮގތަކަށް މިނިސްޓްރީން 

 ޢަމަލ ކ ރަންާވނެއެެވ. 
މި މާއްދާެގ ދަށ ން އިމްޕޯޓ ކޮށްފައިާވ ޕެސްޓިަސއިެޑއް އަނބ ރާ  )ބ(  

ފޮނ ވ މަށް ނ ަވތަ އެ ާބަވެތއް ނައްތާލ މަށް ހިނާގ ޚަަރދ  
ޕެސްޓިަސއިެޑއް އިމްޕޯޓ ކ ރި ނ ަވތަ ދޭންޖެހޭނީ އެ 

 އެޕެސްޓިަސއިޑް ެގންގ ޅ ނ  ަފރާތަކ ންނެެވ.
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 ވަނަ ބާބ  ހަތް 
 ކ ށާއި އަދަބ  

 
ލައިސަންސް ނެތި  
 މަސައްކަތްކ ރ ން 

 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ދޫކ ރާ ލައިސަންސް ލިބިެގން މެނ ީވ  )ހ(  .31

 އަންނަނިިވ ކަންކަން ކ ރ ަމކީ ކ ށެކެެވ.

 ؛ޕެސްޓިސައިޑް އ ފެއްދ ން ނ ަވތަ އަލ ން ބަންދ ކ ރ ން  (1)   
 ؛ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓ ކ ރ ން ނ ަވތަ އެކްސްޕޯޓ ކ ރ ން  (2)   
 ޕެސްޓިސައިޑް ިވއްކ ން.  (3)   
ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  

- އި )ފަްނސަީވސް ހާސް( ރ ފިޔާއާ  25,000/- އަދަބަކީ،
ޢަދަދަކ ން  އާ ދެމެދ ެގ)ެއއްލަްއކަ( ރ ފިޔާ 100,000/

 .ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ
 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް  
 ރައްކާކ ރ ން 

މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ތަނެއްަގިއ، ނ ަވތަ ޖަނަާވރ  ެގންގ ޭޅ  )ހ(  .32

އ ެފއްދ ންތައް، ނ ަވަތ ތަނެއްަގއި، ނ ަވތަ ކާބޯތަކެތީެގ 
ޖަނަާވރ ެގ ކާނާ ެގްނގ ޅޭ ތަނެްއަގއި ޕެސްޓިަސއިޑް ަރއްާކކޮށްފަިއ 

 ބެހެއްޓ މަކީ ކ ށެެކެވ.
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  )ށ(  

 00060,/- ރ ފިޔާއާއި  )ފަނަރަ ހާސް( 15,000/- އަދަބަކީ،
ޢަދަދަކ ން  އާ ދެމެދ ެގރ ފިޔާ)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( 

 ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ.
 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް  
ގެންގ ޅ މާއި، ރައްކާކ ރ މާއި،  

 އަތ ގައި ބެހެއްޓ މާއި ބޭނ ންކ ރ ން 

އެްއެވސް ފަރާތަކ ން  ،ިއ މެނ ީވއަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ަގ )ހ(  .33
ަރއްކާކޮށްަފއި ބެހެއްޓ ާމއި، އަތ ަގިއ  ،ޕެސްޓިސައިްޑ ެގްނގ ޅ މާއި 

 ނާކަމެކެެވ.ބެހެއްޓ މާއި، ބޭނ ންކ ރ މަކީ މަ 
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ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޝާއިޢ ކޮށްފަިއާވ   10މި ޤާނޫނ ެގ    (1)   
ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިްޑެގ ރަޖިސްޓްރީަގއި ހިމެނޭ  

 ނ ަވތަ ؛ ބާަވތަކަްށވ ން
ދަށ ން ަވގ ީތޮގތ ން ަވނަ މާއްާދެގ  23މި ޤާނޫނ ެގ   (2)   

 އިސްތިސްނާކޮށްފަިއާވ ާބަވތެްއކަމ ަގިއވ ން.
 

ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  
 00060,/- ރ ފިޔާއާއި  )ފަނަރަ ހާސް( 00015,/- އަދަބަކީ،

ޢަދަދަކ ން އާ ދެމެދ ެގ ރ ފިޔާ )ފަސްދޮޅަސް ހާސް(
 ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ.

 
ަވނަ މާްއދާެގ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިާވ  16މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .34 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ލޭބަލްކ ރ ން 

މަޢ ލޫމާތ ތައް ހިމެނޭ ލޭބަލެއް ނ ަވތަ މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާހަކާ 
 ނ ލައި ޕެސްޓިސަިއޑެއް ިވްއކ މަކީ ކ ށެކެެވ.

ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  
 00060,/- ރ ފިޔާއާއި  )ފަނަރަ ހާސް( 00015,/- އަދަބަކީ،

ޢަދަދަކ ން  އާ ދެމެދ ެގ)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރ ފިޔާ
 ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ.

 
ގެއްލ ންލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް  
 ޕެސްޓިސައިޑް ގެންގ ޅ ން 

ޕެސްޓިސައިޑް ަރއްކާކ ރ މ ަގާއއި ބެހެއްޓ މ ަގއާިއ، ެގންގ ޅ މ ަގިއ  )ހ(  .35
ޞިއްޙަަތއް ނ ަވތަ އިންސާނ ންެގ ނ ަވތަ ޖަނަާވރ ންެގ 

ތިމާވެއްޓަށް ެގއްލ ން ލިބޭފަދަ ކޮންޓެއިނަރެްއގައި ބެހެއްޓ ަމކީ 
 ކ ށެކެެވ.

ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  
 00060,/- ރ ފިޔާއާއި  )ފަނަރަ ހާސް( 00015,/- އަދަބަކީ،
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ޢަދަދަކ ން  ދެމެދ ެގއާ )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރ ފިޔާ
 ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ.

 
ހ އްދަ ނެތް ބާވަތް އިމްޕޯޓ ކ ރ ން  
ނ ވަތަ އެކްސްޕޯޓ ކ ރ ން ނ ވަތަ  
 ވިއްކ ން ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރ ން 

ަގޑ ބަޑ ކޮށްފަިއާވ، ނ ަވތަ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޢާންމ ކ ރާ ހ އްދަ  )ހ(  .36
ރަޖިސްޓްރީގައި ނ ހިމެނޭ ނ ަވތަ އެ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސަިއޑާބެހޭ 

ރަޖިސްޓްރީގައި ަބޔާންކ ާރ ކަންކަން ފ ރިހަމަނ ާވ 
ޕެސްޓިސައިެޑއް އިމްޕޯޓ ކ ރ މަކީ ނ ަވތަ ެއކްސްޕޯޓ ކ ރ މަކީ 

ނ ަވތަ އެއިން ަކމެއް  ބޭނ ންކ ރ މަކީ ނ ަވަތ ިވްއކ މަކީ  ނ ަވތަ
 ކ ެށކެެވ.  ކ ރަން އ ޅ މަކީ

، ނ ަވތަ ަގިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  
ނ ަވތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކ ރ މ ަގއި އެފަދަ ޢަމަލެއް ކ ރަން އ ޅެފި،  

  )ފަނަރަ ާހސް( 00015,/- އަަދބަކީ، ބައިެވިރވެއްޖެ ފަރާެތއްގެ 

 އާ ދެމެދ ގެ )ފަްސދޮޅަސް ހާސް( ރ ފިޔާ  00060,/- ރ ފިޔާއާއި 
 ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ.

 
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް  

 ނައްތާލ ން 
އިންސާނ ންެގ ނ ަވތަ ޖަނަާވރ ންެގ ޞިއްޙަތަށް ނ ަވތަ އެްއަގމާއި  )ހ(  .37

ކަނޑ ެގ ތިާމެވްއޓަށް ެގއްލ މެއް ލިބިދާނެފަދަ ޮގތަކަށް ނ ަވތަ 
ކަނޑައަޅާަފއިާވޮގތާ ޚިލާފަށް  ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކ ްނ 

ޕެސްޓިސައިެޑއް ނ ަވތަ ޕެްސޓިސައިެޑްއެގ ކ ނި ނައްތާލ ަމކީ 
 ކ ށެކެެވ.

ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  
 00060,/- ރ ފިޔާއާއި  )ފަނަރަ ހާސް( 00015,/- އަދަބަކީ،

ޢަދަދަކ ން  ދެމެދ ެގއާ )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރ ފިޔާ
 ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ.
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ކ ރަްނޖެހޭ   އިންސްޕެކްޓަރ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޕެސްޓިަސއިޑް )ހ(  .38 ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ދަތިކ ރ ން 
މަސައްކަތެްއ ކ ރ މަށް ނ ަވތަ ޭއނާއަށް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލިިބދޭ 
ނ ަވތަ ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ ބާރެއްެގ ބޭނ ންކ ރ މަށް ދަތިކޮށް ނ ަވތަ 

 ހ ރަސްއަޅަިއެގންނ ާވެނއެެވ.
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  )ށ(  

 00030,/- އި)ފަްސ ހާސް( ރ ފިޔާއާ 0005,/-އަދަބަކީ، 
 )ތިރީސް ހާސް( ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ.

 
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ރެކޯޑ ތަްއ ޕެސްޓިސައިްޑ ެގްނގ ޭޅ ފަރާތްތަކ ން  )ހ(  .39 ރެކޯޑ  ނ ބެލެހެއްޓ ން 

މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ފަަދއިން ނ ބެލެހެއްޓ މަކީ 
 ކ ށެކެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  )ށ(  

 00030,/- އި)ފަްސ ހާސް( ރ ފިޔާއާ 0005,/-އަދަބަކީ، 
 ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ.)ތިރީސް ހާސް( ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ 

 
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް  

އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް  
 ގެންދިއ ން 

އިން ޕެސްޓިސައިޑް ެއއްތަނ ން އަނެއްަތނަށް ޢާއ ޅަނދެްއެގ ޒަރީ )ހ(  .40
ެގންދާއިރ ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ 

 ރައްކާތެރިކަމ ެގ ފިޔަަވޅ  ނާަޅއި ެގންދިއ ަމކީ ކ ށެެކެވ. 
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  )ށ(  

 00030,/- އި)ފަްސ ހާސް( ރ ފިޔާއާ 0005,/-އަދަބަކީ، 
 )ތިރީސް ހާސް( ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ.

 
 ފަރާަތކ ން  އެްއެވސް  ޮގތ ން  އިޝްތިހާރ ކ ރ މ ެގ  ޕެސްޓިސައިެޑއް )ހ(  .41 ޕެސްޓިސައިޑް އިޝްތިހާރ ކ ރ ން 

 ކ ރ މަކީ ކ ެށކެެވ. ކަެމއް އެްއެވސް



 

 

 

 

 

 

 31 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  )ށ(  
 00030,/- އި)ފަްސ ހާސް( ރ ފިޔާއާ 0005,/-އަދަބަކީ، 

 ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ.)ތިރީސް ހާސް( ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން 
 

މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާހ ގައި  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް  
 ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނ ންކ ރ ން 

ޕެސްޓިސައިްޑެގ މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާހ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތާ  )ހ(  .42
ޚިލާފަށް ނ ަވތަ އޭަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ބޭނ ން ފިަޔަވއި ެއހެން  

ޕެސްޓިަސއިެޑްއ ބޭނ ންކ ރ މަކީ ނ ަވތަ އެފަަދއިން ބޭނ މަކަށް އެ  
 ޕެސްޓިސައިެޑއް ބޭނ ންކ ރ މަްށ އެންގ މަކީ ކ ެށކެެވ.

ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  
  )ދިހަ   10,000/-  އިާހސް( ރ ފިޔާއާ   ެއއް)  0001,/- އަދަބަކީ،

 ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެެވ. އާހާސް( ރ ފިޔާ
 

މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވާހ ހިނދަކ ، މި  )ހ(  .43 ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅ ން 
ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެޅޭ އެްއެވސް ފިަޔަވޅަކާމެދ  ެއއްެވްސ 
ފަރާތަކ ން ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ، އެ މައްސަލަެއއް ބަލައިދިނ މަށް 

 އެދި މިނިސްޓަރަށް ޝަކ ާވ ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ. 
ޮގާތއި،  ރަށް ޝަކ ާވ ހ ށަހަޅާނެމި މާއްދާެގ ދަށ ން މިނިސްޓަ  )ށ(  

މައްސަލަ ބެލ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  
 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާްނކ ރަންާވނެެއެވ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރަށް ހ ށަހެޅޭ ޝަކ ާވއަާކ  )ނ(  
ގ ިޅެގން މިނިސްޓަރ  ނިންމާ ނިންމ މެއްެގ ސަބަބ ން، ެގއްލ ން 

ފަރާތަށް ލިބިެގންާވ ކޯަޓށް ދިއ މ ެގ ަޙއްޤަށް އ ނިކަެމްއ ލިބޭ 
 ނާންނާނެއެެވ.
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ޤާނޫނާ ޚިލާފ  ކަންކަން  
 ރިޕޯޓ ކ ރ ން 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ަދށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ތަކާ ޚިލާަފށް  )ހ(  .44
އެްއެވސް ފަރާތަކ ްނ ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާކަން އެނިގއްޖެނަމަ، ެއަކން 

 މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓ ކ ރަންާވނެއެެވ. 
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގމަތިން، މަްއސަލަ  )ށ(  

އިޖ ރާއަތ  އަދި އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ ރިޕޯޓ ކ ރާނެ ޮގތ ެގ  
ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތ ެގ އިޖ ާރއަތ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓްރީން 

 ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ހިމަނަންާވެނއެެވ.
 

ވަނަ ބާބ  އަށް   
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 
ޚިދ މަތްތަކަށް ޚިދ މަތ ެގ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓްރީން ފޯރ ކޮށްދޭ   .45 ޚިދ މަތ ގެ ފީ 

ފީއެއް ެނގ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންެވެއެވ. ެއޮގތ ން ނަާގ 
ފީ ނެގ މާބެހޭ އ ސޫލ  މި ޤާނޫނ ެގ  ،އިޚިދ މަތ ެގ ފީ ނެޭގނެ މިންަވރާ

 ދަށ ން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ަބޔާންކ ރަންާވެނއެެވ.
 

  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ 
ގ ޅިގެން    ހަދާތަކާ ޢާ މ  

 އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ހަދާއެއް ނ ަވަތ ޢާދިެވހިރާއްޖެއިން ަބއިެވިރެވފަިއާވ ަބއިނަލްއަޤްާވީމ މ   .46
ދިެވހިރާއްޖެއިން ެވފަިއާވ ަބއިނަލްއަޤްާވމީ ެއއްބަސްވ ެމްއެގ ދަށ ން 

ގ ިޅެގން ސަރ ކާރ ެގ ަވިކ  ދިެވހިރާއްޖެއިން އ ފ ލަންޖެހޭ ޒިންމާއަކާ
ާވލ ެވފަިއާވ ަމސްއޫލިްއޔަތެްއ އަދާކ ރާީނ މި ޤާނޫނަށް ޙަވ ޒާާރއަާކ 
 ފެށ މަށްފަހ ގައިެވސް އެ ވ ޒާރާައކ ންނެެވ. އަމަލ ކ ރަން

 
 މި ،ނދަކ ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވާހ ހި  މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން )ހ(  .47 ގަވާއިދ  ހެދ ން 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދ ަތއް ހަދައި ހިްނާގނީ 
މިނިސްޓްރީންނެެވ. މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދ ތަްއ، 

)ހައެއް( މަސްދ ަވހ ެގ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 
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ަގިއ ޓ  ތެރޭގައި ހަދައި، ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެ 
 ޝާއިޢ ކ ރަންާވެނއެެވ.

މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ަގާވއިދ ތަކ ެގ އިތ ރ ން މި  )ށ(  
އަންނަނިިވ ކަންކަމާ ގ ޭޅޮގތ ން ަގވާއިދ  ހެދ މ ެގ ާބރ  

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންެވެއެވ.
ނަހަމަޮގތ ގައި ޕެސްޓިަސއިްޑ ބޭނ ންކ ރ މ ގައި ހ ރި   (1)   

ނ ރައްކާތެރިކަމާިއ ެއއިން ލިބިދާނެ ގެއްލ މަކ ްނ 
ރައްކާތެިރވ މަށްޓަކައި ެޕސްޓިސައިްޑެގ ބޭނ ން 
ރަނަގޅ ޮގތ ަގއި ހިފ މާ ގ ޭޅޮގތ ން ޢާންމ ންެގ 
ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މާއި މިފަދަ ކަންކަމާގ ޅޭ 

 ؛ތަމްރީނ ތައް ރޭވ މާ ގ ޭޅޮގތ ން 
ޕެސްޓިސައިްޑ ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާއި، މި ޤާނޫނ ަގިއ   (2)   

ކަްނކަން ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 
 ؛އިދާރާތަކ ެގ މެދ ގައި ގ ޅ ން ަބދަހިކ ރ މާގ ޅޭ ޮގތ ން

އިންޓަްގރޭެޓޑް ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކ ރިއެރ ވ މާ   (3)   
 ގ ޭޅޮގތ ން.

 
ަތޞްދީޤ ކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްެވ،   .48 ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން 

)ހައެއް(  6ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ގެޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން 
 މަސްދ ަވސް ހަމަާވ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެެވ.

 
ޮގތ ން  މި ޤާނޫނ ގައި ޢިބާރާތެއް ނ ަވތަ ލަފްޒެއް ބޭނ ންކޮށްފައިާވ  .49 މާނަކ ރ ން 

ނަނިިވ ކަނޑައެިޅެގން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނ ާވހާ ހިނދަކ ، އަން
އެ ޢިބާރާތްތަާކިއ ލަފްޒ ތަކާ  ،ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް ެދިވފަިއަވނީ

 ފަިއާވ މާނަކ ރ މެެވ.ދީ ތިރީަގއި ،ގ ިޅެގން
"ޙަރަކާތްތެރި މާއްދާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ޕެސްޓިަސއިްޑަގއި  )ހ(  

 ހިމެނޭ ޤ ދ ރަތީޮގތ ން ޙަރަކާތްތެރި ބަޔަށެެވ.
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"ަގޑ ަބޑ ކޮށްފަިއާވ ޕެސްޓިަސއިޑް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ،  )ށ(  
ތަކ ންކ ރެ ޮގަތކަށް ެއއާމެދ  ޢަމަލ ކ ރެިވފަިއާވ ތްތިރީަގިއާވ ޮގ

 ޕެސްޓިސައިޑަެށެވ.
އޭަގއި ހިމެނޭ މާއްދާެއއް އެކ ގައި ނ ަވތަ ާމއްދާއެްއެގ   (1)   

 ؛ބައެއް އ ނިކ ރ ން
އެކ ަގއި ނ ަވތަ އެއިން ަބއެްއ އޭަގއި ހިމެނޭ ބާަވތެއް   (2)   

 ؛ބަދަލ ކ ރ ން
އޭެގ ބަރ ދަން ނ ަވތަ ބޮޑ މިން އިތ ރ ކ ރ މަށް، ނ ަވތަ   (3)   

އޭެގ ފެންަވރ  ދަށްކ ރ މަށް ނ ަވތަ ބާރ  ކ ޑަކ ރ މަށް، 
ނ ަވތަ އޭެގ އަސްލ  ފެންަވރަށްވ ރެ ފެންަވރ  މަތިކަމަށް 
 ނ ަވތަ އަސްލ  އަަގްށވ ރެ އަގ ހ ރި އެްއޗެްއކަމަށް
ދެއްކ މ ެގ ޮގތ ން، އޭެގ ތެރެއަށް އެހެން ބާަވެތްއ 

އިތ ރ ކ ރ ން ނ ަވތަ އެްއކ ރ ްނ ނ ަވތަ ެއއާެއކ  އެހެން 
 ؛ބާަވތެއް ބަންދ ކ ރ ން

އޭެގ ފެްނަވރ  ދަށްކަން ނ ަވތަ ލިބިފައިާވ ެގއްލ ްނ   (4)   
 ؛އެްއެވސް ޮގތަކ ން ފޮރ ވ ން

ބާަވތެއް، ލޭބަލްަގިއ އޭަގއި ހިމެނޭ އެއްެވްސ   (5)   
ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މިންަވރަށްވ ރެ ނ ަވތަ ަގވާއިދ ަގިއ 

 ؛ހ އްދަ ދީފައިާވ މިންަވރަްށވ ެރ އިތ ރ ކ ރ ން
އޭެގ ައސްލަށް، ބާަވތަށް، ނ ަވތަ ފެންަވރަށް   (6)   

 އަސަރ ކޮށްފަިއވ ން.
"އިޝްތިހާރ ކ ރ ން" ކަމަްށ ބ ނެފައި އެަވނީ، ލިޔ މާއި،  )ނ(  

އިލެކްޓްރޯނިކް ަވސީލަތްތަާކއި، ނަންބޯޑާއި، ފެންނަޮގތަށް ބަހަްއޓާ 
ތަކެއްާޗއި، ހަދިޔާާއއި، ދައްާކލާ ދައްކާލ މާިއ، ެއކަކ  އަެނކަކ  
ާގތ  ބ ނާ ބ ނ ން މެދ ެވރިކޮށް ޕެސްޓިސައިޑް ިވްއކ މާިއ 

 ވ މ ެގ ޮގތ ން ހިންާގ ޙަރަކާތްތަކަށެެވ. ބޭނ ންކ ރ ން ކ ރިއެރ 
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ަނން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ،  "ިވޔަފާީރގައި ބޭނ ންކ ރާ (ރ)  
 ށްެގ ިވޔަފާރިކ ރ މަޓްރޭޑްމާކް ހިމެނޭޮގތ ން، ޕެސްޓިސައިޑް 

 ބޭނ ންކ ރާ ނަމަށެެވ. 
ލޭޝަން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ޕެސްޓިަސިއޑ ން އ "ފޯމި (ބ)  

ފ ދޭނެކަމަށް ބ ނާ ބޭނ ން ފ ދޭޮގތަށް ޕެސްޓިސައިްޑ 
ތައްޔާރ ކ ރ މަށްޓަަކއި އެިކ މާއްދާތައް އެއްކޮްށެގން 

ެޕްސޓިސައިްޑ ބަންދ ކޮށްފައި ހ ްނނަ  އެ ،ިއާވތައްޔާރ ކ ެރިވފަ
 ޮގތަށެެވ.

"މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާސް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ޕެސްޓިަސއިްޑެގ  (ޅ)  
 ލޭބަލްަގއި ހިމެނޭ މަޢ ލޫމާތ ެގ ތަފްޞީލ  ހިމެނޭ ކަރ ދާހަށެެވ. 

އިންސްޕެކްޓަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ެޕސްޓިސަިއްޑ " (ކ)  
ޮގާތއި،  ދާއ ފައް ،ތާއި ޮގ ޮގތާިއ، އެކްސްޯޕޓ ކ ރާ އިމްޕޯޓ ކ ރާ

ޮގާތއި،   ޮގާތއި، ލޭބަލްކ ރާ  ޮގތާިއ، އަލ ން ބަްނދ ކ ރާ  ބަންދ ކ ރާ
 އްާތލާނަ ،ިވއްާކ ޮގާތއި، ބޭނ ންކ ާރ ޮގާތއި ،ކ ާރ ޮގާތއިރައްކާ

ޮގތާިއ، އެ މަސަްއކަތްކ ރާ ަތންތަން ބަލައި ފާސްކ ރ މަށްޓަކައި 
 .އްޔަންކ ރެޭވ މ ަވއްޒަފ ންނަށެެވޢަމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

"އިންޓަްގޭރޓަޑް ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ،  (އ)  
ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރެިވދާނެ އެންމެހައި ޮގްތތަްއ 
ފަރ ާވތެރިކަމާއެކ  ބަލައި އެައށް ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ ، ޕެސްޓްެގ 
އާބާދީ އިތ ރ ވ މަށް ހ ރަސްއެޅ މާިއ، އިޤްތިޞާދީޮގތ ން 
ބަލައިަގެނޭވފަދަ މިންަވރެްއގައި ެޕސްޓްެގ އާބާދީާއިއ 

ެހނިހެން ތަކެތި ދެމެހެއްޓ މާއި، ޕެސްޓިސައިާޑއި އެފަދަ އެ
އިންސާނ ންނާއި ޖަނަާވރ ްނެގ ިޞއްޙަތާއި ތިާމެވްއޓަށް 
ކ ރިމަތިާވ ނ ރަްއކާ ކ ޑަކ ރ މަށްޓަަކއި ެއކަށީެގްނާވ 

 މިންަގނޑ ތަކ ެގ ބޭނ ންހިފ މަށެެވ.
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"ލޭބަލް" ކަމަށް ބ ނެފައި އަެވނީ، ޕެސްޓިސަިއޑްަގއި ނ ަވތަ  (ވ )  
  ފަިއ ހ ންނަ ތަކެތީަގިއ، ައދިޕެސްޓިސައިްޑ ބަންދ ކޮށް

ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްާކއިރ  ބަންދ ކ ރ މަށް ބޭނ ންކޮށްފައިާވ ތަކެތީަގިއ 
ހ ންނަ ނ ަވތަ ހަރ ކ ރެިވފައިާވ ލިޔ މާއި، ޕްރިންޓ ކޮށްފަިއާވ 

 ތަކެއްާޗއި، ކ ރެހ މަށެެވ.
ބ ނެފައި "ހ އްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސަިއްޑެގ ރަޖިސްޓްރީ" ކަމަށް  (މ)  

އެަވީނ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިސައިްޑެގ ޮގތ ގައި އ ެފއްޭދނެ، 
 ބޭނ ންކ ރެޭވނެ، ިވްއކޭނެ އަިދ ދިެވހިރާއްޖެއަްށ އިމްޕޯޓ ކ ެރޭވނެ 

 މިނިސްޓަރ އެްކސްޕޯޓ ކ ރެޭވެނކަމަށް  އަދި ދިެވހިރާއްޖެއިން
 ރަޖިސްޓްރީއަެށެވ.ދޭ ބާަވތްތަކ ެގ ޕެސްިޓސައިޑާބެހޭ  ހ އްދަ

"ތަކެތީެގ ރަްއކާތެރިކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާސް" ކަމަށް ބ ނެފަިއ  (ފ)  
އެަވީނ، އ ފެއްދ މެްއެގ ނ ރައްކާތައް އެެއއްެޗއް ބޭނ ންކ ރާ 

ފަރާތްތަކަށް އަންގައިދިނ މަށް މ ހިންމ  ސިފަތަކާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  
ބާަވތްތައް(  ޮގތެްއަގއި އެ އ ފެއްދ މ ަގއި ހިމެނޭ )މައިަގނޑ 

 ހިމެނޭ ކަރ ދާހަށެެވ. 
"މިނިސްޓަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ  (ދ)  

ދަނޑ ެވރިކަމާބެހޭ ކަންކަްނ ހިންގ މ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  
 ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާެގ ަވޒީރަެށެވ.

ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ،  (ތ)  
ދަނޑ ެވރިކަމާބެހޭ ކަންކަްނ ހިންގ މ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  

 ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާއަެށެވ.
"ޕެސްޓް" ކަމަށް ބ ނެަފިއ ެއަވނީ، ކެއ މ ެގ ާބަވތްަތކާއި  (ލ)  

ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ އ ފެއްދ ންތަްއ ހެދިބޮޑ ވ މަށް ހ ރަސްއަޅާ ނ ަވަތ 
އިންސާނ ންނަށް ނ ަވތަ  ،ެގއްލ ންދޭއެ މަރ ޙަލާތަކ ަގިއ 

ޖަނަާވރ ންނަށް ޖެހޭ ބަލި ފަތ ރާ ތަކެްއޗާިއ، ިވހަ ބާަވތްަތާކއި 
 ަގްސަގހާެގއްސާއި ޖަނަާވރ  ިހމެނޭ ޮގތ ންނެެވ.
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"ޕެސްޓިސަިއޑް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ދަނޑ ެވިރަކމ ެގ  (ގ )  
  ބޭނ މަށް ޕެސްޓް ނައްތާލ މަށާއި ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށްޓަަކއި

ަވތަ ިގނަ ނ   ،ަވތެއް ރ މަށް ކަނޑައަޅާފަިއާވ އެްއެވސް ބާބޭނ ންކ 
 ބާަވތްތަކެއް އެްއކޮްށެގން ހަދާފައިާވ ާބަވތްތަކަެށެވ.

ހާެވސްޓް އިންޓަަވލް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، -"ޕްރީ (ޏ)  
ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ އ ފެއްދ ންަތކ ަގއި ޕެސްޓިސަިއޑް ރެސިޑިއ  

ނ ހ ންނަޮގތަށް ހެދ މ ެގ ޮގތ ްނ، ެއ ބާަވތްަތްއ ހަރ ލާފައި 
ކެނޑ މާ ހަމައަށް ޕެސްޓިަސއިޑް ބޭނ ންނ ކ ރ މަށް ކަނަޑއަާޅ 

 މ އްދަތަށެެވ.
"ރައްކާތެިރވ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ތަކެތި" ކަމަށް ބ ނެފަިއ ެއަވނީ،  (ސ)  

ޕެސްޓިސައިޑް ެގންގ ޅ މާިއ އޭެގ ބޭނ ން ހިފ މ ަގިއ 
 އެކަީށެގންާވ މިންަވަރކަށް ޕެސްޓިސައިްޑެގ އަސަރ ން 

ރައްކާތެިރވ މަށްޓަކަިއ ބޭނ ންާވ ޚާއްޞަ ހެދ މާިއ، ތަެކްއާޗއި 
 ތަށެެވ.އާލަ

"އަލ ން ބަންދ ކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، އަލ ން  (ޑ)  
ިވްއކ މަށްޓަކަިއ، ޕެސްޓިަސއިޑް ަގްތއިރ  ބަންދ ކޮށްފައިާވ 

މ ކޮށް އެއަށްވ ރެ ކ ޑަ އެްއޗަކ ން އެހެން ކޮންޓޭނަރަަކށް، )ޢާން
 ދެިވފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ބަދަލ ކ ރ މަށެެވ. ކޮންޓޭނަރަކަށް( ހ އްދަ

"މެކްސިމަމް ރެސިޑިއ  ެލެވލް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ،  (ޒ)  
ދަނޑ ެވރިކަމ ން އ ފައްދާ ަތކެތީަގއި ޕެސްޓިސަިއޑްެގ ައސަރ  

 މިނަްވރަށެެވ.ހ ންނަންޖެހޭ އެންމެ މަތީ 
"ޕެސްޓިސަިއޑްެގ ކ ނި" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ޕެސްޓިަސއިްޑެގ  (ޓ)  

އެްއެވސް މިންަވރެއް ެއކ ލެޭވ، ކ ނީެގ ޮގތ ަގއި އ ކާލާ ެއއްެވސް 
 ބާަވތްތަކަށެެވ.

"ދަނޑ ެވރިކަން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ކެއ މަށްޓަަކިއ  (ޔ)  
ބޭނ ންކ ރާ ޮގާވމާއި ތަރ ކާީރއާއި ޭމާވާއއި ަގްސަގހ ން ލިބޭ 
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އެހެނިހެން ތަކެތި ހެއްދ މާއި، ދަނޑ ބިންތަކާއި، މީހ ން ދިިރއ ޅޭ 
ޯގތިތަާކއި، ދަނޑ ެވިރކަމ ެގ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކޮްށެގްނ 

، ާއއި، ތަރ ކާރީާއއިއި ޮގާވމާއި، މޭވާ ހަދާފައިާވ ހިޔާަވހިތަކ ަގ
، މަޝްރޫމް އަދި ަގސްފަދަ ާބަވތްތައް ިއންދާ އްާޔއިފަތްޕިލާެވ
ހާއި ބިހ ެގ ޭބނ މަށް ޖަނަާވރ  ެގންގ ޅެ ޮބޑ  މަ ،މާއިހެއްދ 
އ ަފއްދާ ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ ބާަވތްަތކ ެގ އަގ   ،އިކ ރ މާ

ޕެކޭޖްކ ރ މާިއ، އ ަފްއދާ ޮގތ ން ޕްރޮެސސްކޮށް  އިތ ރ ކ ރ މ ެގ
ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ ބާަވތްަތްއ ިވްއކ މާިއ، ދަނޑ ެވިރަކމ ެގ 
މަސައްކަތަށް ބޭނ ންާވނެ ަގސްކާާނއާއި ަގހަށްޖަހާ ބޭހާިއ 

ނަާވރާއި ަގސްަގާހެގހީެގ ތްތައް ަގނެ ިވްއކ މާިއ، ޖައާލަ
 ،ާމއިޞިއްޙަތައް ދިމާާވ ަބޔޮލޮޖިކަްލ ނ ރައްކާތައް ކޮންޓްރޯލްކ ރ 

ްވ ސްޓޮކް ސެނިޓަީރާއއި ފައިޓޯސެނިޓަީރ މިންަގނޑ  ލައި

ހިފެހެއްޓ މަށް ކ ރެޭވ މަސައްަކތްތަކާއި، އެކ އަކަލްޗަރކ ރ ން ފަދަ 
ަވިއ، އާާލކ ރ ން ދިރ   ،އި ފެނ ެގ ދިރ ންހ ރި ަވސީލަތްަތްއ ިވއްސަ

 ހިމެނޭޮގތ ންނެެވ.
ިދެވހިރާްއޖޭެގ "އެކ އަކަްލޗަރކ ރ ން" ކަމަްށ ބ ނެފައި އެަވނީ،  (ޕ)  

ސަރަޙައްދ ަގއި އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ަތކ ެގ 
ތެރޭަގިއ، ފެނ ެގ ދިރ ންހ ރި ަވސީލަތްތައް ިވއްަސއި، ދިރ ަވއި، 

 އާލާކޮށް، ެގންގ ޅެ ބޮޑ ކ ރ މަެށެވ.
"ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ އ ފެއްދ ްނ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ،  (ޖ)  

ދަނޑ ެވރިކަން ކޮށްެގްނ އ ފަްއދާ ތަކެްއޗާިއ، އެކ ައކަލްޗަރކ ރާ 
އްދ ަގިއ ޙަނ ަވތަ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަތަނެއްަގއި 

އާލާކ ރަމ ންެގންދާ ނ ަވތަ އާާލކޮށްފައިާވ ދިރޭ ނ ަވތަ މަރ ެވަފއިާވ 
 ގ ޅިފަިއާވ ބަޔަށެެވ.މަސް ނ ަވތަ މަހާއި 

 

 


