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 ބިލު  އިމަރޖަންސ    ކްލައިމެޓް 

 
 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 
 

މިއ ، ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން ދިވެހިންނާއި،   )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ  

ރައްކާތެރިކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ  ދިވެހިންނާއި  ނުރައްކާވެފައިވާތ ، 

ސިޔާސަތުތައް   ތަންފ ޛުކުރަންޖެހޭ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 

އެކުލަވާލުމަށާއި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބޭނުންާވ ޤާނޫނ  

އެކުލަވާ އޮނިަގނޑު  އިދާރ   އަންނަ އަދި  މޫސުމަށް  ލުމަށާއި، 

ދުނިޔެ  ެގއްލުންތަކަށް  ލިބޭ  ދުނިޔެއަށް  ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުެގ 

ދިެވހިރާއްޖެ  ބަޔަކަށް  ވަކާލާތުކުރާ  އިސްނަަގިއ  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 

ހެދުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަކ  ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް  

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހެދުމަށްޓަކައި  ދެނެަގނެ،  ތައް 

ޤާބިލުކަން  ބަރުދާސްތ   ބޭނުންާވ  ތަރައްޤ އަށްޓަކައި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

 އިތުރުކުރުމަށާއި އެކަންކަމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ.

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ ، "ކްލައިެމޓް އިމަރޖަންސ  ޤާނޫނު" އެެވ. )ށ(  
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ބަދަލުތަކާ ުގޅޭޮގތުން އަންނަނިވި   ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދަކ ، މޫސުމަށް އަންނަމި   .2 މަޤްޞަދު 

 ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމެވެ. 

ދިވެހިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ހޭނުވުމަށާއި،   މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް )ހ(  

ކުޑަކުރުމަށާއި ެގއްލުން  ލިބޭ  އަންނަ  އެކަންކަމުން  މޫސުމަށް  އަދި 

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކަިއ  ނޭދެވޭ   ޙައްޤުތައް  އިންސާނ   ބަދަލުތަކުން 

 ؛އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުުމެގ ނިޒާމު ބަޔާންކުރުން

ކުރުމަށް  )ށ(   ފަރާތުން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މައިދާނުަގިއ  ބައިނަލްއަޤްވާމ  

އެކަންކަމާ އެއްބަސްވެފަިއވާ ކަންކަމާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމާއި،  

ުގޅޭޮގތުން ކަމާބެހޭ ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް 

 ؛ބޭނުންވާ ރިޕޯޓިންގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާިއ   )ނ(   ޕްރޮްގރާމްތަކާއި  ޕްލޭންތަކާއި  ތަރައްޤ ެގ  ޤައުމުެގ 

ބަދަލުތަކާ މިންަގނޑުތައް ެއކުލަވާލައި ހިންުގމުަގއި، މޫސުމަށް އަންނަ  

ހިމެނޭކަން  ޕްލޭންތަކުަގއި  އެ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާނެ  ުގޅިެގން 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަރުދާސްތ  ޤާބިލުކަން  )ރ(  

މާހައުލ   ޤުދުރަތ   އިންސާނުންނާއި  އެކަންކަމަށް  އިތުރުކުރުމާިއ، 

ށް ބޭނުންވާ ޕްރޮްގރާމްތަކާިއ  ނިޒާމު ހޭނުމުެގ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމަ

 ؛ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން

ދިރާސާތައް   )ބ(   ކުރަންޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

މާލ    އަދި  އިންސާނ   ފަންނ ،  ބޭނުންވާ  ެއކަމަށްޓަކައި  ކުރުމާއި، 

 ؛ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކުރުންޤާބިލުކަން ބިނާކޮށް އިތުރުކުރުމަށް 

ފިޔަވަޅުތަްއ   )ޅ(   އަޅަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

 ؛އެޅުމުަގއި ދައުލަތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރުން
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ދާއިރާތަކުން  )ކ(    ުގޅޭ  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް  ތިމާވެއްޓާއި 

ފަންޑުތައް   ލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖެއާިއ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހިންާގނެ 

މުައްއސަސާެއއް  ލިބިފަިއވާ  އިތުބާރު  މުޖުތަމަޢުެގ  ބައިނަލްއަޤްވާމ  

 ؛އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުން

ނިއުޓްރަލް   2030 )އ(    ކާބަން  ދިވެހިރާއްޖެ  ނިޔަލަށް  އަހަރުެގ  ވަނަ 

 ؛މަުގފަހިކުރުންޤައުމަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް 

ރަލް ޤައުމަކަށް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާ އަމާޒަށް  ޓްދިވެހިރާއްޖެ ކާބަން ނިއު )ވ(   

އެކުލަވާލަިއ   ޕްރޮްގރާމްތައް  ހިންަގންޖެހޭ  ވާސިލުވުމަށްޓަކައި 

 ؛ހިންުގމުެގ ބާރު ކަމާުގޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން

ނިއު )މ(   ކާބަން  އުސޫލުތަކާިއ  ރަލް  ޓްދިވެހިރާއްޖެ  ހެދުމާުގޅޭ  ޤައުމަކަށް 

 ؛މިންަގޑުތައް އެކުލަވާލުމުެގ ަމސްއޫލިްއޔަތާއި ބާރުތައް ކަނޑައެޅުން

 އަދި ؛ ކާބަން ބަޖެޓިންގއާ ުގޅޭ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން )ފ(  

ދިވެހިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ހޭނުވުމަށާިއ   މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް )ދ(  

 އެކަންކަމުން ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ ނިޒާމުތައް ބަޔާންކުރުން.

 

އެޅުުމަގިއ،    .3 މައިގަނޑު އަސާސްތައް  ފިޔަވަޅުތައް  ައޅަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ނަަގހައްޓަިއ،   އަސާސްތައް  މައިަގނޑު  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ތިރ ަގއި 

 ދަމަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ހިންަގއި   )ހ(   ސިޔާސަތުތައް  ޤައުމ   ބަދަލުތަކާުގޅޭ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ޖަމްޢިއްޔާ  ކައުންސިލްތަކާއި  ލޯކަލް  ސަރުކާރާިއ  ތަންފ ޛުކުރުމުަގިއ 

ެއންމެހައި  ދައުލަތުެގ  އަދި  ފަރުދުން  ވިޔަފާރިތަކާއި  ޖަމާޢަތްތަކާއި 

 ؛މަސައްކަތްކުރުން މުއައްސަސާތަކުން ުގޅިެގން 

ޤުދުރަތ   )ށ(   ތިާމވެއްޓާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ؛ވަސ ލަތްތައް ބޭނުންކުރުން
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކުރުމާިއ، ކުރިމަތިވާ  )ނ(  

އެޅުމުެގ   ފިޔަވަޅު  ހޭނުމަށް  އަސަރުތަކަށް  މަސްއޫލިއްޔަތަކ   ނޭދެވޭ 

ކަމުަގިއ   މަސްއޫލިްއޔަތެްއ  އަދާކުރާ  ުގޅިެގން  ޢާންމުން  ދައުލަތާއި 

ެއކުލަވާލާ   ޮގތުން  އަދާކުރުުމެގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އެ  ހެދުމާއި، 

ޕްލޭންތަކާއި، މަޝްރޫޢުތައް ރާވަިއ، ހިންުގމުަގއި ޢާންމުންެގ ފުރިހަމަ  

 ؛ބައިވެރިވުން ކަށަވަރުކުރުން

ބޭނުންކުރުމުަގިއ  ދިވެހިރާ )ރ(   ތަކެތި  އެ  އުފެއްދުމާއި  ތަކެތި  އްޖެއަކ ، 

ލޯކަލް  ސަރުކާރާއި  ހެދުމަށް  އިޤްތިޞާދަކަށް  ނިއުޓްރަލް  ކާބަން 

ފަރުދުން   ވިޔަފާރިތަކާއި  ޖަމާޢަތްތަކާއި  ޖަމްޢިއްޔާ  ކައުންސިލްތަކާއި 

 ؛އަދި ދައުލަތުެގ އެންމެހައި މުައއްސަސާތަކުން އިސްކަންދިނުން 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ހާމަކަާމއެކު، އެ   )ބ(  

ިއންތިޒާމު  ލިބޭނެ  ފަސޭހައިން  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  މަޢުލޫމާތު 

 ައދި؛ ހަމަޖައްސައި، މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދ ، ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ދުރާލާ   )ޅ(   ހޭނުމުަގއި  ބަދަލުތަކަށް  އަންނަ  ރަްއކާތެރިކަމުެގ  މޫސުމަށް 

އަސާސްތަކާ  ތަރައްޤ ެގ  ދެމެހެއްޓެނިވި  އެޅުމާެއކު  ފިޔަވަޅުތައް 

ޤާބިލުކަން  އިޤްތިޞާދ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާނެ 

 އިތުރުކުރުން. 
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 ދެވަނަ ބާބު 
 ކާބަން ލަނޑުދަނޑި އަދި ކާބަން ބަޖެޓިންގ

 
ކާބަން ބޭރުކުރާ މިންވަރު  

 މަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑި 
ނިއު  2030 )ހ(  .4 ކާބަން  ދިވެހިރާއްޖެ  ނިޔަލަށް  އަހަރުެގ  ރަލް ޓްވަނަ 

 ޤައުމަކަށް ހަދަންވާނެެއވެ. 

މިންވަރު   2030 )ށ(   ކާބަންެގ  ބޭރުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަހަރު  ވަނަ 

މަދުކުރާ   ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަހަރު  އެ  ހަމަ  ނުވަތަ ހުންނަންވާނ  

މިންަވރަށްވުރެ  އެ  ނުވަތަ  މިންވަރަށް  އެްއ  ކާބަންއާ  އޮފްސެޓްކުރާ 

 ދަށްކޮށެވެ. 

އަހަރަކުވެސް    2030 )ނ(   ކޮންމެ  ދެން  ފެށިެގން  އަހަރުން  ވަނަ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަްއވަށް ބޭރުކުރާ ކާބަންެގ މިންވަރު ހުންނަންވާނ  

އޮފްސެޓްކުރާ މިންވަރަށް ހަމަ އެ އަހަރަކު ކާބަން މަދުކުރާ ނުވަތަ  

 ނުވަތަ އެ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށެވެ. 

ޙާޞިލު  )ރ(   ލަނޑުދަނޑިތައް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ކުރެވޭކަން ދެނެަގންނާނެ ޮގތުެގ އުސޫލުތަކާއި ފޯމިއުލަރ މި ޤާނޫނުެގ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި 

ފޯމިުއލަރއަކ    )ބ(   އުސޫލުތަކާއި  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ފޯމިއުލަރއަކަށް   އުސޫލުތަކަކާއި  ޤަބޫލުކުރާ  ޮގތުން  ބައިނަލްއަޤްވާމ  

 ވާންވާނެއެވެ. 
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ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .5 ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަލުގެނައުން  މާއްދާަގިއ    4މި  ލަނޑުދަނޑިއަށް  ވަނަ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ބަދަލުެގނެވޭނ ، ބަދަލުެގންނަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓަރު 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލ ހުން ފާސްކުރުމުންނެވެ.

ކަނޑަައޅާފައިާވ   )ށ(   ޮގތުެގމަތިން،  ަގިއވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބަދަލުެގނެޭވނ    ޙާލަތެއް ލަނޑުދަނޑިއަށް  ޙާލަތްތަކުން  އަންނަނިވި 

 މެދުވެރިވެފަިއވާނަމަެއވެ. 

ހޯދޭ   (1)    އަލަށް  ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ލަނޑުދަނޑިއަށް   ހޯދުންތަކުން  ސައިންޓިފިކް 

 ނުވަތަ ؛ ކަމަށް ފެނުން ބަދަލުެގންނަންޖެހޭ

އުސޫލުތަކާއި ޕޮލިސ ތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމ  މުޢާހަދާތަކާއި    (2)   

ލަނޑުދަނޑިއަށް   ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުެގ  އަންނަ 

 ކަމަށް ފެނުން. ބަދަލުެގންނަންޖެހޭ

) )ނ(   ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  1މި  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

ސައިންޓިފިކް  ހޯދާ  ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

މި   ހޯދާ  ހޯދުންތަކަކ   ފަހުން  ތާރ ޚުެގ  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

 ހޯދުންތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 

ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަލުގެނައުމުގައި  
 ރިޢާޔަތްކުރަންވ  ކަންކަން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .6 ލަނޑުދަނޑިއަށް    4މި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

ހުށަހެ މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ކުރިން ބަދަލުެގނައުމަށް  ޅުމުެގ 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން އުފައްދާ ކްލައިމެޓް   16މި ޤާނޫނުެގ    (1)   

 ؛މަޝްަވރާކޮށް އެފަރާތުން ދޭ ލަފާ  ޓާޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭ

؛ ދައުލަތުެގ ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ދޭ މަޝްވަރާ  (2)   

 އަދި
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ޖަމްޢިއްޔާ   (3)    އަމިއްލަ  މަސަްއކަތްކުރާ  ތިމާވެއްޓަށް 

ޖަމާޢަތްތަކާއި ިވޔަފާރިތަކާިއ ޢާންމު ފަރާތްތަކާއި ފަރުދުން 

 ދޭ މަޝްވަރާ.

(  1ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަލުެގނައުމާ ުގޅޭޮގތުން މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ނަންބަރުެގ ( ވަނަ  3( ވަނަ ނަންބަރު، އަދި )2ވަނަ ނަންބަރާއި، )

ލަ ލިބިފައިވާ  ފެންނާނެހެން  ފަދަށުން  ޢާންމުކޮށް  މަޝްވަރާ  އާއި 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަލުެގނައުަމށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅަނ   )ނ(  

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 

އާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ނޫންކަމުަގިއވާނަމަ،  ފަޑައިރެކްޓަރޭޓްެގ ލަ

 އެކަމުެގ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންާވނެއެވެ. 

 

ލަނޑުދަނޑި   4ޤާނޫނުެގ   މި )ހ(  .7 ކާބަން ބަޖެޓިންގ  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

ބޭރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މ ލާދ  އަހަރަކަށް  

ލަފާކުރެވޭ ކާބަންެގ މިންވަރު އެކުލެވޭ ކާބަން ބަޖެޓެއް މިނިސްޓަރު 

 އެކުލަވާލައި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލ ހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

)ތިނެއް(   3ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ މ ލާދ  އަހަރު ނިމުމުެގ   މި )ށ(  

ން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް މަސްދުވަހުެގ ކުރިން މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށު

އެކުލަވާލަިއ   މިނިސްޓަރު  ބަޖެޓް  ކާބަން  ފުރަތަމަ  އެކުލަވާލަންޖެހޭ 

މ ލާދ    ކޮންެމ  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންެގ 

ނިމުމުެގ   ކުރިއަށްއޮތް    3އަހަރެއް  ކުރިން  މަސްދުވަހުެގ  )ތިނެްއ( 

އެކުލަވާލައި ރަްއޔިތުންެގ    އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކާބަން ބަޖެޓް މިނިސްޓަރު

 މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކާބަން ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުަގއި، ކްލައިމެޓް  )ނ(  

އި ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާިއ  ޓާ ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭ

ތިމާވެއްޓަށް   ކައުންސިލްތަކާއި  އަމިއްލަ  ލޯކަލް  މަސަްއކަތްކުރާ 

ދައުލަތުެގ   އަދި  ފަރުދުން  ވިޔަފާރިތަކާއި  ޖަމާޢަތްތަކާއި  ޖަމްޢިއްޔާ 

 ކަމާުގޅޭ މުައއްސަސާތަކުެގ ލަފާ މިނިސްޓަރު ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ެއކި   )ރ(   އުސޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  އެކުލަވާލުމުަގއި  ބަޖެޓް  ކާބަން 

ކާބަން ކަނޑައެޅުުމަގއި ބަލާނެ ކަންކަން ޞިނާޢަތްތަކުން ބޭރުކުރެވޭނެ  

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

އެއްވެސް   )ބ(   ޚިލާފަށް  ބަޖެޓާ  ކާބަން  ކަނޑަައޅާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ަވކި   ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްެގން ނުާވނެއެވެ. އަދި ކާބަން ބަޖެޓުަގއި 

ބަން ބޭރުކުރެވޭނެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދާއިރާއަކަށް ކަނޑައަޅާ ކާ

ހަދާ ަގާވއިދުަގއި   ކާބަން ބޭރުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން

ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ބާރު  އެޅުމުެގ  ފިޔަަވޅު  ޮގތުެގމަތިން  ކަނޑައަޅާ 

 ޑައިރެކްޓަރޭޓަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 

ކާބަން ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި  
 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ކާބަން ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމުަގިއ ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަންކަުމެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ    .8

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅޭޮގތުން ހޯދާ ސައިންޓިފިކް ހޯދުންތައް )ހ(  

 ؛ޓެކްނޮލޮޖ އާ ުގޅޭ ކަންކަން )ށ(  

 ؛އިޤްތިޞާދ  ކަންކަން )ނ(  

 ؛ޓެކްސްާއއި ލޯނު ފަދަ މާލ  ކަންކަން )ރ(  

 ؛ޖްތިމާޢ  ކަންކަންއި )ބ(  

 ؛ހަކަތައާ ުގޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް )ޅ(  

 އަދި ؛ ބައިނަލްއަޤްވާމ  އެއްބަސްވުންތަކާއި މުޢާހަދާތައް )ކ(   
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 ތިމާވެއްޓާ ުގޅޭ ކަންކަން.  )އ(   

 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ކާބަން ބަޖެޓަށް    7މި ޤާނޫނުެގ    .9 ބަދަލުގެނައުން ކާބަން ބަޖެޓަށް  

މިނިސްޓަރު  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބުތައް  ބަދަލުެގންނަންޖެހޭ  އެ  ބަދަލުެގނެވޭނ  

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅައި އެ ބަދަލެއް މަޖިލ ހުން ފާސްކުރުމުންނެވެ. 

ބަދަލުގެނައުމުގައި  ކާބަން ބަޖެޓަށް  
 ރިޢާޔަތްކުރަންވ  ކަންކަން 

ޤާނޫނުެގ    .10 ބަދަލުެގންނަން    9މި  ބަޖެޓަށް  ކާބަން  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އުފައްދާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް   16މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  

 ؛ޑައިރެކްޓަރޭޓުން ދޭ ލަފާ

 އަދި ؛ ކަމާުގޅޭ ދައުލަތުެގ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ދޭ ލަފާ )ށ(  

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން. 8މި ޤާނޫނުެގ  )ނ(  

 
 ތިންވަނަ ބާބު 
 އިދާރ  ހިންގުން 

 
ސްޕެޝަލް އެންވޯއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް  

 ޢައްޔަންކުރުން ޗޭންޖް  

ފެށިެގން   )ހ(  .11 ތާރ ޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  )ތިރ ސް(   30މި 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، "ސްޕެޝަލް އެންޯވއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" ެގ 

މަޤާމަށް   އެ  އުފައްދައި،  މަޤާމެއް  ފެންވަރުަގިއ  ސަފ ރު  ނަމުަގއި 

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ. ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މ ހަކު 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ ސްޕެޝަލް އެންޯވއ  ފޮރ  )ށ(  

 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޖަވާބުދާރ ާވނ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ. 

ސްޕެޝަލް އެންޯވއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްެގ އޮފ ސް ޤާއިމުކޮށްފަިއ   )ނ(  

 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފ ހުަގެއވެ. ހުންނާނ  
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ސްޕެޝަލް އެންޯވއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާ   )ރ(  

ޢިނާޔަތްތަްއ   މުސާރައާއި  ދޭ  ސަފ ރަކަށް  ދައުލަތުެގ  މ ހަކަށް، 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

 

ސްޕެޝަލް އެންވޯއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް  
ޗޭންޖް މަޤާމުން ވަކިކުރުން ނުވަތަ  

 ވަކިވުން 

ބާރު   )ހ(  .12 ވަކިކުރުމުެގ  މަޤާމުން  ފަރާތެއް  ޢައްޔަންކުރާ  މަޤާމަށް  އެ 

 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

އޭނާ  )ށ(   މަޤާމުން  ޗޭންޖްެގ  ކްލައިމެޓް  ފޮރ  އެންޯވއ   ސްޕެޝަލް 

އެކަން   ސިޓ އަކުން  ހިނދެއްަގިއ،  ބޭނުންވެއްޖެ  އިސްތިޢުފާދޭން 

ސިޓ    ެއ  ހުށަހަޅަިއ،  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ބަޔާންކޮށް، 

 .ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުުމން، އެ މަޤާމުން ވަކިވ ެއވެ

 

ސްޕެޝަލް އެންވޯއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް  
ޗޭންޖްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 ވާޖިބުތައް 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަްއ  ސްޕެޝަލް އެންވޯއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްެގ   .13

 ތިރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނ އެވެ. 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅޭޮގތުން ބައިނަލްއަޤްވާމ  މަިއދާނުަގއި   )ހ(  

ުގޅޭޮގތުން   ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  ޫމސުމަށް  ތަމްސ ލުކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ 

 ؛ހާމަކުރުމުެގ އިސްދައުރު އަދާކުރުންދިވެހި ދައުލަތުެގ ސިޔާސަތުތަްއ  

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭޮގތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާ ނޭދެވޭ  )ށ(  

އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމ  ފެންވަރުަގާއއި ސަރަޙައްދ  

 ؛ފެންވަރުަގއި ަވކާލާތުކޮށް ައޑުއުފުލުން

ޤާނޫނުެގ   )ނ(   އަންނަ މި  މޫސުމަށް  ޙާޞިލުކުރުމަށާއި  މަޤްޞަދުތައް 

އެހ ތެރިކަން  މާލ   ބޭނުންވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ 

 ؛ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން



 

 

 

 

 

 

 13 

ބައިނަލްއަޤްވާމ    )ރ(   ދާއިރާއިން  ބަދަލުތަކާބެހޭ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

؛ ސައްކަތްކުރުންމުޖުތަމަޢުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަޤާމު މަތިކުރުމަށް މަ

 އަދި

ޤަުއމުތަކުެގ   )ބ(   މައްސަލަތަކުަގއި  ބަދަލުތަކާބެހޭ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ޤައުމުތަކާ   ދާއިރާއިން  މި  މަސައްކަތްކުރުމާއި  ހޯދުމަށް  އެއްބާރުލުން 

 ުގޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތު  
 އިސްކުރުން 

އެންޯވއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްެގ ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރުމުަގިއ ހުރިހާ ސްޕެޝަލް    .14

ދިފާޢުކޮށް  ިއސްކޮށް  މަސްލަހަތު  ޤައުމ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޙާލަތެއްަގއިވެސް 

 ކުރިއަރުވަންވާނެއެވެ. 

 

ސްޕެޝަލް އެންވޯއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް  
 ޗޭންޖްގެ ޝަރުޠުތައް 

މަޤާމަށް ޢަްއޔަންކުރާ ފަރާތުެގ    ޗޭންޖްެގސްޕެޝަލް އެންވޯއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް    .15

 ކިބަިއަގއި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ހުންނަންވާނެއެެވ. 

 ؛ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުަގިއވުން )ހ(  

ވޭތުެވދިޔަ   )ށ(   ކުރިކަން  ކުށެއް  ފަދަ  ރިޝްވަތު  ނުވަތަ   5ޚިޔާނާތް 

ސާބިތުވެފައިާވ މ ހެއް )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޝަރ ޢަތަށް  

 ؛ކަމުގައިނުވުން

އިސްލާމްދ ނުަގއި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޭވތުވެދިޔަ   )ނ(  

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޝަރ ޢަތަށް ސާބިތުވެފަިއވާ މ ހެއް   5

 ؛ކަމުގައިނުވުން

މަޤާުމެގ ވާޖިބުތަކާިއ    ސްޕެޝަލް އެންޯވއ  ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްެގ )ރ(  

ތަޖުރިބާއާިއ   ތަޢުލ މާއި  ފެންވަރުެގ  އަދާކުރެޭވ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 އަދި ؛ ޤާބިލުކަން ހުރި މ ހެއް ކަމުަގިއވުން
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ވަޒ ފާެގ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ދައުލަތުެގ އެހެން ެއއްެވސް ަވޒ ފާއެްއ   )ބ(  

 އަދާކުރާ މ ހެއް ކަމުަގއި ނުުވން.

 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓް  
 އުފެއްދުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުަގިއ ޑިޕާޓްމަންޓް ފެންވަރުަގއި   )ހ(  .16

ދަށުން  މިނިސްޓްރ ެގ  ނަމުަގއި  ޑައިރެކްޓަރޭޓްެގ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް 

 އޮފ ހެއް މިނިސްޓަރު އުފައްދަންވާނެެއވެ. 

ކ  ޓަދަށުން ުއފެދޭ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ   )ށ(  

ޮއފ ހުަގއި   މި  އަދި  އޮފ ހެކެވެ.  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ސިވިލް  ދިވެހި  މުވައްޒަފުންނަކ   އެންމެހައި  މަސައްކަތްކުރާ 

 ސަރވިސްެގ މުަވއްޒަފުންނެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮފ ހުެގ އެންމެ އިސްެވރިޔަކ ،   )ނ(  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ. އެ މަޤާމަށް މ ހަކު ޢައްޔަންކުރާނ ، ސިވިލް  

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  މަޤާމަކ ،  ެއ  އަދި  ކޮމިޝަނުންނެވެ.  ސަރވިސް 

ޤާނޫނު( 5/2007 ސަރވިސްެގ  ސިިވލް  ެގ   )ދިވެހި 

 މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ މަޤާމެކެވެ. 

ޢާންމު   )ރ(   މިނިސްޓަރުެގ  މަސައްކަތްކުރާނ ،  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 

 އިރުޝާދުެގ ދަށުންނެވެ. 

ޖެނެރަލް   )ބ(   ޑިރެކްޓަރ  ފަރާތުން  ޑައިރެކްޓަރޭޓްެގ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް 

 މިނިސްޓަރަށެވެ. ޖަވާބުދާރ ވާނ  

މިނިސްޓްރ ަގއި މިހާރު ހިނަގމުންދާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާުގޅޭ   )ޅ(  

އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާިއ ަވސ ލަތްތައް މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން 

 އުފެދޭ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑަިއރެކްޓަރޭޓްެގ ދަށަށް ބަދަލުވ ެއވެ. 
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ުއފެދޭ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓްެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން   )ކ(   

ފަންނ    އަދި  މާލ   ބޭނުންވާ  އަދާކުރުަމށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ވަސ ލަތްތަކާއި އެހ ތެރިކަން ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓްގެ  
 މަޤްޞަދު 

ުގޅޭޮގތުން   ޑައިރެކްޓަރޭޓްެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކ  މޫސުމާކްލައިމެޓް ޗޭންޖް    .17

ޤައުމ  ފެންވަރުަގާއއި ބައިނަލްއަޤްވާމ  ފެންވަރުަގއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުަގިއ  

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިސްވެ ކުރުެމެވ.

 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓްގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ުގޅޭޮގތުން، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓްެގ    .18 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނ އެވެ. 

ެއއްޮގތަށް   )ހ(   ސިޔާސަތުތަކާ  ޤައުމ   ބަދަލުތަކާުގޅޭ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ސިޔާސަތުތައް  ޕްރޮްގރާމްތައް   އެ  ތަންފ ޛުކުރުމާއި،  އެކުލަވާލައި 

 ؛މުރާޖަޢާކޮށް ވިލަރެސްކުރުން

އަތޮޅުފެންަވރުަގާއއި   )ށ(   ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

މަސަްއކަތްތަްއ   ކުރެވޭ  ރަށުފެންވަރުަގއި  އަދި  ސިޓ ފެންވަރުަގއި 

މޮ އެހ ތެރިވުމާއި،  އެކަމަށް  ނ ހިންުގމަށް  ރަށްރަށުެގ ޓަރކުރުމާއި، 

ހެދުމާއި،  ޕްލޭންތައް  ބޭނުންވާނެ  ހޭނުވުމަށް  ތިމާވެށި  އާބާދ ތަކާއި 

ެއ   ތަރައްޤ ކުރުމާެއކު  ަވސ ލަތްތައް  ބޭނުންވާ  އެކަންކަމަށް 

 ؛މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނ  ލަފާދިނުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅޭޮގތުން ޤާނޫނާއި ަގވާއިދުެގ ދަށުން   )ނ(  

ބޭނުންވާ  ދެނެަގތުމަށް  މިންވަރު  ޢަމަލުކުރާ  ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ 

 ؛މިންަގނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުމާއި އެކަންކަން މޮނ ޓަރކުރުން

ބަދަލުތަކާުގޅޭ   )ރ(   އަންނަ  މޫސުމަށް  ބައިވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ދަށުން   ެއއްބަސްވުންތަކުެގ  މުޢާހަދާތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމ  
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ތަންފ ޛުކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ލަނޑުދަނޑިތަްއ  

 ؛ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްކުރުން 

ބަދަލުތަކާުގޅޭ   )ބ(   އަންނަ  މޫސުމަށް  ބައިވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ދަށުން،  އެއްބަސްވުންތަކުެގ  މުޢާހަދާތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމ  

ެއއްޮގތަށް   ލަނޑުދަނޑިތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބެލުމާއި  ޮގތް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އެކަންކަމަށް  ރިޕޯޓުކުރުމާއި، 

 ؛ވިލަރެސްކުރުން

ބަދަލުތަކާުގޅޭ   )ޅ(   އަންނަ  މޫސުމަށް  ބައިވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބައިނަލްއަޤްވާމ  މުޢާހަދާތަކާިއ އެއްބަސްވުންތަކުެގ ދަށުން ދައުލަތުން 

އިސްކޮށް   އަދާކުރުމުަގއި  އިލްތިޒާމުތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ 

 ؛ޙަރަކާތްތެރިވުން

ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ެގއްލުންތައް ވ ހާވެސް ކުޑަކޮށް،  މޫސުމަށް އަންނަ   )ކ(   

ޙާޞިލުކުރަން  ދިވެހިރާއްޖެ  ރޮނުގން  ތަރައްޤ ެގ  ދެމެހެއްޓެނިވި 

ޤުދުރަތ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޙާޞިލުކުރުމަށް  ލަނޑުދަނޑިތައް  ބޭނުންވާ 

 ؛އަދި އިންސާނ  ވެށި ހޭނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން

މަޤްޞަ )އ(    ޤާނޫނުެގ  ކަމާުގޅޭ  މި  ބޭނުންވާ  ޙާޞިލުކުރުމަށް  ދުތައް 

ދާއިރާތަކުެގ ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާިއ ސިޔާސަތުތައް ދެނެަގތުމާއި  

ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  އިޞްލާޙުތައް  ެގންނަންޖެހޭ  މުރާޖަޢާކުރުމާއި 

 ؛ހުށަހެޅުން

ކާބަން   )ވ(    ކަނޑައަޅާ  ދާއިރާތަކަށް  އެކި  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ބަޖެޓް  މި 

ކްލައިމެޓް  ދާއިރާތަކުން  އެ  ދެނެަގތުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ބޭނުންކުރާ 

ޤާއިމުކޮށް   ނިޒާމެއް  ރިޕޯޓުކުރާނެ  ޑައިރެކްޓަރޭޓަށް  ޗޭންޖް 

 ؛ތަންފ ޛުކުރުން
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަްއ އެޅުމުެގ   )މ(  

އެޖެންސ ތަކާއި މުައއްސަސާތަކުެގ  މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ  

 ؛މެދުަގއި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން

ދޭންޖެހޭ   )ފ(   މިނިސްޓަރަށް  ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

 ؛އެންމެހައި ލަފާ ދިނުން

ފަންނ    )ދ(   ބޭނުންވާ  ޗޭންޖްއަށް  ކްލައިމެޓް  ފޮރ  އެންވޯއ   ސްޕެޝަލް 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުންއެހ ތެރިކަން 

ޕްލޭނެއް  )ތ(   އެކްޝަން  ޤައުމ   ބަދަލުތަކާބެހޭ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

 ؛އެކުލަވާލައި ތަންފ ޛުކޮށް، އެ ޕްލޭން ގަވާއިދުން މުރާޖަޢާކުރުން

ެއކުލަވާލަިއ   )ލ(   އިންވެންޓްރ   ޭގސް  ްގރ ންހައުސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެ   ބަލަހައްޓަިއ  މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކޮށް  އެ  ހާމަކޮށް  މަޢުލޫމާތު 

 ؛ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ަގާވއިދުން ފޮނުވުން

ހޭނުވުމުެގ   )ގ(    އަސަރުތަކަށް  ކުރާ  ބަދަލުތަކުން  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ޮގތުންނާއި ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ުގޅޭޮގތުން  

ރިޕޯޓުތައް   ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ެއ  ތައްޔާރުކުރުމާިއ، 

 ؛ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން

ބައިނަލްއަޤްވާމ  މައިދާނުަގއި ބޭއްވޭ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާުގޅޭ   )ޏ(  

 ؛ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިުވމާއި، ެއކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން

ބަދަލުތައް ދިވެހިރާއްޖޭެގ   )ސ(   އަންނަ  މޫސުމަށް  ތިމާެވއްޓަކ  

ހެދުމަށްޓަކަިއ   ވެށްޓަކަށް  ލިބިފައިވާ  ޤާބިލުކަން  ބަރުދާސްތުކުރުމުެގ 

ކަމާުގޅޭ   ތަންފ ޛުކުރުމާއި،  އެކަށަެއޅުމާއި،  ޕްލޭންތައް  ބޭނުންވާ 

 ؛މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން 
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ށް ހިންުގމަށާއި،  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާުގޅޭ ކަންކަން މޮނ ޓަރކޮ )ޑ(   

ބޭނުންވާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ޕްލޭންތައް  ހޭނުވުމުެގ  ބަދަލުތަކަށް  އެ 

 ؛ފަންނ  ޤާބިލުކަން ހޯދުން

އެކުލަވާލައި   )ޒ(    މަޝްރޫޢުތައް  ޕްރޮްގރާމްތަކާއި  ދިރާސާތައްކުރުމާިއ، 

 ؛ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ ފަންނ  އަދި މާލ  އެހ  ހޯދުން

އަންނަ   )ޓ(   މަޢުލޫމާތު  މޫސުމަށް  އަސަރުތަކާުގޅޭ  ކުރާ  ބަދަލުތަކުން 

 ؛ހިއްސާކޮށް، އެކަމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާުގޅޭ ކަންތައްތަކުަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި   )ޔ(   

ދައުރު  އެފަރާތްތަކުެގ  ބަިއވެރިކުރުވުމާއި،  ޖަމާޢަތްތައް  ޖަމްޢިއްޔާ 

 ؛ފުޅާކުރުން

އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާިއދެއް މި ޤާނޫނުެގ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ   )ޕ(  

މަޤް ޤާނޫނުެގ  މި  ޚިލާފުކަމަށްވާނަމަ  ބަޔަކާ  ދު ޞަނުވަތަ 

ޮގތުން  ޙައްލުކުރުުމެގ  ފުށުއެރުމެއް  އެ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 

މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  

 އަދި؛ ޙައްލުކުރުން

ދިާމވެފަިއވާ   )ޖ(   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ުގޅިެގން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ުގޅޭޮގތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ތަފާސްހިސާބު  ެގއްލުންތަކާ 

 އެކުލަވާލައި ކޮންމެ އަހަރަކު ޢާންމުކުރުން.

މިންވަރާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    (1)    ިގރާފަިއވާ  އެކިއެކި ރަށްތައް 

ހަދާފައިާވ   ރަށްރަށުަގއި  ެއ  ސަބަބުން  ރަށްިގރުމުެގ 

 ؛އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު 

ވިއްސާރަކޮށްފަިއވާ   (2)    ރަށްތަކަށް  ެއކިެއކި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛މިންވަރު
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ެއކިެއކި    (3)    އަރާފައިާވ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އުދަ  ރަށްތަކަށް 

 ؛މިންވަރު

މައްސަލަ    (4)    ހުދުވުމުެގ  ުމރަކަ  ފަރުތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛ކުރިމަތިވެފަިއވާ މިންވަރު

އެކިއެކި ދުވަސްވަރު މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަށް ޮއއި    (5)   

 ؛ދައުރުވުމާއި ަވއި ޖެހުމުަގއި ައއިސްފަިއވާ ބަދަލު

އަސަރުކޮށްފައިާވ    (6)    ފަތުރުވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛މިންވަރު

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމަށް އަސަރުކޮށްފަިއވާ މިންވަރު  (7)   

އަސަރުކޮށްފަިއވާ    (8)    ދަނޑުވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛މިންވަރު

އަސަރުކޮށްފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކުެގ ފެންފަށަލައަށް    (9)   

 އަދި ؛ މިންވަރު

 ރައްޔިތުންެގ ޞިއްޙަތަށް ައސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު.   (10)   

 
 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 

މިނިސްޓަރުެގ    .19 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ުގޅިެގން،  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މަސްއޫލިްއޔަތުތަކުެގ މޫސުމަށް 

 ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

 ؛މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ޤައުމ  ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން )ހ(  

ޤާނޫނުެގ   )ށ(   ލަނޑުދަނޑިއަށް    4މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ެއ   ކަށަވަރުކުރުމާއި،  ލަނޑުދަނޑިއަށް  ވާސިލުެވޭވކަން 

 ؛ބަދަލުެގންނަންޖެހޭނަމަ އެކަން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުން
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ކާބަން   7މި ޤާނޫނުެގ   )ނ(   ދަށުން އެކުލަވާލާ  ެގ  މާއްދާެގ )ހ(  ވަނަ 

 ؛ބަޖެޓް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުން

ދަށުން    7މި ޤާނޫނުެގ   )ރ(   ެގ  މާއްދާެގ )ހ(  ކާބަން ވަނަ  އެކުލަވާލާ 

ބަޖެޓަށްވުރެ ެއ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކާބަން ބޭރުކުރާ 

 ؛މިންވަރު އިތުރުނުާވކަން ކަށަަވރުކުރުން

ކާބަން   7މި ޤާނޫނުެގ   )ބ(   ދަށުން އެކުލަވާލާ  ެގ  މާއްދާެގ )ހ(  ވަނަ 

ބަދަލެއް   އެ  ބަދަލުެގންނަންޖެހިއްޖެނަމަ  ެގނައުމަށް ބަޖެޓަށް 

 ؛ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅޭ ކަންކަމުަގއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް   )ޅ(  

 ؛ބުދާރ ވުންވާޖަ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްަގިއ   )ކ(   

ޕްލޭންތަކާިއ  ތަރައްޤ ކުރުމަށް   ެއކްޝަން  ޕްލޭންތަކާއި  ސްޓްރެޓ ޖިކް 

ލަފާ   އެހ ތެރިކަމާިއ  ބޭނުންވާ  ހިންުގމުަގިއ  ޕްރޮްގރާމްތައް 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

އަދާކުރުމަށް  )އ(    މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ޑައިރެކްޓަރޭޓްެގ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް 

 އަދި؛ އެހ ތެރިކަން ދިނުންއި އާއެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ލަފަ

ތަންފ ޛުކުރުމަށް  )ވ(    ކަންކަން  ބަދަލުތަކާބެހޭ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

 އުފައްދަންޖެހޭ ލަފާދޭ ކޮމިޓ ތައް އުފެއްދުން. 
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 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ރިޕޯޓުކުރުން 

 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ  

 ޤައުމ  އެކްޝަން ޕްލޭން 
ޕްލޭނެއް،   )ހ(  .20 އެކްޝަން  ޤައުމ   ބަދަލުތަކާބެހޭ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

މިނިސްޓަރުެގ ލަފާެގ މަތިން، ދައުލަތާއި ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުެގ އަދި  

ޗޭންޖް   ކްލައިމެޓް  މަޝްވަރާާއއެކު  ފަރާތްތަކުެގ  އަމިއްލަ 

 ޑައިރެކްޓަރޭޓުން އެކުލަވާލަންާވނެއެވެ. 

އާ   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ޕްލޭން މި  އެކުލަވާލާ  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  

ަމޖިލ ހަށް   ޕްލޭން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރަްއޔިތުންެގ  އަދި އެ 

 މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބަޔާންކުރާ   )ނ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޕްލޭންަގިއ  މި  އެކްޝަން  ޤައުމ  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަރުދާސްތ     (1)   

ކާބަން   ދިވެހިރާއްޖެއަކ   އިތުރުކުރުމާއި،  ޤާބިލުކަން 

ކަނޑަައޅަންޖެހޭ  ހެދުަމށްޓަކައި  ޤައުމަކަށް  ނިއުޓްރަލް 

 ؛ސިޔާސަތުތައް 

މެދުވެރިވާ   (2)    ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުެގ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

 ؛ެގއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުވުމަށާއި އެ ބަދަލުތަކަށް   (3)   

 ؛ރައްދުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ތަރައްޤ ެގ ޕްލޭންތައް ެއކުލަވާލައި ހިންުގމުަގއި، މޫސުމަށް   (4)   

އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން މެދުވެރިވެދާނެ ކާރިސާތަކުެގ  
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ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނިެގން  

 ؛އެފަދަ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމަށް ބާރުދޭ ކަންކަން

ބޭރުވާ    (5)    ޭގސް  ބަލައި  ްގރ ންހައުސް  މިންވަރު 

 ؛މޮނ ޓަރކުރަމުންދާނެ ޮގތްތައް

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެ    (6)    ބަދަލުތަކާުގޅޭ  މޫސުމަށް އަންނަ 

 ؛ޮގތްތަކާއި އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެ ޮގތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެްއަގއި ިއއާދަކުރަނިިވ    (7)   

 ؛ހަކަތަ ކުރިއަރުވާނެ ޮގތްތައް 

އިތުރުކުރުމާއި،    (8)    ޮގތްތައް  ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ  ހަކަތަ 

އިތުރުކުރުމަށް  ޔަޤ ންކަން  ހަކަތަިއެގ  އިއާދަކުރަނިވި 

 ؛ކުރެވޭނެ ކަންކަން 

ޙާޞިލުކުރުމަށް،   (9)    މަޤްޞަދުތައް  ޤާނޫނުެގ  މި 

ކުރުރާސްތާަގިއ   އަދި  މެދުރާސްތާ  ދުރުރާސްތާަގާއއި، 

 ؛ލަނޑުދަނޑިތައްޙާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 

ޤައުމ  އެކްޝަން ޕްލޭންަގއި ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކާ    (10)   

އަމިއްލަ   އިދާރާތަކާއި  އެހެނިހެން  ސަރުކާރާިއ،  ުގޅިެގން 

 ؛ފަރާތްތަކާއި ަވކިަވކި ފަރުދުންެގ ދައުރާއި ޒިންމާތައް

ދާއިރާތަކުން   (11)    އެހެނިހެން  ކަމާުގޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އަދި ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކުެގ ތެރެއިން  

ުގޅޭޮގތުން ކަނޑައަޅާފައިާވ   ބަދަލުތަކާ  މޫސުމަށް އަންނަ 

ެގންނަންޖެހޭ  މިންވަރާއި  ުގޅުންހުރި  ސްޓްރެޓަޖ ތަކާ 

 ؛ބަދަލުތައް
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ުގޅޭޮގތުން ކަނޑައަޅާފައިާވ    (12)    ބަދަލުތަކާ  މޫސުމަށް އަންނަ 

އިސްކަންދޭ ކަންތައްތަކާ އެްއޮގތަށް  ސްޓްރެޓަޖ ެގ ދަށުން  

 ؛ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް 

މަދުކޮށް   (13)    މިންވަރު  ކާބަންެގ  ބޭރުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނިއުޓްރަލް   ހެދުމަށްޓަކަިއ  ޤަ ކާބަން  އުމަކަށް 

ސްކ މްތައް   ވިޔަފާރ ެގ  ކަނޑަައޅާނެ އެކުލަވާލަންޖެހޭ 

 ؛ދާއިރާތައް

އިޖްތިމާޢ     (14)    ހޭނުވުމަށް  ބަދަލުތަކަށް  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތަކާއި އަމިއްލަ  

 ؛ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުެގ ދަުއރު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށްޓަކައި އަންނަނިިވ    (15)   

 ؛ހިމެނޭޮގތުން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ދާއިރާތައް 

    i.  ާ؛ޞިއްޙ  ދާއިރ 

    ii.    ފެނުެގ ކަށަަވރުކުރުމާއި  ޔަޤ ންކަން  ބޯފެނުެގ 

 ؛ވަސ ލަތްތައް 

    iii.  ް؛ޮގނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެްއޓުނ 

    iv.    ކަށަވަރުކުރުާމިއ ޔަޤ ންކަން  ކާބޯތަކެތ ެގ 

 ؛ދަނޑުވެރިކަން

    v.  ް؛މަސްވެރިކަނ 

    vi.  ް؛ފަތުރުވެރިކަނ 

    vii.  ް؛ދިރޭތަކެތ ެގ ނަސްލުތައް ރައްކާތެރިކުރުނ 

    viii.    ުމުހިންމ ފަދަ  ޗަސްބިން  ކުޅި،  ފަޅާއި  ފަރާއި 

 ؛މާހައުލުތައް ދެމެހެއްޓުން
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    ix.    ހުރަހެޅިފައިާވ ބަދަލުތަކަށް  އަންނަ  މޫސުމަށް 

 ؛ނާޒުކު ޢުމުރާނ  ވަސ ލަތްތައް ދެމެހެއްޓުން

    x.    ާއިންޒާރުދޭ ނިޒާމުތައް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކޮށް  ދުރާލ

 ؛ބެލެހެއްޓުން

    xi.   ބިނާކުރުމާިއ ވަސ ލަތް  ފަންނ   އަދި  އިންސާނ  

 ؛މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާކުރުން

    xii.  ް؛ދިރާސާކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި ޢާންމުކުރުނ 

    xiii.    މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންަގން ފައިސާެގ

 ؛ވަސ ލަތްތައް ހޯދުމަށް މަުގފަހިކުރުން

    xiv.    ކުޑަކުރުމަށާިއ ބަދަލުތައް  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ޓެކްނޮލޮޖ    ބޭނުންވާ  މަުގފަހިކުރުމަށް  ހޭނުމަށް 

 ؛ފުޅާކުރުން

    xv.    ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ދިރިއުޅުުމެގ

 އަދި؛ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލުެގނައުން

    xvi.     އިޤްތިޞާދ އަދި  އިންވެސްޓްމަންޓް  ވިޔަފާރިާއއި 

 ދާއިރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ކުރިއެރުވުން. 

އެކުލަާވލުމުަގިއ   )ރ(   ޕްލޭން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

ުގޅޭޮގތުން ރާއްޖޭެގ މިހާރުެގ  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ    (1)   

 ؛ޙާލަތު

ހިންުގމުެގ    (2)    ދާއިރާެގ  ުގޅޭ  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

 ؛ނިޒާމު އެކުލެވޭޮގތާއި ހިންުގުމަގއި ހުރި ޮގންޖެހުންތައް
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ްގރ ންހައުސް   (3)    ބޭރުކުރާ  ޖައްވަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބޭރުކުރާ  ޭގސްތަކުެގ ވައްތަރުތަކާިއ، ްގރ ންހައުސް ޭގސް  

 ؛މިންވަރާއި، ދާއިރާތައް

ކަރަންޓް    (4)    ކުޑަކުރުމަށާއި  ބަދަލުތައް  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ބަދަލުކުރުމާއި،   ހަކަތައަށް  ިއއާދަކުރަނިވި  އުފެއްދުމަށް 

ހަކަތަ  މެނޭޖްކުރުމާއި،  ކުނި  ދާއިރާާއއި،  ދަތުރުފަތުރުެގ 

ޔަޤ ންކަން   ހަކަތައިެގ  ސަމަކާރަކުރުމާއި، 

 ؛ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް

ލިބެންހުރި   (5)    ވަސ ލަތްތައް  މާލ   އަދި  ފަންނ   އިންސާނ  

މިންވަރާއި ލިބުމުަގއި ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާއި އަދި އެފަދަ 

 .ވަސ ލަތްތައް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް

ކްލައިމެޓް   )ބ(   ދަށުން  މާއްދާެގ  ޑައިރެކްޓަރޭޓުން މި  ޗޭންޖް 

އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤައުމ  އެކްޝަން ޕްލޭން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

އެކުލަވާލަިއ    6ފަށާތާ   ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ  )ހައެއް( 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ޕްލޭ )ޅ(   އެކްޝަން  ޤައުމ   ބަދަލުތަކާބެހޭ  އަންނަ  ަގއި  ންމޫސުމަށް 

ސަރުކާރާއި   ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  ލަނޑުދަނޑިތައް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ވިޔަފާރިތަކާއި   ޖަމާޢަތްތަކާއި  ޖަމްޢިއްޔާ  ކައުންސިލްތަކާއި  ލޯކަލް 

މުއައްސަސާތަކުން  އެންމެހައި  ދައުލަތުެގ  އަދި  ފަރުދުން 

 އެއްބާރުލުންދޭންވާނެއެވެ. 

ަގިއ   )ކ(    )ޅ(  މާއްދާެގ  ޚިލާފަށް މި  އުސޫލާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާމެދު މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި  

ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ބާރު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 

 ޑައިރެކްޓަރޭޓަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 
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ތަންފ ޛުވަމުންދާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް، ކޮންމެ  މި ޤާނޫނު   )ހ(  .21 ރިޕޯޓުކުރުން 

އަހަރަކު ެއއްފަހަރު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓުން އެކުލަވާލަިއ، 

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުަގއި، އަންނަނިވި ކަންކަން  )ށ(  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ޤައުމަކަށް   (1)    ނިއުޓްރަލް  ކާބަން  ދިވެހިރާއްޖެއަކ  

ލަނޑުދަނޑިތައް   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހެދުމަށްޓަކައި 

 ؛ޙާޞިލުވަމުންދާ މިންވަރު

 ؛ޤައުމ  އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފ ޛުވަމުންދާ މިންވަރު  (2)   

ުގޅިެގން    (3)    ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މޫސުމަށް 

އެނޫންވެސް   ކަނޑަައޅާފައިވާ  ޙާޞިލުކުރުމަށް 

 ؛ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުވަމުންދާ މިންވަރު

ޙާޞިލުކުރެވިފައިާވ    (4)    ކަންކަން  ބަޖެޓުަގިއވާ  ކާބަން 

 ؛މިންވަރާއި ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުން

ބޭނުންވާ   (5)    ކުރިއެރުން  ިއތުރު  ުގޅޭޮގތުން  ބަޖެޓާ  ކާބަން 

 ؛ކަންކަން ނުވަތަ ދާއިރާތައް

މެދުވެރިވާ   (6)    ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުެގ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ފިޔަވަޅުތައް   އަޅަމުންދާ  ކުޑަކުރުމަށް  ެގއްލުންތައް 

އެކަށ ެގންާވ   ފިޔަވަޅުތަކަކ   އެ  މުރާޖަޢާކުރުމާއި 

ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކުރުމާއެކު، ެއ  

އެކަން  މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭނަމަ  ސިޔާސަތުތައް 

 ؛ފާހަަގކުރުން
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ޕްލޭންތަކުަގއި    (7)    ބަދަލުތަކާުގޅޭ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

އިދާރާތަކާ އެހެނިހެން  ސަރުކާރާއި،  ،  އިކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ޒިންމާތަްއ  ދައުރާއި  ފަރާތްތަކުެގ  އަމިއްލަ 

 އަދި ؛ ބަޔާންކުރުންމުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަން 

ދިމާާވ    (8)    ތަންފ ޛުކުރުމުަގއި  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ޤައުމ  

ދަތިތައް  އެ  އަދި  ޮގންޖެހުންތަކާިއ  ދަތިތަކާއި 

 ފިލުވުމަށްޓަކައި އެޅުމަށް ހުށަހަޅާ ފިޔަވަޅުތައް. 

ޑައިރެކްޓަރޭޓުން  )ނ(   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރިޕޯޓު   ލިބޭތާ  ހުށަހަޅާ  ދުވަހުެގ    30މިނިސްޓަރަށް  )ތިރ ސް( 

މަޖިލ ހަށް   ރަްއޔިތުންެގ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  ތެރޭަގިއ، 

ޮގތް  ފެންނަ  މިނިސްޓަރަށް  ރިޕޯޓާމެދު  އެ  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބަޔާންކުރާ ބަޔާނެއް އެ ރިޕޯޓާެއކު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި، ެއ ރިޕޯޓު 

 ންވާނެެއވެ. ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަ
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މި ޤާނޫނު ތަންފ ޛުވަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށާއި، ކަނޑައެޅޭ ލަނޑުދަނޑިތަްއ    .22 އެހެން އިދާރާތަކުން ރިޕޯޓުކުރުން 

ޙާޞިލުވަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކާއި އެހެނިހެން 

ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، އެނޫންެވސް މަޢުލޫމާތު، މި އިދާރާތަކުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއ ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތިން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 

 ޑައިރެކްޓަރޭޓަށް ހުށަހަޅަމުން ެގންދަންވާނެެއވެ. 

 

 ހަވަނަ ބާބު 
 ފަންޑު ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ލިބޭ  

 
ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމަށް އަންނަ  
ބަދަލުތަކާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ލިބޭ  

 ފަންޑު ބެލެހެއްޓުން 

ބަދަލުތަކަށް  )ހ(  .23 އެ  ކުޑަކުރުމަށާިއ،  ބަދަލުތައް  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ނިއު ކާބަން  ޙާޞިލުކުރުމަށާއި،  ޓް ހޭނުވުމަށާއި،  ލަނޑުދަނޑި  ރަލް 

ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއާިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެށި  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމުެގ  

ޮގތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމ  މުޖުތަމަޢުެގ އިތުބާރު ލިބޭފަދަ  

މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާެއއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުން 

)އަށާރަ( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެކަމަށް ެއކުލަވާލެވޭ    18ެގން  ފެށި

 ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަންާވނެއެވެ. 

ހަދާ  )ށ(   އުފެއްދުމަށް  މުއަްއސަސާ  ބަޔާންކުރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެކުލެިވެގންވާ ޮގތާިއ، ޤާނޫނުގައި، އެ މުައއްސަސާެގ މަޤްޞަދާއި،  

ހޭދަކުރުމުަގިއ   ބެލެހެއްޓުމުަގާއއި  ފަންޑުތައް  އަދި  މަސައްކަތްތަކާއި 

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
ބައިނަލްއަޤްވާމ  އުދުހުންތަކާއި  
 ކަނޑުދަތުރުތަކުން ބޭރުކުރާ ގޭސް 

އެހެނިހެން   .24 ފިޔަވައި  ޙާލަތްތައް  ބަޔާންކުރާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ކަމާުގޅޭޮގތުން 

ބޭރުކުރާ   ކަނޑުދަތުރުތަކުން  އުދުހުންތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމ   ޙާލަތްތަކުަގިއ 

ކާބަންކަމުަގިއ   ބޭރުކުރާ  މަސްދަރުތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކާބަންއަކ  

 ނުބެލެވޭނެއެެވ. 

 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ   )ހ(  .25 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން  އެހެންޮގތަކަށް  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންާގނ  

 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓުންނެވެ. 

ތެރޭަގިއ  )ނުަވއެއް( މަސްދުވަހުެގ    9މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ   )ށ(  

ހަދައި،  ގަވާއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ހިންުގމަށްޓަކަިއ  ޤާނޫނު  މި 

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

 

ތަޞްދ ޤުކޮށް،    .26 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނ ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިެގންނެވެ.  

 

ޮގތުން    .27 މާނަކުރުން  ބޭނުންކޮށްފައިާވ  ލަފުޒެއް  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެްއ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާިއ  ކަނޑައެޅިެގން އެހެން މާނައެްއ  

ޒުތަކަށް ދ ފައި އެވަނ ، ެއ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރ ަގއި ދ ފައިާވ  ފުލަ

 މާނަކުރުމެވެ.

"ހޭނުވުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނ ، ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކޮށްެގން ނުވަތަ  )ހ(  

މަންފާ ލިބެމުންދާ ކަންކަން ބޭނުންކޮށްެގން، މޫސުމަށް ބަދަލުެގނެޭވ  
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އަސަރުކުރާނެ  ނުވަތަ  ލިބިދާނެ  ނުވަތަ  ލިބެމުންދާ  ކަންކަމުން 

ޤުދުރަތ   އަންނަ  ނިޒާމަށް  އިންސާނ   ނުވަތަ  ޤުދުރަތ   ކަންކަމުން 

 ލުތަކަށެވެ. ބަދަ

މޫސުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް   )ށ(   އެވަނ ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓްރ " 

 ތަންފ ޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާއަށެވެ. 

މޫސުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް   )ނ(   އެވަނ ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓަރު" 

 ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާެގ ަވޒ ރަށެވެ. ތަންފ ޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

"މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނ ، އިންސާނުންެގ  )ރ(  

ފުށުން، ސ ދާޮގތުންނާއި ނުސ ދާޮގތުން، ޖަްއވަށް ބޭރުކުރެވޭ ވިހަޭގހުެގ  

ޖައްުވަގިއ   ދުނިޔޭެގ  މުއްދަތެއްަގއި،  ަވކި  ސަބަބުން،  މާއްދާތަކުެގ 

އޭެގއެކުލެވޭ   ބަދަލުތަކަށާއި،  އަންނަމުންދާ  ސަބަބުން   މާއްދާތަކަށް 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، އަދި ޤުދުރަތ ޮގތުން އަންނަ މޫސުމ  

 ބަދަލުތަކަށެވެ. 

ބައިނަލްއަޤްވާމ    )ބ(   ެއވަނ ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ހޯދުން"  "ސައިންޓިފިކް 

މަސްދަރަކުން ހާމަކުރާ މޫސުމަށް މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ އިތުބާރު ހިފޭ  

 އަންނަ ބަދަލުތަކާުގޅޭ ހޯދުންތަކަށެވެ. 

"ކާބަން ބަޖެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނ ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ައހަރެއްެގ   )ޅ(  

 ތެރޭަގއި ބޭރުކުރާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކާބަންެގ މިންވަރެވެ. 

ބުނެފައި   )ކ(    ކަމަށް  ނިއުޓްރަލް"  ވަކި  "ކާބަން  ކަނޑަެއޅޭ  އެވަނ ، 

ުމއްދަތުެގ   އެ  ހަމަ  ކާބަންާއއި  ބޭރުކުރާ  ޖައްވަށް  މުއްދަތެއްަގއި 

 ތެރޭަގއި ޖަްއވުން މަދުކުރެވޭ ކާބަން އެއް މިންވަރަކަށްވުެމވެ. 

"ްގރ ންހައުސް ޭގސް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނ ، ކާބަންޑަިއއޮކްސައިޑް،  )އ(   

ހައިޑްރޯފްލޮރޮކާބަންސް،  ނައިޓްރަސްޮއކްސައިޑް،  މ ތޭން، 

ޕަރފްލޮރޮކާބަންސް އަދި ސަލްފަރ ހެކްސަފްލޮރައިޑް ފަދަ ޭގސްތައް  
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ހިމެނޭޮގތަށް، ޖަްއވުަގއިާވ ޭގހުެގ ބާވަތްތަކުެގ ތެރެއިން އެ ޭގސްތަކުެގ  

 ބުން ްގރ ންހައުސް އިފެކްޓަށް މަުގފަހިވާ ޭގސްތަކަށެވެ. ސަބަ
 

 

 


