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ބޭނ ންތަކެއްެގ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއި ހަކަތަ  ފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ތަކާއި، ޢާންމ   

އެފަދަ   ކަނޑައަޅަިއ،  ޒިންމާތައް  ޙައްޤ ތަކާއި  ފަރާތްތަކ ެގ  ފޯރ ކޮށްދޭ 

ޚިދ މަތްހޯދާ   ހިފަހައްޓައި،  ފެންވަރ   ޚިދ މަތ ެގ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ފަރާތްތަކ ން 

ބެހޭ  ފަރާތްތަކަށް އެކަށީެގންވާ ައެގއްަގއި ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ކަމާ

ހަކަތަ   ިއއާދަކ ރަނިވި  ބަޔާންކޮށް،  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ފަރާތްތަކ ެގ 

ނިވި ތަރައްޤީއަށް  ކ ރިއެރ ވ މާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަކަތައިެގ ދާއިރާއަކީ ދެމެހެއްޓެ 

ރަ  ތިމާެވއްޓާ  ބަދަލ ތަކަށް އްމަގ ފަހިކޮށްދޭ،  އަންނަ  މޫސ މަށް  އަދި  ޓެހި، 

ރާ ޭގހ ެގ ހިއްސާ ކ ޑަ، އަދި ޚަރަދ ކ ޑަ ބަރ ދާސްތ  ކ ރަނިވި، ޖައްވ  ހޫނ ކ 

 ހަކަތައިެގ ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެވެ. 

 

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަކަތައިެގ ޤާނޫނ " ެއެވ.  .2 ނަން 
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 ެއވަނީެއވެ. މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި   .3 މަޤްޞަދ  

ސަލާމަތާއި  )ހ(   ކަންކަން  ދާއިރާެގ  ހަކަތަިއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛ރައްކާތެރިކަާމއެކ  ހަރ ދަނާ ނިޒާމެްއެގ ދަށ ން ހިންަގއި ބެލެހެއްޓ ން

ހަކަތައިެގ ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި، ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް  )ށ(  

 ؛ޙައްޤ ތަކާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅ ންލިބިެގންވާ 

ދިނ މާބެހޭ    ހަކަތައިެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް )ނ(  

 ؛އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ ން

ައެގއްަގއި،   )ރ(   ެއކަށީެގންވާ  ރަށެއްަގއިެވސް  ކޮންމެ  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން 

ދެމެހެއްޓެނިވި   އަދި  ޚިދ މަތް  އިތ ބާރ ހިފޭ  ހަކަތަިއެގ  ޮގތެްއަގއި 

 ؛ލިބޭކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން 

ޮގތެއްަގއި   )ބ(   ދެމެހެއްޓެނިވި  ދާއިރާ  ހަކަތަިއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ތަރައްޤީކޮށް، ހަކަތަިއެގ އިސްރާފ  ކ ޑަކ ރ މަށް ހިތްވަރ ދީ، އެކަން 

ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން  މިންަގނޑ ތަކާ ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، 

މޮނިޓަރކ ރެވޭނެ  ޔަޤީންކޮށް،  ެގންދާކަން  ޢަމަލ ކ ރަމ ން  އެްއޮގތަށް 

 ؛ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން

ޮގތެއްަގއި    )ޅ(   ދެމެހެއްޓެނިވި  ޚިދ މަތް  ހަކަތަިއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި ކ ރިއެރ ވ މ ަގއި ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކ ެގ ޒިންމާތަކާއި  

 ؛ޑައެޅ ންބާރ ތައް ކަނ

ތެރެއިން  )ކ(    ހިންގ މ ެގ  ޤާއިމ ކ ރ މާއި،  ޚިދ މަތްތައް  ހަކަތައިެގ 

 ؛ތިމާވެއްޓާއި ޢާންމ  ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ެގއްލ ން ކ ޑަކ ރ ން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލިބެންހ ރި ހަކަތަިއެގ ވަސީލަތްތައް ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ   )އ(   

ދެމެހެއްޓެނިވި   ޖީލ ތަކަށް  އޮތް  އަންނަން  ޖީލ ތަކަށާއި،  މިހާރ ެގ 

ޮގތެްއަގއި ބޭނ ންކ ރެވޭނެޮގތަށް އެ ވަސީލަތްތައް ރަްއކާތެރިކ ރ މާއި،  
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ފ ރި، ޙިމާޔަތްކ ރ މާއި މަންފާ  ޭއެގ  އަދި  ހަމައަށް ތަރައްޤީކ ރ މާއި، 

 ؛ލިބިދެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ކަނޑަައޅައި ތަންފީޛ ކ ރ ން

ކ ރިައރ ވަިއ،   )ވ(    ތަރައްޤީކޮށް،  ދާއިރާ  ހަކަތައިެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހަކަތައިެގ ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ  ކ ރ މަށް ޕްލޭން އެކ ލަވާލަިއ، 

އިދާރާތަ ކަމާބެހޭ  ދައ ލަތ ެގ  މަސަްއކަތްކ ރ ަމށް  ދަށ ން  ކަށް އޭެގ 

 ؛ބާރ އަޅައި ހިތްވަރ ދިނ ން

ކަމާބެހޭ  )މ(   ހެދ މަށްޓަކައި  ޤައ މަކަށް  ޒީރޯ  ނެޓް  ކާބަން  ދިވެހިރާއްޖެ 

ލަނޑ ދަނޑިތަްއ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ަގާވއިދ ތަކ ަގިއ  ޤާނޫނ ތަކާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ހަކަތައަށް  ިއާއދަކ ރަނިވި  ޮގތ ން  ޙާޞިލ ކ ރ މ ެގ 

؛ ބަދަލ ކ ރ މަށް އެކ ލަވާލަންޖެހޭ ޕްލޭން އެކ ލަވާލ ންހަކަތައިެގ ދާއިރާ  

 އަދި

ހަކަތައިެގ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދ މަތްތަކަށް ޤަޞްދ ަގއި ދޭ ެގއްލ މ ެގ   )ފ(  

ެއ   ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި  ޚިދ މަތްތައް  ހަކަތައިެގ  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން 

ާމ  ޚިދ މަތްތައް ބެލެހެއްޓ މ ަގއި އިހ މާލ ވ މ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ެގއްލ 

 ގ ޅިެގން އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދ  ފިޔަވަޅ  އެޅޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމ ކ ރ ން.

 

ޤާނޫނ  ހިންގ މާއި ސިޔާސަތ   

 ކަނޑައެޅ ން 

ހަކަތައިެގ ޚިދ މަތް ދޭންވާނީ ސަރ ކާރ ން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތ ތަކާ  )ހ(  .4

ހަކަތަިއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.  އެްއޮގތްވާ 

ލަފާެގމަތިން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ކަނޑަައޅާނީ  ސިޔާސަތ ތައް 

ސިޔާސަތ ތައް   ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓަރ   މިޮގތ ން  މިނިސްޓަރެވެ. 

ގެޒެޓ ަގިއ   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ޮގތަށް  ފެންނާނެ  ޢާންމ ކޮށް 

ސިޔާސަ އެ  އަދި  ބަދަލެއް ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ.  ތ ތަކަށް 

 ކ ރަންވާނެެއވެ.  ަގާވއިދ ން ެގޒެޓ   އަތ ެވއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލ ތައް
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ނ ވަތަ ހިންާގ   އިހަކަތައިެގ ޚިދ މަތެއް ދިނ މ ެގ މަސައްކަތެއް ރާވަ )ށ(  

ެއކަށައަޅާ   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތަކ ން  ކޮންމެ 

 ސިޔާސަތ ތަކަށް ފ ރިހަމައަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ކ ރިއަރ ވަ )ނ(   ދާއިރާ  ހަކަތަިއެގ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް   އިދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހަކަތަިއެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ހާމަކޮށް  ޮގތް  ކަނޑައަޅާ  ސަރ ކާރ ން 

ިމނިސްޓަރ  ސިޔާސަތ    ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

)ފަހެއް( އަހަރަކ ން އެއްފަހަރ    5ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. އަދި ކޮންމެ  

 އެ ސިޔާސަތ  މ ރާޖަޢާކޮށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގންނަންާވނެއެވެ. 

ޮގތާބެހޭ   )ރ(   ތަންފީޛ ކ ރެވެމ ންދާ  ސިޔާސަތ   ހަކަތަިއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ    3ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާިއ  ތަްއޔާރ ކޮށް،  މިނިސްޓަރ   ތެރޭަގއި 

 ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ަވންވާނެެއވެ. 

 

މި    .5 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނ ން  ނ ވަތަ  މާއްދާއަކާ  ޤާނޫނ ަގިއވާ  މި  ގ ޅޭޮގތ ން  ޤާނޫނ ަގިއ  ހަކަތައާ 

 އިސްކަންދޭނީ މި މަވާނަތަޢާރ ޟް ކަނޑައެޅިފަިއވާ އ ސޫލަކާ އެހެން ޤާނޫނަކާ

 އްދާތަކާއި އ ސޫލ ތަކަށެވެ. ޤާނޫނ ަގިއވާ މާ

 

ކ ރިައރ ވަިއ،   )ހ(  .6 ހަކަތައިގެ ޕްލޭން  ތަރައްޤީކޮށް  ދާއިރާ  ހަކަތަިއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހަކަތަިއެގ ދާއިރާ ބަދަލ ވަމ ންދާ އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތައަށް ރާްއޖޭެގ  

ކ ރ ަމށް   ރަނަގޅ   ފެންވަރ   ޚިދ މަތ ެގ  ހަކަތަިއެގ   10ޮގތާިއ، 

ބޭނ ންވާ  ޙާޞިލ ކ ރަން  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  އަހަރ   )ދިހައެއް( 

ެއއްޮގތްާވ   ސިޔާސަތާ  ހަކަތަިއެގ  ޕްލޭނެއް  ހިމެނޭ  ލަނޑ ދަނޑިތައް 

ެއކ ލަވާލަންވާނެއެވެ  މިނިސްޓަރ   ކޮންމެ  ޮގތ ެގމަތިން  އަދި   .5  

 )ފަހެއް( އަހަރަކ ން އެ ޕްލޭން މ ރާޖަޢާކ ރަންވާނެއެވެ. 
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މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ ހަކަތަިއެގ ޕްލޭން އެކ ލަވާލާތާ  )ށ(  

ޕްލޭން   30 ެއ  ތެރޭަގިއ  ދ ވަހ ެގ  )ތިރީސް( 

މިނިސްޓަރ   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި 

)ތިނެއް(   3ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ   ނެެއވެ. އަދިފޮނ ވަންވާ

ޕްލޭނ ން   ހަކަތަިއެގ  އަހަރ   ފާިއތ ވި  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ 

ރިޕޯޓެްއ  ޮގތ ެގ  ޙާޞިލ ކ ރެވ ނ   ކަންކަން  ބޭނ ންވި  ޙާޞިލ ކ ރަން 

ަމޖިލީހަށް   ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި  މިނިސްޓަރ  

 ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

ކޮންމެ   )ނ(   ދީފައިވާ  ލައިސަންސް  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ހަކަތައިެގ 

ެއއްޮގތްާވ   ސިޔާސަތާ  ޤައ މީ  ހަކަތައިެގ  ފަރާތަކ ންވެސް، 

ޕްލޭން   ކަނޑައަޅާ  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ހަކަތަިއެގ  ޮގތ ެގމަތިން، 

މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ  )ތިނެއް(    3ލަިއސަންސް ލިބޭތާ   އެކ ލަވާލައި

އަހަރެްއ   މީލާދީ  ކޮންމެ  އަދި  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް 

ނިމ މ ން އެ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ޕްލޭން ތަންފީޛ ކ ރެވ ނ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   

)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    3ޖެހިެގން އަންނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ  

 ޅަންވާނެއެވެ. ފަރާތްތަކ ން މިނިސްޓްރީައށް ހ ށަހަ އެ

 

 ދެވަނަ ބާބ  

 މ އައްސަސާތަކ ގެ ދައ ރ  

 

މި  .7 ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ ން  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  ޮގތ ން،  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޤާނޫނ   ޤާނޫނ ން    މި 

ފ ރިހަމައަށް  މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ޒިންމާތަކާއި  އެންމެހައި  މަތިކޮށްފައިވާ 

 އަދާކ ރަންވާނެއެވެ. 
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އަދާކ ރަންޖެހޭ    .8 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ   މިނިސްޓްރީން  ޮގތ ން،  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޤާނޫނ   މި 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެެއެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ ރަށަކަށް އެކަށީެގންވާ ހެޔޮ   )ހ(  

 ؛ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދިނ ންއަެގއްަގއި 

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގ ޅިެގން ހަކަތަިއެގ ދާއިރާަގއި އިންވެސްޓްކ ރ މ ެގ   )ށ(  

ަގއިޑްލަިއންތަކާިއ   ބޭނ ންވާ  ފ ރ ޞަތ ތައް އިތ ރ ކ ރ މާއި، އެކަމަށް 

އެކަމަށް   އެކ ލަވާލ މާިއ،  ފަހި  މަޝްރޫޢ ތައް  އިންވެސްޓްކ ރ ަމށް 

އެންމެހައި  ކ ރަންޖެހޭ  ޤާއިމ ކ ރ މަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ވެއްޓެއް 

އިންވެސްޓަރ ންނަށް  މަޢ ލޫމާތ   ކަާމބެހޭ  ކ ރ ާމއި،  މަސައްކަތްތައް 

 ؛ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ފ ރ ޞަތ  ތަނަވަސްކ ރ ން

ހިންާގ   )ނ(   ބައިވެރިެވެގން  ކައ ންސިލ ތަކ ން  އިއާދަކ ރަނިިވ  ލޯކަލް 

ބޭނ ންވާ  ހިންގ މަށް އެ ކައ ންސިލ ތަކަށް  ހަކަތައިެގ މަޝްރޫޢ ތައް 

 ؛ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ބައިވެރިވެފަިއާވ   )ރ(   ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދާއިރާއިން  ހަކަތައިެގ 

ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ    މ ޢާހަދާތަކާއި،

 ؛ތްތައް ކ ރ ންމަސައްކަ

ަގާވއިދ ތަްއ   )ބ(   ބޭނ ންވާ  ތަންޒީމ ކ ރ މާއި  ދާއިރާ  ހަކަތައިެގ 

 އަދި ؛ އެކ ލަވާލ ން

ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށަކަށް ބޭނ ންާވ ހަކަތަިއެގ  )ޅ(  

 މިންވަރ  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން.

 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  އޮތޯރިޓީގެ  

 ބާރ ތައް 
އޮތޯރިޓީެގ    .9 ޮގތ ން  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ކަންކަން  ޤާނޫނ ަގިއވާ  މި 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ބާރ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 



 

 

 

 

 

 

 12 

މި )ހ(   ޤާނޫނާއި  ެއކ ލަވާލާ    މި  މިނިސްޓްރީން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ؛އ ސޫލ ތައް ތަންފީޛ ކ ރ ން އިަގާވއިދ ތަކާ 

ލަިއސަންސް  )ށ(   ފަރާތްތަކަށް  ތަންތަނާއި  ޚިދ މަތްދޭ  ހަކަތައިެގ 

ބާޠިލ ކ ރ މާއި،   ބަދަލ ެގނައ މާިއ،  އާކ ރ މާިއ،  ދޫކ ރ މާއި، 

 ؛ހިފެހެއްޓ ން

ފެންވަރ   )ނ(   ފަރާތްތަކ ެގ  ަމސައްކަތްކ ރާ  ދާއިރާަގއި  ހަކަތައިެގ 

ކަނޑައެޅ ާމއި، ފެންވަރ  ަވޒަންކ ރ މާއި، ިގންތިކ ރ ާމއި، ޚިދ މަތ ެގ 

 ؛ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅ ން 

ައގ     ކަރަންޓް )ރ(   ކަނޑައެޅ މާިއ،  އަގ   މަތީ  އެންމެ  ިވއްކޭނެ 

 ؛މ ރާޖަޢާކ ރ މާއި، މޮނިޓަރކ ރ މާއި، ބަދަލ ެގނައ ން 

މިންަގނޑ ތަްއ   )ބ(   ހ ންނަންޖެހޭ  ތަންތަނ ަގއި  ޚިދ މަތްދޭ  ހަކަތައިެގ 

 ؛ކަނޑައެޅ ން 

ޚިލާފ ވާ ހަކަތައިެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަްއ މޮނިޓަރކ ރ މާއި، ަގާވއިދާ   )ޅ(  

ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ތަކ ަގިއާވ  

 ؛ޮގތ ެގމަތިން ފިޔަވަޅ  ެއޅ ން

ހަކަތައިެގ ދާއިރާއާ ގ ޅޭޮގތ ން، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކ ެގ މަޝްަވރާއާެއކ   )ކ(   

މިންަގނޑ ތަްއ  ތިމާވެއްޓާއި، ޢާންމ  ޞިއްޙަތާއި، ރަްއކާތެރިކަމާބެހޭ  

 ؛ހަދައި، ޢާންމ ކޮށް، ތަންފީޛ ކ ރ ން

ކަރަންޓް ަގނެ ިވއްކ މ ެގ ެއްއބަސްވ ންތަކާއި، ކަރަންޓ ެގ ިވއ ަގިއެގ   )އ(   

 ؛ޚިދ މަތް ދިނ މާބެހޭ އެއްބަސްވ ންތައް ފާސްކ ރ ން

ގ ޅޭޮގތ ން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   )ވ(    ހަކަތައިެގ ޚިދ މަތަކާ 

ޙާލަތ ގައި،  ހަދާ   ބެލޭ  ކޮށްފިކަމަށް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފ   ގަވާއިދ ތަކާ 

 ؛ތަންތަނަށް ވަނ މާއި، ބަލައި ފާސްކ ރ ން
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ކަންކަން   ށްމި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ތަކާ ެއއްޮގތަ )މ(  

 ؛ކ ރ މަށް އަންަގންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގ ންތައް އެންގ ން

ގ ޅޭޮގތ ން އަންނަނިވި ކަންކަން ރެިގއ ލޭޓްކޮށް  )ފ(   ދާއިރާއާ  ހަކަތައިެގ 

 ؛ބެލެހެއްޓ މ ެގ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން

ފެތ ރ މާއި،   (1)    ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި،  ހަކަތަ  އ ފެއްދ މާއި،  ހަކަތަ 

 ؛ބޭނ ން ކ ރ ން

ރާއްޖެއަށް   (2)    އ ފެއްދ ންތައް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްއާއި 

ރީ ސާފ ކ ރ މާިއ، ކ ރ ސްޕޯޓްކްއެ -އެތެރެކ ރ މާިއ،  މާއި، 

ތަނަށް އިރާއްޖެ އަނެއް  އެއްތަނ ން  ކ ރ މާިއ،  ބޭރ   ން 

 އަދި ؛ އ ފ ލ މާއި، ރަްއކާކ ރ މާިއ، ިވއްކ ން

ފޯރ ކޮށްދިނ މާިއ،    (3)    އ ފެއްދ މާއި،  ހަކަތަ  އިއާދަކ ރަނިވި 

 ބޭނ ން ކ ރ ން. ފެތ ރ މާއި، ިވއްކ މާިއ، މާކެޓް ކ ރ މާއި، 

ދާއިރާއިން އިންެވސްޓްކ ރާ   )ދ(   ހަކަތައިެގ  ފަރާތްތަކާއި،  ަގންނަ  ހަކަތަ 

 ؛ފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނ ން

ތަފާސްހިސާބ   )ތ(   މަޢ ލޫމާތާއި  ެއންމެހައި  ގ ޅޭ  ދާއިރާއާ  ހަކަތައިެގ 

ބޭނ ންެވއްޖެ   ދިރާސާކ ރ ާމއި،  ހިނދެއްަގއި  އެްއކ ރ މާއި، 

އިންތިޒާމް  ލިބޭނެ  މަޢ ލޫމާތ   އެފަދަ  މިނިސްޓްރީއަށް 

 ؛ހަމަޖައްސައިދިނ ން

އެފިޝެ )ލ(   ލެބޯޓަރީތައް އެނަރޖީ  ވަޒަންކ ރާނެ  ފެންވަރ   ންސީެގ 

އ ފެއްދ މަށް ފ ރ ޞަތ  ތަނަަވސްކޮށް، ކަމާގ ޅޭޮގތ ން މިނިސްޓްރީން 

އެްއޮގތަށް   ަގާވއިދާ  ފެންވަރ  އެކ ލަވާލާ  ރެގިއ ލޭޓްކޮށް  އެތަންތަން 

 އަދި ؛ ވަޒަންކޮށް ލައިސަންސް ދިނ ން
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ދިވެހިރާއްޖެއަށް   )ގ(    މަޝްވަރާާއއެކ ،  އިދާރާތަކ ެގ  ކަމާބެހޭ 

އެތެރެކ ރެވޭނެ ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތަކ ަގއި ހ ންނަންވާނެ އެންމެ 

 ދަށް މިންަގނޑ  ކަނޑަެއޅ ން. 

 

ކައ ންސިލ ތަކ ގެ ޒިންމާތަކާއި  

 ބާރ ތައް 
ބާރ ތަކ ެގ    .10 ޒިންާމތަކާއި  ލިބިފަިއވާ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އަންނަނިިވ   ޮގތ ެގމަތިން  ެއްއޮގތްވާ  ސިޔާސަތ ތަކާ  ސަރ ކާރ ެގ  ތެރޭަގއި 

 ކަންކަން ކ ރ ން ހިމެނެއެވެ. 

ަގާވއިދ ަގއި ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ   )ހ(  

އެ  ކަންކަން  އެންމެހައި  ކަނޑަައޅާފައިވާ  ކަމަށް  ޒިންމާތައް 

 ؛ކައ ންސިލެްއެގ ފެންވަރ ަގއި ތަންފީޛ ކ ރ ން

ެއއްޮގތްާވ   )ށ(   ސިޔާސަތ ތަކާ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ކަމާބެހޭ 

ފެންަވރ ަގިއ   ކައ ންސިލެްއެގ  އެ  ޚިދ ަމތް  ހަކަތަިއެގ  ޮގތ ެގމަތިން 

މަޝްރޫޢ ތައް   މަޝްރޫޢ ތައްޕްލޭންކ ރ މާއި،   ެއކ ލަވާލ ާމއި، 

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން

ފެންވަރ ަގއި ހަމަހަމަކަމާއެކ   ހަކަތައިެގ ޚިދ މަތް އެ ކައ ންސިލެއްެގ   )ނ(  

 ؛އެ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ން ފޯރ ކޮށްދޭކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން

ފަންނީ   )ރ(   އަދި  މާލީ  ހޯދަންޖެހޭ  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ހަކަތައިެގ 

ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިާވކަން ކަށަވަރ ކ ރ މާެއކ  އެކަމ ަގއި އެހީތެރިކަން 

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ތަކާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ތަކާ   )ބ(  

އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ައަގށްވ ރެ ބޮޑ  

ރައްޔިތ ންެގ ޮގތެްއެގމަތިން  ލަފަނ ވާނެ  ކައ ންސިލެއްެގ    އެކ އާ  އެ 

ައގ    ނަާގނެ  ޚިދ މަތ ން  ކަރަންޓ ެގ  ދެޭވ  ތެރޭަގއި  އިޚްތިޞާޞްެގ 

 ؛ނޑައެޅ ން ކަ
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އޮތޯރިޓީން  )ޅ(   ބ ނެފައިވީނަމަވެސް،  އެހެން  ަގއި  )ބ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަނޑައަޅާ ައަގށްވ ރެ ކ ޑަ އަެގއްަގއި ކަރަންޓް ވިްއކަން ކައ ންސިލ ން 

ފަރާތަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  ފަރަގ   ައގ ެގ  ޙާލަތެއްަގއި  ނިންމާ 

އިންތިޒާ އަދި   މްދައްކާނެ  ހަމަޖައްސަންވާނެއެެވ.  ކައ ންސިލ ން 

މިޮގތަށް ައގ ެގ ފަރަގ  ދަްއކަންޖެހޭ ޙާލަތެއްަގއި އެ ރަށަކަށް ނ ވަތަ 

ކަނޑަައޅާފައިާވ   ޮގތ ަގއި  ބަޖެޓ ެގ  އަހަރީ  ދައ ލަތ ެގ  ސިޓީއަކަށް 

 ؛ފައިސާ ބޭނ މެއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ

ޚިދ މަތް   )ކ(    ފަރާތަކާ ހަކަތައިެގ  ތިންވަނަ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް 

އ ސޫލ ތަކާ  ަގާވއިދ ތަކާއި،  ޤާނޫނ ތަކާއި،  ކަމާބެހޭ  ޙަވާލ ކ ރާނަމަ، 

އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން އެފަދަ ފަރާތަކާ މަސަްއކަތް ޙަވާލ ކ ރ މާއި،  

ފެންވަރ   ޚިދ މަތ ެގ  ބަލައި  ދެމ ންދާޮގތް  ޚިދ މަތް  އެ  ފަރާތ ން  އެ 

ގަވާއިދ ތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން އަޅަންޖެހޭ  ހިފެހެއްޓ މަށް ކަމާބެހޭ  

 ؛ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން 

ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތާއި ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތ ެގ ޙައްޤ ތަްއ   )އ(   

 ؛ރައްކާތެރިކ ރ ން

ހަކަތައާ ގ ޅޭޮގތ ން ރައްޔިތ ން ހޭލ ންތެރި ކ ރ ވ މ ެގ ޕްރޮްގރާމްތައް  )ވ(   

 ؛ހިންގ ން ރާވައި 

ހަކަތައާ ގ ޅޭޮގތ ން ޤައ މީ ސިޔާސަތ ތައް އެކ ލަވާލ މަށާިއ، އެކިއެކި   )މ(  

ސަރ ކާރ ެގ   އޮތޯރިޓީންނާއި  ބޭނ މަށް  އެއްކ ރ މ ެގ  ތަފާސްހިސާބ  

ފަރާތްތަކަށް  އެ  މަޢ ލޫމާތ   ބޭނ ންވާ  އިދާރާތަކ ން  ކަމާބެހޭ 

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

 ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ   ޚިދ މަތް  ހަކަތައިެގ  ޙަވާލ ވެފައިވާ   ކައ ންސިލ ތަކަށް )ފ(  

  ެވވޭ  ފަރާތަކާެއކ    ލިބިފައިވާ   ލަިއސަންސް  އެކަމަށް  ،މަސައްކަތް

 ؛ ެގންދިޔ ން ކ ރިއަށް ،ޙަވާލ ކޮށް  އެފަރާތަކާ ދަށ ން އެއްބަސްވ މެްއެގ
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އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަ ކ ރިއަރ ަވއި ބޭނ ންކ ރ ން އިތ ރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން  )ދ(  

އޮތްނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

އެކ ލަާވލަންޖެހޭ   ގ ޅޭޮގތ ން   އ ފެްއދ މާ  ހަކަތަ  އިއާދަކ ރަނިވި 

،  ތިޔާރ ޚް އިއެންމެހައި އެއްބަސްވ ންތައް ެއކ ލަވާލ މާއި ބަިއވެރިވ މ ެގ  

ކައ ންސިލެްއެގ   ލޯކަލް ސަރަޙައްދެއް ހިނާގ    އިޚްތިޞާޞްއެ  ެގ 

 އަދި ؛ކައ ންސިލަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ 

މި މާއްދާެގ )ދ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އެފަދަ އެއްބަސްވ ންތަްއ   )ތ(  

ހަދާ މިނިސްޓްރީން  އެކަމަށްޓަކައި    ަގާވއިދާ   އެކ ލަވާލަންވާނީ 

އިޚްތިޞާޞްަގިއ   ކައ ންސިލެްއެގ  ެއ  ޮގތ ެގމަތިން،  އެްއޮގތްާވ 

ފަރާތ ެގ  ދީފައިާވ  ލައިސަންސް  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ހަކަތައިެގ 

އ ފ ލަންޖެހޭ   ގ ޅިެގން  ެއއްބަސްވ ންތަކާ  އަދި  މަތިން  މަޝްވަރާެގ 

އ ފ ލާ  ކައ ންސިލަކ ން  އެ  ތަކ ލީފ ތައް  މާލީ  އެންމެހައި 

ަގިއ  މިފަދަިއން ހަދާ އެއްބަސްވ ންތައް އޮތޯރިޓީޮގތ ެގމަތިންނެވެ. އަދި  

 ވާނެެއވެ. ރަޖިސްޓްރީކ ރަން

 

ދައ ލަތ ގެ އެހެން  

 މ އައްސަސާތަކ ގެ ޒިންމާ 
މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ެއކިެއކި ފަރާތްތަކ ން ދޭންޖެހޭ   )ހ(  .11

 ދޭންވާނެއެވެ. އެއްބާރ ލ މާއި އެހީތެރިކަން ކޮންމެ ފަރާތަކ ންވެސް 

މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ދައ ލަތ ެގ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ބޭނ ންާވ  )ށ(  

 މާލީ އެހީތެރިކަން ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ފޯރ ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. 
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 ތިންވަނަ ބާބ  

 އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަ 

 

އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތައިގެ  

 މިލްކ ވެރިކަން 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ަގއި ޤ ދ ރަތީޮގތ ން ހިމެނޭ އިއާދަކ ރަނިވި  )ހ(  .12

 ހަކަތައިެގ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކަކީ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ މިލްކެކެވެ. 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙަްއދ ަގިއ   )ށ(  

ހަކަތައިެގ   އިއާދަކ ރަނިވި  ހ ރިހާ  ސާވޭެއްއ  ހިމެނޭ  ވަސީލަތްތަކ ެގ 

 ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ފަށަންވާނެއެވެ. 

ފަށާތާ   )ނ(   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މަސްދ ވަހ ެގ    24މި  )ސައ ވީސް( 

އިއާދަކ ރަނިިވ   ހިމެނޭ  ސަރަޙައްދ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތެރޭަގއި 

ވަސީލަތްތަކ ެގ   އެ ހަކަތައިެގ  ެއކ ލަވާލަިއ  އިންވެންޓްރީއެއް 

މިނިސްޓްރީން  ހަދައި  ޗާޓެއް  ރަމްޒ ކޮށްދޭ  ވަސީލަތްތައް 

ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރަކ  އެއްފަހަރ  ެއ ަމޢ ލޫމާތ   

 މ ރާޖަޢާކޮށް ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

އިއާދަކ ރަނިިވ   )ހ(  .13 އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަ ކ ރިއެރ ވ ން  ތަރައްޤީކޮށް،  ދާއިރާ  ހަކަތައިެގ  އިއާދަކ ރަނިވި 

ބޭނ ންކ ރ ން  އ ފެއްދ މާިއ  ހަކަތަ  ވަސީލަތްތަކ ން  ހަކަތައިެގ 

އިތ ރ ކޮށް، ިއއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަިއެގ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނ ންކ ރ މާިއ  

މިނިސްޓްރީން  މަސައްކަތްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް 

 ވެ. ކ ރަންވާނެއެ 

ބަިއވެރިވ މާއެކ    )ށ(   މަޝްވަރާާއއި  މ އައްސަސާތަކ ެގ  ކަމާބެހޭ 
އަންނަނިވި  ކ ރިއެރ ވ މަށް  ދާއިރާ  ހަކަތައިެގ  އިއާދަކ ރަނިވި 
މަސައްކަތް   މިނިސްޓްރީން  ޮގތ ން  ހިމެނޭ  މަސައްކަތްތައް 

 ކ ރަންވާނެެއވެ. 
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ދިރާސާތައް    (1)    ހަކަތައިެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އިއާދަކ ރަނިވި 

 ؛ކ ރ މަށް ހިތްވަރ ދީ އެކަމަށް މަގ ފަހިކ ރ ން

ޓެކްނޮލޮޖީތަްއ    (2)    ަވސީލަތްތަކާއި  ހަކަތަިއެގ  އިއާދަކ ރަނިވި 

 ؛ތަޢާރ ފ ކޮށް ކ ރިއެރ ވ މަށް ަމސައްކަތްކ ރ ން 

އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަިއެގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންސާނީ   (3)   

 ؛ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކ ރ ން

އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަިއެގ ދާިއރާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާ   (4)   

ޖަމްޢިއްޔާ   ޮގތ ން،  ޙާޞިލ ކ ރ މ ެގ  ކަންކަން  ހ ރި 

ޕްރޮޓޮކޯލްތަކ ަގިއ   މ ޢާހަދާތަކާއި،  ޖަމާޢަތްތަކާއި، 

ދިވެހިރާއްޖެިއން   އެފަދަ  ބައިވެރިވ މާިއ،  ބައިވެރިވެފަިއވާ 

ޕްރޮޓޮކޯލްތަކ ެގ   މ ޢާހަދާތަކާއި،  ޖަމާޢަތްތަކާއި،  ޖަމްޢިއްޔާ 

 ؛ދަށ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން

ޓެކްނޮލޮޖީތަްއ    (5)    ަވސީލަތްތަކާއި  ހަކަތަިއެގ  އިއާދަކ ރަނިވި 

ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި ހ ރި ހ ރަސްތައް ދެނެަގނެ، އެ ހ ރަސްތައް 

އިއާދަ މަސައްކަތްކޮށް،  ހަކަތައިން ނައްތާލ މަށް  ކ ރަނިވި 

ވެއްޓެްއ  ފަހި  ބޭނ ންކ ރ މަށް  އ ފައްދައި  ކަރަންޓް 

 އަދި؛ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމ ކ ރ ން 

ފަރާތްތަކ ން  (6)    ހަކަތަ  އާއި   އަމިއްލަ  އ ފައްދަިއ،  ދަކ ރަނިވި 

ޚިދ މަތް  ށްބޭނ ންކޮ އެ   ހަކަތަ   ފަރާތްތަކަށްދޭ  ފޯރ ކޮށް، 

ހަރ ދަނާ އަދި ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ެއކ ލަވާލައި އެކަމަށް   ވިްއކޭނެ

 މަގ ފަހިކ ރ ން.

ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން އެ ރަށެއްެގ ކަރަންޓް ިވއ ަގ ތަންދޭ   )ނ(  

ކ ރެވޭނެ  ފީޑް  ހަކަތަ  ިއއާދަކ ރަނިިވ  މިންވަރަކަށް  މަތީ  އެންމެ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސ މާއި ިވއ ަގިއެގ ތެރޭަގއި ިއއާދަކ ރަނިިވ ހަކަތަ 
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 ށްމ ކޮބޭނ ންކ ރެވޭ މިންވަރާއި އިތ ރަށް ބޭނ ންކ ރެވޭނެ މިންވަރ  ޢާން

)ހައެްއ( މަހަކ ން އެއްފަހަރ  އަދާހަމަކޮށް ެއ    6ހެން ކޮންމެ  އެނޭގނެ

ކައ ންސިލ ން  ފަރާތ ންނާއި  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  މަޢ ލޫމާތ  

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތައިން  
ކަރަންޓް އ ފައްދާނެ ލަނޑ ދަނޑި  

 ކަނޑައެޅ ން 

އިއާދަކ ރަނިިވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    .14 ތެރެއިން  ކަރަންޓ ެގ  ފޯރ ކޮށްދޭ  އ ފައްދައި 

މިނިސްޓަރ    ލަނޑ ދަނޑިއެްއ  ވަކި  އ ފަްއދާނެ  ކަރަންޓް  ހަކަތައިން 

ކޮންމެ   މިންވަރ   ކަނޑައަޅާ  މިޮގތ ން  )ފަހެއް(   5ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ކަނޑައަޅާ   މިޮގތ ން  އަދި  މ ރާޖަޢާކ ރަންވާނެެއވެ.  އެއްފަހަރ   އަހަރަކ ން 

އ ފައްދަިއ   ކަރަންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހަކަތައިން  އިއާދަކ ރަނިވި  މިންވަރަކަށް 

އެކި  ހިންާގ  ސަރ ކާރ ން  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  ެއކި  ޢާންމ ންނަށް 

 މަޝްރޫޢ ތަކަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ން އެއްބާރ ލ ން ދޭންވާނެއެވެ. 

 

އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތައިން  
ދ މަށް ބޭނ ންވާ  ކަރަންޓް އ ފެއް 

ސަރަޙައްދ ތަކާއި ތަންތަން  
 ސަރ ކާރަށް ބޭނ ންކ ރ ން 

ހިންާގ  )ހ(  .15 ގ ޅިެގން  ފަރާތްތަކާއި ސަރ ކާރާ  އަމިއްލަ  އަދި  ސަރ ކާރާއި 

ބޯހިޔާވަހިކަން   ޢާންމ ންނަށް  ތެރެއިން،  މަޝްރޫޢެއްެގ 

ހައ ސިންގ   ސޯޝަލް  ބިނާކ ރާ  ޔ ނިޓްތަކާިއ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި 

ިއއާދަކ ރަނިިވ   ތެރެއިން،  ޢިމާރާތްތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  އެހެނިހެން 

ކަނޑައަޅާ   މިނިސްޓްރީން  އ ފެއްދ މަށްޓަކައި،  ކަރަންޓް  ހަކަތައިން 

ތަންތަނ ެގ ފ ރާޅާއި ބިމ ެގ ސަރަޙައްދާިއ އެހެނިހެން ހ ސްޖާަގ، މި 

ޮގތ ެގމަތިން   އެްއޮގތްވާ  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ެއ ޤާނޫނ ެގ 

ކަނޑައަޅާ   މިނިސްޓްރީން  އިޚްތިޔާރ   ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  މަޝްރޫޢަކަށް 

 ފަރާތަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ހަކަތައިން   )ށ(   ިއއާދަކ ރަނިިވ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަރަންޓް އ ފެއްދ މަށް ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ ތަންތަނ ެގ އިތ ރ ން،  ލޯކަލް 
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އި ތަންތަނ ެގ ޚްކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ތިޞާޞްެގ 

ތެރެއިން އެ ކައ ންސިލަކ ން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނާިއ، ޢިމާރާތްތަކ ެގ  

ޅ ތަކާއި، ޓެރެސްތަކާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ފ ރާ

އިދާރާތަކަށް  އެހެނިހެން  ވ ޒާރާތަކަށާއި،  އެކިއެކި  ސަރ ކާރ ެގ 

ތެރެއިން،   ޢިމާރާތްތަކ ެގ  އެތަންތަނ ަގިއވާ  ބިންބިމާއި  ދޫކޮށްފައިވާ 

ނިޒާމެއް  އ ފައްދާ  ކަރަންޓް  ހަކަތައިން  އިއާދަކ ރަނިވި 

މިނިސްޓްރީން ޤާއިމ ކ ރ މަ އެކަށީެގންވާކަމަށް  އެންެމ  ށްޓަކައި 

 ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ހިމެނެއެވެ. 

މަޝްރޫޢ ތަކ  )ނ(   ތަރައްޤީެގ  ހިންާގ   ބިނާވެށި ،  އިަގއާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޕްލޭންތަކ ަގިއ   ތަރައްޤީެގ  އެހެނިހެން  އަދި  އިޕްލޭންތަކ ަގއާ 

ޤާއިމ ކ ރެވޭނެ  ފަސޭހައިން  ނިޒާމ ތައް  ހަކަތަިއެގ  އިއާދަކ ރަނިވި 

 ޮގތްތަކަށް ިއސްކަންދޭންވާނެެއވެ. 

 

އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތައަށް  

 އިސްކަންދިނ ން 
އެްއކަމަކަށް    .16 ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ަވސީލަތްތައް  ހަކަތައިެގ 

އެއްބާވަތަށްވ ރެ ިގނަ ބާވަތެްއ ބޭނ ންކ ރެވެން އޮތް ޙާލަތެްއަގއި އަބަދ ވެސް  

އިސްކަން ދޭންވާނީ ތިމާެވއްޓާ ރައްޓެހި، މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކަށް އެންމެ 

 ެގއްލ ން ކ ޑަ އަދި ިއއާދަކ ރަނިވި ހަކަތައަށެވެ. 

 
 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  

 ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އ ފެއްދ ން ޕެޓްރޯލިއަމްއާއި 

 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ  
އ ފެއްދ މެއްގެ ޚިދ މަތް ދިނ މ ގެ  
މަސައްކަތްތަކަށް ލައިސަންސް  

 ނަގަން ޖެހ ން 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ މެްއެގ ޚިދ މަތް ދިނ މ ެގ  )ހ(  .17

މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން، ޮއތޯރިޓީން ނ ވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  
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ފަރާތަކ ން ލައިސަންސް ނަަގންޖެހޭ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި 

 ކަންކަންކ ރާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ. 

ހ ރިތޯ   (1)    އ ފެއްދ މެްއ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

ޕެޓްރޯލިއަމް  ސާވޭކ ރ ާމއި،  ދިރާސާކ ރ މާއި،  ބެލ މަށް 

އިމްޕޯޓްކ ރ މާިއ،  ސާފ ކ ރ ާމއި،  ނެގ މާއި، 

ރީ ވިޔަފާރީެގ - އެކްސްޕޯޓްކ ރ މާއި،  އެކްސްޕޯޓްކ ރ މާއި، 

އަނެއްތަނަށް   ެއއްތަނ ން  ރައްކާކ ރ މާއި،  ބޭނ ންތަކަށް 

 ؛އ ފ ލ މ ެގ ޚިދ މަތް ދިނ ން

ނ ވަތަ   (2)    ޕެޓްރޯލިއަމް  ރީޓޭލްކޮށް  ނ ވަތަ  ހޯލްސޭލްކޮށް 

 ؛ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެްއެގ ިވޔަފާރި ކ ރ ން

އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ    (3)   

ދިނ މަށް   ޚިދ މަތް  އ ފ ލ މ ެގ  އ ޅަނދ ފަހަރ  އ ފެއްދ މެއް 

 އަދި ؛ ެގންގ ޅ ން 

އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ    (4)   

 އ ފެއްދ މެއް އ ފ ލ މ ެގ ޚިދ މަތްދޭ އ ޅަނދ ފަހަރ  ދ އްވ ން. 

ރަށ  ފެންވަރ ަގއި ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓޭލްކޮށް ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ  )ށ(  

އ ފެއްދ މެއް ިވްއކާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކ ރާނީ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  

ސިޓީ  ތަކ ަގިއ  ސިޓީ  އަދި  އިދާރާިއންނެވެ.  ކައ ންސިލ ެގ  ރަށ  

 ކައ ންސިލ ެގ އިދާރާއިންނެވެ. 

ކައ ންސިލ ން  )ނ(   ލައިސަންސް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ެއއްޮގތްާވ   އ ސޫލ ތަކާ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ދޫކ ރާނީ 

 ތ ެގމަތިންނެވެ. ޮގ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަންކަން އޮތޯރިޓީން ދޫކ ރާ  )ރ(  

 ލައިސަންސް ނެތި ކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
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ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .18 ލައިސަންސް ދިނ ން  ކަންތައްތަކަށް    17މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ޮގތ ެގމަތިން  އޮތޯރިޓީން  އެްއޮގތްވާ  އ ސޫލ ތަކާ 

 ލައިސަންސަށް އެދި ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ިގނަެވެގން   )ށ(   ފެށިެގން  ދ ވަހ ން  ހ ށަހަޅާ  އެދި   30ލައިސަންސަށް 

)ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ތިރީަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތްތަކ ންކ ރެ ޮގތެްއ  

 އަންަގންވާނެެއވެ.  ށްނިންމައި ހ ށަހެޅި ފަރާތަ

 ނ ވަތަ ؛ ލައިސަންސް ދޫކ ރ ން  (1)   

 ލައިސަންސް ދޫނ ކ ރ ން.   (2)   

ވަނަ ނަންބަރ ަގިއވާ ފަދައިން ލަިއސަންސް   ( 2)މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ   )ނ(  

ދޫނ ކ ރަން ނިންމައިފިނަމަ، ެއ ނިންމ ން ނިންމި ސަބަބ  ހ ށަހެޅި 

 ލިޔ މ ން އަންަގންވާނެއެވެ.  ށްފަރާތަ

ހަދާ   )ރ(   ލައިސަންސް ދޫކ ރ މާއި އައ  ކ ރ މ ަގއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

  ފީއެއް ނެިގދާނެއެެވ.  ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގަމތިން އޮތޯރިޓީއަށް

ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ މެްއެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް   )ބ(  

ެގނެވޭނީ  އ ނިއިތ ރެްއ  ނ ވަތަ  ބަދަލެއް،  ލައިސަންސަށް  ދޫކ ރާ 

ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  އ ސޫލ ތަކާ  ކަނޑައަޅާ  އެކަމަށް 

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ.  

 

ލައިސަންސް ދިނ މާމެދ  ގޮތެއް  

 ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމ މ ގައި  
ކ ރ މަށް    .19 މަސަްއކަތެއް  އ ފެއްދ މެްއެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

އޮތޯރިޓީން  ދޫނ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  ދޫކ ރ މަށް  ލައިސަންސް  ހ ށަހެޅ މ ން 

 ނިންމ މ ަގއި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

ސަބަބ ން މަސައްކަތް ހިންާގ ސަރަޙައްދ ެގ އާބާދީއަށް  އެ މަސައްކަތ ެގ   )ހ(  

 ؛އްސަލަތައް މަ ާގފީސަ ކ ރިމަތިވާނެ އިޖްތިމާޢީ އަދި
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ެގއްލ ންތަކާއި )ށ(   ލިބިދާނެ  ދިެވހިރާއްޖެއިން ، ތިމާވެއްޓަށް 
އެއްބަސްވ ންތަކަށް  މ ޢާހަދާތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްާވމީ  ބައިވެރިވެފަިއވާ 

 ؛އަސަރ ތައް ކޮށްފާނެ 
 ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ އަސަރ ތައް )ނ(  

ފައިސާ ހޯދ މ ެގ އިންތިޒާމްތައް   ށްމަސައްކަތ ެގ ައާގިއ، މަސަްއކަތަ )ރ(  

 ؛ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް

ފިޔަވަޅ    )ބ(   ޮގތ ން  ރަްއކާތެރިކަމ ެގ  ސަލާމަތާއި  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް 

 ؛އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތްއެޅ މ ެގ  

ހ ރި   )ޅ(   ޤާބިލ ކަން  މާލީ  އަދި  ފަންނީ  ފަރާތ ެގ  އެދޭ  ލައިސަންސަށް 

 އަދި ؛ މިންވަރ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ މ ހިންމ  އިތ ރ  ކަންކަން.  )ކ(   

 

ލައިސަންސްގައި ހިމަނަންޖެހޭ  

 މަޢ ލޫމާތ  
ނ ވަތަ    .20 ދިނ މ ެގ  ޕެޓްރޯލިއަމް  ޚިދ މަތް  އ ފެއްދ މެއްެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ 

 ލައިސަންސް ދޫކ ރާއިރ  އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނިފައި ހ ންނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ލައިސަންސް ދޫކ ރެވޭ މ އްދަތ  )ހ(  

 ؛ލައިސަންސް ދެވޭ ބޭނ މާއި ިއންތައް )ށ(  

 ؛ސަރަޙައްދ މަސައްކަތް ކ ރަން ހ އްދަދެވޭ  )ނ(  

ތިމާވެއްޓާިއ،   )ރ(   ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ފަރާތ ން  ލިބޭ  ލައިސަންސް 

 ؛ޞިއްޙަތާިއ، އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޝަރ ޠ ތައް 

ލައިސަންސްެގ ޝަރ ޠ ތަކާ ޚިލާފ  ނ ވ މަށާއި ޚިލާފ ެވއްޖެނަމަ ދެވޭނެ  )ބ(  

 އަދި ؛ އަދަބ ތައް

 ސްޓޮކްަގއި ދަމަހައްޓަންޖެހޭ މިންވަރ .މަދ ވެެގން  )ޅ(  
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މ އްދަތ   )ހ(  .21 ލައިސަންސް އައ  ކ ރ ން  ލައިސަންސްެގ  ހ ށަހަޅާއިރ   ކ ރ މަށް  ައއ   ލައިސަންސް 

ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ކ ރިން އޮތޯރިޓީ ނ ވަތަ އޮތޯރިޓީން (  30ހަމަވ މ ެގ  

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

އޮތޯރިޓީއަށް  )ށ(   ނ ވާކަމަށް  ޚިލާފ ވެފައި  ޝަރ ޠަކާ  ލައިސަންސްެގ 

ކ ރިން  ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   ލަިއސަންސްެގ  އަދި  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، 

ލައިސަންސް  ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ  ކ ރ މަށް  ައއ   ލައިސަންސް 

 އައ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ހ ށަހެޅ މ ން  )ނ(   ކޮށްދިނ މަށް  އައ   ހަމަެވެގން  މ އްދަތ   ލައިސަންސްެގ 

ލިޔ މ ން އައ    ސަބަބ   އެކަމ ެގ  ނިންމައިފިނަމަ  ނ ކޮށްދިނ މަށް 

 ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

ނ ކ ރެވޭނަމަ   ކޮށްދިނ ަމށް ނިންމި ސަބަބ  ޤަބޫލ ނ ލައިސަންސް އައ    )ރ(  

ހ ށަހެޅ މ ެގ   30 ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީެގ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ތިރީސް( 

ލިބިެގންެވއެވެ. އަދި   ފަރާތަކަށް  ލިބިފައިާވ  އިޚްތިޔާރ  ލައިސަންސް 

ނިންމ ން ނިންމާތާ   ނ ކ ރެވޭނަމަ، އެ  ބޫލ  ޤަބޯޑ ން ނިންމާ ނިންމ ން  

ޢީ ކޯޓަކަށް  )ފަސްދޮޅަސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ   60

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

މި ބާބ ެގ ދަށ ން ދޫކ ރެވޭ ލަިއސަންސް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ޮގތަކަށް   )ހ(  .22 ލައިސަންސް ހާމަކ ރ ން 

ބަހައްޓާފަިއ   އިދާރާަގއި  ރަސްމީ  ފަރާތ ެގ  ލިބ ނ   ލައިސަންސް 

ކަންކަމަށް   ެއކި  ތެރޭަގިއ  މީެގ  އޮތޯރިޓީއަށް ހ ންނަންޖެހޭނެއެވެ. 

 ލައިސަންސް ހ ށަހަޅާފައި އޮންނަ ދ ވަސްތައް ނ ހިމެނެއެވެ. 

ފެންނާ )ށ(   ޢާންމ ކޮށް  ނެތ މަކީ ނެލައިސަންސް  ބަހައްޓާފައި  ހެން 

 މަނާކަމެކެވެ. 
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ޕެޓްރޯލިއަމް އަންނަނިވި ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރެއިން ސަބަބެއް މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ،    .23 ލައިސަންސް ބާޠިލ ކ ރ ން 

ދޫކޮށްފަިއާވ   ފަރާތަކަށް  ޚިދ މަތްދޭ  އ ފެްއދ މެއްެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ 

 ލައިސަންސް ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ ިއޚްތިޔާރ  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ލައިސަންސް ދީފައިވާ މ އްދަތ  ހަމަވި ތާރީޚަށް ނ ވަތަ އިތ ރ ކޮށްދިން  )ހ(  

 ؛ހަމަވިއިރ ެވސް ލަިއސަންސް ދިން ކަމެއް ފެށިފައި ނ ވ ންމ އްދަތ  

 ނ ވަތަ ؛ ލައިސަންސް ދޫކ ރި ޝަރ ޠ ތަކާ ޚިލާފ ވ ން )ށ(  

 . ލައިސަންސް ލިބ ނ  ފަރާތް ބަނގ ރޫޓ ވ ން ނ ވަތަ ކ ންފ ނި އ ވާލ ން )ނ(  

 

ދޫކޮށްފަިއވާ    .24 ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ ހަދައިދިނ ން  ހަލާކ ެވެގން އޮތޯރިޓީން  ނ ަވތަ  ެގއްލިެގން،  ލަިއސަންސެއް 

ލައިސަންސްެގ ައއ  ކޮޕީއެއް ހޯދ މަށް ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

ކ ރިން   ނެގ މާއެކ   ފީއެއް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ޮގތ ެގމަތިން  ގަވާއިދ ަގިއވާ  ހަދާ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްެގ ައއ  ކޮޕީެއއް ހަދައިދޭންވާނެއެެވ. 

 

ލައިސަންސްގެ ޙައްޤ ތައް  

 ބަދަލ ކ ރ ން 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެްއެގ   )ހ(  .25

ދަށ ން ލިބިފައިވާ ޙައްޤެްއ ލައިސަންސް ދޫކ ރި ފަރާތ ެގ ހ އްދަނެތި 

 އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެްއ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   )ށ(  

އަންނަނިވި  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ފަރާތަކަށް  އެހެން 

ބަދަލ ކޮށް  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ލަިއސަންސެއް  އެ  ޙާލަތްތަކ ަގއި 

 ދެވިދާނެއެެވ. 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތް މަރ ވެއްޖެނަމަ ލައިސަންސް   (1)   

ފަރާތ ެގ   ލިބިފައިވާ ފަރާތ ެގ ވާރިސ ން، އެ ލައިސަންސް އެ

 ؛ނަމ ެގ މައްޗަށް ބަދަލ ކ ރަން އެދ ން



 

 

 

 

 

 

 26 

ފަރާތ ެގ    ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ބަނގ ރޫޓ  ެވެގން އެ  (2)   

ޙާލަތ ަގއި  ބަދަލ ކ ރާ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ޙައްޤ ތައް 

 ނ ވަތަ ؛ ބަދަލ ކ ރެވ ނ  ފަރާތ ން އެކަަމށް އެދ ން

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތ ެގ ޙައްޤ ތައް އެހެން ފަރާތަކަށް   (3)   

ފަރާތ ން  ލިބ ނ   ޙައްޤ ތައް  އެ  ދީފިނަމަ  ނ ވަތަ  ވިްއކާލާ 

 އެކަމަށް އެދ ން. 

ފަރާތަކީ )ނ(   ބަދަލ ކ ރެވޭ  ލިބިަގނެވޭފަދަ ، ލައިސަންސް  ލައިސަންސް 

ފަންނީ   އަދި  މާލީ،  ފަރާތެއްކަން  ޤާނޫނީ،  ފ ރިހަމަވާ  ޝަރ ޠ ތައް 

 ވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެ 

 

ރ މ ގެ  ކ  ޢިމާރާތް ނ ވަތަ ބިނާ 

 ހ އްދަ 
ފޯރ ކޮށްދޭ  )ހ(  .26 އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

ހޮޅިލައިންއެއް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެްއ  

ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ   ޢަދަދަކަށްސާފ ކ ރާ ކާރ ޚާނާެއއް ނ ވަތަ، ިގނަ  

ހޯލްސޭލް ތަނެއް ނ ވަތަ  ކޮށް ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެއް ރައްކާކ ރާ 

އ ފެްއދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަްމ  ރީޓޭލްކޮށް  ނ ވަތަ 

ވިްއކާތަނެއް ބިނާކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން އޮތޯރިޓީން ނ ވަތަ ޮއތޯރިޓީން 

އެދި  ހ އްދައަށް  ހޯދަންވާނެއެވެ.  ހ އްދަ  ފަރާތަކ ން  ކަނޑައަޅާ 

 ހ ށަހަޅާއިރ  އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ؛ހ އްދައަށް އެދޭ ފަރާތ ެގ، އޮތޯރިޓީން އެދޭ މަޢ ލޫމާތ   (1)   

ސެޓްފިކެޓްތަކ ެގ    (2)    ލިޔެކިޔ ންތަކާއި  އެނޭގނެ  ވެރިފަރާތްކަން 

 ؛ކޮޕީ

 ؛ބިން ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ހ އްދަ  (3)   

 ؛ކ ރާ ތަނ ެގ ފާސްކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލ  ކ ރެހ ންތައް ޢިމާރާތް  (4)   
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 ލޭން އަދި ހޮޅިލައިންގެ ޕްހޮޅި އަޅާނަމަ، ހޮޅިލައިންެގ ލޭއައ ޓް    (5)   

 ؛ން ފޯރ ކޮށްދޭ އ ފެއްދ ންތަކ ެގ ތަފްޞީލ ޒަރީާއއި

ސާފ ކ ރާ   (6)    އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

ތަނެއް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ަވތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ ެމއް 

ބިނާކ ރާ  ިގނަ   ޢަދަދަކަށް ރައްކާކ ރާ ތަނެއްނަމަ، އެތަނެއް 

 ؛ސަރަޙައްދ ެގ ޗާޓ  އަދި މަޝްރޫޢ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

ފާސް    ރިޕޯޓ  ތިމާވެއްޓަށް އަސަރ ކ ރާ މިންވަރ  ބަޔާންކ ރާ  (7)   

 އަދި ؛ ކ ރިކަމ ެގ ލިޔ ން 

އެހެނިހެން    (8)    ކަނޑަައޅާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން  ބޭނ ންވާނެކަމަށް 

 މަޢ ލޫމާތ . 

ފ ރިހަމަާވންޖެހޭ   )ށ(   ލިޔެކިޔ ންތަކާއި  ހ ރިހާ  ހ ށަހަޅާ  އެދި  ހ އްދައަށް 

)ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ    30ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާނަމަ، ހ އްދައަށް އެދޭތާ  

 ތެރޭަގއި ހ އްދަ ދިނ މާމެދ  ޮގތެއް ނިންމަންވާނެއެެވ. 

ނިންމައިފިނަމަ، ނ ދޭން  މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ހ އްދަ ނ ދޭން   )ނ(  

ހ ށަހެޅި ބަޔާންކޮށް  ސަބަބ   ލިޔ މ ން   ށް ފަރާތަ  ނިންމި  އެކަން 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ހ އްދައަށް އެދި ހ ށަހަޅާނީ އަދި ހ އްދަ ދޫކ ރ މ ެގ   )ރ(  

ޮގތ ެގމަތިން   އެންމެހައި ކަންކަންކ ރާނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ސަރަޙައްދެއްެގ އިޚްތިޞާޞް ހިމެނޭ ލޯކަލް ކައ ންސިލަކ ންނެވެ. އެ 

 

އަންނަނިިވ    .27 ހ އްދަ ނެގ މ ގެ އިސްތިސްނާ  ނ ވާނަމަ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ޙާލަތްތަކ ަގއި ހ އްދަ ނަާގކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ.
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ޙާލަތެއްަގއި ވަގ ތީ ޮގތ ން ހޮޅިއެއް އަޅަިއެގން ނ ވަތަ   ންސީޖަރއިމަ )ހ(  

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ   ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް  ޮގތަކ ން  އެނޫންވެސް 

 ނ ވަތަ؛ އ ފެއްދ މެްއެގ ޚިދ މަތްދޭން ޖެހ ން

ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ މެްއެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް   )ށ(  

ފަރާތަ  ލިބިފައިވާ  އަޅާފަިއވާ  ލައިސަންސް  ބައެްއ  ހޮޅިލައިންެގކ ން   

 ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކ ަގއި އެކަން ކ ރ ން. 

 

ހޮޅިލައިންެއއް  )ހ(  .28 ހ އްދަ ބާޠިލ ވ ން  އ ފެއްދ ެމއްެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

ިގނަ   ތަކެތި  މިބާވަތ ެގ  ނ ވަތަ  ގ ދަންކޮށް ޢައެޅ މަށް،  ދަދަކަށް 

ރައްކާކ ރ މަށް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެްއ  

ދަށ ން   ހ އްދަިއެގ  ދީފައިވާ  ހެދ މަށް  ތަނެއް    )ބާރަ(  12ވިްއކާ 

ހ އްދަ  ނ ފަށައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ 

 ވެ.  އެ ވާނެބާޠިލ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާޮގތަށް ހ އްދަ ބާޠިލ ެވއްޖެނަމަ އަލ ން  )ށ(  

ދެއްކ މަށްފަހ    ޖޫރިމަނާއެއް  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ދެވޭނީ،  ހ އްދަ 

 ހ ށަހެޅ މ ންނެވެ.އެކަމަށް އެދި އަލ ން 

 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަދާ ތަންތަން  

 ނައްތާލ ން 
ނ ވަތަ  )ހ(  .29 ޕެޓްރޯލިއަމް  ނ ހޯދައި  ހ އްދަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އެޅ ާމއި، ނ ވަތަ މިބާވަތ ެގ   ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެްއެގ ހޮޅިލައިން

ޕެޓްރޯލިއަމް ތަކެތި ިގނަ ޢަދަދަކަށް ގ ދަންކޮށް ރައްކާކ ރ މަށް ނ ވަތަ  

ެއއްެވސް   ތަނެއް  ިވއްކ މަށް  އ ފެްއދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަްމެގ  ނ ވަތަ 

ފަރާތެްއ  އެފަދަ  އަދި  މަނާކަމެކެވެ.  ހެދ މަކީ  ފަރާތަކ ން 

އެފަރާތަކާމެދ   ޮގތަކަށް  ދެޮގތ ންކ ރެ  ތިރީަގއިާވ  ޖޫރިމަނާކ ރ މާއެކ  

 ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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ވެރިފަރާތަށް   (1)    ނ ެގންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  އިތ ރަށް  މަސައްކަތް 

 ނ ވަތަ ؛ އެންގ ން

 އެތަނެއް ނައްތާލަން އެންގ ން.   (2)   

އެކަމަށް   އި ހ އްދަ ނ ހޯދައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނައްތާލ މަށް އަންަގ )ށ(  

އޮތޯރިޓީއަށް  އެތަނެއް  ނ ކޮށްފިނަމަ،  އެކަން  މ އްދަތ ަގއި  ދީފައިވާ 

އަދި  ނައްތާލެވިދާނެއެެވ.  ފަރާތަކަށް  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  ނ ވަތަ 

ޒިންމާ   ޚަރަދ ެގ  ހިނިގ  އެ އ ފ ލައެކަމަށް  ހ އްދަނެތި  ޖެހޭނީ  ން 

 މަސައްކަތް ކ ރި ފަރާތ ންނެވެ. 

 

ޕެޓްރޯލިއަމްއާއި ޕެޓްރޯލިއަމްގެ  

އ ފެއްދ ންތަކ ގެ ފެންވަރ   

 ހިފެހެއްޓ ން 

)ހައެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ،    6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ   )ހ(  .30

އަދި  ވިްއކާ  ރީޓޭލްކޮށް  އަދި  ހޯލްސޭލްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ގ ދަންކ ރާ   އަދި  އެތެރެކ ރާ  ނ ވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޕެޓްރޯލިއަމް 

ޮއތޯރިޓީން  މިންަގނޑ ތައް  އ ފެއްދ ންތަކ ެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ 

 ރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. ސަރ ކާވެހިދި

އަދި  )ށ(   ވިްއކާ  ރީޓޭލްކޮށް  އަދި  ހޯލްސޭލްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް  ގ ދަންކ ރާ  އަދި  އެތެރެކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އޮތޯރިޓީން   އ ފެއްދ ންތަކަކީ  މިނަްގނޑަށް  ޤަޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ބޫލ ކ ރާ 

 ފެތޭ އ ފެއްދ ންތަކެއް ކަމަށް ާވންޖެހޭނެއެވެ.

ނ ވަތަ އޮތޯރިޓީން   )ނ(   ޕެޓްރޯލިއަމް  ނ ފެތޭ  މިންަގނޑަށް  ކަނޑައަޅާ 

އެތެރެކ ރ މާިއ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އ ފެއްދ ންތަްއ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ 

ޤާނޫނ ެގ  މި  ގ ދަންކ ރ މަކީ  އަދި  ިވއްކ ާމއި،  ހޯލްސޭލްކ ރ މާއި، 

 ދަށ ން މަނާކަމެކެވެ.
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ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ މެއް އިމްޕޯޓް ކ ރ މ ެގ ލައިސަންސް  ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ    .31 ސްޓޮކްގެ މިންވަރ  ހިފެހެއްޓ ން 

ދަމަހައްޓަންޖެހޭ   ސްޓޮކްަގއި  މަދ ވެެގން  އެންމެ  ފަރާތްތަކ ން  ލިބިފައިވާ 

މިންަގނޑަށް   އެ  ކަނޑަައޅައި  ހ އްދައިަގއި  ދޭ  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  މިންވަރ  

 ސްޓޮކް ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ. 

 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ ންތައް ވިްއކ މ ެގ ޢާންމ   )ހ(  .32 ޚިދ މަތް ދިނ ން 

ޚިދ މަތް ދިނ މ ެގ ހ އްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކ ން ޢާންމ ކޮށް ޚިދ މަތް  

ަވކި  ހަމަހަމަކަމާއެކ   ޖެހޭނީ  ވިއްކަން  ތަކެތި  އަދި  ދޭންޖެހޭނީ 

 ފަރާތަކަށް ތަފާތ ކ ރ މެއްނެތި އިންސާފ ވެރިކަމާ އެކ ަގެއވެ. 

)ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ،   90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  )ށ(  

ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް  މަޝްވަރާާއއެކ ،  ފަރާތްތަކ ެގ  ކަމާބެހޭ 

ތަންތަނ ަގިއ   ވިއްކާ  ޢާންމ ކޮށް  އ ފެއްދ ންތަްއ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ 

ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގިއ  ހ ންނަންޖެހޭ މިންަގނޑ ތައް ޮއތޯރިޓީން  

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

 

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކ ރ މަށާއި،  
ޢާންމ  ޞިއްޙަތަށާއި، ޢާންމ   
 ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލ ވ ން 

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ   )ހ(  .33 ނ ވަތަ  ވިޔަފާރިކ ރާ ދ އްއ ފެ ޕެޓްރޯލިއަމް  ންތަކ ެގ 

ތިމާވެށި   ޞިއްޙަތ   ޙިާމޔަތްފަރާތްތަކ ން،  ޢާންމ   ކ ރ މަށާިއ،   

މ ދާ   ެގދޮރާިއ  ޯގތި  ިއންސާނ ންނާއި،  އަދި  ރައްކާތެރިކ ރ މަށާިއ، 

ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އެހެން ޤާނޫނ ތަކާއި ަގާވއިދ ތަކ ެގ ދަށ ން 

 ވާނެއެވެ. ތަބާވާންޖެހޭ ކަންކަމަށް ފ ރިހަމައަށް ތަބާވާން

އެްއތަނ ން  )ށ(   އ ފެއްދ ެމއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

ރައްކާކ ރަން  ނ ވަތަ  ވިްއކ މ ަގއާިއ،  އ ފ ލ މ ަގއާިއ،  އަނެއްތަނަށް 

ކަމ ަގިއ   ެއކްސިޑެންޓަކ ން  ނ ވަތަ  ޤަޞްދ ަގއި  ތެރޭަގިއ،  އ ޅ މ ެގ 

ވިޔަސް ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެއް ތިާމވެއްޓަށް   



 

 

 

 

 

 

 31 

ތަޣައްޔަރ ވ ބޭ ެއކަމެްއެގ  ހާދިސާއެމ ެގ  ރ ވެ،  ހިނގައިފިނަމަ  އް 

ހާދިސާއަ ހިނިގ  އެ  ޒިންމާވާންވެރިފަރާތ ން  އަދި ށް  ޖެހޭނެއެެވ. 

ރާ ފެންވަރަކަށް  ބޫލ ކ ޤަކަމާބެހޭ ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަކާއި އޮތޯރިޓީން  

 ތަޣައްޔަރ ވި ސަރަޙައްދ  ސާފ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ނ  )ނ(   އެްއތަނ ން ޕެޓްރޯލިއަމް  އ ފެއްދ ެމއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ވަތަ 

އ ފ ލ މާއި އަދި ، އަނެއްތަނަށް  ހޯލްސޭލްކޮށް  ރައްކާކ ރ ާމއި، 

ތިާމވެއްޓަށް   ޕެޓްރޯލިއަމް  ެގންގ ޅޭ  ފަރާތްތަކ ން  ިވއްކާ  ރީޓޭލްކޮށް 

ބޭރ ވެއްޖެ ޙާލަތެްއަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތ ެގ ޕްލޭނެއް އެ ފަރާތްތަކ ަގިއ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތެއްަގއި ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރ    )ރ(  

ތަޣައްޔަރ ވި ފަރާތ ން  ޒިންމާާވ  އެކަމަށް  ސަރަޙައްދ    ވެއްޖެނަމަ، 

ފަރާތަކ ން  ޒިންމާވާ  އެކަމ ަގއި  ޚަރަދ   އެކަމ ެގ  ސާފ ނ ކޮށްފިނަމަ، 

އ ފ ލަންޖެހޭ ޮގތަށް އޮތޯރިޓީ ނ ވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް 

 އެ ސަރަޙައްދ  ސާފ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގންވެެއވެ. 

އ ފެއްދ މެއް އެޅިެގން ތިމާވެއްޓަށް  ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ   )ބ(  

އެކަމ ަގިއ   ދަށ ން  ޤާނޫނެއްެގ  ެއހެން  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  ލިބޭ 

 ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކ ން ހޯދ މަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

އެްއަގމ  މަގ ން ނ ވަތަ ކަނޑ  މަގ ން ނ ވަތަ ވައިެގ މަގ ން ނ ވަތަ  )ޅ(  

މ ަގއި ވިޔަސް ެއއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް ހޮޅިލައިނެއް މެދ ވެރިކޮށް ކަ

ފޯރ ކޮށްދޭ  އ ފެއްދ ންތައް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

ައޅަންޖެހޭ   ޮގތ ން  ރައްކާތެރިކަމ ެގ  ކ ރަނީ  އެކަން  ފަރާތްތަކ ން، 

މިޮގތ ން  ވާންވާނެެއވެ.  ކަމ ަގިއ  އަޅަިއެގން  ފިޔަވަޅ ތައް 

ނޑ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  ޢަމަލ ކ ރަންވީ ރައްކާތެރިކަމ ެގ މިންަގ

 ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
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ޚިދ މަތްދޭ   )ކ(    އ ފެއްދ މެއްެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

އަނެ ެއއްތަނ ން  ނ ވަތަ   ށްއްތަނަފަރާތްތަކ ންނާއި،  ޕެޓްރޯލިއަމް 

ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ  އ ފެއްދ ެމއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ 

ދިނ މ ަގއި ރައްކާތެރިކަމ ެގ ޮގތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ ެގ  

އެކަޤާބިލ  ޮއތޯރިޓީން   ން  މައްޗަށް  މިންވަރ ެގ  ހ ރި  ފަރާތެްއަގއި 

ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި  ޚިދ މަތް  ބަލަންވާނެއެެވ. އަދި އޮތޯރިޓީން  

ކޮށްފަިއ    ންތިޒާމްފޯރ ކޮށްދެމ ންދާ ފަރާތްތަކ ން ސަލާމަތީކަންކަން އި

 ހ ންނަ ޮގތް ބެލ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ  
އ ފެއްދ މެއް އ ފ ލާ  

  އ ޅަނދ ފަހަރަށް ޚާއްޞަ 
 ސަރަޙައްދ  ކަނޑައެޅ ން 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ ންތައް އ ފ ލާ އ ޅަނދ ތައް  )ހ(  .34

ބަނދަރ ެގ  އެްއަގމާއި  ސަރަޙައްދ ތައް  ޚާއްޞަ  ބޭއްވ މަށް 

 ސަރަޙައްދ ަގއި ކަމާބެހޭ ދައ ލަތ ެގ އިދާރާއަކ ން ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   )ށ(   ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  ސަރަޙައްދ ތަްއ  މި 

އ ޅަނދެއް  ބޭރ ަގއި  ސަރަޙައްދ ން  އެ  ކަނޑައަޅާފަިއވަނިކޮށް 

 ޕާކ ކޮށްފައި ބޭްއވ މަކީ މަނާކަެމކެވެ. 

 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ  
އ ފެއްދ ންތައް އ ފ ލާ  

އ ޅަނދ ފަހަރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  
 ސަރަޙައްދަށް ވަނ ން 

)ބާރަ( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    12ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  މި ޤާނޫނަށް   )ހ(  .35

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ   ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ތަކަށް 

އ ފެއްދ މެއް ހިފަިއެގން ވަންނަ އ ޅަނދ ފަހަރ ަގއި ހ ންނަ ޕެޓްރޯލިއަމް 

ބެހޭޮގތ ން  ރަްއކާތެރިކަމާ  އ ފެްއދ ންތަކ ެގ  ޕެޓްރޯލިއަްމެގ  ނ ވަތަ 

ލ ކ ރަންޖެހޭ ގަވާއިދ  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކ ެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން ޢަމަ

 ކ ރަންވާނެެއވެ.  މިނިސްޓްރީން އެކ ލަވާލައި ެގޒެޓ 
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އަދި  )ށ(   ތެރޭަގިއ  ސަރަޙައްދ ެގ  އިޤްތިޞާދީ  ޚާއްޞަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކަންކަން  އަންނަނިވި  ސަރަޙައްދ ަގއި  ޝެލްފްެގ  ކޮންޓިނެންޓަލް 

 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މަނާކަމެކެވެ. ކ ރ މަކީ މި 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ މަކާ އެކ ވެފައިާވ    (1)   

 ؛ފެން އެޅ ން

އަޅާ    (2)    އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

 ؛ޓޭންކްތައް ދޮންނަ ފެން އެޅ ން

އ ފެއްދ މެއްެގ ހޮޅި ދޮންނަ  ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަްމެގ    (3)   

 އަދި ؛ ފެން އެޅ ން

ހިންދ މަށް   (4)    އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިައމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

 ބޭނ ންކޮށްފައި ހ ންނަ ވެލި ެއޅ ން.

ތެރެއިން  )ނ(   ކަންތައްތަކ ެގ  ލިސްޓ ކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ސާފ ކ ރ މަކީ އެކަން ކ ރި ފަރާތެއްެގ  ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެތަނެްއ  

އެ ޚަރަދަށް  ހިނާގ  އެކަމަށް  އަދި  ފަރާތްތަކ ން   ޒިންމާއެކެވެ. 

 ޒިންމާވާންވާނެއެވެ. 

 

 ފަސްވަނަ ބާބ  

 ކަރަންޓް އ ފައްދައި ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

 

ފޯރ ކޮށްދޭ    އި ކަރަންޓް އ ފައްދަ 
ފަރާތްތަކާއި ކަރަންޓ ގެ ޚިދ މަތް  
 ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކ ގެ ޙައްޤ ތައް 

ޙައްޤ ތަްއ   )ހ(  .36 އަންނަނިވި  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ  އ ފައްދައި  ކަރަންޓް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޤާނޫނ ތަކާއި ަގާވއިދ ތަކާ ެއްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ކަރަންޓ ެގ   (1)   

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ންޚިދ މަތް 
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ޤާނޫނ ތަކާއި ަގާވއިދ ތަކާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން، ކަރަންޓ ެގ    (2)   

 ؛ޚިދ މަތަށް އަގ ނެގ ން

ޤާނޫނ ތަކާއި ަގާވއިދ ތަކާ ެއްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ކަރަންޓ ެގ   (3)   

 އަދި؛ ޚިދ މަތް މެދ ކަނޑާލ ން

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް މެދ ނ ކެނޑި    (4)   

 މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ފަހިވެފައިވ ން. 

ޙަްއޤ ތަްއ  )ށ(   ފަރާތްތަކަށް އަންނަނިވި  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޚިދ މަތް   (1)    ކަރަންޓ ެގ  މެދ ނ ކެނޑި  ފެންވަރެްއަގިއ،  އެކަށޭނަ 

 ؛ލިބ ން

އިންސާފ ވެރި،   (2)    އަަގކީ  ދައްކާ  ޚިދ މަތަށް  ކަރަންޓ ެގ 

 އަދި ؛ ދެފ ށްފެންނަ އަދި އެކަށޭނަ އަެގއް ކަމ ަގއިވ ން

ކަރަންޓް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ން ހޯދާ ޚިދ މަތްތައް، ނ ވަތަ    (3)   

އެކަށީެގންާވ   ކަންކަން  ފަދަ  މެދ ކަނޑާލ ން  ޚިދ މަތް 

 .ތެރޭގައި ޙައްލ ވ ންމ އްދަތެއްެގ 

 

ކަރަންޓް އ ފައްދައި ޚިދ މަތް  

 ފޯރ ކޮށްދިނ ން 
އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރީެގ ޮގތ ަގއި ކަރަންޓް  )ހ(  .37

ޚިދ މަތް    ިވއ ަގެއއްެގއ ފައްދަންވާނީ ނ ވަތަ   ޒަރީާއއިން ކަރަންޓ ެގ 

ފޯރ ކޮށްދޭންވާނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގމަތިން ެއކަމަށްޓަކަިއ  

ނެ ލައިސަންސް  އަދި  ފަހ ގައެވެ.  ނެގ މަށް  ލައިސަންސް  ތި ދޫކ ރާ 

 އެފަދަ ކަމެއް ކ ރ މަކީ މަނާކަެމކެވެ. 

ބައެއް ޤާއިމ ކޮށް ތަރައްޤީކ ރ މަށް   ޭއެގންނިޒާމ ، ނ ވަތަ    ެގކަރަންޓ  )ށ(  

ބޭނ ންވާ ހ އްދަތަކާއި ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  

 ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
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ކަރަންޓ ގެ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް  

 ލައިސަންސް ދިނ ން 
ޒަރީއާއިން   )ހ(  .38 ިވއ ަގއިެގ  ނ ަވތަ  އ ފެއްދ މަށް  ކަރަންޓް ކަރަންޓް 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ލައިސަންސަށް އެދި ހ ށަހަޅާނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

ެއއްޮގތްާވ   އ ސޫލ ތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  )ށ(   ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ  ޮގތ ން  ޚިދ މަތެއްެގ  ޢާންމ  

ދިނ މަށްޓަކައި   މި ހ އްދަ  ދޫކ ރަންާވނީ،  ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން 

ގަވާިއދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޮގތ ެގމަތިން   ޤާނޫނ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ހ ޅ ވާލ މަށްފަހ    ޢާންމ ކޮށް  އ ސޫލ ން  ބީލަމ ެގ  އެކަމަށްޓަކައި 

ކ ރިމަތިލާ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެިއން، ހޮވޭ އެންމެ ރަނަގޅ  ހ ށަހެޅ މެްއ 

 ޅ މަށްފަހ ، އެފަރާތަކަށެވެ. ހ ށަހަޅާ ފަރާތެއް ކަނޑައެ

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ބީލަންކ ރ މަކާ ނ ލައި،   )ނ(  

ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ޤާނޫނ ( އާިއ  އ )ދަ  3/2006ބަރ   ންޤާނޫނ  ނަ

އެ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާފައިވާ ަގާވއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން، ކަރަންޓ ެގ 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ސަރ ކާރ ެގ    ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ސަރ ކާރ ެގ  ހ އްދަ، 

ހިއްސާވާމެޖޯރިޓީ ހ ރަހެއް     މާއްދާ  މި  ދިނ މަކަށް  ކ ންފ ންޏަކަށް 

 ނާޅައެވެ. 

ައންނަނިވި  )ރ(   ލައިސަންސްަގއި  ދޫކ ރާ  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 

 ކަންކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ؛ހ އްދަކ ރެވޭ ޚިދ މަތްތައްށ ން ދަ ެގއިސަންސްލަ  (1)   

 ؛ކަރަންޓ ެގ ައގ  ކަނޑަެއޅޭނެ އ ސޫލ ތައް   (2)   

 ؛ތައްޠ ެގ ޝަރ ލައިސަންސް  (3)   

 ؛ޚިދ މަތްދެވޭ ސަރަޙައްދ   (4)   

 އަދި ؛ ެގ މ އްދަތ ލައިސަންސް  (5)   
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ފާސްކ ރި   (6)    ބަލައި  ޮއތޯރިޓީން  ދޫކ ރ މަށް  ލައިސަންސް 

 ފާސްކ ރި ތާރީޚް.ކަންކަން   ކަންކަމާއި އެ

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  )ބ(   ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ަގއި އެ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މާގ ޅޭ އިތ ރ  ޝަރ ޠ ތައް ލައިސަންސް

 އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ލައިސަންސް  )ޅ(   ދޫކ ރެވޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ހިންާގ މި  ދަށ ން  ެގ 

ހިން ކަމާބެހޭ  މަސައްކަތްތައް  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ަގންވާނީ 

 ަގާވއިދާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.

 

ކަރަންޓް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ ގެ  

 ޒިންމާ 
ެގ ދަށ ން އަންނަނިވި ކަންކަން  ކަރަންޓް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ދެޭވ ލައިސަންސް   .39

 ޒިންމާއެކެވެ. ކ ރ މަކީ ލައިސަންސް ދޫކ ރެޭވ ފަރާތ ެގ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދަށް ފެތޭ ޮގތަށް، ޚަރަދ ެގ ޮގތ ންނާިއ  )ހ(  

ނިޒާމެްއ   ފޯރ ކޮށްދޭ  ކަރަންޓް  ެއކަށީެގންާވ  ޮގތ ން  ފަންނީ 

 ؛ބެލެހެއްޓ ން ޤާއިމ ކ ރ މާއި، ހިންގ ާމއި

ފަރާތްތަކ ން   )ށ(   ބޭނ ންކ ރާ  ޚިދ މަތް  އަގ   ކަރަންޓ ެގ  ަގާވއިދ ން 

ޚިދ މަތް ލިބަިގންނަ ފަރާތްތަކ ެގ މެދ ަގއި ެއއްެވސް    ،ދައްކަމ ންދާނަމަ

 ؛ހަމަޖެއްސ ން ތަފާތ ކ ރ މެއް ނެތި ޚިދ މަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

ގަވާއިދ ެގ   )ނ(   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އޮތޯރިޓީއަށް   މަޢ ލޫމާތ   ދަށ ން  ތަފާސްހިސާބާއި  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ 

 ؛ބެލެހެއްޓ މާއި، ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ޑިމާންޑާ  )ރ(   ދެނެަގތ މާއި  ބަދަލ ތައް  އަންނަ  ޑިމާންޑަށް  ކަރަންޓ ެގ 

 ؛އެކަށީެގންާވވަރަށް ކަރަންޓ ެގ ނިޒާމ  ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓ ން

ސަލާމަތީ   )ބ(   ނިޒާމ ެގ  ކަނޑަައޅާ  ކަރަންޓ ެގ  އޮތޯރިޓީން  ކަންކަން 

 ؛މިންަގނޑަށް ބެލެހެއްޓ މާއި ދެމެހެއްޓ ން
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އިމަރޖަންސީ ޙާލަތްތަކ ަގިއ ، ޤ ދ ރަތީ އަދި އެނޫނަސް ކާރިސާތަކާއި  )ޅ(  

ރަްއކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ކ ޑަކ ރ މާއި،  ބ ރޫއަރާވަރ   ޚިދ މަތަށް 

ޢަމަލ ކ ރާނެ ޙާލަތްތަކ ަގއި  މިފަދަ  ހަރ ދަނާ ޔަޤީންކ ރ މާއި،  ޮގތ ެގ 

 އަދި ؛ ނިޒާމެއް ެއކ ލަވާލައި ދެމެހެއްޓ ން

ިއސްރާފ ާވ   )ކ(    ދިނ މަށްޓަކައި،  ޚިދ މަތް  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

ކ ޑަކ ރ ާމއި ޕްރޮކިއ މަންޓާއިމިންވަރ   ކަންކަން     މާލީ 

ރަނަގޅ ކ ރ މާިއ، އަދި ޖ މްލަކޮށް ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ މާލީ ކަންކަން 

 ހަރ ދަނާ ޮގތެއްަގއި ބެލެހެއްޓ ން.

 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ، )ހ(  .40 ނިކަމެތިންނަށް ޚިދ މަތް ދިނ ން  ބާރ ތައް  ލިބިފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް   ޚިދ މަތްދޭ 

ޚިދ މަތް  ޚިދ މަތްދޭ   ނިކަމެތިންނަށް،  ދިރިއ ޅޭ  ސަރަޙައްދ ަގއި 

ލ ިއ ، އްކ މ ަގއިދެ   ، ބިލ ގ ޅައިދިނ މ ަގާއއި، ޚިދ މަތް ކަނޑާލ މާއި

 ކ ރަންާވނެއެވެ.  ޮގތްތަކެއް އިންތިޒާމް

ދަފްތަރ    )ށ(   ނިކަމެތިންެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބަލަހައްޓަންވާނީ، ކޮންމެ ރަށެއްެގ ލޯކަލް ކައ ންސިލް މެދ ެވރިކޮށް،  

 ނެވެ. ންސީންއޭޖެ ޕްރޮޓެކްޝަން ސޯޝަލް ޝަނަލްނޭ

 

އ ފެއްދ މާިއ،   )ހ(  .41 ކަރަންޓ ގެ ނިޒާމް މޮނިޓަރކ ރ ން  ެއއްވަރަށް  ކަރަންޓް  ޑިމާންޑާ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި 

، ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ން ކަރަންޓް އ ފައްދައި ފޯރ ކޮށްދެމ ންދާކަމާއި

އ ފައްދަ، ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރާއި   އި ފޯރ ކޮށްދޭ މިންވަރާއި، ކަރަންޓް 

ިއއާދަކ ރަނިިވ ހަކަތަ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްކ ރާ ޚަރަދާއި، ވިއްކާ ައގާއި، 

ނިޒާމ ެގބޭނ   އިއ ފައްދަ މިންވަރާއި،  ސަމަކާންކ ރެވޭ  ރަ  

 ރަމ ން ެގންދަންވާނެެއވެ. ރިޓީން ޮމނިޓަރކ ންސީ( އޮތޯ)އެފިޝެ
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މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އޮތޯރިޓީން މޮނިޓަރކ ރ މ ެގ ތެރޭަގިއ   )ށ(  

ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަަގކ ރެިވއްޖެނަމަ 

ފަރާތ ން އެކަން   އޮތޯރިޓީެގ  ފަރާތަށް  ޚިދ މަތްދޭ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ކަރަންޓ ެގ ނިޒާމ ެގ ސަމަކާރަ  )ނ(  

ންސީ( އޮތޯރިޓީން މޮނިޓަރކ ރ މ ަގއި ބަލާނެ ކަންތައްތަކާިއ  )އެފިޝެ

މޮނިއަދި މި  ޓަރކ ރާ  ތަފްޞީލ   ޮގތ ެގ  ހަދާ  ނެ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ތަންތަނަށް ވަނ މާއި، ބަލައި  

ގެ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ    މާއި، ފާސްކ ރ  

 ބާރ  

މި ޤާނޫނ  ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  )ހ(  .42

ލިބިެގން   ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން  ކަރަންޓ ެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި، 

ކޮންމެހެން   ފާސްކ ރ މަކީ  ބަލައި  ތަންތަން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތެއް 

އެ  ފެނިއްޖެނަމަ،  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  ފަރާތަކަށް   ކ ރަންޖެހޭކަމެއް 

ފަރާތް ތަމްސީލ ކ ރާ ފަރާތެްއެގ    ލިޔ މ ން ނޯޓިސް ދިނ މަށްފަހ  އެ

ފާސްކ ރ ާމިއ، ބަލައި  ވަދެ،  ތަންތަނަށް  އެފަދަ  ފޮޓޯ   ހާޒިރ ަގިއ 

ާމއި، ރެކޯޑ ތަކ ެގ ކޮޕީ ހަދައި ކޯޑ ކ ރ  ރެނެގ މާއި، ީވޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ

 ެގންދިއ މ ެގ ބާރ  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކ ން ލައިސަންސް ލިބިެގން ފޯރ ކޮށްދޭ  )ށ(  

އޮތޯރިޓީއަށް   ގ ޅޭޮގތ ން  ފެންވަރާ  ހޯދ މަށް  ޚިދ މަތ ެގ  ބޭނ ންވެެގން 

ފަރާތ ން   ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  މަޢ ލޫމާތެއް  ކޮންމެ  އަންާގ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް އޮތޯރިޓީެގ ފަރާތ ން   )ނ(  

ޮއތޯރިޓީން  އެއީ  ފަރާތަކ ން  އަންނަ  ފާސްކ ރ މަށް  ބަލައި 

 ވާ ފަރާތެްއކަން އަންަގއިދޭ ލިޔ މެއް ދަްއކަންާވނެއެވެ. ޢައްޔަންކޮށްފައި 
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ފަރާތްތަކ ެގ   )ރ(   އަންނަ  ފާސްކ ރ މަށް  ބަލައި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

 މަސައްކަތަށް ެއއްެވސް ފަރާތަކ ން ހ ރަސްއެޅ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ެއތަނެއްެގ  މި މާއްދާެގ ދަށ ން ބަލައި ފާސްކ ރ މަށް ތަނަކަށް ވަނ މަށް،   )ބ(  

ފަރާތ ން ހ އްދަ ނ ދީފިނަމަ ނ ވަތަ   ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ އެތަން ހިންާގ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ   ރ ހ ން ނ ދީފިނަމަ، އޮތޯރިޓީން 

ވާޖިބ  އަދާކ ރ މަށް އެތަނަކަށް ވަނ މ ެގ ކޯޓ  އަމ ރަކަށް އެދި، ކަމާބެހޭ 

 ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ބާރ  ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

ޚާއްޞަ ޙާލަތ ގައި  

 އިރ ޝާދ ދިނ ން 
 ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ، ކަރަންޓް އ ފައްދައި ފޯރ ކޮށްދޭ )ހ(  .43

ޮގތ ެގ   ޢަމަލ ކ ރާނެ  ދިނ މ ަގއި  ޚިދ މަތް  އިދާރާތަކަށް 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ.   ެގ އިޚްތިޔާރ އިރ ޝާދ ދިނ މ 

، ބޭނ މަށްޓަކަިއ، ޚާއްޞަ ޙާލަތެްއކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ މި މާއްދާެގ   )ށ(  

ސަލާމަތަށް   ޢާންމ   ނ ވަތަ  ނ ރައްކާވ ން  ސަލާމަތަށް  ޤައ މީ 

 ނ ރައްކާވ ން ނ ވަތަ ކާރިސާެއއް ކ ރިމަތިވ ން ފަދަ ޙާލަތްތަކަށެވެ. 

 

ރަށްރަށ ަގއި  )ހ(  .44 ކަރަންޓ ގެ ޚިދ މަތ ން އަގ ނެގ ން  ދިރިއ ޅޭ  ނެޭގނެ ދެވޭ   މީހ ން  ޚިދ މަތ ން  ކަރަންޓ ެގ 

އެންމެ މަތީ އަގ  ކަނޑަައޅާނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދ ަގިއާވ  

 ޮގތ ެގމަތިން އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ަގއި ދެވޭ ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތަކަށް އެްއވެސް   )ށ(  

ގަވާއިދ ގަ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނަަގންވާނީ  ިއ  ފައިސާެއއް 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ނ(  

ނެޭގނެ  ޚިދ މަތަށް  ކަރަންޓ ެގ  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން 
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އަަގށް   އަދި  އިޢ ލާންކ ރަންވާނެެއވެ.  ޢާންމ ކޮށް  އަގ   މަތީ  އެންމެ 

 އަންނަ ބަދަލ ތައް ަގވާއިދ ން ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ައގ   މި   )ރ(   ޚިދ މަތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ 

ކަނޑައެޅ މ ަގިއ އިންސާފ ވެރި އެކަށީެގންާވ ައެގްއ ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ  

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ؛ކަރަންޓް އ ފެއްދ މާއި ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ   (1)   

 ؛ބާޒާރ ަގއި ތެލ ެގ ައަގށް އަންނަ ބަދަލ ދ ނިޔޭެގ   (2)   

ހަކަތަ   (3)    ިއއާދަކ ރަނިިވ  ކަރަންޓ ަގިއ  ފޯރ ކޮށްދޭ  އ ފައްދަިއ 

 ؛އެކ ލެވޭ މިންވަރ 

ކ ރިއަށް    (4)    ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 

 ؛ެގންދިއ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ 

 ައދި؛ ޙާލަތ ދިރިއ ޅ މ ެގ ޢާންމ    (5)   

ލިބޭ    (6)    މަދ ން  އާމްދަނީ  ސަބަބ ން  އ ސޫލ ެގ  އެކަށަައޅާ 

ފަރާތްތަކަށް ކ ރާނެ އަސަރާިއ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދައ ލަތ ެގ  

 ފަރާތ ން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް. 

ބަދަލެްއ  )ބ(   ައަގށް  ވިްއކާ  ކަރަންޓް  ފަރާތަކ ން  ޚިދ މަތްދޭ  ކަރަންޓ ެގ 

ެގންނަންވާނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  

ހ އްދަ  އޮތޯރިޓީެގ  ހ ށަހަޅައި،  އޮތޯރިޓީއަށް  ޮގތ ެގމަތިން 

 ހޯދ މަށްފަހ އެވެ. 

ވިއްކާ ައަގށް ބަދަލ ެގނައ މަށް މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ ދަށ ން ކަރަންޓް   )ޅ(  

އޮތޯރިޓީއަށް ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ންތަކާ ގ ޅިެގން އެ ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހަޅާ 

 ، )ސާޅީސްފަހެއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި   45ތާރީޚ ން ފެށިެގން ިގނަވެެގން  

އޮތޯރިޓީން ެއ ހ ށަހެޅ މާ ގ ޅޭޮގތ ން ަވކި ޮގތެއް ނިންމަިއ، ހ ށަހެޅި 

 އެވެ. ފަރާތަށް އަންަގންވާނެ 
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ެގނައ މ ެގ   )ކ(    ބަދަލެއް  ައަގށް  ޚިދ މަތ ެގ  )އެކެއް(    1ކަރަންޓ ެގ 

މަސްދ ވަހ ެގ ކ ރިން އެކަން ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔ މަކ ން 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައގ ެގ ބޭރ ން،  )އ(   

 ޚިދ މަތަކަށް ެއއްެވސް އަެގއް ނެގ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. ކަރަންޓ ެގ 

 

ހ ށަހަޅާނީ  )ހ(  .45 ޚިދ މަތަށް އެދ މާއި އަގ  ދެއްކ ން  އެދި  އެކަމަށް  ފަރާތ ން  އެދޭ  ޚިދ މަތަށް  ކަރަންޓ ެގ 

ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ހޯދަން ބޭނ ންވާ ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް  

މި   ލިބިފައިާވ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ލައިސަންސް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ފަރާތަކަށެވެ. 

ޚިދ މަތްދެވޭނެ  )ށ(   ފަރާތަށް  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 

ބަޔާންކ ރާ   ޮގތް  ކަނޑައެޅޭ  އަގ   ޚިދ މަތ ެގ  ޝަރ ޠ ތަކާއި، 

އެއްބަސްވ މެްއަގއި ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތާއި، ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތ ން  

 . ސޮއިކ ރަންވާނެެއވެ

ެއއްޮގތަށް   މި )ނ(   އެއްބަސްވ މާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ 

ފަރާތަށް  ޚިދ މަތްދޭ  ަގާވއިދ ން  ފަރާތ ން  ބޭނ ންކ ރާ  ޚިދ މަތް 

 ޚިދ މަތ ެގ އަގ  ދައްކަންވާނެެއވެ. 

ތެރޭަގިއ   )ރ(   މ އްދަތ ެގ  އެއްބަސްވެފަިއވާ  ައގ   ޚިދ މަތ ެގ  ކަރަންޓ ެގ 

އޮތޯރިޓީން ޚިދ މަތް   ނ ދާނަމަ،  ދައްކަމ ން  ފަރާތ ން  ލިބިަގންނަ 

ަވގ ތީޮގތ ން  ޚިދ މަތް  ކ ރ މާއި،  ޖޫރިމަނާއެްއ  ހ އްދަކ ރާ 

 މެދ ކަނޑާލ މ ެގ ޙައްޤ  ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެެވ. 

ޚިދ މަތަ )ބ(   ކަރަންޓ ެގ  ައގ     ށްފޯރ ކޮށްދެމ ންދާ  ދައްކަންޖެހޭ 

ެއޅެންހ ރި  ކަނޑާލަންވާނީ  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ  ނ ދައްކަިއެގން 

ނެތ މ ންނެވެ. ފިޔަ  އިންމެހައެ އިތ ރ ޮގތެއް  އެނޫން  އަޅަިއ  ވަޅ ތައް 
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މިޮގތ ން ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތ ެގ އަގ  ނ ދައްކާނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅ ތަްއ  

 ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ 

 

ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ދިނ މ ަގިއ ވަކި ފަރާތަކަށް ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ ެގ ޮގތ ން   .46 ޚިދ މަތ ގެ ފެންވަރ  ދެމެހެއްޓ ން 

 ތަފާތ ކ ރ މެއް ެގންގ ޅެެގން ނ ވާނެެއވެ. 

 

ކަރަންޓ ގެ މަސައްކަތްކ ރާ  

 ފަރާތްތައް 
ހ އްދަ ކަރަންޓ ެގ   )ހ(  .47 އޮތޯރިޓީން  ެއކަމަށް  ކ ރެވޭނީ  މަސައްކަތް 

 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

)ބާރަ( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ،    12މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ   )ށ(  

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ   ފަރާތްތަކ ން  އެދޭ  މަސަްއކަތްކ ރަން  ކަރަންޓ ެގ 

 ންވާނެެއވެ. ަގާވއިދ  މިނިސްޓްރީން އެކ ލަާވލައި ޢާންމ ކ ރަ

ކަރަންޓ ެގ  )ނ(   ަގވާއިދ ަގއި  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ކިބައިަގއި ހ ންނަންޖެހޭނެ ޝަރ ޠ ތަކާއި،  

މަސައްކަތ ެގ ހ އްދަ ދޫކ ރެޭވނެ މ އްދަތާއި، ހ އްދަ އައ  ކ ރ މާއި،  

 އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ހ އްދަ ބާޠިލ ކ ރ މާގ ޅޭ 

ހ އްދަދެޭވ   )ރ(   މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ކަރަންޓ ެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތްތަކ ެގ ލިސްޓ  އޮތޯރިޓީން ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި ލިސްޓަށް 

ފެންނާނެހެން   ޢާންމ ކޮށް  އަދާހަމަކޮށް  ބަދަލ ތައް  އަންނަ 

 ދަމަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން އެހެން ޤާނޫނެއް ނ ވަތަ  )ބ(  

ަގާވއިދެްއެގ ދަށ ން ކަރަންޓ ެގ މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ހ އްދަ ދީފައިާވ  

ފަރާތްތަކ ން، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  

ދި މި )ބާރަ( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އަލ ން ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެ  12
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ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގަވާިއދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޮގތ ެގމަތިން    ޤާނޫނ ެގ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނޫން އެހެން ފަރާތަކ ން  )ޅ(  

 ކަރަންޓ ެގ މަސަްއކަތްކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 

ދިނ މަށް  ކަރަންޓ ގެ ޚިދ މަތް  
އިންކާރ ކ ރ ން ނ ވަތަ  

 މެދ ކަނޑާލ ން 

މެނ ވީ  .48 މެދ ވެރިެވެގން  ޙާލަތެއް  ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ  ކަރަންޓ ެގ  ، އަންނަނިވި 

އޮެވެގން އިޚްތިޔާރެއް  ފަރާތ ެގ  އެއްވެސް  ، ޚިދ މަތްދޭ  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް 

މެދ ކަނޑާލައިެގން  ފަރާތަކަށް ކަރަންޓް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އިންކާރ ކޮށް، ޚިދ މަތް  

 ނ ވާނެެއވެ. 

ހޯދާ )ހ(   ފީ   ޚިދ މަތް  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ޚިދ މަތްދޭ  ފަރާތ ން 

 ؛އެއްބަސްވެފަިއވާ ޮގތަށް ނ ދެްއކ ން

ޢަމަލ ކ ރ މަށް  )ށ(   ފަރާތ ން  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 

ޮގތ ެގމަތިން   ކަމެްއވާނަމަ،  އެއްބަސްވެފަިއވާ  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ 

 ؛އެކަން ލިޔ މ ން އެންގ މަށްފަހ ވެސް ެއކަމެއް އިޞްލާޙ ނ ކ ރ ން

ކަރަންޓް  )ނ(   ޚިލާފަށް  ޮގތާ  ެއްއބަސްވެފަިއވާ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ކަރަންޓް 

ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން، ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ ން ދޫކޮށްފައިާވ  

ޢާންމ ންނަށް  ކަރަންޓަށް   ނ ވަތަ  ައސަރ ކ ރ މާއި  ނ ރަނަގޅ  

 ؛ނ ރައްކާވާފަދަ ޙާލަތެއް ކ ރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކ ރ ން

ބޭނ ންވެެގން   )ރ(   ބަލަން  ކަެމއް  ކަރަންޓާގ ޅޭ  ފަރާތ ން  ޚިދ މަތްދޭ 

ކަރަންޓ ލާފައިވާ ތަނަށް ވަންނަން ބޭނ ންވާ ޙާލަތެއްަގއި ޚިދ މަތް ހޯދާ  

 ؛ސްއެޅ ން ފަރާތ ން އެކަމަށް ހ ރަ

ނ ވަތަ  )ބ(   ތަޅާލ މަށް  ބައެއް  ތަނ ެގ  ނ ވަތަ  ތަން  ކަރަންޓ ލާފައިވާ 

 ؛ރޫޅާލ މަށް ދައ ލަތ ެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތ ން އަމ ރެއް ނެރ ން
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ހ އްދައަ )ޅ(   ފަރާތ ެގ  ނިޒާމެްއ  ކާ  ޚިދ މަތްދޭ  އ ފައްދާ  ކަރަންޓް  ނ ލައި 

 ؛ބޭނ ންކ ރ ންކަރަންޓް ވިއ ަގއާ ގ ޅަިއެގން  

މި   )ކ(    ފަރާތ ން  ހޯދާ  ޚިދ މަތް  ނ ލައި  ހ އްދައަކާ  ފަރާތ ެގ  ޚިދ މަތްދޭ 

ކަރަންޓް   62ޤާނޫނ ެގ   ފަދަ،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ؛ނަހަމަޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޢަމަލެއް ހިންގ ން

ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ އިޚްތިޔާރ ަގއި ނެތި )ޤ ދ ރަތީ ނ ވަތަ   ެގކަރަންޓ  )އ(   

ނ ވަތަ   ފަރާތަށް،  ބޭނ ންކ ރާ  ޚިދ މަތް  ގ ޅިެގން(  ޙާލަތަކާ  އެހެން 

ކަމަކާ  ފަދަ  ކ ރިމަތިވެދާނެ  ޙާލަތެއް  ނ ރައްކާވާފަދަ  ޢާންމ ންނަށް 

 ނ ވަތަ ؛ ދިމާވ ން

ޤާނޫނ ެގ   )ވ(    ަގއި    49މި  )ހ(  މާްއދާެގ    2ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ވަނަ 

 ޙާލަތ ންކ ރެ ޙާލަތެއް ދިމާވ ން.

 

ވަގ ތީގޮތ ން ކަރަންޓ ގެ ޚިދ މަތް  

 މެދ ކަނޑާލ ން 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި ފޯރ ކޮށްދޭ ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ަވގ ތީޮގތ ން  )ހ(  .49

 މެދ ކަނޑާލެވިދާނެއެވެ. ވަކި ެގައކ ން ނ ވަތަ ަވކި ސަރަޙައްދަކ ން 

 ނ ވަތަ ؛ ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން  (1)   

މަރާމާތ ކ ރ މ ެގ    (2)    ެގއްލ މެއް  ލިބިފަިއާވ  ނިޒާމަށް  ކަރަންޓ ެގ 

 ޮގތ ން. 

ޮގތ ން ނ ވަތަ ނިޒާަމށް ލިބޭ  )ށ(   ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ 

މެދ ކަނޑާލާނަމަ  ެގއްލ މެއް   ޚިދ މަތް  ަވގ ތީޮގތ ން  މަރާމާތ ކ ރ މަށް 

ަގޑިއިރ     24ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް، ޚިދ މަތް މެދ ކަނޑާލ މ ެގ  

 ކ ރިން ނޯޓިސް ދޭންވާނެެއވެ. 

  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ ،ނޯޓިސްަގއި   ދޫކ ރާ  ދަށ ން  ެގ( ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  އަވަހަށް   މ އްދަތަށްވ ރެ  ންކޮށްފަިއވާބަޔާ  ފޯރ ކޮށްދެވޭނެކަމަށް  އަލ ން
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  ފަރާތ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  ކޮށްދެވޭތޯފޯރ   ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ

 . މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ

 

އިޚްތިޔާރ ން ބޭރ ން ކ އްލިގޮތަކަށް  

 ޚިދ މަތް މެދ ކެނޑ ން 
ކ އްލިޮގތަކަށް މެދ ކެނޑ ނަނ ދިނ މ ެގ ފޯރ ކޮށްދޭ ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް   )ހ(  .50

ބެލެހެއްޓ މާިއ   ނިޒާމ   ކަރަންޓ ެގ  ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންވާ  ޮގތ ން 

ކަންކަން  ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ  ކ ރިން  ދިމާވ މ ެގ  މައްސަލަެއއް 

ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަކީ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ   ފާހަަގކޮށް ދ ރާލާ އެ

 ފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

ޮގތ ން  )ށ(   މެދ ކެނޑ ނަނ ދިނ މ ގެ  ޚިދ މަތް  ޮގތަކަށް ކަރަންޓ ެގ  ކ އްލި 

ބޭނ ންކ ރާ  ދިނ މ ަގއި  ޚިދ މަތް  ފަރާތ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް 

ޮގތް  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ  ބެލެހެއްޓ މ ަގއި  ަގާވއިދ ން  ވަސީލަތްތައް 

އެ  ކަނޑައަޅައި  ކަންކަން   އެ  އިއަންގަ ފަރާތަކަށް    އޮތޯރިޓީން 

 ތަންފީޛ ކ ރޭތޯ އޮތޯރިޓީން ބަލަންވާނެެއވެ. 

ޮގތަކަށް   )ނ(   ކ އްލި  ވީނަމަެވސް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  މާއްދާަގއި  މި 

ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް މެދ ކެނޑޭ ޙާލަތެއްަގއި، ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލެްއ  

އ ސޫލ    ެއ  އޮތޯރިޓީން  އެކ ލަވާލައި  ފަރާތ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް 

ރަންވާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ެއކ ލަވާލާފައިާވ އ ސޫލާ ފާސްކ 

އޮތޯރިޓީން  ޢަމަލ ކ ރާކަން  ފަރާތ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  އެްއޮގތަށް 

 ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ޚިދ މަތްދޭ    ގެ ކަރަންޓ  
ވަސީލަތްތަކަށް ގެއްލ ން ދިނ މާއި  

 މަސައްކަތަށް ހ ރަސްއެޅ ން 

ޤަޞްދ ަގިއ    .51 ޚިދ މަތަށް  ަވސީލަތްތަކަށާއި  ފަރާތ ެގ  ޚިދ މަތްދޭ  ކަރަންޓ ެގ 

ެގއްލ ން ދިނ މާއި ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ދަތިކ ރ މ ެގ އެްއވެސް ޢަމަލެއް ކ ރ މަކީ 

 އި އެފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ:މަނާކަމެކެވެ. މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކަ
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ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ މަސައްކަތަށް ހ ރަސްއެޅ މާއި މ ދަލަށް ެގއްލ ން  )ހ(  

 ؛ދިނ މާއި ބަދަލ ެގނައ ން

 ؛ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ މ ދަލެއް ވަަގށްނެގ ން )ށ(  

ތެރެއިން   )ނ(   ޢިމާރާތްތަކ ެގ  ގޯއްޗަށާިއ  ފަރާތ ެގ  ޢާންމ ން  ޚިދ މަތްދޭ 

 ނ ވަތަ؛ ވަނ ން މަނާކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދ ތަކަށް ހ އްދަނެތި ވަނ ން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާ )ރ(   ޤާއިމ ކޮށްފައިވާ  ދިނ މަށް  އެފަދަ ޚިދ މަތް  އި 

 އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ެގއްލ ން ދިނ ން.

 

ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ން    ގެ ކަރަންޓ  
މަސައްކަތްކ ރ މަށް ތަންތަނަށް  

 ވަނ މަށް ހ ރަސްއެޅ ން 

ފަރާތ ެގ    ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ހ އްދަ ދީފައިާވ ފަރާތ ން ނ ަވތަ އެ  .52

ވަނ މާއި،   އެތަނަކަށް  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތެއް  ކަރަންޓާގ ޅޭ  މ ވަްއޒަފަކ ، 

އެ ކ ރ މާއި،  މަސައްކަތެއް  ދަށ ަގިއާވ  ކ ރަންޖެހޭ  މިލްކ ވެރިކަމ ެގ  ފަރާތ ެގ   

ކ ރ މަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެްއ   ެގންދިއ ންފަދަ ކަމެއް  ެގނައ މާިއ،  އެްއޗެއް 

 ނެތި އެއްެވސް ފަރާތަކ ން ހ ރަސް އެޅ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 

ހަކަތައިގެ ވަސީލަތަށް ޚާއްޞަ  
 ސަރަޙައްދ  ކަނޑައެޅ ން 

ވަސީލަތް   )ހ(  .53 ޮގތ ަގިއ  ހަކަތައިެގ  ސަރަޙައްދެްއެގ  މ ްއސަނދި 

ސަރ ކާރ ެގ   ފާހަަގކ ރެިވއްޖެނަމަ،  ސަރަޙައްދެްއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކ ެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން ެއ ސަރަޙައްދެއް "ހަކަތަިއެގ 

ޮގތ ަގއި ކަނޑައެޅ މ ެގ ބާރ    ވަސީލަތަށް ޚާއްޞަ ސަރަޙަްއދ " ެގ 

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ަވކި ސަރަޙައްދެއް ހަކަތަިއެގ ަވސީލަތަށް  )ށ(  

އެ ސަރަޙައްދެްއެގ    ،ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދ ެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

ޖޯްގރަފިކް ކޯޑިނޭޓްސް އަދި ސަރަޙައްދ ެގ އިން އެނޭގ ޮގތަށް ޗާޓ ަގިއ  

 ނެއެވެ. ފާހަަގކޮށް ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާ
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ވަކި   )ނ(   ޮގތ ަގއި  ސަރަޙައްދެއްެގ  ޚާްއޞަ  ވަސީލަތަށް  ހަކަތައިެގ 

ެއ  ބޭނ މަކަށް  އެހެން  ކަނޑަައޅާފަިއވަނިކޮށް،  ސަރަޙައްދެއް 

 ސަރަޙައްދ  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ މިނިސްޓްރީެގ ހ އްދަ ހޯދައިެގންނެވެ. 

ޮގތ ަގއި ކަނޑައެޅި  ހަކަތައިެގ ވަސީލަތަށް ޚާއްޞަ   )ރ(   ސަރަޙައްދެްއެގ 

ނ ވަތަ  ދަށ ަގިއ  މިލްކ ވެރިކަމ ެގ  ފަރާތެްއެގ  އެހެން  ސަރަޙައްދަކީ 

މަ، އެ ސަރަޙައްދަށް ދެއްނައް ސަރަޙަބެލެނިވެރިކަމ ެގ ދަށ ަގއި އޮތް 

އިތ ރ  ބަދަލެއް އަތ ވެދާނެ ެއްއވެސް ކަމެއް ކ ރަންވާނީ މިނިސްޓްރީެގ  

 ލިބިެގންނެވެ. ހ އްދަ 

 
ކަރަންޓ ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި  

 ސާމާނާއި ތަކެތީގެ މިލްކ ވެރިކަން 
ދިނ މަށް   )ހ(  .54 ޚިދ މަތް  ޮގތ ން،  ޤާިއމ ކ ރ މ ެގ  ވަސީލަތްތަްއ  ކަރަންޓ ެގ 

ެއއްޮގތަށް   ަގާވއިދ ތަކާ  ކަމާބެހޭ  ފަރާތ ން  ދީފަިއވާ  ލައިސަންސް 

އިންފްރާސް ސާމާނާިއ   ޓްރަކްޗަރާިއ،ތަރައްޤީކ ރާ  ހަރ ކ ރެވޭ 

ތަކެއްޗަކީ، އެހެން ފަރާތެއްެގ މިލްކ ވެރިކަމ ެގ ދަށ ަގިއވާ ބިމެއްަގއި 

ެއ   ވީނަަމެވސް،  ކަމ ަގިއ  ތަކެތި  ހ ންނަ  ޢިމާރާތެއްަގއި  ނ ވަތަ 

 ތަކެއްޗަކީ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ މިލްކެކެވެ. 

ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ށ(   ޚިދ މަތް  ، މި މާއްދާެގ )ހ(  ކަރަންޓ ެގ 

ޚަލާޞްކޮށްފައިާވ   ދައްކައި  އަގ   ފަރާތ ން  ހޯދާ  ޚިދ މަތް  ހޯދ މަށް، 

 ސާމާނާއި ތަކެތީެގ މަްއޗަށް ިމ މާއްދާއެއް ނ ހިނާގނެއެވެ. 

 

 ހަވަނަ ބާބ  

 ހަކަތަ އިޤްތިޞާދ ކ ރ މާއި ފ ރިހަމަ ގޮތ ގައި ބޭނ ންކ ރ ން 

 

އިޤްތިޞާދ ކ ރ މާއި، ހަކަތަ  ހަކަތަ  
ސަމަކާރަކ ރ މ ގެ ޢަމަލީ  

 މަޝްރޫޢ  

ހަކަތަ   .55 ަމތިން،  މަޝްވަރާެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  އެންމެހައި  ކަމާބެހޭ 

އިޤްތިޞާދ ކ ރ މާިއ، ޚަރަދ ކ ޑަވާނެ ޮގތަށް ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށް ބާރ އެޅ މ ެގ  
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ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް  މި  މަޝްރޫޢެއް  )ހައެއް(   6ފަށާތާ    ޢަމަލީ 

ތަންފީޛ ކ ރަން ހ ެގމަސްދ ވަ އެކ ލަވާލަިއ  މިނިސްޓްރީން  ތެރޭަގއި 

ަވގ ތާިއ   ފަށަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫޢަށް، ެގންނަން ފެންނަ ބަދަލެއް، 

 ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ެގނައ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މާއި  

 ބެލެހެއްޓ ން   ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި 
އިސްރާފ ކ ޑަކޮށް ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރަމ ން ެގންދާކަން ދެނެަގތ މަށްޓަކަިއ   )ހ(  .56

ތަނެްއެގ   ބޭނ ންކ ރާ  ހަކަތަ  ހޯދ މަށް  މަޢ ލޫމާތ   އެކަމާބެހޭ 

އޮތޯރިޓީއަށް  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  މަޢ ލޫމާތެއް  އެ  ވެރިފަރާތަކަށް 

 އެންިގދާނެެއވެ. 

ޢިމާރާތްތަކާއި، ކާރ ޚާނާތަކާއި، ފެކްޓަރީތަކާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާިއ،   )ށ(  

ރިޒޯޓ ތަކ ަގއި ހަކަތަ އިސްރާފ ވ ން ކ ޑަކ ރ މާިއ، ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގިއ  

ޮއތޯރިޓީން  ރެކޯޑ ،  މަޢ ލޫމާތާއި  މިންވަރާބެހޭ  ބޭނ ންކ ރާ  ހަކަތަ 

ހެއްޓ މަކީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ ަގވާއިދާ ެއްއޮގތަށް، ހޯދައި ެއއްކޮށް ބެލެ

 އެތަންތަނ ެގ ވެރިފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

ރެކޯޑ    ެގމި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް މަޢ ލޫމާތ  )ނ(  

 ބަލަހައްޓަމ ން ނ ެގންދިއ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 

ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރ މާބެހޭ ގަވާއިދާއި  

 މިންގަނޑ ތައް އެކ ލަވާލ ން 
އިސްރާފ ވ ން އަންނަނިވި   )ހ(  .57 ހަކަތަ  ޮގތ ން  ހިމެނޭ  ދާއިރާތައް 

ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ   ހަކަތަ  ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ  ކ ޑަކ ރ ާމއި 

މިނިސްޓްރީން  މިންަގނޑ ތައް  ގަވާއިދ ތަކާއި  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

 އެކ ލަވާލައި ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

މިންަގނޑ ތަކާިއ  ހަކަތަ އ ފައްދާ އާލާތްތަކ ަގއި ހ ންނަންޖެހޭ    (1)   

ހ ންނަންޖެހޭ  ާއލާތްތަކ ަގއި  ބޭނ ންކ ރާ  ކަރަންޓް 

 ؛މިންަގނޑ ތައް
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 ؛ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތައް ދަރަޖަކ ރ މާބެހޭ މިންަގނޑ ތައް  (2)   

އާލާތްތައް    (3)    ިގންތީެގ  ދަށް  މިންަގނޑަކަށްވ ރެ  ވަކި 

އެތެރެކ ރ މާިއ، ބޭނ ންކ ރ ން އ ފެއްދ މާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް  

 ؛މަނާކ ރ ން

ހަކަތަ އިސްރާފ ވ ން ކ ޑަކ ރ މާއި ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ހަކަތަ   (4)   

ހަރ ކ ރ މ ެގ  އާލާތްތަކ ަގއި  މިންވަރ   ބޭނ ންކ ރާ 

 ؛މިންަގނޑ ތައް

ހަކަތަ އިސްރާފ ވ ން ކ ޑަކ ރ މާއި ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ހަކަތަ   (5)   

ޢިމާރާތްތަކާއި، ބޭނ ންކ ރާ   ހާމަކޮށްދިނ މަށް  މިންވަރ  

ިގންތިކޮށް  ރިޒޯޓ ތަްއ  ހޮޓާ،  ޓޫރިސްޓް  ކާރ ޚާނާތަކާިއ، 

 ؛ދަރަޖަކ ރާނެ މިންަގނޑ ތައް

ހ ންނަންާވ   (6)    ކިބަިއަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ  އޮޑިޓްކ ރާ  ހަކަތަ 

ބަލަންޖެހޭ  އޮޑިޓްކ ރ މ ަގިއ  ހަކަތަ  ޝަރ ޠ ތަކާއި 

 އަދި؛ މިންަގނޑ ތަކާއި އ ސޫލ ތައް 

ޢިމާރާތްތަކ ަގއި ހަކަތަ އިސްރާފ ވ ން ކ ޑަކ ރ މާއި، ފ ރިހަމަ   (7)   

 . ޮގތ ަގއި ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށް ހ ންނަންޖެހޭ މިންަގނޑ ތައް

ހަކަތަ   )ށ(   މިންަގނޑ ތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބޭނ ންކ ރާ   ެގންދޭތޯ އ ފައްދައި  ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ފަރާތްތަކ ން 

އޮތޯރިޓީއަށް  ހ ރިކަމަށް  ކަމެއް  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ބެލ މަށްފަހ  

ކ ޑަބޮޑ މިނަށް  އެކަމ ެގ  މަޝްވަރާާއއެކ   ދެފަރާތ ެގ  ފެނިއްޖެނަމަ، 

މ ްއދަތެްއެގ   ެއކަށީެގންވާ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ެއކަމަށް  ބަލައި 

އެ   އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ިއޚްތިޔާރ  ތެރޭަގއި  އެންގ މ ެގ  ފަރާތަކަށް 

ލާޙ ކ ރ މަށް އޮތޯރިޓީން ޞްއޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ިމފަދައިން އި

 ނ ކ ރ ަމކީ މަނާކަމެކެވެ. ލާޙ ޞްއިއަންާގކަެމއް އެ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ  
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އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ ސެޓްފިކެޓް  

 ދިނ ން 
ކަނޑަައޅާފަިއާވ   )ހ(  .58 މިނިސްޓްރީން  ފަރާތަކ ން،  ބޭނ ންކ ރާ  ހަކަތަ 

މިންަގނޑަށްވ ރެ ރަނަގޅަށް ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރާނަމަ، އަދި ކަރަންޓް 

ހެޔޮޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރާކަމ ެގ ސެޓްފިކެޓަށް އެދި އެފަދަ ފަރާތަކ ން 

އެްއ    "ސެޓްފިކެޓް  އެފިޝެންސީ  ރޖީނައެ"ހ ށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމަށް  

 ދޫކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

އެފިޝެންސީ  )ށ(   "އެނަރޖީ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ސެޓްފިކެޓް" ލިބޭ ފަރާތަކަށް ޙާޞިލ ވާ ކަންކަާމގ ޅޭ ތަފްޞީލ ތައް 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ސެޓްފިކެޓަށް އެދި ހ ށަހެޅ މާއި،   )ނ(  

ފީ   އިދާރީ  ސެޓްފިކެޓްެގ  ބާޠިލ ކ ރ މާއި،  ސެޓްފިކެޓް  އެ 

އެކ ލަވާލަިއ   މިނިސްޓްރީން  އ ސޫލ ތައް  ކަނޑައެޅ މާބެހޭ 

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

އޮތޯރިޓީއަށް  )ހ(  .59 ކަނޑައެޅ ން ހަކަތައިގެ އޮޑިޓަރ ން   ބާރ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  އޮޑިޓަރ ން  ދާއިރާއިން  ހަކަތައިެގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޮގތ ަގއި ކަނޑަައޅާ ފަރާތްތަކ ެގ ކިބައިަގިއ   )ށ(   ހަކަތައިެގ ޮއޑިޓަރ ންެގ 

ހަކަތަިއެގ  އަދި  ތަޖ ރިބާ  ފެންވަރާއި  ޝަރ ޠ ތަކާއި  ހ ންނަންޖެހޭ 

އޮޑިޓަރެއްެގ ޮގތ ަގއި ދަފްތަރ ވ މާބެހޭ އ ސޫލ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

 ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޮގތ ަގއި ކަނޑަައޅާ ފަރާތްތަކ ެގ ދަފްތަރެްއ  )ނ(   ހަކަތައިެގ ޮއޑިޓަރެއްެގ 

 އޮތޯރިޓީން ބަލަހައްޓަންވާނެެއެވ.
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ހަކަތައިގެ އޮޑިޓް ހެދ މަށް  

 އެންގ ން 
ހަކަތައިެގ ޚިދ މަތް ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން، ހަކަތަ  )ހ(  .60

މަހަކ    ިގންތިކ ރެވިެގން،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ނިސްބަތަށް   ބޭނ ންކ ރާ 

ހަކަތަ   100 ިގނައިން  އަށްވ ރެ  އަވަރ  ކިލޯވޮޓ   )ެއއްސަތޭކަ( 

ބޭނ ންކ ރާ ފަރާތަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އެކަށީެގންވާ މ އްދަތެއްަގިއ  

 ކަތައިެގ އޮޑިޓް ހެދ މަށް އެންިގދާނެެއވެ. ހަ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓް ހަދާނީ މިނިސްޓްރީން  )ށ(  

އެ  ައދި  ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  ެއއްޮގތްވާ  މިންަގނޑ ތަކާ  ޤަބޫލ ކ ރާ 

 މިންަގނޑ ތައް މިނިސްޓްރީން އެކ ލަވާލައި ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޮއތޯރިޓީން މި   )ނ(   ޮއޑިޓް  ހަކަތަިއެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި 

ރަޖިސްޓް ދަފްތަރ ަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  ރީކޮށްފަިއާވ  ޤަބޫލ ކ ރަންވާނީ 

 އޮޑިޓަރަކ  ސޮިއކޮށްފައިވާނަަމެއވެ. 

 

ފަރާތްތަކ ން، ހަކަތައިެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ލައިސަންސް ލިބިފަިއވާ   )ހ(  .61 ހަކަތައިގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ  

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއްެގ ތެރޭަގިއ، ހަކަތައިެގ ދާއިރާެގ މަސަްއކަތްތަްއ 

ހިނގައިދިޔަ ޮގތާއި، ހަކަތަ މެނޭޖްކ ރެވޭ ޮގތާިއ، ބޭނ ންކ ރެވޭ ޮގތް  

ފަދަ މ ހިންމ  މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭ ޮގތ ން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރ ކޮށް  

ފ ރަތަމަ   އަހަރ ެގ  މާލީ  އަންނަ  މަސްދ ވަހ ެގ    2ޖެހިެގން  )ދޭއް( 

 ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީއަށް ހ ށަހަޅަިއ ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

އެ ރިޕޯޓ ަގއި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަމ ެގ އިތ ރ ން  )ށ(  

 އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛މަސަްއކަތްތައްއިދާރީ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ކ ރެވ ނ    (1)   

 ؛ހަކަތައިެގ އިސްރާފ  ކ ޑަކ ރ ަމށް ކ ރެވ ނ  މަސަްއކަތްތައް  (2)   

ކ ރެވ ނ    (3)    ކ ރިއެރ ވ މަށް  ހަކަތަ  އިއާދަކ ރަނިވި 

 އަދި ؛ މަސައްކަތްތައް 
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 ޚިދ މަތ ެގ އަގ  ހެޔޮކ ރ މަށް ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްތައް.   (4)   

 
ކަރަންޓް ނަހަމަގޮތ ގައި  

 ބޭނ ންކ ރ ން 
ޤާނޫނ ގެ    .62 މި  މަނާކަމެކެވެ.  ބޭނ ންކ ރ މަކީ  ނަހަމަޮގތ ަގއި  ކަރަންޓް 

 ބޭނ މަށްޓަކައި ކަރަންޓް ނަހަމަޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރ ން ކަމަށް ބެލެވޭނީ:

ފަރާތާއި ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތާ ދެމެދ ަގިއ    ދޭޚިދ މަތްކަރަންޓ ެގ   )ހ(  

ވެފަިއވާ އެއްބަސްވ މާ ޚިލާފަށް ކަރަންޓް ދޫކ ރި ބޭނ ން ނޫން އެހެން 

ބޭނ މަކަށް ކަރަންޓ ެގ ބޭނ ން ކ ރ މާއި، އެހެން ފަރާތަކަށް ކަރަންޓ ެގ 

 ؛ބޭނ ން ކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ދިނ ން

ލައިސަން )ށ(   ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ފަރާތ ން  ކަރަންޓް  ދީފައިާވ  ސް 

ޤާއިމ ކޮށްފަިއވާ ކަރަންޓް ވިއ ގައަށް ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ 

ހ އްދައަކާ ނ ލައި ެއްއވެސް ެއއްޗެއް ގ ޅ މާިއ، ބަެއއް ވަކި ކ ރ މާއި،  

ކަމެްއ  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ދިނ މާއި،  ެގއްލ ން  ެގނައ މާިއ،  ބަދަލެއް 

 ؛ކ ރ މަށް މަގ ތަނަވަސްކޮށް ދިނ ން

ސަރަޙައްދ ން  )ނ(   ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ޚިދ މަތް 

ފަރާތ ން،  ހޯދާ  ޚިދ މަތް  ހ އްދަނެތި،  ފަރާތ ެގ  ޚިދ މަތްދޭ  ބޭރަށް، 

 ؛އެހެން މީހަކަށް ނ ވަތަ ތަނަކަށް ކަރަންޓް ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ނިޒާމ ަގިއ ހިމެނޭ  ކަރަންޓ ން ނ ވަތަ ކަރަންޓް އ ފައްދަން ބޭނ ންކ ރާ   )ރ(  

ަވސީލަތްތަކ ންބައިތަކާއި  ޚިޔާނާތް،    ،  ޓެކ ން،  ވަްއކަންކ ރ ން، 

އޮޅ ވާލ ން، މަކަރާއި ހީލަތް ހެދ ން، ހ އްދަ ނޫންޮގތ ަގއި ޚިދ މަތ ން  

ބޭނ ންކ ރ ން ނ ވަތަ މަންފާ ހޯދ ން، ނ ވަތަ ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތްދޭ  

 ނ ވަތަ؛ ފަރާތ ެގ ހ އްދަނެތި އެހެން ފަރާތަކަށް ކަރަންޓް ިވއްކ ން

ފޯރ ކޮށްދޭ )ބ(   މެދ ކަނޑާލާފައިަވނިކޮށް،   ޚިދ މަތް  ޚިދ މަތް  ފަރާތ ން 

ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ ެގ ހ އްދަނެތި، އެފަދަ ތަނަކ ން ޚިދ މަތް  

 ބޭނ ންކ ރ ން. 
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 ހަތްވަނަ ބާބ  

 އިންތިޤާލީ އިންތިޒާމްތައް 

 

ހަކަތަިއެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން    .63 ކ ރިން ދޫކޮށްފައިވާ ހ އްދަތައް 

ދާއިރާއިން ެއކިެއކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހ އްދަތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

ހަމަވަންދެން  މ އްދަތ   ހ އްދައެްއެގ  އެ  ހިނދަކ   ނ ކ ރާހާ  ބާޠިލ  

އެ  އަލ ން  ހަމަވ މަށްފަހ   މ އްދަތ   ހ އްދަެއއްެގ  އެ  އަދި  ދެމިއޮންނާނެއެވެ. 

ދޫ ގަވާއިދ ަގިއ  ހ އްދަ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ކ ރެވޭނީ 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ އ ސޫލ ތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން ެއކ ލަވާލައި ޢަމަލ ކ ރެވެމ ން އަންނަ   .64 ކ ރީގެ ޤާނޫނ ތަކާއި ގަވާއިދ ތައް 

ދާއިރާެގ   ދަށ ން ހަކަތައިެގ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ަގާވއިދ ތަކަށް،  ޤާނޫނ ތަކާއި 

ޢާންމ ކ ރެވެންދެން  އެކ ލަވާލަިއ  ަގާވއިދ ތައް  ކަމާގ ޅޭ  އެކ ލަވާލަންޖެހޭ 

 ޢަމަލ ކ ރަމ ން ެގންދަންވާނެއެެވ.

 

 އަށްވަނަ ބާބ  

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

ދިވެހި އ ފެއްދ ންތަކަށް  

 އިސްކަންދިނ ން 
އ ފައްދަ  .65 ތަކެއްޗާއި،    އިކަރަންޓް  ސާމާނާއި،  ބޭނ ންކ ރާ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް 

ެއ   އ ފެއްދ ންތަކަށް،  އ ފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތެރެއިން  ވަސީލަތްތަކ ެގ 

ެއ  އަދި  ފެތޭނަމަ،  މިންަގނޑ ތަކަށް  ޤަބޫލ ކ ރާ  އޮތޯރިޓީން  އ ފެއްދ މެއް 

މި ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ ،  ައަގށް  ފެންވަރާއި  ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ  އ ފެއްދ މެްއެގ   
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އ ފެއްދ ންތަކަށް   އެފަދަ  މަސައްކަތްތަކ ަގއި  ކ ރެޭވ  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަރަންޓާ 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. 

 

ދިވެހި ކ ންފ ނިތަކަށާއި  

 ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނ ން 
ހަކަތައިެގ ދާއިރާެގ ވަޒީފާތަކަށް މީހ ން ނެގ މ ަގއި ޝަރ ޠ ހަމަވާ ދިވެހިންނަށް    .66

މ ަގިއ  ޙަވާލ ކ ރ އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. އަދި މަޝްރޫޢ ތަކާއި މަސައްކަތްތަްއ  

 ޝަރ ޠ ހަމަވާ ދިވެހިންނަށާއި ދިވެހި ކ ންފ ނިތަކަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. 

 

މިނިސްޓް  .67 ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ ން  ނ ވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތަކ ން  ހިއްސާކ ޚިދ މަތްދޭ  ރާ  ރީައށް 

ސިއްރ    މަޢ ލޫމާތ ެގ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ސިްއރ   ތެރެއިން  މަޢ ލޫމާތ ެގ 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

 

ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ތަފާތ   

 ނ ކ ރ ން 
ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލިބިފައިާވ ބާރ ތައް    .68

ނާޖާއިޒް މަންފާއެްއ ހޯދައިދިނ މ ެގ ޮގތ ން ވަކި ފަރާތަކަށް ިއސްކަންދިނ މާއި،  

ނ ވާނެެއވެ.  ކޮށްެގން  ކަންކަން  ޮގތަށް  ެގއްލ ންާވ  ފަރާތަކަށް   ވަކި 

 

އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ކާރިސާތަކ ގެ  

 މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން 
އ ފެއްދ މާިއ   )ހ(  .69 ކަރަންޓް  ސަރަޙައްދ ަގއި  އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ދާއިރާެގ އެްއވެސް މަސަްއކަތެްއކ ރ މ ެގ ތެރޭަގިއ،  

ނ ވަތަ ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ދިނ މ ެގ ތެރޭަގއި މީހަކަށް ނ ވަތަ ތަނަކަށް 

ނ ވަތަ  ކާރިސާެއއް،  ލިބޭ  ެގއްލ މެއް  ތިމާވެއްޓަށް  ނ ވަތަ 

ަމޢ ލޫމާތ   އެ އެކަމާބެހޭ  ވަގ ތ ން  ހިނގައިފިނަމަ  ކްސިޑެންޓެއް 

 އޮތޯރިޓީއަށް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ ޮގތ ެގ   )ށ(  

 އ ސޫލެއް ހަމަޖައްސައި އޮތޯރިޓީން ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
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މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ނ ވަތަ  )ނ(  

އޮތޯރިޓީއަށް  ބެލ މަށް  އިތ ރަށް  ެއކަން  ހިނގައިފިނަމަ  ކާރިސާެއއް 

ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ބެލ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  

ކ ރަންޖެހޭކަ ރަނަގޅ   ބެލ މަށްފަހ ،  އެކަެމއް  އޮތޯރިޓީން  މެއް އަދި 

ނ ވަތަ ފިޔަަވޅ  އަޅަންޖެހޭކަެމއް ފެނިއްޖެނަމަ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކ ެގ  

ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  އަދި  މަތިން  މަޝްވަރާެގ 

ރަނަގޅ  ކ ރ މަށް ނ ވަތަ    އެކަމެއް ަގާވއިދާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން  

އޮތޯރިޓީއަށް ފިޔަވަޅ  އެޅ މަށް ލަފައާއި އިރ ޝާދ  ދިނ މ ެގ އިޚްތިޔާރ   

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން ދައްކަންޖެހޭ  

 އިތ ރ  ފީ 
މި ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ލިބިެގން ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތެއްެގ އަތ ން  .70

ފީެގ  ދައްކަންޖެހޭ  ދަށ ން  ގަވާއިދ ެގ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި 

ެއހެން   ފީއެއް  އިތ ރ   ހ އްދަ  އިތ ރ ން،  އޮތޯރިޓީެގ  ނެޭގނީ  ފަރާތަކ ން 

 ލިބިެގންނެވެ. 

 

ފަރ ދީ ގޮތ ން ޒިންމާ ނަގަން  

 ނ ޖެހ ން 
ިމ  )ހ(  .71 ކ ންފ ންޏެއްނަމަ،  ނ ވަތަ  މ އައްސަސާއެްއ  ފަރާތަކީ  ޚިދ މަތްދޭ 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ   ގަވާއިދ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި 

ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ަގއި ލިބޭ ެގްއލ މަކަށް އެތަނެްއެގ މ ަވއްޒަފަކ  އޭނާެގ  

ކ ރެ  ގ ޅޭޮގތ ން  މައްސަލަައކާ  އެފަދަ  ދަޢ ާވއަ ނ ވަތަ  އެ  ވޭ  ކަށް 

އެފަދަ  ނ ޖެހޭނެެއވެ.  ޒިންމާވާކަށް  ފަރ ދީޮގތ ން  މ ވަްއޒަފަކ  

ޙާލަތްތަކ ަގއި ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭނީ އެ މ އައްސަސާއަކ ން ނ ވަތަ ެއ  

 ކ ންފ ންޏަކ ންނެވެ.
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ނަމަވެސް،  މި )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވީ  އެފަދައިން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ   

ލިބ ނ  ެގއްލ މަކަށް ނ ވަތަ އެ މ ަވއްޒަފަކ      އިހ މާލ ންމ ވަްއޒަފެްއެގ

 ކ ރި ކ ށެްއެގ ޒިންމާ އެ މ ވަްއޒަފަކ  އ ފ ލަންޖެހޭނެއެވެ. 

 

އެހެންޮގތަކަށް    .72 ފިޔަވަޅ  އެޅ ން  ޤާނޫނ ަގއި  ޚިލާފ ވާ  މި  ޤާނޫނާ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ، 

 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނީ މި މާއްދާަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ އިދާރީ ައދަބ ތަކެވެ. 

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޢަމަލ      17މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  

މިންވަރަށް  ކ ރި  ތަކ ރާރ   އެކަން  ބާވަތާއި  ކަމ ެގ  ކ ރި  ކޮށްފިނަމަ 

)ފަންސާސްހާސް(   50,000)ދިހަހާސް( ރ ފިޔާއާއި    10,000ބަލައި  

 ؛ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

ާމއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޢަމަލ   ވަނަ    22މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  

 ؛ކޮށްފިނަމަ އަންނަނިވި ޮގތ ެގމަތިން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

 ؛)ފަސްހާސް( ރ ފިޔާ 5,000ފ ރަތަމަ ފަހަރ    (1)   

 އަދި ؛ )ދިހަހާސް( ރ ފިޔާ 10,000ދެވަނަ ފަހަރ    (2)   

ދެ ފަހަރަށްވ ރެ ިގނައިން އެ ޢަމަލެއް ތަކ ރާރ ކ ރާ ކޮންމެ    (3)   

 )ދިހަހާސް( ރ ފިޔާ އިތ ރ ވާނެއެވެ.  10,000ފަހަރަކަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޢަމަލ    29މި ޤާނޫނ ެގ   )ނ(  

ފަރާތެއް   އެ  ރ ފިޔާއިން    100,000ކޮށްފިނަމަ  )އެއްލައްކަ( 

 ؛ޖޫރިމަނާކ ރ ން

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޢަމަލ     30މި ޤާނޫނ ެގ   )ރ(  

އެ ރ ފިޔާއިން    1,000,000ފަރާތެއް    ކޮށްފިނަމަ  )ެއއްމިލިއަން( 

އެ ހ އްދަ   ޖޫރިމަނާކ ރ މާއެކ   ދީފައިާވ  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަކަށް 

 ؛ބާޠިލ ކ ރ ން
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ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޢަމަލ     34މި ޤާނޫނ ެގ   )ބ(  

ކަނޑަައޅާފަިއާވ   ޕާކ ކ ރަން  އ ޅަނދެއް  އެފަދަ  ކޮށްފިނަމަ 

ކ ޑަބޮޑ މިނަށް  އެކަމެއްެގ  ފަރާތެއް  ބޭްއިވ  ބޭރ ަގއި  ސަރަޙައްދ ން 

)ފަންސާސްހާސް(   50,000)ފަސްހާސް( ރ ފިޔާއާިއ    5,000ބަލައި  

 ؛ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަމެްއ    35މި ޤާނޫނ ެގ   )ޅ(  

ބަލައި   ކ ޑަބޮޑ މިނަށް  އެކަމެްއެގ  ފަރާތެއް  އެކަންކ ރި  ކޮށްފިނަމަ 

)އެްއސަތޭކަ މިލިއަން( ރ ފިޔާއަށް ވ ރެ ބޮޑ  ނޫން   100,000,000

 ؛ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ އޮތޯރިޓީެގ ހ އްދަ ނ ވަތަ    37މި ޤާނޫނ ެގ   )ކ(   

ލައިސަންސް ނެތި ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ  

)ެއއްމިލިއަން( ރ ފިޔާއަށް ވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން   1,000,000

 ؛ޖޫރިމަނާކ ރ ން

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތަށް   42މި ޤާނޫނ ެގ   )އ(   

އޮތޯރިޓީެގ ފަރާތ ން ޗެކް ކ ރ މަށް އަންނަ ފަރާތެްއެގ މަސައްކަތަށް  

)ދިހަހާސް(   10,000ހ ރަސް އެޅ މ ެގ އަދަބަކީ އެ ކ ށްކ ރި ފަރާތެއް  

 ؛ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

ވަނަ ާމއްދާެގ )އ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް،    44ޤާނޫނ ެގ  މި   )ވ(   

ކަނޑައަޅާފަިއވާ އަގ ެގ ބޭރ ން ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތަށް އެއްެވސް އަެގްއ  

 30,000)ފަސްހާސް( ރ ފިޔާާއއި    5,000ފަރާތެްއ    ނަގައިފިނަމަ އެ

 ؛)ތިރީސްހާސް( ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

ޤާނޫނ ެގ   )މ(   ފަދަ   47މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ޅ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

)ދިހަހާސް( ރ ފިޔާއަށް    10,000ޢަމަލެއްކ ރާ ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ،  

 ؛ވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން
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ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ޢަމަލެއްކ ރާ   51މި ޤާނޫނ ެގ   )ފ(  

ބަލައި    ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ ެގއްލ މ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް   10,000އެ 

)ފަސްލައްކަ( ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ   500,000)ދިހަހާސް( ރ ފިޔާއާއި  

 ؛ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ޢަމަލެއްކ ރާ   52މި ޤާނޫނ ެގ   )ދ(  

 5,000ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ، ކަމ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް ބަލައި އެ ފަރާތެއް  

 ؛)ފަސްހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

 ޮގތަށް ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   56މި ޤާނޫނ ެގ   )ތ(  

އަދަބަކީ   ފަރާތެއްެގ  ނ ދާ  ބަލަހައްޓަމ ން   50,000މަޢ ލޫމާތ  

ޢަދަދަކ ން  ބޮޑ ނޫން  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  )ފަންސާސްހާސް( 

 ؛ޖޫރިމަނާކ ރ ން

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތަށް    57މި ޤާނޫނ ެގ   )ލ(  

އޮތޯރިޓީން ކަމެްއ ިއޞްލާޙ ކ ރ މަށް ދޭ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ، އެކަން  

އިޞްލާޙ ނ ކ ރި ފަރާތެްއ، އެކަމ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް ބަލައި، ެއ ފަރާތެއް 

ޢަދަދަކ ން   50,000 ބޮޑ ނޫން  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  )ފަންސާސްހާސް( 

 ؛ރިމަނާކ ރ ންޖޫ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ޢަމަލެއްކ ރާ   62މި ޤާނޫނ ެގ   )ގ(   

ފަރާތެއް  އެ  ބަލައި،  ކ ޑަބޮޑ މިނަށް  ކަމ ެގ  އަދަބަކީ،  ފަރާތެއްެގ 

ޢަދަދަކ ން   100,000 ބޮޑ ނޫން  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  )ެއއްލަްއކަ( 

 ؛ޖޫރިމަނާކ ރ ން

މިނިސްޓްރީއާިއ   )ޏ(   ނ ވަތަ  މިނިސްޓްރީއަށް  ނ ވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި،   މަޢ ލޫމާތެއް  ފަރާތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

ފަރާތެްއ  ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ  މަޢ ލޫމާތެއް  ދޮގ   އޮޅ ވާލަިއ  ޤަޞްދ ަގއި 



 

 

 

 

 

 

 59 

ޢަދަދަކ ން   50,000 ބޮޑ ނޫން  ވ ރެ  ރ ފިޔާއަށް  )ފަންސާސްހާސް( 

 އަދި؛ ރ ންޖޫރިމަނާކ 

އެދ މ ން،  )ސ(   އޮތޯރިޓީން  ނ ވަތަ  މިނިސްޓްރީން  ހޯދ މަށް  މަޢ ލޫމާތ  

އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ނެތި ެއ މަޢ ލޫމާތެއް، މިނިސްޓްރީން ނ ވަތަ 

މ އްދަތ ަގިއ   އެދޭ  ހޯދ މަށް  މަޢ ލޫމާތ   އޮތޯރިޓީން 

އަދަބަކީ    ،ފޯރ ކޮށްދީފައިނ ވާނަމަ ފަރާތެއްެގ   5,000އެފަދަ 

 )ފަސްހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން.

 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ެއްއވެސް ފަރާތަކ ން    72މި ޤާނޫނ ެގ    .73 ޖިނާއީ ދަޢ ވާކ ރ ން 

ގަވާއިދާ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  ޢަމަލެއްަގއި  މި  ޚިލާފަށްކ ރާ 

ޖިނާއީ ކ ށެއް އެކ ލެވިެގންވާނަމަ، އެކަން ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް 

 އޮތޯރިޓީން ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 

އަދަބ ގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅާ  
ފައިސާ ނ ދައްކާނަމަ އިތ ރ   

 ޖޫރިމަނާކ ރ ން 

ފައިސާ ދެއްކ މަށް    ެގމަނާވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކ ރެވޭ ޖޫރި  72މި ޤާނޫނ ެގ    .74

ފައިސާ   ޖޫރިަމނާެގ  ދެން  ދަްއކާފައިނ ވާނަމަ،  މ އްދަތ ަގއި  އަންާގ 

ރ ފިޔާެގ  )އެްއސަތޭކަ(    100ބަލައިަގނެވޭނީ އިތ ރަށް ހިނާގ ކޮންމެ ދ ވަހަކަށް  

 ރޭޓ ން އަރާ މިންވަރަށްޖެހޭ ފައިސާއާ އެކ ަގެއވެ. 

 

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދަކާ ޚިލާފ ވެއްޖެކަމަށް އޮތޯރިޓީައށް  މި    .75 ފިޔަވަޅ އެޅޭ ފަރާތްތަކ ގެ ޙައްޤ  

އެޅި   އޮތޯރިޓީން  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކ ެގ  ފިޔަވަޅ އަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ފެނިެގން 

މައްސަލަ،   އެ  ފަރާތްތަކ ން  ހިތްހަމަނ ޖެހޭ  )ތިރީސް(   30ފިޔަވަޅަކާމެދ  

 ހެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގންެވއެވެ. ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ހ ށަ
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މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .76 ގަވާއިދ  ހެދ ން 

 ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ަގާވއިދ ތައް ހަދާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. 

ަގާވއިދ ތައް )ށ(   ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ޤާނޫނަށް    ، މި  މި 

ިގނަވެެގން   ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ފަށާ  )ބާރަ(   12ޢަމަލ ކ ރަން 

 ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހަދައި، ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ. މަސް

 

މި  .77 ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ގެޒެޓ ަގިއ   މި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ޤާނޫނ  

 ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ. 

 

ޤާނޫނ     .78 އ ވާލެވޭ ޤާނޫނ   ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  )ޢާންމ    96/4ނަންބަރ   މި 

 ބޭނ ންތަކ ެގ ޚިދ މަތާބެހޭ ޤާނޫނ ( އ ވ ނީެއވެ. 

 

މި ޤާނޫނ ަގއި ޢިބާރާތެއް ނ ވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން ކަނޑައެޅިެގން   .79 މާނަކ ރ ން 

ލަފްޒ ތަކަށް   ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ދޭހަނ ވާހާހިނދަކ ،  މާނައެއް  އެހެން 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒ ތަކަށް ތިރީަގއި ދީފައިެއވާ މާނަކ ރ މެވެ.   ،ދީފައިއެވަނީ 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   ބ ނެފައި އެވަނީ، މި  ށް"ޚިދ މަތްދޭ ސަރަޙައްދ " ކަމަ )ހ(  

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް   ޚިދ މަތް  ހަކަތައިެގ  ދީެގން  ލައިސަންސް 

 ވެ. ށެހ އްދަދީފައިވާ ސަރަޙައްދަ

  2020/26ބ ނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ     ށް"އޮތޯރިޓީ" ކަމަ )ށ(  

)ޔ ޓިލިޓީ ރެިގއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އ ފައްދާފަިއާވ  

 ''ޔ ޓިލިޓީ ރެިގއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ'' އަށެވެ. 

ކަމަ )ނ(   ދާއިރާެގ    ށް"މިނިސްޓްރީ"  ހަކަތަިއެގ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި 

އެިއރެއްަގިއ   މަސްއޫލިްއޔަތ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ސިޔާސަތ ތައް 

 ވ ޒާރާއަށެވެ.   ެގޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ ސަރ ކާރ  



 

 

 

 

 

 

 61 

ކަމަ )ރ(   ދާއިރާެގ    ށް"މިނިސްޓަރ "  ހަކަތަިއެގ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި 

އެިއރެއްަގިއ   މަސްއޫލިްއޔަތ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ސިޔާސަތ ތައް 

 ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާެގ ަވޒީރަށެވެ. 

"ހަކަތަ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ކަރަންޓާިއ، ބިމ ެގ އަޑިން ނަާގ  )ބ(  

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ ބާވަތްތަކާއި، ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ ންތަކާިއ، ޭގހާިއ،  

ތީެގ  ކެމާއްދާތަކާއި، ދިރޭތަބިމ ެގ އަޑިން އ ފެދޭ ހޫނާއި، ނިއ ކްލިއަރ  

އިންސާނ ންެގ  ބައިތަކ ންނާއި،  އ ފެދޭ  ފަނާވ މ ން  ބާވަތްތައް 

ޒަރީާއއިންނާއި ޤ ދ ރަތީ ޮގތ ން އ ފެދޭ ކ ނިންނާއި، އިރ ެގ ައތްވާިއ، 

ނ ވަތަ  އ ފެދޭ  ޒަރީާއއިން  ދިޔަވަރ ެގ  ޮއެއވަރާއި  ރާޅާއި،  ވަޔާއި، 

 އ ފައްދާ ހަކަތައަށެވެ. 

ބ ނެފައި އެވަނީ، ަވއިރ ކ ރ ން،   ށް"ކަރަންޓ ލ މ ެގ މަސަްއކަތް" ކަމަ )ޅ(  

ޑިސްޓްރިބިއ ޝަން  ިއންސްޓޯލްކ ރ ން،  ޑިޒައިންކ ރ ާމއި  ޕެނަލް 

ޖެނެރޭޓަރ   އިންސްޓޯލްކ ރ ން،  ޑިޒައިންކ ރ މާިއ  ނެޓްވޯކް 

ކަރަންޓ ެގ   ހިމެނޭޮގތ ންކ ރާ  ކަންކަން  އިންސްޓޯލްކ ރ ންފަދަ 

 . މަސައްކަތްތަކަށެވެ

"ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ ންތައް އ ފ ލާ އ ޅަނދ "  )ކ(   

ހ ންނަންާވނެކަމަށް  އ ޅަނދެްއަގއި  ެއ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް 

އަދި  ެއކ ލެވޭ  ޝަރ ޠ ތަކެއް  ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން 

އ ފ ލ މަށް ޮއތޯރިޓީން މެއް  ފެއްދ ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ 

އ ޅަނދ   ދ އްާވ  ކަނޑ ަގއި  ެއއްަގާމއި  ލިބިފަިއވާ  ހ އްދަ  ދޫކ ރާ 

 ފަހަރަށެވެ.

އެ އ ފެއްދ މަކީ   ،"ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ )އ(   

އ ފައްދަން  ހަކަތަ  ނ ވަތަ  ހޫނ   ނ ަވތަ  އަލި  އ ފެއްދ މަކ ން  އެ 

ބޭނ މެއް  އެހެންވެސް  ކ ރެވޭ  ޕެޓްރޯލިއަމްއިން  ނ ވަތަ  ބޭނ ންކ ރެވޭ 
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އެ އ ފެއްދ މެއްަގިއ  ޕެޓްރޯލިއަްމއިން އ ފައްދާފައިވާ ނ ވަތަ  ކ ރެވޭ، 

ކޮ ެއކ ލެޭވ  މިންވަރެއް  ކޮންމެެވސް  ންމެ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ 

 އ ފެއްދ މަކަށެވެ. 

ދަށ ން  )ވ(    ޤާނޫނ ެގ  މި  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ލައިސަންސް" 

ހަކަތައިެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް އޮތޯރިޓީން ދޫކ ރާ ލައިސަންސް/ހ އްދަ 

 އަށާއި ވަގ ތީ ލައިސަންސް/ހ ްއދައަށެވެ. 

ހަކަތަ   )މ(   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ދާއިރާ"  އ ފައްދައި،  "ހަކަތަިއެގ 

 ފޯރ ކޮށްދީ އަދި ބޭނ ންކ ރ މާ ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހައި ކަންކަަމށެވެ. 

"އެކަށޭނަ ފެންވަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ   )ފ(  

 މިންަގނޑ ތަކަށް ފެތޭޮގތަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށެވެ.

އެވަނީ، ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  "އެކަށޭނަ ައގ " ކަމަށް ބ ނެފައި   )ދ(  

ހިނާގ ޚަރަދާއި ޚިދ މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކ ެގ މާލީ ތަނަވަސްކަން 

ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ   ައގ   ޚިދ މަތ ެގ  ކަރަންޓ ެގ  މިންވަރާއި  ހ ރި 

 ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތާ ެއްއޮގތްވާޮގތަށް ކަނޑަެއޅޭ ައަގށެވެ. 

ދަދަކަށް ޢަ ިގނަ    ،ބ ނެފައި އެވަނީ"ގ ދަންކޮށް ރަްއކާކ ރ ން" ކަަމށް   )ތ(  

އ ޅަނދެްއަގއި ނ ވަތަ ތަނެއްަގއި ރައްކާކ ރ މާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތަށް 

 ގ ދަންކ ރ މާއި ރަްއކާކ ރ މަށެވެ. 
 

 

 


