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 19/ 2021  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މާބެހޭ   4/ 93ޤާނޫނ  ނަންބަރ   
 ވަނަ އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ    2ޤާނޫނ ( އަށް  

 

ނަންބަރ  ދެމެހެއްޓ މާބެހޭ  ) 4/93 ޤާނޫނ   ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  އަންނަނިވި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަށް  ޤާނޫނ ( 

 އިޞްލާޙ ތައް ެގނައ ން. 

 
 ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާ 8 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .1

 

  ޔޫސް - ސިންގަލް 
  ބާވަތްތައް   ޕްލާސްޓިކްގެ 

  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
  އ ފެއްދ މާއި   އެތެރެކ ރ މާއި 

 މަނާވ ން   ނެރ ން   ބާޒާރަށް 

ތިމާވެއްޓަށް ެގއްލ ން ދޭ ެއްއޗެހީެގ ތެރެއިން، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   (ހ) . 8-1

ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްެގ ބާވަތްތަްއ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް  -ކަނޑައަޅާ ސިންަގލް

 ނެރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެތެރެކ ރ މާއި އ ފެއްދ މާއި ބާޒާރަށް 

ކަނޑައަޅާ   )ށ(   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެކި  -ސިންަގލް ލިސްޓ ،  ބާވަތްތަކ ެގ  ޕްލާސްޓިކްެގ  ޔޫސް 

ިއޚްތިޔާރ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ބަހާލައިެގން  މަރ ޙަލާތަކަކަށް 

އެހެންނަމަވެސް،   ލިބިެގންެވއެެވ.  ޤާނޫނ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

ރައްކާތެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭ) 4/93 ނަންބަރ  ތިމާވެށި  ެގ 

ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ޤާނޫނަށް    2އަށް    ޤާނޫނ (ދެމެހެއްޓ މާބެހޭ  

ދަށ ން   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފެށ މަށްފަހ   ޢަމަލ ކ ރަން 

ލިސްޓ ،   ފ ރަތަމަ  ކަނޑަައޅާ  ޖަނަވަރީ   1ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 
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ެގޒެޓ ގަ   2022 ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ކަނޑައަޅަިއ،  ކ ރިން  ިއ  ެގ 

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

ކަނޑައަޅާ   )ނ(   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްެގ ބާވަތްތަކ ެގ ލިސްޓ  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  -ސިންަގލް

ސިންަގލް ބަޔާންކ ރާ  ލިސްޓ ަގއި  އެ  - ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާއިރ ، 

ދިވެހިރާއްޖެ ބާވަތްތައް  ޕްލާސްޓިކްެގ  އެތެރެކ ރ މާއި ޔޫސް  އަށް 

ކަނޑައަޅާފަިއ   ތާރީޚެްއ  މަނާވާނެ  ނެރ ން  ބާޒާރަށް  އ ފެއްދ މާއި 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ކަނޑައަޅާ   )ރ(   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ  -ސިންަގލް ލިސްޓ   ބާވަތްތަކ ެގ  ޕްލާސްޓިކްެގ  ޔޫސް 

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. އަންނަނިވި 

އެފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެހާތަނަށް އ ފައްދަިއ ބޭނ ން   .1   

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ތަކެތި  އެފަދަ  މިންވަރާއި  ނ ކޮށްހ ރި 

 އަދި؛ ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ ނިސްބަތް

އ ފެއްދ ން އެފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރ ން ނ ވަތަ    .2   

ބަދަލ ަގިއ  އޭެގ  މަނާކ ރ މ ން،  ނެރ ން  ބާޒާރަށް  ނ ވަތަ 

 ބޭނ ންކ ރެވޭނެ އެހެން ތަކެތި ލިބެންހ ރި މިންވަރ .

 މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި:  )ބ(  

ެއ -"ސިންަގލް  .1    ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، 

އެްއޗެްއ އެކ ަގއި ނ ވަތަ ޭއެގ ބައެއް ޕްލާސްޓިކ ން ހަދާފަިއާވ 

ނ ވަތަ   އ ފައްދާފަިއވަނީ  ެއްއޗެއް  އެ  ތެރެއިން،  އެްއޗެހީެގ 

ިގނަ  ފަހަރަށްވ ރެ  އެއް  ނެރެފައިވަނީ  ބާޒާރަށް  ވިްއކ މަށް 

ށް ކަމ ަގއިނ ވާ، ނ ވަތަ ޭއަގިއ ފަހަރ  އޭެގ ބޭނ ންކ ރެވޭ ޮގތަ 

ފަހަރ   ިގނަ  ފަހަރަށްވ ރެ  އެއް  ބޭނ ން  އެއްޗެްއެގ  ހިމެނޭ 



 

 

 

 

 

 

3 

 

ބާޒާރަށް  ވިްއކ މަށް  ނ ވަތަ  އ ފައްދާފަިއާވ  ޮގތަށް  ކ ރެވޭ 

ނެރެފައިވާ އެްއޗެހި ފިޔަަވއި ެއނޫން ކޮންމެ އެްއޗަކާއި އެފަދަ  

 . ބޭނ ންކ ރާ ރޯމެޓީރިއަލް އަށެވެ އެްއޗެއް އ ފެއްދ މަށް

ސިންަގލް  .2    ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޔޫސް - "އ ފެއްދ ން" 

ނ ވަތަ  ނެރ މަށްޓަކައި  ބާޒާރަށް  ބާވަތެއް  ޕްލާސްޓިކްެގ 

 އެނޫންވެސް އެހެން ބޭނ މެއްކ ރ މަށްޓަކައި އ ފެއްދ މަށެވެ. 

"ބާޒާރަށް ނެރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އަގ  އަދާކ ރ ން    .3   

ނ ވަތަ   ނ ލައިިވޔަސް ހިމެނޭޮގތަށް  އަދާކ ރ މަކާ  ައގ  

ސިންަގލް ތެރެއިން  މ ޢާމަލާތެއްެގ  ޔޫސް - ވިޔަފާރީެގ 

ނ ވަތަ  ޑިސްޓްރިބިއ ޓްކ ރ މަށްޓަކައި  ބާވަތެއް،  ޕްލާސްޓިކްެގ 

ބާޒާރަށް  ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި  ނ ވަތަ  ަގތ މަށްޓަކަިއ 

 ނެރ މަށެވެ.

 

  ޝާއިޢ ކ ރާ  ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ،ތަޞްދީޤ ކޮށް  ،ފާސްވެ  ޤާނޫނ   މި  ،ފަށާނީ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި .2
 .ފެށިެގންނެވެ ދ ވަހ ން

 

 

 


