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 10/ 2022ބިލު ނަންބަރު  

 
 

 ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ބިލު 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 

ެއތެރެކުރާ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަދި  އުފަްއދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މިއީ، 

އުފެްއދުންތަކާ ފަންނީ   އެ  ޢާންމުކުރާއިރު،  އުފެއްދުންތައް 

ފެތޭޮގތަށް  ިގންތިތަކަށް  ކަނޑައެޅޭ  ޢުމުރުފުރާތަކަށް  އެކަށީެގންވާ 

 ޢާންމުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ. 

އުފެއްދުންތަްއ   )ށ(   "ފަންނީ  ކިޔާނީ،  ޤާނޫނަށް  ިގންތިކުރުމުެގ  މި 

 ޤާނޫނު" އެވެ. 

 

އަދި   .2 މަޤްޞަދު  އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  މަޤްޞަދަކީ،  މައިަގނޑު  ޤާނޫނުެގ  މި 

ފަންނީ   އެތެރެކުރާ  އުފެއްދުމެއް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެ  އުފެއްދުންތަކަކީ 

ެއކަށީެގންވާ  ޢާންމުކުރާއިރު   އުފެއްދުމަކާ  ކަނޑައެޅޭ  ެއ  ޢުމުރުފުރާައކަށް 

ފެތޭޮގތަށް   ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ިގންތިއަކަށް  އުފެއްދުންތަކެްއކަން  ޢާންމުކުރެވޭ 

 ނިޒާމެއް ެއކަށައެޅުެމވެ. 
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ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް  

 ކްލެސިފިކޭޝަން 

އުފައްދާ   )ހ(  .3 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

އުފެއްދުންތައް  ފަންނީ  ޢާންމުކުރާ  އެތެރެކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަދި 

އަދާކުރަންޖެހޭ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ިމ  ުގޅޭޮގތުން  ިގންތިކުރުމާ 

ތަންފީޒުކުރާނީ   ޤާނޫނު  މި  އަދާކޮށް،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ދަ އޮފް މިނިސްޓްރީެގ  ބިއުރޯ  ނޭޝަނަލް  ހިނަގމުންދާ  ށުން 

 ކްލެސިފިކޭޝަނުންނެވެ.  

ޖަވާބުދާރީވާނީ  )ށ(   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ކަންކަުމަގއި  ބިއުރޯާއުގޅޭ 

 މިނިސްޓަރެވެ. 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި ހިންުގމާ ުގޅޭޮގތުން ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ  )ނ(  

ކްލެސިފިކޭޝަނުން   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް،  އޮފް  އަދާކުރަންޖެހޭ 

 ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ. 

އެތެރެކުރާ    (1)    ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަދި  އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ބަޔާންކުރާ   ޤާނޫނުަގއި  ިމ  އުފެއްދުންތައް  ފަންނީ 

ޢަމަލުކުރާނެ  ޢާންމުކުރުމުަގއި  ފެތޭޮގތަށް  ިގންތިތަކަށް 

ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި  އުސޫލުތަްއ، 

 ؛ކަނޑައަޅައި، ޢާންމުކުރުން

އެތެރެކުރާ    (2)    ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަދި  އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މި  ޤާނޫނާއި  މި  ޢާންމުކުރެވެނީ  އުފެއްދުންތައް  ފަންނީ 

ަގވާއިދާ   ހަދާ  ދަށުން  ެއއްޮގތަށްކަން ޤާނޫނުެގ 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން 

އެތެރެކޮށް    (3)    ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަދި  އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ުގޅޭޮގތުން  ިގންތިތަކާ  އުފެއްދުންތަކުެގ  ފަންނީ  ޢާންމުކުރާ 

 ؛ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ޤާނޫނުގައިވާ   (4)    މި  ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފުވާ  ޤާނޫނާ  މި 
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 ؛ޮގތުެގމަތިން ފިޔަވަޅުެއޅުން

މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  (5)    އަދާކުރަންޖެހޭ  ިމ   ބިއުރޯއިން  ކަުމަގއި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އެންމެހައި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤާނޫނުަގއި 

 ;އަދާކުރުން

ޤާނޫނުެގ    (6)    ފަންނީ   5މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ޤާނޫނުެގ އުފެއްދުންތައް   މި  ޤާނޫނާއި  މި  ޢާންމުކުރުމުަގިއ 

ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި،  

 އެކަން މޮނިޓަރކުރުން. 

 

ަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއ    .4 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މިނިސްޓަރުެގ  ހިންުގމުަގއި  ތަންފީޒުކުރުމާއި  ޤާނޫނު  މި 

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ. ތިރީަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފައްދާ ނުަވތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަންނީ   )ހ(  

ިމ   ސިޔާސަތުތައް،  މައިަގނޑު  ިގންތިތަކާުގޅޭ  އުފެއްދުންތަކުެގ 

 ؛ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ކަނޑައެޅުން 

ޤާނޫނުަގއި   )ށ(   ތަންފީޒުކުރެވެުމންދާކަން މި  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން 

މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ   )ނ(   ބިއުރޯެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

 ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ފަންނީ އުފެއްދުންތަކާގުޅޭ އުސޫލުތައް 

 

ގިންތިކުރަންޖެހޭ ފަންނީ  

 އުފެއްދުންތައް 
އަންނަނިިވ    .5 އެތެރެކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނުވަތަ  އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޤާނޫނުެގ   މި  ޢާންމުކުރަންވާނީ،  އުފެއްދުންތައް  މާއްދާަގިއ    9ފަންނީ  ވަނަ 
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 ބަޔާންކުރާ ިގންތިައކަށް ފެތޭ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 ؛ފިލްމު )ހ(  

 ؛ސައުންޑް ރެކޯޑިންގ )ށ(  

 ؛ވީޑިއޯ ޭގމް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޭގމް )ނ(  

 ؛ފޮޓޯއާއި ކުރެހުން )ރ(  

 ؛ޕަރފޯމިންގ އާޓްސް )ބ(  

 ؛އަދަބީ އުފެއްދުން )ޅ(  

ޢާންމުކުރާ  )ކ(    ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމެގ 

 ؛ޗެނަލްތައް

 އިޝްތިހާރު. )އ(   

 

އުފެއްދުންތައް  ފަންނީ  

 ގިންތިކުރުން 
ެއްއވެސް    5މި ޤާނޫނުެގ    .6 ބަޔާންކުރާ  ފަންނީ އުފެއްދުމެްއ  ވަނަ މާއްދާަގއި 

ޢާންމުކުރުމުެގ ކުރިން، އެ ުއފެއްދުން ޢާންމުކުރާ ފަރާތުން، މި ޤާނޫނާއި މި  

އުފެއްދުން  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ަގާވއިދުަގިއވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

 ިގންތިކުރަންވާނެއެެވ. 

 

އިސްތިސްނާވާ ފަންނުވެރި  

 އުފެއްދުންތައް 
ޤާނޫނެއް   .7 މި  މަްއޗަކަށް  ުއފެއްދުންތަކުެގ  ފަންނުވެރި  އަންނަނިވި 

 ނުހިނާގނެއެވެ.  

ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ނުވާޮގތަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރިއެރުުވންކަމަށް  )ހ(  

ނުވަތަ   މީސްމީޑިއާަގިއ  ވަސީލަތެްއ  ނުވާޮގތަށް  އެނޫންެވސް 

ޢާންމުކުރާ  ބޭނުމަށް  އަމިއްލަ  ފަރުދުން  ޢާންމު  މެދުވެރިކޮށް 

 ؛ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތައް 

ފަސިންޖަރުން   )ށ(   އަންނަ  ދިެވހިރާއްޖެއަށް  ބޭރުން  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ؛އެމީހުންެގ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ެގންނަ ފަންނީ އުފެއްދުންތައް
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ފަންނީ   )ނ(   ސްޓްރީމްކުރާ  ނުވަތަ  ޑައުންލޯޑްކުރާ  ބޭނުމަށް  އަމިއްލަ 

 ؛އުފެއްދުންތައް 

އަދި   )ރ(   ޢިލްމީ  ފޮތާއި،  ޓެކްސްޓް  ބޭނުންކުރާ  ކިޔަވައިދިނުމަށް 

ލިޔުމާިއ   އެކުލަވާލެވޭ  މައްޗަށް  ދިރާސާތަކުެގ  ސައިންޓިފިކް 

 ކަރުދާސް. 

 

ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ބިއުރޯއަށް  

 ހުށަހެޅުން 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ފަންނީ އުފެއްދުންތަްއ   5މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .8

މަދުވެެގން   ދުވަ  14ޢާންމުކުރުމުެގ  ެއ    ހުެގ)ސާދަ(  ކުރިން، 

ިގންތިކުރުމަށްފަހު   އުފެއްދުން  އެ  ފަރާތުން  ޢާންމުކުރާ  އުފެއްދުމެއް 

 ބިއުރޯއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ފަންނީ   )ށ(   ހުށަހަޅާ  ބިއުރޯއަށް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ިގންތިކަުމަގިއ   ފަރާތުން  އުފެއްދުމެްއެގ  ޢާންމުކުރާ  އުފެއްދުން 

އެ  ޮގތުެގމަތިން  ޤާނޫނުގައިވާ  މި  ިގންތިއަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ލިބޭތާ   ބިއުރޯއަށް  ހުށަހެޅުމެއް  ެއ  ނުފެތޭނަމަ،   7އުފެއްދުމެއް 

)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެ އުފެއްދުން ފެތޭ 

އެފަރާ ބިއުރޯއިން  ކޮބައިކަން  ލިޔުމުން ިގންތިއަކީ  ތަށް 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

އެންުގމަށްފަހު  )ނ(   އަންާގ  ބިއުރޯއިން  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

އުފެއްދުމެއް   އެ  ފަރާތަށް  ޢާންމުކުރާ  އުފެއްދުން  ފަންނީ 

ޢާންމުކުރެވޭނީ، އެ އެންުގމުަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތިން މި ޤާނޫނާ  

އެ   ިގންތިކުރުމަށް އެްއޮގތަށް  ޮގތަށް  އެކަށީެގންވާ  އުފެއްދުމެްއ 

 ފަހުގައެެވ. 

ބިއުރޯއަށް  )ރ(   އުފެއްދުން  ފަންނީ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެ  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ުއސޫލާިއ،  ހުށަހަޅާނެޮގތުެގ 
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ޤާނޫނުެގ  މި  އުސޫލު  ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ  ބިއުރޯއިން  ހުށަހެޅުމާމެދު 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޢާންމުކުރެވޭ ފަންނީ އުފެއްދުންތައް މި މާއްދާެގ   )ބ(  

)ހ( ަގއިާވ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ބިއުރޯއަށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކާމެދު، 

ެއންުގމަކާ   އަންާގ  ބިއުރޯއިން  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  އަދި 

ެގ ޚިލާފަށް ފަންނީ އުފެއްދުމެއް ޢާންމުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު މި ޤާނޫނު

ބިއުރޯއަށް    18 އިޚްތިޔާރު  ފިޔަވަޅުއެޅުމުެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކުރާ ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  )ޅ(  

ހިމެނޭ   މަޢުލޫމާތު  އުފެއްދުންތަކުެގ  ހުށަހަޅާ  ބިއުރޯއަށް  ދަށުން 

ބިއުރޯއިން   ައދާހަމަކޮށް ދަފްތަރެއް  އެކުލަވާލަިއ، 

   ވެ.އެ ވާނެބަލަހައްޓަން

 

ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގެ  

 ގިންތިތައް 
ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .9 ފަންނީ    5މި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކުރަންވާނީ، އަންނަނިިވ ިގންތިތަކުެގ ތެރެއިން 

 ިގންތިއަކަށް ފެތޭ ޮގތަށެވެ. 

ނުވަތަ    (1)    ބެލުމަށް،  މީހުން  ޢުމުރުފުރައެއްެގ  ހުރިހާ 

އުފެއްދުންތަކުެގ   އެކަށީެގންވާ  ކިޔުމަށް  ނުވަތަ  އަޑުއެހުމަށް 

 ؛ިގންތި

ބެލުމަށް،    (2)    ކުޑަކުދިން  ދަށުން  އިރުޝާދުެގ  ބެލެނިވެރިއެްއެގ 

އެކަށީެގންާވ   ކިޔުމަށް  ނުވަތަ  އަޑުއެހުމަށް  ނުވަތަ 

 ؛އުފެއްދުންތަކުެގ ިގންތި

ކޮންޓެން  (3)    ހިމެނޭ  އުފެއްދުެމއްަގއި  ެއ   ެގޓްއެ  ޮގތުން، 

އުފެއްދުން ބެލުމަށް، ނުވަތަ އަޑުއެހުމަށް، ނުވަތަ ކިޔުމަށް  
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ކަނޑަެއޅޭ  ބިނާކޮށް  ޢުމުރުފުރާތަކަކަށް  ަވކި  އެކަށީެގންވާ 

 ؛އުފެއްދުންތަކުެގ ިގންތި

ބަޔަކު    (4)    ފަންނެްއެގ  އަޑުއެހުމަށް، ވަކި  ނުވަތަ  ބެލުމަށް، 

 ނުވަތަ ކިޔުމަށް ެއކަށީެގންވާ އުފެއްދުންތަކުެގ ިގންތި. 

) )ށ(   އަކުރުެގ  އެ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 4މި   )

ބެލުމަށް،  ބަޔަކު  ފަންނެއްެގ  ވަކި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ނަންބަރުަގއި 

ކިޔުމަށް ެއކަށީެގންވާ އުފެއްދުންތަކުެގ  ނުވަތަ ައޑުއެހުމަށް، ނުވަތަ  

ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އުފެއްދުންތައް  ނިސްބަތްވާ  ިގންތިއަށް 

ވަކި   ބޭނުމަކަށްޓަކައި،  ޢިލްމީ  ނުވަތަ  ފަންނީ  ިގންތިކުރެވޭނީ 

ބެލުން   ބަޔަކު  އުނެގނޭ  ޢިލްމެއް  ަވކި  ނުވަތަ  ބަޔަކު  ފަންނެއްެގ 

އުފެއްދު އެފަދަ  އަދި،  ޮގތަށެވެ.  ޢާންމުކުރުމަކީ ހުއްދަކުރާ  ންތައް 

 މަނާކަމެކެވެ. 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއވެސް ފަންނީ    5މި ޤާނޫނުެގ   )ނ(  

ިގންތިއަކަށް   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  އުފެއްދުމެއް 

ހަދާ    ނުފެތޭ ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ނުވަތަ  ޮގތަށް، 

ނުލަިއ ަގާވއިދުަގއި   ފުރިހަމަކުރުމަކާ  ކަންކަން  ބަޔާންކުރާ 

 ޢާންމުކުރުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 

ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގެ ޝަރުޠު  

 ކަނޑައެޅުން 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ ިގންތިއަކަށް ފެތޭ   9މި ޤާނޫނުެގ    .10

އުފެއްދުންތަކުަގއި   ިގންތިައކަށް  ފަންނީ  އެ  ޝަރުޠުތަކާއި،  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

މި  ޢުމުރުފުރާ،  އެކަށީެގންާވ  ބެލުމަށް  އުފެއްދުންތައް  ފަންނީ  ނިސްބަތްވާ 

ެއ   އަދި،  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ބިއުރޯއިން  ކަނޑަެއޅުމުަގއި  ޝަރުޠުތައް 

 ވާނެެއވެ. ރިޢާޔަތްކުރަން
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 ؛ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންަގނޑު )ހ(  

 ؛ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީެގންވާ ބަހުރުވަ )ށ(  

 ފައިދާހުރި މަޢުލޫމާތު އެކުލެވެންވާނެ މިންވަރު.  )ނ(  

 

ޢާންމުކުރުން ހުއްދަނޫން  

 ކޮންޓެންޓް 
 މަނާކަމެކެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ޢާންމުކުރުމަކީ   .11

ފުރައްސާރަކުރުމުެގ   )ހ(   އިސްލާމްދީނަށް  އަދި  ޚިލާފު  އިސްލާމްދީނާ 

ހިތްވަރުދިނުމުެގ  ކަންކަމަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ބަހުރުވަ  ޢަމަލުތަކާއި 

ދީނީ   ދިވެހިރައްޔިތުންެގ  ނުވަތަ  ބަހުރުވަ،  ޢަމަލުތަކާއި 

 ؛ޢަމަލުތަކާއި ބަހުރުވައެއްބައިވަންތަކަމަށް އުނިކަމެްއ އަންނަ 

ުގޅުން   )ށ(   ޖިންސީ  ނުވަތަ  މަންޒަރު  ހާމަާވ  ުގނަވަންތައް  ޖިންސީ 

 ހިންާގ މަންޒަރު.

 

ގިންތި އަންގައިދޭ ނިޝާނާއި  
ޢުމުރުފުރާ، އަދި ޚާއްޞަވާ  

 ފަރާތްތައް ހިމެނުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .12 ފަންނީ    5މި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ިގންތި  ޢާންމުކުރާއިރު، އެ އުފެއްދުމެއް ނިސްބަތްާވ  އުފެއްދުންތައް 

އުފެއްދުމެްއ   އެ  ބިނާކޮށް  ިގންތިއަށް  އެ  ނިޝާނާއި،  އަންަގއިދޭ 

ބެލުން، ނުވަތަ އަޑުއެހުން، ނުވަތަ ކިޔުން ެއކަށީެގންވާ ޢުމުރުފުރާ  

ނުވަތަ އެ އުފެއްދުމެއް ޚާއްޞަވާ ފަރާތްތައް އެނޭގނެ މަޢުލޫމާތު ެއ 

 ފެއްދުމުަގއި ޢާންމުކޮށް ހިމަނަންވާނެއެެވ. އު

ޤާނޫނުެގ   )ށ(   ފަންނީ    5މި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ދައްކާ   ޢާންމުކޮށް  އުފެއްދުމެއް  ތެރެއިން  އުފެއްދުންތަކުެގ 

ނިޝާނާިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ތަނެއްަގއި، 

 ހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަ

ަމޢުލޫމާތު   )ނ(   ނިޝާނާއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
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ނިޝާނާިއ  އެ  އުފެއްދުންތަކުަގއި  ފަންނީ  ޮގތާއި،  ހުންނަންވީ 

ޢާންމުކޮށް  އުފެއްދުންތައް  އެ  އަދި  ޮގތް،  ހިމަނަންވީ  މަޢުލޫމާތު 

ބަހައްޓަންވީ ޮގތުެގ ތަފްޞީލު، މި ދައްކާ ތަންތަނުަގއި ެއކަންކަން  

 ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުން 

 
ޤާނޫނުެގ    .13 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުން  ފަންނީ    5މި  ެއއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އުފެްއދުމެއްެގ ކޮންޓެންޓެއް ިމ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ  އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ އެ  

ފަރާތަކަށް   ެއްއވެސް  ޢާންމުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށުން 

ލިޔުމުން  ބިުއރޯއަށް  އެފަރާތަކުން  ޝަކުވާ  އެކަމުެގ  ފެނިއްޖެނަމަ 

ެއ  ތެރޭަގއި    ހުެގ)ދޭއް( ދުވަ  2ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި، ރަސްމީ ބަންދުނޫން  

 ޝަކުވާ ބެލުމާމެދު ބިއުރޯއިން ޮގތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ. 

 

ޤާނޫނުެގ    .14 މޮނިޓަރކުރުމުގެ ބާރު  އުފެއްދުންތައް    5މި  ފަންނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ޢާންމުކުރުމުަގއި މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ ެއއްޮގތަށް  

 ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި، އެކަން މޮނިޓަރކުރުމަކީ ބިއުރޯެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .15 ގިންތި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުން  ފަންނީ    5މި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ޤާނޫނުެގ   މި  ުގޅޭޮގތުން  ދަށުން   13އުފެއްދުމަކާ  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

މި ޤާނޫނުެގ   ބެލުމަށްފަހު، ނުވަތަ  ވަނަ    14ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާެއއް 

މޮނިޓަރކޮށް  އުފެއްދުމެއް  އެފަދަ  ބިއުރޯއިން  ދަށުން  މާއްދާެގ 

ދުމެއް ނުވަތަ އެ އުފެއްދުމެްއެގ ކޮންޓެންޓް ބެލުމަށްފަހު، އެ އުފެއް
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ޢާންމުކޮށްފައިވަނީ މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދާ  

އުފެއްދުމެއްެގ   އެ  ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ،  ބިއުރޯއަށް  ޚިލާފަށްކަމަށް 

މަނާ   އުފެއްދުެމއްަގިއ  އެ  ނުވަތަ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ިގންތި 

އެކަ ހިމެނޭނަމަ  ބިއުރޯއިން ކޮންޓެންޓް  އެފަރާތަށް  ން 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ބިއުރޯއިން އެންުގމެއް އަންާގ ތާރީޚުން  )ށ(  

ިގނަެވެގން   ެއ   7ފެށިެގން  ުމއްދަތަށް  ދުވަހުެގ  )ހަތެއް( 

ޢާންމުކުރުން  ކޮންޓެންޓް  އުފެއްދުމެއްެގ  އެ  ނުވަތަ  އުފެއްދުމެއް 

ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުން ަވުގތީޮގތުން މެދުކަނޑާލުމަށް އެ އުފެއްދުމެްއ  

ބިއުރޯއިން  ޢާންމުކުރާ ފަރާތަށް  ފޯރުކުރާ  ނުވަތަ    ވެ. އެއެންިގދާނެ 

އަދި، އެފަދަ އެންުގމެއް އަންާގފައިވަނިކޮށް، އެ އެންުގމާ ެއްއޮގތަށް 

އިޞްލާޙުކުރުމަކާ ނުލައި އެ ެއންުގމުެގ މުއްދަތުަގއި އެ އުފެްއދުމެއް 

ނުވަތަ  ޢާންމުކުރުމަކީ  ކޮންޓެންޓް  އުފެއްދުމެްއެގ  އެ  ނުވަތަ 

 ނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ފޯރުކޮށްދި

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ބިއުރޯއިން ނިންމާ ނިންމުން ނިންމާތާ   )ނ(  

ީވއެންމެ   24ިގނަެވެގން   ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރުެގ  )ސައުީވސް( 

ފޯރުކޮށްދޭ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ޢާންމުކުރާ  އުފެއްދުމެްއ  އެ  އަވަހަކަށް 

އަންަގންވާނެއެވެ. އަދި، އެކަމާ ފަރާތަށް ބިއުރޯއިން އެކަން ލިޔުމުން  

ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ބިއުރޯއަށް  ުގޅޭޮގތުން 

 ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެެއވެ. 

އެންުގމުަގިއ   )ރ(   އެންުގެމއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އިޖުރާއަތުތައް  ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ 

 ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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ކޮންޓެންޓް  )ހ(  .16 ނިންމުން ޝާއިޢުކުރުން  އުފެއްދުމެްއެގ  އެ  ނުވަތަ  އުފެއްދުމެއް  ފަންނީ 

މެދުކަނޑާލުމަށް  ވަުގތީޮގތުން  ފޯރުކޮށްދިނުން  ނުވަތަ  ޢާންމުކުރުން 

ޤާނޫނުެގ   މި  ދަށުން   15އެންުގމަށް  ެގ  )ށ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

 24ބިއުރޯއިން ނިންމައިފިނަމަ، ެއ ނިންމުން ނިންމާތާ ިގނަވެެގން  

ވީސް( ަގޑިއިރު ތެރޭަގިއ ބިއުރޯއިން އެ ނިންމުން ޢާންމުކޮށް އު )ސަ

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

ބިއުރޯއިން ޝާއިޢުކުރާ   )ށ(   ނިންމުމުަގިއ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން 

ގަވާއިދުަގިއ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކަންކަން  ހިމަނަންވީ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ބިއުރޯގެ ނިންމުން  

 މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން 
ސަބަބުން  )ހ(  .17 ނިންމުމެއްެގ  ނިންމާ  ބިއުރޯއިން  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

އެފަރާތަކަށް  ލިބޭކަމަށް  އުނިކަން  ޙައްޤަކަށް  ފަރާތެްއެގ  އެްއވެސް 

ނިންމާތާ   ނިންމުން  ބިއުރޯެގ  ( ތިރީސް)   30ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

އެދި  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް  ނިންމުން  އެ  ތެރޭަގއި،  ދުވަހުެގ 

 . ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލައެްއ   )ށ(  

ލިބޭތާ   ހުށަހެޅުން  ތެރޭަގިއ    7ހުށަހެޅުމުން، އެ  )ހަތެއް( ދުވަހުެގ 

އެ މައްސަލައާމެދު ބިއުރޯއިން ޮގތެްއ ނިންމައި، ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި 

ތެރޭަގިއ  ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންަގންވާ  ނެއެވެ. އަދި، އެ މުއްދަތުެގ 

 އެ ނިންމުން ބިއުރޯއިން ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު  

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 
ިމ  )ހ(  .18 ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ ޚިލާފުާވ ފަރާތްތަކާމެދު 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  
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ައންނަނިވި އެްއޮގތަށް  އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުަގއި   ހަދާ 

 ޮގތުެގމަތިން ފިޔަވަޅުެއޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބިއުރޯއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ކުޑަބޮޑުމިނަށް    (1)    ޢަމަލެްއެގ  ކޮށްފަިއވާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  މި 

ނޫން   -/5,000ބަލައި   ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްވުރެ  )ފަސްހާސް( 

 ؛ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ،   (2)    ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ތަކުރާރުކޮށް ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ ކޮންމެ ފަހަރަކު، މި މާއްދާެގ  

( ެގ  ކޮށްފައިވާ 1)ހ(  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

އިތުރު   އިތުރުން،  )އެއްހާސް(    -/1,000ޖޫރިމަނާެގ 

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ޤާނޫނާ  މި   )ށ(   ަގވާއިދުަގިއ،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

ޖޫރިމަނާކުރާނެ  ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޢަމަލުެގ  ކުރާ  ޚިލާފަށް 

ތަފްޞީލުކޮށް  އުސޫލުތައް  ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ  ޢަދަދުތަކާއި، 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
ިމ  )ހ(  .19 ގަވާއިދު ހެދުން  ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ހަދާނީ   ަގާވއިދުތަްއ  އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

 ންނެވެ. ބިއުރޯއި

މި   )ށ(   ގަވާއިދުތަްއ،  އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ޢަމަލުކުރަން ތެރޭަގިއ  )ތިނެއް(    3ފަށާތާ   ޤާނޫނަށް  މަސްދުވަހުެގ 

 .ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ
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ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު    .20 އުވާލެވޭ ގަވާއިދުތައް  )ޢާންުމ   2008/6މި ޤާނޫނަށް 

ަގާވއިދުތަްއ  ަގއި ހިމެނޭ އަންނަނިވި    1ަގާވއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ ޖަދުވަލު 

 އުވުނީއެވެ. 

 ؛ިގންތި ކަނޑައެޅުމާިއ، ދަރަޖަކުރުމުެގ ަގވާއިދު )ހ(  

 ؛ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލް ކްލެސިފައިކުރުމުެގ ަގވާއިދު )ށ(  

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޝާއިޢުކުރާ ައދަބިއްޔާތު ފާސްކުރުމުެގ ަގވާިއދު. )ނ(  

 

ފަށާނީމި    .21 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  ފާސްވެ  ،ޤާނޫނަށް  ޤާނޫނު  ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި 

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

ހިނދަކު  .22 މާނަކުރުން  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި  އަންނަނިިވ  ، މި 

އެވަނީ  ދީފައި  ލަފުޒުތަކަށް  ލަފުޒުތަކަށް  އެ  ، ޢިބާރާތްތަކާއި  ޢިބާރާތްތަކާއި 

 އެވާ މާނަކުރުމެވެ.  ތިރީަގއި ދީފައި

ވަނަ   5މި ޤާނޫނުެގ  ، "ފަންނީ އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަޑު  ، މާއްދާަގއި  ނުަވތަ  ހިމަނައިެގން  އަޑު 

ނުވަތަ  ޙަރަކާތްކުރާ  ބާވަތެްއެގ  ހުރިހާ  އުފައްދާ  ނުހިމަނާ 

އުފެއްދުންތަކަށާއި  ހުންނަ  ކުރެހުން  ނުވަތަ  ފޮޓޯ،  ، ޙަރަކާތްނުކުރާ 

ލަވަައށާއި، ފޮތަށާއި ތަމްސީލަށާއި، ޅެމަށާއި،  ، ޑްރާމާއަށާއި 

ތެރެއިން،  ، ނެށުމަށާއި އުފެއްދުންތަކުެގ  ސްޓޭޖްޝޯވފަދަ 

ޑިޖިޓަލް  ނުވަތަ  ސްޓްރީމިންގ  ެވބް  ނުވަތަ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް  ޮގތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ   ،

 އުފެއްދުމަށެވެ. 

ވީޑިޯއ   )ށ(   ނުވަތަ  ފިލްމެއް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ފިލްމު" 

ރެކޯޑުކުރެވިފަިއާވ   ދެއްކުމަށްޓަކައި  ފަހުން  ނުވަތަ  ރެކޯޑިންގއެްއ 
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އެނޫންވެސް   ެއކުލެޭވ  މައްޗަށް  އިމޭޖްތަކެއްެގ  މޫވިންގ  ވިޝުއަލް 

ނުވަތަ  ބައެްއ  ފިލްމެއްެގ  ތެރޭަގިއ،  ޭއެގ  ރެކޯޑިންގއަށެެވ. 

 ފިލްމެއްެގ ކޮޕީެއއް ނުވަތަ ފިލްމެއްެގ ބަެއްއެގ ކޮޕީވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ެއވަނީ )ނ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ޤާނޫނުެގ  ، "ިގންތިކުރުން"  ވަނަ   9މި 

އުފެއްދުމެްއ  މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިގންތިތަކުެގ ތެރެއިން، އެ  

ވަނަ   6އެންމެ އެކަށީެގންވަނީ ކޮން ިގންތިއަކަށްކަން، މި ޤާނޫނުެގ  

 މާއްދާެގ ދަށުން ކަނޑަެއޅުމަށެވެ. 

ޝާއިޢުކުރުމާއި،    ކަމަށް"ޢާންމުކުރުން"   )ރ(   ެއވަނީ،  ބުނެފައި 

ނުވަތަ ޑުރެކޯ ޕްލެޓްފޯމްތަކުަގއި  ޑިޖިޓަލް  ިވއްކުާމއި،  ކޮށްެގން 

ވަސީލަތްތަްއ  އެކި  ހިމެނޭޮގތުން  ޚިދުމަތްތަްއ  ވެބްސްޓްރީމިންގ 

ނުވަތަ  ބެލޭޮގތަށް،  ނުވަތަ  ފެންނަޮގތަށް،  ޢާންމުކޮށް  މެދުވެރިކޮށް 

ދެއްކުމާިއ   ބެހެއްޓުމާިއ،  ކިޔޭޮގތަށް  ނުވަތަ  އިޭވޮގތަށް،  އަޑު 

 ހުށަހެޅުމަށެވެ. 

އެވަނީ  )ބ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ރެކޯޑިންގ"  ހިަމނައިެގން  ، "ވީޑިއޯ  އަޑު 

ނުވަތަ އަޑު ނުހިމަނާ އުފައްދާ، ޙަރަކާތްކުރާ ނުވަތަ ޙަރަކާތްނުކުރާ 

 މަންޒަރު ހިމެނޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްެގ އުފެއްދުންތަކަށެވެ. 

ބުނެފައި އެވަނީ )ޅ(   ، ފޮތާއި، މަޒުމޫނާއި  ،"އަދަބީ އުފެއްދުން" ކަމަށް 

)ބަންޖާއި  ،ޅެމާއި ، ވާހަކަާއއި ބަހުރުވަ  ، ފަރިއްސާއި ، ަވޒަން 

ހިމެނޭޮގތުން(، ކާއާއި ، ރައިވަރާއި ބަސް   އަންބާ  ލަވަފަދަ،  އާއި 

ހުންނަ   އުފައްދާފަިއ  ޮގތަކަށް  ދޭހަވާފަދަ  މާނައެއް  ބޭނުންކޮށްެގން 

 ކޮންމެ ފަންނީ އުފެއްދުމަކަށެވެ. 

"ޅެން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ، ހިތުަގިއ އުފެދޭ ޝުޢޫރެްއ ނުވަތަ   )ކ(   

ވަޒަނަކަށް   ދޭހަވާޮގތަށް  މާނައެއް  ޝުޢޫރެއް،  ވައްދާ  ހިތަށް 

ފާޅުކުރާ  އެކުލަވާލަިއެގން  މައްޗަށް  ބައިތުތަކެއްެގ  ފެތޭނެހެން 
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އަދި  ފަރިހި  އަންބާއާިއ،  ކާާއއި،  ބަންޖާިއ،  ބަސްތަކަށާއި، 

 ޗަށެވެ.  ރައިވަރުފަދަ ތަކެއް

މިޔުޒިކީ  ، "ލަވަ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މިޔުޒިކުެގ ހަމަޔަށް ފެތޭ )އ(   

އަދަބީ   ހުންނަ  އުފައްދާފަިއ  ކިޔޭޮގތަށް  ރާަގކަށް  ހަމައެއްެގ 

 އުފެއްދުންތަކަށެވެ. 

، "ވީޑިއޯ ޭގމް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޭގމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ވ(   

އެހެންވެސް  ، ޭގމްތަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ   ނުވަތަ  ސީޑީތަްއ 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން ކުޅޭ ތަފާތު ޭގމްތަކަށެވެ. 

"ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )މ(  

ހުއްދަ   2010/16 ދަށުން  ެގ  ޤާނޫނު(  )ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުެގ 

އެހެން  ލިބިެގން   މަރުކަޒަކުން،  ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އަލުން  ނުެގނެސް  އުނިއިތުރެއް  ެއްއެވސް  ކޮންޓެންޓް  ބައެްއެގ 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށެވެ. 

ެއވަނީ )ފ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ޤާނޫނުެގ  ، "ކޮންޓެންޓް"  ވަނަ    5މި 

ހުންނަ   އުފެއްދުމެއްަގއި  ފަންނީ  ނުވަތަ ، މަންޒަރުމާއްދާަގިއވާ 

 ނުވަތަ ލިޔުމަށެވެ. ، ނުވަތަ މަންޒަރާއި އަޑު ، އަޑު

ލަވަާއއި )ދ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އާޓްސް"  ، "ޕަރފޯމިންގ 

އެކުލެޭވ ، ނެށުމާއި، މިޔުޒިކާއި އާޓްސް  ޕަރފޯމިންގ  ތަމްސީލްފަދަ 

 ޝޯވއަށެވެ. 

"ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން" ނުވަތަ "ބިއުރޯ" ކަމަށް  )ތ(  

ނަންބަރު   އޮފީހުެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި 

އުފައްދަިއ،  2006  ރީ ބުރުވަފެ  7)  13/2006 ދެންނެވުމުން   )

އޮފް  ބިއުރޯ  ނޭޝަނަލް  ހިނަގމުންދާ  ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ 

 ކްލެސިފިކޭޝަނަށެވެ. 



 

 

 

 

 

 

 18 

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަންނުވެރިކަން ޙިމާޔަތްކޮށް   )ލ(  

މަސްޫއލިއްޔަތު   ކަނޑަެއޅުމުެގ  ސިޔާސަތުތައް  ދެމެހެއްޓުމާުގޅޭ 

 އެއިރެއްަގއި ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާއަށެެވ. 

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަންނުވެރިކަން ޙިމާޔަތްކޮށް   )ގ(   

މަސްޫއލިއްޔަތު   ކަނޑަެއޅުމުެގ  ސިޔާސަތުތައް  ދެމެހެއްޓުމާުގޅޭ 

 ވަޒީރަށެެވ.އެއިރެއްަގއި ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާެގ  

 
 

 


