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 24/ 2022  ނަންބަރ    ބިލ  
 
 

 ބިލ    މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ   ކ ނި 
 

 ބާބ    އެއްވަނަ 
 ފެށ ން 

 

ދެމެހެއްޓެނިިވ  މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ނި   )ހ(  .1 ތަޢާރ ފާއި ނަން  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ކަންކަން 

ހިން ރާވައި  ައސަރ ތަްއ  ަގއިޮގތ ަގއި  ނޭދެވޭ  ކ ރާ  ކ ނިން   ،

ޞިއްޙަތ  ނައްތާލަ ޢާންމ   ތިމާވެއްޓާއި  މަދ ކޮށް،  ނ ވަތަ  އި 

މިންަގނޑ ތަކާިއ   އ ސޫލ ތަކާއި  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ރައްކާތެރިކޮށް، 

 އިޖ ރާއަތްތައް ކަނޑަެއޅ މ ެގ ޤާނޫނެވެ.

 "ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޤާނޫނ " އެވެ.  ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 

 މި ޤާނޫނ ެގ މައިަގނޑ  މަޤްޞަދ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.   .2 މަޤްޞަދ ތައް 

ލިބޭ  )ހ(   ތިާމވެއްޓަށް  ތަޣައްޔަރ ވ ާމއި،  ތިމާވެށި  ސަބަބ ން  ކ ނީެގ 

ޢާންމ    ކ ޑަކ ރ މާއި  ނ ރައްކާތަްއ  ެގއްލ ން  ހ ރި  ޞިއްޙަތަށް 

 ؛ބާރ  އެޅ ން  ކ ޑަކ ރ މަށް

މިންވަރ   )ށ(   އ ފައްދާ  އެޅ މާއި،  ބާރ   ހ އްޓ ވ މަށް  އ ފެއްދ ން  ކ ނި 

ކ ނިން  ރީސަިއކަލްކ ރ މާިއ،  ބޭނ ންކ ރ މާއި،  އަލ ން  މަދ ކ ރ މާއި، 

 ؛ބޭނ ންތެރި މާއްދާތައް އިޢާދަކ ރ މަށް ބާރ  އެޅ ން
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އެ )ނ(   ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ދިރިއ ޅޭ  ެއކަށީެގންާވ    މީހ ން  ރަށަކާ 

މިންވަރެއްެގ، އަދި ތިމާެވއްޓަށާއި ޢާންމ  ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ެގއްލ ން 

ެމނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި  ކ ރެވިފަިއވާ  ބައްޓަން  ޮގތަކަށް  ކ ޑަކ ރެވޭނެ 

ދެމެހެއްޓެނިިވ   ރައްޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތް  އެ  ޤާއިމ ކޮށް،  ނިޒާމެއް 

 ؛ނާ ޮގތެއްަގއި ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މަގ ފަހިކ ރ ންއަދި ހަރ ދަ

ރަށްރަށާއި  )ރ(   ދޫކޮށްފައިވާ  ފަތ ރ ވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ރަށްރަށާިއ   ،ތަންތަނާއި ދޫކޮށްފަިއވާ  މަސަްއކަތްކ ރ މަށް  ޞިނާޢީ 

ތަންތަނާއި، އެނޫންވެސް މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށް ފިޔަވަިއ އެކިެއކި  

ކޮށްފައިާވ ނ ަވތަ ބޭނ ންކ ރެވޭ، ކ ނި އ ފެދޭ ނ ވަތަ  ބޭނ ންތަކަށް ދޫ

އެ ތަންތަނ ަގއި  ތިމާެވއްޓަށާިއ    އ ފައްދާ  އަދި  އެކަށީެގންވާ  ތަނަކާ 

ޮގތަކަށް   ކ ޑަކ ރެވޭނެ  ެގއްލ ން  ލިބޭ  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމ  

ޤާއިމ ކޮށް   ނިޒާމ ތަކެއް  މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި  ބައްޓަންކ ރެވިފަިއވާ 

 ؛ހިންގ މަށް މަގ ފަހިކ ރ ން

ކ ނި   )ބ(   މެނޭޖ ނ ކ ރެވޭ  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ފެންވަރ ަގއި  ރަށ  

ކ ނި  ސަރަޙައްދީ  މެނޭޖ ކ ރ މަށް  ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންވާ 

ހަރ ދަނާ  ނިޒާމ ތަްއ  އެ  ޤާއިމ ކޮށް،  ނިޒާމ ތައް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ 

 ؛ޮގތެްއަގއި ހިންގ މަށް މަގ ފަހިކ ރ ން

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ޢާންމ    )ޅ(   ކ ނި  ޮގތ ަގއި  ޚިދ މަތެއްެގ  ބޭނ ންތަކ ެގ 

ފަރާތްތަކ ެގ   ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  އެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި،  ޚިދ މަތް 

ޒިންމާތަކާއި އިޚްތިޔާރ ތަކާއި، އެ ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކ ެގ  

 ؛ޙައްޤ ތަކާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅ ން

ެގއްލ މ ެގ   )ކ(    ޤަޞްދ ގައިދޭ  ނިޒާމ ތަކަށް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

ހިންަގއި  ނިޒާމ   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން 

ގ ޅިެގން  ެގއްލ މާ  ލިބޭ  ސަބަބ ން  އިހ މާލ ވ މ ެގ  ބެލެހެއްޓ މ ަގއި 
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 ؛އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދ  ފިޔަވަޅ  އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން

މ ެގ ޚިދ މަތ ަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ެގ ބަިއވެރިވ ން  ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ  )އ(   

 ؛އިތ ރ ކ ރ ން

ޢާންމ    )ވ(    ތިާމވެއްޓަށާިއ  ހިންގ މ ަގއި  ނިޒާމ   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

 ؛ލިބޭ ެގއްލ ންތައް ކ ޑަކ ރ ން ށްޞިއްޙަތަ

ބަިއެވރިވ ން ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތް ދިނ މ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ   )މ(  

 ؛އިތ ރ ކ ރ ން

ފަރާތް  )ފ(   އ ފައްދާ  ކ ނި  މަރ ޙަލާއެއްަގއި  ހ ރިހާ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

 ؛ޒިންމާކ ރ ވ ން

ބައިވެރިވެފަިއވާ )ދ(   އ ފެއްދ މާިއ    ،ދިވެހިރާއްޖެއިން  ކ ނި 

މެނޭޖ ކ ރ މާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްާވމީ މ ޢާހަދާތަކ ން ލާޒިމ ކ ރާ ކަންކަން 

 އަދި؛ ލ ތައް ޤާއިމ ކ ރ ންސޫތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ ޮގތްތައް ނ ަވތަ އ 

އެކަށީެގންާވ   )ތ(   އަދި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޚިދ މަތްތައް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

ޮގތ ން   ދިނ މ ެގ  ނެޭގނެ  ޮގތެްއަގިއ  އަގ   ކަނޑައެޅ ާމއި  ައގ  

 ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން. 

 

 މި ޤާނޫނ  ހިނާގނީ އަންނަނިވި ކަންކަމ ެގ މައްޗަށެވެ.   .3 ޤާނޫނ  ހިނގާނެ ދާއިރާ 

 ؛ހ ރިހާ ބާވަތެއްެގ ކ ނި އ ފެއްދ މާއި މެނޭޖ ކ ރ ން )ހ(  

މާއްދާތައް   )ށ(   ބޭނ ންތެރި  އިޢާދަކ ރ މަށާއި،  ކ ނިން 

ކޮށްފަިއާވ   ގ ދަން  ނަްއތާލ މަށްޓަކައި  ރީސައިކަލްކ ރ މަށާއި، 

ނ ވަތަ  އިޢާދަކ ރ މ ެގ  ާމއްދާތައް  ބޭނ ންތެރި  ކ ންޏާއި، 

 ؛ނަްއތާލ މ ެގ މަރ ޙަލާަގިއވާ ކ ނި ރީސައިކަލްކ ރ މ ެގ ނ ވަތަ

އެއްވެސް   )ނ(   ކ ނި،  ބާވަތެއްެގ  ެއއްތަނ ން އެްއވެސް  ސިފަެއްއަގއި 

 ؛އަނެއްތަނަށް އ ފ ލ ން



 

 

 

 

 

 

 9 

އިމްޕޯ )ރ(   ެއކްސްޕޯޓްކ ނި  ރީއެކްސްޕޯޓްކ ރ މާިއ،  ؛ ކ ރ ންޓް ކ ރ މާއި، 

 އަދި

 ކ ނި ރިސޯސްެއއް ޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ ން.  )ބ(  

 

 ދެވަނަ ބާބ  
 ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ އަސާސްތައް 

 
އިސްކަންދޭ  ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގައި  

ތަރ ތީބާއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ  

 ދަރަޖަތައް 

ޚިޔާރ ކ ރާނެ  )ހ(  .4 މެނޭޖ ކ ރ މަށް  ކ ނި  ފަރާތްތަކ ން،  މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި 

ތަރ ތީބަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ  ޮގތެއް 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. 

 ؛އ ފެއްދ ން ހ އްޓ ވ ން  (1)   

 ؛މަދ ކ ރ ން  (2)   

 ؛އަލ ން ބޭނ ންކ ރ ން  (3)   

 ؛މަރާމާތ ކ ރ ން  (4)   

 ؛ރީސައިކަލްކ ރ ން   (5)   

 ؛ބޭނ ންތެރި މާއްދާތައް އ ފެއްދ މާއި އިޢާދަކ ރ ން  (6)   

 އަދި ؛ ކ ނި އެންދ ން  (7)   

 ކ ނި ޑިސްޕޯސްކ ރ ން.   (8)   

ހިންގ މ ގައި )ށ(   ޤާނޫނ   ދަރަޖަކ ރެވިފަިއާވ   މި  ، މި  މާއްދާަގއި 

ހ އްޓ ވ މަށް   އ ފެއްދ ން  ކ ނި  ތެރެއިން  ިއސްކަންދީެގން ތަރ ތީބ ެގ 

ކ ރިއެރ ވ މަށް ތަންޒީމ ކ ރ މަށާއި  ކަންކަން  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ    ، ކ ނި 

ލޯކަލް  އޮތޯރިޓީންނާިއ  އޭޖެންސީންނާއި  މިނިސްޓްރީއާއި 

 ކައ ންސިލްތަކ ން ބާރ  ައޅަންާވނެއެވެ. 
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 ތިންވަނަ ބާބ  
 މ އައްސަސާތަކ ގެ ދައ ރ  

 
ޢަމަލ ކ ރާ ކޮންމެ ފަރާތަކ ންމެ، މި ޤާނޫނ ަގއި  މި ޤާނޫނ ން ބާރ     .5 ތަންފީޛީ އ ސޫލ ތައް  ލިބިެގން 

އ ސޫލ ތަްއ   އަންނަނިވި  ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ  ކަންކަން  ބަޔާންކ ރާ 

 ނަަގހައްޓަންވާނެެއވެ. 

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ )ހ(   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ހިންގ މ ެގ    ، ކ ނި  ދައ ލަތް 

މަސްއޫލިއްޔަތ  ެއކި ފަންތިތަކ ަގިއ ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ އިދާރާތަކާއި،  

އަދި މ ޅި މ ޖ ތަމަޢ އާިއ  ، ވިޔަފާރިތަކާއި  ،ތަކާއިނާޢަތްޞިކި  އެކިއެ

 ؛ވަކިވަކި ފަރ ދ ން ޙިއްޞާވާންޖެހޭ ކަމެއްކަން

ކ ރިމަތިވެ )ށ(   ނ ރައްކަލެްއ  ނ ކ ރެވޭނެފަދަ   ،ތިމާވެއްޓަށް  އިޢާދަ 

ޙާލަތެއްަގއި  އޮންނަ  ބިރ   ލިބިދާނެކަމ ެގ  އެކަން  ، ެގއްލ މެއް 

ތިާމވެއްޓަށް   ނެތ މަކީ،  ސާބިތ ކ ރެވިފައި  ފ ރިހަމައަށް  ޢިލްމީޮގތ ން 

އެޅ ން   ފިޔަވަޅ   ރަްއކާތެރިވ މަށްޓަކައި  ގެއްލ މަކ ން  ލިބިދާނެ 

 ؛ފަސްކ ރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަން

 ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި:  )ނ(  

 ؛ތަފާތ  ނ ކ ރ ން  (1)   

 ؛ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތ ގައި ޚިދ ަމތް ދިނ ން  (2)   

މަތިން    (3)    އ ސޫލ ތަކެްއެގ  ހަރ ދަނާ  ފެންވަރ ަގއި  އެކަށީެގންވާ 

 ؛ޚިދ މަތް ދިނ ން

 ؛ދެފ ށް ފެންނަ ސިޔާސަތެއް ެގންގ ޅ ން  (4)   

އަގ  އިޤްތިޞާދީ    (5)    ޚިދ މަތ ެގ  ފެތޭޮގތަށް  މިންަގނޑ ތަކަށް 

 ؛ކަނޑައެޅ ން 

ހަމަޖެއްސ ން  (6)    އިންތިޒާމ   ހޯދޭނެ  ޚިދ މަތް  ؛ ފަސޭހަކަމާއެކ  
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 އަދި

 ރައްޔިތ ންެގ ބަިއވެރިވ މާއި ަމޝްވަރާ އޮތ ން.   (7)   

ތިމާވެށި  )ރ(   ނ ވަތަ  ޢަމަލެއް  ެގއްލ ންލިބޭފަދަ  ތިމާވެއްޓަށް 

ފަރާތަކ ންމެ ކޮންމެ  ކ ރާ  ޢަމަލެއް  އެ ، ތަޣައްޔަރ ވެދާނެފަދަ 

ެގއްލ ން   ލިބޭ  މ ޖ ތަމަޢ އަށް  ތިމާވެްއޓަށާއި  ސަބަބ ން  ޢަމަލެއްެގ 

ޒިންާމ  މާލީ  ެއކަމ ެގ  އިޢާދަކ ރ މަށްޓަކައި،  ކ ޑަކ ރ މަށާިއ 

 ؛ފ ރިހަމަޮގތ ަގއި އ ފ ލަންޖެހޭކަން

ދ ނ  ތަނެއްަގއި މެނޭޖ ކ ރ މަށް ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި އެ ކ ނި އ ފެ )ބ(  

 ؛އިސްކަން ދިނ ން

ކ ރާ  )ޅ(   ތިމާެވއްޓަށް  ސަބަބ ން  ތަކެތީެގ  ބޭނ ންކ ރާ  ނ ވަތަ  އ ފައްދާ 

މަސައްކަތ ަގިއ   ކ ރާ  ދައ ލަތ ން  ކ ޑަކ ރ މަށް  އަސަރ ތައް 

ފަރާތްތަކ ން   ، އ ފެއްދ ންތެރިންނާއި ބޭނ ންކ ރާ  ޚިދ މަތް  ތަކެްއޗާއި 

ޙިއްޞާވާންޖެހޭކަމާިއ، އެފަދަ ތަކެތި އ ފެއްދ މާިއ ރަްއކާތެރިކަމާެއކ   

ދެމެދ ގައި ޒިންމާތަކެްއ    ، ނައްތާލ މާ  ފަރާތްތަކ ން  އެ 

 އ ފ ލަންޖެހޭކަން ދެނެަގތ ން.

 

ސިޔާސަތ ތަކާ ކ ނި   )ހ(  .6 ސިޔާސަތ  ކަނޑައެޅ މ ގެ ޒިންމާ  ކަނޑަައޅާ  ސަރ ކާރ ން  މެނޭޖ ކ ރަންވާނީ 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ކަނޑައަޅާނީ   )ށ(   ސިޔާސަތ ތައް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 މިނިސްޓަރެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރ  ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތ ތަްއ   )ނ(  

މިނިސްޓްރީެގ   ޝާއިޢ ކޮށް  ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

ސިޔާސަތ ތަކަށް  އެ  އަދި  ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ.  ވެބްސައިޓ ަގއި 

ެގޒެޓ ކޮށް   ަގާވއިދ ން  ބަދަލ ތައް  ެއ  އަތ ެވއްޖެނަމަ،  ބަދަލެއް 
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 ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީެގ ވެބްސައިޓ  

ހިންާގ  )ރ(   ނ ވަތަ  ރާާވ  މަސައްކަތެއް  ގ ޅ ންހ ރި  މެނޭޖ ކ ރ މާ  ކ ނި 

އެކަށައަޅާ   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތަކ ންވިޔަސް  ކޮންމެ 

 ސިޔާސަތ ތަކަށް ފ ރިހަމައަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ޤާނޫނ ެގ    .7 ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ ން  ކަނޑައަޅާ  ވަނަ    6މި  މިނިސްޓަރ   ޮގތ ެގމަތިން  މާްއދާަގިއވާ 

ތަންފީޛ ކ ރާނީ،  ޤާނޫނ   މި  ޮގތ ެގމަތިން  ެއްއޮގތްވާ  ސިޔާސަތ ތަކާ 

އޮތޯރިޓީންނާއި، އޭޖެންސީންނާއި ކައ ންސިލްތަކ ން އަދި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ 

 ޒިންމާ ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކ ންނެވެ.

 

މިނިސްޓްރީން    .8 އޫލިއްޔަތ ތައް މިނިސްޓްރީގެ މަސް  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ޮގތ ން  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޤާނޫނ   މި 

 ކ ރަންވާނެެއވެ. 

މެނޭޖ ކ ރ މާބެހޭ   )ހ(   ކ ނި  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިިވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ؛ޤައ މީ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅައި ހިންގ ން

ސިޔާސަތ    )ށ(   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކަމާބެހޭ ކ ނި  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ، 

ކަމާބެހޭ  ދައ ލަތ ެގ  ކައ ންސިލްތަކާިއ،  ލޯކަލް  މިނިސްޓްރީތަކާއި، 

ރަްއޔިތ ންެގ   ޢާންމ   ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  މަދަނީ  މ އައްސަސާތަކާިއ، 

 ؛މަޝްވަރާ ހޯދ ން

އިޢާދަކ ރ މ ެގ   )ނ(   މާއްދާތައް  ބޭނ ންތެރި  ކ ނިން  ރީސައިކަލްކ ރ ާމއި، 

ފެންވަރ ަގިއ   ސަރަޙައްދީ  އަދި  ފެންވަރ ަގއި،  ރަށ   ނިޒާމ ތައް 

 ؛ރޭވ މަށާއި ހިންގ މަށް ބާރ  ައޅައި އެހީތެރިވ ން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، ރީސައިކަލްކ ރ މާއި، ކ ނިން ބޭނ ންތެރި މާއްދާތަްއ   )ރ(  

ބިނާވެފަިއާވ   މައްޗަށް  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  އަލ ން  ކ ނި  އިޢާދަކ ރ މާއި، 

މަގ ފަހިކޮށްދީޞި ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ިވޔަފާރިތަްއ   ، ނާޢަތްތަކާއި 
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 ؛އެކަމަށް ހިތްވަރ  ދިނ ން

މެނޭޖ ކ ރ މާ   )ބ(   ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މ ެގ  ކ ނި  ޢާންމ ން  ގ ޅޭޮގތ ން 

 ؛ޕްރޮްގރާމްތައް ޤައ މީ ފެންވަރ ގައި ރާވައި ހިންގ ން

ރަށަކާ  )ޅ(   އެ  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤާއިމ ކ ރ މަށް  ނިޒާމެއް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  އެކަށީެގންވާ 

އަދި   ފަންނީ  މާލީ،  ަމސައްކަތްތަކަށް،  ކ ރާ  ކައ ންސިލްތަކ ން 

 ؛އެހީ ލިބޭނެ އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖެއްސ ން ލޮޖީެގނޮޓެކް

މެނޭޖ ކ ރާ  )ކ(    ކ ނި  ފެންވަރ ަގއި  ސަރަޙައްދީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، 

 ؛މަރ ކަޒ ތައް ޤާއިމ ކޮށް ހިންޭގނެ އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖެއްސ ން

ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށ ަގާއއި ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި އަދި   )އ(   

ރަށްރަށ ަގާއިއ  ޞި ދޫކޮށްފައިވާ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތައް  ނާޢީ 

ސަރަޙައްދަކަށް   އެ  ނ ވަތަ  ރަށަކަށް  އެ  ސަރަޙައްދ ތަކ ަގިއ، 

 ؛އެކަށީެގންވާ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅ ން 

އަދި  )ވ(    ފެންވަރ ަގއި  ރަށ   ގ ޅޭޮގތ ން  ޚިދ މަތާ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

ކ ރާ  ފެންވަރ ަގިއ  ޤައ މީ  އަދި  ފެންވަރ ަގއި  ސަރަޙައްދީ 

ޤާބިލ ކަ ފަންނީ    ން މަސައްކަތްތަކ ެގ  އަދި  މާލީ  އިތ ރ ކޮށް، 

 ؛އެހީތެރިކަމާއި ލަފަޔާއި އިރ ޝާދ  ދިނ ން

މެނޭޖ ކ ރ މާ   )މ(   ޙާޞިލ ކ ރ މަށް ކ ނި  ފެންވަރ ަގއި  ޤައ މީ  ގ ޅޭޮގތ ން 

އެ  ކަނޑައެޅ މާިއ،  ލަނޑ ދަނޑިތައް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

ފަންނީ   އަދި  މާލީ  ބޭނ ންވާ  ޙާޞިލ ކ ރ މަށް  ލަނޑ ދަނޑިތައް 

ވަސީލަތްތައް ހޯދ މަށް އެކި ފެންވަރ ަގއި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ  

 ؛ކ ރ ން

ސިޔާ  )ފ(   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  އެކ ލަވާލަންޖެހޭ ކ ނި  ގ ޅޭޮގތ ން  ސަތ ތަކާ 

 ؛ޤައ މީ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކ ލަވާލ މާއި މ ރާޖަޢާކ ރ ން
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މ ައއްސަސާތަކަށް  )ދ(   ދައ ލަތ ެގ  ކަންކަމ ަގއި  މެނޭޖ ކ ރ މާބެހޭ  ކ ނި 

 ؛ލަފަޔާއި އިރ ޝާދ  ދިނ ން

ނިޒާާމގ ޅޭ   )ތ(   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ެއންމެހައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކަމާބެހޭ  ދައ ލަތ ެގ  ބަލަހައްޓައި،  އެްއކޮށް،  ތަފާސްހިސާބ  

މިނިސްޓްރީެގ   މަޢ ލޫމާތ   އެ  ފޯރ ކޮށްދީ،  ފަރާތްތަކަށް 

 ؛ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރ ން

 ހަރ ދަނާކ ރ މަށްޓަކައި  ކޮށްޤީތަރައް ދާއިރާ  ކ ރ މ ެގޖ މެނޭ ކ ނި )ލ(  

 ކ ރ މާގ ޅޭ ޖ މެނޭ ކ ނި ހިންާގ ރާއްޖޭގައި ފަރާތްތަކ ން އެކިއެކި

 ؛މޮނިޓަރކ ރ ން ލައިބަ  ކ ރިއަށްދާޮގތް މަޝްރޫޢ ތައް

ޚިދ މަތް   )ގ(    ތަރައްޤީކ ރ މާއި  ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

ފަހި   ބަިއވެރިވ ަމށް  ފަރާތްތަކ ެގ  އަިމއްލަ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި 

 ؛މާޙައ ލެއް ޤާއިމ ކ ރ ން 

ކ ނި ކ ނި   )ޏ(   ރަްއކާތެރިކަމާެއކ   މަރ ކަޒ ތަކާއި،  މެނޭޖ ކ ރާ 

ޤާއިމ ކ ރ މަށް  މަރ ކަޒ ތައް  މަސައްކަތްކ ރާ  ނައްތާލ މ ެގ 

ނިޒާމ ތަްއ   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ކަނޑައެޅ މާިއ،  ސަރަޙައްދ ތައް 

ފަރ މާކ ރ މާއި، ޤާއިމ ކ ރ ާމއި، އެ ނިޒާމ ތަކ ން ޚިދ މަތް ދިނ މާބެހޭ  

 ؛ނޑ ތައް ކަނޑައެޅ ން ަގާވއިދ ތަކާއި މިންަގ

ބޭނ ންކ ރެޭވ   )ސ(   ޤާއިމ ކ ރ މަށް  ނިޒާމ   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

ޓެސްޓ ކޮށް  ަގާވއިދ ތަކާިއ   ވަސީލަތްތައް  ސެޓިފައިކ ރާނެ 

 ؛މިންަގނޑ ތައް ކަނޑައެޅ ން 

 ސަރަޙައްދ ތައް  ޤާއިމ ކ ރާ މަރ ކަޒ ތައް ކ ރާޖ މެނޭ ކ ނި )ޑ(   

 މިންަގނޑ ތައް  ބަލަންޖެހޭ ޮގތ ން ތިމާވެށީެގ ކަނޑައެޅ މަށް

 އަދި ؛ ޢާންމ ކ ރ ން އެކ ލަވާލައި

އެންމެހައި  )ޒ(    ހަދަންޖެހޭ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި  ޤާނޫނ   މި 
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 ަގާވއިދ ތަކާއި، މިންަގނޑ ތައް ހެދ ން. 

 

އޭޖެންސީއަށް    .9 އޭޖެންސީގެ ޒިންމާތަކާއި ބާރ ތައް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ބާރ ތަްއ  މި  ޒިންމާތަކާއި  އަންނަނިވި 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ކ ރަމ ންދާ  )ހ(   ތިމާެވއްޓަށް  ޞިއްޙަތަށާިއ،  ޢާންމ   ސަބަބ ން  ކ ނީެގ 

ގ ޅިެގން   ެއކަމާ  ދެނެަގނެ،  ފަރާތްތަކަށް އަސަރ ތައް  ކަމާބެހޭ 

 ؛ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނ ން

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ   )ށ(   ތަރައްޤީކ ރ ަމށްޓަކަިއ  ކ ނި  މަސައްކަތްތައް 

 ؛ކ ރަންޖެހޭ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލ ތައް ކ ރ ން

ޢާންމ    )ނ(   ތިމާވެއްޓާިއ  ގ ޅިެގން  ހާދިސާތަކާ  ދިމާވާ  ކ ނީެގ ސަބަބ ން 

ހ އްޓ ވ މަށާއި،   އަސަރ ތައް  ކޮށްފާނެ  ނ ވަތަ  ކ ރާނެ  ޞިއްޙަތަށް 

ެގްއލ ންވިޔަ   ތިމާވެއްޓަށް  ސަބަބ ން  ހާދިސާއެްއެގ  އެފަދަ 

ތިމާވެއްޓަށް   ނ ދިނ މަށާއި  ތަޣައްޔަރ ވިޔަ  ތިމާވެށި  ނ ދިނ މަށާއި، 

 ފިޔަވަޅ  އެޅ ން. އް އިޢާދަކ ރ މަށް ކ ރާ އަސަރ ތަ 

 

ބާރ ތަްއ    .10 އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާތަކާއި ބާރ ތައް  ޒިންމާތަކާއި  އަންނަނިވި  އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ެއއްޮގތްާވ   )ހ(   ގަވާއިދ ތަކާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

ކ ނި   މަތިކ ރެވިފަިއާވ  ޮގތ ެގމަތިން  ޒިންމާ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ 

ކ ރަންޖެހޭ   ބެލ މަށްޓަކައި  އަދާކ ރޭތޯ  ޒިންމާ  އެ  ފަރާތްތަކ ން 

ބެލ މަށް   ވަކިކަެމއް  ނ ވަތަ  ޮއތޯރިޓީން  ސީދާ  ކަންކަން  އެންމެހައި 

 ؛އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެއް މެދ ވެރިކޮށް ކ ރ ން

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ހ އްދައާއި ލަިއސަންސް ކ ނި   )ށ(  

 ؛ެގނައ މާއި، ބާޠިލ ކ ރ ން ދޫކ ރ މާއި، ާއކޮށްދިނ މާއި، ބަދަލ 



 

 

 

 

 

 

 16 

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ   )ނ(   ހިންގ މ ަގއި  ޚިދ މަތްތައް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

މިންަގނޑ ތައް   އ ސޫލ ތަކާިއ  ެއ  ަގާވއިދ ތަކާއި،  ތަންފީޛ ކ ރ މާއި 

 ؛ކަންކަމާ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކާމެދ  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން

ކ ނި  )ރ(   ރަްއކާތެރިކަމާެއކ   މަރ ކަޒ ތަކާއި،  މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި 

ޤާއިމ ކ ރ މަށް  މަރ ކަޒ ތައް  މަސައްކަތްކ ރާ  ނައްތާލ މ ެގ 

ނި  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ކަނޑައެޅ މާިއ،  ޒާމ ތަްއ  ސަރަޙައްދ ތައް 

ފަރ މާކ ރ މާއި، ޤާއިމ ކ ރ ާމއި، އެ ނިޒާމ ތަކ ން ޚިދ މަތް ދިނ މާބެހޭ  

މިންަގނޑ ތަްއ   ަގާވއިދ ތަކާއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޮގތ ން 

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން

އެހެނިހެން  )ބ(   ދިނ މާގ ޅޭ  ޚިދ މަތްތައް  ޢާންމ   އަދި  ޤާނޫނާއި  މި 

ޮގތ ެގަމތިން ޢާންމ  ބޭނ ންތަކ ެގ ޚިދ މަތެއްެގ  ޤާނޫނ ތަކާ އެްއޮގތްވާ  

ބެލ މާއި،   ދެމ ންެގންދޭތޯ  ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ޮގތ ަގއި 

މިންަގނޑ ތަކަށް   ލާޒިމ ކ ރާ  ދިނ މ ަގއި  ޚިދ މަތްތައް  އެފަދަ 

 ؛ޢަމަލ ކ ރަމ ންދޭތޯ ބަލައި ކަށަވަރ ކ ރ ން

ހަދާފައި )ޅ(   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި،  ަގާވއިދ ތަކާ  މި  ވާ 

ޚިދ މަތްތައް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ 

ހިނަގމ ންދޭތޯ ބެލ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ސީދާ  

އޮތޯރިޓީން ނ ވަތަ ވަކިކަމެއް ކ ރ މަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެން 

 ؛ފަރާތެއް މެދ ވެރިކޮށް ކ ރ ން

ޤާނޫނ ތަކާޢާންމ    )ކ(    ޚާއްޞަ  ޚިދ މަތްތަކާބެހޭ    އި ބޭނ ންތަކ ެގ 

ަގާވއިދ ތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތ ެގ 

ބަދަލ    މ ރާޖަޢާކ ރ މާއި،  ައގ   ކަނޑަެއޅ މާއި،  އަގ   މަތީ  އެންމެ 

 ؛ެގނައ ން

ބޭނ ންކ ރެޭވ   )އ(    ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 
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ތަންތަން  އެފަދަ  ޙާލަތެއްަގއި  ބަލަންޖެހޭ  ވަސީލަތްތައް  ތަންތަނާއި 

 ؛ބަލައި ފާސްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ެއޅ ން

އެހެން )ވ(    ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި  ޮގތަކަށް    މި 

ދޫކޮށްފައިާވ   ފަތ ރ ވެރިކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، 

އަދި   ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި  މަސަްއކަތްތަްއ  ޞިރަށްރަށ ަގާއއި  ނާޢީ 

ެއ   ސަރަޙައްދ ތަކ ަގިއ،  ރަށްރަށ ަގާއއި  ދޫކޮށްފައިާވ  ކ ރ މަށް 

ކ ނި  އެކަށީެގންާވ  ސަރަޙައްދަކަށް  އެ  ނ ވަތަ  ރަށަކަށް 

ހިންަގމ ންދާކަން  ޮގތ ަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ނިޒާމެއް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ 

 އަދި ؛ ކަށަވަރ ކ ރ ން 

އޮތޯރިޓީން  )މ(   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ގ ޅޭޮގތ ން  މެނޭޖ ކ ރ މާ  ކ ނި 

 ކ ރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކ ރާ ެއންމެހައި ކަންކަން ކ ރ ން.

 

ކައ ންސިލްތަކ ގެ ޒިންމާތަކާއި  

 ބާރ ތައް 
ބާރ ތައް  މި    .11 ޒިންމާތަކާއި  އަންނަނިވި  ކައ ންސިލްތަކަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ގަވާއިދ ަގިއ   )ހ(   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

އެންމެހަިއ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަމަށް  ޒިންމާތަްއ  ކައ ންސިލްތަކ ެގ 

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ންކަންކަން ރަށ  އަދި ސިޓީ ފެންވަރ ަގއި 

ޕްލޭންކ ރ މާއި،   )ށ(   ފެންވަރ ަގއި  ރަށ   ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

 ؛މަޝްރޫޢ ތައް އެކ ލަވާލ މާއި، މަޝްރޫޢ ތައް ތަންފީޛ ކ ރ ން

ފެންވަރ ަގިއ   )ނ(   ސިޓީ  އަދި  ރަށ   ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

 ؛އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖެއްސ ންހަމަހަމަކަމާއެކ  ފޯރ ކޮށްދޭނެ 

ފަންނީ   )ރ(   މާލީ،  ހޯދަންޖެހޭ  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

 ؛އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ހޯދ ން

އަދި ސިޓީއެްއަގިއ   )ބ(   ރަށެއް  އެ  ބިން  ބޭނ ންވާ  މެނޭޖ ކ ރ މަށް  ކ ނި 
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 ؛ކަނޑައެޅ ން 

ޮގތ ެގމަތިން   )ޅ(   އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  މި  ސިޔާސަތ ތަކާއި  ސަރ ކާރ ެގ 

ެއ   ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ  ަގާވއިދާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން 

މަތ ން ނަާގނެ ރަށެއް ނ ވަތަ ސިޓީއެްއަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޚިދ 

 ؛އަގ  ކަނޑަެއޅ ން

ޚިދ މަތް   )ކ(    މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ފެންވަރ ަގއި  ސިޓީ  ނ ވަތަ  ރަށ  

 ؛ފޯރ ކޮށްދޭނެ ަގާވއިދާއި އ ސޫލ ތައް ހެދ ން

ޚިދ މަތ ެގ  )އ(    ބަލައި  ޮގތް  ދެމ ންދާ  ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

ަގާވއިދ ތަކާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން ފެންވަރ  ހިފެހެއްޓ މަށް ކަމާބެހޭ 

 ؛އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ރަށ  ނ ވަތަ ސިޓީ ފެންވަރ ަގއި އެޅ ން

ފަރާތ ެގ  )ވ(    ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ފަރާތާއި  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް 

 ؛ޙައްޤ ތައް ރަށ  ނ ވަތަ ސިޓީ ފެންވަރ ަގއި ރައްކާތެރިކ ރ ން

ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މ ެގ  ކ ނި   )މ(   ރައްޔިތ ން  ގ ޅޭޮގތ ން  މެނޭޖ ކ ރ މާ 

 ؛ޕްރޮްގރާމްތައް ރަށ  ނ ވަތަ ސިޓީ ފެންވަރ ަގއި ރާަވއި ހިންގ ން

ސިޔާސަތ ތަްއ  )ފ(   ޤައ މީ  ގ ޅޭޮގތ ން  މެނޭޖ ކ ރ މާ  ކ ނި 

ބޭނ މަށް،  އެއްކ ރ މ ެގ  ތަފާސްހިސާބ   އެކިއެކި  އެކ ލަވާލ މަށާއި، 

 މ ައއްސަސާތަކަށް ަގވާއިދ ން މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން.ކަމާގ ޅޭ 

 

ނާޢީ  ޞި   ފަތ ރ ވެރިކަމަށް އަދި 
މަސައްކަތްކ ރ މަށް ދޫކޮށްފައިވާ  

ރަށްރަށ ގައާއި ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި  
 އ ފެދޭ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ ން 

އަދި   )ހ(  .12 ދޫކޮށްފައިާވ  ޞިފަތ ރ ވެރިކަމަށް  މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ނާޢީ 

ރަށެއް  ެއ  މެނޭޖ ކ ރ މަކީ،  ކ ނި  ރަށްރަށ ަގާއއި ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި 

ފަރާތ ެގ  މެނޭޖ ކ ރާ  ނ ވަތަ  ެވރިފަރާތް  ސަރަޙައްދެއްެގ  އެ  ނ ވަތަ 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

ޢަމަލ ކ ރާނެ  )ށ(   މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި  ކ ނި  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ ަގާވިއދެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 
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އެކ ލަވާލަިއ    6 މިނިސްޓްރީން  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

މިނިސްޓްރީެގ   ޝާއިޢ ކޮށް  ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 މ ކ ރަންާވނެއެވެ. ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާން

 

ކަނޑ  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ  

އ ޅަނދ ފަހަރ ގައި އ ފެދޭ ކ ނި  

 މެނޭޖ ކ ރ ން 

ކ ނި  )ހ(  .13 އ ފައްދާ  އ ޅަނދ ފަހަރ ަގއި  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ  ކަނޑ  

އ ޅަނދަކާ  އެ  ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތް  އ ޅަނދެްއެގ  އެ  މެނޭޖ ކ ރ މަކީ 

 ޒިންމާއެކެވެ. ޙަވާލ ވެ ހ ންނަ ފަރާތ ެގ 

ޢަމަލ ކ ރާނެ  )ށ(   މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި  ކ ނި  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ ަގާވިއދެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

އެކ ލަވާލަިއ    6 މިނިސްޓްރީން  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ޝާއިޢ ކޮށް،   ެގޒެޓ ަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންާވނެއެވެ. 

 

ފަޅ ރަށްރަށާއި ފިނޮޅ ފަދަ  

ތަންތަނ ގައި އ ފެދޭ ކ ނި  

 މެނޭޖ ކ ރ ން 

އެ  )ހ(  .14 މެނޭޖ ކ ރ މަކީ  ކ ނި  ތަންތަނ ެގ  ފިނޮޅ ފަދަ    ފަޅ ރަށްރަށާއި 

އެނޫންވެސް ނ ވަތަ  ވަރ ވާއަށް  ބެލެހެއްޓ މަށް   ތަންތަން  ޮގތަކަށް 

 ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ ފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

ނ ވަތަ   )ށ(   ވަރ ާވއަށް  ތެރެއިން  ތަންތަނ ެގ  ފިނޮޅ ފަދަ  ފަޅ ރަށްރަށާއި 

ފަރާތަކަށް  ވަކި  ބެލެހެއްޓ މަށް  ޮގތަކަށް  އެނޫންވެސް 

އެ  ފަރާތްތަކ ން  ޒިޔާރަތްކ ރާ  ތަންތަނަށް  ޙަވާލ ކޮށްފައިނ ވާ 

ތަންތަނ ަގއި އ ފެދޭ ކ ންޏަށް ޒިންމާވާން ފަރާތްތަކ ެގ ސަބަބ ން އެ  

 ޖެހޭނެއެވެ. 

މެނޭޖ ކ ރ މ ަގިއ   )ނ(   ކ ނި  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނަށް  މި  ަގވާއިދެއް  ބަޔާންކ ރާ  އ ސޫލ ތައް  ޢަމަލ ކ ރާނެ 

ފަށާތާ   ތެރޭަގިއ    6ޢަމަލ ކ ރަން  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 
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ދިވެ އެކ ލަވާލަިއ  ެގޒެޓ ަގިއ  މިނިސްޓްރީން  ހިސަރ ކާރ ެގ 

 ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ވައިގެ ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ  
އ ޅަނދ ތަކ ގައި އ ފެދޭ ކ ނި  

 މެނޭޖ ކ ރ ން 

ވަިއެގ ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ އ ޅަނދ ތަކ ަގއި އ ފެދޭ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަކީ  )ހ(  .15

އ ޅަނދެއްެގ   އޮޕަރޭޓ ކ ރާ އެ  އ ޅަނދެއް  އެ  ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތް 

 ފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

ޢަމަލ ކ ރާނެ  )ށ(   މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި  ކ ނި  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ ަގާވިއދެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

އެކ ލަވާލަ  6 މިނިސްޓްރީން  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ  ިއ  )ހައެއް( 

މިނިސްޓްރީެގ   ޝާއިޢ ކޮށް،  ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންާވނެއެވެ. 

 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  
 އެއްބަސްވ ންތަކާއި މ ޢާހަދާތައް 

މ ޢާހަދާތަކ ަގއި    .16 އެއްބަސްވ ންތަކާިއ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މެނޭޖ ކ ރ މާބެހޭ  ކ ނި 

ބައިވެރިވެްއޖެ ހިނދެއްގައި، ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކ ެގ ލަފަޔާިއ  ދިވެހިސަރ ކާރ ން  

 އިރ ޝާދ ެގ މަތިން މިނިސްޓްރީން އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރަންވާނެެއވެ. 

އެފަދަ އެއްބަސްވ ންތަކާއި މ ޢާހަދާތަކ ން ދައ ލަތ ެގ މައްޗަށް ކ ރ ން  )ހ(  

ކ ރ މަށް   ކަންކަން  އެންމެހައި  ޤާނޫނީ ލާޒިމ ކ ރާ  ބޭނ ންވާ 

 ؛އޮނިަގނޑ  އެކ ލަވާލ ން

މ ޢާހަދާތައް   )ށ(   އެއްބަސްވ ންތަކާއި  އެފަދަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

؛ ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އެންމެހައި އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖެއްސ ން

 އަދި

ފަރާތްތަކާ  )ނ(   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ގ ޅޭޮގތ ން  މ ޢާހަދާތަކާ 

 މ ޢާމަލާތ ކ ރ މާއި ވިލަރެސްކ ރ ން. 
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 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  
 ކ ނި އ ފެއްދ ން މަދ ކ ރ ން 

 
ކ ނި މަދ ކ ރ މ ގެ ޤައ މީ  

 ސްޓްރެޓަޖީ 
މަރ ކަޒ ތަކަށް   )ހ(  .17 މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ކ ރެޭވ   ނިސްބަތްކޮށް  މިންވަރަށް  ކ ނީެގ  އެއްތަންކ ރެވޭ 

ބިނާކޮށް، މަްއޗަށް  މިންވަރ   އަންދާޒާތަކެއްެގ  ޖަމާކ ރާ  ކ ނި 

ކޮންމެ   އެކ ލަވާލަިއ،  ސްޓްރެޓަޖީއެއް  ޤައ މީ   5މަދ ކ ރ މ ެގ 

ގ ޅިެގން  މ އައްސަސާތަކާ  ކަމާބެހޭ  އެއްފަހަރ   އަހަރ ން  )ފަހެއް( 

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ. މިނިސްޓަރ  ކަނޑައަޅައި، 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ފ ރަތަމަ އެކ ލަވާލާ ކ ނި މަދ ކ ރ މ ެގ   )ށ(  

ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ސްޓްރެޓަޖީ،  ޤައ މީ 

މިނިސްޓަރ    12ފެށިެގން   ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ  )ބާރަ( 

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. ، ކަނޑައަޅައި

ހޯދ މަށް   )ނ(   މަޢ ލޫމާތ   ބޭނ ންވާ  ބޭނ މަށްޓަކައި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ޮގތާއި، ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް ބަޔާންކޮށް، 

އަދި،   އިޢ ލާންކ ރަންވާނެެއވެ.  އަނަްގިއ،  ޢާންމ ކޮށް  މިނިސްޓްރީން 

އިޢ ލާ ހ ށަހަޅައި ަގއި  ންއެ  މަޢ ލޫމާތ   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ 

ނ ވަތަ   ،ރިޕޯޓ ކ ރ މަކީ ވެރިެއްއ  މަރ ކަޒެއްެގ  މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި 

 ހިންާގ ފަރާތެއްެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

އ ފެއްދ ންތެރިންގެ ދެމިގެންވާ  

 ޒިންމާ 
ތަކެތި  )ހ(  .18 ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އަދި  އެތެރެކ ރާ،  ތަކެތި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އެ ފަރާތްތަކ ން  ކ ންޏަށް    އ ފައްދާ  އ ފެދޭ  ތަކެތިން 

 ޒިންމާވާންވާނެއެވެ. 

ޙާޞިލ ކ ރ ަމށްޓަކަިއ،   )ށ(   މަޤްޞަދ ތައް  ޤާނޫނ ެގ  މި 
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ހިމެނޭ   ކަންކަން  އަންނަނިިވ  ޒިންމާ  ދެިމެގންާވ  އ ފެއްދ ންތެރިންެގ 

އެ  ،ޮގތަށް ކަނޑައަޅަިއ،  މި   މިނިސްޓްރީން  ަގާވއިދ   ކަންކަާމގ ޅޭ 

ފަށާތާ  ޤާނޫނަ ޢަމަލ ކ ރަން  ތެރޭަގިއ    6ށް  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ެގޒެޓ ަގިއ   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކ ލަވާލަިއ  މިނިސްޓްރީން 

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

އ ފެއްދ ންތެރިންެގ ޒިންމާ ދެމިެގންވާނެ ތަކެތި ނ ވަތަ ވަކި    (1)   

 ؛ބާވަތެްއެގ ތަކެތި

ވަކި    (2)    ނ ވަތަ  ެއއްޗަކާމެދ   ެއއްޗަކާމެދ  ވަކި  ބާވަތެއްެގ 

 ؛ދެމިެގންވާ އ ފެއްދ ންތެރިންެގ ޒިންމާ

 ؛ދެމިެގންވާ ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭ އ ފެއްދ ންތެރިން  (3)   

ތަކެތި   (4)    އ ފައްދާ  ނ ވަތަ  އެތެރެކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 އަދި ؛ ބަންދ ކ ރަން ބޭނ ންކޮށްފައިވާ ތަކެތި

އެތެރެކ ރާ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އ ފައްދާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް    (5)   

އެ އެތެރެކ ރާ    ތަކެއްޗަށް،  ނ ވަތަ  އ ފައްދާ  ތަކެތި 

 ފަރާތްތަކ ން ޒިންމާވާނެ ނިޒާމ .

އ ސޫލެްއ   )ނ(   ނ ވަތަ  ގަވާއިދެއް  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކ ރެިވފައިާވ   ޢާންމ   ކ ރިން  ނ ަވތަ  ކ ރިން  ކަނޑައެޅ މ ެގ 

ނ ވަތަ  އ ސޫލެއް  ބަޔަކަށް،  ަގވާއިދެއްެގ  ނ ވަތަ  ަގާވއިދަކަށް 

އެކަމ ެގ   ކ ރިން،  ެގނައ މ ެގ  ބަދަލ   ބަޔަކަށް  އ ސޫލެްއެގ 

 އަސަރ ކޮށްފާނެ އ ފެއްދ ންތެރިންެގ މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެެއވެ. 

 

ކ ނި އ ފެއްދ ން މަދ ކ ރ މަށް ބާރ   

އެޅ މ ގެ ގޮތ ން ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް  

 ކަނޑައެޅ ން 

މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، ކ ނި އ ފެއްދ ން  )ހ(  .19

މަދ ކ ރ މާއި، ކ ންޏަކީ އަެގްއހ ރި އެއްޗަކަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް ހިންާގ 

ދެވިދާނެ  ޮގތ ން  ެއޅ މ ެގ  ބާރ   ކ ރިއެރ ވ މަށް  ޙަރަކާތްތައް 
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މިނިސްޓްރީން  ޕްލޭނެއް  ޢަމަލީ  ބަޔާންކ ރާ  ޢިނާޔަތްތައް 

ޕްލޭއެކ ލަވާލަ އެ  ކަންކަމަށް ންއި،  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ފަށާތާ   )ށ(   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  އަހަރ ދ ވަހ ެގ    1މި  )އެކެއް( 

ޕްލޭން   ޢަމަލީ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ތެރޭަގއި 

 އެކ ލަވާލައި، ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ތިމާވެށި  )ނ(   ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  ޑިއ ޓީެގ  އިމްޕޯޓް  އަދި  އެކްސްޕޯޓް 

ޤާނޫނ ެގ  މި  ލ އިތައް،  ދެވިފަިއވާ  ދެމެހެއްޓ މަށް  ރައްކާތެރިކޮށް 

ޮގތަކަށް ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ބާރ  އެޅ މ ެގ    އް ޙާޞިލ ވާފަދަމަޤްޞަދ ތަ

މިނިސްޓްރީން  އ ސޫލ ތައް  ކަންކަމާގ ޅޭ  އަންނަނިވި  ޮގތ ން، 

 އެކަށަައޅަިއ، ތަންފީޛ ކ ރަންާވނެއެވެ. 

ތަކެްއޗަށްވ ރެ   (1)    ތަޣައްޔަރ ކ ރާ  ތިމާވެށި  މަދ ކ ރ މަށާއި  ކ ނި 

ރަށްޓެހި   ތިމާެވއްޓާ  ހެޔޮކޮށް  ވިްއކ މަށް އަގ   ތަކެތި 

ޮގތ ން  ހިތްވަރ  ލ އިތަްއ   ،ދިނ މ ެގ  ޑިއ ޓީެގ  އިމްޕޯޓް 

 ދެވޭނެ ބާވަތްތަކ ެގ މ ދާ ކަނޑައެޅ ން. 

މާއްދާތައް    (2)    ބޭނ ންތެރި  ކ ނިން  މަދ ކ ރ މަށާއި،  ކ ނި 

އިޢާދަކ ރ މަށާއި، ކ ނިން ހަކަތަ އ ފެއްދ މަށް އަމާޒ ކޮށްެގން 

މަޝްރޫޢ ތައް   ކަންކަމަށް ހިންާގ  އެފަދަ  ކ ރިެއރ ވ މަށާއި، 

ހިންގ މަށް  ޙަރަކާތްތައް  ެއފަދަ  ޮގތ ން  ދިނ މ ެގ  ހިތްވަރ  

އިމްޕޯޓް   އެތެރެކ ރ މ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖެައށް  ތަކެތި  ބޭނ ންވާ 

 ޑިއ ޓީެގ ލ އިތައް ދެވޭނެ ބާވަތްތަކ ެގ މ ދާ ކަނޑައެޅ ން. 

ދަށ ން   )ރ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ކަންކަން މި  ކަނޑައަޅާ 

ޙާޞިލ ވަމ ންދޭތޯ  މަޤްޞަދ   ޤާނޫނ ެގ  މި  ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ، 

ޕްލޭ ޢަމަލީ  ތަންފީޛ ކ ރާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  ިއ ނާބެލ މަށްޓަކައި، 
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މިނިސްޓްރީން  އެއްފަހަރ   ައހަރަކ   ކޮންމެ  ސިޔާސަތ ތައް 

 މ ރާޖަޢާކ ރަންވާނެއެވެ. 

 
 ފަސްވަނަ ބާބ  

 މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ ކަންކަން ރޭވ ން ކ ނި  
 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ ޤައ މީ  

 މާސްޓަރ ޕްލޭން 
ފެށިެގން   )ހ(  .20 ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  )އެކެއް(    1މި 

މެނޭ ކ ނި  ތެރޭަގއި،  މާސްޓަރ ޖ އަހަރ ދ ވަހ ެގ  ޤައ މީ  ކ ރ މާބެހޭ 

ެގޒެޓ ަގިއ   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކ ލަވާލައި  މިނިސްޓްރީން  ޕްލޭނެއް 

ޢާންމ ކ ރަންާވނެއެެވ.   ވެބްސައިޓ ަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  ޝާއިޢ ކޮށް، 

 އަދި، މި ޕްލޭންަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

 ؛ސިޔާސަތ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޤައ މީ   (1)   

ތަންފީޛ ކ ރާނެ   (2)    ސިޔާސަތ   ޤައ ީމ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

 ؛ލަނޑ ދަނޑިތަކާއި، އެކްޝަންތައް ،ސްޓްރެޓަޖީތަކާއި

ކޮންސް  (3)    ކ ންޏާއި،  ކ ންޏާއި،  ޓްޢާންމ   ރަކްޝަން 

؛ ނ ރައްކާތެރި ކ ންޏާއި ޚާއްޞަ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާނެ ޮގތްތައް

 އަދި

އަދި    (4)    މެނޭޖ ކ ރާނެ ޤައ މީ  ކ ނި  ފެންވަރ ަގއި  ސަރަޙައްދީ 

 ޮގތްތައް. 

އެކ ލަވާލާތާ  )ށ(   ޕްލޭން  މާސްޓަރ  ޤައ ީމ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

ކޮންމެ   ޕްލޭން    5މަދ ވެެގން  އެ  އެއްފަހަރ   އަހަރަކ ން  )ފަހެއް( 

ެގޒެޓ ަގިއ   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އިޞްލާޙ ތައް  ެގނެވޭ  މ ރާޖަޢާކޮށް 

 ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޤައ މީ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކ ލަވާލަންާވނީ އަދި  )ނ(  
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ކައ ންސިލްތަކާއި، ކަމާގ ޅޭ    ،އެފަދަ ޕްލޭނަކަށް ބަދަލ  ެގންނަންވާނީ

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ، އިދާރާތަކާއި  ބަިއވެރިންގެ ޞިކ ނި    ނާޢަތ ެގ 

 މަޝްވަރާއާ އެކ ަގެއވެ. 

 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ ޤައ މީ  

 މާސްޓަރ ޕްލޭން ތަންފީޛ ކ ރ ން 
މަިއަގނޑ     .21 ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޕްލޭން  މާސްޓަރ  ޤައ މީ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  އަދި  މިނިސްޓްރީންނެވެ.  އަދާކ ރާނީ  މަސްއޫލިއްޔަތ  

ޕްލޭ މާސްޓަރ  އިދާރާއަކާ   ނާޤައ މީ  ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ  ޕްލޭން  އެ  ގ ޅިެގން 

ރަށ    ތަންފީޛ ކ ރަންވާނެެއވެ.  އިދާރާއަކ ން  އެ  ޒިންމާތައް  ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ 

ފެންވަރ ަގއި އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރ ަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަށް ތަންފީޛ ކ ރާ 

ޤަ އ މީ މާސްޓަރ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭންތައް މެދ ވެރިކޮށް ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ 

 ޕްލޭން ތަންފީޛ ކ ރެވޭކަން މިނިސްޓްރީން ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ރަށ  ފެންވަރ ގެ އަދި ސިޓީ  
ފެންވަރ ގެ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ  

އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން  
 ތައްޔާރ ކ ރ މާއި، ފާސްކ ރ ން 

ސިޓީ  )ހ(  .22 ފެންވަރ ަގއާިއ  ރަށ   ކަންކަން  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

ފެންވަރ ަގއި އިންތިޒާމ ކޮށް ހިންާގނެ ޮގތ ެގ ހަމަތަކާއި އ ސޫލ ތައް 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ިމ  ަގއިޑްލައިނެއް   6ބަޔާންކ ރާ 

އެކ ލަވާލަިއ   މިނިސްޓްރީން  ތެރޭަގިއ  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

މިނިސްޓްރީެގ   ޝާއިޢ ކޮށް،  ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 ކ ރަންާވނެއެވެ. ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ 

އެކ ލަާވލާތާ   )ށ(   ަގއިޑްލައިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ   6މި 

ެއއްޮގތްާވ   ަގިއޑްލައިންާއ  އެ  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ފެންވަރ ަގިއ   ރަށ   ކަންކަން  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ޮގތ ެގމަތިން 

ބަޔާންކ ރާ އޮޕަރޭޝަނަލް ނ ވަތަ ސިޓީ ފެންވަރ ަގއި ހިންާގނެ ޮގތް  

ފާސްކޮށް  އެކ ލަވާލައި  ކައ ންސިލަކ ން  ކޮންމެ  ޕްލޭނެއް، 

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 



 

 

 

 

 

 

 26 

ެއއް އިދާރީ ދާއިރާއެްއަގިއ   އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  (ށ )މާއްދާެގ މި )ނ(  

ސިޓީެގ   ނ ވަތަ  ރަށ ެގ  ިގނަ  އެައށްވ ރެ  ނ ވަތަ  ދެރަށެއް  ހިމެނޭ 

ެވޭވ  ކ ނި   މެދ ަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ  އެ  މެނޭޖ ކ ރ މަށްޓަކަިއ 

ސަރަޙައްދ ަގިއ   ކަނޑައެޅޭ  އެފަދައިން  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މެްއެގ 

ެމނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި  ސިޓީެގ  ނ ވަތަ  އަދި  ރަށްރަށ ެގ  ހިމެނޭ 

މާއްދާ  ިމ  ތަންފީޛ ކ ރ ަމކަށް  ގ ޅިެގން  ޕްލޭންތައް  އޮޕަރޭޝަނަލް 

 ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

މާ )ރ(   ޕްލޭން    (ށ)އްދާެގ  މި  އޮޕަރޭޝަނަލް  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ެގ 

ކޮންމެ   މަދ ވެެގން  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  )ފަހެއް(   5ފާސްކ ރާ 

އަދި  މ ރާޖަޢާކ ރަންވާނެއެވެ.  ޕްލޭން  އެ  އެއްފަހަރ   އަހަރަކ ން 

އެޮގތ ން ކ ރެވޭ މ ރާޖަޢާއާ ގ ޅިެގން އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނަށް ެގންނަ 

 ންވާނެއެެވ.ބަދަލ ތައް ޢާންމ ކ ރަ

ޕްލޭން   )ބ(   އޮޕަރޭޝަނަލް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތަކ ން ތައްޔާރ ކ ރަންވާނީ ، ތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ  ޕްލޭނެއް  އެފަދަ 

ޕްލޭނެއްެގ   އެފަދަ  ެގންނަންވާނީ  ބަދަލ   ޕްލޭނަކަށް  އެފަދަ  ނ ވަތަ 

ެއ   ރަްއޔިތ ންނާއި،  ދިރިއ ޅޭ  ދާއިރާެއއްަގއި  ހިނާގ  އިޚްތިޞާޞް 

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ   ކ ނި  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ނާޢަތ ެގ ޞިދާއިރާަގއި 

 ބައިވެރިންެގ މަޝްވަރާއާ ެއކ ަގެއވެ. 

 

ޙައްދީ ފެންވަރ ގައި ކ ނި  ސަރަ 

 މެނޭޖ ކ ރ ން 
ސަރަޙައްދީ ފެންވަރ ަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތަކ ން  )ހ(   .23

ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ދޭންވާނީ  ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

ތައްޔާރ ކ ރާ   ފަރާތ ން  ޚިދ މަތްދޭ  ޮގތ ެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  ަގާވއިދާ 

ޕްލޭކ ނި   ޮއޕަރޭޝަނަލް  ެއއްޮގތްާވ    ނާމެނޭޖ ކ ރ މ ެގ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
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ސަރަޙައްދީ  )ށ(   ަގާވއިދ ަގއި،  ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފެންވަރ ަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ކަންކަން އިންތިޒާމ ކޮށް ހިންާގނެ 

އޮންނަންވާނެެއެވ. އަދި ޮގތ ެގ ހަމަތަކާއި އ ސޫލ ތައް ކަނޑައަޅާފައި  

އޮޕަރޭޝަނަލް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ފެންވަރ ަގއި  ސަރަޙައްދީ 

 ޕްލޭންަގއި ކޮންމެހެން ހިމަނަންވާނެ ކަންކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ   މި )ނ(   ކ ނި  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

އެފަދަ   ،ފަށަންވާނީސަރަޙައްދީ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނަށް ޢަމަލ ކ ރަން  

 އޮތޯރިޓީން ލިޔ މަކ ން ހ އްދަ ދިނ މ ންނެވެ.  ،ޕްލޭނެއް ފާސްކޮށް

 

ނާޢީ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ  ޞި 

 ޕްލޭން 
ހޮޓާތަކ ަގާއއި   )ހ(  .24 ޓޫރިސްޓ   އެހެނިހެން ޞިރިޒޯޓ ތަކ ަގާއއި،  ނާޢީ 

މަސައްކަތްކ ރާ ތަންތަނ ަގިއ އ ފައްދާ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ކަންކަން 

ޤާނޫނ ެގ  މި  ޕްލޭނެއް،  އޮޕަރޭޝަނަލް  ބަޔާންކ ރާ  ހިންާގނެޮގތް 

ވެރިފަރާތ ން  ތަނެްއެގ  އެ  ޮގތ ެގމަތިން  ގަވާއިދ ަގިއވާ  ހަދާ  ދަށ ން 

 ނ ވަތަ އެ ތަނެއް މެނޭޖ ކ ރާ ފަރާތަކ ން އެކ ލަވާލަންވާނެެއެވ.

ޕްލޭން   )ށ(   އޮޕަރޭޝަނަލް  ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތަނެްއ ތަންފީޛ ކ ރ  އެ  ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތ ެގ  ތަނެއްެގ  އެ  މަކީ 

 މެނޭޖ ކ ރާ ފަރާތެއްެގ ޒިންމާެއކެވެ. 

ތައްޔާރ ކ ރާ   މި )ނ(   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  ކ ނި ޞިމާއްދާެގ  ނާޢީ 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ    ،މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ އޮޕްރޭޝަނަލް ޕްލޭން ވާންވާނީ

ނ ވަތަ   ފެންވަރ ަގިއ  އަދި ސިޓީ  ރަށ   ޕްލޭނާއި،  މާސްޓަރ  ޤައ މީ 

ސަރަޙައްދީ ފެންވަރ ަގިއ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނާ 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން އެކ ލަވާލާ ޕްލޭނަކަށެވެ. 
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 ހަވަނަ ބާބ  
 ދިނ ން  ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ ޚިދ މަތް 

 

މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ ޚިދ މަތް  ކ ނި  

 ފޯރ ކޮށްދިނ ން 
 އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތް )ހ(  .25

ގަވާއިދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފޯރ ކޮށްދޭންވާނީ 

އެއްޮގތްާވ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ އ ސޫލ ތަކާ  ދިނ މާބެހޭ  ލައިސަންސް 

އެކަަމށް ދޫކ ރާ އޮޕަރޭޓިންގ ލަިއސަންސް  އޮތޯރިޓީންޮގތ ެގމަތިން  

ރަޖިސް އޮތޯރިޓީަގިއ  އަދި ޓަނެގ މަށްފަހ   ރީކޮށްެގންނެވެ. 

 .އެފަދަ ކަމެއް ކ ރ މަކީ ކ ށެކެވެ ލައިސަންސް ނެތި

ޤާނޫނަށް  )ށ(   މި  ަގވާއިދ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަށާތާ   ތެރޭަގިއ  )ހައެއް(    6ޢަމަލ ކ ރަން  މަސްދ ވަހ ެގ 

ެގޒެޓ ަގިއ   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކ ލަވާލަިއ  މިނިސްޓްރީން 

 ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ ޚިދ މަތްދޭ  

 ފަރާތްތަކ ގެ ޒިންމާ 
ފަރާތްތަކ ން  )ހ(  .26 ެއ  ފަރާތްތަކ ން،  ޚިދ މަތްދޭ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

މި  ފަރާތްތަކަށް،  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ސަރަޙައްދ ަގއި  ޚިދ މަތްދޭ 

ޚިދ މަތްދޭ   ގަވާއިދ ތަކާއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި 

އޮޕަރޭޝަނަލް   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  އަދި    އިނާޕްލޭސަރަޙައްދ ެގ 

ދޫކޮށްފައިާވ   ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

 އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސްެގ ޝަރ ޠ ތަކާ ެއއްޮގތަށް، މެދ ކެނޑ މެއް

 ނެތި، ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

އަގ   )ށ(   ގަވާއިދ ން  ފަރާތްތަކ ން  ހޯދާ  ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ   ކ ނި 

ތަފާތ ކ ރ މެްއ   ދައްކަމ ންދާނަމަ، އެ ފަރާތްތަކ ެގ މެދ ަގއި ެއއްެވސް

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  މ ނެތި ޚިދ މަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާ
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ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތާ ބެހޭޮގތ ން އޮތޯރިޓީއަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ   )ނ(  

ކަނޑަައޅާފައިާވ   ަގވާއިދ ަގިއ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަމަށް 

 އެންމެހައި ރިޕޯޓ ތަކާއި މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އޮތޯރިޓީންނާއި،   )ރ(   މިނިސްޓްރީންނާއި،  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

މަސްއޫލިްއޔަތ ތަްއ    އިނާއޭޖެންސީން އަދާކ ރަންޖެހޭ  ކައ ންސިލ ން 

އެހީތެރިކަމާިއ   ކަންކަމަށް،  ެއންމެހައި  ކ ރާ  ޮގތ ން  އަދާކ ރ މ ެގ 

 އެއްބާރ ލ ން ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

އިަމރޖަންސީ  )ބ(   ކާރިސާތަކާިއ،  އެނޫންވެސް  އަދި  ޤ ދ ރަތީ 

ބ ރޫއެރ ން   ޙާލަތްތަކ ަގއި  ސަލާމަތާއި ޚިދ މަތަށް  ކ ޑަކ ރ މާިއ، 

ޢަމަލ ކ ރާނެ ރައްކާތެރިކަން ޙާލަތްތަކ ަގއި  މިފަދަ   ޔަޤީންކ ރ ާމއި، 

 ނިޒާމެއް އެކ ލަވާލައި، ދަމަހައްޓަންވާނެެއވެ.  ޮގތ ެގ ހަރ ދަނާ

 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ ޚިދ މަތްދޭ  

ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ބައެއް  

 އިޚްތިޔާރ ތައް 

ޢިމާރާތްތަކާިއ،  ޚިދ މަތް   )ހ(  .27 ވަސީލަތްތަކާއި،  ބޭނ ންވާ  ދިނ މަށް 

މެޝިނަރީއާއި އެނޫންވެސް ކަމާގ ޅ ންހ ރި ތަކެތި ަގތ މާއި، ކ އްޔަށް  

ދަށ ަގިއ   ބެލ މ ެގ  އަިމއްލަ  މިލްކ ކ ރ މާއި،  އ ފެއްދ މާިއ،  ހޯދ މާއި، 

 ބެހެއްޓ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ދައ ލަތ ެގ  ޚިދ މަތް )ށ(   ސަރ ކާރާއި  މަސައްކަތްތަކ ަގއި  ދިނ މާގ ޅޭ   

ވިޔަފާރިކ ރާ  ެގދޮރަށާއި  ޯގތި  ީމހ ންެގ  އަިމއްލަ  ޢިމާރާތްތަކަށާއި 

ޚިދ މަތްދޭ   ވަނ މ ަގއި  ވަންނަ  ެއޮގތ ން  ވަދެވިދާނެެއވެ.  ތަންތަނަށް 

އަިއޑެންޓިފިކޭޝަނެއް  އެނޭގނެފަދަ  މ ވައްޒަފެއްކަން  ފަރާތ ެގ 

 ިއަގއި އޮންނަންވާނެެއވެ. އެމީހެއްެގ ކިބަ

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ   )ނ(   ކ ނި  ޮގތ ަގއި  ޚިދ މަތެއްެގ  ބޭނ ންތަކ ެގ  ޢާންމ  

ކ ނި   ނެގ މ ަގިއ،  ފީ  ޚިދ މަތަށް  ފަރާތަކ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް 

ނަަގިއެގން   ފީ  އަމިއްލައަށް  ފަރާތ ން  ޚިދ މަތްދޭ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ 
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ނ ވަތަ ޢާންމ  ބޭނ ންތަކ ެގ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއި ފޯރ ކޮށްދޭ އެހެން 

 މަތެއްެގ ބިލ ަގއި ހިމަނައިެގން އަގ  ނެިގދާނެއެވެ. ޚިދ 

ޚިދ މަތެއްެގ   )ރ(   ބޭނ ންތަކ ެގ  ޢާންމ   ޮގތަށް  ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ޮގތ ަގއި ފޯރ ކޮށްދޭ އެހެން ޚިދ މަތެއްެގ ބިލ ަގއި ހިމަނަިއެގން އަގ   

ެވޭވ ، ނަާގނަމަ ފަރާތާއެކ   ޚިދ މަތްދޭ  އެ  ކ ރަންާވނީ  އެކަން 

ބިލެއްަގިއ   އެހެން  މިޮގތ ން  ދަށ ންނެވެ.  އެއްބަސްވ މެްއެގ 

ހިމަނައިެގން ޚިދ މަތަށް އަގ ނެގ މަށް އިތ ރ  ޚަރަދެއް ހިނާގނަމަ އެ 

 ޚަރަދަށް ޒިންމާވާނީ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ންނެވެ.

 

ކ ނި    .28 ޚިދ މަތ ން އަގ ނެގ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޮގތ ަގިއ  ޚިދ މަތެއްެގ  ބޭނ ންތަކ ެގ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޢާންމ  

ޤާނޫނާއި،  މި  ނަަގންވާނީ  އަގ   ޚިދ މަތްތަކަށް  ހިމެނޭ  ިގންތިތަކ ަގއި  ތަފާތ  

)ޔ ޓިލިޓީ ރެގިއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނ ( ަގއި   2020/26  ރ  ޤާނޫނ  ނަންބަ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އ ސޫލ ތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ޤާނޫނ ެގ    .29 މޮނިޓަރކ ރ ން  މ އްދަތ ތަކ ަގިއ  މި  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން 

އޮތޯރިޓީ ނ ވަތަ އެ ފަރާތ ން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެއް މެދ ވެރިކޮށް، ކ ނި  

ބަލަިއ   މަސައްކަތް  ތަންތަނ ެގ  ޚިދ މަތްދޭ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ 

   .ވެއެ ންވާނެމޮނިޓަރކ ރަ

 
 ހަތްވަނަ ބާބ  

 ޕްލާސްޓިކް އ ފެއްދ މާއި ބާޒާރަށް ނެރ ން ޔޫސް  -ސިންގަލް 
 

ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ  -ސިންގަލް 
ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  
އ ފެއްދ މާއި އެތެރެކ ރ މާއި  

 ބާޒާރަށް ނެރ ން 

ތެރެއިން، )ހ(  .30 ެއއްޗެހީެގ  ެގއްލ ންދޭ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ތިމާވެއްޓަށް 

ސިންަގލް ބާވަތްތަްއ، -ކަނޑައަޅާ  ޕްލާސްޓިކްެގ  ޔޫސް 
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އެތެރެކ ރ މާއި،   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އ ފެއްދ މާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ބާޒާރަށް ނެރ މަކީ ކ ށެކެވެ. 

ކ ރިން  )ށ(   ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  އަދި 

ކަނޑައަޅާ ޤަރާރ ން  ސިންަގލްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ޔޫސް -ފަިއވާ 

އ ފެއްދ މާއި،   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބާވަތްތަްއ،  ޕްލާސްޓިކްެގ 

 އެތެރެކ ރ މާިއ، ބާޒާރަށް ނެރ މަކީ ކ ށެކެެވ.   އަށްޖެދިވެހިރާއް

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

ބާވަތްތަކ ެގ  -ސިންަގލް ޕްލާސްޓިކްެގ  އެކި  ޔޫސް  ލިސްޓ ، 

ިއޚްތިޔާރ   ކަނޑަެއޅ މ ެގ  ބަހާލައިެގން  މަރ ޙަލާތަކަކަށް 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

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

ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްެގ ބާވަތްތަކ ެގ ލިސްޓ  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  -ސިންަގލް

ބަޔާންކ ރާ ސިންަގލްެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ  ލިސްޓ ަގއި  އެ  -ރާއިރ ، 

އ ފެއްދ މާިއ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބާވަތްތައް  ޕްލާސްޓިކްެގ  ޔޫސް 

ކަނޑައަޅާފަިއ   ތާރީޚެްއ  މަނާވާނެ  ނެރ ން  ބާޒާރަށް 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

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

ބާވަތްތަކ ެގ ލިސްޓ  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ  -ސިންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްެގ 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

އެފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެހާތަނަށް އ ފައްދައި ބޭނ ން    (1)   

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނ ކޮށްހ ރި   ތަކެތި  އެފަދަ  މިންވަރާއި 

 ؛ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ ނިސްބަތް

އެފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހާތަނަށް އެތެރެކ ރ މަށްފަހ    (2)   

ތަކެތި  އެފަދަ  މިންވަރާއި  ނ ކޮށްހ ރި  ބޭނ ން 



 

 

 

 

 

 

 32 

 އަދި؛ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ ނިސްބަތް

ބާޒާރަށް   (3)    ނ ވަތަ  އ ފެއްދ ން  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ތަކެތި  އެފަދަ 

ބޭނ ންކ ރެވޭނެ  ބަދަލ ަގއި  އޭެގ  މަނާކ ރ މ ން،  ނެރ ން 

 އެހެން ތަކެތި ލިބެންހ ރި މިންވަރ .  

 

ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ  -ސިންގަލް 

ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

 އ ފެއްދ މާއި ބާޒާރ ން މަދ ކ ރ ން 

ތިމާވެއްޓަށް ެގއްލ ންދޭ ެއއްޗެހީެގ ތެރެއިން، ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ    .31

ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްެގ ބާވަތްތައް ފިޔަަވއި، ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ބޭނ ންކ ރާ -ސިންަގލް

މި -ސިންަގލް ގަވާއިދެއް،  މަދ ކ ރ މާގ ޅޭ  ބާވަތްތައް  ޕްލާސްޓިކްެގ  ޔޫސް 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ތެރޭަގއި  )ހައެ  6ޤާނޫނަށް  މަސްދ ވަހ ެގ  އް( 

ޝާއިޢ ކޮށް،   ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކ ލަވާލަިއ،  މިނިސްޓްރީން 

 މިނިސްޓްރީެގ ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 
 އަށްވަނަ ބާބ  

 ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ން ފީ ނެގ ން 
 

ޙަރަކާތަކ ން ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްަގއި ކަސްޓަމަރަށް ވިްއކާ  ވިޔަފާރި   )ހ(  .32 ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ން ފީ ނެގ ން 

ކޮތަޅަކަށް ޕްލާސްޓިކް  ކޮންމެ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ިވޔަފާރި   ،ނ ވަތަ  އެ 

ކަސްޓަމަރ ެގ  އެ  ޮގތ ަގއި  ފީެގ  ކޮތަޅ ެގ  ޕްލާސްޓިކް  ޙަރަކާތ ން 

 )ދޭއް( ރ ފިޔާ ނަަގންވާނެެއވެ.  2އަތ ން 

އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ އެހެން   )ށ(  

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ން ނަާގ ފީ، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޕްލާސްޓިކް  

 ކޮތަޅ ން ނެގ ން އިސްތިސްނާެވެގންެވއެެވ. 

ފޯރ ކޮށްދޭ   (1)    ނ ވަތަ  ވިއްކާ  ފިހާރަތަކ ން  ފްރީ  ޑިއ ޓީ 

 ؛ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ 
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ބާވަތެްއެގ ތާޒާ މަސް އެޅ މަށް ހ ރިހާ ، ބަންދ ނ ކޮށް ހ ންނަ  (2)   

 ؛ބޭނ ންކ ރާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ން ނ ވަތަ ކަމާބެހޭ   (3)   

ިވއްކާ   ޚާއްޞަކޮށް  އެޅ މަށް  ކ ނި  އިދާރާއަކ ން  އެހެން 

 ނ ވަތަ ދޫކ ރާ "ބިންލައިނަރ". 

 

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ން ފީ ނެގ ން  

 ލާޒިމ ވ ން 
ސޭލްަގިއ    .33 އޮފް  ޕޮއިންޓް  ޙަރަކާތްތަކ ން  ވިޔަފާރި  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ކޮތަޅ ން،  ޕްލާސްޓިކް  ފޯރ ކޮށްދޭ  ނ ވަތަ  ިވއްކާ  ކަސްޓަމަރަށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިން ފީ ނެގ ން، މި ޤާނޫނަށް    32

ފެށި ތާރީޚ ން  ފަށާ  ހަމަާވ    4  ެގންޢަމަލ ކ ރަން  ަމސްދ ވަސް  )ހަތަރެއް( 

 ދ ވަހ ން ފެށިެގން ލާޒިމ ވާނެެއވެ. 

 

އިންވޮއިސް ނ ވަތަ ރަސީދ ގައި  

 ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ގެ ފީ ހިމެނ ން  
ވިޔަފާރި ޙަރަކާތަކ ން ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްަގއި ކަސްޓަމަރަށް ދޫކ ރާ  )ހ(  .34

ކަސްޓަމަރ ެގ އަތ ން އިންޮވއިސް ނ ވަތަ ރަސީދ ަގިއ، އެ ފަރާތ ން  

އެނޭގނެހެން  ވަކިން  މިންވަރ   ފީެގ  ކޮތަޅ ެގ  ޕްލާސްޓިކް  ނެިގ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ނަންބަރ    )ށ(   ޤާނޫނ   ފީއިން،  ކޮތަޅ ެގ    2011/10ޕްލާސްޓިކް 

ދަށ ން   ެގ  ޤާނޫނ (  ނެގ މ ެގ  ޓެކްސް  އަގ ން  ޚިދ މަތ ެގ  )މ ދަލާއި 

 ޓެކްސް" އެއް ނ ނެޭގނެއެވެ. ނަާގ "ގ ޑްސް އެންޑް ސަރިވސަސް 

 

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ން ނަގާ ފީ  

 މީރާއަށް ދެއްކ ން 
މި   )ހ(  .35 ފަރާތްތަްއ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  މީރާަގއި 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ން ނަާގ ފީ، މީރާއަށް ދެއްކ ން  

 ލާޒިމ ެވެގންެވއެވެ. 

މި  )ށ(   ފަރާތްތަކ ން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  މީރާަގއި 



 

 

 

 

 

 

 34 

ޢަމަލ ކ ރާނެ  ނެގ މ ަގިއ  ފީ  ކޮތަޅ ން  ޕްލާސްޓިކް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

ބާބ   މި  މަްއޗަށް  ފަރާތްތަކ ެގ  އެ  ކަނޑަެއޅ މަށާއި  އ ސޫލ ތައް 

ޤާނޫނަށް   މި  ގަވާއިދ ،  އެކ ލަވާލަންޖެހޭ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް 

ފަށާ ިގނަެވެގން  ޢަމަލ ކ ރަން  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  )ތިނެއް(   3 

 މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މީރާއިން އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތްތައް،   )ނ(   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  މީރާަގއި 

މީރާއަށް ދައްކާނީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ    ފީ  ކޮތަޅ ން ނަާގ  ޕްލާސްޓިކް 

ޚިދ މަތ ެގ އަގ ން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( )މ ދަލާއި    2011/10

މީރާއަށް ޓެކްސް ދެއްކ މަށް ކަނޑަައޅާފައިާވ   ފަރާތްތަކ ން  އެ  ަގއި 

ޮގތ ަގިއ   ފީެގ  ކޮތަޅ ެގ  ޕްލާސްޓިކް  މިޮގތަށް  އަދި  ސ ންަގޑިއަށެވެ. 

 ދައްކާ ފައިސާ ޖީ.އެސް.ޓީއާ ަވކިކ ރެވެންވާނެެއވެ. 

ޖީ.އެސް )ރ(   ރަޖިސްމީރާަގއި  ފަރާތްތަކ ން .ޓީއަށް  ޓަރީކޮށްފައިވާ 

ޮގތ ަގއި ދަްއކާ ފައިސާ ޖަމާކ ރަންވާނީ،   ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ެގ ފީެގ 

ނަންބަރ    ެގ    3/2006ޤާނޫނ   ޤާނޫނ (  މާލިްއޔަތ ެގ  )ދައ ލަތ ެގ 

 ދަށ ން އެކ ލަވާލާފަިއވާ "މޯލްޑިވްސް ްގރީން ފަންޑް" އަށެވެ. 

 

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ން ފީ ނެގޭ  

 މ އްދަތ  
ޕްލާސްޓިކް    .36 ފަރާތްތަކ ން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  މީރާަގއި 

ނަންބަރ    ޤާނޫނ   މ އްދަތަކީ  ނަާގ  ފީ  )މ ދަލާއި   2011/10ކޮތަޅ ން 

ދަށ ން އެ ފަރާތެއްެގ ޓެކްސް    ެގ(  ޚިދ މަތ ެގ އަގ ން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ 

 ނެޭގ މ އްދަތެވެ. 

 

ފަރާތްތަކ ން،  )ހ(  .37 މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  މީރާަގއި 

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ން ފީ ނެޭގ މ އްދަތަށް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ެގ ފީެގ  

ޮގތ ަގއި މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރ ، މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނ ެގ 
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ހިސާބ ކ  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  ަގާވއިދާ  ހަދާ   ،ރ ަމށްފަހ ދަށ ން 

އެ   މީރާައށް  ހިމަނައިެގން  ބަޔާނ ަގއި  ޖީ.އެސް.ޓީ  މ އްދަތ ެގ  އެ 

 މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ހ ށަހެޅ މ ެގ   )ށ(   މަޢ ލޫމާތ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނަންބަރ    ޤާނޫނ   ޚިދ މަތ ެގ   2011/10ސ ންަގޑިއަކީ،  )މ ދަލާއި 

ޓެކްސް   ފަރާތަކ ން އަގ ން  އެ  ދަށ ން  ެގ  ޤާނޫނ (  ނެގ މ ެގ 

 ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހ ށަހެޅ މ ެގ ސ ންަގޑިެއވެ. 

 

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ެގ ފީެގ ޮގތ ަގއި ނަާގ ފައިސާެގ ޢަދަދަކީ ޞައްޙަ   )ހ(  .38 ރެކޯޑ  ބެލެހެއްޓ ން 

ރެކޯޑ    ބޭނ މ ގައާއި  ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ  ބެލެހެއްޓ މަށް ޢަދަދެއްކަން 

ިގނަވެެގން   ފަށާތާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ަގާވއިދެއް  އެކަމާގ ޅޭ 

އެކ ލަވާލަިއ،   4 މީރާއިން  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހަތަރެއް( 

ވެބްސައިޓ ަގިއ   މީރާެގ  ޝާއިޢ ކޮށް،  ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ، އެހެން   )ށ(  

)ފަހެއް(   5މި ބާބ ެގ ދަށ ން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ރެކޯޑ  ބަލަހައްޓާނީ  

 އަހަރ ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަކަށެވެ. 

 

ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ އިދާރީ  

ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން  

 ޢަމަލ ކ ރ ން 

ޤާނޫނ     .39 ކިޔާނީ،  ބާބ   އިދާރީ   2010/3ނަންބަރ   މި  ނެގ މާބެހޭ  )ޓެކްސް 

ނަންބަރ    ޤާނޫނ   އާއި،  އަގ ން    2011/10ޤާނޫނ (  ޚިދ މަތ ެގ  )މ ދަލާއި 

ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ާއ އެކ ަގެއވެ. އަދި މި ބާބ ަގިއ ބޭނ ންކޮށްފައިާވ  

ލަ ިމ  ފްކޮންމެ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން  ޢިބާރާތެއް،  ނ ވަތަ  ޒެއް 

އެ   ޤާނޫނ ތަކ ަގއި  ެއ  މާނަކ ރާނީ،  ހިނދަކ   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ބާބ ަގއި 

 ޒެއް ނ ވަތަ ޢިބާރާތެއް ާމނަކޮށްފައިވާ ޮގތަށެވެ. ފްލަ
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 ނ ވަވަނަ ބާބ  
 ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ މަރ ކަޒ  ޤާއިމ ކ ރ މާއި، ކ ނި ގެންގ ޅ މާއި،  

 އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް އ ފ ލ މާއި، އެއްތަންކ ރ ން 
 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ ފަރާތްތަކ ގެ  

 ޢާންމ  ޒިންމާ 
ޮގތަކަށް )ހ(  .40 ތަޣައްޔަރ ވެދާނެފަދަ  ނ ަވތަ  ތަޣައްޔަރ ވާ    ،ތިމާވެށި 

ެއއްތަނ ން  ނ ވަތަ  ެގންގ ޅ މ ެގ  ކ ނި  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް 

ޙަރަކާތެްއ   އެްއވެސް  ނައްތާލ މ ެގ  ނ ަވތަ  އ ފ ލ މ ެގ  އަނެއްތަނަށް 

 ހިންގައިެގން ނ ވާނެެއވެ. 

ޕްރޮސެސްކ ރ މަށާއި،   )ށ(   އ ފ ލ މަށާއި،  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނ ން 

މަޤްޞަދ ަގިއ   ނ ރައްކާތެރި  ގ ދަންކ ރ މ ެގ  ހ ންނަ  ބަހައްޓާފައި 

ކ ނި ޚާއްޞަ  ަގާވިއދ ަގިއ    ،ކ ންޏާއި،  އެކ ލަވާލާ  ިމނިސްޓްރީން 

ބަންދ ކޮށް ޮގތ ެގމަތިން    ، ލޭބަލްކ ރެވިފައިާވކަން  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ ފަރާތަކ ން ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ކ ނި   )ނ(   ފަރާތަކ ން،  މެނޭޖ ކ ރާ  ތެރޭަގިއ  ކ ނި  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ 

ތިމާވެށި   ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ހާދިސާއެްއ  އެްއވެސް 

ތަޣައްޔަރ ވެދާނެކަމަށް  ތިމާވެށި  ނ ވަތަ  ތަޣައްޔަރ ެވއްޖެކަމަށް 

ބަލައި، އެ ފަރާތަކ ން ލަސްނ ކޮށް ތިރީަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަރާތްތަކަށް 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

ެމދ ވެރިވީ ވަކި ކައ ންސިލެްއެގ  އެފަދަ ހާދިސާއެްއ ހިނަގން   (1)   

ތަނެްއގައިނަމަ ދާއިރާަގިއވާ  އެ ، އިޚްތިޞާޞްެގ 

 ؛ކައ ންސިލަށް

ނ ވަތަ   (2)    ރަށ   ަވކި  މެދ ވެރިވީ  ހިނަގން  ހާދިސާއެއް  އެފަދަ 

ނ ހިނާގ  އިޚްތިޞާޞް  ކައ ންސިލެްއެގ  ސިޓީ 

އެ ސަރަޙައްދެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅ    ސަރަޙައްދެްއގައިނަމަ،
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 ؛ކައ ންސިލަށް

ކ ންޏާއި  (3)    ނ ރައްކާތެރި  ހިނާގފައިވަނީ  ހާދިސާއެއް    ، އެފަދަ 

ޙަރަކާތަކ ންނަމަ މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި   ،ޚާއްޞަ 

 ކައ ންސިލްތަކ ެގ އިތ ރ ން އޭޖެންސީއަށް. 

 

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ލައިސަންސެއް ނ ވަތަ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކ ނި   )ރ(  

ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ހ ްއދައެްއަގއި  އެއްތަންކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

އ ސޫލ ން  ،މެނ ވީ ވިޔަފާރި  ފަރާތަކ ން  ކ ނި   ، ެއްއވެސް 

 އެއްތަންކ ރ މ ެގ ޙަރަކާތެއް ހިންަގިއެގން ނ ވާނެެއވެ. 

އެއް   )ބ(   ޚިދ މަތް  އެއްތަންކ ރ މ ެގ  ދިނ މަށް  ކ ނި  އ ސޫލަކ ން 

ކަށަވަރ    ހިނަގމ ންދާކަން  އެޮގތަށް  ެއކަން  މަގ ފަހިކ ރ މަށާއި، 

ހިމެނޭޮގތަށް ، ކ ރ މަށްޓަކައި  ކަންކަން  ބަޔާންކ ރާ  ތިރީަގއި 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  )ހައެއް(    6ަގާވއިދެއް 

އެކ ލަވާލަިއ،   މިނިސްޓްރީން  ތެރޭަގިއ  މަސްދ ވަހ ެގ 

މިނިސްޓްރީެގ  ދިވެހިސަރ ކާރ  ޝާއިޢ ކޮށް،  ެގޒެޓ ަގއި  ެގ 

 ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންާވނެއެވެ. 

ވަކިކ ރ މ ެގ    (1)    ކ ނި  ބައިބަޔަށް  ފަރާތަކ ން،  އ ފައްދާ  ކ ނި 

 ؛ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް

ޚާއްޞަ   (2)    އެޅ މަށް  ކ ނި  ފަރާތަކ ން،  އ ފައްދާ  ކ ނި 

ތަންތަނަށާއި   ެއޅ މ ެގ  ކ ރެވިފަިއވާ  ކ ނި  ތަކެއްޗަށް 

 ؛ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް

ފަރާތްތަކާއި،   (3)    ދޫކ ރެވިފަިއވާ  ހ އްދަ  އެއްތަންކ ރ މަށް  ކ ނި 

ދޫކ ރެވިފަިއވާ   ލައިސަންސް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

 ފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ތަކާއި، ޒިންމާތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް. 
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އެއްތަންކ ރ މ ެގ  )ޅ(   ކ ނި  ދާއިރާަގިއ،  އިޚްތިޞާޞްެގ  ކައ ންސިލެްއެގ 

ދޫކ ރެވިފަިއާވ   ލައިސަންސް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ނ ވަތަ  ހ އްދަ 

ގ ޅިެގން   ޙަރަކާތްތަކާ  ހިންާގ  އެއްތަންކ ރ މަށް  ކ ނި  ފަރާތަކ ން 

ސަލާމަތީ  ފެންނަ  ކައ ންސިލަކަށް  އެފަދަ  އަޅަންޖެހޭކަމަށް 

އެޅ  އެންގ މާއިފިޔަވަޅ ތައް  ގ ޅޭޮގތ ން  ، މަށް  ކަންކަމާ  އެފަދަ 

އިޚްތިޔާރ   ދިނ މ ެގ  އިރ ޝާދ ތައް  ކައ ންސިލަށް   ،އެހެނިހެން 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ކ ނި އެއްތަންކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދޫކ ރެވިފަިއވާ ފަރާތަކ ން ނ ަވތަ ކ ނި  )ކ(   

ޤާނޫނާ  މި  ފަރާތަކ ން  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ 

އަންާގ އެްއޮގ ދަށ ން  ެގ  )ޅ(  މާއްދާެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރ މާއެކ ،  ތަށް 

ތަބާވެ، ެއއްޮގތަށް   އެންގ ންތަކަށް  އިރ ޝާދ ތަކާ  ދެވޭ 

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ މަރ ކަޒ ތައް  

 ޤާއިމ ކ ރ ން 
ޤާއިމ ކ ރަންވާނީ  )ހ(  .41 މަރ ކަޒެއް  މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް 

ެއއްޮގތްާވ   މިންަގނޑ ތަކާ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  

ތަނެއް  )ށ(   ލޭންޑްފިލްކ ރ މަށް  ޮގތ ން  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

ޤާއިމ ކ ރަންވާނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑ ތަކާ ެއއްޮގތްާވ  

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ މަރ ކަޒެއް  

 ހިންގ ން 
ބަޔާންކ ރާ   )ހ(  .42 ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް  ޚިލާފަށް  މިންަގނޑ ތަކާ 

 މަރ ކަޒެއް ހިންަގިއެގން ނ ވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނަށް  )ށ(   މި  ަގވާއިދ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
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ފަށާތާ   ތެރޭަގިއ    6ޢަމަލ ކ ރަން  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ގެޒެޓ ަގިއ   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކ ލަވާލައި،  މިނިސްޓްރީން 

 ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ.  

 

އަނެއްތަނަށް ކ ނި  އެއްތަނ ން  

 އ ފ ލ ން 
އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ލައިސަންސެއް ނ ވަތަ  )ހ(  .43

ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ހ ްއދައެްއަގއި  އެއްތަންކ ރ މ ެގ  ކ ނި 

އެްއތަނ ން   ،މެނ ވީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަރާތަކ ން  ެއއްވެސް 

 އަނެއްތަނަށް ކ ނި އ ފ ލ މ ެގ ޙަރަކާތެއް ހިންަގއިެގން ނ ވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ   )ށ(  

ފަޅާއި   މ އިންތިޒާ ފިނޮޅާިއ،  ފަޅ ރަށްރަށާއި،  ނެތް  ހަމަޖެހިފައި 

އ ފެދޭ  ދަތ ރ ަގއި  ކ ރާ  ތަނަކަށް  އެފަދަ  އަދި  ތަނެއްަގއި  ފަރ ފަދަ 

ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށް    މ ކ ނި، ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ އިންތިޒާ

ހިފައިެގން ައއ މަކީ ނ ވަތަ ެގންދިއ މަކީ މި މާއްދާއާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއް 

 .ނޫނެވެ

ހޮޓާތަކ ަގާއއި   )ނ(   ޓޫރިސްޓ   އެހެނިހެން ޞިރިޒޯޓ ތަކ ަގާއއި،  ނާޢީ 

ކ ނި އ ފައްދާ  އަދި  އ ފެދޭ  ތަންތަނ ަގިއ  ، މަސައްކަތްކ ރާ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ އެްއވެސް ރަށެްއެގ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ 

 މަރ ކަޒަކަށް ެއޅ މަކީ ކ ށެކެވެ. 

ޮގތ ެގ  އެއްތަނ ން   )ރ(   ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  އަނެއްތަނަށް ކ ނި އ ފ ލ މ ަގއި 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ިމ  )ހައެްއ(    6ަގާވއިދ ، 

އެކ ލަވާލަިއ،   މިނިސްޓްރީން  ތެރޭަގިއ  މަސްދ ވަހ ެގ 

މިނިސްޓްރީެގ   ޝާއިޢ ކޮށް،  ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންާވނެއެވެ. 
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ެއއްވެސް   )ހ(  .44 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކ ނި އެތެރެކ ރ ން  މެނ ވީ،  އޮެވެގން  ހ އްދަެއއް  ދޫކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީން 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ކ ންޏެއް  ބާަވތެއްެގ  އެްއވެސް  ފަރާތަކ ން 

 އެތެރެކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 

ހ ްއދައަކަށް   )ށ(   އެތެރެކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ދަށ ން،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހަދަިއ  މިނިސްޓްރީން  ދޫކ ރަންވާނީ،  ހ އްދައެއް  އެފަދަ  އެދ މ ން 

 ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރާ ަގވާއިދ ތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ނ ރައްކާތެރި  

 ކ ނި ބޭރ ކ ރ ން 
ެއއްވެސް   )ހ(  .45 މެނ ވީ،  އޮެވެގން  ހ އްދަެއއް  ދޫކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީން 

ބޭރ ކޮށްެގން  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ކ ނި  ނ ރައްކާތެރި  ފަރާތަކ ން 

 ނ ވާނެެއވެ. 

ދަށ ން )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބޭރ ކ ރ މ ެގ    ،މި  ކ ނި  ނ ރައްކާތެރި 

ދޫކ ރަންވާނީ،   ހ އްދައެއް  ެއފަދަ  އެދ މ ން  ހ އްދައަކަށް 

ސްޓްރީން ހަދައި ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރާ ަގާވއިދ ތަކާ ެއއްޮގތްާވ  މިނި

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ބަޔާންކ ރާ  )ނ(   ތިރީަގއި  މަޤްޞަދަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އަންަގއި  ޢާންމ ކޮށް  މިނިސްޓްރީން  މަޢ ލޫމާތ ،   ،ކަންކަމާގ ޅޭ 

 ކ ރަންވާނެެއވެ. ންއިޢ ލާ

ހ އްދައެްއެގ ދަށ ން ދިވެހިރާްއޖެއިން ބޭރ ކ ރ ން ހ އްދަކ ރާ    (1)   

 އަދި  ؛ނ ރައްކާތެރި ކ ނީެގ ބާވަތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ނ ރައްކާތެރި ކ ނި ބޭރ ކ ރ ން މ ޅިން މަނާ    (2)   

 ޤައ މ ތައް. 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދ   

 ހ ރަސްކޮށް ކ ނި އ ފ ލ ން 
ނ ރައްކާތެރި ކ ންޏާއި، އެހެނިހެން ކ ނީެގ ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭެގ   )ހ(  .46

ސަރަޙައްދ  ހ ރަސްކޮށް ެއްއެވސް ފަރާތަކ ން އ ފ ލަންވާނީ، ކަމާބެހޭ 
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 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާހަދާތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ފަދައިން   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި 

އެކަށީެގންާވ   އ ފ ލޭނީ  ކ ނި  ހ ރަސްކޮށް  ސަރަޙައްދ  

 އިންޝ އަރަންސްއެއް ލިބިފަިއާވ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. 

 
 ދިހަވަނަ ބާބ  

 ނ ރައްކާތެރި ކ ންޏާއި ޚާއްޞަ ކ ނި 
 

ހިމެނޭނީ   )ހ(  .47 ނ ރައްކާތެރި ކ ނި  ކަމ ަގއި  ކ ނި  ނ ރައްކާތެރި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 އަންނަނިވި ތަކެތިން އ ފެދޭ ކ ންޏެވެ.

 ؛ޮގވާތަކެތި )ެއކްސްޕްލޯސިްވސް(   (1)   

 ؛ހ ޅ ހިފާ ދިޔާތަކެތި  (2)   

 ؛ފަސޭހައިން އަލިފާންހިފާ ޒާތ ެގ ހަރ  ތަކެތި  (3)   

 ؛ފަސޭހައިން އަމިއްލަ ޒާތ ަގއި ހ ޅ ހިފާ ތަކެތި  (4)   

ހ ޅ ހިފާ    (5)    ނ ވަތަ  ހ ޅ ހިފާ،  އެކ ވ މ ން  ޭގހެްއ  ފެނާ  ޒާތ ެގ 

 ؛އ ފައްދާ ތަކެތި

އ ފެދ މ ެގ    (6)    ޮއކްސިޖަން  ހ ޅ ރޯނ ވިނަމަެވސް،  ޒާތ ަގއި  އޭެގ 

އަލިފާން  މާއްދާެއްއަގއި  ނ ވަތަ  އެްއޗެއް  އެހެން  ސަބަބ ން 

 ؛ހިފ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދޭ ތަކެތި ނ ވަތަ މާއްދާތައް

 ؛އޯަގނިކް ޕެރޮކްސަިއޑްސް  (7)   

 ؛ވިހަ މާއްދާ  (8)   

 ؛ބަލިޖައްސާ މާއްދާތައް  (9)   

 އަދި  ؛ކޮރޯސިވްސް   (10)   

 އިކޯޓޮކްސިކް މާއްދާތައް.   (11)   
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ނ ރައްކާތެރި   )ށ(   އ ފެދޭ  ތަކެތިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ލިސްޓެއް  )ހައެްއ(    6ކ ނީެގ 

މިނިސްޓްރީން   ތެރޭަގިއ  އެކ ލަވާލަިއ،  މަސްދ ވަހ ެގ 

މިނިސްޓްރީެގ   ޝާއިޢ ކޮށް،  ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

ަގވާއިދ ން   ލިސްޓ   މި  އަދި  ޢާންމ ކ ރަންާވނެއެވެ.  ވެބްސައިޓ ަގއި 

ބަދަލ ތައް  އަންނަ  ލިސްޓަށް  ބަލަހައްޓައި،  އަދާހަމަކޮށް 

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ކ ނި   )ނ(   އެފަދަ  ކ ންޏާއި  އެްއޗެްއ  ނ ރައްކާތެރި  އެއްވެސް  ހިމެނޭ 

ެއތެރެކ ރ މާއި،   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް 

ޑިސްޓްރިބިއ ޓް  ބޭނ ންކ ރ މާއި،  ިވއްކ މާިއ،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ކ ރ މަކީ ކ ށެކެވެ. 

ފަރާތެއްެގ   )ރ(   ކޮށްފި  ކ ށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ރ ފިޔާއާއި  )  -/100,000ކީ،  އަދަބަ   -/5,000,000ެއއްލައްކަ( 

ނ ވަތަ  އޭޖެންސީން  ޢަދަދަކ ން  ދެެމދ ެގ  ރ ފިޔާއާ  )ފަސްމިލިއަން( 

 އޭޖެންސީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކ ން، އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކ ރ މެވެ.

ބޭނ ންތެރި  )ބ(   ރީސައިކަލްކޮށް،  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  ކ ނި  ނ ރައްކާތެރި 

ކ ރ މަށް މާއްދާތައް   ބޭނ މެއް  އެހެން  އެފަދަ  އަދި  އިޢާދަކޮށް، 

 ޕްރޮސެސްކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 

 

ވަނަ ާމއްދާެގ    47މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ކ ންޏަކީ މި ޤާނޫނ ެގ    .48 ޚާއްޞަ ކ ނި 

ލިސްޓ ަގިއ   ކ ނީެގ  ނ ރައްކާތެރި  ޢާންމ ކ ރާ  މިނިސްޓްރީން  ދަށ ން  ެގ  )ށ( 

ކ ނި   އެ ހިމެނޭ  ޚާއްޞަ    ފިޔަވައި،  މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި  އ ފ ލ މާއި  ކ ނި 

 ރައްކާތެރިކަމ ެގ ފިޔަަވޅ ތަކެއް އަޅަންޖެހޭނެ ބާވަތްތަކ ެގ ކ ންޏެވެ. 
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ނ ރައްކާތެރި ކ ންޏާއި ޚާއްޞަ  

 ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ ން 
އެފަދަ   .49 މަރ ކަޒ ތަކ ންނާއި،  މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި  ޚާއްޞަ  ކ ންޏާއި  ނ ރައްކާތެރި 

ޚާއްޞަ  ކ ނި   މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި  ކ ނި  ފަރާތްތަކ ން  އެހެނިހެން  މެނޭޖ ކ ރާ 

ބޭރ ވ ން   އަންަގއިދިނ މަށްޓަކައި،  ކ ނި  ނ ރަްއކާތެރި  ދޭންޖެހޭ  އިސްކަމެްއ 

އިސްކަމެްއ   ޚާްއޞަ  އެޅ މ ަގއި  ފިޔަވަޅ   ބޭރ ެވއްޖެނަމަ  ހ އްޓ ވ މަށާއި 

މާ  ތަޣަްއޔަރ ކ ރާ  ވެށި  މާއްދާތަކާއި،  ކެމިކަލް  ވެށި   ،އްދާތަކާއި ދޭންޖެހޭ 

މާއްދާތައް  ބަދަލ ވާ  ވިހަޭގހަށް  ޠަބީޢީޮގތ ން  އަދި  މާއްދާތައް  ކ ރާ  ކިލަނބ  

ލިސްޓެއް ފަށާތާ    ،ބަޔާންކ ރާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  )ތިނެއް(    3މި 

ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ   އެކ ލަވާލައި،  ިމނިސްޓްރީން  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ 

 ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ.   ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ

 

ނ ރައްކާތެރި ކ ންޏާއި ޚާއްޞަ  
ކ ންޏާގ ޅޭ ހާދިސާއެއް  

 މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ ރިޕޯޓ ކ ރ ން 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތެްއެގ    48އަދި    47މި ޤާނޫނ ެގ    .50

 ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ކ ނި، ރިޕޯޓ ކ ރަންޖެހޭ މިންަވރ ކަމަށް ަގާވއިދ ން  

ބޭރ ވ ން،   ތަނަކ ން  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  މަރ ކަޒަކ ން  މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި 

ެއ  ، ބަންޑ ންވ ން، ފެތ ރ ން ނ ވަތަ ފޭދ ންފަދަ ހާދިސާއެއް މެދ ެވރިވެއްޖެނަމަ

މަރ ކަޒ ެގ ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ އެ މަރ ކަޒ  ހިންާގ ފަރާތ ން ނ ވަތަ އެފަދަ 

ބޭރ   މެދ ވެރިިވ  މާއްދާއެއް  ހިނަގން  ހާދިސާ  ނ ވަތަ  ެވރިފަރާތ ން  ތަނ ެގ  ވި 

ޒިންމާ ހިނަގން   އެ ތަނ ެގ  ހާދިސާ  އެ  ފަރާތަކ ން،  އޮތް  ަވގ ތެްއަގއި 

ކައ ންސިލަށާިއ،   ޙަވާލ ވެފަިއާވ  ހިންގ ން  ސަރަޙައްދެްއެގ  މެދ ވެރިވި 

 އޭޖެންސީއަށް ލަސްނ ކޮށް އަންަގންވާނެއެވެ. 

 

އްޞަ  ނ ރައްކާތެރި ކ ންޏާއި، ޚާ 
ކ ނި ހިމެނޭ ހާދިސާއާ ގ ޅިގެން  
ޤައ މީ ފެންވަރ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ  

 އެކްޝަން ޕްލޭން 

ތާރީޚ ން ފެށިެގން    .51 ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ  )ހައެއް( މަސްދ ވަހ ެގ    6މި ޤާނޫނަށް 

ކ ނި، ތެރޭަގއި  ޚާއްޞަ  ކ ންޏާއި  ބޭރ ވ ން،    ،ނ ރައްކާތެރި  ެވއްޓަށް 

ފޭދ  ނ ަވތަ  ފެތ ރ ން  ޤައ މީ ބަންޑ ންވ ން،  ސަބަބ ން  ހާދިސާއެއްެގ  މ ެގ 

ހަދައި  މިނިސްޓްރީން  ޕްލޭން،  ބަޔާންކ ރާ  ޮގތް  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ފެންވަރ ަގއި 
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ވެބްސަިއޓ ަގިއ   މިނިސްޓްރީެގ  ޝާއިޢ ކޮށް،  ެގޒެޓ ަގިއ  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ނ ރައްކާތެރި ކ ންޏާއި، ޚާއްޞަ  

 އިންވެންޓްރީ ކ ންޏާބެހޭ  
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ދޫކ ރާ ހ އްދަެއއް ނ ވަތަ ލައިސަންސްެގ ދަށ ން   )ހ(  .52

މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި  މަރ ކަޒ ތަކ ންނާިއ،  މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި  ހިންާގ 

ފަރާތަކ ން އެ ފަރާތަކ ން ެގންގ ޅޭ ނ ވަތަ މެނޭޖ ކ ރާ ނ ރަްއކާތެރި 

ޤާނޫނ  މި  ިއންވެންޓްރީެއއް،  ކ ނީެގ  ޚާއްޞަ  ދަށ ން ކ ންޏާއި  ެގ 

 އެކ ލަވާލާ ަގވާއިދާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނަށް  )ށ(   މި  ަގވާއިދ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަށާތާ   ތެރޭަގިއ    6ޢަމަލ ކ ރަން  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ގެޒެޓ ަގިއ   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކ ލަވާލައި،  މިނިސްޓްރީން 

 ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

 އެގާރަވަނަ ބާބ  
 ކ ނި އެޅ މާއި، ކ ނީގެ ސަބަބ ން ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރ ވ ން 

 
ކ ނި އެޅ މަށް ޚާއްޞަކޮށްފަިއވާ ތަނަކަށް ނ ވަތަ ެއްއޗަކަށް މެނ ވީ  )ހ(  .53 ކ ނި އެޅ ން 

 ެއޅ މަކީ ކ ށެކެެވ. އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ކ ނި 

ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ )ށ(   ފަރާތަކ ން  އެއްެވސް  އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ،މި 

އެ  ޮގތ ެގަމތިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

ވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކ ން ނ   ންއޭޖެންސީ،  ފަރާތަކަށް

 ފިޔަވަޅ  އަޅަންވާނެއެެވ. 
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ތަންތަނ ގައި ހިންގާ  ޢާންމ   

 ޙަރަކާތްތަކާ ގ ޅިގެން އ ފެދޭ ކ ނި 
ޢާންމ ން ބައިވެރިާވޮގތަށް ޢާންމ  ތަންތަނ ަގއި ނ ވަތަ ޢާންމ  ތަންތަން ހިމެނޭ    .54

އެފަދަ  ހިންަގންވާނީ،  ޙަރަކާތެއް  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް  ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި 

ޒިންމާވާނެ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. އަދި ެއ  ޙަރަކާތަކާ ގ ޅިެގން އ ފެދޭ ކ ންޏާމެދ   

އ ސޫލާ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  މެނޭޖ ކ ރ މަށް  ކ ނި  ސިޓީެއއްެގ  ނ ވަތަ  ރަށެއްެގ 

ެގންދިއ މަކީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ ސަރަޙަްއދަށް  ނައްތާލ މަށް  ކ ނި  އެ  އެްއޮގތަށް 

 އެ ފަރާތެއްެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ގެ ޙަރަކާތްތަކާ  

ވަށް ބޭރ ވާ ގޭސް  ގ ޅިގެން ޖައް 

 ކޮންޓްރޯލްކ ރ ން 

އެއްތަންކ ރ މާއި   .55 ގ ދަންކ ރ މާއި،  ، ކ ނި  އ ފ ލ މާއި،  އަނެއްތަނަށް  ެއއްތަނ ން 

ބޭރ ވާ   ޖައްވަށް  ގ ޅިެގން  ޙަރަކާތްތަކާ  ޓްރީޓްކ ރ ންފަދަ  ޕްރޮސެސްކ ރ މާއި، 

ޭގހާއި މާއްދާތަކ ެގ ސަބަބ ން ޖައްވ  ތަޣަްއޔަރ ިވޔަ ނ ދިނ މަށްޓަކައި، އެފަދަ 

ބޭރ ވ ން   މަދ ކ ރ މަށާިއ،  ހ ްއޓ ވ މަށާއި،  ބޭރ ވ ން  ޭގސް 

ޮގތާއި، ތަބާވާންޖެހޭ މިންަގނޑ ތައް  ލްކޮންޓްރޯ ކ ރ މަށްޓަކައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ަގާވއިދެްއ  )ހަެއއް(    6ބަޔާންކ ރާ 

ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ   އެކ ލަވާލައި،  ިމނިސްޓްރީން  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ 

 އި ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ. ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ ވެބްސައިޓ ގަ 

 

ނ ރައްކާތެރި ކ ނީގެ ސަބަބ ން  

ތަޣައްޔަރ ވެފައިވާ މާޙައ ލ   

 ކަނޑައެޅ ން 

ނ ރައްކާތެރި ކ ނި   ،ވަކި ފަރާތަކ ން ހިންާގ ޙަރަކާތެއްެގ ސަބަބ ން )ހ(  .56

ސަބަބ ން،  ފޭދ މ ެގ  ނ ވަތަ  ފެތ ރ ން  ބަންޑ ންވ ން،  ބޭރ ވ ން، 

ފަރާތެއްެގ   އެ  މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ،  ތަޣައްޔަރ ވާން  މާޙައ ލެއް 

ޖެންސީއަށާއި، ެއ  އޭ  ،ސަމާލ ކަމަށް އެކަން ައއ މާއެކ  އެ ފަރާތަކ ން 

ކަ  ޙަވާލ ވެފަިއވާ  ހިންގ ން  ދާއިރާެގ  ހިމެނޭ  އ ންސިލަށް މާޙައ ލެއް 

 ލަސްނ ކޮށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ،  )ށ(   ޙާލަތެއް  ބ ނެފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނަށް   މި  ަގާވއިދެއް  ބަޔާންކ ރާ  އ ސޫލ   ޢަމަލ ކ ރާނެ 
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ފަށާތާ   ތެރޭަގިއ    6ޢަމަލ ކ ރަން  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ދިވެހިސަރ ކާރ   އެކ ލަވާލައި،  ގެޒެޓ ަގިއ  މިނިސްޓްރީން  ެގ 

 ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ތަޣައްޔަރ ވެފަިއވާކަމަށް އޭޖެންސީން  )ނ(  

ދަފް ހިމެނޭ  މަޢ ލޫމާތ   ތަންތަނ ެގ  ޤާނޫނަށް   ،ތަރެއްކަނޑައަޅާ  މި 

ފަށާތާ   ތެރޭަގިއ    6ޢަމަލ ކ ރަން  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ގެޒެޓ ަގިއ   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކ ލަވާލައި،  މިނިސްޓްރީން 

 ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ހ އްދަނޫން ގޮތ ގައި ނ ރައްކާތެރި  

 ކ ނި ތަންތަނަށް އެޅ ން 
ޮގތ ެގމަތިން  މި   )ހ(   .57 ބަޔާންކ ރާ  ގަވާއިދެއްަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

މެނ ވީ ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނެްއަގިއ  މިނޫންވެސް    ، ނ ވަތަ 

މާއްދާތަކާއި ކެިމކަލް  ކ ންޏާިއ،  ތެލ ެގ  ، ނ ރައްކާތެރި  ތެލާއި، 

ނ ވަތަ  ބިމަށް  އެއްޗެއް،  ެއހެން  އެކ ވެފަިއވާ  ބާވަތްތައް 

 ތަ މޫދަށް ނ ވަތަ ކަނޑަށް ެއޅ މަކީ ކ ށެކެވެ. ފެންަގނޑަކަށް ނ ވަ

ފަރާތެއްެގ   )ށ(   ކޮށްފި  ކ ށެްއ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

          ާއއި ރ ފިޔާ)އެއްމިލިއަން(    -/1,000,000އަދަބަކީ،  

ޢަދަދަކ ން   5,000,000/- ދެމެދ ެގ  ރ ފިޔާއާ  )ފަސްމިލިައން( 

އޭޖެންސީން ނ ވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކ ން، އެ ފަރާތެްއ 

 ކ ރ މެވެ.  ޖޫރިމަނާ

 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މާގ ޅޭ ޙަރަކާތެއްެގ ސަބަބ ން ނ ރަްއކާތެރި ކ ންޏެއް  )ހ(  .58 ކ އްލި ޙާލަތ ގައި ޢަމަލ ކ ރ ން 

ކ ންޏެްއ ނ ަވތަ ތިމާވެށި ތަޣަްއޔަރ ކ ރާ ާމއްދާެއްއ ނ ވަތަ ޚާއްޞަ  

މާއްދާެއްއ  ބަދަލ ވާފަދަ  ޭގހަށް  ިވހަ  ޮގތ ން  ޠަބީޢީ  ނ ވަތަ 

ބޭރ ވ ންއްތިމާވެ ފޭދ މ ެގ   ،ޓަށް  ނ ވަތަ  ފެތ ރ ން  ބަންޑ ންވ ން، 
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ައޅަންޖެހޭނެފަދަ   ފިޔަވަޅ   އަވަސް  މިނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން 

އޭ މެދ ވެރިވ މ ންޖެންސީން  ޙާލަތެއްކަމަށް  ކަމެއް  ، ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ޞިއްޙަތާިއ   ޢާންމ   ައޅަންޖެހޭ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށްޓަކައި  އެކަމެްއ 

އެކަމަކާ   ތިމާވެށި އެނޫންެވސް  ފިޔަވަޅ ތަކާއި،  ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ 

ގ ޅިެގން އަޅަންޖެހޭ އެކަށީެގންވާ ފިޔަވަޅ ތައް ަވގ ތ ން އެޅ މަށް ެއ 

ބަލަހަ ނ ވަތަ  ހިންާގ  އޭތަނެއް  ފަރާތަކަށް  ޖެންސީން އްޓާ 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

ޙާލަތެްއ  )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އޭ ެގއްލ ން މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ،  ލިބ ނ   ތިމާވެއްޓަށް  ޖެންސީން 

ބަދަލ  ެގއްލ މ ެގ  ލިބ ނ   ތިމާެވއްޓަށް  ިއޚްތިޔާރ   ބަލައި،  ހޯދ މ ެގ 

 ލިބިެގންވެެއވެ. ޖެންސީއަށް އޭ

 

 ބާރަވަނަ ބާބ  
 ކ ންޏާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ބެލެހެއްޓ މާއި، ކ ނީގެ އޮޑިޓ ހެދ ން 

 
މަޢ ލޫމާތ  އެއްކ ރ މާއި، ރެކޯޑ   

 ބެލެހެއްޓ މާއި، މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން 
އެއް އ ސޫލެްއެގ މަތިން ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ މަޢ ލޫމާތާއި ރެކޯޑ ތަްއ   )ހ(  .59

ކ ނި  ޮގތ ން،  އެޅ މ ެގ  ބާރ   ރިޕޯޓ ކ ރ ަމށް  ބެލެހެއްޓ މަށާއި، 

ތައްޔާރ ކ ރ މާއި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ މަޢ ލޫމާތ     ، ތަފާސްހިސާބ  

ބެލެހެއްޓ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ ަގާވއިދ  މި 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ތެރޭަގިއ    6ޤާނޫނަށް  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ގެޒެޓ ަގިއ  މިނިސްޓްރީ ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކ ލަވާލައި،  ން 

 ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  )ށ(   ކ ނި  ަގާވއިދެްއަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ފަރާތަކ ންމެ ކޮންމެ  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  އެއްކޮށް   ، މަޢ ލޫމާތ  
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  ، ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން އެފަދަ ރެކޯޑ ތައް ތައްޔާރ ކޮށްަގާވއިދ ަގއި  

ކޮންެމ  ރެކޯޑ ތައް  އަދި،  ދަމަހައްޓަންާވނެއެވެ.  ރެކޯޑ ތައް  އެ 

 އަހަރަކ  ެއއްފަހަރ  މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ނ ވަތަ   )ނ(   މަޢ ލޫމާތެއް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  އ ފެއްދ ާމއި  ކ ނި 

އެންގ މެއްަގއި  އެ  އޮތޯރިޓީން  ހ ށަހެޅ މަށް  ތަފާސްހިސާބެއް 

އެ  ނ ަވތަ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ  ތައްޔާރ ކޮށް  މަޢ ލޫމާތ   ބަޔާންކ ރާ 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ  ހޯދައި  މެދ ވެރިކޮށް  ފަރާތެއް  އެހެން  މަޢ ލޫމާތ  

 އެފަދަ އެންގ މެއް ރައްދ ވި ފަރާތެއްެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ މަޢ ލޫމާތ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް    59ޤާނޫނ ެގ  މި    .60 ކ ނީގެ އޮޑިޓް 

މިނިސްޓްރީން  އޮޑިޓެއް  ހާމަކޮށްދޭ  އޮތްޮގތް  ޙާލަތ   ކ ނީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޝާއިޢ ކޮށް،   ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ެއއްފަހަރ   އަހަރަކ   ހަދައި، 

 . މިނިސްޓްރީެގ ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ

 

 ތޭރަވަނަ ބާބ  
 ކ ށާއި އަދަބ  

 
މި  .61 އިދާރީ ފިޔަވަޅ  އެޅ ން  ފަރާތަކ ން  ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ،  ަގާވއި  ނ ވަތަ  އިޤާނޫނާ  އެްއވެސް  ދަކާ 

ފިޔަވަޅ ތަްއ   ިއދާރީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީަގއި  ފަރާތްތަކަށް  އަންނަނިވި 

 އެޅިދާނެެއވެ. 

ދަށ ން   )ހ(   ޤާނޫނ ެގ  އޮތޯރިޓީއަށް  މި  ފިޔަވަޅ ތައް  އިދާރީ  އަންނަނިވި 

 އެޅިދާނެެއވެ. 

ލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑައެޅިފަިއވާ މ އްދަތެްއަގިއ ޞްއި  (1)   

 ؛ރަނަގޅ ކ ރ މަށް އެންގ ން
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 ؛އިންޒާރ  ދިނ ން  (2)   

 ؛ޖޫރިމަނާ ކ ރ ން  (3)   

 ބާޠިލ ކ ރ ން.އޮޕަރޭޓިންގ ލަިއސަންސް ނ ަވތަ ހ އްދަ   (4)   

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އޮޕަރޭޓިންގ 4މި  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ޙާލަތ ަގިއ އެ ލަިއސަންސް  ބާޠިލ ކ ރާ  ހ އްދަ  ލައިސަންސް ނ ވަތަ 

މެދ ނ ކެނޑި ހ ނ ވަތަ   ޚިދ މަތް  ެއ  ބާޠިލ ކ ރެވޭނީ  އްދަ 

 ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެއްސ މަށް ފަހ ގައެވެ. 

އަންނަނިވި އިދާރީ ފިޔަވަޅ ތައް އޭޖެންސީއަށް  މި ޤާނޫނ ެގ   )ނ(   ދަށ ން 

 އެޅިދާނެެއވެ. 

އ ކާލ މަށް   (1)    ކ ނި  ކ ނި،  އ ފެދޭ  ދިރިއ ޅ މ ަގއި  ޢާންމ  

އ ކައިފިނަމަ،   ތަނަކަށް  ޚާއްޞަކޮށްފައިނ ވާ 

 ނަސޭހަތްދިނ މާއި، އަދި ތަކ ރާރ ވާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކ ރ ން. 

ކ ންޏާއި  (2)    ކ ންޏާއި، ޢާންމ   ކ ނީެގ  ، ނ ރައްކާތެރި  ޚާއްޞަ 

އެފަދަ ، ބާވަތެްއެގ ކ ނިޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ެއްއވެސް  

ކ ނި އ ކާލ މަށް ޚާއްޞަކޮށްފަިއވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެން 

އެޅ މާއިތާކަށް   ފަރާތަކ ން  ކ ނީެގ  ، އެްއވެސް  އަދި 

އަނެްއ  ރަށ ން  އެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބާވަތެއް  އެްއވެސް 

، ޓްރީޓްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތެއް ކ ރ ާމއި، ރަށަށް ެގންދިއ މާއި 

ތަންތަނ  ކޮށްފިނަމަޢާންމ   ކަމެއް  ޖަމާކ ރ ންފަދަ  ެއ ، ަގއި 

 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކ ރ ން.

މީރާއަށް  )ރ(   ފިޔަވަޅ ތައް  އިދާރީ  އަންނަނިވި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އެޅިދާނެެއވެ. އަދި މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ކ ށަށް ޒިންމާާވނީ މި  

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފ ވި ިވޔަފާރި ޤާނޫނާ ނ ވަތަ  

 ޙަރަކާތަކ ންނެވެ. 
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 ގަވާއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  (1)   

 ފީ   ކޮތަޅ ން  ޕްލާސްޓިކް  ޮގތ ެގމަތިން   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ޕްލާސްޓިކް   ކަސްޓަމަރަކަށް  ޙަރަކާތަކ ން  ިވޔަފާރި،  ނ ނަގައި

 ؛ދިނ ން ކޮތަޅ 

 . ޚިލާފ ވ ން މާއްދާއާ ވަނަ 35 ޤާނޫނ ެގ މި  (2)   

( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކ ށެއް ކޮށްފި މީހެއްެގ ައދަބަކީ، ރމި މާއްދާެގ ) )ބ(  

ރ ފިޔާާއއި    -/5,000 )ފަންސާސްހާސް(   -/50,000)ފަސްހާސް( 

 ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާ ކ ރ މެވެ.

) )ޅ(   މާއްދާެގ  ޖީ.ެއސް.ޓީއަށް  ބމި  މީރާަގއި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން   )

އެޅ މ   ފިޔަވަޅ   ފަރާތްތަކަށް  ކ ށާިއ އިަގއާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   ،

ނަންބަރ    ޤާނޫނ   ހިނާގނީ  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި    2010/3އަދަބ  

 )ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނ ( އެވެ. 

 

ހަ  .62 ޖިނާއީ ދަޢ ވާކ ރ ން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ،  މި  ގަވާއިދ ތައް  ދާ 

މި   ފަރާތަކ ން  ކ ރާ ަގވާ  ނ ވަތަ  އިޤާނޫނާއެްއވެސް  ޚިލާފަށް  އިދަކާ 

ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް   އެކަން  އެކ ލެިވެގންވާނަމަ،  ކ ށެްއ  ޖިނާއީ  ޢަމަލެއްަގއި 

 ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 

ނ ވާނަމަ، ިމ ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވާ   ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި   ޤާނޫނ ަގއި އެހެންމި    .63 އިދާރީ އަދަބ ތައް 

 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނީ މި މާއްދާަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ އިދާރީ ައދަބ ތަކެވެ. 

ހަދަންޖެހޭ ފަރާތަކ ން އެފަދަ ނާޢީ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޕްލޭނެއް  ޞި )ހ(  

ނ ވާނަަމ،   ހަދާފައި  )ފަންސާސްހާސް(   -/50,000ޕްލޭނެއް 

ޢަދަދަކ ން، އޮތޯރިޓީން ނ ވަތަ އޮތޯރިޓީން  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކ ން، އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކ ރ ން.
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ފަރާތަކ ން  )ށ(   ެއްއވެސް  އެންގ މަކާ  އަންާގ  ދިނ މަށް  މަޢ ލޫމާތ  

ރ   -/5,000 ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ، ބޮޑ ނޫން )ފަސްހާސް(  ފިޔާއަށްވ ރެ 

 ޢަދަދަކ ން އޮތޯރިޓީން ނ ވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކ ން، އެ

 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކ ރ ން.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކ ނި އެތެރެކ ރ މަކީ ކ ށެކެވެ.   މި )ނ(  

)ފަސްމިލިއަން(   -/5,000,000އަދި މިފަދަ ކ ށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއް  

 ރ ފިޔާއިން އޮތޯރިޓީން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކ ރ ން.

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނ ރައްކާތެރި ކ ނި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ކ ރ މަކީ  )ރ(  

ފަރާތެއް   ކޮށްފި  ކ ށެްއ  މިފަދަ  އަދި    -/5,000,000ކ ށެކެެވ. 

ޖޫރިމަނާ ފަރާތެއް  އެ  އޮތޯރިޓީން  ރ ފިޔާއިން    )ފަސްމިލިއަން( 

 ކ ރ ން.

ގަވާއިދަކާ   )ބ(   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ނ ވަތަ  ޤާނޫނާ  ެއއްެވސް  މި 

ބަލައި، ކ ޑަބޮޑ މިނަށް  ކަމ ެގ  ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ    -/100 ފަރާތަކ ން 

ރ ފިޔާާއއި   ރ ފިޔާާއ   )އެއްލައްކަ(  -/100,000)އެއްސަތޭކަ( 

 ކ ރ ން. ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން އެ

ހޯދަންޖެހޭ   )ޅ(   ލައިސަންސް  ނ ވަތަ  ހ އްދައެއް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ނ ވަތަ  ނ ލައި  ހޯދ މަކާ  ލައިސަންސް  ނ ވަތަ  ހ އްދަ  ފަރާތަކ ން 

ލައިސަންސް  އްދައެއްހ ހޯދާފައިވާ   ކަމެްއ އަނ ވަތަ  ޚިލާފަށް  ކާ 

ބަލައި،   ކ ޑަބޮޑ މިނަށް  ކަމ ެގ    -/50,000ކޮށްފިނަމަ 

ރ ފިޔާއާއި   ރ ފިޔާާއ  -/500,000 )ފަންސާސްހާސް(  )ފަސްލައްކަ( 

ކަނޑަައޅާ   އޮތޯރިޓީން  ނ ވަތަ  އޮތޯރިޓީން  ޢަދަދަކ ން  ދެމެދ ެގ 

 ފަރާތަކ ން، އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކ ރ ން.

ހިމެނޭ   )ކ(    ލިސްޓ ަގއި  މަނާތަކެތީެގ  ޢާންމ ކ ރާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އެްއވެސް އެްއޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރ ާމއި، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 
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ވިްއކ މާއި، ބޭނ ންކ ރ މާިއ، ޑިސްޓްރިބިއ ޓް ކ ރ މާއި، މި ޤާނޫނ ެގ 

އެފަދަ  ޚިލާފަށް  މިންަގނޑ ތަކާ  އ ސޫލ ތަކާއި،  ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން 

ކޮށްފި އެ ކަެމްއ  އެފަދަ  އަދި  ކ ށެކެވެ.  ޢަމަލ ކ ރ މަކީ  ްއޗަކާމެދ  

އަދަބަކީ،   ރ ފިޔާއަށްވ ރެ    -/100,000ފަރާތެއްެގ  )ެއއްލަްއކަ( 

 .ކ ރ ން ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅިފަިއވާ އަދަބ ތަކަށް ޖޫރިމަނާ   )އ(   

މި ކ ރ މ ަގއި   ަގވާިއދެއް  ބަޔާންކ ރާ  އ ސޫލ ތައް  ޢަމަލ ކ ރާނެ 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ތެރޭަގިއ    6ޤާނޫނަށް  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ެގޒެޓ ަގިއ   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކ ލަވާލަިއ  މިނިސްޓްރީން 

 ޝާއިޢ ކޮށް، މިނިސްޓްރީެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

އެހެން )ހ(  .64 އިސާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ ފަ  ޤާނޫނ ަގއި  މި   މި  ނ ވާނަަމ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް 

ފައިސާ  ދަްއކާ  ޮގތ ަގއި  ޖޫރިމަނާެގ  ކ ރެވޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

ނ ވަތަ  ރަށ   ނިސްބަތްވާ  ތަނެއް  ކ ރި  ކ ށެއް  އެ  ޖަމާކ ރަންވާނީ 

 ސިޓީ ކައ ންސިލަކަށެވެ. 

ޤާނޫނ ަގއި   )ށ(   ނ ވަތަ   ވާބަޔާންކޮށްފައި މި  ރަށ   ކޮށްފައިވަނީ  ކ ށެއް 

އި ކައ ންސިލެއްެގ  ނ ހިމެނޭ  ޞާޞްތިޚްސިޓީ  ަގިއ 

ފައިސާ  ޖޫރިމަނާެގ  ދައްކާ  ކ ށަކަށް  އެފަދަ  ސަރަޙައްދެްއގައިނަމަ 

ނަންބަރ    ޤާނޫނ   )ދައ ލަތ ެގ    3/2006ޖަމާކ ރަންވާނީ، 

"ޯމލްޑިވްސް   އެކ ލަވާލާފަިއވާ  ދަށ ން  ެގ  ޤާނޫނ (  މާލިއްޔަތ ެގ 

 ްގރީން ފަންޑް" އަށެވެ. 

 

ޚިލާފ ވެއްޖެކަމަށް   .65 ފިޔަވަޅ  އެޅޭ ފަރާތްތަކ ގެ ޙައްޤ   ގަވާއިދަކާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

އޭޖެންސީން  ނ ވަތަ  އޮތޯރިޓީން  ފެނިެގން  އޭޖެންސީއަށް  ނ ވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް 
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އެޅި  އޭޖެންސީން  ނ ވަތަ  އޮތޯރިޓީން  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކ ެގ  އަޅާ  ފިޔަވަޅ  

މައް އެ  ފަރާތަކ ން  ހިތްހަމަނ ޖެހޭ  )ތިރީސް(   30ސަލަ،  ފިޔަވަޅަކާމެދ  

 ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

 ސާދަވަނަ ބާބ  
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް    .66 ކ ރިން ދޫކޮށްފައިވާ ހ އްދަތައް  ޚިދ މަތް  ކ ނީެގ  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ދަށ ން  އެކިއެކި   ޤާނޫނ ެގ  މި  ހ އްދަތައް  ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް 

ދެމި   ހަމަވަންދެން  މ އްދަތ   ހ އްދައިެގ  އެ  ހިނދަކ   ބާޠިލ ނ ކ ރާހާ 

އޮންނާނެއެވެ. އަދި އެ ހ އްދައެްއެގ މ އްދަތ  ހަމަވ މަށްފަހ  އަލ ން އެ ހ އްދަ 

ަގާވއިދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާިއ  މި  ދޫކ ރެވޭނީ 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ އ ސޫލ ތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ    .67 ކ ރީގެ ޤާނޫނ ތަކާއި ގަވާއިދ ތައް  ެއކ ލަވާލަިއ  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

އެކ ލަވާލަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ަގާވިއދ ތަކަށް  ޤާނޫނ ތަކާއި  ކަމާބެހޭ 

 ލައި ޢާންމ ކ ރެވެންދެން ޢަމަލ ކ ރަމ ން ެގންދަންވާނެެއވެ. ަގާވއިދ ތައް އެކ ލަވާ

  

ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ    .68 ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް  ގަވާއިދ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

އެފަދަ  ނ ވަތަ  ގެއްލ މަކަށް  ލިބޭ  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   އޭނާެގ  މ ވަްއޒަފަކ  

ކ ރެވޭ   ގ ޅޭޮގތ ން  ފަރ ދީޮގތ ން މައްސަލައަކާ  މ ވަްއޒަފަކ   އެ  ޝަރީޢަތަކަށް 

އެ  އ ފ ލަންޖެހޭނީ  ޒިންމާ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ  ެއފަދަ  ނ ޖެހޭނެެއވެ.  ޒިންމާވާކަށް 

 މ ވަްއޒަފަކ  މަސައްކަތްކ ރާ ިއދާރާއިންނެވެ. 
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އެއް   .69 ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ ން  ޮގތ ަގއި  އިދާރާތަކ ން ސިއްރ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ފަރާތްތަކ ންނާއި    ޚިދ މަތްދޭ 

ކޮންމެ   ސިއްރ ކަން  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ބަދަލ ކ ރާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  ފަރާތ ން 

 ފަރާތަކ ންމެ ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 

ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ތަފާތ   

 ނ ކ ރ ން 
ފަރާތަކަށް   .70 ވަކި  ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ  ބާރ ތައް  ލިބިފައިވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ހޯދައިދިނ މ ެގ ޮގތ ން ަވކި ފަރާތަކަށް އިސްކަންދިނ މާއި،  ނާޖާއިޒް މަންފާއެްއ  

 ވަކި ފަރާތަކަށް ެގއްލ ންވާ ޮގތަށް ކަންކަން ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 

 

ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން ދައްކަންޖެހޭ  

 އިތ ރ  ފީ 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ލިބިެގން ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތެއްެގ އަތ ން، މި   .71

ޤާނޫނ  މި  ފީއެްއ  ޤާނޫނާއި  އެހެން  އިތ ރ ން،  ފީެގ  ދައްކަންޖެހޭ  ދަށ ން  ެގ 

 އިތ ރ  ފަރާތަކަށް ނެޭގނީ އޮތޯރިޓީން ހ އްދަ ލިބިެގންނެވެ. 

 

ކަނޑަައޅާފައިނ ވާ  )ހ(  .72 ގަވާއިދ  ހެދ ން  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި  ިމ    މި  ހިނދަކ ، 

ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި   ދަށ ން  ަގާވއިދ ތަކާއި، އ ސޫލ ތަްއ ޤާނޫނ ެގ 

 ހަދާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ިމ   )ށ(   ހިނދަކ ،  ކަނޑަައޅާފައިނ ާވ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގާވއިދ ތަކާއި އ ސޫލ ތައް، ިމ 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ތެރޭަގިއ    6ޤާނޫނަށް  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ޝާއިޢ ކޮށް،  އެކ ލަވާލަ ެގޒެޓ ަގިއ  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އި 

 މިނިސްޓްރީެގ ވެބްސައިޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ން ޤާނޫނެްއަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ މާްއދާއަކާ އެހެމި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ    .73 އެހެން ޤާނޫނ ތަކާ ފ ށ އެރ ން 

ފ ށ އަރާނަމަ  އ ސޫލަކާ  ނ ވަތަ  މާއްދާައކާ  ހިމަނާފައިވާ  ޮގތ ން  ކަމަކާގ ޅޭ 

ޢަމަލ ކ ރ މ ަގއި  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަމަކާ  ތަޢާރ ޟ ވާ  އެ  ތަޢާރ ޟ ވާނަމަ،  ނ ވަތަ 
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 ޤާނޫނަށެވެ.  އިސްކަންދޭންވާނީ މި

 
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  4/ 93ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  މި   .74 އ ވާލެވޭ ޤާނޫނ ގެ މާއްދާތައް 

ެގ   ޤާނޫނ (  ދެެމހެއްޓ މާބެހޭ  ރަްއކާތެރިކޮށް  ާމއްދާ   8-1ތިމާވެށި  ވަނަ 

 އ ވ ނީއެވެ. 

 

ފާސްވެ،    .75 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ތަޞްދީޤ ކޮށް މި 

 ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ. 

 

ބޭނ ންކޮށްފައިވާ  .76 މާނަކ ރ ން  ޢިބާރާތެއް  ނ ވަތަ  ލަފްޒެއް  ޤާނޫނ ަގއި    ،ޮގތ ން  މި 

އަންނަނިވި ލަފްޒ ތަކާއި    ،ކަނޑައެޅިެގން އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ 

އެވަނީ ދީފައި  ތިރީަގިއ    ،ޢިބާރާތްތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކަށް  ލަފްޒ ތަކާއި  އެ 

 ދީފައިއެވާ މާނަކ ރ ެމވެ. 

  އ ކާލަން   ނ ވަތަ  އ ކާލާ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"ކ ނި"   )ހ(  

 ކޮންމެ  ޙަވާލ ކ ރެވޭ   ފަރާތަކާ  ވަކި   އ ކާލަން   ނ ވަތަ  ނިންމާފައިވާ

  ތެރޭަގިއ،   އެްއޗެހީެގ  ބަލާ  ޮގތ ގައި  ކ ނީގެ   އެފަދައިން  އެްއޗަކަށެވެ.

 ހިމެނެއެވެ.  ޭގސްެވސް ތަކެއްޗާއި  ދިޔާ ތަކެއްޗާއި ހަރ 

ނ ވަތަ  )ށ(   ބާވަތަށް  ކ ނީެގ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކ ނި"  "ޚާއްޞަ 

ޢާންމ    ސަބަބ ން  ކ ނީެގ  ބާވަތެްއެގ  އެ  ބަލައި،  މިންވަރަށް 

ޞިއްޙަތަށް ނ ވަތަ ތިމާެވއްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރ ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެޭވ 

 ިގންތިކ ރެވޭ ކ ންޏަށެވެ.   ބާވަތްތަކ ެގ ކ ނީެގ ޮގތ ގައި

"ނ ރައްކާތެރި ކ ނި" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ެއްއޗެްއަގިއ ހ ންނަ   )ނ(  

ޞިއްޙަތަށާިއ  ޢާންމ   ނ ވަތަ  ސަބަބ ން،  ސިފަތަކ ެގ  ކެމިކަލް 

ކ ރިމަތިކ ރ ވާފަދަ  ނ ރައްކަލެއް  ސަބަބ ން  ޭއެގ  ތިމާވެއްޓަށް 



 

 

 

 

 

 

 56 

ސިފައެްއ   ޒާތ ެގ  ޮގވާ  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން،  ހ ރ މ ެގ  ސިފަތަކެއް 

ސަބަބ ން، ކ ންޏަށް   ހ ރ މ ެގ  ޒާތ ެގ  ފަތ ރާ  ބަލިމަޑ ކަން  ނ ވަތަ 

ިގންތިކ ރެޭވ   ޮގތ ަގއި  ކ ނީެގ  ނ ރައްކާތެރި  ސަބަބ ން،  ވ މ ެގ 

 ކ ންޏަށެވެ. 

"ނ ރައްކާތެރި ކ ންޏާއި ޚާްއޞަ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ މަރ ކަޒ " ކަމަށް  )ރ(  

އެވަނީ،    ކަމަށް  ކ ނި  ޚާއްޞަ  އަދި  ކ ނި  ނ ރަްއކާތެރިބ ނެފައި 

  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ބާވަތެއް  އެްއވެސް  ކ ނީގެ   ވާކަނޑައަޅާފައި 

 މަރ ކަޒަށެވެ.  ޚާއްޞަކ ރެވޭ ހިންގ މަށް ޙަރަކާތްތައް

ޮގތ ަގިއ   )ބ(   ކ ނީެގ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ރީސައިކަލްކ ރ ން" 

ނ ވަތަ  ހެދ މަށް  ތަކެތި  ބޭނ ންކޮށްެގން  ތަކެތި  އ ކާލެވޭ 

 އ ފެއްދ މަށެވެ.  

އެވަނީ،  )ޅ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  އިޢާދަކ ރ ން"  މާއްދާތައް  "ބޭނ ންތެރި 

އްދ މަށް ރައްކާތެރިކަާމއެކ  ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި ތަކެތި އ ފެ 

ކ ނިން  ަވކިކ ރ މަށާިއ،  މާއްދާތައް  ބައިތަކާިއ  ބޭނ ންތެރި  އެއިން 

 ހަކަތަ އ ފެއްދ މަށެވެ. 

  2010/7"ކައ ންސިލް" ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ކ(   

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ެގ  

އ ފައްދާފައިވާ އަތޮޅ  ނ ވަތަ ސިޓީ ނ ަވތަ ރަށ   ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން

 ކައ ންސިލަކަށެވެ. 

ހ އްދަ  )އ(    އެޅ މަށް  ކ ނި  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  އެޅ ން"  "ކ ނި 

ތަނަކަށް  އެހެން  ފިޔަަވއި  ެއއްޗަކަށް  ނ ވަތަ  ތަނަކަށް  ދީފައިވާ 

އެްއޗެްއ   އެްއވެސް  ބެލެވޭ  ޮގތ ަގއި  ކ ނީެގ  އެްއޗަކަށް  ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ އެޅ ން ފޭދ ން  ލީކ ވ ން،  އޮއްސ ން،  ބޭްއވ ން،  އ ކ ން،   ،

 ވައްޓާލ ންފަދަ ކަންކަމަށެވެ. 
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ކ ނި  )ވ(    އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ަވކިކ ރ ން"  ބައިބަޔަށް  "ކ ނި 

ކ ނީަގިއ   ޮގތ ެގމަތިން  އަންާގ  އިދާރާއަކ ން  ކަމާބެހޭ  މެނޭޖ ކ ރ މާއި 

 ވަކިކ ރ މަށެވެ. ހިމެނޭ އެކިބައިތައް  

މެނޭޖ ކ ރ މަށް  )މ(   ކ ނި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ނައްތާލ ން"  "ކ ނި 

އެްއޗެްއ   ބާކީވާ  އެޅ މަށްފަހ   ފިޔަވަޅ ތައް  އެންމެހައި  އަޅަންޖެހޭ 

 އ ކާލ މަށެވެ. ރައްކާތެރިޮގތ ަގއި 

ކ ންޏަށް  )ފ(   ެއއްޗެއް  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  އ ފެއްދ ން"  "ކ ނި 

 ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ޢަމަލަށެވެ.

ކ ނި  )ދ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  މެނޭޖ ކ ރ ން"  "ކ ނި 

މާއްދާތަްއ   ބޭނ ންތެރި  ޓްރީޓްކ ރ މާއި،  އެއްތަންކ ރ ާމއި، 

ކ ނި  ޚިދ މަތަށާިއ  ކ ނީެގ  ރީސަިއކަލްކ ރ މާއި،  އިޢާދަކ ރ މާއި، 

 ނައްތާލ މަށެވެ. 

"ކ ނީެގ އޮޑިޓް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ަވކި ޙަރަކާތަކާ ގ ޅިެގން   )ތ(  

އެކ ލެޭވ  ކ ނީަގއި  މިންވަރާއި،  ބާވަތްތަކާއި،  ކ ނީެގ  އ ފެދޭ 

 .ވެމަށެވަޒަންކ ރ ސިފަތަކާއި، ބައިތައް  

"އިޚްތިޞާޞްެގ ދާއިރާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ލ(  

އ ޞޫލ ން   2010/7 ލާމަރ ކަޒީ  ިއދާރީ ދާއިރާތައް  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހިންގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލެްއެގ އިޚްތިޞާޞް ހިނާގ 

 ސަރަޙައްދަށެވެ. 

"އެއްތަންކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، އެކި ތަންތަނ ަގއި ހ ރި  )ގ(   

އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނ ން  ނ ވަތަ  ޖަމާކ ރ މަށް  އެއްތަނަކަށް  ކ ނި 

 އ ފ ލ މ ެގ މަޤްޞަދ ަގއި ވަކި ތަނަކަށް އެްއކ ރާ ެއއްކ ރ މަށެވެ.  

ނަންބަރ     ޓް"އިމްޕޯ )ޏ(   ޤާނޫނ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކ ރ ން" 

ެއ    31/79 ަގއި  ޤާނޫނ (  އިމްޕޯޓްެގ  އެކްސްޕޯޓް  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
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 ލަފްޒ  ބޭނ ންކޮށްފައިވާ މާނަ ދޭހަވާ ޮގތަށެވެ. 

ނަންބަރ     ޓް "އެކްސްޕޯ )ސ(   ޤާނޫނ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކ ރ ން" 

އި  31/79 އެކްސްޕޯޓް  ެއ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގއި  ޤާނޫނ (  މްޕޯޓްެގ 

 ލަފްޒ  ބޭނ ންކޮށްފައިވާ މާނަ ދޭހަވާ ޮގތަށެވެ. 

ތެރޭަގިއ   )ޑ(    ކ ނީެގ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ބޭނ ންކ ރ ން"  "އަލ ން 

ެގނައ މަކާ  ބަދަލެއް  އެްއވެސް  ސިފަތަކަށް  މާއްދީ  ތަކެތީެގ  ހިމެނޭ 

ކަމަކަށް   ބޭނ ންކ ރި  ކ ރިން  ތަކެތި  އެ  އެހެން ނ ލައި،  ނ ވަތަ 

 ކަމަކަށް ބޭނ ންކ ރ މަށެވެ. 

"ެއކްސްޓެންޑެޑް   )ޒ(    ނ ވަތަ  ޒިންމާ"  ދެިމެގންާވ  "އ ފެއްދ ންތެރިންެގ 

ޕްރޮޑިއ ސަރ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އެްއޗެްއ  

ެއއްޗެއްެގ   އެ  ފަރާތަކ ން،  އެތެރެކ ރާ  ނ ވަތަ  އ ފައްދާ 

ބަ ކ ންޏަށް  ނެތި  މެނޭޖ ކ ރ މ ަގިއ  ބޭނ ންތެރިކަން  އެ  ދަލ ވ މ ން 

 ޢަމަލީ ޮގތ ންނާއި މާލީޮގތ ން އ ފ ލަންޖެހޭ ޒިންމާއަށެވެ. 

"ޢާންމ  ތަންތަން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މަގ މަާގއި، ިއޖ ތިމާޢީ   )ޓ(  

 ޮގތ ން މީހ ން އެއްެވއ ޅޭ ތަންތަނަށެވެ.

އެވަނީ، )ޔ(    ބ ނެފައި  ކަމަށް  މަދ ކ ރ ން"   އ ފެއްދ ން  ކ ނި  "ކ ނި 

  އ ފައްދާ   އެ  ޙާލަތެއްަގިއ،  ނ ވާ  ނ އ ފަްއދާ  ކ ނި  ހ އްޓ މަށާއި،

  ކ ޑަކ ރ މާއެކ    ސިފަތައް  ނ ރައްކާތެރި  އެކ ލެވޭ  ޭއގައި  މިންވަރާއި

 ޅ މަށެވެ. އެ  ފިޔަވަޅ  މަދ ކ ރ މަށް މިންވަރ  އ ކާލާ

  ޙަރަކާތްތަކާއި،   ނާޢީޞިނާޢީ ކ ނި" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ،  ޞި" )ޕ(  

 މިފަދަ  ކ ންޏަށެވެ.   އ ފެދޭ  ގ ޅިެގން  ޙަރަކާތްތަކާ  ވިޔަފާރީެގ

  ތަންތަނ ަގއި   ޢާންމ   ހ ންނަ  ތެރޭގައި  ކ ނީގެ   އ ކާލާ  ތަންތަނ ން

  ކ ނީގެ   ނާޢީޞި  ހިމެނޭނީ  ކ ނިވެސް  ބާވަތްތަކ ެގ  އ ފައްދާ

 ޮގތ ަގެއވެ. 
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އ ފައްދާ   )ޖ(   ޯގތިެގދޮރ ން  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކ ނި"  "ޢާންމ  

ތެރެއިން ކ ންޏާއި،   ކ ނީެގ  އ ފައްދާ  ޙަރަކާތްތަކ ން  އިޤްތިޞާދީ 

 ޯގތިެގދޮރ ން އ ފައްދާ ކ ންޏާ އެއް ސިފަތަކެއް ހ ންނަ ކ ންޏަށެވެ. 

އެވަނީ، ޓް"ކޮންސް )ޗ(    ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކ ނި"  ރަކްޝަން 

އ ކާލެވޭ ޢި ނ ވަތަ  އ ފެދޭ  ތެރެއިން  މަރ ޙަލާތަކ ެގ  މާރާތްކ ރ މ ެގ 

 ޓް ފަދަ ކ ންޏަށެވެ. ކޮންކްރީޑ ަގލާއި ނފ 

ޓްރީޓްކ ރ މ ެގ   )ހހ(   ކ ނި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކ ރ ން"  "ގ ދަން 

މާއްދާތަްއ   ބޭނ ންތެރި  ކ ނިން  ނ ވަތަ  ނައްތާލ މ ެގ  ނ ވަތަ 

އެްއތަނަކަށް  ކ ނި  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  މަރ ޙަލާ  އިޢާދަކ ރ މ ެގ 

 ބެހެއްޓ މަށެވެ. ޖަމާކޮށްފައި ބަހައްޓާ 

ޮގތ ަގިއ   )ހށ(   ކ ނީެގ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ތަޣައްޔަރ ވ ން" 

ޤ ދ ރަތީ މާޙައ ލަށް   ކ ރާފ ރަތަޢާން  އިންސާނ  އެްއޗެްއެގ ސަބަބ ން 

 އަންނަ ކިލަނބ ކަމަށެވެ. 

އ ފެދޭ  )ހނ(   ޮގތ ަގިއ  ކ ނީެގ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ޓްރީޓްކ ރ ން" 

ނ ވަތަ ތަކެތިން   ލިބޭ  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމ   ނ ވަތަ  ތިމާވެއްޓަށް 

ކ ޑަކ ރ މަށްޓަކައި ެގއްލ ން  ފަނާކ ރ ވާފަދަ ، ލިބިދާނެ  ތަކެތި  އެ 

ޮގތްތަކެއް ޚިޔާރ ކޮށްެގން ނ ަވތަ އެނޫންވެސް ޮގތެއް ބޭނ ންކޮށްެގން  

ނ ވަތަ  ނައްތާލ މަށް  ސިފަތައް  ނ ރަްއކާތެރި  އެކ ލެވޭ  ކ ނީަގއި 

 ކ ނީެގ މިންވަރ  މަދ ކ ރ މަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަށެވެ.  

ބ ނެފައި )ހރ(   ކަމަށް  ކ ނި "ޕްރޮސެސްކ ރ ން"  އެވަނީ،   

މާއްދާތަްއ   ބޭނ ންތެރި  ކ ނިން  ރީސައިކަލްކ ރ މަށާއި 

 އިޢާދަކ ރ މަށްޓަކައި ހިންާގ ޙަރަކާތްތަކަށެވެ. 

ތިމާެވއްޓާބެހޭ  )ހބ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓަރ " 

ެއިއރެއްަގިއ   މަސްއޫލިްއޔަތ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ސިޔާސަތ ތައް 
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 ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ ވ ޒާރާެގ ަވޒީރަށެވެ. 

)ހޅ(  

* 

ތިމާެވއްޓާބެހޭ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓްރީ" 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ   ެއިއރެއްަގިއ  ސިޔާސަތ ތައް  މަސްއޫލިްއޔަތ  

 ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ ވ ޒާރާއަށެވެ. 

  2020/26"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ހކ(  

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

 ޔ ޓިލިޓީ ރެިގއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 

އެންވަޔަރަންަމންޓަލް  )ހއ(   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "އޭޖެންސީ" 

 ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށެވެ. 

ނަންބަރ    )ހވ(    ޤާނޫނ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް    2010/3"މީރާ" 

އ ފައްދާފަިއާވ   ދަށ ން  ެގ  ޤާނޫނ (  އިދާރީ  ނެގ މާބެހޭ  )ޓެކްސް 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއ  އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 

ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އެ އެްއޗެްއ  -"ސިންަގލް )ހމ(  

އެއްޗެހީެގ   ހަދާފައިވާ  ޕްލާސްޓިކ ން  ބައެްއ  ޭއެގ  ނ ވަތަ  އެކ ަގއި 

ފަރ މާކޮށްފައިވަނީ   ނ ވަތަ  އ ފަްއދާފައިވަނީ  ެއއްޗެއް  ެއ  ތެރެއިން، 

ިގ ފަހަރަށްވ ރެ  ެއއް  ނެރެފައިވަނީ  ބާޒާރަށް  ިވއްކ މަށް  ނަ  ނ ވަތަ 

އޭަގިއ   ނ ވަތަ  ކަމ ގައިނ ވާ،  ޮގތަށް  ބޭނ ންކ ރެވޭ  އޭެގ  ފަހަރ  

ކ ރެޭވ   ފަހަރ   ިގނަ  ފަހަރަށްވ ރެ  ެއއް  ބޭނ ން  އެއްޗެއްެގ  ހިމެނޭ 

ިވއްކ މަށް   ނ ވަތަ  ފަރ މާކޮށްފައިވާ  ނ ވަތަ  އ ފައްދާފަިއވާ  ޮގތަށް 

 ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ އެްއޗެހި ފިޔަވައި އެނޫން ކޮންމެ ެއއްޗަކަށެވެ. 

ބ ނެފައި އެވަނީ، -"ސިންަގލް )ހފ(   ޕްލާސްޓިކް އ ފެއްދ ން" ކަމަށް  ޔޫސް 

ނެރ މަށްޓަކަިއ  -ސިންަގލް ބާޒާރަށް  ބާވަތެއް  ޕްލާސްޓިކްެގ  ޔޫސް 

 ނ ވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ބޭނ މެއްކ ރ މަށްޓަކައި އ ފެއްދ ަމށެވެ. 

ބ ނެފަިއ -"ސިންަގލް )ހދ(   ކަމަށް  ނެރ ން"  ބާޒާރަށް  ޕްލާސްޓިކް  ޔޫސް 
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އަދާކ ރ މަކާ  އަގ   ނ ވަތަ  ހިމެނޭޮގތަށް  އަދާކ ރ ން  ައގ   އެވަނީ، 

ސިންަގލް  ތެރެއިން  މ ޢާމަލާތެއްެގ  ިވޔަފާރީެގ  ޔޫސް  -ނ ލައިވިޔަސް 

ޑިސްޓްރިބިއ ޓް ބާވަތެްއ،  ނ ވަތަ  ޕްލާސްޓިކްެގ  ކ ރ މަށްޓަކަިއ 

  ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި ބާޒާރަށް ނެރ މަށެވެ.  ަގތ މަށްޓަކައި

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   ،"ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅ ެގ ފީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ )ހތ(  

ސޭލްަގިއ   އޮފް  ޕޮއިންޓް  ޙަރަކާތްތަކ ން  ިވޔަފާރި  ހިންާގ 

ދަށ ން   މި ޤާނޫނ ެގ  ކޮތަޅ ން  ޕްލާސްޓިކް  ފޯރ ކޮށްދޭ  ކަސްޓަމަރަށް 

 ނަާގ ައަގށެވެ. 

އެވަނީ )ހލ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކޮތަޅ "  އ ފ ލ މަށް    ،"ޕްލާސްޓިކް  މ ދާ 

ސިންތަޓިކް   ،ބޭނ ންކ ރާ އަދި  )އޮކްސޯޑިްގރޭޑަބަލް  ޕްލާސްޓިކ ން 

އ ފައް ނެތިފަނާވާ ދާޕޮލިމަރއިން  ޒާތ ަގއި  އަމިއްލަ  ފައިާވ، 

ހ ންނަ   ހަދާފައި  ހިމެނޭޮގތަށް(  ޕްލާސްޓިކްެވސް  )ޑިްގރޭޑަބަލް( 

 ކޮތަޅަށެވެ. 

މ ދާ ަގނެިވއްކ މ ެގ    ،"ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ )ހގ(   

 މ ޢާމަލާތ  ހިނާގ ތަނަށެވެ.

 މ ދާ ަގންނަ ފަރާތަށެވެ.  ،"ކަސްޓަމަރ " ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނީ )ހޏ(  

ެއވަނީ )ހސ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޙަރަކާތް"  މ ދާ   ،"ވިޔަފާރި  އ ފ ލޭ 

 ވިްއކ މ ަގއި މަސްއޫލ ވާ އެންެމހައި ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 -"މަސް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ބަންދ ނ ކޮށް ހ ންނަ: )ހޑ(  

 ؛ކަނޑ މަހާއި ކަނޑ މަހ ެގ ބަިއތައް  (1)   

 ؛ފަރ މަހާއި ފަރ މަހ ެގ ބައިތައް  (2)   

 އަދި؛ އެމާއި އެމ ެގ ބާވަތްތައް  (3)   

 ސީފ ޑްެގ ބާވަތްތަކަށެެވ.   (4)   

އެވަނީ )ހޒ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފިލްކ ރ ން"  ނަްއތާލ މ ެގ   ،"ލޭންޑް  ކ ނި 
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 ޮގތ ން ބިމ ަގއި ނ ވަތަ މޫދ ަގއި ކ ނި ަވޅ ލ މަށެވެ. 

އެވަނީ )ހޓ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  އެންމެފަހ    ،"ޑިސްޕޯސްކ ރ ން" 

 ފިޔަވަޅެއްެގޮގތ ގައި ރައްކާތެރިޮގތ ަގއި ކ ނި ނައްތާލ މަށެެވ. 

 
 

 


