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 22/ 2022  ނަންބަރ    ބިލ  
 
 

 ބިލ    މަނާކ ރ މ ގެ   ހަތިޔާރ   ކެމިކަލް 

 

 ބާބ    އެއްވަނަ 
 މާއްދާތައް   އިބްތިދާއީ 

 

ތަްއޔާރ ކ ރ މާއި  ،މިއީ )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި  ހަތިޔާރ   ކެމިކަލް    ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އެތަކެތި    ،އ ފެއްދ މާއި މަނާކ ރ މާއި  ބޭނ ންކ ރ ން  ރައްކާކ ރ މާއި، 

ކަނޑައަޅަިއ   އ ސޫލ ތައް  ޮގތްތަކާއި  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ނައްތާލ މ ަގއި 

 ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެވެ. 

 އެވެ.  "ކެމިކަލް ހަތިޔާރ  މަނާކ ރ މ ެގ ޤާނޫނ "މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ  )ށ(  

 

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

ހަތިޔާރާ )ހ(   ކެމިކަލް  ބައިވެރިެވފައިވާ  ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  މ ޢާހަދާއާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ކެމިކަލް  ެގއްލ ންދެނިވި  ބޮޑެތި  ތިމާެވއްޓަށް  އިންސާނ ންނަށާއި 

އ ފެއްދ މާިއ   ތައްޔާރ ކ ރ ާމއި  އެތަކެތި  ކަނޑައަޅައި،  ހަތިޔާރ  

އ ސޫލ ތައް  މަނާކ ރ މާގ ޅޭ  ބޭނ ންކ ރ ން  ރައްކާކ ރ ާމއި 

 ؛ކަނޑައެޅ ން 



 

 

 

 

 

 

 5 

ހަތިޔާރާ )ށ(   ކެމިކަލް  ބައިވެރިެވފައިވާ  ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން 

މައްޗަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަށ ން  މ ޢާހަދާެގ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ؛ކ ރ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ ންޛ  ލާޒިމ ކ ރާ ޒިންމާތައް ތަންފީ

ހަތިޔާރ    )ނ(   ބޭނ ންކ ރާ   ނ ވަތަ  އ ފައްދާކެމިކަލް  ނ ވަތަ  ގ ދަންކ ރާ 

ހ އްދަ  ފަރާތްތަކަށް  ެގންދާ  އަނެއްތަނަށް  ެއއްތަނ ން  ނ ވަތަ 

 ؛ދިނ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތައް ކަނޑައެޅ ން

ގ ދަންކ ރާ ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރާ   ނ ވަތަ  އ ފައްދައިކެމިކަލް ހަތިޔާރ    )ރ(  

ބަލައި   ޤާއިމ ކޮށް  ވޭނެރެފާސްކ ތަންތަން  ކެމިކަލް   ނިޒާމެއް 

 ؛ހަތިޔާރ  ނައްތާލ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތްތައް ކަނޑަެއޅ ން

ކ ރާ ފަރާތްތަކާމެދ  ފިޔަވަޅ     މި ޤާނޫނ ަގއި މަނާކޮށްފައިވާ ކަންކަން )ބ(  

 އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން. 

 

ފަރާތްތަކ ން ކ ރާ ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަންކަމ ެގ މައްޗަށް މި   އަންނަނިވި  .3 ދާއިރާ   ހިނގާނެ   ޤާނޫނ  

 ޤާނޫނ  ހިނާގނެއެވެ. 

ސަރަޙައްދ ަގިއވާ )ހ(   ޤާނޫނާ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ނ ވަތަ 

ހިނާގ  އިޚްތިޞާޞް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ 

 ؛ޠަބީޢީ ނ ވަތަ ޤާނޫނީ ކޮންމެ ޝަޚްޞެއް ތަނެއްަގއި ހ ރި

ވީނަަމވެސް، ބައިނަލްއަޤްވާީމ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ން ބޭރ ގައި )ށ(  

 މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެ މީހެްއެގޤާނޫނާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން  

 ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއް. އިޚްތިޞާޞް ހިނާގ 

 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ޖަދ ވަލ ތަކ ގައި 

 ބާވަތްތައް   ކެމިކަލްގެ 
ޖަދ ވަލ    )ހ(  .4 ޤާނޫނ ެގ  މ ޢާހަދާެގ   3އަދި    2،  1މި  ހިމެނޭނީ  ަގއި 

ޝެޑިއ ލް  1ޝެޑިއ ލް   ޝެޑިއ ލް    2،  ަގިއ    3އަދި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަންނަނިވި ކެމިކަލްެގ ބާވަތްތަކެވެ. 
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ޝެޑިއ ލް    1ޖަދ ވަލ     (1)    ޖަދ ވަލ ަގއި  ؛ (1)މ ޢާހަދާެގ  މި 

ކެމިކަލްހިމެނެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މ ޢާހަދާަގއި  ެގ ތަކ  ނީ، 

ބާވަތްތަކެވެ.   ކެމިކަލްެގ  ނ ރައްކާތެރި  އެންމެ  މި  ތެރެއިން 

ކެމިކަލް ބޭ  ބާވަތ ެގ  ނ ވަތަ  ންކ ރެވޭނީ ނ އ ފެއްދޭނީ 

ކ ރ މަށް  ފަރ ާވއެއް  ޞިއްޙީ  ނ ވަތަ  ކ ރ މަށް  ދިރާސާއެއް 

ނ ވަތަ   ބޭނ ންކ ރ މަށް  ޮގތ ަގއި ބޭހ ެގ  ނ ވަތަ  

 ރ މަށެވެ. ފިޔަަވޅެއް އެޅ މ ގައި ބޭނ ންކ ރައްކާތެރިކަމ ެގ 

ޝެޑިއ ލް    2ޖަދ ވަލ     (2)    ޖަދ ވަލ ަގއި  ؛ (2)މ ޢާހަދާެގ  މި 

ކެމިކަލްނީހިމެނެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މ ޢާހަދާަގއި  ެގ ތަކ  ، 

( ެގ ބާވަތްތަކާއި،  (2Aނ ރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް    ތެރެއިން

  ކެމިކަލްެގ ބާވަތްތަކ ެގަގިއ ހިމެނޭ    1މ ޢާހަދާެގ ޝެޑިއ ލް  

ޝެޑިއ ލް   ބާވަތްތަ  2Aެގ    2ނ ވަތަ  ހިމެނޭ   ކ ގެ ަގއި 

ބާވަތްތަކެވެ  2Bކެމިކަލް  ޕްރިކަރސަރ   ބާވަތ ެގ  .  ެގ  މި 

މަދ    މަސައްކަތްތަކ ަގއި  ޞިނާޢީ  ކެމިކަލްތަކަކީ 

 މިންވަރަކަށް ބޭނ ންކ ރެވޭ ކެިމކަލްެގ ބާވަތްތަކެެވ. 

ޝެޑިއ ލް    3ޖަދ ވަލ     (3)    ޖަދ ވަލ ަގއި  މި  ؛ (3)މ ޢާހަދާެގ 

ކެމިކަލްނީހިމެނެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މ ޢާހަދާަގއި  ެގ ތަކ  ، 

( ެގ ބާވަތްތަކާއި،  (3Aނ ރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް    ތެރެއިން

ކެމިކަލްެގ ބާވަތްތަކ ެގ  ަގިއ ހިމެނޭ    1މ ޢާހަދާެގ ޝެޑިއ ލް  

ޝެޑިއ ލް   ބާވަތްތަކ ެގ   2Bެގ    2ނ ވަތަ  ހިމެނޭ  ަގއި 

ބާވަތްތަކެވެެގ  2Bކެމިކަލް  ޕްރިކަރސަރ   ބާވަތ ެގ  .    މި 

ޢަދަދަކަށް   ިގނަ  މަސަްއކަތްތަކ ަގއި  ކެމިކަލްތަކަކީ ޞިނާޢީ 

 ބޭނ ންކ ރެވޭ ކެމިކަލްެގ ބާވަތްތަކެވެ. 

) )ށ(   މާއްދާެގ  މ ޢާހަދާހމި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  ެއއްެވސް  (  ެގ 



 

 

 

 

 

 

 7 

އިޞްލާޙެްއ  ކައަޝެޑިއ ލް  ިއޞްލާޙަކާ އްޖެނަމަ،  ެގނެވި ށް  ެއ 

ބަދަލ ތައް،   ެގންނަންޖެހޭ  ޖަދ ވަލ ތަކަށް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ގ ޅިެގން 

ިގނަެވެގން  މ ޢާހަދާެގ ޝެޑިއ ލްއަށް އެ   ެގނެވޭތާ   10އިޞްލާޙެއް 

ތެރޭަގއި ދ ވަހ ެގ  ގެޒެ ،  )ދިހައެއް(    ، ަގއި ޓ ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 . ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔ ނިޓ ން  

 
 ދެވަނަ ބާބ  

 ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔ ނިޓް 
 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ   )ހ(  .5 ޔ ނިޓް   ވެޕަންސް   ކެމިކަލް  މި ޤާނޫނ   މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، 

މިނިސްޓްރީެގ ޚާއްޞަ ޔ ނިޓެްއ    ،އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ މަށްޓަކައި

 އ ފެދ ނީެއވެ. ެގ ނަމ ަގއި    "ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔ ނިޓް"

ޔ ނި )ށ(   ވެޕަންސް  ދަށ ން   ޓް ކެމިކަލް  މިނިސްޓްރީެގ  ހިނާގނީ 

ހިންގ މ ެގ    ޮގތަށެވެ.  ޖަވާބ ދާރީވާމިނިސްޓަރަށް   ޔ ނިޓ ެގ  އެ  އަދި 

ފަށާތާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ފަރާތެއް  ޒިންމާވާނެ  ކަންކަމަށް 

މިނިސްޓަރ    30 ތެރޭަގއި  ދ ަވހ ެގ  )ތިރީސް( 

 ޢައްޔަންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޮގތ ެގ   )ނ(   ހިނާގނެ  މަސައްކަތްތައް  ޔ ނިޓ ެގ  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް 

ދަށ ން  ޞީތަފް ޤާނޫނ ެގ  މި  ގަވާއިދ ަގިއ  ލ   ހަދާ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

  ޔ ނިޓ ގެ   ވެޕަންސް  ކެމިކަލް  އ ފެދޭ  ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

 މާލީ  އަދި   އިދާރީ  ބޭނ ންވާ  އަދާކ ރ މަށް   މަސްއޫލިއްޔަތ  

 . ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ މިނިސްޓަރ  އިންތިޒާމްތައް
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  ޔ ނިޓ ގެ   ވެޕަންސް   ކެމިކަލް 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
ބަޔާންކޮށްފަިއ    .6 ތިރީަގިއ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ޔ ނިޓ ެގ  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް 

 އެވަނީއެވެ. 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(   ދޫކ ރަންޖެހޭ  މި  ދަށ ން  ބާބ ެގ  ތިންވަނަ 

އެއްޮގތްާވ   ޤާނޫނާ  މި  ރަޖިސްޓްރޭޝަންތައް  ލައިސަންސްތަކާއި 

 ؛ޮގތ ެގމަތިން ދޫކ ރ ން

ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ  މ ޢާހަދާއާ   )ށ(   ފަރާތ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގ ޅިެގން 

ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި   ޕްރޮްގރާމެްއ  ކަންކަން  ފެންވަރ ެގ  ޤައ މީ 

އެކ ލަވާލ މ ަގިއ ކަމާގ ޅޭ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި، 

 ރ ދަ ޕްރޮހިބިޝަން އޮފްފޮއެކަންކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން އޯަގނަިއޒޭޝަން  

އަށް ަގވާއިދ ން ފޮނ ވަންޖެހޭ   (އޯަގނައިޒޭޝަން)   ކެމިކަލް ވެޕަންސް

 ؛ރިޕޯޓ ތައް ފޮނ ވ ން

ދިވެހިރާއްޖެާއިއ   )ނ(   ޙާޞިލ ކ ރ މަށް  މަޤްޞަދ ތައް  މ ޢާހަދާެގ 

ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ   މާހިރ ންނާއި  ފަންނީ  ބޭރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ؛ލަފައާއި އެހީތެރިކަން ހޯދ ން

ދިވެހި )ރ(   ދަށ ން  ލާޒި  މ ޢާހަދާެގ  މައްޗަށް  އެންމެހައި މ  ދައ ލަތ ެގ  ވާ 

 ؛ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރ ން

ހަތިޔާރާބެހޭ )ބ(   ވިލަރެސްެވރިޔާެގ    ކެމިކަލް  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހައިސިއްޔަތ ން، މ ޢާހަދާަގއި ސޮއިކޮށްފަިއވާ އެހެނިހެން ޤައ މ ތަކާ  

 ؛އެކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރ ން 

ސޮއިކޮށްފަިއާވ   )ޅ(   މ ޢާހަދާަގއި  އޯަގނައިޒޭޝަނާއި  ދަށ ން،  މ ޢާހަދާެގ 

ޙިއް ނ ވަތަ  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ޤައ މ ތަކަށް  ޞާކ ރަންޖެހޭ  އެހެނިހެން 

 ؛މަޢ ލޫމާތ ތައް ފޯރ ކޮށްދިނ ން ނ ވަތަ ޙިއްޞާކ ރ ން 

ގަވާއިދ   )ކ(    ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  ކަނޑައަޅާ    ަގއިމި 

ކ ރިއަށްދާ  މަސައްކަތް  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ނިޒާމ ތަްއ  އ ސޫލ ތަކާއި 
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 ؛ޮގތް ރާަވއި ބެލެހެއްޓ ން

ނ ވަތަ    ދިވެހިރާއްޖެއާ )އ(    ބޭނ ންކ ރ މ ން،  ހަތިޔާރ   ކެިމކަލް  ދެކޮޅަށް 

ދެކޮޅަށް އެފަދަ ހަތިޔާރެއް ބޭނ ންކޮށްފާނެކަމ ެގ ބިރ    ދިވެހިރާއްޖެއާ

ޙާލަތެއްަގއި ޤައ މެްއެގ ، އޮތް  އެހެން  ތަޞްދީޤ ކޮށްފައިވާ  މ ޢާހަދާ 

ޙާލަތެއްަގއި  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ހޯދ ން  ރަްއކާތެރިކަން    ވާ އެހީތެރިކަމާއި 

އެހެން ޤައ މަކ ން އެދޭ އެހީތެރިކަމާއި ރަްއކާތެރިކަން އެ ޤައ މަކަށް  

 ؛ކޮށްދިނ ންފޯރ 

އިންސްޕެކްޓަރ ންނަށް   ވެހިރާއްޖޭެގދި  އަޅާ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކަނޑަ )ވ(   

 ؛ދިނ ން ތަމްރީނ 

ފޮނ ވަންޖެހޭ  )މ(   އޯަގނަިއޒޭޝަނަށް  ދަށ ން    ރިޕޯޓ ތަކާއި   މ ޢާހަދާެގ 

 ؛އަހަރީ ރިޕޯޓ ތަކަށް ބޭނ ންވާނެ މަޢ ލޫމާތ ތައް އެއްކ ރ ން

ިއ  ތަކާކެމިކަލް  ނ ރައްކާތެރިަގއި ބަޔާންކ ރާ  ތަކ މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ  )ފ(  

އޭެގ ޕްރިކަރސަރާއއި، މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިސްކްރީޓް  

މ ޢާހަދާެގ   ގ ޅޭޮގތ ން  ކެމިކަލްތަކާ  މަޤްޞަދ  އޯރަގނިކް 

އ ސޫލ ތަކާިއ   ގަވާއިދ ތަކާއި  އެކ ލަވާލަންޖެހޭ  ޙާޞިލ ކ ރ މަށް 

 ؛އޮނިަގނޑ ތައް ެއކ ލަވާލ ން

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މ ޢާހަދާ ތަންފީޛ ކ ރަމ ންދާ ޮގތް މޮނިޓަރކ ރ ން )ދ(  

ފެސިލިޓީތައް   )ތ(   ފާސްކ ރަންޖެހޭ  ބަލަިއ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ    ބަލައި މި 

 ؛ފާސްކ ރ ން

އިންސްޕެ  )ލ(   ބަލައި ކްބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކ ރިއަށްެގންދާ   ޓަރ ން 

އެހީތެރިކަން  އެއްބާރ ލ ންދީ  މަސައްކަތްތަކަށް  ފާސްކ ރ މ ެގ 

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

މ ޢާހަދާއަށް   )ގ(    ޤާނޫނާއި  ެވޕަންސް މި  ކެމިކަލް  ޢަމަލ ކ ރ މަށްޓަކައި 

 .ޔ ނިޓ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ ން
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  ޔ ނިޓ ގެ   ވެޕަންސް   ކެމިކަލް 

 ބާރ ތައް 
ބާރ ތައް   .7 އަންނަނިވި  ޔ ނިޓަށް  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޤާނޫނާ   )ހ(   ޮގތ ެގމަތިންމި  ފަރާ  އެއްޮގތްވާ   ންތަކ ެއްއވެސް 

ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ނ ދާކަމަށް  ޢަމަލ ކ ރަމ ން 

ޒިންމާއެއް   ނ ދާކަމަށް   އަދާކ ރަމ ންފަރާތަކ ން   އެ އަދާކ ރަންޖެހޭ 

ހިނދެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  ޔ ނިޓަށް  ވެޕަންސް    ، ކެމިކަލް 

ކ ރިއަށްެގންދަންޖެހޭ ބަލައި ފާސްކ ރ ންތައް ކ ރިއަށްެގންދިއ މާއި ެއ 

ބަލައި އެްއޗެހި  ޮގތ ން  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ފާސްކ ރ މ ަގއި 

 ؛ހިފެހެއްޓ މާއި ސާމްޕަލް ނެގ ން

ތަކެތި  )ށ(   ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ  ނ ވަތަ  އެތެރެކޮށް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  މި 

އެންގ މާިއ  ބޭނ ންކ ރ ން   ނައްތާލ މަށް  އެތަކެތި  މަނާކ ރ މާއި، 

 ؛ނައްތާލ ން

ކިބަިއަގިއވާ،   )ނ(   ފަރާތެްއެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މ ޢާހަދާއަށް  ވަކި 

ކަމަށް   ބޭނ ންާވ  ސަބަބ ތަކ ެގ  ޢަމަލ ކ ރ މަށްޓަކައި  އެކަށީެގންވާ 

ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ކޮންމެ ކެމިކަލް ެވޕަންސް ޔ ނިޓަށް  މައްޗަށް ބިނާކޮށް  

 ؛އެދ ން  ފަރާތެއްެގ ކިބައިން އެ  މަޢ ލޫމާތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް

ެގންގ ޅޭ    ނ ރައްކާތެރި )ރ(   ޕްރިކަރސަރތައް  އޭެގ  ނ ވަތަ  ކެމިކަލްތައް 

މަޢ ލޫމާތ    ފޯރ ކޮށްދިނ މާިއ އޯަގނައިޒޭޝަނަށް  ލެބޯޓަރީތަކ ެގ 

 ؛ވިލަރެސްކ ރ ން

ދަށ ން   )ބ(   ޤާނޫނ ެގ ، ބޭނ މަކަށް  ހ އްދަކ ރެވިފަިއވާމ ޢާހަދާެގ  މި 

ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާއި  1ޖަދ ވަލ    ކެމިކަލް  ބަޔާންކ ރާ  ިމ   ،ަގއި 

ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކެމިކަލް ނ ވަތަ   3އަދި    2ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ   

ނ ވަތަ ލިބިަގނެ، ނ ވަތަ ބަލައިަގނެ،   ، އ ފައްދައި އޭެގ ޕްރިކަރސަރ  

ނ ވަތަ އެްއތަނ ން އަނެއްތަނަށް އ ފ ލާނެ ނ ވަތަ   ،ބަހައްޓައި ނ ވަތަ  
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 ބޭނ ންކ ރާނެ މިންވަރ  ކަނޑަެއޅ ން.

 

  ނ މަށް ފޯރ ކޮށްދި   މަޢ ލޫމާތ  

 ބާރ    އެދ މ ގެ 
  ތައް ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކެިމކަލް  3އަދި    2މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ    )ހ(  .8

ޕްރިކަރސަރ   ކެިމކަލްތަކ ެގ  އެފަދަ  ިމ  ނ ވަތަ  ކެމިކަލްތަކާއި، 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ ޑިސްކްރީޓް ޯއރަގނިކް  ތަކ ޖަދ ވަލ   ޤާނޫނ ެގ

 ތައް ކެމިކަލް އ ފައްދާ ފެސިލިޓީ، ހަތިޔާރާއިކެމިކަލް  ، އި ތަކާކެމިކަލް

އެތަކެތި   ގ ޅޭޮގތ ން،  އެޖެންޓްސްއާ  ކޮންޓްރޯލް  ރަޔަޓް  އަދި 

ކ ރާ ޓްދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރާ، ނ ވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ެއކްސްޕޯ

ނ ވަތަ ައމިއްލަ މ އައްސަސާއަކ ން  ނ ވަތަ ފޯރ ކޮށްދޭ، ސަރ ކާރ ެގ  

މ ޢާމަލާ އެފަދަ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ފަރާތަކ ން  މަޢ ލޫމާތ   ގ ޅޭ  ތްތަކާ 

 އެންގ މ ެގ ބާރ  ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔ ނިޓަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

)ހ(   )ށ(   މާއްދާެގ  އަންާގ  މި  ޔ ނިޓ ން  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް  ދަށ ން  ެގ 

ނޫން    އެންގ މަކަށް ފަރާތަކ ން ޞަްއޙަ  އެއްެވސް  ޢަމަލ ކ ރ މ ަގއި، 

ޔ ނިޓަށް  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް  ބަޔާނެއް  ނ ވަތަ  މަޢ ލޫމާތެއް 

 ހ ށަހެޅ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 
 ބާބ    ތިންވަނަ 

 އ ސޫލ ތައް   ދޫކ ރ މާގ ޅޭ   ލައިސަންސް 
 

ހ އްދަކ ރެވިފަިއވާ ބޭނ މަކަށް އަދި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން    .9 ކެމިކަލް   ގައިވާ   1  ޖަދ ވަލ  

ޔ ނި ވެޕަންސް  ެއއްޮގތްާވ  ޓ ން  ކެމިކަލް  ލައިސަންސްއާ  ދޫކޮށްފައިވާ 

ޖަދ ވަލ    ޤާނޫނ ެގ  މި  މެނ ީވ،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   1ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއ 

އ ފެއްދ  ނ ވަތަ  ކެމިކަލެއް  ނ ވަތަހޯދ ން  ނ ވަތަބެހެއްޓ   ން  އެއްތަނ ން    ން 

 ނ ަވތަ ބޭނ ންކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ެގންދިއ މަކީއަނެއްތަނަށް 
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  ހިމެނޭ   ގައި   3  އަދި   2  ޖަދ ވަލ  

  ޖަދ ވަލ ތަކ ގައި   ކެމިކަލްތަކާއި 

  ޑިސްކްރީޓް   ހިމަނާފައިނ ވާ 

 ކެމިކަލް   އޯރގަނިކް 

ޖަދ ވަލ    )ހ(   .10 ޤާނޫނ ެގ  ކެިމކަލްތަކާއި    3ައދި    2މި  ހިމެނޭ  ިމ  ަގއި 

އޯ ތަކ ޖަދ ވަލ   ޤާނޫނ ެގ ޑިސްކްރީޓް  ހިމެނިފައިނ ވާ  ަގނިކް  ރަގއި 

ެވޕަންސް   ތަކާކެމިކަލް ކެމިކަލް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ގ ޅިެގން 

ޔ ނިޓ ން ދޫކ ރާ ލައިސަންސްަގއި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތަކާ ެއއްޮގތަށް  

 މެނ ވީ އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ބޭނ މަ  (1)    އަހަރަކ   ކަހ އްދަކ ރެވިފައިވާ  )ެއކެއް(    1ށް 

 2Aެގ   2ކިލޯްގރާމަށްވ ރެ ިގނައިން މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ  

ާވ ކެމިކަލް އ ފެއްދ ން ނ ވަތަ '*' އިން ފާހަަގކޮށްފައި  ގައި

 ؛ޕްރޮސެސްކ ރ ން ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރ ން

ބޭނ މަ  (2)    އަހަކަހ އްދަކ ރެވިފައިވާ  )ސަތޭކަ(   100  ރަކ ށް 

 2Aެގ   2ކިލޯްގރާމަށްވ ރެ ިގނައިން މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ  

ަގިއވާ އެހެން ކެމިކަލް އ ފެއްދ ން، ޕްރޮސެސްކ ރ ން ނ ވަތަ 

 ؛ބޭނ ންކ ރ ން

އަހަރަކ     (3)    ބޭނ މަކަށް  )ެއކެއް(    1ހ އްދަކ ރެވިފައިވާ 

ޖަދ ވަލ    ޤާނޫނ ެގ  މި  ިގނައިން    2Bެގ    2ޓަނަށްވ ރެ 

ނ ވަތަ  ޕްރޮސެސްކ ރ ން  އ ފެއްދ ން،  ކެމިކަލް  ަގިއވާ 

 ؛ބޭނ ންކ ރ ން

އަހަރަކ     (4)    ބޭނ މަކަށް  )ތިރީސް(   30ހ އްދަކ ރެވިފައިާވ 

މި   ިގނައިން  ޖަދ ވަލ   ޓަނަށްވ ރެ  ަގއިާވ    3ޤާނޫނ ެގ 

 ؛ކެމިކަލް އ ފެއްދ ން

ޤާނޫނ ގެ   200  (5)    މި  ިގނައިން  ޓަނަށްވ ރެ  )ދ އިސައްތަ( 

އޯ ޑިސްކްރީޓް  ހިމެނިފައިނ ާވ  ަގނިކް  ރ ޖަދ ވަލެއްަގއި 

ޑިސްކްރީޓް  ހިމެނިފައިނ ވާ  ޖަދ ވަލެއްަގިއ  ނ ވަތަ  ކެމިކަލް 

ތެރެިއން  ރއޯ ކެމިކަލްެގ  ސަލްަގނިކް   ފަރ ފޮސްފަރަސް، 
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)ތިރީސް(   30ނ ވަތަ ފްލޯރިންެގ ބައިތައް ހިމެނޭ ކެމިކަލް  

 ސް މެދ ވެރިކޮށް އ ފެއްދ ން. ސިޓަނަށްވ ރެ ިގނައިން ސިންތަ

ބޭނ މަ )ށ(   ފެށިެގން   ، ށްކަހ އްދަކ ރެވިފައިވާ  އަހަރ ން  ހިނަގމ ންދާ 

އަހަރ   3ވޭތ ވެދިޔަ   ޤާނޫނ ެގ   ،ތެރޭަގއި   ދ ވަހ ެގ  )ތިނެއް(  މި 

އަންނަނިވި    2ޖަދ ވަލ    ކެމިކަލެްއ   ،އ ފައްދައި   މިންވަރަށްަގިއވާ 

އެނ ވަތަ   ބޭނ ންކޮށްފައިވާނަމަ،  ނ ވަތަ  ފަރާތަކ ން   ޕްރޮސެސްކޮށް 

 ޮގތ ެގމަތިން ލައިސަންސް ހޯދަންވާނެެއވެ. މި ޤާނޫނ ގައިވާ  

ޖަދ ވަލ     (1)    ޤާނޫނ ެގ  އިން    ަގއި  2Aެގ    2މި   '*'

 ؛)އެކެއް( ކިލޯްގރާމް  1ކެމިކަލެްއެގ ފާހަަގކޮށްފަިއވާ 

ޖަދ ވަލ     (2)    ޤާނޫނ ެގ  އެހެން    2Aގެ    2މި  ހިމެނޭ  ަގއި 

 ؛)ސަތޭކަ( ކިލޯްގރާމް 100ކެމިކަލެްއެގ 

ަގއި ހިމެނޭ ކެމިކަލެްއެގ   2Bެގ    2މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ     (3)   

 )އެކެއް( ޓަނ .  1

ވަނަ ނަންބަރާިއ   (4)ަވނަ ނަންބަރާއި    (3)މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ   )ނ(  

އެހެން   (5) ެއއްެވސް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ނަންބަރ   ވަނަ 

ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ  އެްއޗެްއ   ޕްރޮސެސްކ ރ މާއި،  އ ފެއްދ ާމއި، 

ކެމިކަލްތަކ ަގއި   ނ ވަތަ   %30އެްއކ ރާ  އިންސައްތަ(  )ތިރީސް 

ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ    ަގިއ ހިމެނޭ    2Bެގ    2އެއަށްވ ރެ މަދ ން މި 

ޖަދ ވަލ    ނ ވަތަ  މި ެގ  3ކެމިކަލެއް  ހިމެނޭނަމަ،  ކެމިކަލެއް   

 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ހޯދާކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ.

 

  އިމްޕޯޓްކ ރ މާއި   ކެމިކަލް 

 އެކްސްޕޯޓްކ ރ ން 
ޖަދ ވަލ   .11 ޤާނޫނ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެައށް  ތަކ  މި  ކެމިކަލެްއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ 

ެއކްސްޕޯޓްކ ރެވޭނީ   ކ ރެވޭނީއިމްޕޯޓް ޤާނޫނ ެގ   ،ނ ވަތަ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

ވެޕަންސް   ކެމިކަލް  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން 
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ލައިސަ އެ  ހޯދ މަށްފަހ   ލައިސަންސް  ދޫކ ރާ  ބަޔާންކ ރާ  ންސްޔ ނިޓ ން  ަގިއ 

 ޝަރ ޠ ތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގަމތިންނެވެ.

 

ވަނަ   11ވަނަ މާއްދާ އަދި    10  ވަނަ މާއްދާއާއި،  9  މި ޤާނޫނ ެގ )ހ(  .12 ދޫކ ރ ން   ލައިސަންސް 

ބަޔާންކ ރާމާއްދާަގ ހ ށަހަޅާނީ   ިއ  އެދި  ހޯދ މަށް  ލަިއސަންސް 

ހ ށަހަޅާ  އެޮގތ ން  އަދި  ޔ ނިޓަށެވެ.  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް 

ގ ޅިެގން ަގާވިއދ ަގިއާވ    ހ ށަހެޅ ންތަކާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ފީ ނެގ މ ެގ ބާރ  އެ ޔ ނިޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  ންޮގތ ެގމަތި

ެއ   )ށ(   ދޫކ ރ މާއި،  ލައިސަންސް  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ލައިސަންސް ދޫކ ރ މ ަގއި ރިޢާޔަތްކ ރާނެ ކަންކަމާިއ، ލައިސަންސްެގ  

ޝަރ ޠ ތަކާއިލައިސަ  ،މ އްދަތާއި ންސް ލަިއސަ  ،ންސްެގ 

ބާޠި ނ ވަތަ  މ އްދަތ  ނ ވަތަ  ،  ރެވޭނެކ ލ ސަސްޕެންޑްކ ރެވޭނެ، 

ތ  މި ޤާނޫނ ެގ އަކަާމގ ޅޭ އިޖ ރާއެކަންއިތ ރ ކ ރެވޭނެ ޙާލަތްތަކާިއ،  

 ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  ފަރާތްތައް   ދޫކ ރާ   ލައިސަންސް 

  ފ ށ އެރ މ ން   މަޞްލަޙަތ  

 އެއްކިބާވ ން 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    .13 ަގާވއިދ ަގިއ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

މަސަްއކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެްއެވސް    ލައިސަންސް ދޫކ ރ މ ެގޮގތ ެގމަތިން  

އެފަދަ  މަސައްކަތްކ ރ މާއި  ތަނެއްަގއި  ހަތިޔާރާބެހޭ  ކެމިކަލް  މ ވަްއޒަފަކ ، 

ޙިއްޞާދާރަ  ތަނެއްެގ  އެފަދަ  ހިންގ މާއި،  އެފަދަ ތަނެއް  އަދި  ކަށްވ ާމިއ، 

ކ ރާ   ،ލަފާދިނ ންތަނަކަށް   ފަރާތަކ ން  އެ  ޔ ނިޓ ަގއި  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް 

މަ ގ ޅިެގން  ކޮށްެގން  މަސައްކަތާ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ފ ށ އަރާ  ޞްލަޙަތ  

 ނ ވާނެެއވެ. 
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ޖަދ ވަލ    )ހ(  .14 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން  ޤާނޫނ ެގ  ޖަދ ވަލ     2މި    އްކެމިކަލެަގިއވާ    3ނ ވަތަ 

ޤާނޫނ ެގ  ނ ވަތަ   ޑިސްކްރީޓް  މި  ހިމެނިފައިނ ވާ  ޖަދ ވަލެއްަގއި 

މި ޤާނޫނ ެގ  ރއޯ ަގިއ    10ަގނިކް ކެމިކަލެއް  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 

އިތ ރަށް   މިންވަރަށްވ ރެ  ޕްރޮސެސްކޮށް،    ،އ ފައްދައި ބަޔާންކ ރާ 

ޔ ނިޓ ަގިއ    ރެވޭނީބޭނ ންކ  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް 

 . ރަޖިސްޓަރީވ މަށްފަހ ަގެއވެ

ދަށ ން )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޔ ނިޓ ަގިއ    މި  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް 

ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އިޖ ރާައތ   ރަޖިސްޓަރީވ މާގ ޅޭ 

 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ބ ނެފައި މި    .15 ބޭނ ން   ހ އްދަކ ރެވިފައިވާ  ކަމަށް  ބޭނ ންތަްއ  ހ އްދަކ ރެވިފައިވާ  ބޭނ މަށްޓަކައި  ޤާނޫނ ެގ 

 ވި ކަންކަމަށެެވ.ނިއެވަނީ އަންނަ

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ ނ ރައްކާތެރި   ގައި  1މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ    )ހ(  

 :އަންނަނިވި ބޭނ ންތަކަށް  ތަކ ެގ ބާވަތްތައްކެމިކަލް

 ؛ކ ރ މަށް ދިރާސާއެއް   (1)   

 ؛ޞިއްޙީ ފަރ ާވއެއް ކ ރ މަށް   (2)   

 ؛ބޭހ ެގ ޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ މަށް  (3)   

 ރައްކާތެރިކަމ ެގ ފިޔަަވޅެއް އެޅ މ ގައި ބޭނ ންކ ރ މަށް.   (4)   

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ ނ ރައްކާތެރި   ގައި  1މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ    )ށ(  

ބާވަތްތައްކެމިކަލް ޖަދ ވަލ ތަކ ަގިއ   ތަކ ެގ  އެނޫން  ފިޔަވައި 

ކެމިކަލްތަކާއި   ނ ރަްއކާތެރި  ޕްރިކަރސަރ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 އަންނަނިވި ބޭނ ންތަކަށް:ކެމިކަލްތައް 

ދާއިރާެގ    ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ  ނ ވަތަ  ޢީނާޞި  (1)   

 ؛މަސައްކަތްތަކަށް 
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 ؛ދިރާސާއެއް ކ ރ މަށް   (2)   

 ؛ޞިއްޙީ ފަރ ާވއެއް ކ ރ މަށް   (3)   

 ؛ބޭހ ެގ ޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ މަށް  (4)   

ބޭނ ންކ ރ މަށް.   (5)    އެޅ މ ަގއި  ފިޔަވަޅެްއ  ރައްކާތެރިކަމ ެގ 

ކެމިކަލް ކެމިކަލް  ނ ރައްކާތެރި  ޚާއްޞަކޮށް ތަކ ންނާއި 

 ؛ރައްކާތެރިވ މާގ ޅޭ ބޭނ ންތަކަށް ހަތިޔާރ ތަކ ން

ނ ވަތަ    (6)    ހަތިޔާރ   ވިހަ  ކެމިކަލްކެމިކަލް  މާއްދާތައް ތަކ ެގ 

ހަނގ ރާމަިއގެ  ނެތް  ގ ޅ މެއް  އެްއވެސް    ބޭނ ންކ ރ މާ 

 ؛ކަށްބޭނ ންތަ

ޚިދ މަތްތަކ ން  (7)    ތަންފީޛ ކ ރ މާގ ޅޭ    ސަލާމަތީ  ޤާނޫނ  

 ؛ކަށްބޭނ ންތަ

 .އެނޫންވެސް ޞ ލްޙަވެރި ބޭނ ންތަކަށް  (8)   

 

 ވަނަ ބާބ  ހަތަރ  
 މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މާއި ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

 
ފަރާތްތަކ ން  .16 ފޯރ ކޮށްދިނ ން   މަޢ ލޫމާތ   ކެމިކަލްތަކާ    ،އަންނަނިވި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ކެމިކަލްތަްއ  އޯރަގނިކް  ޑިސްކްރީޓް  ޙަރަކާތްތަކާއި،  ހިންާގ  ގ ޅޭޮގތ ން 

ގަވާއިދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މަޢ ލޫމާތ   ފެސިލިޓީތަކ ެގ  އ ފައްދާ 

ޔ ނިޓަށް  ެވޕަންސް  ކެމިކަލް  ބަލަހައްޓައި،  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ކޮންމެ އަހަރަކ  ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

ގ ޅ ންހ ރި  )ހ(   ކެމިކަލަކާ  އެްއވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

 ؛ޙަރަކާތެއް ހިންާގ ކޮންމެ ފަރާތެއް

ެއއްެވސް    200އަހަރަކ    )ށ(   ިގނައިން  ޓަނަށްވ ރެ  )ދ އިސައްތަ( 
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އޯރަގނިކް   ޑިސްކްރީޓް  ނ ވަތަ  އ ފައްދާ  ކެމިކަލެއް  ކެިމކަލެއް 

 އަދި  ؛ފަރާތްތައް

ޤާނޫނ ެގ   30އަހަރަކ    )ނ(   މި  ިގނައިން  ޓަނަށްވ ރެ  )ތިރީސް( 

ނ ވަތަ   ފޮސްފަރަސް، ސަލްފަރ  ބަޔާންކޮށްފަިއނ ވާ  ޖަދ ވަލ ތަކ ަގއި 

ކެމިކަލެއް   އޯރަގނިކް  ޑިސްކްރީޓް  ެއއްެވސް  އެކ ލެޭވ  ފްލޮރިން 

 އ ފައްދާ ފަރާތްތައް. 

 

  ހާމަކ ރަންޖެހޭ   އޯގަނައިޒޭޝަނަށް 

 މަޢ ލޫމާތ  
ޤާނޫނ    )ހ(  .17 ޮގތ ންމި   ދިވެހިރާްއޖެއިން  ،ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

ރ ދަ ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ކެމިކަލް ވެޕަންސްއަށް  ފޮއޯަގނައިޒޭޝަން  

ފޮނ ވ މަށްޓަކައި މަޢ ލޫމާތ ތައް  ެވޕަންސް   ،ހާމަކ ރަންޖެހޭ  ކެމިކަލް 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް   ނ ވަތަ  ސާފ ކ ރ މަށް  މަޢ ލޫމާތެއް  ޔ ނިޓ ން 

ފަރާތެއްގެ  ކިބަިއން  އެްއވެސް  ެއއްވެސް    ނ ވަތަ  އެދެފިނަމަ 

 ފަރާތަކަށް އަންަގއިފިނަމަ، އެ މަޢ ލޫމާތެއް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ޖަދ ވަލ  )ށ(   ޤާނޫނ ެގ  ކެިމކަލްތަކާ   ތަކ ގައިމި    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ގ ޅޭޮގތ ން    ގ ޅޭޮގތ ން ޕްރިކަރސަރތަކާ  ކެމިކަލްތަކ ެގ  އެ  ނ ވަތަ 

އަދި  ރިޕޯޓ ތައް  މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި  އެންމެހައި  ތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ 

ގ ޅޭޮގތ ން  އ ފެއްދ މާ  ކެމިކަލްތައް  އޯރަގނިކް  ޑިސްކްރީޓް 

ކަލް ވެޕަންސްއަށް  ރ ދަ ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ކެމިފޮއޯަގނައިޒޭޝަން  

ލާޒި މ ޢާހަދާއިން  މަޢ ލޫމާތ ތަކާިއ  މ ފޮނ ވ މަށް  އެންމެހައި  ކ ރާ 

ތަްއޔާރ ކޮށް،   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މ ޢާހަދާަގއި  ރިޕޯޓ ތައް 

ޔ ނިޓ ން  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް  ޯއަގނަިއޒޭޝަނަށް  އެ 

 ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެްއކ ރެޭވ ނ ވަތަ ހޯދޭ ެއއްެވސް މަޢ ލޫމާތެްއ  )ހ(  .18 ހިފެހެއްޓ ން   ސިއްރ    މަޢ ލޫމާތ ގެ 

ނ ވަތަ  ސީދާކޮށް  ޚިލާފަށް،  ޤާނޫނާ  މި  ފަރާތަކ ން،  އެްއވެސް 

މަޢ ލޫމާތެއް  އެ  ފަރާތަކަށް،  ެއްއވެސް  ނަމަވެސް  ނ ސީދާކޮށް 

 ހާމަކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ.  ،ނިސްބަތްވާ ފަރާތ ެގ ހ އްދަ ނެތި

ޤާނޫނ   )ށ(   މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެމަރޖެންސީ  މަޞްލަޙަތާގ ޅޭ  ޢާންމ   ޮގތ ން،  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

ދިވެހިރާްއޖެއިން  ދަށ ން  މ ޢާހަދާެގ  ނ ވަތަ  ޙާލަތެއްަގއި 

މަޢ ލޫމާތ   ނައޯަގނައިޒޭޝަ ހާމަކ ރަންޖެހޭ  މި ށް  ހާމަކ ރ މަކަށް 

 މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ޚިލާ )ނ(   މާއްދާއާ  އަދަބަކީ،ފ މި  ފަރާތެއްެގ  ޢަމަލެއްެގ   ެވއްޖެ  ކ ރި  އެ 

ރ ފިޔާ އިން ފެށިެގން   ))ދެލައްކަ  200000/-ކ ޑަބޮޑ މިނަށް ބަލައި  

ޢަދަދަކ ން   ))ހަތަރ ލަްއކަ  400000/- ދެމެދ ެގ  ރ ފިޔާއާ 

)ދިހައެއް(    10)ތިނެއް( އަހަރ  ދ ވަހާއި    3ޖޫރިމަނާކ ރ ން ނ ވަތަ  

 މެވެ.އަހަރ  ދ ވަހާ ދެމެދ ެގ މ އްދަތަކަށް ޖަލަށްލ 

 
 ބާބ    ފަސްވަނަ

 ފާސްކ ރ ން   ބަލައި 
 

މަޤްޞަދ     .19 ގޮތްތައް   ފާސްކ ރެވޭނެ   ބަލައި  ޤާނޫނ ެގ  ޮގތ ންކ ރެ މި  ދެ  އަންނަނިވި  ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކައި 

ޮގތަކަށް މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ ތަކ ަގއިވާ ކެިމކަލް ބޭނ ންކ ރާ ނ ވަތަ ކެމިކަލް 

ބަލައި  ތަންތަން  ރަްއކާކ ރާ  ނ ވަތަ  އ ފައްދާ  ނ ވަތަ  ެގންގ ޅޭ  ހަތިޔާރ  

 ފާސްކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 ؛ބަލައި ފާސްކ ރ ން މެދ ވެރިކޮށްއިންސްޕެކްޓަރ ން   ދިވެހިރާއްޖޭެގ )ހ(  

ާއިއ  ރ ދަ ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ކެމިކަލް ވެޕަންސްފޮއޯަގނައިޒޭޝަން   )ށ(  
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  ފެސިލިޓީ އެއްބަސްވ މާ ެއއްޮގތަށް ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދ  ސޮއިކ ރެވޭ  

 ބަލައި ފާސްކ ރ ން. މެދ ވެރިކޮށްބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސްޕެކްޓަރ ން 

 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ   .20 ބާރ    ފާސްކ ރ މ ގެ   ބަލައި  ގަވާއިދ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ   މި 

ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ފާސްކ ރ މަކީ  ބަލަިއ  ތަނެއް  ބޭނ މަށްޓަކައި، 

އެ   ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ  ޔ ނިޓަށް  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް  ތަނެްއަގިއ  ކަމަށް 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމ ެގ އިޖ ރާއަތ ތަކާ އެްއޮގތަށް އެފަދަ 

ތަންތަން ބަލައި ފާސްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އަންނަނިިވ ކަންކަން ކ ރ މ ެގ ބާރ  ެއ  

 ޔ ނިޓަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

 ؛ތަންތަނަށް ވަދެ ބަލައި ފާސްކ ރ ން )ހ(  

 ؛ލީލ ކޮށް އެތަކެތީެގ ސާމްޕަލްނެގ ންޙްތަކެތި ތަ )ށ(  

 ؛ތަކެތި މިންކ ރ ން )ނ(  

ލިޔެ )ރ(   ނަކަލ ކޮށް  ލިޔެކިޔ ން  ބޭނ ންާވ  ބަލައި،  ޔ ން  ކިލިޔެކިޔ ން 

 ؛ެގނައ ން

 ؛ހެއްދ ން ލިޔެކިޔ މ ެގ ނ ވަތަ ލިޔެކިޔ މ ެގ ބަެއއްެގ ކޮޕީ )ބ(  

ތަނ ަގއި   )ޅ(   ފާސްކ ރާ  ފަރާތްތަކާ ބަލައި  މަސައްކަތްކ ރާ 

 ؛އިންޓަރިވއ ކ ރ މާއި އެ އިންޓަރވިއ ތައް ރެކޯޑ ކ ރ ން

ތަނ ަގިއ   )ކ(    ފާސްކ ރާ  ބަލައި  ހިެމނޭޮގތ ން  އާލާތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ؛ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތައް އޮޕަރޭޓ ކ ރ ން

 ؛ފޮޓޯނެގ މާއި، ވީޑިއޯކޮށް ރެކޯޑ ކ ރ ން )އ(   

އ ޅަނދ ފަހަރ   ބަލައި   )ވ(    ފަރާތްތަކާއި  ވަދެވޭނެ  ތަނަށް  ފާސްކ ރާ 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ   މާއްދާަގއި  މި  ހިމެނޭޮގތ ން  ކޮންޓްރޯލްކ ރ ން 

ޮގތ ން ކ ރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން  ކ ރ މ ެގ  ައވަސް  ކަންކަން 

 ކ ރ ން.
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  އަމ ރ    ކޯޓ    ފާސްކ ރ މ ގެ   ބަލައި 

 ހޯދ ން 
ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .21 ބަލަިއ    20މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ާމއްދާ  ވަނަ 

ތަނެއްެގ ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ   ފާސްކ ރ މަށް ތަނަކަށް ވަނ މަށް، އެ

ެވޕަންސް   އެ ކެމިކަލް  ނ ދީފިނަމަ،  ހ އްދަ  ފަރާތ ން  ހިންާގ  ތަން 

 ޔ ނިޓ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މަށް އެ

 ވަންނަންވާނީ، ކޯޓ  އަމ ރެްއެގ ދަށ ންނެވެ. ތަނަކަށް 

ނެރެދިނ މަށް  )ށ(   އަމ ރެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ   މި 

ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ  އަންނަނިވި  ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަކަށް   ކަމާބެހޭ 

 .ޙާލަތެއްަގއި ކޯޓ ން އެފަދަ އަމ ރެއް ނެރެދެވިދާނެެއވެ

ވަނ މަކީ، ބަލައި    (1)    ތަނަކަށް  ބޭނ ންވާ  ފާސްކ ރަން 

މި ޤާނޫނ ެގ    ސަބަބ ތަކ ެގ މަްއޗަށް ބަލާއިރ ، އެކަށީެގންވާ

ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ   ދަށ ން ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔ ނިޓ ން

 ؛ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލ ކ ރެވ ން

 ބަލަންޖެހޭތަނަކަށް ވަދެ ޓެސްޓ ތައްކޮށް، ތަޙްލީލ ކޮށް،    އެ  (2)   

ނ ވަތަ  ވީޑިއޯކ ރ ން  ފޮޓޯނަަގިއ،  ބަލައި،   ބެލ ންތައް 

ހޯދ މަކީ   ހޯދ ންތައް  ހޯދަންޖެހޭ  މި ސާމްޕަލްނެގ މާއި 

ޔ ނިޓ ން ެވޕަންސް  ކެމިކަލް  ދަށ ން  ކޮންމެހެން   ޤާނޫނ ެގ 

 ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލ ކ ރެވ ން. 

 ކޯޓަށް   އެދި   އަމ ރަކަށް  ފާސްކ ރ މ ެގ  ބަލައި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ކަމަށް  ކ ރާ   ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  މި  ތަނެްއަގއި   އެ  ،ހ ށަހަޅާއިރ 

 ކެމިކަލް   ސަބަބ   އެދޭ  އަމ ރަށް  ކޯޓ   ، ކަންކަާމއި  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ ކޯޓަށް ޔ ނިޓ ން ވެޕަންސް

ކޯޓ    (ރ)   ދޫކ ރާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ަވކި  މި  އަމ ރެއްަގއި، 

ނ ލައި އެ ތަނަކަށް ވަދެ ބަލައި   ޝަރ ޠ ތަކަކާެއކ  ނ ވަތަ ޝަރ ޠަކާ

ލިބިެގންވެެއވެ.   ކޯޓަށް  އިޚްތިޔާރ   ދިނ މ ެގ  ހ އްދަ  ފާސްކ ރ މ ެގ 
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ދެމިއޮންނާނެ އަމ ރ   އެ  އަމ ރެްއަގއި  އެފަދަ  މ އްދަތ   އަދި 

 .ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

ޤާނޫނ ެގ   )ބ(   ބައިނަލްއަޤްވާީމ    24މި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ގ ޅިެގން  ފާސްކ ރ މަކާ  ބަލައި  ކ ރިއަށްެގންދާ  އިންސްޕެކްޓަރ ން 

އެ  ވަނ ަމށް،  ތަނަކަށް  ފާސްކ ރ މަށް  ބަލަިއ  ތަނެއް    ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެ ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތ ން  ރ ހ ން    ތަނެއްެގ  ފަރާތ ން  ހިންާގ  ތަން 

އެ ވަންނަން  ނ ދީފިނަމަ،  އަމ ރެްއެގ ތަނަކަށް  ކޯޓ   ވާނީ، 

ކޯޓަށް   ޙާލަތ ގައި  އެ  ދަށ ންނެވެ. އެދި  ހޯދ މަށް  އަމ ރެއް  ކޯޓ  

ޔ ނިޓ ޅާނީ  ހ ށަހަ ވެޕަންސް  އެފަދަ ކެމިކަލް  އަދި  ންނެވެ. 

ަގިއ   )ރ(  އަދި  )ނ(  )ށ(،  މާއްދާެގ  މި  ޙާލަތެއްަގއިވެސް، 

 ބަޔާންކ ރާ ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭނެއެވެ.

 

ތަނަކާ    މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކ ރިއަށްެގންދެވޭ ބަލައި ފާސްކ ރ ންތަކ ަގިއ، އެ   .22 އެހީތެރިވ ން   ފާސްކ ރ މަށް   ބަލައި 

އެ ނ ވަތަ  އިސްފަރާތަކ ން  އެ   ޙަވާލ ވެހ ރި  ނ ވަތަ  މ ަވއްޒަފ ން،   ތަނެްއެގ 

މ ޢާހަދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ    ،ތަނެއްަގއި ހާޒިރ ވެހ ރި ކޮންމެ ފަރާތަކ ންވެސް

ބަލައި ޮގތ ެގމަ ކ ރިއަށްެގންދާ  އިންސްޕެކްޓަރ ން  ފާސްކ ރ މ ެގ    ތިން 

 . ދޭންވާނެެއވެ މަސައްކަތަށް ެއއްބާރ ލ ން

 

  އިންސްޕެކްޓަރ ން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ކަނޑައެޅ ން 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހިންާގ ބަލައި ފާސްކ ރ މ ަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާނީ،   )ހ(  .23

 ކަނޑައަޅާ އިންސްޕެކްޓަރ ންނެެވ. އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ  

ކޮންެމ  )ށ(   ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރ   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢަްއޔަ މިނިސްޓަރ   އޭނާައކީ  ކޮށްފައިާވ  ންއިންސްޕެކްޓަރަކަށް، 

 ފަރާތެއްކަން އަންަގއިދޭ ލިޔ ެމއް ދޫކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއެވ.

އިންސްޕެކްޓަރ ންެގ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔ ންމި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި   )ނ(  
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ތަނ ެގ  ކ ރާ  މަސައްކަތެއް  އެ  ަވގ ތ ތަކ ަގިއ  މަސައްކަތ ެގ 

އެ   ކަށް ޔަވެރި އެންމެ   ނ ވަތަ  ޙަވާލ ވެހ ރި  ެއަވގ ތ   ތަނަކާ 

ނ ދައްކާނަމަ،   ކަށްޔައިސްވެރި  ލިޔ ން  އެ  އަދި  ދައްކަންވާނެެއވެ. 

ބަލައި އިންސްޕެކްޓަރެއް،  ކ ރިއަށްެގންދިއ މަށް   އެފަދަ  ފާސްކ ރ ން 

އެ  ނ ވަތަ  ވެރިޔާއަށް  ތަނ ެގ  ބާރ   ނ ވެއްދ މ ެގ  ތަނަކަށް    އެފަދަ 

އިސްފަރާތަކަށް  އެންމެ  ހ ރި  ޙަވާލ ެވ  އެަވގ ތަކ   ތަނަކާ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ކ ރާ ފާސް   ބަލައި 

 އިންސްޕެކްޓަރ ން 
  ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން  .24

ކެމިކަލް   ނ ވަތަ  ކެމިކަލްތަްއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޖަދ ވަލ ތަކ ަގިއ  ޤާނޫނ ެގ  މި 

  އެ ތަންތަނ ގެ   ހަތިޔާރ  ެގންގ ޅޭ ނ ވަތަ އ ފައްދާ ނ ވަތަ ރައްކާކ ރާ ތަންތަން

ހ އްދަާއއެކ  ބަލަިއ   ވެރިފަރާތ ެގ  އިންސްޕެކްޓަރ ންނަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ފާސްކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
  ލިބިގެންވާ   އިންސްޕެކްޓަރ ންނަށް 

 އިމްތިޔާޒ  

ކ ރިއަށްެގންދާ   .25 މަސައްކަތްތަްއ  ފާސްކ ރ މ ެގ  ބަލައި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އިންސްޕެކްޝަން   އެފަދަ  އިންސްޕެކްޓަރ ންނަށާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އޮބްމ ޓީ ހިމެނޭ  ފަރާތްތަކ ން ރވަރ ންނަށްޒާތަކ ަގއި  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    ، 

ބަލައި އެފަދަ  ނ ވަތަ  ތެރޭަގއި  ފާސްކ ރ ެމއްެގ  ބަލައި  ފާސްކ ރ ެމްއ    ހިންާގ 

  ކ ރާ ދަތ ރެްއގެ ބައިނަލްއަޤްާވމީ އިންސްޕެކްޝަން ޓީމަކ ން  ހިންގ މަށްޓަކައި  

ޙާލަތ ަގއި،   ދިވެހިރާއްޖޭަގއިާވ    އޮން   ކޮންވެންޝަން  ވިއެނާ ޓްރާންސިޓްަގިއ 

ލިބިދީފައިވާ   ރިލޭޝަންސްެގ  ޓިކްޑިޕްލޮމެ ތަްއ  އިމްތިޔާޒ އަންނަނިވި  ދަށ ން 

 ލިބިެގންވެެއވެ. އަންނަނިވި ޮގތ ެގމަތިން 

ޓީމ ބައިނަލްއަޤްވާމީ   )ހ(   ނަފްސ ެގ އިންސްޕެކްޝަން  މެންބަރ ންެގ  ެގ 

ރައްކާތެރިކަން އެ މީހ ންނަށް ފ ރިހަމައަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ެއއްެވސް  
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މަކަށް އެ މީހ ން ހ ށަހެޅިެގން ބަންދ ކ ރ މާިއ  ހަްއޔަރ ކ ރ ބާވަތެްއެގ  

ނ ވާނެެއވެ. އެ މީހ ންނާ އެކަށީެގންވާ އިޙްތިރާމާއެކ  މ ޢާމަލާތްކޮށް، 

މިނިވަ ނަފްސާިއ،  މީހ ންެގ  ެއއްެވސް  އެ  އަބ ރަށް  ންކަމާއި 

ފިޔަވަޅ ތަްއ   އެކަށީެގންވާ  އަޔަނ ދިނ މަށް  ޙަމަލާއެއް  ބާވަތެްއެގ 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ައޅަންވާނެއެެވ.

 ގެ   1961  ޓިކް ރިލޭޝަންސްވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެ )ށ(  

ޑިޕްލޮ މަސަްއކަތްކ ރާ  މެދަށ ން  އަދި  ދިރިއ ޅޭ  އޭޖެންޓ ން  ޓިކް 

އެންމެހައި   ލިބިދޭ  ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ތަންތަނަށް  އިމްތިޔާޒ ތައް 

ޓީމ  މަސަްއކަތްކ ރާ  އިންސްޕެކްޝަން  އަދި  ދިރިއ ޅޭ  މެންބަރ ން  ެގ 

 ބިެގންވެެއވެ. ތަންތަނަށް ލި

ޓީމ ބައިނަލްއަޤްވާމީ   )ނ(   މައްޗަށް  ެގ  އިންސްޕެކްޝަން  މެންބަރ ންެގ 

އެޮގތ ން،   ނ ހިނާގނެެއވެ.  އިޚްތިޞާޞްއެްއ  ޖިނާއީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ށް ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއް ހިންަގއި ދަޢ ވާ އ ފ ލ މާއި،  އެ މީހ ންނާ ދެކޮޅަ

ލާޒިމ ކ ރ  ިއމްތިޔާހެކިބަސްދިނ މަށް  ކަމަކ ން  އެންމެހައި    ޒ  ންފަދަ 

އަންނަނިވި   އަދި،  އެހެން ޙާލަތްތަލިބިެގންެވއެވެ.  ފިޔަވަިއ  ކ ަގއި 

ނ ވަތަ މަދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މީހ ންެގ މައްޗަށް    ޙާލަތްތަކ ަގއި އެ

 ެގން ނ ވާނެއެވެ. އ ފ ލި ެވސްދަޢ ވާެއއްއިދާރީ 

ބޭނ މަށް  (1)      އިންސްޕެކްޓަރ ންނާއި   އިންސްޕެކްޝަންެގ 

 ެގންގ ޅޭ  ނަމ ަގއި   ޤައ މ ެގ  ފަރާތެްއގެ   އެ   އޮބްޒާރވަރ ން

 ހ ރި   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ފިޔަަވއި  ގ ޅޭޮގތ ން  މ ދަލާ  ނ އ ފ ލޭ

 ؛ދަޢ ާވއެއް  މ ދަލެއްެގ މިލްކ ވެރިކަމާ ގ ޅޭ ނ އ ފ ލޭ

ޤައ މ ެގރ އޮބްޒާ  އިންސްޕެކްޓަރ ންނާއި  (2)    ނިސްބަތްވާ    ވަރ ން 

 ހައިސިއްޔަތ ން   އަމިއްލަ  ޮގތަކަށް  ނޫން  ފަރާތ ން

  ވާރިޘެއްގެ   ނ ވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ،އެްގޒެކިއ ޓަރ
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  ވަރ  ރއޮބްޒާ  ނ ވަތަ  އިންސްޕެކްޓަރ   އެ  ޮގތ ަގއި

 ؛ދަޢ ވާެއއް ތަރިކައިެގ ޙަރަކާތްތެރިވާ

އިންސްޕެކްޓަރ ންނާއި  (3)    ބޭރ ން  މަސައްކަތ ެގ    ރަސްމީ 

ނ ވަތަ  ރ އޮބްޒާ ފަންނީ  ކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ވަރ ން 

 މ ޢާމަލާތަކާ ގ ޅިެގން ކ ރާ ދަޢ ވާއެްއ. ވިޔަފާރީެގ 

 ގެ   1961ޓިކް ރިލޭޝަންސް  ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެ )ރ(  

އޭޖެންޓ ން ބޭނ ންކ ރާ ލިޔެކިޔ މާިއ މ ާއޞަލާތީ   ޓިކްމެޑިޕްލޮދަށ ން  

އެންމެހައި   ލިބިދޭ  ރެކޯޑ ތަކަށް  އިމްތިޔާޒ ތަްއ  މ ޢާމަލާތްތަކާއި 

ބޭނ ންކ ރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ   މެންބަރ ން  ޓީމ ެގ  އިންސްޕެކްޝަން 

ރެކޯޑ ތަކަށް  މ ޢާމަލާތްތަކާއި  މ އާޞަލާތީ    ލިޔެކިޔ މާއި 

އޯަގނަ  އެޮގތ ން،  ޓެކްނިކަލް ލިބިެގންެވއެވެ.  އިޒޭޝަންެގ 

ކ ރާ ސެކްރެޓޭރިއެ ޓީމ ން  ިއންސްޕެކްޝަން  ޓްއާެއކ  

މ ޢާމަލާތްތަކ ަގއި ސިއްރ ކ ރެިވފައިވާ ކޯޑ ތައް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  

 އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ެއއްެވސް  އަންނަނިވި   )ބ(   އެހެން  ފިޔަަވއި  ޓެކްސްތައް  ބާވަތްތަކ ެގ 

ފީެއއް   ނ ވަތަ  ޓެކްސްެއއް  ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ބާވަތެްއެގ 

 ެގ މެންބަރ ންެގ އަތ ން ނަަގއިެގންނ ާވނެއެވެ. އިންސްޕެކްޝަން ޓީމ 

ޮގތެްއަގިއ    (1)    ޢާންމ   ތެރޭަގއި  ައގ ެގ  ޚިދ މަތ ެގ  މ ދަލާއި 

 ؛ބާަވތްތައްހިމެނޭ ނ ސީދާ ޓެކްސްެގ 

އިންސްޕެކްޓަރ ންނާިއ    (2)    ބޭނ މަށް  އިންސްޕެކްޝަންެގ 

ެގންގ ޅޭ  ނަމ ަގިއ  ޤައ މ ެގ  ފަރާތެްއެގ  ެއ  އޮބްޒާރވަރ ން 

ނ އ ފ ލޭ މ ދަލާ ގ ޅޭޮގތ ން ފިޔަަވއި، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި 

ނ އ ފ ލޭ މ ދަލަކާ ގ ޅިެގން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެއއް ނ ވަތަ  

 ؛އްކްސްއެ ޓެ
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ރިލޭޝަންސްެގ   ޓިކްޑިޕްލޮމެ  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ވިއެނާ  (3)   

އެްއޮގތްވާ   4ެގ    39އާޓިކަލް   ޕެރެްގރާފްއާ  ަވނަ 

އަދި  މ ދަލ ން  ވާރ ތަ  ނ ަވތަ  ބިމ ން،  ޮގތ ެގމަތިން، 

 ؛ތަރިކައިން ނަާގ ޓެކްސް

ދިވެހިރާއްޖެއިން    (4)    އޮބްޒާރވަރ ންނަށް  އިންސްޕެކްޓަރ ންނާއި 

އަމިއްލަ   ފައިސާ ލިބޭ  ދަްއކަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  އާމްދަނީއާ 

 ؛ނ ވަތަ ޓެކްސް

ވަކި    (5)    ހޯދާފައިވާ  އޮބްޒާރވަރ ން  އިންސްޕެކްޓަރ ންނާއި 

ޚިދ މަތްތަކަށް އަރާފަިއވާ ފަިއސާއާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ރާ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް   ކ ރާ  މ ޢާމަލާތްތަކ ަގިއ  ވިޔަފާރީެގ 

 ކެޕިޓަލް ޓެކްސް. ދައްކަންޖެހޭ 

 

  އިންސްޕެކްޓަރ ން   ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ވިޔަފާރިކ ރ ން 
ޓީމެްއެގ   .26 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ފާސްކ ރ މ ަގއި  ބަލައި 

ވަރ ން އަމިއްލަ މަންފާއަށްޓަކައި ވިޔަފާރީެގ އެްއވެސް  ރމެންބަރ ންނާއި އޮބްޒާ

 މަކީ މަނާކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ރ މ ޢާމަލާތެއް 

 

  ބޭނ ންކ ރާ   އިންސްޕެކްޝަންގައި 

  އިންސްޕެކްޓަރ ންގެ   އާލާތްތަކާއި 

 ނ ނެގ ން   ޑިއ ޓީ   ތަކެތިން   އަމިއްލަ 

ފާސްކ ރ މ ަގިއ   )ހ(  .27 ބަިއނަލްއަޤްވާީމ  ބަލައި  ޙަރަކާތްތެރިާވ 

އިން ކ ރިއަށްެގންދާ  ބޭނ ންކ ރާ ސްއިންސްޕެކްޓަރ ން  ޕެކްޝަންަގއި 

ލިބިެގންވެެއވެ.    ކަށް ފ ރިހަމަ ރައްކާތެރިކަންތްތަކާއި ސާމްޕަލްތަލާއާ

އިމްޕޯ ެއއްޗެއް  ެއްއވެސް  އެފަދަ   ނެގ މ ން   ޑިއ ޓީ  ޓްއަދި 

 ެވެގންވެެއވެ. އިސްތިސްނާ

އިންސްޕެކްޓަރ ން )ށ(   ބޭނ ންކ ރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބޭނ މަށް  އަިމއްލަ  ެގ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ދަށ ން  ޤާނޫނ ތަކ ެގ  ކަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެތެރެކ ރ ން ހ އްދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރ މ ެގ  
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ެއއްވެސް   އެފަދަ  އަދި  ލިބިެގންެވއެެވ.  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ހ އްދަ 

 ެވެގންެވެއވެ. އިސްތިސްނާ ނެގ މ ން ޑިއ ޓީ ޓްްއޗެއް އިމްޕޯއެ

 

ޓީމެްއެގ   .28 އ ވާލ ން   އިމްތިޔާޒ ތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ފާސްކ ރ މ ަގއި  ބަލައި 

ދަށ ން  މެންބަރ ންނަށް   ޤާނޫނ ެގ  ސަބަބ ން މި  އިމްތިޔާޒެއްެގ  ލިބިދީފައިވާ 

އިން ހ ރަސްއެޅިދާނެކަމަށް  ޞާޢަދ ލ   އެފަދަ ޤަފަށް  އަދި  ބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، 

މެދ ވެރިވެދާނެ  ހ ރަހެއް  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  މ ޢާހަދާ  އ ވާލ މަކީ  އިމްތިޔާޒެއް 

އ ވާ އިމްތިޔާޒެއް  ެއ  ނ ވާނަމަ،  ޑިރެކްޓަރ ކަމެއްކަމަށް  ބާރ   ލ މ ެގ 

 ޖެނެރަލްއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

  އެތެރެކ ރާ   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 

 ހިފެހެއްޓ ން   ކެމިކަލް 
ޤާނޫ  .29 ދަށ ންމި  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޚިލާފަށް ހަދާ  ނާއި  ަގާވއިދަކާ  ފައިވާ 

އެފަދަ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ކެމިކަލެއް  ެއއްެވސް  އެތެރެކޮށްފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

މަނާ  ެއއީ  ކެމިކަލެއް އެތެރެކ ރ ން  ޮގތ ަގިއ    ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ެއއްޗެއްެގ 

ޮގތ ެގމަތިން  ބަލައި،   އެްއޮގތްވާ  ަގވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ކެމިކަލެްއ  ކަމާބެހޭ  އެ 

 ބާރ  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ލިބިެގންެވއެވެ.  މ ެގހިފެހެއްޓ 

 

 ބާބ    ހަވަނަ 
 އަދަބ    ކ ށާއި 

 
  ހިމެނޭ   ގައި   1  ޖަދ ވަލ  

 ކ ށް   ގ ޅޭ   ކެމިކަލްއާ 
 ކ ރާ މީހާ އެ ކ ރަނީ ކ ށެކެވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަން )ހ(  .30

ތަޞްދީޤ ކޮށްފައިވާ    (1)    އިޚްތިޞާޞް މ ޢާހަދާ  ޤައ މ ތަކ ެގ 

ަގއި ހިމެނޭ    1ޖަދ ވަލ   ހިނާގ ސަރަޙައްދ ތަކ ން ބޭރ ަގއި،  

އ  ނ ވަތައްދ ފެކެމިކަލެއް  އަތ ަގއި   ން  ނ ވަތަ   ލިބިަގތ ން 

 ؛ބޭނ ންކ ރ ންހެއްޓ ން ނ ވަތަ ބެ
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ހޯދ މަކާ    (2)    ލައިސަންސް  ހޯދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ޖަދ ވަލ    އ   1ނ ލައި  ކެމިކަލެއް  ހިމެނޭ  ން އްދ ފެަގއި 

އަތ ަގއި  ނ ވަތަ ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ބެ  ލިބިަގތ ން  ހެއްޓ ން 

 ؛ބޭނ ންކ ރ ން

މ ޢާހަދާ    1ޖަދ ވަލ     (3)    ކެމިކަލެއް  ހިމެނޭ  ަގއި 

އިޚްތިޞާޞް ޤައ މެްއެގ  ހިނާގ ތަޞްދީޤ ކޮށްފައިވާ   

ތަޞްދީޤ ކޮށްފައިނ ވާ   ކޮށްބޭރ   ސަރަޙައްދ ން މ ޢާހަދާ 

 ؛ެގންދިއ ން  ްއެގ ސަރަޙައްދަކަށްޤައ މެ

ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ،    (4)    ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ވެޕަންސް   ދ ވަހ ެގ    60ޔ ނިޓަށް  ކެމިކަލް  )ފަސްދޮޅަސް( 

ނ ލައި ދިނ މަކާ  ހިމެނޭ   1ޖަދ ވަލ     ، ނޯޓިހެއް  ަގއި 

ޤައ މަކަށް  ތަޞްދީޤ ކޮށްފައިވާ  މ ޢާހަދާ  ކެމިކަލެއް، 

 ؛ެގންދިއ ން

ޤައ މަކަށް    (5)    ތަޞްދީޤ ކޮށްފައިވާ  ފަިއވާ ެގނެސްމ ޢާހަދާ 

ޤައ މަކަށް    1ޖަދ ވަލ    ތިންވަނަ  ކެިމކަލެއް،  ހިމެނޭ  ަގިއ 

 . ެގންދިއ ން

މީހެއްެގ  ެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކ ށެއް ކޮށްފި  މި މާއްދާ )ށ(  

ކ ރި  އަދަބަކީ،   ބަލައިކ ށެއް އެ  ކ ޑަބޮޑ މިނަށް    500000/-  ެގ 

ފެށިެގން   ރ ފިޔާއިން  )އެއްިމލިޔަން(   1000000/-)ފަސްލައްކަ( 

ނ ވަތަ   ޖޫރިމަނާކ ރ ން  ޢަދަދަކ ން  ދެމެދ ެގ  )ފަހެއް(   5ރ ފިޔާއާ 

ދ ވަހާިއ،   މ ްއދަތަކަށް   20އަހަރ   ދެމެދ ެގ  ދ ވަހާ  އަހަރ   )ވިހި( 

 ޖަލަށްލ މެވެ.
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  ހިމެނޭ   ގައި   2  ޖަދ ވަލ  

 ކ ށް   ގ ޅޭ   ކެމިކަލްއާ 
ަގއި ހިމެނޭ ކެމިކަލެއް ނ ވަތަ އެފަދަ ކެމިކަލް ހިމެނޭ    2ޖަދ ވަލ    )ހ(  .31

މާިއ  ެގންދިއ އ ފެއްދ މެއް މ ޢާހަދާ ތަޞްދީޤ ކޮށްފައިނ ވާ ޤައ މަކަށް  

 މަކީ ކ ށެކެެވ. ެގނައ އެފަދަ ޤައ މަކ ން 

އޮތްނަމަވެސް،   )ށ(   އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  ައންނަނިިވ މި 

ޖަދ ވަލ     ކަކީއ ފެއްދ ންތަ ބޭނ މަށް  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ަގިއ    2މި 

 ނ ބެލެވޭނެއެވެ.  އެއްހިމެނޭ ކެމިކަލް ހިމެނޭ އ ފެއްދ މެއްެގ ޮގތ ގަ 

އ ފެއްދ މެްއަގިއ    (1)    ނ ވަތަ    1%އެ  އިންސައްތަ(  )އެކެއް 

ޖަދ ވަލ    ޤާނޫނ ެގ  މި  މިންވަރަކަށް  މަދ    2Aއެއަށްވ ރެ 

 ؛ އ ފެއްދ ންތައްކެމިކަލް ހިމެނޭަގއި ހިމެނޭ   *2Aނ ވަތަ 

އ ފެއްދ މެއްަގއި  (2)    ނ ވަތަ   އެއް)ދިހަ  %10 އެ  އިންސައްތަ( 

ަގިއ   2Bެގ    2މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ     މަދ ންއެއަށްވ ރެ  

 ؛ނޭ އ ފެއްދ ންތައްހިމެނޭ ކެމިކަލެއް ހިމެ

ވިޔަފާރިއަށް  (3)    ރީޓެއިލް  އ ފެއްދ މަކީ   ބޭނ ންކ ރާ  އެ 

ޮގތ ަގއި މ ދަލެްއެގ  ބޭނ މަށް   ކޮންސިއ މަރ  އަމިއްލަ 

 ބޭނ ންކ ރެވޭނެ ޮގތަށް ބަންދ ކ ރެވިފަިއވާ މ ދަލަކަށްވ ން. 

ކޮށްފިމާއްދާމި   )ނ(   ކ ށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މީހެއްެގ    ެގ 

ފެށިެގން   )ލައްކަ)އެއް  100000/-  އަދަބަކީ،        ރ ފިޔާއިން 

ޢަދަދަކ ން   ))ފަސްލަްއކަ  500000/- ދެމެދ ެގ  ރ ފިޔާއާ 

(  ދިހައެއް)  10އް( އަހަރ  ދ ވަހާއި،  ދޭ )  2ޖޫރިމަނާކ ރ ން ނ ވަތަ  

 ތަކަށް ޖަލަށްލ މެވެ.އަހަރ  ދ ވަހާ ދެމެދ ެގ މ އްދަ

 

  ހިމެނޭ   ގައި   3  ޖަދ ވަލ  

 ކ ށް   ގ ޅޭ   ކެމިކަލްއާ 
ހޯދ މަކާ  ޔޫސަރ-އެންޑް )ހ(  .32 ޖަދ ވަލ    ސެޓްފިކެޓް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ލައި 

ދީޤ ކޮށްފައިނ ވާ ޤައ މަކަށް  ޞްަގއި ހިމެނޭ ކެމިކަލެއް މ ޢާހަދާ ތަ  3

 މަކީ ކ ށެކެވެ. ެގންދިއ 
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މާއްދާ )ށ(   ަގއި  މި  )ހ(  ކޮށްފިެގ  ކ ށް  މީހެއްެގ    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ބަލައިއަދަބަކީ،   ކ ޑަބޮޑ މިނަށް  ޢަމަލެއްެގ  ކ ރި    100000/-  އެ 

ފެށިެގން    )ލައްކަ)އެއް   ލައްކަ ދެ)  250000/-ރ ފިޔާއިން 

ޖޫރިމަނާކ ރ ން   ފަންސާސްހާސް( ޢަދަދަކ ން  ދެމެދ ެގ  ރ ފިޔާއާ 

ދ ވަދޭ)  2ނ ވަތަ   އަހަރ   ދިގ ނޫން  އް(  މ އްދަތަކަށް  ހަށްވ ރެ 

 ޖަލަށްލ މެވެ.

 

 ކ ރާ މީހާ އެ ކ ރަނީ ކ ށެކެވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަން )ހ(  .33 ކ ށްތައް   ޢާންމ  

ނ ވަތަ  ކެމިކަލް ހަތިޔާރ  ތަރައްޤީކ ރ ން ނ ވަތަ އ ފެއްދ ން    (1)   

 ؛ލިބިަގތ ން ނ ވަތަ ރައްކާކ ރ ން ނ ވަތަ ބެހެއްޓ ން

ކެމިކަލް   (2)    ޮގތ ންވިޔަސް  ނ ސީދާ  ނ ވަތަ  ޮގތ ން  ސީދާ 

 ؛ހަތިޔާރ  އެހެން މީހަކަށް ދިނ ން ނ ވަތަ ފޮނ ވ ން

 ؛ކެމިކަލް ހަތިޔާރ  ބޭނ ންކ ރ ން  (3)   

ހަތިޔާރ     (4)    ޢަސްކަރީ  ކެމިކަލް  ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި 

 ؛ތައްޔާރީތަްއވ ން

ތަޞްދީޤ ކޮށްފައިވާ    (5)    މަނާކ ރެވިފައިާވ  ޤައ މ ތަކަށް  މ ޢާހަދާ 

،  ންއެހީތެރިވ   މަށްއެްއވެސް ޙަރަކާތެއްަގއި މީހަކ  ބައިވެރިވ 

 ؛ނ ވަތަ ބާރ އެޅ ން ންހިތްވަރ ދިނ ނ ވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް 

ބޭނ ންކ ރ މަށްކެމިކަލް    (6)    ސްކަރީ  ޢަެވވޭ    ހަތިޔާރ  

ޮގތ ަގއި   ހަތިޔާރެއްެގ  ހަނގ ރާަމވެރި  ތައްޔާރ ވ މެްއަގއި 

 ؛ރަޔަޓް ކޮންޓްރޯލް އެޖެންޓެއް ބޭނ ންކ ރ ން

ެގ ދަށ ން މ ޢާހަދާޤައ މ ތަކަށް  މ ޢާހަދާ ތަޞްދީޤ ކޮށްފައިވާ    (7)   

 ބައިވެރިވ ން.  ޙަރަކާތެްއގައިމަނާކ ރެވިފަިއވާ އެނޫންެވސް  

މީހެއްެގ  ެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކ ށެއް ކޮށްފި  މި މާއްދާ )ށ(  
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ކ ރި  އަދަބަކީ،   ބަލައި  ކ ށެްއގެ އެ    500000/-  ކ ޑަބޮޑ މިނަށް 

ފެށިެގން   ރ ފިޔާއިން  )އެއްިމލިޔަން(   1000000/-)ފަސްލައްކަ( 

އް(  ދިހައެ)   10ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން ނ ވަތަ  

ދ ވަހާިއ،   މ ްއދަތަކަށް   20އަހަރ   ދެމެދ ެގ  ދ ވަހާ  އަހަރ   )ވިހި( 

 ޖަލަށްލ މެވެ.

އެްއެވސް   )ނ(   ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ  ޢަމަލ ކޮށްފައިވާނަމަ،  މި  ފަރާތަކ ން 

އެ  ޔ ނިޓ ން  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް  ނ ލަިއ  އެންގ މަކާ  ކ ރިން 

ރައްކާކޮށްފަިއ   ނައްތާލެވެންދެން  އެ  ނަަގިއ  ދައ ލަތަށް  ހަތިޔާރެއް 

 ބެހެއްޓ މ ެގ ބާރ  އެ ޔ ނިޓަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .34 ކ ށްތައް   ފާސްކ ރ މާގ ޅޭ   ބަލައި  ކ ރި މި  ފާސްކ ރ މެއްަގިއ އަދަށ ން  ބަލައި  ށްެގންދާ 

 އަންނަނިވި ކަންކަމ ންކ ރެ ކަމެއް ކ ރ މަކީ ކ ށެކެވެ. 

ޙަރަކާތްތެރިާވ    (1)    ފާސްކ ރ މެްއަގއި  ބަލައި 

މީހ ންެގ އެހީތެރިންނަށް، މަޤްބޫލ    އިންސްޕެކްޓަރ ންނާއި އެ

 ؛ނ ދިނ ންޢ ޛ ރެއްނެތި އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރ ލ ން 

ނ ވަތަ   (2)    މެންބަރަކަށް  ެއއްވެސް  ޓީމ ެގ  އިންސްޕެކްޝަން 

އަދާކ ރ މަށް ރ އޮބްޒާ މަސްއޫލިްއޔަތ   ހ ރަސްއަޅަިއ  ވަރަކަށް 

 ؛ދަތިކ ރ ން

ނ ވަތަ    (3)    ސާމާނެއް  އެްއވެސް  ހަރ ކ ރާ  އިންސްޕެކްޓަރ ން 

އަސަރ ފޯރ ވ މ ެގ  ނޭދެވޭ  މަސައްކަތަށް  އެ  އާލާތެއް، 

ނައްތާލ ން  އާލާތެްއ  ނ ވަތަ  ސާމާނ   އެފަދަ  ނިޔަތ ަގިއ، 

 ނ ވަތަ އެފަދަ ެއއްޗަކަށް ެގއްލ މެއް ދިނ ން.

ރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކ ށް  ( ަވނަ ނަންބ1ަމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ރ ފިޔާ އަށްވ ރެ    ()ދެލައްކަ  200000/-  ،އަދަބަކީ  ކޮށްފި މީހެއްެގ
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ނ ވަތަ   ޖޫރިމަނާކ ރ ން  ޢަދަދަކ ން  އަހަރ    2ބޮޑ ނޫން  )ދޭއް( 

 ލ މެވެ.މ އްދަތަކަށް ޖަލަށް ދިގ ނޫންދ ވަހަށްވ ރެ 

ރ ަގިއ  ( ވަނަ ނަންބ3ަ( ަވނަ ނަންބަރާއި )2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

މީހެއްެގ   ކޮށްފި  ކ ށް    200000/-  އަދަބަކީ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ފެށިެގން    ()ދެލައްކަ   ( )ހަތަރ ލައްކަ  400000/-ރ ފިޔާއިން 

ނ ވަތަ   ޖޫރިމަނާކ ރ ން  ޢަދަދަކ ން  ދެމެދ ެގ  )ތިނެއް(   3ރ ފިޔާއާ 

)ދިހައެއް( އަހަރ  ދ ވަހާ ދެމެދ ެގ މ އްދަތަކަށް   10އަހަރ  ދ ވަހާއި  

 ވެ.ލ މެޖަލަށް

 

  އެހީތެރިވ މާއި   ކ ރ މަށް   ކ ށް 

 ދިނ ން   ހިތްވަރ  
އެްއވެސްޮގތަކ ން،    .35 ކ ރ މަށް  ކަމެއް  މަނާކޮށްފައިާވ  މ ޢާހަދާަގއި 

ކެވެ. އަދި  ކ ށެ، ނ ވަތަ ބާރ  އެޅ މަކީ  ދިނ މަކީ، ނ ވަތަ ހިތްވަރ  މަކީއެހީތެރިވ 

މި  ކ ށެއް  އެފަދަ   އަދަބަކީ،  ފަރާތެއްެގ  ކ ރި  ކޮށްފި  ކ ށެއް  އެ  ޤާނޫނ ަގއި 

 މީހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެވެ. 

 

 ހަތްވަނަ ބާބ  
 އެހެނިހެން 
 

ހިމެނޭ    .36 ޖަދ ވަލ   ޤާނޫނ ަގއި  ތިން    3މި  އެ  ބައެކެވެ.  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޖަދ ވަލަކީ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން އެ ޖަދ ވަލ ތަކަށް    4  ޖަދ ވަލާއި މި ޤާނޫނ ެގ

 ެގނެވޭ ބަދަލ ތަްއވެސް ކިޔަންާވނީ، މި ޤާނޫނާ އެކ ަގއެވެ. 

 

  ަގާވއިދ    ގ ޅޭ  ކަންކަމާ  އަންނަނިވި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .37 ހިންގ ން   ހަދައި   ގަވާއިދ  

 . ހަދަންވާނެއެވެ

ކެމިކަލް  (1)    ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ   ދިވެހިރާއްޖެައށް  މި 
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 ؛ޓްކ ރ މ ެގ ލައިސަންސްދޫކ ރ ންެއކްސްޕޯ ޓްކ ރ މާއިޕޯމްއި

ފެސިލިޓީތަކަށް    (2)    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

 ؛ންކ ރ ލައިސަންސްދޫ

 ؛ފެސިލިޓީތަކ ެގ މިންަގނޑ ތައް  (3)   

ރަްއކާކ ރ މާއި   (4)    ތަންތަނަށް   ،ކެމިކަލް  ގ ދަންކ ރ މާއި، 

އަދި  ލޭބަލްޖެހ މާއި،  ބަންދ ކ ރ މާއި،  އ ފ ލ މާއި، 

 ؛ތިހާރ ކ ރ މ ަގއި ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައްޝްއި

ބަލަހައްޓައި  (5)    ޝަރ ޠ ތަކާިއ   މ ެގރިޕޯޓ ކ ރ   ރެކޯޑ  

 ؛އ ސޫލ ތައް 

 އ ސޫލ ތައް. ކެމިކަލް ހަތިޔާރ  ނައްތާލ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ   (6)   

ގަވާއިދ ތަްއ   )ށ(   އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭ  ހިންގ މަށްޓަކައި  ޤާނޫނ   މި 

ހިންާގނީ   މަތިން  ހަދައި  ލަފާެގ  ވެޕަންސް މިނިސްޓަރ ެގ  ކެމިކަލް 

ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  އަދި  )ހައެއް(    6ފަށާތާ   ޔ ނިޓ ންނެވެ. 

އެ  ތެރޭަގިއ  ދ ވަހ ެގ  ހަދައި    މަސް  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ަގާވއިދ ތަްއ 

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ.  ެގޒެޓ ަގއި

އެހެން   ން މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ހަދާފައިވާ ަގާވއިދ ެގ އިތ ރ  )ނ(  

މާއްދާެގ   މި  ހެދ މަކަށް  ޔ ނިޓ ން  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް  ަގާވއިދ ތައް 

 )ހ( ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 

ކެމިކަލް    .38 އިސްކަންދިނ ން   ޤާނޫނަށް  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ގ ދަންކ ރ މާއި ނ ވަތަ  ފެހަތިޔާރ  އ  ބޭނ ންކ ރ މާއި ނ ވަތަ  އްދ މާއި، ނ ވަތަ 

ެގންދި އަނެއްތަނަށް  ޢަމަލ ކ ރަންވީ އ އެއްތަނ ން  ގ ޅޭޮގތ ން  މާ 

ކެމިކަލް ހަތިޔާރާއި، ރަޔަޓް ކޮންޓްރޯލް އެޖެންޓާއި،    ކ ަގިއ، ނ ވަތައ ސޫލ ތަ

ކަންކަން   މަނާކ ރެވިފަިއވާ  ދަށ ން  މ ޢާހަދާެގ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ކެމިކަލް  ވިހަ 
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މ ޢާހަދާ، ކ ރ މ ަގއި  ހ އްދަކ ރެވޭ ނ ވަތަ  އ ފެއްދ މަށް  އެްއޗެހި  ދަށ ން    ެގ 

ބެހޭޮގތ ން  ކަޕްރި  ކެމިކަލް ކެމިކަލްއާ  އޯރަގނިކް  ޑިސްކްރީޓް  ރސަރތަކާއި 

 މި ޤާނޫނަށެވެ. ދޭންވާނީ  އިސްކަން

 

މި  .39 ފެށ ން   ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ފާސްވެ  މި  ތަޞްދީޤ ކޮށް،   ،ޤާނޫނ  

ފެށިެގން   ދ ވަހ ން  ޝާޢިއ ކ ރާ  ެގޒެޓ ަގއި  )ތިނެއް(   3ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 ސް ހަމަވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ. މަސް ދ ވަ

 

ލަފް  .40 މާނަކ ރ ން  ޤާނޫނ ަގއި  ބޭނ ންކޮށްފައިވާމި  ޢިބާރާތެއް  ނ ވަތަ    ، ޮގތ ން  ޒެއް 

ޒ ތަކާިއ  އަންނަނިވި ލަފް  ،ކަނޑައެޅިެގން އެހެން މާނަެއްއ ދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ 

ދީފައި ލަފް  ،އެވަނީ  ޢިބާރާތްތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކައެ  ތިރީަގިއ    ށްޒ ތަކާއި 

 ވާ މާނަކ ރ ެމވެ. އެދީފައި

"ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔ ނިޓް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  

ވެޕަންސް ދަށ ން   ކެމިކަލް  ހަތިޔާރާބެހޭ  ކެމިކަލް  ޤާއިމ ކ ރެވޭ 

 ޔ ނިޓަށެވެ. 

އެވަނީ،   )ށ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ދަ ""މ ޢާހަދާ"  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ދަ 

ޕްރޮޑަކްޝަން،   ޑިވެލޮޕްމަންޓް،  ދަ  އޮފް  ޕްރޮހިބިޝަން 

އެންޑް   ވެޕަންސް  ކެމިކަލް  އޮފް  ޔޫސް  އެންޑް  ސްޓޮކްޕައިލިންގ 

 " އަށެވެ. 1993ޑިސްޓްރަކްޝަން  އޮން ދެއަރ 

" "އޯަގނައިޒޭޝަން ފޮރ ދަ ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ކެމިކަލް ެވޕަންސް )ނ(  

" ދަ "  ޯއަގނަިއޒޭޝަންނ ވަތަ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް،  ދަ  އޮފް  ޕްރޮހިބިޝަން  ދަ  އޮން  ކޮންވެންޝަން 

އޮފް   ޔޫސް  އެންޑް  ސްޓޮކްޕައިލިންގ  ކެމިކަލް ޕްރޮޑަކްޝަން، 

ޑިސްޓްރަކްޝަން ދެއަރ  އޮން  އެންޑް  ެގ    1993  ވެޕަންސް 
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ޤައ މ ތަކ ން   VIIIއާޓިކަލް   މެންބަރ   މ ޢާހަދާެގ  އެ  ދަށ ން  ެގ 

މަސްޫއލިއްޔަތ    ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ  ތަންފީޛ ކ ރެވޭކަން  މ ޢާހަދާ 

 ށެވެ. ނައޯަގނައިޒޭޝައަދާކ ރ މަށް އ ފައްދާފަިއވާ  

ތިރީަގިއ    "ހަތިޔާރ "ކެމިކަލް   )ރ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަަމށް 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއްޗެހި ެއކ ަގއި ނ ވަތަ ވަކިވަކިންނެވެ. 

ެއ    (1)    ބޭނ ންތަކަށް،  މަނާކ ރެވިފައިނ ވާ  ދަށ ން  މ ޢާހަދާެގ 

ބޭނ ންތަކާ އެކަށީެގންވާ މިންަވރަށް އެކަންކަމަށް ބޭނ ންކ ރާ 

ފިޔަަވއި، އެހެނިހެން ވިހަ ކެމިކަލް އެކަށީެގންވާ ބާވަތްތައް  

 ؛އަދި ޭއެގ ޕްރިކަރސަރތައް 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވިހަ 1މި އަކ ރ ެގ )  (2)   

ކެމިކަލ ން މީހަކ  މަރާލެވޭފަދަ ޮގތަކަށް ނ ވަތަ އެނޫންެވސް 

ވިހަ   ބޭނ ންކ ރ މ ން  އެްއޗެްއ  ެއ  ދެޭވޮގތަކަށް،  އަނިޔާެއއް 

ފަރ މާކޮށްފަިއވާ  ކެމިކަލް   ޮގތަކަށް  ބޭރ ެވެގންދާފަދަ 

 ؛ހަތިޔާރާއި ަވޒަނާިއ، އާލާތްތައް 

   (3)   ( އަކ ރ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 2މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

އެކ ަގއި   ސީދާ  ާއލާތްތަކާ  ަވޒަނާއި،  ހަތިޔާރާއި 

 ބޭނ ންކ ރާޮގތަށް ފަރ މާކޮށްފަިއވާ ެއއްެވސް ެއއްޗެއް. 

"ޕްރިކަރސަރ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ެއއްވެސް ވިހަ ކެމިކަލެްއ   )ބ(  

ެއއްެވސް   ބޭނ ންކ ރާ  މަރ ޙަލާއެްއަގއި  ެއއްެވސް  އ ފެއްދ މަށް 

 ކެމިކަލް ރިއެކްޓެންޓަކަށެވެ. 

"ރަޔަޓް ކޮންޓްރޯލް އެޖެންޓް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ޅ(  

ނ ހިމެނޭ،   ޖަދ ވަލެްއަގިއ  ތަކަށް ސ ޙިއް އިންސާނ ންެގ  އެްއވެސް 

ޖިސްމާނީޮގތ ން  ނ ވަތަ  އަސަރ ފޯރ ާވ  އިސާހިތަކ  

ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް ެގނ ވާ، އެ ެއއްޗެއް ބޭނ ންކ ރ ން ހ އްޓާލ މ ން  
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އަންނަ  މީހާ  ޙާލަތަކަށް  ޢާންމ   ތެރޭަގިއ  އިރ ކޮޅެއްެގ  ކ ޑަ 

 ކެމިކަލަށެވެ. 

ޤާނޫނ ެގ   ނ ރައްކާތެރި" )ކ(    މި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަަމށް  ކެމިކަލް" 

ކެމިކަލް   3އަދި    2،  1ޖަދ ވަލ    އޭެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ،  ަގއި 

ެގއްލ ންލިބިދާނެ ފ ރާނައަށް  ސަބަބ ން  ވަގ ތީ    ނ ވަތަ  އެކްޝަންެގ 

އިންސާނ ންނަށް   ެގއްލ ެމއް  ދާއިމީ  ނ ވަތަ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް 

ކ ރިމަ  ޖަނަވާރ ންނަށް  މި   ތިކ ރ ވާނ ވަތަ  ކެމިކަލަކަށެވެ.  ކޮންމެ 

ކެމިކަލެްއެގ  މާނައިަގިއ، ޮގތް  އެފަދަ  އ ފައްދާ  ނ ވަތަ   އަސްލ  

އެ ކެމިކަލް އ ފެދޭ   ނ ވަތަ އެނޫންެވސް  އ ފައްދާ ފެސިލިޓީނ ވަތަ  

އ ފައްދާ ރިޢާޔަތްކޮށްެގން  ތަނަކަށް    ނ ވަތަ  ޮގތަކަށް  ނ ވަތަ 

 ނ ވާނެެއވެ. 

ކެމިކަލް"  )އ(    އޯރަގނިކް  ޑިސްކްރީޓް  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ  "ޖަދ ވަލ ަގއި 

މެޓަލް   އަދި  ސަލްފަިއޑް  ޮއކްސަިއޑް،  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް 

ހިމެނޭ   ކޮމްޕައ ންޑެއް  ހ ރިހާ  ކާރބަންެގ  ފިޔަަވއި  ކާރބަނޭޓްސް 

 ކެމިކަލް ކޮމްޕައ ންޑްތައް ނިސްބަތްވާ ކްލާހ ެގ ހ ރިހާ ކެމިކަލަކަށެވެ. 

މ ޢާހަދާއާ  )ވ(    ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  އެނެކްސް"  "ވެރިފިކޭޝަން 

ހިމަނާފަިއވާ   އެން' އެކ ަގއި  އިމްޕްލިކޭޝަންސް  އޮން  ޑް  'އެނެކްސް 

 އަށެވެ.  'ވެރިފިކޭޝަން' 

ކެމިކަލް  )މ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  އ ފެއްދ ން"  "ކެމިކަލް 

 އ ފެއްދ މަށެވެ. ރިއެކްޝަނަކ ން ކެިމކަލް 

ކެމިކަލެއް   )ފ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ތައްޔާރ ކ ރ ން"  "ކެމިކަލް 

ކ ރި ނ ވާޮގތަށް،  ބަދަލ   ކެމިކަލަކަށް  ށްެގންދާ،  އައެހެން 

ފޯރމިޔ ލޭޝަން، އެކްސްޓްރެކްޝަން އަދި ޕިޔ ރިފިކޭޝަންެގ ޢަމަލީ 

 މަރ ޙަލާއަށެވެ. 
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ކެމިކަލް "ކެމިކަލް   )ދ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ބަދަލ ކ ރ ން" 

 ރިއެކްޝަނަކ ން އެ ކެމިކަލް ެއހެން ކެމިކަލަކަށް ބަދަލ ކ ރ މަށެވެ. 

ނ ވަތަ "ެގންދިއ ން" ނ ވަތަ ން"  އ "އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް ެގންދި )ތ(  

"ފޮނ ވ ން"   ނ ވަތަ  "ދިނ ން"  ނ ވަތަ  ބ ނެފަިއ "ެގނައ ން"  ކަމަށް 

ނ ވަތަ ެއކެްއެގ އަތ ން   އެވަނީ، ކެމިކަލެއް ެއއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް

އަތަށް ނ ވަތަ    އަނެކެްއެގ  ނ ވަތަ  އ ފ ލ ން  ޓްރާންސްޕޯޓްކ ރ ން 

ކެމިކަލެްއ   ނ ވަތަ  ޓްރާންސިޓްކ ރ ން  ނ ވަތަ  ޓްރާންސްޝިޕްކ ރ ން 

 ެއކްސްޕޯޓްކ ރ މަށެވެ.  ން ނ ވަތަޕޯޓްކ ރ މްއި

ެއަވނީ،   )ލ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  އިންސްޕެކްޓަރ ން"   ދަ"ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

، ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ދަ  އޮފް  ޕްރޮހިބިޝަން  ދަ  އޮން  ކޮންވެންޝަން

 ކެމިކަލް   އޮފް  ޔޫސް  އެންޑް  ސްޓޮކްޕައިލިންގ ،  ޕްރޮޑަކްޝަން

ރިފިކޭޝަން ވެ' '  ސްޓްރަކްޝަންެގޑި  ދެއަރ   އޮން  އެންޑް  ވެޕަންސް

ޕާޓް   މ ޢާހަދާަގިއ    ''Aސެކްޝަން  ، IIއެނެކްސްެގ  ދަށ ން،  ެގ 

ބަލައި ޮގތ ެގމަތިން  ފާސްކ ރ މެްއ    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ހާޒިރ ވ މަށް  ތަންތަނަށް  ނ ަވތަ  ކ ރިއަށްެގންދިއ މަށް 

 އޯަގނައިޒޭޝަނ ން ކަނޑައަޅާ މީހ ންނަށެވެ.

 1ފެސިލިޓީ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ،  "ކެމިކަލް ހަތިޔާރ  އ ފައްދާ   )ގ(   

ފެށިެގން  1946ޖަނަވަރީ    ،އ ފެްއދ މަށްކެމިކަލް  ، އިން 

ބޭނ މަކަށްޓަކަިއ   އެފަދަ  ނ ވަތަ  ހެދިފައިާވ  ރައްކާކ ރ މަށް 

 ޢިމާރާތްކ ރެވިފަިއވާ ތަންތަނަށެވެ. 

އ ފައްދާ  )ޏ(   ކެމިކަލް  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ފެސިލިޓީ" 

ލެބޯޓަރީތަކާިއ  ނާޚާކާރ  ބަލަހައްޓާ  ެގންގ ޅެ  އެތަކެތި  ތަކާިއ، 

ރެކޯ އިދާރީ  މިކަންކަމ ެގ  އަދި  ތަންތަނާއި  ބަލަހައްޓާ   ޑ ގ ދަންކ ރާ 

 ތަންތަނަށެވެ.
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އެވަނީ،   )ސ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ސެޓްފިކެޓް"  ޔޫސަރ  އެްއ  "އެންޑް 

އެްއޗެްއ   ބާވަތެްއެގ  އެްއވެސް  ޤައ މަށް  އަނެއް  ޤައ މ ން 

ޤައ މެްއެގ  ެއކްސްޕޯޓްކ ރެވޭ  އެްއޗެއް  އެ  ކ ރާއިރ ،  ޓްރާންސްފަރ 

ވ ޒާރާއަކ ން ެއ    ، ކަމާބެހޭ  މީހާއަކީ  ލިބިަގންނަ  އެްއޗެއް  ެއ 

ބަޔާންކޮށް   ފަރާތްކަމަށް  ހަމައެކަނި  ބޭނ ންކ ރާނެ  އެްއޗެްއެގ 

 ވެ. ށެކެޓަދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފި 

ކެމިކަލް  )ޑ(    ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  އެއްބަސްވ ން"  "ފެސިލިޓީ 

ހަތިޔާރާއި މި ހަތިޔާރ ތައް އ ފައްދާ ފެސިލިޓީތަކާއި އަދި މ ޢާހަދާެގ 

ގ ޅިެގން ވަކި ފެސިލިޓީއަކަށް    ޙަރަކާތްތަކާދަށ ން ހ އްދަކ ރެވިފައިާވ  

ވެރި ސައިޓް  އޮން  ހެދ މަށް  ފިނިސްބަތްކޮށް  ކޭޝަން 

ެއހެނިހެން  އޯަގނައިޒޭޝަނާއި   ސޮއިކޮށްފަިއވާ  މ ޢާހަދަާގއި 

 ވެ. ށެޤައ މ ތަކާެއކ  ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވ މަ

އެވަނީ،   )ޒ(    ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޖެނެރަލް"  ޯއަގނަިއޒޭޝަން "ޑިރެކްޓަރ 

ވެޕަންސް ކެމިކަލް  އޮފް  ޕްރޮހިބިޝަން  ދަ  ޓެކްނިކަލް ފޮރ  ެގ 

 ޖެނެރަލްއަށެވެ. ޓްެގ ޑިރެކްޓަރ އެސެކްރެޓޭރި

ކެމިކަލް  )ޓ(   ކެިމކަލްާއއި  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓްރީ" 

މަސްއޫލިއްޔަތ    ހިންގ މ ެގ  ތަންޒީމ ކޮށް  ކަންކަން  ގ ޅޭ  ހަތިޔާރާ 

 ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާއަށެވެ. 

ކެިމކަލްާއއި   )ޔ(    ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކެމިކަލް "މިނިސްޓަރ" 

މަސްއޫލިއްޔަތ    ހިންގ މ ެގ  ތަންޒީމ ކޮށް  ކަންކަން  ގ ޅޭ  ހަތިޔާރާ 

 ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާެގ ވަޒީރަށެވެ. 
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 1ޖަދ ވަލ   
 

# Chemical name CAS registry 
number 

ސީ.އޭ.އެސް 
ރީ ނަންބަރ  ޓަރަޖިސް  

 # ކެމިކަލް ނަން 

A. Toxic Chemicals   ްކެމިކަލްސް ޓޮކްސިކ 
 

.އޭ  

(1) O-Alkyl (<C10, incl. cycloalkyl) 

alkyl 
(Me, Et, n-Pr or 
i-Pr)-phosphonofluoridates 

  

  ,10ސީ  ≥ އަލްކައިލް )-އޯ  
  ސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( އަލްކައިލް 

ްޕރޮޕައިލް -)މިތައިލް، އިތައިލް، އެން
-ްޕރޮޕައިލް(-އައިނ ވަތަ 

 ރިޑޭޓްސް ލޮފޮސްފޯނޯފް 

(1) 

e.g. Sarin: O-Isopropyl 
methylphosphonofluoridate 

(107-44-8) 
 
 

އައިސޯްޕރޮޕައިލް  -ސެރިން: އޯ
 މިތައިލްފޮސްފޯނޯފްލޮރިޑޭޓް 

 މިސާލ 

 Soman: O-Pinacolyl 
methylphosphonofluoridate  

ޕައިނަކޯލައިލް މިތައިލް  -ސޯމަން: އޯ (96-64-0)
 ފޮސްފޯނޯފްލޮރިޑޭޓް  

 

 

(2) O-Alkyl (<C10, incl. cycloalkyl) 

N,N-dialkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) 
phosphoramidocyanidates 

  ،10 ސީ ≥ އަލްކައިލް )-އޯ 
ސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް(  

 ޑައިއަލްކައިލް -އެން،އެން
ްޕރޮޕައިލް ނ ވަތަ  -އެން، އިތައިލް، )މިތައިލް

  ްޕރޮޕައިލް(-އައި
 މައިޑޯސަޔަނިޑޭޓްސް  ރަފޯފޮސް

(2) 

e.g. Tabun: O-Ethyl N, N-dimethyl 
phosphoramidocyanidate  

(77-81-6) 
 

ޑައިމިތައިލް  -އިތައިލް އެން،އެން-އޯ  ޓަބ ން:
 ސަޔަނިޑޭޓް މައިޑޯރަފޮސްފޯ

 މިސާލ 

(3) O-Alkyl (H or <C10, incl. 

cycloalkyl) S-2-dialkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl 

 ،10ސީ   ≥ އަލްކައިލް )އެޗް ނ ވަތަ -އޯ 
  -2-ސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( އެސް

 ޑައިއަލްކައިލް 

(3) 
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alkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) 
phosphonothiolates and 
corresponding alkylated or 
protonated salts 
 
 

ްޕރޮޕައިލް -)މިތައިލް، އިތައިލް، އެން
ނޯއިތައިލް  އެމީ-ްޕރޮޕައިލް(-ނ ވަތަ އައި
 އަލްކައިލް 

ްޕރޮޕައިލް -)މިތައިލް، އިތައިލް، އެން
ްޕރޮޕައިލް(  -ނ ވަތަ އައި
  ތަޔޮލޭޓްސް އަދިފޮސްފޮނޮ

ނ ވަތަ   ޑް ޓެއަލްކައިލޭ ގރެސްޮޕންޑިން ކޮ
 ސޯލްޓްސް   ނޭޓެޑްރޮޓޮްޕ
 

e.g. VX: O-Ethyl 
S-2-diisopropylaminoethyl methyl 
phosphonothiolate 

(50782-69-9) 
 

-2-އިތައިލް އެސް -ވީއެކްސް: އޯ
އިތައިލް މިތައިލް  ނޯއެމީޑައިއައިސޯްޕރޮޕައިލް

 ތަޔޮލޭޓް ފޮސްފޮނޮ
 

 މިސާލ 

(4) Sulfur mustards:   :ްސަލްފަރ މަސްޓަރޑްސ 

 

(4) 

 2-Chloroethylchloromethylsulfide 
 

  ޑްމިތައިލްސަލްފައިއިތައިލްކްލޮރޯކްލޮރޯ-2 (2625-76-5)

 Mustard gas: 
Bis(2-chloroethyl)sulfide 
 

   ގޭސް: މަސްޓަރޑް (505-60-2)
 އިތައިލް(ސަލްފައިޑް ކްލޮރޯ-2ބިސް)

 

 Bis(2-chloroethylthio)methane (63869-13-6) (ްމީތޭން ކްލޮރޯ-2ބިސ)ޯއިތައިލްތަޔ   

 Sesquimustard:1,2-Bis(2-chloroethylt
hio)ethane 
 

(3563-36-8) 
 

 ސް  ބި-2، 1:ޑްރއަމަސްޓަސެސްކ 
 އިތައިލްތަޔޯ(އީތޭން ކްލޮރޯ-2)

 

 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane (63905-10-2) 
 

ބިސް  -3، 1  
-އެން -އިތައިލްތަޔޯ(ކްލޮރޯ-2)

 ްޕރޮޭޕން

 

 

 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 
 

ބިސް  -1،4 (142868-93-7)  
-އެން -އިތައިލްތަޔޯ(ކްލޮރޯ-2)
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 ބިއ ޓޭން

 

 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane (142868-94-8) 
 

ބިސް  -5، 1  
-އެން -އިތައިލްތަޔޯ(ކްލޮރޯ-2)

 ެޕންޓޭން 

 

 

 Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether (63918-90-1) 
 

-2ބިސް)
އިތައިލްތަޔޯމިތައިލް(އީތަރ ކްލޮރޯ  

 

 

 O-Mustard: 
Bis(2-chloroethylthioethyl)ether 

 ޑް: ރމަސްޓަ-އޯ (63918-89-8)
 ބިސް
 ކްލޮރޯއިތައިލްތަޔޯއިތައިލް(އީތަރ -2)

 

(5) Lewisites:   :ްލ ވިސައިޓްސ 
 

(5) 

 Lewisite 1: 
2-Chlorovinyldichloroarsine 
 

:  1ލ ވިސައިޓް   (541-25-3)  
ސައިން ރކްލޮރޯވިނައިލްޑައިކްލޮރޯއާ-2  
 

 

 Lewisite 2: 
Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine 
 

:ބިސް  2ލ ވިސައިޓް   (40334-69-8)  
ކްލޮރޯވިނައިލް(ކްލޮރޯއާރސައިން-2)  

 

 Lewisite 3: 
Tris(2-chlorovinyl)arsine  

 :  3ލ ވިސައިޓް   (40334-70-1)
 ކްލޮރޯވިނައިލް(އާރސައިން -2ޓްރިސް)

 

 

(6) Nitrogen mustards:  ަޑްސް  ރނައިޓްރޮޖެން މަސްޓ 
 

(6) 

 HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine 
 

-2: ބިސް)1އެޗްއެން (538-07-8)
 ކްލޮރޯއިތައިލް(އިތައިލްއެމައިން 

 

 HN2: 
Bis(2-chloroethyl)methylamine 

 :2އެޗްއެން (51-75-2)
 ކްލޮރޯއިތައިލް(މިތައިލްއެމައިން-2ބިސް)

 

 HN3: Tris(2-chloroethyl)amine (555-77-1) ް3އެޗްއެނ  :  
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 ކްލޮރޯއިތައިލް(އެމައިން-2ޓްރިސް) 
(7) Saxitoxin (35523-89-8)  ްސެކްސިޓޮކްސިނ 

  
(7) 

(8) Ricin (9009-86-3) ްރިސިނ 
 

(8) 

(13) Р-alkyl (H or ≤C10, incl. 
cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, 
incl. 
cycloalkyl)amino))alkylidene(H or 
≤C10, incl. cycloalkyl) 
phosphonamidic fluorides and 
corresponding alkylated or 
protonated salts 

 ،10ސީ   ≥ އަލްކައިލް )އެޗް ނ ވަތަ -ީޕ 
-1)-އެންސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( 

  ،10ސީ  ≥ އިއަލްކައިލް)ޑަ)
ސައިކްލޯއަލްކައިލް  
 އެޗްނޯ((އަލްކައިލިޑީން)ހިމެނޭގޮތަށް(އެމީ

ސައިކްލޯއަލްކައިލް   ،10ސީ   ≥ ނ ވަތަ 
ރައިޑްސް މިޑިކް ފްލޯފޮސްފޯނެ  ހިމެނޭގޮތަށް(
 ޓެޑްއަލްކައިލޭ  ގރެސްޮޕންޑިން އެންޑް ކޮ

 ސޯލްޓްސް   ނ ވަތަ ްޕރޮޓޮނޭޓެޑް
 

(13) 

e.g.  N-(1-(di-n-decylamino)-n-
decylidene)-P-decylphosphonamidic  
Fluoride 
 

-އެން-(ނޯޑީކައިލްއެމީ-އެން -)ޑައި-1)-އެން )2387495-99-8(
މިޑިކް  އިލްފޮސްފޯނެޑީކަ-ީޕ-(ޑީން ކައިލިޑީ

 ފްލޯރައިޑް  

 މިސާލ 

 Methyl-(1-
(diethylamino)ethylidene)phosphona
midofluoridate 
 

-1)-ތައިލްމި )2387496-12-8(
  (ން ޑީއިތައިލިނޯ(ޑައިއިތައިލްއެމީ)

 ޑޭޓް އިފްލޯރަމިޑޯނެފޯފޮސް

 

(14) O-alkyl (H or ≤C10, incl. 
cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, 
incl. 
cycloalkyl)amino))alkylidene(H or 
≤C10, incl. cycloalkyl) 
phosphoramidofluoridates and 
corresponding alkylated or 
protonated salts 
 

، 10ސީ   ≥ ނ ވަތަ  އެޗްއަލްކައިލް )-އޯ 
-1)-ސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( އެން

، 10ސީ  ≥ އަލްކައިލް)ޑައި)
ސައިކްލޯއަލްކައިލް  

((އަލްކައިލިޑީން)އެޗް ނޯމީހިމެނޭގޮތަށް(އެ
ސައިކްލޯއަލްކައިލް ، 10ސީ   ≥ ނ ވަތަ 

ޑޭޓްސް  އި ރަފްލޯޑޯރަމައިފޯހިމެނޭގޮތަށް( ފޮސް
އަލްކައިލޭޓެޑް  ގރެސްޮޕންޑިން ކޮއެންޑް 
 ްޕރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސް  ނ ވަތަ

(14)  
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e.g.  O-n-Decyl N-(1-(di-n-decylamino)-
n-
decylidene)phosphoramidofluoridate 
 

  -އެން -)ޑައި-1)-ޑީކައިލް އެން-އެން-އޯ )2387496-00-4(
  ޑީކައިލިޑީން( -އެން-( ނޯކައިލްއެމީޑީ

 ޑޭޓް އިރަފްލޯޑޯރަމައިފޮސްފޯ

 މިސާލ 

 Methyl (1-
(diethylamino)ethylidene)phosphora
midofluoridate 

-1) ތައިލްމި )2387496-04-8(
  (ތައިލިޑީން އިނޯ()ޑައިއިތައިލްއެމީ

 ޓް އިޑޭރަފްލޯޑޯރަމައިފޯފޮސް

 

 Ethyl (1-
(diethylamino)ethylidene)phosphora
midofluoridate 
 

-1ތައިލް)އި )2387496-06-0(
  (ތައިލިޑީން އިނޯ()ޑައިއިތައިލްއެމީ

 އިޑޭޓް ރަލޯޑޯފް ރަމައިފޮސްފޯ

 

(15) Methyl-
(bis(diethylamino)methylene)phosph
onamidofluoridate 
 

-ތައިލްމި )2387496-14-0(
 ( ލީންނޯ(މިތައި)ބިސް)ޑައިއިތައިލްއެމީ

 ޑޭޓް އިރަލޯފޮސްފޯނެމިޑޯފް 

(15) 

(16) Carbamates (quaternaries and 
bisquaternaries of 
dimethylcarbamoyloxypyridines)  
Quaternaries of 
dimethylcarbamoyloxypyridines: 
1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-
(hydroxyl, cyano, 
acetoxy)alkyl(≤C10)) ammonio]-n-
[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-
picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) 
ammonio]decane dibromide (n=1-8) 
 

ޓަނަރީސް އެންޑް ކާރބަމޭޓްސް )ކ އަ  
ޓަނަރީސް އޮފް  ބިސްކ އަ

ންސް(  ޑައިމިތައިލްކާރބަމޮއިލްއޮކްސީޕައިރިޑީ 
ރީސް އޮފް  ޓަނަކ އަ
 ންސް:  ކާރބަމޮއިލްއޮކްސީޕައިރިޑީ ތައިލްމިޑައި
-(10ސީ   ≥ ޑައިއަލްކައިލް)-އެން، އެން[-1

 ، ސަޔަނޯ  ، )ހައިޑްރޮކްސީލް-)އެން-އެން
 (( 10ސީ  ≥ އެސެޓޮކްސީ(އަލްކައިލް)

-3)-އެން [-އެން-]އެމޯނިއޯ
-އަލްފާ -ސީ މޮކްބަކާރތައިލްމިޑައި

  ≥ ޑައިއަލްކައިލް)-އެން، އެން-ޕައިކޯލިނައިލް( 
މައިޑް ޑީކޭން ޑައިބްރޯ](އެމޯނިއ10ޯސީ 

 ( 8-1)އެން=

(16) 

e.g.  1-[N,N-dimethyl-N-(2-
hydroxy)ethylammonio]-10-[N-(3-
dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-
N,N-dimethylammonio]decane 
dibromide 

-2)-އެން-ތައިލް ޑައިމި-އެން، އެން[-1 )77104-62-2(
-އެން[-10-]ތައިލްއެމޯނިއޯސީ(އިކްހައިޑްރޮ

-އަލްފާ -ކްސީ މޮބަރކާތައިލް މިޑައި-3)
-އެން، އެން-ޕައިކޯލިނައިލް( 

 މިސާލ 
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 މައިޑް ޑައިބްރޯ ޑީކޭން]ތައިލްއެމޯނިއޯމިޑައި 
 
 

 Bisquaternaries of 
dimethylcarbamoyloxypyridines:  
1,n-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-
picolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) 
ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) 
dibromide (n=2-12) 

ޓަނަރީސް އޮފް  އަބިސްކ  
ންސް:  އިރިޑީ ކްސީަޕލްއޮމޮއިޑައިމިތައިލްކާރބަ

-3)-އެން[ބިސް-އެން، 1
-އަލްފާ -ކްސީ ރބަމޮކާތައިލްމިޑައި
 ≥ ޑައިއަލްކައިލް)-އެން، އެން-( އިލްލަޕައިކޯ
-)އެން، 2)-އަލްކޭން-]( އެމޯނިއ10ޯސީ 
-2މައިޑް )އެން= ރޯޑައިބް ޑައިއޯން( -(1
12 ) 
 

 

e.g.  1,10-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-
α-picolyl)-N-ethyl-N-
methylammonio]decane-2,9-dione 
dibromide 

-3)-އެން[ބިސް-10، 1 )77104-00-8(
-އަލްފާ -މޮކްސީ ތައިލްކާރބަމިޑައި
-އެން-ތައިލް އި-އެން-އިލް( ލަޕައިކޯ

ޑައިއޯން -9، 2-ޑީކޭން ]މޯނިއޯއެމިތައިލް
 މައިޑް ރޯޑައިބް

 މިސާލ 

B. Precursors: 
 

 ބީ. : ރސް ރސަްޕރިކަ 

(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) 
phosphonyldifluorides 

 

-)މިތައިލް، އިތައިލް، އެން އަލްކައިލް   
 ްޕރޮޕައިލް(-ްޕރޮޕައިލް ނ ވަތަ އައި

 ރައިޑްސް ލޯފް ފޮސްފޮނައިލްޑައި
 

(9) 

e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride 
 

 މިސާލ  ޑީއެފް: މިތައިލްފޮސްފޮނައިލްޑައިފްލޯ ރައިޑް (676-99-3)

(10) O-Alkyl (H or <C10, incl. 

cycloalkyl) O-2-dialkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl 
alkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) 
phosphonites and  
corresponding alkylated or 

 ،10ސީ   ≥ އަލްކައިލް )އެޗް ނ ވަތަ -އޯ 
-2-ސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( އޯ

 ޑައިއަލްކައިލް 
ްޕރޮޕައިލް -އެން)މިތައިލް، އިތައިލް، 

ތައިލް  އިނޯއެމީ-ްޕރޮޕައިލް(-ނ ވަތަ އައި
 އަލްކައިލް 

ްޕރޮޕައިލް -)މިތައިލް، އިތައިލް، އެން

(10) 
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protonated salts 
 
 

ފޮސްފޮނައިޓްސް  ްޕރޮޕައިލް(-ނ ވަތަ އައި
 އަދި
އަލްކައިލޭޓެޑް ނ ވަތަ   ރެސްޮޕންޑިންގކޮ

 ްޕރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސް 

e.g. QL: O-Ethyl 
O-2-diisopropylaminoethyl 
methylphosphonite 
 

(57856-11-8) 
 

-2-އޯ އިތައިލް-އޯ  ކިއ އެލް:
އިތައިލް  ނޯޑައިއައިސޯްޕރޮޕައިލްއެމީ
 މިތައިލްފޮސްފޮނައިޓް 

 މިސާލ 

(11) Chlorosarin: O-Isopropyl 
methylphosphonochloridate 
 

 އިލްަޕއައިސޯްޕރޮ-ކްލޮރޯސެރިން: އޯ (1445-76-7)
 ޑޭޓް ރައިކްލޯ ތައިލްފޮސްފޮނޮ މި

(11) 

(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl 
methylphosphonochloridate 
 

ޕައިނަކޯލައިލް  -އޯ ކްލޮރޯސޯމަން: (7040-57-5)
 އިޑޭޓް ރަކްލޯ އިލްފޮސްފޮނޮ ތަމި

(12) 

 



 

 

 

 

 

 

 45 

 2ޖަދ ވަލ   

 
# Chemical name CAS registry 

number 
ރީ  ޓަސީ.އޭ.އެސް ރަޖިސް

ރ  ނަންބަ  
 

 # ކެމިކަލް ނަން 

A. Toxic chemicals:  ްއޭ.  ކެމިކަލްތައް  ޓޮކްސިކ 
(1) Amiton: O,O-Diethyl 

S-[2-(diethylamino)ethyl] 
phosphorothiolate and 
corresponding alkylated or 
protonated salts 

-2[-ޑައިއިތައިލް އެސް-އޯ، އެމިޓޯން: އޯ (78-53-5)
  ]ލްތައިނޯ(އި)ޑައިއިތައިލްއެމީ

  ރެސްޮޕންޑިންގކޮފޮސްފޮރޯތަޔޮލޭޓް އަދި  
ނޭޓެޑް  ޓޮްޕރޮ އަލްކައިލޭޓެޑް ނ ވަތަ 

  ސޯލްޓްސް 

(1) 

(2) PFIB: 
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoro
methyl)-1-propene 

(382-21-8) 
 

-ެޕންޓަފްލޯރޯ-3، 3، 3، 1، 1 ީޕއެފްއައިބީ:
  ްޕރޮީޕން -1-ރޯމިތައިލް()ޓްރައިފްލޯ-2

)2( 

(3) BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate 
(*) 
 

ނައިލް ބެންޒައިލޭޓް  ކްލިޑީކ އިނ -3ބީޒީ:  (6581-06-2)
)*( 

)3( 

B. Precursors: 
 

 : ސް ރރސަްޕރިކަ 
 

 ބީ.

(4) Chemicals, except for those 
listed in Schedule 1, containing 
a phosphorus atom to which is 
bonded one methyl, ethyl or 
propyl (normal or iso) group  
but not further carbon atoms, 
 

ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް  1ޝެޑިއ ލް  
ރަސް އެޓަމްއަކަށް  ފިޔަވައި، ފޮސްފޮ

މިތައިލް، އިތައިލް ނ ވަތަ ްޕރޮޕައިލް 
ސޯ( ގްރޫްޕ  )ނޯމަލް ނ ވަތަ އައި

  ބަންރކާ ހިމެނިފައިވާ، )ނަމަވެސް އިތ ރ  
 އެޓަމްސް ނ ހިމެނޭ( ކެމިކަލްތައް 

)4( 

e.g. Methylphosphonyl dichloride 
  

 މިސާލ   ރައިޑް ފޮސްފޮނައިލް ޑައިކްލޯތައިލްމި (676-97-1)

 Dimethyl methylphosphonate (756-79-6)  ްފޮސްފޮނޭޓް ތައިލްމިޑައިމިތައިލ  
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 Exemption: Fonofos: O-Ethyl 
S-phenyl  
ethylphosphonothiolothionate 

ތައިލް އި-ފޮނޯފޯސް: އޯ އިސްތިސްނާ: (944-22-9)
 ފިނައިލް-އެސް

  ތަޔޮނޭޓް އިތައިލްފޮސްފޯނޯތަޔޮލޮ

 

(5) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or 
i-Pr) phosphoramidic dihalides 
 

)މިތައިލް،  ޑައިއަލްކައިލް  -އެން، އެން 
-ްޕރޮޕައިލް ނ ވަތަ އައި-އިތައިލް، އެން

ޑިކް  ރެމިފޮސްފޯ  ްޕރޮޕައިލް(
 ޑައިހެލައިޑްސް

 

)5( 

(6) Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) 
N,N-dialkyl  
(Me, Et, n-Pr or 
i-Pr)-phosphoramidates 
 

-އެން)މިތައިލް، އިތައިލް،  ޑައިއަލްކައިލް   
ްޕރޮޕައިލް(  -ްޕރޮޕައިލް ނ ވަތަ އައި

ޑައިއަލްކައިލް )މިތައިލް،  -އެން،އެން
-ްޕރޮޕައިލް ނ ވަތަ އައި-އިތައިލް، އެން

 ޓްސް ރަމައިޑޭފޯފޮސް -ްޕރޮޕައިލް(
  

)6( 

(7) Arsenic trichloride  (7784-34-1) ި7( ރައިޑް ލޯކް އާރސެނިކް ޓްރައ( 
(8) 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic 

acid 
 

(76-93-7) 
 

-2-ޑައިފިނައިލް -2، 2
 އެސެޓިކް އެސިޑް ހައިޑްރޮކްސީ

 

)8( 

(9) Quinuclidin-3-ol (1619-34-7) 
 

 އޯލް -3-ންކ އިނ ކްލިޑީ
 

)9( 

(10) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or 
i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and 
corresponding protonated salts 

)މިތައިލް،  ޑައިއަލްކައިލް  -ންއެ،އެން 
-ްޕރޮޕައިލް ނ ވަތަ އައި-އިތައިލް، އެން
-2-ނޯއިތައިލްްޕރޮޕައިލް( އެމީ

ރެސްޮޕންޑިންގ  އަދި ކޮރައިޑްސްލޯކް
 ްޕރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސް 

 

)10( 

(11) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or 
i-Pr) aminoethane-2-ols and 
corresponding protonated salts 
 

 )މިތައިލް، ޑައިއަލްކައިލް-އެން،އެން 
-ނ ވަތަ އައި ްޕރޮޕައިލް-އިތައިލް، އެން
އޯލްސް އަދި  -2-ނޯއީތޭންްޕރޮޕައިލް( އެމީ

  ރެސްޮޕންޑިންގ ްޕރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސްކޮ

)11( 

 Exemptions: 
N,N-Dimethylaminoethanol and 

 އިސްތިސްނާ:  (108-01-0)
އަދި  ނޯއެތަޑައިމިތައިލްއެމީ-އެން،އެން ނޯލް 
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corresponding protonated salts ޮރެސްޮޕންޑިންގ ްޕރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސްކ  
 N,N-Diethylaminoethanol and 

corresponding protonated salts 
 

(100-37-8) 
 

އަދި  ނޯއެތަތައިލްއެމީއިޑައި-އެން،އެން ނޯލް 
 ރެސްޮޕންޑިންގ ްޕރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސްކޮ

 

(12) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or 
i-Pr) aminoethane-2-thiols and 
corresponding protonated salts 

)މިތައިލް،  ޑައިއަލްކައިލް  -ންއެ،ންއެ 
-ްޕރޮޕައިލް ނ ވަތަ އައި-އިތައިލް، އެން
ލްސް ޔޯ ތަ-2-ނޯއީތޭންްޕރޮޕައިލް( އެމީ

ރެސްޮޕންޑިންގ ްޕރޮޓޮނޭޓެޑް  އަދި ކޮ 
 ސޯލްޓްސް 

 

(12) 

(13) Thiodiglycol: 
Bis(2-hydroxyethyl)sulfide 

(111-48-8) 
 

-2ޑައިގްލައިކޯލް: ބިސް)ޔޮތަ
 އިތައިލް(ސަލްފައިޑް ހައިޑްރޮކްސީ

)13( 

(14) Pinacolyl alcohol: 
3,3-Dimethylbutan-2-ol 

-3، 3 ލް: ހޮ ލްކޮއަ ޕައިނަކޯލައިލް (464-07-3)
 އޯލް -2-ޑައިމިތައިލްބިއ ޓޭން

)14( 
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 3ޖަދ ވަލ   
 

# Chemical name CAS registry number 
ރީ  ޓަސީ.އޭ.އެސް ރަޖިސް

ރ  ނަންބަ  

 # ކެމިކަލް ނަން 

A. Toxic chemicals: 
 

 ޓޮކްސިކް ކެމިކަލްތައް  
 

 އޭ.

(1) Phosgene: Carbonyl dichloride (75-44-5) 
 

  ނައިލް ރބަކާ:  ސްޖީންފޮ
 ރައިޑް ލޯޑައިކް

)1( 

(2) Cyanogen chloride (506-77-4) 
 

 )2( ރައިޑް ން ކްލޯޖެނޮޔަސަ

(3) Hydrogen cyanide (74-90-8) 
 

 )3( ނައިޑް ޔަން ސަހައިޑްރޮޖެ

(4) Chloropicrin: 
Trichloronitromethane 
 

(76-06-2) 
 

އިކްރިން:  ަޕކްލޮރޯ
 އިޓްރޮމީތޭން ރޯނަލޮކް ޓްރައި

)4( 

B. Precursors: 
 

 : ސް ރރސަްޕރިކަ 
 

 ބީ.

(5) Phosphorus oxychloride 
 

 (10025-87-3) 
 

 )5( ރައިޑް ރަސް އޮކްސިކްލޯފޮސްފޮ

(6) Phosphorus trichloride 
 

 (7719-12-2) 
 

 )6( ރައިޑް ކްލޯއިރަސް ޓްރަފޮސްފޮ

(7) Phosphorus pentachloride 
 

(10026-13-8) 
 

 )7( ރައިޑް ެޕންޓަކްލޯރަސް ފޮސްފޮ

(8) Trimethyl phosphite 
 

(121-45-9) 
 

 )8( ޓްރައިމިތައިލް ފޮސްފައިޓް 

(9) Triethyl phosphite (122-52-1) 
 

 )9( ޓްރައިއިތައިލް ފޮސްފައިޓް 

(10) Dimethyl phosphite (868-85-9) 
 

 )10( ޑައިމިތައިލް ފޮސްފައިޓް 

(11) Diethyl phosphite (762-04-9)  ް11( ޑައިއިތައިލް ފޮސްފައިޓ( 
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(12) Sulfur monochloride (10025-67-9) 
 

 )12( ރައިޑް ސަލްފަރ މޮނޮކްލޯ 

(13) Sulfur dichloride (10545-99-0) 
 

 )13( ރައިޑްސަލްފަރ ޑައިކްލޯ 

(14) Thionyl chloride  (7719-09-7) 
 

 )14( ރައިޑްނައިލް ކްލޯ ޔޮތަ

(15) Ethyldiethanolamine (139-87-7) ިންމައިއެތައިލްޑައިއެތަނޯލްއ 
 

)15( 

(16) Methyldiethanolamine (105-59-9) 
 

 )16( ންމައިއެޑައިއެތަނޯލްތައިލްމި

(17) Triethanolamine (102-71-6)  ް17( ޓްރައިއެތަނޯލްއެމައިނ( 
 

 

 


