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   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ބިލ    
 

 އެއްވަނަ ބާބ  
 ފެށ ން 

 
އ ފެއްދ މާިއ،  ،މިއީ  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި ހަކަތަ  ހަކަތަ    ބޭނ ންކ ރ މާއި،ހަކަތަ    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ކަނޑައަޅައިފޯރ ކޮށްދިނ މާ އ ސޫލ ތަްއ  ބޭނ ންކ ރާ  ހަކަތައި ،  ގ ޅޭ  ޚިދ މަތް  ެގ 
ޮގތ ަގއި    ހަކަތަފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ތަކާއި، ޢާންމ  ބޭނ ންތަކެއްެގ ޚިދ މަތެްއެގ 

ފަދަ ފަރާތްތަކ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ތަކާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅައި، އެ

ހިފަހައްޓައި، އެކަށީެގންވާ ައެގއްަގއި ޚިދ މަތްހޯދާ ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ   
އޮތޯރިޓީ ރެިގއ ލޭޓަރީ  ޔ ޓިލިޓީ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  ޚިދ މަތް  ެގ  ފަރާތްތަކަށް 

ބަޔާންކޮ ކ ރިއެރ ވ ާމއި،  މަސްއޫލިއްޔަތ   ހަކަތަ  ކ ރަނިވި  އިއާދަ  ށް، 
  ށް މަގ ފަހިކޮށްދޭ، ތަރައްޤީއައްޓިނިވި  ދެމެހެދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަކަތަިއެގ ދާިއރާއަކީ  

،  ބަރ ދާސްތ  ކ ރަނިވިއަދި މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކަށް    ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި،
ޭގ ހޫނ ކ ރާ  އަދި    ޞާޙިއް   ހ ެގޖައްވ   ނިޒާެމއް ހަކަތައިެގ  ޚަރަދ ކ ޑަ  ކ ޑަ، 

 ޤާނޫނެވެ.  ގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގޤާއިމ ކ ރ މާ
 

 ނޫނ " ެއެވ.ޤާމި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަކަތައިެގ   .2 ނަން
 

 ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.   ތައްދ ޞަމި ޤާނޫނ ެގ މަޤް  .3 ދ  ޞަ މަޤް

 
ހަކަތަިއެގ   )ހ(   ސަލާމަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަންކަން  ދާއިރާެގ 

 ؛ އްޓ ންރައްކާތެރިކަާމއެކ  ހަރ ދަނާ ނިޒާމެްއެގ ދަށ ން ހިންަގއި ބެލެހެ
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ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް   ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި،   ހަކަތައިގެ  )ށ(  
 ؛ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅ ން  އިލިބިެގންވާ ޙައްޤ ތަކާ

 
ޚިދ މަތް )ނ(   ލައިސަންސްދިނ މާބެހޭ    ހަކަތައިެގ  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ 

 ؛އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ ން

 
ރަށެއްަގއިެވސް   (ރ)   ކޮންމެ  ދިރިއ ޅޭ  ައެގްއަގިއ،    ެގންވާއެކަށީ މީހ ން 

ެގ ޚިދ މަތް ލިބޭކަން ހަކަތައި އިތ ބާރ ހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެްއަގއި  
 ؛ކަށަވަރ ކ ރ ން 

 
ތަރައްޤީކޮށް،  ވި ޮގތެްއަގއި  ޓެނިދެމެހެއްދާއިރާ    ހަކަތަިއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ )ބ(  

ކ ޑަކ ރ މަށް    ހަކަތައިގެ  އެކަން  އިސްރާފ   ހިތްވަރ ދީ، 
ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑ ތަކާ އެްއޮގތަށް  

 ؛މޮނިޓަރކ ރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާިއމ ކ ރ ންޢަމަލ ކ ރަމ ން ދާކަން ބަލައި  
 

ހަކަތަިއެގ  ދި )ޅ(   ޮގތެއްަގިއ   ޚިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ދ މަތް 
ދައ ލަތ ެގ    ތަކާއިލ ލޯކަލް ކައ ންސިމ ަގއި  ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި ކ ރިއެރ ވ 

 ؛ ކަނޑަެއޅ ންއެހެނިހެން އިދާރާތަކ ެގ ޒިންާމތަކާއި ބާރ ތައް
 

ިއ  ކ ރ މާއި، ހިންގ މ ެގ ތެރެއިން ތިމާވެއްޓާ މ ޤާއި  ޚިދ މަތްތައް  ހަކަތައިެގ )ކ(   
 ؛ލިބޭ ެގއްލ ން ކ ޑަކ ރ ން ށްޢާންމ  ސިއްހަތަ

 
ވަސީލަތްތައް ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ    ހަކަތަިއެގލިބެންހ ރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   އ( )  

ދެމެހެއްޓެނިިވ   ޖީލ ތަކަށް  އޮތް  އަންނަން  ޖީލ ތަކަށާއި،  މިހާރ ެގ 
ރަްއކާތެރިކ ރ މާއި،   އެ ވަސީލަތްތައް  ބޭނ ންކ ރެވޭނެޮގތަށް  ޮގތެްއަގއި 

ތަރައްޤީކ ރ މާއި، ޭއެގ މަންފާ ފ ރިހަމައަށް ލިބިދެވޭނެ ، ޙިމާޔަތްކ ރ މާއި
 ؛ނޑައަޅައި ތަންފީޛ ކ ރ ންޮގތްތަކެއް ކަ
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ދާއިރާ   )ވ(    ހަކަތަިއެގ  ކ ރިއަރ ަވިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ތަރައްޤީކޮށް 
ހަކަތަ އާއި ބަދަލ ވަމ ންދާ އަދަކ ރަނިވި  ދާއިރާ  ހަކަތަިއެގ  ރާްއޖޭެގ  ށް 

ހަކަތައިގެ  ކ ރ މަށް    ޮގތާިއ،  ރަނަގޅ   ފެންވަރ    ޕްލޭން  ޚިދ މަތ ެގ 
ކަމާބެހޭ  ދައ ލަތ ެގ  ަމސައްކަތްކ ރ މަށް  ދަށ ން  އޭެގ  އެކ ލަވާލައި 

 ؛އި ހިތްަވރ ދިނ ންޅަ އައިދާރާތަކަށް ބާރ 
 

ވަ )މ(   ޚިދ މަތްތަކަށްލަތްތަކާ ސީހަކަތައިެގ  ެގއްލ މ ެގ ޤަ  އި  ދޭ  ޞްދ ަގއި 
ނ ވަތަ   ެއ    ދ މަތްތައްޚިހަކަތައިެގ  ސަބަބ ން  ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި 

އި  ދ މަތްތައްޚި ސަބަބ ން  ހ ބެލެހެއްޓ މ ަގއި  ެގއްލ ާމ  ލިބޭ  މާލ ވ މ ެގ 
 ؛ގ ޅިެގން އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދ  ފިޔަވަޅ  އެޅޭނެ ނިޒާެމއް ޤާިއމ ކ ރ ން

 
ޤާނޫނ  ހިންގ މާއި ސިޔާސަތ   

 ކަނޑައެޅ ން 
މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން އެކ ލަވާލަންޖެހޭ  )ހ(  .4

ހިންގ މ ެގ   ކަންކަން  ދަށ ން  ޕްލޭންތަކ ެގ  ހަކަތައިެގ ސިޔާސަތ ތަކާއި 
   ވެ.ރެމިނިސްޓަމަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާނީ 

 
ތަރަްއޤީކ ރ މަށް  )ށ(   ކ ރިއަރ ވާ  ދާއިރާ  ހަކަތަިއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ސަރ ކާރ ން ކަނޑައަޅާ ޮގތް ހާމަކޮށް ސަރ ކާރ ެގ ހަކަތައިެގ ސިޔާސަތ   
ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި   ރ މިނިސްޓަދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި  

)ފަހެއް( އަހަރަކ ން އެއްފަހަރ  އެ ސިޔާސަތ  މ ރާޖަޢާކޮށް   5ކޮންމެ  
 ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގންނަންވާނެެއވެ. 

 
ތަންފީ )ނ(   ސިޔާސަތ   ހަކަތައިެގ  ޮގތާބެހޭ ޛ ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ކ ރެވެމ ންދާ 

ނިމޭ އަހަރެއް  މީލާދީ  ކޮންމެ  މަސްދ ވަހ ެގ    3ތާ  ރިޕޯޓެއް  )ތިނެއް( 
 އަށްރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތައްޔާރ ކޮށް    ރ މިނިސްޓަތެރޭަގއި  

 ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 
 



4 

 

މިގ ޅޭ  ހަކަތައާ  .5 ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނ ން  މި މާއްދާައކާ  ޮގތ ން  މި  ޤާނޫނ ަގިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި    ނ ވަތަ 
 ތަޢާރ ޟ ވާނަމަ އިސްކަންދޭނީ މި   އެހެން ޤާނޫނަކާ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ އ ސޫލަކާ

 ޤާނޫނ ަގިއވާ މައްދާތަކާއި އ ސޫލ ތަކަށެވެ.  
 

ކ ރިއަރ ަވިއ،  )ހ(  .6 ހަކަތައިގެ ްޕލޭން  ތަރައްޤީކޮށް  ދާއިރާ  ހަކަތަިއެގ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހަކަތަ އާއި ރާްއޖޭއަދަކ ރަނިވި  ދާއިރާެގ  ށް  ބަދަލ ވަމ ންދާ   ހަކަތަިއެގ 
ހަކަތައިެގޮގތާ ކ ރ މަށް    ިއ،  ރަނަގޅ   ފެންވަރ    10ޚިދ މަތ ެގ 
ދ ވަހ ެގ  ދިހައެއް) އަހަރ   ބޭނ ންވާ (  ޙާޞިލ ކ ރަން  ތެރޭަގއި 

ހިމެނޭ އެްއޮގތްާވ    ލަނޑ ދަނޑިތައް  ސިޔާސަތާ  ހަކަތައިެގ  ޕްލޭނެއް 
)ފަހެއް(   5ެއކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. އަދި ކޮންމެ    ރ ޮގތ ެގމަތިން މިނިސްޓަ

 އަހަރަކ ން އެ ޕްލޭން މ ރާޖަޢާކ ރަންވާނެެއވެ.  
 

ނިމޭތާ   )ށ(   އަހަރެއް  މީލާދީ  ތެރޭަގއި   3ކޮންމެ  މަސްދ ވަހ ެގ     )ތިނެއް( 
 ކަންކަން  ޙާޞިލ ކ ރަން ބޭނ ންވި  ހަކަތަިއެގ ޕްލޭނ ން  އަހަރ   ތ ވިފާއި
ިމނިސްޓަ  ލ ކ ރެވ ނ ޙާޞި ރިޕޯޓެއް   ރ ޮގތ ެގ 

 ފޮނ ވަންާވނެއެވެ.  މަޖިލީހަށްށާއި ރަްއޔިތ ންެގ އަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ
 

ކޮންމެ  ެގ  ހަކަތައި (ނ)   ދީފައިާވ  ލައިސަންސް  ޚިދ މަތްދިނ މަށް 
ފަރާތަކ ންވެސް، ހަކަތަިއެގ ޤައ މީ ސިޔާސަތާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން،  

 ެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ކަނޑައަޅާ ޕްލޭން އެކ ލަވާލައިހަކަތައިތެރޭަގއި 
ލިބޭތާ   ތެރޭަގއި  3ލައިސަންސް  ދ ވަހ ެގ  މިނިސްޓްރީއަށް    މަސް 

އަހަރ ެގ    ނިމ މ ން އެހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންެމ މީލާދީ އަހަރެއް  
ތަންފީ ޕްލޭން  ރިޕޯޛ ތެރޭަގއި  ޮގތ ެގ  އަންނަޖެހި  ޓ ކ ރެވ ނ    ެގން 

)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީއަށް    3އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ  
   ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ ބާބ  ދެ 
 މ އައްސަސާތަކ ގެ ދައ ރ  
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ސިޔާސަތ ތަކާ   ހަކަތައިގެ  )ހ(  .7 ސިޔާސަތ  ކަނޑައެޅ މ ގެ ޒިންމާ  ކަނޑައަޅާ  ސަރ ކާރ ން  ދޭންވާނީ  ޚިދ މަތް 

ެގ ސިޔާސަތ ތައް  ހަކަތައިންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތި
މިނިސްޓަރެވެ.  ކަނޑައަޅާނީ   ލަފާެގމަތިން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ 

  މ ކޮށް ފެންނާނެ ންމިޮގތ ން މިނިސްޓަރ  ކަނޑަައޅާ ސިޔާސަތ ތައް ޢާ

ަގއި ޝާޢިއ ކ ރަންވާނެއެެވ. އަދި ެއ  ޓ ސަރ ކާރ ެގ ގެޒެ   ޮގތަށް ދިވެހި
ަގވާއިދ ން   ބަދަލ ތަްއ  އެ  އަތ ވެއްޖެނަމަ،  ބަދަލެއް  ސިޔާސާތ ތަކަށް 

 ކ ރަންވާނެއެވެ.   ޓ ގެޒެ
 

ނ ވަތަ ހިންާގ ކޮންެމ    މަސައްކަތެއް ރާވާ  ދިނ މ ެގ  ޚިދ މަތެއް  ހަކަތައިެގ )ށ(  
އެކަށަައޅާ ފަރާތަކ ންވިޔަސް   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  ާމްއދާެގ    މި 

 ސިޔާސަތ ތަކަށް ފ ރިހަމައަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
 

ޤާނޫނ ެގ    .8 ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ ން  ކަނޑައަޅާ    7މި  މިނިސްޓަރ   ޮގތ ެގމަތިން،  މާްއދާަގިއވާ  ވަނަ 
ތަންފީޛ ކ ރާނީ،  ޤާނޫނ   މި  ޮގތ ެގމަތިން،  ެއްއޮގތްވާ  ސިޔާސަތ ތަކާ 

 އޮތޯރިޓީންނެވެ. 
 

  ކ ެގ ތެރޭަގއިެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތަމިނިސްޓްރީކ ރ މ ެގ ޮގތ ން  ޛ މި ޤާނޫނ  ތަންފީ  .9 މަސްއޫލިއްޔަތ  މިނިސްޓްރީގެ 
 ކަން ހިމެނެެއެވ. އަންނަނިވި ކަން

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

 ؛ދިނ ންފަހިކޮށްމަގ  އަެގއްަގއި ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް
 

ގ ޅިެގން ހަކަތަިއެގ ދާއިރާއިަގއި އިންެވސްޓްކ ރ މ ެގ    ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ )ށ(  
ަގއިޑްލައިންތަކާިއ  ޞަފ ރ  ބޭނ ންވާ  އެކަމަށް  އިތ ރ ކ ރ މާއި،  ތ ތައް 

އިންވެސް އެކަމަށް  އެކ ލަވާލ މާިއ،  ފަހި  ޓްމަޝްރޫޢ ތައް  ކ ރ ަމށް 
ޤާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެންމެކ ރ މަށް  މ ވެއްޓެއް   ހައިކ ރަންޖެހޭ 
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އިންވެސްޓަރ ންނަށް   މަޢ ލޫމާތ   ކަމާބެހޭ  ކ ރ ާމއި،  މަސައްކަތްތައް 
 ؛ތ  ތަނަވަސްކ ރ ންޞަފަސޭހައިން ލިބޭނެ ފ ރ 

 
ކައ ންސި ނ((   ބައިވެރިެވެގން  ލ ލޯކަލް  އިއާދަކ ރަނިިވ  ތަކ ން  ހިންާގ 

ކައ ންސި ެއ  ހިންގ މަށް  މަޝްރޫޢ ތައް  ބޭނ ންވާ ލ ހަކަތައިެގ  ތަކަށް 

 ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން.
 

ހަދާތަކާއި،  ޢާހަކަތައިެގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވެފަިއވާ މ  (ރ)  
ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ  ކ ރ މަށް  ޛ ތަންފީ  ރާއްޖޭަގއި  ޕްރޮޓޮކޯލްތައް

 ؛ކ ރ ން
 

މާިއ  އެކ ލަވާލ ބޭނ ންވާ ަގާވއިދ ތައް    ާމއިރ ތަންޒީމ ކ ހަކަތައިެގ ދާއިރާ   (ބ)  
 .ންވަރ  ވަޒަންކ ރ ންދ މަތ ެގ ފެޚި
 

ކާއި  ތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަ އޮ
 ބާރ ތައް

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާިއ  ެގ  އޮތޯރިޓީ   ތ ންޮގކ ރ މ ގެ ޛ މި ާގނޫނ ަގިއވާ ކަންކަން ތަންފީ  .10
 ކ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ބާރ ތަ
 

ހަކަތައިެގ ދާއިރާއިން ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަނާއި ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް   ހ()  
ދޫކ ރ މާއި، ާއކ ރ މާއި، ބަދަލ  ެގނައ މާިއ، ލައިސަންސް ައތ ލ މާއި، 

 ؛ހިފެހެއްޓ ން
 

ަމސައްކަތް )ށ(   ދާއިރާަގއި  ފެންވަރ  ހަކަތައިެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  ކ ރާ 
ކަނޑައެޅ ާމއި، ފެންވަރ  ަވޒަން ކ ރ މާއި، ިގންތި ކ ރ މާއި، ޚިދ މަތ ެގ 

 ؛ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅ ން 
 

މ ރާޖަ )ނ(   ައގ   ކަނޑައެޅ ާމއި،  އަގ   މަތީ  އެންމެ  ވިްއކޭނެ    ޢާ ކަރަންޓ  
 ؛ކ ރ މާއި، މޮނިޓަރ ކ ރ މާިއ، ބަދަލ  ެގނައ ން
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ކަނޑައެޅ މާިއ، ހަކަތައި )ރ(   މިންަގނޑ ތައް  ތަންތަނ ެގ  ޚިދ މަތްދޭ  ެގ 
 ؛ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ލައިސަންސް ދޫކ ރ ން، އިދ ތައް ހެދ މާއި ވާ ަގ
 

ވާ ފ ޚިލާއިދާ  ވާ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަްއ މޮނިޓަރ ކ ރ މާއި، ަގހަކަތައި )ބ(  
އިދ ތަކ ަގިއާވ  ވާ ނޫނ ެގ ދަށ ން ހެދޭ ގަ މި ޤާނޫނާއި  ޤާ  ފަރާތްތަކަށް މި

 ؛މަތިން ފިޔަވަޅ  ެއޅ ންޮގތ ެގ
 

ޮގތ ން، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކ ެގ މަޝްަވރާއާެއކ  ގ ޅޭ  ހަކަތައިެގ ދާއިރާއާ )ޅ(  
މިންަގނޑ ތަްއ  ންޢާތިމާވެއްޓާއި،   ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ  ސިއްހަތާއި،  މ  

 ؛ކ ރ ން ޛ މ ކޮށް، ތަންފީޢާން ދައިހަ
 

ިވއ ަގިއެގ    ޓ ކަރަން )ކ(    ިވއްކ މ ެގ އެްއބަސްވ ންތަކާއި، ކަރަންޓ ެގ  ަގނެ 
 ؛ބެހޭ އެއްބަސްވ ންތައް ފާސްކ ރ ންޚިދ މަތް ދިނ މާ

 
ނޫނ ެގ ދަށ ން ހެދޭ  ޤާނޫނާއި މި  ޤާ  ޮގތ ން މިހަކަތައިެގ ޚިދ މަތަކާ ގ ޅޭ  ( އ)  

ލަތ ަގއި ތަންތަނަށް  ޙާޚިލާފ  ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ބެލޭ    އިދ ތަކާވާ ަގ
 ؛ފާސްކ ރ ން ލައިވަނ މާއި، ބަ

 
ޮގތަްއ ކަންކަން  އިދ ތަކާ ެއއްވާ ނޫނ ެގ ދަށ ން ހެދޭ ަގޤާނޫނާއި މި  ޤާމި   ( ވ)  

 އަދި؛ ކ ރ މަށް އަންަގންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގ ންތައް އެންގ ން
 

ގ ޅޭ (މ)   ދާއިރާއާ  ރެިގއ ލޭޓްކޮށް ހަކަތައިެގ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ޮގތ ން 
 ބެލެހެއްޓ މ ެގ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން.

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

 ބޭނ ން ކ ރ ން.
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އ ފެއްދ ންތައް   (2)    ޕެޓްރޯލިއަްމެގ  ރާއްޖެައށް ޕެޓްރޯލިއަމްއާިއ 
ކ ރ މާއި،  ބޭރ   ރާއްޖޭން  ސާފ ކ ރ މާިއ،  އެތެރެކ ރ މާިއ، 
 އެއްތަނ ން އަނެއް ތަނަށް އ ފ ލ މާއި، ރައްކާކ ރ މާއި، ވިްއކ ން. 

 
ދިނ މާއި،  (3)    ފޯރ ކޮށް  އ ފެއްދ މާއި،  ހަކަތަ  ކ ރަނިވި  އިއާދަ 

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

ރައްކާކ ރ ާމއި،  (4)    އ ފ ލ މާއި،  ސާފ ކ ރ މާިއ،  އޮއިލް  ކްރޫޑް 
 ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކ ރ މާއި، ރާއްޖޭން ބޭރ  ކ ރ މާއި، ވިްއކ ން. 

 
ހަކަތަ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި، ހަކަތައިެގ ދާއިރާއިން އިންެވސްޓް ކ ރާ  (ފ)  

 ތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނ ން.ޙައްޤ ފަރާތްތަކ ެގ 
 

ެއންމެ (ދ)   ގ ޅޭ  ދާއިރާއާ  ހިސާބ   ޢ މަ  ހައިހަކަތައިެގ  ތަފާސް  ލޫމާތާއި 
ބޭނ ންެވއްޖެ   ކ ރ މާއި،  ދިރާސާ  ހިނދެއްަގިއ އެްއކ ރ މާއި، 

މަ އެފަދަ  އިންތިޒާމް  ޢ މިނިސްޓްރީއަށް  ލިބޭނެ  ލޫމާތ  
 ހަމަޖައްސައިދިނ ން.

 
ލެބޯޓަރީތައް  (ތ)   ވަޒަންކ ރާނެ  ފެންވަރ   އެފިޝަންސީެގ  އެނަރޖީ 

ތ  ތަނަވަސްކޮށް އެފަދަ ތަންތަން ރެގިއ ލޭޓްކޮށް  ޞައ ފެއްދ މަށް ފ ރ 
 ލައިސަންސް ދިނ ން.ފެންވަރ  ވަޒަންކޮށް 

 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރެވޭނެ    ،ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކ ެގ މަޝްވަރާއާެއކ  (ލ)  

މިންަގނޑ     އި ހ ންނަންވާނެ އެންމެ ދަށްހަކަތަ ބޭނ ން ކ ރާ އާލާތްތަކ ަގ
 ކަނޑައެޅ ން. 

 
ކައ ންސިލ ތަކ ގެ ޒިންމާތަކާއި  

 ބާރ ތައް
ތެރޭަގިއ  ޒިންމާތަކާއި ބާރ ތަކ ެގ  ލިބިފައިވާ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް    .11

 ކ ރ ން ންކަންކައަންނަނިިވ މަތިން ޮގތ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ތަކާ ެއްއޮގތްވާ
 ހިމެނެއެވެ. 
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މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ކައ ންސިލ ތަކ ެގ   ހ((  

ކަންކަން   އެންމެހައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެ ޒިންމާތައްކަމަށް 
 ؛ފެންވަރ ަގއި ތަންފީޛ ކ ރ ން ްއެގކައ ންސިލެ

 
ކައ ންސިލެއްގެ ޚިދ މަތް    ހަކަތައިގެ  )ށ(   ޕްލޭންކ ރ މާއި،    ފެންވަރ ގައި  އެ 

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

ފެންވަރ ަގއި ހަމަހަމަ ކަމާއެކ     އެ ކައ ންސިލެއްެގޚިދ މަތް    ހަކަތައިެގ )ނ(  
 ؛ފޯރ ކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސ ން

 
ތްތައް ަވސީލަެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ހޯދަންޖެހޭ މާލީ އަދި ފަންނީ  ހަކަތައި )ރ(  

 ؛ހޯދ ން
 

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

ބޮޑ    އެްއޮގތްވާ ައަގށްވ ރެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ޮގތ ެގމަތިން 
ލަފަޔާއެކ    ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތެްއެގމަތިން  ކައ ންސިލެއްގެ ނ ވާނެ    އެ 

ޚިދ މަތ ކަރަންޓ ދެޭވ  ތެރޭަގއި  ޞްެގ  ޞާތިޚްއި އަގ   ނަާގނެ    ންެގ 
  ؛ކަނޑައެޅ ން 

  
ޮއތޯރިޓީން  )ޅ(   ބ ނެފައިވީނަމަވެސް،  އެހެން  ަގއި  )ބ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަނޑައަޅާ އަަގށްވ ރެ ކ ޑަ އަެގއްަގއި ކަރަންޓ  ިވއްކަން ކައ ންސިލ ން 
ދައްކާނެ    ށްދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތަޚިނިންމާ ޙާލަތެއްަގއި އަގ ެގ ފަރަގ   

މިޮގތަށް ައގ ެގ  އިންތިޒާމް ކައ ންސިލ ން ހަމަޖައްސަން ވާނެެއވެ. އަދި  
ސިޓީއަކަށް   ނ ވަތަ  ރަށަކަށް  އެ  ޙާލަތެްއަގއި  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރަގ  
ދައ ލަތ ެގ އަހަރީ ބަޖެޓ ެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފައިސާ ބޭނ މެްއ 

 ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 
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ހަވާލ ކ ރާނަމަ، ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ  ހަކަތައި )ކ(   

އ  ގަވާއިދ ތަކާއި  އެފަދަ ސޫ ކަމާބެހޭ  ޮގތ ެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ  ލ ތަކާ 
ޚިދ މަތް  ެއ  ފަރާތ ން  އެ  ހަވާލ ކ ރ މާއި،  މަސަްއކަތް  ފަރާތަކާއި 
ކަމާބެހޭ  ހިފެހެއްޓ މަށް  ފެންވަރ   ޚިދ މަތ ެގ  ބަލައި  ދެމ ންދާޮގތް 

 ؛ އެޅ ން  ފިޔަވަޅ ތައްަގާވއިދ ތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން އަޅަންޖެހޭ 
 

ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތާއި ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތ ެގ ޙައްޤ ތަްއ   )އ(   
 ؛ރައްކާތެރި ކ ރ ން

 
ޕްރޮ  ހަކަތައާ )ވ(    ކ ރ ވ މ ެގ  ހޭލ ންތެރި  ރައްޔިތ ން  ރާމްތައް ގް ގ ޅޭޮގތ ން 

 ؛ރާވައި ހިންގ ން 
 

އެކިއެކި  ހަކަތަ )މ(   އެކ ލަވާލ މަށާިއ،  ޤައ މީ ސިޔާސަތ ތައް  ގ ޅޭޮގތ ން  އާ 
ބޭނ މަށް   އެއްކ ރ މ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  އޮތޯރިޓީންނާއި  ތަފާސްހިސާބ  

އިދާރާތަކ  ފަރާތްތަކަށް ލޫމާތ   ޢ މަ  ބޭނ ންވާން  ކަމާބެހޭ  އެ 
 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

 
ހަވާލ ވެފަިއާވ   )ފ(   ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ހަކަތައިކައ ންސިލ ތަކަށް  ޚިދ މަތް  ެގ 

ފަރާތަކާއެކ    ލިބިފައިވާ  ލަިއސަންސް  އެކަމަށް    ެވވޭ މަސައްކަތް، 
 ؛ކ ރިއަށްެގންދިޔ ން  ،ހަވާލ ކޮށްއެފަރާތަކާ އެއްބަސްވ މެްއެގ ދަށ ން 

 
ރިއަރ ވައި ބޭނ ންކ ރ ން އިތ ރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން  އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަ ކ  )ދ(  

ބަޔާންކޮ އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނެއްަގއި  އޮތްނަމަވެސް ށްއެހެން  ފަިއ 
ގ ޅޭޮގތ ންއ ފެ  ހަކަތަ  އިއާދަކ ރަނިވި އެކ ލަާވލަންޖެހޭ      ްއދ މާ 

  ، ެއކ ލަވާލ މާއި ބަިއވެރިވ މ ެގ ިއޚްތިޔާރ   އެންމެހައި އެއްބަސްވ ންތައް
އިއެ   ސަރަޙައްދެއްެގ    ޞާޞްތި ޚްކައ ންސިލެއްެގ    ލޯކަލް ހިންާގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  ށްކަކައ ންސިލަ
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އެފަދަ އެއްބަސްވ ންތަްއ  ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް  ދ)މި މާއްދާެގ   )ތ(  
އެންމެހައި އެނީ  ވާއެކ ލަވާލަން އ ފ ލަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  އްބަސްވ ންތަކާ 

 މަތިންނެެވ. ސިލަކ ން އ ފ ލާ ޮގތ ެގތަކ ލީފ ތައް އެ ކައ ންމަލީ 
 

)މި (ލ)   މާއްދާެގ  އެންމެހަިއ ދ  ެއކ ލަވާލަންޖެހޭ  ބޭނ މަށްޓަކައި  ެގ   )

ހ ެގ  ަމސްދ ވަ)ތިނެއް(    3ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ    ަގާވއިދ ތަްއ މި
 ކ ރަންވާނެއެވެ. ޓ  ެއކ ލަވާލައި ގެޒެމިނިސްޓްރީން  ގައިތެރޭ
 

ދައ ލަތ ގެ އެހެން  
 މ އައްސަސާތަކ ގެ ޒިންމާ 

ދަށ ން    .12 ޤާނޫނ ެގ  ނިޒާމ ތަްއ  ހަކަތައިތްތަކާިއ،  ަވސީލަ  ހަކަތައިެގމި  ެގ 
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މ ަގއި މިނިސްޓްރީން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  

ކަާމބެހޭ   ދައ ލަތ ެގ  ެއއްބާރ ލ ން އަދާކ ރ މަށް  އެހީތެރިކަމާއި  އިދާރާތަކ ން 
   ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 

 ވަނަ ބާބ  ތިން 
 އިއާދަ ކ ރަނިވި ހަކަތަ 

 
އިއާދަ ކ ރަނިވި ހަކަތައިގެ  

 މިލްކ ވެރިކަން 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ަގއި ޤ ދ ރަތީޮގތ ން ހިމެނޭ އިއާދަ ކ ރަނިިވ   )ހ(  .13

 ވަސީލަތްތަކަކީ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ މިލްކެކެވެ.  ހައިހަކަތައިެގ އެންމެ
 

އްދ ަގިއ  ޙަ ރާއްޖޭެގ ސަރަދިވެހި  މާއެކ ށ ނޫނަށް ޢަމަލ  ކ ރަން ފެ ޤާ  މި )ށ(  
ކ ރަނިވި އިއާދަ  ހ ރިހާ  ސާވޭެއްއ    ހަކަތަިއެގ  ހިމެނޭ  ަވސީލަތްތަކ ެގ 

 ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ފަށަންވާނެއެވެ. 
 

ޢަމަލ ޤާ  މި )ނ(   ފަށާތާ  ނޫނަށް  މަސްދ ވަހ ެގ    24ކ ރަން  )ސައ ވީސް( 
ސަރަދިވެހިތެރޭަގއި   ހިމެނޭ  ޙަރާއްޖޭެގ  ކ ރަނިވި އިއާއްދ ަގއި    ދަ 
ވަސީލަތްތަްއ   ެއއް ެއކ ލަވާލައިވަސީލަތްތަކ ެގ އިންވެންޓްރީ  ހަކަތައިެގ

މ  ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި ންޢާިމނިސްޓްރީން    ދައިރަމްޒ ކޮށްދޭ ޗާޓެއް ހަ
މަ އެ  އެއްފަހަރ   އަހަރަކ   މ ރާޖަޢ ކޮންމެ  މ   ންޢާކޮށް  ޢާލޫމާތ  

 ކ ރަންވާނެެއވެ. 
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އިއާދަ ކ ރަނިވި ހަކަތަ  

 ކ ރިއެރ ވ ން 
ކ ރަނިިވ   )ހ(  .14 އިއާދަ  ތަރައްޤީކޮށް،  ދާއިރާ  ހަކަތަިއެގ  ކ ރަނިވި  އިއާދަ 

ހަކަތައިެގ ވަސީލަތްތަކ ން ހަކަތަ އ ފެއްދ މާއި ބޭނ ންކ ރ ން ިއތ ރ ކޮށް،  
ބޭނ ންކ ރ މާއި  ޓެކްނޮލޮޖީތައް  ހަކަތަިއެގ  އިއާދަކ ރަނިވި 
މިނިސްޓްރީން  މަސައްކަތްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް 

 ެއވެ.  ކ ރަންވާނެ
 

އިއާދަ )ށ(   ބައިވެރިވ މާެއކ   މަޝްވަރާާއއި  މ އައްސަސާތަކ ެގ   ކަމާބެހޭ 
ކ ރަނިވި ހަކަތަިއެގ ދާއިރާ ކ ރިއެރ ވ މަށް އަންނަނިވި މަސައްކަތްތަްއ  

 ހިމެނޭ ޮގތ ން މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

ދިރާސާތައް    (1)    ހަކަތަިއެގ  ކ ރަނިވި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިއާދަ 
 ؛ކ ރ މަށް ހިތްވަރ ދީ އެކަމަށް މަގ ފަހިކ ރ ން

 
ޓެކްނޮލޮޖީތަްއ   (2)    ވަސީލަތްތަކާއި  ހަކަތަިއެގ  ކ ރަނިވި  އިއާދަ 

 ؛ތަޢާރ ފްކޮށް ކ ރިއެރ ވ މަށް ަމސައްކަތްކ ރ ން 
 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   (3)    ދާއިރާއިން  ހަކަތައިެގ  ކ ރަނިވި  އިއާދަ 
 ؛ތަރައްޤީކ ރ ންއިންސާނީ ވަސީލަތް 

 
ކ ރަނިވި ހަކަތައިެގ ދާިއރާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާ    އިއާދަ  (4)   

ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން، ބޭރ ެގ ޤައ މ ތަކާއި، ލ ހ ރި ކަންކަން ޙާޞި
ޕްރޮޓޮކޯލްތަކ ަގިއ  މ ޢާހަދާތަކާއި،  ޖަމާޢަތްތަކާއި،  ޖަމްޢިއްޔާ 

 ؛ބައިވެރިވ ން
 

ކ ރަނިވި    (5)    ޓެކްނޮލޮޖީތަްއ އިއާދަ  ވަސީލަތްތަކާއި  ހަކަތަިއެގ 
ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި ހ ރި ހ ރަސްތައް ދެނެަގނެ، އެ ހ ރަސްތަްއ 

ހަކަތައިން ނަ ކ ރަނިވި  އިއާދާ  މަސައްކަތްކޮށް،  އްތާލ މަށް 
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ވެއްޓެއް   ދައިއ ފައް  ކަރަންޓ  ފަހި  ބޭނ ންކ ރ މަށް 
 ކ ރ ން. މ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއި

 
ފަރާތްތަކ ން  (6)    ހަކަތަ  އާއި  އަމިއްލަ  ، ދައިއ ފައްދަކ ރަނިވި 

ޚިދ މަތް  ށްބޭނ ންކޮ އެ  ފަރާތްތަކަށްފޯރ ކޮށް،   ހަކަތަ   ދޭ 
ނިޒާމެއް އެކ ލަވާލަިއ ެއކަމަށް   އަދި ފަސޭހަ   ހަރ ދަނާ ވިްއކޭނެ
 . ހިކ ރ ންމަގ ފަ

 
ރަންޓ  ވިއ ަގ ތަންދޭ  އެ ރަށެްއެގ ކަހިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން  ކަރަންޓ ެގ   )ނ(  

މިންވަރަކަށް   މަތީ  ކ ރެވޭނެ    ދައާއި އެންމެ  ފީޑް  ހަކަތަ  ކ ރަނިވި 
ިވއ ަގއިެގ ތެރޭަގއި އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަ  މާއި  އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސ 

ޢާންމ ކޮން   ބޭނ ންކ ރެވޭ މިންވަރާއި އިތ ރަށް ބޭނ ންކ ރެވޭނެ މިންވަރ 
  މަހަކ ން އެއްފަހަރ  އަދާހަމަކޮށް އެ މަޢ ލޫމާތ    3އެނޭގނޭހެން ކޮންމެ  

 ރަންވާނެެއވެ. ންމ ކ ޢާނާއި ކައ ންސިލ ން ދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ ންޚި
 

ނިވި ހަކަތައިން  ރަ ކ  އިއާދަ
ކަރަންޓ  އ ފައްދާނެ ޓާރގެޓެއް  

 ކަނޑައެޅ ން 

އ ފައް  .15 އިއާދަ  ދައިދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތެރެއިން  ކަރަންޓ ެގ  ކ ރަނިިވ    ފޯރ ކޮށްދޭ 

މިނިސްޓަރ    މިންވަރެއް  ވަކި  އ ފައްދާނެ  ކަރަންޓ   ހަކަތައިން 
ކޮންމެ   މިންވަރ   ކަނޑައަޅާ  ިމޮގތ ން  )ފަހެއް(   5ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ެއއްފަހަރ  ކަނޑައަޅާ    އަހަރަކ ން  ިމޮގތ ން  އަދި  މ ރާޖަޢާކ ރަންވާނެއެެވ. 
ނިވި ހަކަތައިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަރަންޓ  އ ފައްދަިއ  ރަކ   މިންވަރަކަށް ިއއާދަ

އެކި   އެކި  ހިންާގ  ސަރ ކާރ ން  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  ޢާންމ ންނަށް 
 ންވާނެއެެވ. މަޝްރޫޢ ތަކަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ން އެއްބާރ ލ ންދޭ

 
ނިވި ހަކަތައިން  ރަ ކ  އިއާދަ

ކަރަންޓ  އ ފެއްދ މަށް ބޭނ ންވާ  
ސަރަޙައްދ ތައް ސަރ ކާރަށް  

 ބޭނ ންކ ރ ން 

ގ ޅިެގންސަރ ކާރާ )ހ(  .16 ފަރާތްތަކާ  އަމިއްލަ  ސަރ ކާރާިއ  އަދި  ހިންާގ   އި 
ތެރެއިން،   ބޯހިޔާވަހިކަން  މަޝްރޫޢެއްެގ  ޢާންމ ންނަށް 

ޔ ނިޓްތަކާިއ   ހައ ސިންގ  ސޯޝަލް  ބިނާކ ރާ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި 
ތެރެއިން ޢިމާރާތްތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ކ ރަނިިވ    ،  އެހެނިހެން  ިއއާދަ 

އ ފެްއދ މަށްޓަކައި ކަރަންޓ   ކަނޑަައޅާ    ،ހަކަތައިން  އޮތޯރިޓީން 
ފ ރާޅާތަންތަނ  ސަރަޙައްދާބިމ   އިެގ  ހ ސްޖާަގެގ  އެހެނިހެން    މި   ،އި 

  ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން އެކަމަށްޓަކައިޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  
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ދޫ ދަށ ންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހ އްދައެްއެގ  މަޝްރޫޢަކަށް   ،ކ ރާ  އެ 
ބޭނ ންކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  މިނިސްޓްރީއަށް ނ ވަތަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

 ލިބިެގންވެެއވެ.  ފަރާތަކަށްކަނޑައަޅާ 
 

ހަކަތައިން   )ށ(   ކ ރަނިވި  އިއާދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތަންތަނ ެގ   ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ  އ ފެއްދ މަށް    އިތ ރ ން، ކަރަންޓ  
ބިމާބެހޭ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޓެރެސްތަކާިއ،  ފ ރާޅ ތަކާއި،  ޢިމާރާތްތަކ ެގ 

ވ ޒާރާތަކަށާއި އެކި  އެކި  ސަރ ކާރ ެގ  ދަށ ން  އެހެނިހެން ޤާނޫނ ެގ   ،
ޢިާމރާތްތަކ ެގ   އެތަންތަނ ަގިއވާ  ބިންބިމާއި  ދޫކޮށްފައިާވ  އިދާރާތަކަށް 

ކ  ިއއާދަ  ނިޒާމެްއ ރަތެރެއިން،  އ ފައްދާ  ކަރަންޓ   ހަކަތައިން  ނިވި 
ކަނޑައަޅާ  މ ޤާއި އޮތޯރިޓީން  އެކަށީެގންވާކަމަށް  އެންމެ  ކ ރ މަށްޓަކައި 

 ތަންތަން ހިމެނެއެވެ.
 

ބިނާވެށި  )ނ(   މަޝްރޫޢ ތަކ ަގްއޔާިއ،  ތަރައްޤީެގ  ހިންާގ  ރާއްޖޭަގއި 
އި ޕްލޭންތަކ ަގިއ  ތަރައްޤީެގ  އެހެނިހެން  އަދި   ދައާޕްލޭންތަކ ަގްއޔާއި 

ކ ރަނިވި ހަކަތަިއެގ ނިޒާމ ތަްއ ފަސޭހައިން ޤާއިމ ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކަށް  
 އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. 

 
ހަކަތައަށް  ކ ރަނިވި   އިއާދަ

 އިސްކަންދިނ ން 
ވަސީ  .17 ެއއްކަމަކަށް  ހަކަތައިެގ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ލަތްތައް 

އޮށްއެއްބާވަތަ ބޭނ ންކ ރެވެން  ބާވަތެްއ  ިގނަ  އަބަދ ވެސް  ލަތެއްޙާތް  ވ ރެ  ަގއި 
ައންނަ  ސްއި މޫސ މަށް  ރަހ މަތްތެރި،  ތިމާެވއްޓާ  ދޭންވާނީ  ބަދަލ ތަކަށް ކަން 

 ކ ރަނިވި ހަކަތައަށެވެ.  އަދި އިާއދަ އެންމެ ެގއްލ ން ކ ޑަ
 

 ވަނަ ބާބ  ހަތަރ  
 ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އ ފެއްދ ން  އި އާ ރޯލިއަމް ޕެޓް 
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ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް
 ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އ ފެއްދ މެއްގެ

 ދ މަތް ދިނ މ ގެޚި
މަސައްކަތްތަކަށް ލައިސަންސް 

 ނަގަން ޖެހ ން 

ެގ ޚިދ ަމތްދިނ މ   އ ފެއްދ މެްއެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް )ހ(  .18
ގ ޅޭޮގތ ން،   ނަަގންމަސައްކަތްތަކާ  ލައިސަންސް   ޖެހޭ އޮތޯރިޓީން 

 ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ. ކަންކަން ކ ރާ  ފަރާތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި  

ހ ރިތޯ   އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް (1)   
ޕެޓްރޯލިއަމް  ކ ރ ާމއި،  ސާވޭ  ކ ރ މާއި،  ދިރާސާ  ބެލ މަށް 
އެކްސްޕޯޓް  ކ ރ މާއި،  ިއމްޕޯޓް  ސާފ ކ ރ މާއި،  ނެގ މާއި، 

ބޭނ ންތަކަށް ެއކްސްޕޯޓްކ ރ ާމއި،  -ރީކ ރ މާއި،   ިވޔަފާރީެގ 
ނަށް އ ފ ލ މ ެގ ޚިދ މަތް ރައްކާކ ރ ާމއި، ެއއްތަނ ން ައނެއް ތަ

 ދިނ ން.
 

ރީ (2)    އަދި   ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމްލްކޮށް  ޓޭހޯލްސޭލްކޮށް 
 ިވޔަފާރި ކ ރ ން.  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ

 
  ޕެޓްރޯލިއަމްގެ   ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް  އެއް ތަނ ން އަނެއް ތަނަށް (3)   

ދިނ މަށް    އ ފެއްދ މެްއެގ ޚިދ މަތް  ފަހަރ   އ ޅަނދ އ ފ ލ މ ެގ 
 ެގންގ ޅ ން. 

 
 ޕެޓްރޯލިއަްމެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމްއެއްތަނ ން އަނެއް ތަނަށް   (4)   

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

 ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިައމް  ރީޓޭލްކޮށްއަދި    ހޯލްސޭލްކޮށްރަށ  ފެންވަރ ަގއި   )ށ(  
ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކ ރާނީ ިވއްކާ    އ ފެއްދ މެއް   ޕެޓްރޯލިއަމްެގ

ކައ ންސި ސިޓީ  ލ ރަށ   އަދި  އިދާރާިއންނެވެ.  ސިޓީ   ތަކ ގައިެގ 
 ެގ އިދާރާއިންނެވެ. ލ  ކައ ންސި
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ނީ ކައ ންސިލ ން ދޫކ ރާ  މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާން ކ ރާ ލައިސަންސް )ނ(  
ަގވާ ކަނޑައަޅާ  އ ސޫލ އޮތޯރިޓީން  އެްއޮގތްާވ  އިދ ތަކާއި  ތަކާ 

 މަތިންނެވެ. ޮގތ ެގ
 

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

 ލައިސަންސް ނެތި ކ ރ މަކީ ކ ށެކެވެ. 
 

މަތިން ނ ވަތަ މި އެއްޮގތްވާ ޮގތ ެގއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އ ސޫލާ   )ހ(   .19 ލައިސަންސް ދިނ ން
ކަނޑައަަގނ ނޫޤާ ޮގތ ެގޅާއި   ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް މަތިން  ފަިއާވ 

އެދި ޚިދ މަތްދިނ މ ެގ    އ ފެއްދ މެްއގެ   ޕެޓްރޯލިއަމްެގ ލައިސަންސަށް 
 ނެއެވެ. ހ ށަހަޅަންވާ

 
 ދ ވަހ ން ފެށިެގންމަށް އެ ހ ށަހެޅި  ހެޅ ލައިސަންސަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ހެށަ )ށ(  

ކ ރާ ޮގތ ން )ތިރީސް( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި ތިރީަގއި ބަޔާން  30  ިގނަެވެގން
 އަންަގންވާނެެއވެ. ހ ށަހެޅި ފަރާތައް  މައިކ ރެ ޮގތެއް ނިން

 
 ނ ވަތަ ؛ ލައިސަންސް ދޫކ ރ ން (1)   

 
 . ލައިސަންސް ދޫނ ކ ރ ން (2)   

 
ނިންމ ން ނިންމި ސަބަބ     ނިންމައިފިނަމަ، އެލައިސަންސް ދޫނ ކ ރަން   )ނ(   

 ވާނެެއވެ. އަންަގންލިޔ މ ން ހ ށަހެޅި ފަރާތައް 
 

ލައިސަންސް ދިނ މާމެދ  ގޮތެއް 
ަބލަންޖެހޭ   ނިންމ މ ގައި 

 ކަންކަން

 ށް ނ ވަތަލައިސަންސް ދޫކ ރ މަޕެޓްރޯލިއަމްެގ މަސަްއކަތެއް ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ މ ން    .20
ރި ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ނިންމ މ ަގއި  އޮތޯރިޓީން  ޔަތް ޢާދޫނ ކ ރ މަށް 

 ކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

އްދ ެގ އާބާދީއަށް  ޙަސަރަ  މަސައްކަތ ެގ ސަބަބ ން މަސައްކަތް ހިންާގ  އެ )ހ(   
 ؛ސަާގފީ މައްސަލަތައް  އަދި ޢީކ ރިމަތިވާނެ އިޖްތިމާ
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ެގއްލ ންތަކާއި )ށ(    ލިބިދާނެ  ބައިވެރިވެފަިއާވ  ދިވެހި،  ތިމާވެއްޓަށް  ރާއްޖޭން 

ކޮށްފާނެ ޤްއަބައިނަލް ެއއްބަސްވ ންތަކަށް  މ ޢާހަދާތަކާއި  ވާމީ 
 ؛އަސަރ ތައް 

 
 ؛ތައްއަސަރ ދަށް ކޮށްފާނެ ޞާތިޤްރާއްޖޭެގ އިދިވެހި )ނ(   

 
އިންތިޒާމް )ރ(   ހޯދ މ ެގ  ފަިއސާ  މަސަްއކަތައް  ައާގއި،  ތައް  މަސައްކަތ ެގ 

 ؛ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް
 

ފިޔަވަޅ    )ބ(    ޮގތ ން  ރައްކާތެރިކަމ ެގ  ސަލާމަތާއި  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް 
 ؛ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް އެޅ މ ެގ އިންތިޒާމް

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

 އަދި ؛ މިންވަރ 
 

 އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ މ ހިންމ  އިތ ރ  ކަންކަން.  )ކ(   
 

ެގ ޚިދ ަމތްދިނ މ   އ ފެއްދ މެްއެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް )ހ(   .21 ޠ ލައިސަންސްގެ ޝަރ 
ދޫކ ރާ މަ  އިރ ލައިސަންސް  ހިމެނިފައި ޢ އަންނަނިވި  ލޫމާތ  

 ހ ންނަންވާނެއެވެ. 
 

 ދޫކ ރެވޭ މ އްދަތ .  ލައިސަންސް (1)   
 

 ދެވޭ ބޭނ މާއި ިއންތައް. ލައިސަންސް (2)   
 

 އްދ . ޙަމަސައްކަތް ކ ރަން ހ އްދަދެވޭ ސަރަ (3)   
 

ފަރާތ ން  ންސަލައި (4)    ލިބޭ  ތިމާވެއްޓާއި، ކ ރަންޖެހޭ  މަލ ޢަސް 
 ތައް.ޠ ބެހޭ ޝަރ ސިއްހަތާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ

 



18 

 

ވެއްޖެނަމަ ފ ޚިލާފ  ނ ވ މަށާއި ޚިލާ ތަކާޠ ެގ ޝަރ ސްސަންލައި (5)   
 ދެވޭނެ އަދަބ ތައް. 

 
 ؛މިންވަރ  ދަމަހައްޓަންޖެހޭމަދ ވެެގން ސްޓޮކްަގއި  (6)   

 
ކަމާއި ދައްކަންޖެހޭ ފީ ލައިސަންސްެގ ދަށ ން ފީ ދަްއކަންޖެހޭނެ (7)   

 އާއި ފީ ދަްއކަންޖެހޭ މ އްދަތ ތައް. 
 

  ޚިދ މަތްދިނ މަށް  އ ފެއްދ ެމއްެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް )ށ(   
ލައިސަންސަށް އ ނި   ދޫކ ރާ  ނ ވަތަ  ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއް،  އިތ ރެްއ 

 އަށެވެ. އޮތޯރިޓީއެކަނި ހަމަ
 

ސަރަ )ނ(    އެއް  ފަރާތަކ ން  ސަރަ ޙައެއް  ިގނަ  އްދ ަގއި  ޙައްދަށްވ ރެ 
ގ ޅޭ މަސައްކަތް ކ ރާނަމަ ެއއިން ކޮންމެ ތަނަކަށް ަވކި    ޕެޓްރޯލިއަމްއާ
 ނަަގންވާނެއެވެ. އް ލައިސަންސެ

 
ނ ވަތަ ންސަލައި )ހ(   .22 ކ ރ ން އ ލައިސަންސް އަ ލައިސަންސްެގ  ހ ށަހަޅާއިރ   ކ ރ މަށް  ައއ   ސް 

 ދ ވަހ ެގ ކ ރިން އޮތޯރިޓީ ތިރީސް(  (  30ހ އްދައިެގ މ އްދަ ހަމަވ މ ެގ  
 ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ކައ ންސިލަށްނ ވަތަ 

 
އައ   )ށ(    ފީލައިސަންސް  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  ހ ށަހަޅާއިރ   އެްއ  ކ ރަން 

 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. 
 

ޝަރ   )ނ(    ދޫކ ރި  ެއއްޮގތަޠަލައިސަންސް  ޢަމަލ ކޮށްފައިާވކަން   ށް ކާ 
ަގބޫލ   ހ އްދަިއެގ  އޮތޯރިޓީއަށް  ނ ވަތަ  ލައިސަންސް  އަދި  ކ ރެވޭނަމަ، 

ލައިސަންސް  ހ ށަހެޅިނަމަ  ކ ރިން  ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ  
 އައ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

 
ލައިސަންސްެގ މ އްދަތ  ހަމަވެެގން ައއ ކޮށްދިނ މަށް ހ ށަހެޅ މ ން އައ    )ރ(  

ނ ކޮށްދިނ މަށް ނިންމައިފިނަމަ އެކަމ ެގ ސަބަބ  ލިޔ މ ން ލައިސަންސަށް 
 ވާނެެއވެ. އަންަގން ށްއެދޭ ފަރާތަ
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ނ ކ ރެވޭނަަމ ނިންމި ސަބަބ  ަގބޫލ   ލައިސަންސް އައ ކޮށް ނ ދިނ މަށް   )ބ(   
 އެކަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ީއ ކޯޓަކަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 
ނޫނ ެގ ދަށ ން ދޫކ ރެވޭ ހ އްދަާއއި ލައިސަންސް ނ ވަތަ ސެޓްފިކެޓް ޤާމި   )ހ(   .23 ލައިސަންސް ހާމަކ ރ ން

ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ޮގތަކަށް ލައިސަންސް ލިބ ނ  ފަރާތ ެގ ރަސްމީ 
އެކި  އިދާރާަގއި   ތެރޭަގއި  މީެގ  ހ ންނަންޖެހޭނެއެވެ.  ބަހައްޓާފައި 

ކަންކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ލަިއސަންސް ހ ށަހަޅާފައި އޮންނަ ދ ވަސްތަްއ  
 ނ ހިމެނެއެވެ.

 
ން  ނޭހެމ ކޮށް ފެންނާޢާންލައިސަންސް ނ ވަތަ ހ އްދަ ނ ވަތަ ސެޓިފިކެޓް   )ށ(   

 ބަހައްޓާފައި ނެތ މަކީ ކ ށެކެވެ. 
 

ލައިސަންސް   .24 އަތ ލ ން ލައިސަންސް މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ  ސަބަބެއް  ތެރެއިން  ސަބަބ ތަކ ެގ  އަންނަނިވި 
 ނ ވަތަ ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.  .ނ ވަތަ ހ އްދަ އަނބ ރާ އަތ ލެވިދާނެެއވެ

 
ހަމަވި ތާރީޚަށް ނ ވަތަ   ތ ލައިސަންސް ނ ވަތަ ހ އްދަ ދީފައިވާ މ އްދަ )ހ(   

ކަމެްއ  ދިން  ލަިއސަންސް  އިރ ވެސް  ހަމަވި  މ އްދަތ   އިތ ރ ކޮށްދިން 
 ފެށިފައި ނ ވ ން.

 
 ޚިލާފ ވ ން.  ތަކާޠ ލައިސަންސް ދޫކ ރި ޝަރ  )ށ(   

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

 
ލައިސަންސްގެ ކޮފީ  

 ހަދައިދިނ ން 
ހަލާކ ެވެގން    .25 ނ ވަތަ  ެގއްލިެގން،  ލަިއސަންސެއް  ދޫކޮށްފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން 

ފިނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީއެްއ  ހ ށަހަޅައިއައ  ކޮޕީެއއް ހޯދ މަށް  ެގ  ލައިސަންސް
 ހަދައިދޭންވާނެެއވެ.ެގ ައއ  ކޮޕީެއއް  ންސްސަލައިނެގ މާއެކ  ކ ރިން ދޫކޮށްފައިާވ  

 
ތައް  ޤ އްޙަލައިސަންސްގެ 
 ަބދަލ  ކ ރ ން 

ލައިސަންސެްއެގ    ވާ ނޫނ ެގ ދަށ ން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިޤާމި   )ހ(   .26
ލިބިފައިވާ   ފަރާތ ެގލައިސަންސް  އް  ޤެ އްޙަދަށ ން  ހ އްދަނެތި   ދޫކ ރި 

 އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 
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ލަިއސަންސެއް    ވާނޫނ ެގ ދަށ ން ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައި ޤާމި   )ށ(   
އަންނަނިވި  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ  ކ ރ މަށް  ބަދަލ   ފަރާތަކަށް   އެހެން 

ބަދަލ ކޮށް ޙާ ފަރާތަކަށް  އެހެން  ލައިސަންސެއް  އެ  ލަތްތަކ ަގއި 
 ދެވިދާނެއެެވ. 

 
 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތް މަރ ވެއްޖެނަމަ ލައިސަންސް  (1)   

އެ ލައިސަންސް ނ ވަތަ ހ އްދަ   ވާރިސ ން، ލިބިފައިވާ ފަރާތ ެގ  
 މަްއޗަށް ބަދަލ  ކ ރަން އެދ ން. މ ެގއެފަރާތ ެގ ނަ

 
ލައިސަންސް ލިބިފަިއވާ ފަރާތް ބަނގ ރޫޓ  ެވެގން އެފަރާތ ެގ  (2)   

ކ ރާ  ޤ އްޙަ ބަދަލ   ފަރާތަކަށް  އެހެން  ބަދަލ  ޙާތައް  ލަތ ަގއި 
 ފަރާތ ން އެކަމަށް ެއދ ން.ކ ރެވ ނ  

 
ތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ޤ އްޙަލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތ ެގ   (3)   

އެ   ދީފިނަމަ  ނ ވަތަ  ފަރާތ ން ޤ އްޙަވިްއކާލާ  ލިބ ނ   ތައް 
 އެކަމަށް އެދ ން. 

 
ފަރާތަކީ )ނ(    ކ ރެވޭ  ބަދަލ   ހ އްދަ  ނ ވަތަ  ލަިއސަންސް ،  ލައިސަންސް 

ޝަރ ޤާލިބިަގނެވޭފަދަ   ފަންނީ  އަދި  މާލީ،  ފ ރިހަމަވާ ޠ ނޫނީ،  ތައް 
 ކަށަަވރ ކ ރަންވާނެވެ. އޮތޯރިޓީން  ކަންފަރާތެއް

 
ލައިސަންސްެގ ޝަރ  )ރ(   ފަރާތ ން،  ކ ރެޭވ  ބަދަލ   ތަކަށް ޠ ލައިސަންސް 

 އަންަގންވާނެެއވެ. ލިޔ މ ން އޮތޯރިޓީއަށް ން ތިރާމް ކ ރާނެކަޙްއި
 

މާރާތް ނ ވަތަ ިބނާ ކ ރ މ ގެ  ޢި
 ހ އްދަ

އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް )ހ(   .27 ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ހޮޅި   ނ ވަތަ  ފޯރ ކޮށްދޭ 
ނ ވަތަ   އ ފެއްދ މެއް   ޕެޓްރޯލިައމްލައިންއެއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ   ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ   ޕެޓްރޯލިއަމް ދަދަކަށް  ޢަސާފ ކ ރާ ކާރ ޚާނާއެއް ނ ވަތަ، ިގނަ  
އ ފެއްދ މެއް  ހޯލްސޭލްކޮށް   ރައްކާކ ރާ   ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ތަނެއް 

ރީޓޭލްކޮށް   އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިައމްނ ވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ   ނ ވަތަ 
ހ އްދަ   ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ބިނާކ ރަން  ހޯދަންވާނެެއވެ.  ވިްއކާތަނެއް 

 ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. ޢ ހ އްދައަށް އެދި ހ ށަހަޅާއިރ  ައންނަނިވި މަ
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 ލޫމާތ . ޢ މަ ، އޮތޯރިޓީން އެދޭގެ އެދޭ ފަރާތ ހ އްދައަށް  (1)   
 

ސެޓްފިކެޓްތަކ ގެ  (2)    ލިޔެކިޔ ންތަކާއި  އެނޭގނެ    ވެރިފަރާތްކަން 
 ކޮޕީ.
 

 ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ހ އްދަ. ބިން  (3)   
 

 ކ ރެހ ންތައް.  ލ ޞީމާރާތް ކ ރާ ތަނ ެގ ފާސްކޮށްފައިވާ ތަފްޢި (4)   
 

އައ ޓް ފްލޭން އަދި ހޮޅިލައިންެގ ނަމަ، ހޮޅިލައިންެގ ލޭ އަޅާ  ހޮޅި (5)   
 . ޞީލ ޒަރީާއއިން ފޯކޮށްދޭ އ ފެއްދ ންތަކ ެގ ތަފް

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

 ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ ެމއް   ޕެޓްރޯލިއަމްތަނެއް ނ ވަތަ  
ތަނެއްޢަ  ިގނަ ރައްކާކ ރާ  ބިނާކ ރާ ދަދަކަށް  އެތަނެއް  ނަމަ، 
 ލޫމާތ . ޢ ެގ މަޢ އަދި މަޝްރޫ ޓ އްދ ެގ ޗާޙަސަރަ
 

ައސަރ  (7)    ބަޔާންތިމާވެއްޓަށް  މިންވަރ   ރިޕޯކ ރާ  ފާސް   ޓ ކ ރާ 
 ކ ރި ކަމ ެގ ލިޔ ން. 

 
ކަނޑައަޅާފަިއވާއޮތޯރިޓީބޭނ ންވާނެކަމަށް   (8)    އެހެނިހެން    ން 

 ލޫމާތ . ޢ މަ
 

ބަލައިަގންނަންވާނެެއވެ.    ހ އްދައަށް )ށ(    ހ ށަހެޅ މެއް  ހ ރިހާ  ހ ށަހަޅާ  އެދި 
ލިޔެކިޔ ންތަކާއި   ހ ރިހާ  ްއ  ޠ ޝަރ ޖެހޭ  ވާންފ ރިހަމައަދި 

ތެރޭަގިއ    ހ ގެ ދ ވަ(  ތިރީސް)  30ެއދޭތާ  ހ އްދައަށް  ނަމަ،  ވާފ ރިހަމަ
 ދިނ މާމެދ  ޮގތެއް ނިންމަން ވާނެއެވެ.  ހ އްދަ

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

 ނިންމި ސަބަބ  ބަޔާންކޮށް ހ ށަހެޅިފަރާތައް އެކަން އަންަގންާވނެއެވެ. 
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ދޫކ ރ މ ެގ    ހ އްދަ  ނީ އަދިޅާއަށް އެދި ހ ށަހަ  ހ އްދަމި މާއްދާެގ ދަށ ން   )ރ(  
މަތިން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތ ެގއެންމެހައި ކަންކަން ކ ރާނީ ޮއތޯރިޓީން  

 ހިމެނޭ ލޯކަލް ކައ ންސިލަކ ންނެވެ.   ޞްޞާ ތިޚްއެ ސަރަޙައްދެއްެގ އި
 

ޮގތަކަޤާމި    .28 ނެގ މ ގެ އިސްތިސްނާ ހ އްދަ އެހެން  ދަށ ން  ނ ވާނަމަ،  ބަ  ށްނޫނ ެގ  އަންނަނިިވ  ޔާންކޮށްފައި 
 ނ ޖެހޭނެއެވެ.ޙާލަތްތަކ ަގއި ހ އްދަ ނަާގކަށް  

 
ޮގތ ން    އްަގއިލަތެޙާއިމަޖެންސީ   )ހ(    ނ ވަތަ   ޕެޓްރޯލިއަމް ވަގ ތީ 

އ ފެއްދ މެއް ެއނޫންވެސް   ހޮޅިއެއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނ ވަތަ  ައޅަިއެގން 
 ޮގތަކ ން ހިދ މަތްދޭން ޖެހ ން. 

 
  ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެއްގެ   ޕެޓްރޯލިއަމްދީފަިއވާ    ންސްސަލައި )ށ(   

އަޅާފައިާވ ހޮޅިލައިންެގ ބައެއް ބަދަލ  ކ ރަންޖެހޭ  ދ މަތްދޭ ފަރާތަކ ން  ޚި
 ލަތްތަކ ަގއި އެކަން ކ ރ ން. ޙާ
 

އ ފެއްދ ެމއްެގ    ޕެޓްރޯލިއަމް )ހ(   .29 ވ ން ޠިލ ާބ ހ އްދަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ހޮޅިލައިންެއއް ނ ވަތަ 
ގ ދަންކޮށް   އަދަދަކަށް  ިގނަ  ތަކެތި  މިބާވަތ ެގ  ނ ވަތަ  އެޅ މަށް، 

 ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމްރައްކާކ ރ މަށް ނ ވަތަ  
ދަށ ން   ހ އްދަިއެގ  ދީފައިވާ  ހެދ މަށް  ތަނެއް  )ބާރަ(   12ވިްއކާ 

  ތެރޭަގއި މަސައްކަތް ނ ފަށައިފިނަމަ ހ އްދަ ބާތިލްވާނެެއވެ. މަސްދ ވަހ ެގ
 

ހ އްދަ  ށ( )   ނ ފަށައިެގން  މަސައްކަތް  މ އްދަތ ަގިއ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 
ހ ށަހަޅ ވެއްޖެލ ޠިބާ އެދި  ެއކަމަށް  ދެވޭނީ  ހ ްއދަ  އަލ ން    މ ންނަމަ 

 ދެްއކ މަށްފަހ ަގެއވެ. ރިމަނާއެއް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޖޫ
 

ހަދާ ގަވާ ޚިލާފަށް    އިދާ 
 ތަންތަން ނައްތާލ ން 

ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ    ޕެޓްރޯލިއަމްނޫނ ެގ ދަށ ން ހ އްދަ ނ ހޯދައި  ޤާމި   )ހ(   .30
ިގނަ  އެޅ މާއި ހޮޅިލައިންއ ފެއްދ މެްއެގ   ތަކެތި  މިބާވަތ ެގ  ނ ވަތަ   ،

ނ ވަތަ  ޢަ ރައްކާކ ރ މަށް  ގ ދަންކޮށް  ނ ވަތަ   ޕެޓްރޯލިއަމްދަދަކަށް 
ހެދ މަކީ ވިްއކާ ތަނެއް ެއްއވެސް ފަރާތަކ ން    ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެއް

ފަރާތަކާމެދ  އެފަދަ  އަދި  ޮގތެްއެގ  އޮތޯރިޓީ  ކ ށެކެެވ.  ކަނޑަައޅާ  ން 
 ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގން ެވއެވެ.  މަތިން
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ވެރިފަރާތަ (1)    ނ ެގންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  އިތ ރަށް   ށްމަސައްކަތް 
 އެންގ ން. 

 
 އެތަނެއް ނައްތާލަން އެންގ ން.  (2)   

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

އެތަނެއް   ނ ކޮށްފިނަމަ،  ެއކަން  މ އްދަތ ަގއި   ޮއތޯރިޓީއަށްދީފައިވާ 
ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ައދި    ނ ވަތަ  ނައްތާލެވިދާނެެއވެ. 

އެ  ހ އްދަނެތި  ޖެހޭނީ  އ ފ ލާން  ޒިންމާ  ޚަރަދ ެގ  ހިނިގ  އެކަމަށް 
 މަސައްކަތް ކ ރި ފަރާތ ންނެވެ. 

 
ޕެޓްރޯލިއަމްގެ   ޓްރޯލިއަމްއާއިޕެ

ފެންވަރ    އ ފެއްދ ންތަކ ގެ 
 ހިފެހެއްޓ ން 

 ،ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މަސް)ހައެއް(    6މަލ ކ ރަން ފަށާތާ  ޢަނޫނަށް  ޤާ  މި )ހ(   .31
އަދި ހިދިވެ ވިއްކާ  ރީޓޭލްކޮށް  އަދި  ހޯލްސޭލްކޮށް  ރާއްޖޭަގއި 
ގ ދަންކ ރާ  ދިވެހި އަދި  އެތެރެކ ރާ  ނ ވަތަ   ޕެޓްރޯލިއަމްރާއްޖެއަށް 

އ ފެއްދ ން ޮއތޯރިޓީން ތައް  މިންަގނޑ ތަކ ެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ 
 ކ ރަންވާނެއެެވ. ޢ ަގއި ޝާއިެގޒެޓ ސަރ ކާރ ެގ  ދިވެހި
 

އަދި ދިވެހި )ށ(    ވިއްކާ  ރީޓޭލްކޮށް  އަދި  ހޯލްސޭލްކޮށް  ރާއްޖޭަގއި 
ގ ދަންކ ރާ  ދިވެހި އަދި  އެތެރެކ ރާ  ނ ވަތަ   ޕެޓްރޯލިއަމްރާއްޖެއަށް 

މިންަގނޑަށް ފެތޭ ކ ރާ  އ ފެއްދ ންތަކަކީ އޮތޯރިޓީން ަގބޫލ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  
 ވާންޖެހޭނެއެވެ.  އ ފެއްދ ންތަކެއް ކަމަށް

 
 ނ ވަތައޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ިމންަގނޑަށް ނ ފެތޭ ޕެޓްރޯލިއަްމ   )ނ(   

އ ފެއްދ ންތައް އެތެރެކ ރ މާއި  ދިވެހި  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ރާއްޖެއަށް 
ވިްއކ  އަދި  މިމާިއ  ހޯލްސޭލްކޮށް  ދަށ ން  ޤާ  ގ ދަންކ ރ މަކީ  ނޫނ ެގ 

 ކ ށެކެެވ. 
 

ނ ވަތަޕެޓްރޯލިއަމް )ރ(   ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   ޕެޓްރޯލިއަމްެގ    އ ފެއްދ ންތަްއ 
ވިއްކާފަރާތަކ ން  ޓޭރީ ބޭނ މަށް  ލްކޮށް  ނެތް ންސްސަ ލައިވިޔަފާރީެގ 

 ކ ށެކެވެ.   ކީަގތ މަ އެތަކެތި ފަރާތަކ ން
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މިންވަރ   ސްޓޮކްގެ 
 ހިފެހެއްޓ ން 

  ލައިސަންސް އިމްޕޯޓް ކ ރ މ ެގ    ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް  .32
މިންވަރ    ދަމަހައްޓަންޖެހޭލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކ ން އެންމެ މަދ ވެެގން ސްޓޮކްަގިއ  

ހ އްދައިގަ ޚި ދޭ  ދިނ މަށް  ކަނޑައަޅައި  ދ މަތް  ސްޓޮކް އި  މިންަގނޑަށް  އެ 
 ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.

 
ޕެޓްރޯލިައމްެގ    ޕެޓްރޯލިއަމް )ހ(   .33 ޚިދ މަތް ދިނ ން ޢާނ ވަތަ  ވިްއކ މ ެގ  މ   ންއ ފެއްދ ންތައް 

މ ކޮށް ޚިދ މަތް  ޢާންޚިދ މަތް ދިނ މ ެގ ހ އްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކ ން  
ހަމަހަމަކަމާއެކ  ވަކި ފަރާތަކަށް   ދޭންޖެހޭނީ އަދި ތަކެތި ވިއްކަން ޖެހޭނީ

   އިންސާފ ެވރިކަމާ އެކ ަގެއވެ.ކ ރ މެއްނެތި ތަފާތ 
 

)ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ،   90ކ ރަން ފަށާތާ  މަލ ޢަނޫނަށް  ޤާމި   )ށ(   
މަޝްވަރާާއއެކ ،   ފަރާތްތަކ ެގ  ނ ވަތަ   ޕެޓްރޯލިއަމް ކަމާބެހޭ 

ތަންތަނ ަގިއ  ޢާންއ ފެއްދ ންތަްއ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ   ވިއްކާ  މ ކޮށް 
ދިވެހި އޮތޯރިޓީން  މިންަގނޑ ތައް  ެގހ ންނަންޖެހޭ   ަގއިޓ  ޒެސަރ ކާރ ެގ 

 . ކ ރަންވާނެއެވެ ޢ ޝާއި
 

ކ ރ މަށާއި،  ރައްކާތެރި  ތިމާވެށި
ސިއްހަތަށާއި،  ޢާން   މ  ންޢާމ  

 ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލ ވ ން.

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ    ޕެޓްރޯލިއަމް )ހ(   .34 ކ ރާ   ކ ެގއ ފެންދ ންތަނ ވަތަ  ިވޔަފާރި 
ރައްކާތެރި  މ  ސިއްހަތ   ންމާޔަތް ކ ރ މަށާއި، ޢާޙި  ފަރާތްތަކ ން، ތިމާވެށި

އިންސާނ ން  އަދި  މ ދާކ ރ މަށާއި،  ެގދޮރާއި  ޯގތި  ރައްކާތެރި    ނާއި، 
ނޫނ ތަކާއި ަގަވއިދ ތަކ ެގ ދަށ ން ތަބާވާންޖެހޭ ޤާ  ހެންކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އެ

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.ކަންކަމަށް ފ ރިހަމައަށް ތަބާ
 

ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް )ށ(      އެއް ތަނ ން އަނެއް   ނ ވަތަ 
އ ޅ މ ެގ   ރައްކާކ ރަން  ނ ވަތަ  ވިްއކ މ ަގާއއި،  އ ފ ލ މ ގައާއި،  ތަނަށް 
ވިޔަސް  ކަމ ަގިއ  އެކްސިޑެންޓަކ ން  ނ ވަތަ  ަގސްދ ަގއި  ތެރޭަގިއ، 

ބޭރ ވެ،    ތިާމވެއްޓަށް    ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް
ފަރާތ ން    ތަޣައްޔަރ ވ މ ެގ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަމެްއެގ ވެރި

ހިނިގ ހާދިސާއަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކަމާބެހޭ ސަރ ކާރ ެގ    އެ
ަގބޫލ  އޮތޯރިޓީން  ތަޣައްޔަރ ީވ  އިދާރާތަކާއި  ފެންވަރަކަށް  ކ ރާ 

 އްދ  ސާފ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. ޙަސަރަ
 

ެއއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް   ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަްމެގ އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް )ނ(   
ވިްއކާ  ،  އ ފ ލ މާއި ރީޓޭލްކޮށް  އަދި  ހޯލްސޭލްކޮށް  ރައްކާކ ރ މާއި، 
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  ލަތެއްަގއި ޙާފަރާތްތަކ ން ެގންގ ޅޭ ޕެޓްރޯލިއަމް ތިމާވެއްޓަށް ބޭރ ެވއްޖެ  
 އޮންނަންވާނެެއވެ. ކ ރާނެ ޮގތ ެގ ޕްލޭނެއް  މަލ ޢަ
 

ބަޔާން )ރ(   ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  ތަޣައްޔަރ   ޙާކ ރާ  މި  ތިމާވެށި  ލަތެއްަގއި 
ްއދ  ސާފ  ޙަ ވެއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތ ން ތަޣައްޔަރ ވީ ސަރަ

ފަރާތަކ ން  ޒިންމާވާ  އެކަމ ަގއި  ޚަރަދ   އެކަމ ެގ  ނ ކޮށްފިނަމަ، 
ޮގތަ ކަނޑަައޅާ    އޮތޯރިޓީއަށް  ށްއ ފ ލަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީން  ނ ވަތަ 

 ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގންވެެއވެ. އްދ  ސާފ ޙައެ ސަރަ ފަރާތަކަށް
 

  ތިމާވެއްޓަށް އެޅިެގން    ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް )ބ(   
އެކަމ ަގއި އިހ މާލ ީވ ނޫނެއްެގ ދަށ ން  ޤާލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  އެހެން  

 ނޫނ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. ޤާ  ފަރާތަކ ން ހޯދ މަށް މި
 

މަގ ން ނ ވަތަ ވަިއެގ މަގ ން ނ ވަތަ   އެްއަގމ  މަގ ން ނ ވަތަ ކަނޑ   )ޅ(  
ހޮޅި ލައިނެއް މެދ ވެރިކޮށް ކަމ ަގއި ވިޔަސް ެއއްތަނ ން ައނެއްތަނަށް 

އ ފެއްދ ންތައް  ޕެޓްރޯލިއަމް ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ފޯރ ކޮށްދޭ   ނ ވަތަ 
ރައްކާތެރި  ކ ރަނީ  ެއކަން  އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކ ން،  ޮގތ ން  ކަމ ެގ 

 ޖެހޭނެއެވެ. ަގިއ ވާންފިޔަވަޅ ތައް އަޅަިއެގން ކަމ 
 

އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް )ކ(    ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ެގ 
އަނެއްތަނައް   އެއްތަނ ން  ނ ވަތަ   ޕެޓްރޯލިއަމް ފަރާތްތަކ ންނާއި، 

އ ފެއްދ ެމއް ލައިސަންސް   ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ 
ރައްކާތެރި  އެޅ މ ެގ  ދިނ މ ަގއި  ފިޔަވަޅ ތައް  އަޅަންޖެހޭ  ޮގތ ން  ކަމ ެގ 

ޮއތޯރިޓީން  ަމއްޗަށް  މިންވަރ ެގ  ހ ރި  އެފަރާތެްއަގއި  ާގބިލްކަން 
ބަލަންވާނެއެެވ. އަދި އޮތޯރިޓީން ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި  ޚިދ މަތް  

ފަރާފޯރ ކޮށް ކޮށްފަިއ ދެމ ންދާ  އިންތިޒާމް  ސަލާމަތީކަންކަން  ތްތަކ ން 
 ހ ންނަ ޮގތް ޗެކް ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގންެވއެެވ. 

 
ނ ވަތަ    ޕެޓްރޯލިއަމް

އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމްގެ 
އ ޅަނދ    ފަހަރަށް އ ފ ލާ 

އްދ   ޙާސަރަ  ޞާއްޚާ
 ކަނޑައެޅ ން

 )ހ(   .35
 

 ޞައ ފެއްދ ންތައް އ ފ ލާ އ ޅަނދ ތައް ބޭްއވ މަށް ޚާއްޕެޓްރޯލިއަމްެގ  
އެްއަގމާޙަސަރަ ސަރަ  އި އްދ ތައް  ކަމާބެހޭ ޙަބަނދަރ ެގ  އްދ ަގިއ 

 ެގ އިދާރާއަކ ން ކަނޑައަޅަންވާނެއެެވ. ދައ ލަތ 
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ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(    ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  އްދ ތަްއ  ޙަ ސަރަ  ވާމި 
އްދ ން ބޭރ ަގއި އ ޅަނދެއް ޕާކ ކޮށްފަިއ  ޙަކަނޑައަޅާފަިއވަނިކޮށް އެ ސަރަ 

 ބޭއްވ މަކީ ކ ށެކެވެ. 
 

ނ ވަތަ    ޕެޓްރޯލިއަމް
އ ފެއްދ ންތައް    ޕެޓްރޯލިއަމްގެ 
އ ޅަނދ ފަހަރ    އ ފ ލާ 

ސަރަ ދިވެހި އްދަށް ޙަރާއްޖޭގެ 
 ވަނ ން 

 )ހ(   .36
 

)ބާރަ( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    12ކ ރަން ފަށާތާ  މަލ ޢަނޫނަށް  ޤާމި  
ސަރަދިވެހި ޕެޓްރޯލިއަމްެގ    ޕެޓްރޯލިއަމްއްދ ތަކަށް  ޙަރާއްޖޭެގ  ނ ވަތަ 

 ޓްރޯލިއަމްަގއި ހ ންނަ ޕެ ނދ ފަހަރ ހިފައިެގން ވަންނަ އ ޅަ އ ފެއްދ މެއް
މަލ   ކަމާ ބެހޭޮގތ ން ޢަނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ ންތަކ ެގ ރަްއކާތެރި

ަގވާ  މަތިން  ކ ރަންޖެހޭ  މަޝްވަރާެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  ކަމާބެހޭ  އިދ  
 ކ ރަންވާނެެއވެ. ޓ ެގޒެ  ލައިން އެކ ލަވާމިނިސްޓްރީ

 
ސަރަޞާތިޤްއި  ޞަޚާއްރާއްޖޭގެ  ދިވެހި )ށ(    އަދި އްދ ގެ  ޙަދީ  ތެރޭގައި 

އްދ ގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރ މަކީ މި  ޙަކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފްގެ ސަރަ
 ގެ ދަށ ން ކ ށެކެވެ. ނޫނ ޤާ
 

އ ފެއްދ މަކާ  ޕެޓްރޯލިއަމް (1)    ޕެޓްރޯލިއަމްގެ  އެކ ވެފައިވާ ފެން   ނ ވަތަ 
 .އެޅ ން
 

އަޅާ ޓޭންކްތަްއ   ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަްމެގ އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް (2)   
 .ދޮންނަ ފެން އެޅ ން

 
ހޮޅި ދޮންނަ   ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ މެްއެގ  ޕެޓްރޯލިއަމް (3)   

 .ފެން އެޅ ން
 

އ ފެއްދ މެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް (4)    ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ހިންދ މަށް   ނ ވަތަ 
 .ެއޅ ންބޭނ ންކޮށްފައި ހ ންނަ ވެލި 

 
 ބާބ    ފަސްވަނަ 

 ފޯރ ކޮށްދިނ ން   ދައި ކަރަންޓ  އ ފައް 
 

އ ފައް )ހ(  .37 ޙައްޤ ތައް ޙައްޤ ތަްއ    ދައިކަރަންޓ   އަންނަނިިވ  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 
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ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން ކަރަންޓ ެގ   ޤާނޫނ ތަކާއި ަގވާއިދ ތަކާ  (1)   

 ؛ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ ން
 

ކަރަންޓ ެގ   (2)    ޮގތ ެގމަތިން،  ަގވާއިދ ތަކ ަގިއވާ  ޤާނޫނ ތަކާއި 
 ؛ޚިދ މަތަށް އަގ ނެގ ން

 
ޤާނޫނ ތަކާއި ަގާވއިދ ތަކާއި އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން ކަރަންޓ ެގ    (3)   

 ؛ޚިދ މަތް މެދ ކަނޑާލ ން
 

ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް މެދ ނ ކެނޑި ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ކ ރަންޖެހޭ   (4)   
 މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ފަހިވެފައިވ ން. 

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

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

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

 ؛ލިބ ން
 

އިންސާފ ވެރި  (2)    އަަގކީ  ދައްކާ  ޚިދ މަތަށް  ،  ކަރަންޓ ެގ 
 ؛އަެގއް ކަމ ަގއިވ ން އަދި އެކަށޭނަ ދެފ ށްފެންނަ

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

ކަންކަން   ފަދަ  މެދ ކަނޑާލ ން  އެކަށީެގންވާ  ޚިދ މަތް 
 މ އްދަތެއްެގ ތެރޭގައި ޙައްލ ވ ން.

 
އ ފައްދައި ޚިދ މަތް   ކަރަންޓ 

 ފޯރ ކޮށްދިނ ން 
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި    .38 ފަރާތަކ ން  ކަރަންޓ     ޮގތ ގައިިވޔަފާރީެގ  އެްއވެސް 

ިވއ ަގއެްއެގ   ނ ވަތަ  ޚިދ މަތް ޒަރީއާ އ ފައްދަންވާނީ  ކަރަންޓ ެގ  އިން 
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އެކަމަށްޓަކައި ދޫކ ރާ    ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގ މަތިން  ފޯރ ކޮށްދޭންވާނީ އޮތޯރިޓީން

 ލައިސަންސް ނެގ މަށް ފަހ އެވެ. 

 
ކަރަންޓ ގެ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް  

 ލައިސަންސް ދިނ ން 
ވިއ ަގިއެގ   )ހ(  .39 ނ ަވތަ  އ ފެއްދ މަށް  ކަރަންޓ  ޒަރީއާކަރަންޓ   އިން 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ލައިސަންސަށް އެދި ހ ށަހަޅާނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  
އެްއޮގތްާވ   އ ސޫލ ތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
 

ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ހ އްދަ  ޢާންމ  ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ން   )ށ(  
ޤާނޫނ ެގ  މި  ދޫކ ރަންވާނީ،  ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން  ދިނ މަށްޓަކައި 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގމަތިން ެއކަމަށްޓަކައި   ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި
ބީލަމ ެގ އ ސޫލ ން ޢާންމ ކޮށް ހ ޅ ވާލ މަށްފަހ  ކ ރިމަތިލާ ފަރާތްތަކ ެގ  

ފަރާތެްއ    ތެރެއިން، ހ ށަހަޅާ  ހ ށަހެޅ މެއް  ރަނަގޅ   އެންމެ  ހޮޭވ 
 ކަނޑައެޅ މަށްފަހ ، އެފަރާތަކަށެވެ. 

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

ނ ވަތަ   ސަރ ކާރ ެގ  ހ އްދަ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 
ޙިއްޞާވާ   މާއްދާ ސަރ ކާރ   މި  ދިނ މަކަށް  ކ ންފ ންޏަކަށް 

 ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 
 

ލައިސަންސްަގއި   )ރ(   ދޫކ ރާ  ޚިދ މަތްދިނ މަށް  އަންނަނިިވ  ކަރަންޓ ެގ 
 ކަންކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
 ؛ލައިސަންސްެގ ދަށ ން ހ އްދަކ ރެވޭ ޚިދ މަތްތައް  (1)   

 
 ؛ކަނޑަެއޅޭނެ އ ސޫލ ތައް ކަރަންޓ ެގ ައގ    (2)   

 
 ؛ލައިސަންސ ެގ ޝަރ ތ ތައް  (3)   
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 ޚިދ މަތްދެވޭ ސަރަޙައްދ .   (4)   

 
 ލައިސަންސްެގ މ އްދަތ .  (5)   

 
ޮއތޯރިޓީ  (6)    ދޫކ ރ މަށް  ފާސްކ ރި ލައިސަންސް  ބަލައި  ން 

 ކަންކަމާއި ެއކަންކަން ފާސްކ ރި ތާރީޚް.
 

ދަށ ން   )ބ(   މާއްދާެގ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ މި  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 
އިތ  ފޯރ ކޮށްދިނ މާގ ޅޭ  ޚިދ މަތް  އެ  ރ  ޝަރ ޠ ތަްއ ލައިސަންސ ަގއި 

 އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 
 

ހިންާގ  )ޅ(   ދަށ ން  ލައިސަންސްެގ  ދޫކ ރެވޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ހިނަގންވާނީ   ކަމާބެހޭ    ރީންމިނިސްޓްމަސައްކަތްތައް  ކަނޑައަޅާ 
 ތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. ލ ތަކާ ެއއްޮގސޫަގާވއިދ ތަކާއި މިންަގނޑ ތަކާއި އ 

 
ކަރަންޓ  ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ ގެ  

 ޒިންމާ
ކަރަންޓ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ދެވޭ ލައިސަންސްެގ ދަށ ން އަންނަނިވި ކަންކަން    .40

 ކ ރ މަކީ ލައިސަންސް ދޫކ ރެޭވ ފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެވެ. 
 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދަށް ފެތޭ ޮގތަށް، ޚަރަދ ެގ ޮގތ ންނާިއ   )ހ(  
ފޯރ ކޮށްދޭ   ކަރަންޓ   އެކަށީެގންވާ  ޮގތ ން  ނިޒާމެއް ފަންނީ 

 ؛ބެލެހެއްޓ ން ޤާއިމ ކ ރ މާއި، ހިންގ ާމއި
 

އަގ    )ށ(   ަގާވއިދ ން  ފަރާތްތަކ ން  ބޭނ ންކ ރާ  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 
ޚިދ މަތް ލިބަިގންނަ ފަރާތްތަކ ެގ މެދ ަގއި އެްއވެސް    ،ދައްކަމ ންދާނަމަ

 ؛ތަފާތ ކ ރ މެއް ނެތި ޚިދ މަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ ން
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ނ ވަތަ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހެދޭ ަގާވއިދ ެގ ދަށ ން  (ނ)  
މަޢ ލޫމާތ    ހިސާބާއި  ތަފާސް  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީއަށް 

 ؛ބެލެހެއްޓ މާއި، ފޯރ ކޮށްދިނ ން
 

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

 ؛އެކަށީެގންވާ ވަރަށް ކަރަންޓ ެގ ނިޒާމ  ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓ ން
 

ކަނޑައަޅާ   )ބ(   އޮތޯރިޓީން  ކަންކަން  ސަލާމަތީ  ނިޒާމ ެގ  ކަރަންޓ ެގ 
 މިންަގނޑަށް ބެލެހެއްޓ މާއި ދެމެހެއްޓ ން.

 
އިމާރޖަންސީ ޙާލަތްތަކ ަގިއ ، ޤ ދ ރަތީ އަދި އެނޫނަސް ކާރިސާތަކާއި  )ޅ(  

ރަްއކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ކ ޑަކ ރ މާއި،  ބ ރޫއަރާވަރ   ޚިދ މަތަށް 
ހަރ ދަނާ   ޮގތ ެގ  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  މިފަދަ  ޔަޤީންކ ރ މާއި، 

 ނިޒާމެއް ެއކ ލަވާލައި ދެމެހެއްޓ ން.
 

ކަރަންޓ ގެ ނިޒާމް  
 މޮނިޓަރކ ރ ން 

އެްއވަރަށް   )ހ(  .41 ޑިމާންޑާއި  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  އ ފެއްދ މާއި،  ކަރަންޓ  
އ ފައްޚިދ މަތް ކަރަންޓ   ފަރާތްތަކ ން  ، ފޯރ ކޮށްދެމ ންދާކަމާއި  ދައި ދޭ 

ފެންވަރާއި އ ފައްދާ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ، ޚިދ މަތ ެގ  ކަރަންޓ   މިންވަރާއި، 
ޚަރަދާ  ކ ރާ  އަާގއި،  އިފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ސަމަކާރަ   ވިްއކާ  ނިޒާމ ެގ 

 )އެފިޝަންސީ( އޮތޯރިޓީން ޮމނިޓަރކ ރަމ ން ެގންދަންވާނެެއވެ. 

 
ދަށ ން   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ތެރޭަގިއ  މި  މޮނިޓަރކ ރ މ ެގ  އޮތޯރިޓީން 

އި ފަރާތ ން  ކަމެއްޞްޚިދ މަތްދޭ  ފާހަަގކ ރެިވއްޖެނަމަ   ލާޙ ކ ރަންޖެހޭ 
އި ފަރާތ ން  ޞްއެކަން  އޮތޯރިޓީެގ  ފަރާތަށް  ޚިދ މަތްދޭ  ލާޙ ކ ރ މަށް 

 އަންަގންވާނެެއވެ.  
 

މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ކަރަންޓްެގ ނިޒާމ ެގ ސަމަކާރަ   މި )ނ(  
ކަންތައްތަކާިއ   ބަލާނެ  މޮނިޓަރކ ރ މ ަގއި  އޮތޯރިޓީން  )އެފިޝަންސީ( 



31 

 

މޮނީޓަރ ތަފްޞީއަދި  ޮގތ ެގ  ހަދާ    މި  ލ ކ ރާނެ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 
 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ާވއިދ ަގއި ތަފްޞީލ ކޮށް ަގ
 

ލައި  ތަންތަނަށް ވަނ މާއި، ބަ
ފާސްކ ރ މާއި، ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ގެ  

 ބާރ 

މި ޤާނޫނ  ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ   )ހ(  .42
ލިބިެގން  ހ އްދަ  ނ ވަތަ  ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން  ބޭނ މަށްޓަކައި، 

ޚިދ މަތެއް   ބަކަރަންޓ ެގ  ތަންތަން  ފާސްކ ރ މަކީ ލައި  ފޯރ ކޮށްދޭ 
ފެނިއްޖެނަމަ އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  ކ ރަންޖެހޭކަމެއް   ،ކޮންމެހެން 

ނޯޓިސް  ލިޔ މ ން  ތަމްސީލ ކ ރާ ދިނ މަށްފަހ     އެފަރާތަކަށް  އެފަރާތް 
އެފަދަ ތަންތަނަށް ވަދެ، ބަލައި ފާސްކ ރ މާއި،    ފަރާތެއްެގ ހާޒިރ ގައި

ތަކ ެގ ކޮޕީ ޑ ރެކޯކޯޑ ކ ރ މާއި  ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ރިފޮޓޯ ނެގ މާއި،  
 ެގންދިއ މ ެގ ބާރ  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  ދައިހަ
 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކ ން ލައިސަންސް ލިބިެގން ފޯރ ކޮށްދޭ  )ށ(  
ފެންވަރާ ހޯދ މަށް  އޮގ ޅޭޮގތ ން    ޚިދ މަތ ެގ  ބޭނ ންވެެގން  ތޯރިޓީއަށް 

ފަރާތ ން  ލިބިފަިއާވ  ލައިސަންސް  މަޢ ލޫމާތެއް  ކޮންމެ  އަންާގ 
 އޮތޯރިޓީއަށް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

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

ޮއތޯރިޓީން ލައި  ބަ އެއީ  ފަރާތަކ ން  އަންނަ  ފާސްކ ރ މަށް 
 ދޭނެ ލިޔ މެއް ދަްއކަންވާނެެއވެ.  ަގއިޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތެްއކަން އަން

 
ބަ )ރ(   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  ލަިއ  މި  އަންނަ  ފާސްކ ރ މަށް 

   ކ ށެކެވެ.މަސައްކަތަށް ެއއްެވސް ފަރާތަކ ން ހ ރަސްއެޅ މަކީ 
 

ތަނެއްެގ  ފާސްކ ރ މަށް ތަނަކަށް ވަނ މަށް، އެލައި  މި މާއްދާެގ ދަށ ން ބަ )ބ(  
ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ އެތަން ހިންާގފަރާތ ން ހ އްދަ ނ ދީފިނަމަ ނ ވަތަ 
އަދާކ ރަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އޮތޯރިޓީން  ނ ދީފިނަމަ،  ރ ހ ން 
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ވާޖިބ  އަދާކ ރ މަށް އެތަނަކަށް ވަނ މ ެގ ކޯޓ  އަމ ރަކަށް އެދި، ކަމާބެހޭ 
 ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ބާރ  ލިބިެގންވެެއވެ. 

 
އްޞަ ޙާލަތ ގައި އިރ ޝާދ   ޚާ

 ދިނ ން 
 ފޯރ ކޮށްދޭ  ދައިޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ، ކަރަންޓ  އ ފައް )ހ(  .43

އިރ ޝާދ  ދާއި ޮގތ ެގ  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ދިނ މ ަގިއ  ޚިދ މަތް  ރާތަކަށް 

 ދިނ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  އޮތޯރިޓީައށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
 

، ކައި، ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނީބޭނ މަށްޓަމި މާއްދާެގ   )ށ(  
ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވ ން ނ ވަތަ ޢާންމ  ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވ ން 

 ކާރިސާެއއް ކ ރިމަތިވ ން ފަދަ ޙާލަތްތަކަށެވެ. ނ ވަތަ 
 

ނެޭގނެ ޚިދ މަތ ކަރަންޓ ެގ    ދެވޭ   ރަށްރަށ ަގއި   ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން )ހ(  .44 ގ ނެގ ން އަ ޚިދ މަތ ން ކަރަންޓ ގެ   ން 
  ަގާވިއދ ަގިއވާ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަނޑައަޅާނީ  އަގ    މަތީ  އެންމެ

 .  އޮތޯރިޓީންނެވެ ޮގތ ެގމަތިން
 

ޚިދ މަތަކަށް އެްއވެސް  ކަރަންޓ ެގ  ދެވޭ  މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ަގއި   )ށ(  
ަގާވއިދ ަގިއ  ފައިސާެއއް   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ިމ  ނަަގންވާނީ 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގ ެގ ބޭރ ން،  )ނ(  
 ކ ށެކެވެ. ެގ ޚިދ މަތަކަށް ެއއްެވސް އަެގއް ނެގ މަކީ  ކަރަންޓ 

 
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  )ރ(  

ނެޭގނެ އެންމެ   ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތަށްމީހ ން ދިރިއ ޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި  
މ ކޮށް އިޢ ލާންކ ރަންވާނެެއވެ. އަދި މި އަަގށް އަންނަ ންމަތީ އަގ ތައް ޢާ

 މ ކ ރަންވާނެެއވެ. ންބަދަލ ތައް ަގާވއިދ ން ޢާ
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މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދ މަތ ެގ އަގ  މީހ ން ދިރިއ ޅޭ  )ބ(  
ކައ ންސިލ   ރަށެއްެގ  ެއ  ކަނޑަައޅާނީ  މަޝްވަރާެގ  ރަށްރަށ ަގއި  ެގ 

 ންނެވެ.މަތި
 

ކަނޑައެޅ މ ަގިއ    ައގ   ޚިދ މަތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި (ޅ)  

އަންނަނިވި  ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ  އަެގއް  ެއކަށީެގންާވ  އިންސާފ ވެރި 
 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
 ؛ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އި ކަރަންޓ  އ ފެއްދ މާ  (1)   

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

 
ިއއާދަ  ދައިއ ފައް  (3)    ކަރަންޓ ަގއި  ހަކަތަ   ފޯރ ކޮށްދޭ  ކ ރަނިވި 

 ؛އެކ ލެވޭ މިންވަރ 
 

ކ ރިއަށް   (4)    ޮގތެއްަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 
 ؛ެގންދިއ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ 

 
 ؛ދިރިއ ޅ މ ެގ ޢާންމ  ޙާލަތ   (5)   

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

ފަރާތްތަކަށް ކ ރާނެ އަސަރާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދައ ލަތ ެގ 
 ފަރާތ ން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް. 

 
ައަގ ( ކ)   ވިއްކާ  ކަރަންޓ   ފަރާތަކ ން  ދޭ  ޚިދ މަތް  ބަދަލެްއ ކަރަންޓ ެގ  ށް 

ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ެގންނަންވާނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  
ހ އްދަ  އޮތޯރިޓީެގ  ހ ށަހަޅައި،  އޮތޯރިޓީއަށް  ޮގތ ެގމަތިން 

 ހޯދ މަށްފަހ އެވެ.
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( ެގ ދަށ ން ކަރަންޓ  ވިއްކާ ައަގށް ބަދަލ  ެގނައ މަށް ކމި މާއްދާެގ ) ( އ)  

ގ ޅިެގން އެ ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހަޅާ   އޮތޯރިޓީއަށް ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ންތަކާ
 ، ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ސާޅީސްފަހެއް)  45ތާރީޚ ން ފެށިެގން ިގނަެވެގން  

އޮތޯރިޓީން އެ ހ ށަހެޅ މާ ގ ޅޭޮގތ ން ވަކި ޮގތެއް ނިންމައި، ހ ށަހެޅި  

 ފަރާތަށް އަންަގންވާނެއެވެ. 
 

ެގނައ މ ެގ  ކަރަންޓ  )ވ(    ބަދަލެއް  ައަގށް  ޚިދ މަތ ެގ  )އެކެއް(    1ެގ 
ދ ވަހ ެގ ކ ރިން އެކަން ޚިދ މަތް ހޯދަމ ންދާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔ މަކ ން މަސް

 އަންަގންވާނެެއވެ.  
 

ޚިދ މަތަށް އެދ މާއި އަގ   
 ދެއްކ ން 

 )ހ(  .45
 

ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތަށް އެދޭ ފަރާތ ން އެކަމަށް އެދި ހ ށަހަޅާނީ ކަރަންޓ ެގ 
ސަރަޙައްދަށް   ބޭނ ންވާ  ހޯދަން  ޚިދ މަތް ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 

ލިބިފައިާވ   ލައިސަންސް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް 
 ފަރާތަކަށެވެ. 

 
ތަކާިއ،  ޠ ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް ޚިދ މަތްދެވޭނެ ޝަރ   )ށ(  

ެއއްބަސްވ މެްއަގިއ   ބަޔާންކ ރާ  ޮގތް  ކަނޑަެއޅޭ  އަގ   ޚިދ މަތ ެގ 
ސޮިއ   ފަރާތ ން  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ފަރާތާއި،  ޚިދ މަތްދޭ 

   ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
ެއއްޮގތަށް ޚިދ މަތް    މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއއްބަސްވ މާ މި )ނ(  

ފަރާތ ން  ބޭނ ން ައގ   ކ ރާ  ފަރާތަށް ޚިދ މަތ ެގ  ޚިދ މަތްދޭ  ގަވާއިދ ން 
 ދައްކަންވާނެއެެވ. 

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

އޮތޯރިޓީން  ނ ދާނަމަ،  ދައްކަމ ން  ފަރާތ ން  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް 
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މެދ    ވަގ ތީޮގތ ން  ޚިދ މަތް  ކ ރ މާއި،  ޖޫރިމަނާއެއް  ހ އްދަކ ރާ 
 ކަނޑާލ މ ެގ ޙައްޤ  ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

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

ތަފާތ ކ ރ މެއް ެގންގ ޅެެގން ނ ވާނެެއވެ. އަދި ފަހ ން ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތެއްެގ  

ފެންވަ ޚިދ މަތ ެގ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދަމ ންެގންދާ  ޚިދ މަތް  ކ ރިން  ރ  ސަބަބ ން 
 ދަށްވެެގން ނ ވާނެއެެވ. 

 
ކ ރާ    މަސައްކަތް ކަރަންޓ ގެ
 ފަރާތްތައް 

މަސައްކަތް ކ ރެވޭނީ އެކަމަށް އޮތޯރިޓީން ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިާވ    ކަރަންޓ ެގ )ހ(  .47
 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

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

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކ ން  އެދޭ  މަސަްއކަތްކ ރަން  ކަރަންޓ ެގ 
 ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ.  ލައިަގާވއިދ  މިނިސްޓްރީން އެކ ލަވާ 

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

ފަރާތްތަކ ެގ ކިބައިަގއި ހ ންނަންޖެހޭނެ ޝަރ ޠ ތަކާއި،  މަސައްކަތްކ ރާ  
މަސައްކަތ ެގ ފެންވަރާިއ، ަމސައްކަތ ެގ ހ އްދަ ދޫކ ރެވޭނެ މ އްދަތާއި،  
އ ސޫލ ތަްއ  ބާޠިލ ކ ރ މާގ ޅޭ  ހ އްދަ  އައ ކ ރ މާއި،  ހ އްދަ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

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

 ފަރާތްތަކ ެގ ލިސްޓެއް އޮތޯރިޓީން ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ.  
 

ނ ވަތަ   )ބ(   ޤާނޫނެއް  އެހެން  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 
ެގ މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ހ އްދަ ދީފައިާވ  ަގާވއިދެްއެގ ދަށ ން ކަރަންޓ 

ފަރާތްތަކ ން، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 
)އެކެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އަލ ން ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި މި   1
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ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 
 އޮތޯރިޓީއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

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

 ެގ މަސަްއކަތްކ ރ މަކީ ކ ށެކެެވ. ކަރަންޓ 

 
ކަރަންޓ ގެ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް  

އިންކާރ ކ ރ ން ނ ވަތަ  
 މެދ ކަނޑާލ ން 

މެނ ވީ  .48 މެދ ވެރިވެެގން  ޙާލަތެއް  ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ  ކަރަންޓ ެގ  ، އަންނަނިވި 
އޮެވެގން އިޚްތިޔާރެއް  ފަރާތ ެގ  އެްއވެސް  ، ޚިދ މަތްދޭ  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އިންކާރ ކޮށް، ޚިދ މަތް މެދ ކަނޑާލައިެގން  ފަރާތަކަށް ކަރަންޓ   
 ނ ވާނެެއވެ. 

 
ފީ   )ހ(   ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ޚިދ މަތްދޭ  ހޯދާފަރާތ ން  ޚިދ މަތް 

 ؛އެއްބަސްވެފަިއވާ ޮގތަށް ނ ދެްއކ ން
 

ޢަމަލ ކ ރ މަށް  )ށ(   ފަރާތ ން  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 
އެއްބަސްވެފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ، އެކަން 

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

ޮގތާ )ނ(   އެްއބަސްވެފަިއވާ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ކަރަންޓ    ކަރަންޓ   ޚިލާފަށް 
ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން، ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ ން ދޫކޮށްފަިއާވ  
ޢާންމ ންނަށް   ނ ވަތަ  ައސަރ ކ ރ މާއި  ނ ރަނަގޅ   ކަރަންޓަށް 

 ؛ނ ރައްކާވާފަދަ ޙާލަތެއް ކ ރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކ ރ ން
 

ބަލަން   )ރ(   ކަމެއް  ކަރަންޓާގ ޅޭ  ފަރާތ ން  ބޭނ ންވެެގން  ޚިދ މަތްދޭ 
ކަރަންޓ ލާފައިާވ ތަނަށް ވަންނަން ބޭނ ންވާ ޙާލަތެްއަގިއ ޚިދ މަތް ހޯދާ  

 ؛ފަރާތ ން އެކަމަށް ހ ރަސް އެޅ ން
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ނ ވަތަ  )ބ(   ތަޅާލ މަށް  ބަެއއް  ތަނ ެގ  ނ ވަތަ  ތަން  ކަރަންޓ ލާފައިވާ 
 ؛ެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތ ން އަމ ރެއް ނެރ ންދައ ލަތ ރޫޅާލ މަށް 

 
ހ އްދައާ )ޅ(   ފަރާތ ެގ  ނިޒާމެއް   ޚިދ މަތްދޭ  އ ފައްދާ  ކަރަންޓ   ނ ލައި 

 ކަރަންޓ  ވިއ ަގއާ ގ ޅަިއެގން ބޭނ ންކ ރ ން.

 
ޤާނޫނ ގެ    ނ ލައި ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތ ން މި  ޚިދ މަތް ދޭ ފަރާތ ގެ ހ އްދައަކާ )ކ(   

ކަރަން  60 ފަދަ،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ނަހަމަގޮތ ގައި   ޓ ވަނަ 
 ؛ބޭނ ންކ ރ މ ގެ ޢަމަލެއް ހިންގ ން

 
ކަރަންޓ  ޚިދ މަތްދޭ  

ވަސީލަތްތަކަށް ގެއްލ ން ދިނ މާއި  
 މަސައްކަތަށް ހ ރަސްއެޅ ން 

ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ ވަސީލަތްތަކަށާއި ޚިދ މަތަށް ަގސްދ ަގިއ ެގއްލ ން   .49
ކެވެ.  ކ ށެދިނ މާއި ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ދަތިކ ރ މ ެގ ެއްއވެސް ޢަމަލެއް ކ ރ މަކީ  

 މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ެއފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ:
 

މ ދަލަށް ޚިދ މަތްދޭ   )ހ(    ހ ރަސްއެޅ މާއި  މަސައްކަތަށް  ފަރާތ ެގ 
 މާއި ބަދަލ ެގނައ ން.ެގއްލ ން ދިނ 

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

 
ތެރެއިން   )ނ(    ޢިމާރާތްތަކ ެގ  ޯގްއޗަށާއި  ފަރާތ ެގ  ޚިދ މަތްދޭ 

ސަރަޙައްދ ތަކަށް ހ އްދަނެތި ޢާންމ ން ވަނ ން މަނާކޮށްފައިވާ  
 ވަނ ން.

 
ކޮށްފައިވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާިއ މ ޚިދ މަތްދިނ މަށް ޤާއި )ރ(   

 އެފަދަ އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ެގއްލ ން ދިނ ން.
 

ކަރަންޓ  ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ން  
މަސައްކަތްކ ރ މަށް ތަންތަނަށް  

 ވަނ މަށް ހ ރަސްއެޅ ން 

އެފަރާތ ެގ    .50 ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  ދީފަިއވާ  ހ އްދަ  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ 
ވަނ މާއި،   ތަނަކަށް  އެ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތެއް  ކަރަންޓާގ ޅޭ  މ ވަްއޒަފަކ ، 
ދަށ ަގިއާވ   މިލްކ ވެރިކަމ ެގ  ފަރާތ ެގ  އެ  ކ ރ މާއި،  މަސައްކަތެއް  ކ ރަންޖެހޭ 
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މެއް ކ ރ މަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް  އެްއޗެއް ެގނައ ާމއި، ެގންދިއ ން ފަދަ ކަ
 ކެވެ.  ކ ށެ ހ ރަސް އެޅ މަކީ  ފަރާތަކ ންނެތި އެއްެވސް 

 
ހަކަތައިގެ ވަސީލަތަށް ޚާއްޞަ  

 ސަރަޙައްދ  ކަނޑައެޅ ން
ހަކަތައިެގ ަވސީލަތް މ އްސަނދި ސަރަޙައްދެއްެގ ޮގތ ަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ   )ހ(  .51

ފާހަަގކ ރެިވއްޖެނަމަ، ސަރ ކާރ ެގ ކަމާބެހޭ ިއދާރާތަކ ެގ  ސަރަޙައްދެއް  
މަޝްވަރާެގ މަތިން އެ ސަރަޙައްދެއް "ހަކަތަިއެގ ަވސީލަތަށް ޚާއްޞަ  
މިނިސްޓަރަށް  ބާރ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ޮގތ ަގިއ  ެގ  ސަރަޙައްދ " 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
 

ހަކަތަިއެގ ަވސީލަތަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ަވކި ސަރަޙައްދެއް   )ށ(  
އެ ސަރަޙައްދެްއެގ    ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދ ެގ ޮގތ ަގއި 

ފާހަަގކޮށް  ޗާޓ ަގއި  ޮގތަށް  ެއނޭގ  ކޯޑިނޭޓްސް  ޖޯްގރަފިކް 
 ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. ޓ ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެދިވެހި
 

ޚާްއޞަ   )ނ(   ވަސީލަތަށް  ވަކި  ހަކަތައިެގ  ޮގތ ަގއި  ސަރަޙައްދެްއެގ 
ސަރަޙައްދ    ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް، އެހެން ބޭނ މަކަށް އެ
 ބޭނ ންކ ރަންވާނީ މިނިސްޓްރީެގ ހ އްދަ ހޯދައިެގންނެވެ. 

 
ކަނޑަެއޅި   )ރ(   ޮގތ ަގިއ  ސަރަޙައްދެްއެގ  ޚާްއޞަ  ވަސީލަތަށް  ހަކަތައިެގ 

އެހެން   ނ ވަތަ  ސަރަޙައްދަކީ  ދަށ ަގިއ  މިލްކ ވެރިކަމ ެގ  ފަރާތެްއެގ 
ބެލެނިވެރިކަމ ެގ ދަށ ަގއި އޮތް ސަރަޙަދެއްނަމަ، އެ ސަރަޙައްދަށް އިތ ރ  
ބަދަލެއް އަތ ވެދާނެ އެްއވެސް ކަމެއް ކ ރަންވާނީ މިނިސްޓްރީެގ ހ އްދަ  

 ލިބިެގންނެވެ. 
 

ކަރަންޓ ގެ  
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި  

ސާމާނާއި ތަކެތީގެ  
 ރިކަން މިލްކ ވެ 

ޤާއި  )ހ(  .52 ވަސީލަތްތައް  ދިނ މަށް  މ ކަރަންޓ ެގ  ޚިދ މަތް  ޮގތ ން،  ކ ރ މ ެގ 
ެއއްޮގތަށް   ގަވައިދ ތަކާ  ކަމާބެހޭ  ފަރާތ ން  ލައިސަންސްދީފަިއވާ 
ތަރައްޤީކ ރާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި، ހަރ ކ ރެވޭ ސާމާނާިއ ތަކެއްޗަކީ،  

ފަރާތެއްެގ   ނ ވަތަ އެހެން  ބިމެްއަގިއ  ދަށ ަގިއވާ  މިލްކ ވެރިކަމ ެގ 
ތަކެއްޗަކީ   އެ  ވީނަަމވެސް،  ކަމ ަގއި  ތަކެތި  ހ ންނަ  ޢިމާރާތެއްަގއި 

 ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ މިލްކެކެވެ. 
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އޮތްނަމަވެސް )ށ(   އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޚިދ މަތް  ، މި  ކަރަންޓ ެގ 
އަގ    ފަރާތ ން  ހޯދާ  ޚިދ މަތް  ކޮށްފައިާވ    ޞްޚަލާ  ކައިދައްހޯދ މަށް، 

 ސާމާނާއި ތަކެތީެގ މަްއޗަށް ިމ މާއްދާއެއް ނ ހިނާގނެއެވެ. 
 

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

 
ހަކަތަ އިޤްތިޞާދ ކ ރ މާއި،  
މަލީ  ޢަހަކަތަ ސަމަކާރަކ ރ މ ގެ 

 މަޝްރޫޢ  

ބޭނ ންކ ރ މަށް   .53 ހަކަތަ  ޮގތަށް  ޚަރަދ ކ ޑަވާނެ  އިޤްތިޞާދ ކ ރ މާިއ،  ހަކަތަ 
އެކ ލަވާ މިނިސްޓްރީން  މަޝްރޫޢެއް  ޢަމަލީ    ލައިބާރ އެޅ މ ެގ 

މަޝްރޫޢަށް  ޛ ތަންފީ އެ  އަދި  ރިޢާޔަތްކޮށް ކ ރަންވާނެެއވެ.  ޙާލަތަށް  ވަގ ތާއި 
 ެގންނަން ފެންނަ ބަދަލެއް ެގނައ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  މިނިސްޓްރީައށް ލިބިެގންވެެއވެ.

 
މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މާއި  

 ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި ބެލެހެއްޓ ން 
ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރަމ ން ެގންދާކަން ދެނެަގތ މަށްޓަކަިއ    އިސްރާފ ކ ޑަކޮށް )ހ(  .54

އެކަމާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށް ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރާ ތަނެްއެގ ވެރިފަރާތަކަށް 
 އެ މަޢ ލޫމާތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އޮތޯރިޓީއަށް އެންިގދާނެެއވެ. 

 
ހޮޓާ )ށ(   ޓޫރިސްޓް  ފެކްޓަރީތަކާއި  ކާރ ޚާނާތަކާިއ،  ތަކާިއ  ޢިމާރާތްތަކާއި، 

ހަކަތަ  ޓ ޒޯރި ޮގތ ަގިއ  ން  އިސްރާފ ވ ތަކ ަގއި  ފ ރިހަމަ  ކ ޑަކ ރ މާިއ، 
ރެކޯ މަޢ ލޫމާތާއި  މިންވަރާބެހޭ  ބޭނ ންކ ރާ  އޮތޯރިޓީން   ޑ ހަކަތަ 

ެއ   ބެލެހެއްޓ މަކީ  އެްއކޮށް  ެއއްޮގތަށް  ަގަވއިދާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 
 ތަންތަނ ެގ ވެރިފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

 
) )ނ(   މާއްދާެގ  ރެކޯށމި  މަޢ ލޫމާތ   ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި   ޑ  ( 

  ކެެވ.ކ ށެބަލަހައްޓަމ ން ނ ެގންދިއ މަކީ  
 

ބޭނ ންކ ރ މާބެހޭ  ހަކަތަ 
ގަވައިދާއި މިންގަނޑ ތައް  

 އެކ ލަވާލ ން 

  އިސްރާފ ވ ން ކ ޑަކ ރ މާއި އަންނަނިވި ދާއިރާތައް ހިމެނޭ ޮގތ ން ހަކަތަ   )ހ(  .55
ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި  ހަކަތަ  ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ 

މިންަގނޑ ތައް   ެއކ ލަވާަގަވއިދ ތަކާއި    ލައި އޮތޯރިޓީން 
 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ.   
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  މިންަގނޑ ތަކާއި   ހ ންނަންޖެހޭ  އާލާތްތަކ ަގއި  އ ފައްދާ  ހަކަތަ  (1)   

 ހ ންނަންޖެހޭ   އާލާތްތަކ ަގއި  ބޭނ ންކ ރާ  ކަރަންޓ 
 ؛މިންަގނޑ ތައް

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

 
ވަކި މިންަގނޑަކަށްވ ރެ ދަށް ިގންތީެގ އާލާތްތަްއ އ ފެއްދ ާމއި،   (3)   

 ؛ރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރ މާިއ، ބޭނ ންކ ރ ން މަނާކ ރ ންވެހިދި
 

ހަކަތަ   އިސްރާފ ވ ންހަކަތަ    (4)    ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ  ކ ޑަކ ރ މާއި 
ހަރ ކ ރ މ ެގ މިންވަރ   ބޭނ ންކ ރާ   އާލާތްތަކ ަގއި 
 ؛މިންަގނޑ ތައް

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

ހާމަކޮށްދިނ މަށް    ބޭނ ންކ ރާ މާރާތްތަކާއި، ޢިމިންވަރ  
ރި ހޮޓާ،  ޓޫރިސްޓް  ިގންތިކޮށް ޒޯޓ ކާރ ޚާނާތަކާިއ،  ތައް 

 ؛ދަރަޖަކ ރާނެ މިންަގނޑ ތައް
 

ހ ންނަންވާ   (6)    ކިބަިއަގިއ  ފަރާތްތަކ ެގ  އޮޑިޓްކ ރާ  ހަކަތަ 
ބަލަންޖެހޭ  އޮޑިޓްކ ރ މ ަގިއ  ހަކަތަ  ޝަރ ޠ ތަކާއި 

 ؛ތައް ލ މިންަގނޑ ތަކާއި އ ސޫ
 

ފ ރިހަމަ   އިސްރާފ ވ ން ކ ޑަކ ރ މާއި، ޢިމާރާތްތަކ ަގއި ހަކަތަ    (7)   
 ޮގތ ަގއި ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށް ހ ންނަންޖެހޭ މިންަގނޑ ތައް. 

 
 )ށ(  

) 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ހަކަތަ މި  މިންަގނޑ ތަކަށް 

ބޭނ ންކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ން ެގންދޭތޯ ބެލ މަށްފަހ     ދައިއ ފައް
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ފެނިއްޖެނަމަ، އޮތޯރިޓީއަށް  ހ ރިކަމަށް  ކަމެްއ   އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ 
ބަލައި  ކ ޑަބޮޑ މިނަށް  ެއކަމ ެގ  މަޝްވަރާާއއެކ     މަށް އެކަ  ދެފަރާތ ެގ 

ކަނޑައަޅާ   ތެރޭަގިއ  ެއކަށީެގންވާ  އޮތޯރިޓީން  މ އްދަތެްއެގ 
ޮއތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރ   އެންގ މ ެގ  ފަރާތަކަށް  އެ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
 

އެނާޖީ އެފިޝެންސީ ސެޓްފިކެޓް  
 ދިނ ން 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ   )ހ(  .56 އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަކ ން،  ބޭނ ންކ ރާ  ހަކަތަ 
ކަރަންޓ    އަދި  ބޭނ ންކ ރާނަމަ،  ހަކަތަ  ރަނަގޅަށް  މިންަގނޑަށްވ ރެ 
ހެޔޮޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރާކަމ ެގ ސެޓްފިކެޓަށް އެދި އެ ފަދަ ފަރާތަކ ން 
ެއްއ   ސެޓްފިކެޓް'  އެފިޝެންސީ  'ެއނާޖީ  އެކަމަށް  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ 

 ދޫކ ރ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
 

ަގިއ ބަޔާންކ މި )ށ(   ރާ އެނާޖީ އެފިޝެންސީ ސެޓްފިކެޓް  މާއްދާެގ )ހ( 
ކަންކަމާގ ޅޭ  ޙާޞިލ ފަރާތަކަށް  ލިބޭ   ޤާނޫނ ެގ ޞީތަފްވާ  މި  ލ ތައް 

 ދަށ ންހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ސެޓްފިކެޓަށް އެދި ހ ށަހެޅ މާއި، ެއ   (ނ)  
ސެޓްފިކެޓް ބާޠިލ ކ ރ މާިއ، ސެޓްފިކެޓްެގ އިދާރީ ފީ ކަނޑައެޅ މާބެހޭ  

 އ ސޫލ ތައް އޮތޯރިޓީން އެކ ލަާވލައި ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ.  
 

  ހަކަތައިގެ އޮޑިޓަރ ން
 ކަނޑައެޅ ން 

އޮޑިޓަރ ންހަކަތައިެގ )ހ(  .57 ދާއިރާއިން  އޮތޯރިޓީއަށް     ބާރ   ކަނޑައެޅ މ ެގ 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
އޮޑިޓަރ ން  )ށ(   ކިބައިަގިއ  ެގ  ހަކަތައިެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  ކަނޑައަޅާ  ޮގތ ަގއި 

ޝަރ  ހަކަތަިއެގ  ޠ ހ ންނަންޖެހޭ  އަދި  ތަޖ ރިބާ  ފެންވަރާއި  ތަކާއި 
ޮގތ ަގއި ދަފްތަރ ވ މާބެހޭ އ ސޫލ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  އްެގއޮޑިޓަރެ 

 ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
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އޮޑިޓަރެއް  )ނ(   ދަފްތަރެއް ެގ  ހަކަތައިެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  ކަނޑައަޅާ  ޮގތ ަގއި 
 އޮތޯރިޓީން ބަލަހައްޓަންވާނެެއެވ. 

 
ހަކަތައިގެ އޮޑިޓް ހެދ މަށް  

 އެންގ ން 
ފަރާ )ހ(  .58 ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ  ޚިދ މަތް  ތެރެއިން، ތަކ ތްހަކަތައިެގ  ހަކަތަ   ެގ 

ރިޢާޔަތްކޮށް   ނިސްބަތަށް   100  މަހަކ   ންތިކ ރެިވެގން،ިގބޭނ ންކ ރާ 

އޮތޯރިޓީއަށް ށް  ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރާ ފަރާތަކަ  ިގނައިންއަށްވ ރެ  ވޯޓް  ކިލޯ
މ އްދަތެ އެކަށީެގންވާ  ހެދ މަށް  އްފެންނަ  އޮޑިޓް  ހަކަތަިއެގ  ަގއި 

 އެންިގދާނެެއވެ. 
 

އޮތޯރިޓީން މި   )ށ(   ހަދާނީ  އޮޑިޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 
ޮގތ ެގމަ އެއްޮގތްވާ  މިންަގނޑ ތަކާ  ެއ ތިޤަބޫލ ކ ރާ  އަދި  ންނެވެ. 

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ.   ލައިމިންަގނޑ ތައް އޮތޯރިޓީން އެކ ލަވާ
 

ޮއޑިޓް   )ނ(   ހަކަތަިއެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  ޮއތޯރިޓީން މި 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއާވ   ދަފްރަތ ަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  ޤަބޫލ ކ ރަންވާނީ 

 އޮޑިޓަރަކ  ސޮިއކޮށްފައިވާނަަމެއވެ. 
 

ފަރާތްތަކ ން ކޮންމެ މާލީ   ންސް ލިބިފަިއވާސަދިނ މަށް ލައި  ހަކަތައިެގ ހިދ މަތް  .59 ޓ  ހަކަތައިގެ އަހަރީ ރިޯޕ
އަހަރެްއެގ ތެރޭަގއި، ހަކަތަިއެގ ދާއިރާެގ މަސަްއކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ޮގތާިއ،  
ހަކަތަ މެނޭޖްކ ރެވޭ ޮގތާއި، ބޭނ ންކ ރެވޭ ޮގތް ފަދަ މ ހިންމ  މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭ  

  2 ފ ރަތަމަ  ތައްޔާރ ކޮށް ޖެހިެގން އަންނަ މާލީ އަހަރ ެގ  ޮގތ ން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް
 )ދޭއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި ޢާންމ  ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
ކަރަންޓ  ނަހަމަގޮތ ގައި  

 ބޭނ ންކ ރ ން 
ބޭނ ންކ ރ މަކީ    .60 ނަހަމަޮގތ ަގއި  ބޭނ މަށްޓަކައި ކ ށެކަރަންޓ   ޤާނޫނ ެގ  މި  ކެވެ. 

 ބޭނ ންކ ރ ން ކަމަށް ބެލެވޭނީ: ކަރަންޓ  ނަހަމަޮގތ ަގއި 
 

ދެމެދ ަގއި    ފަރާތާ  ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ދޭ ފަރާތާިއ ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ )ހ(  
ވެފަިއވާ ެއއްބަސްވ މާ ޚިލާފަށް ކަރަންޓ  ދޫކ ރި ބޭނ ން ނޫން އެހެން   
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ބޭނ މަކަށް ކަރަންޓ ެގ ބޭނ ން ކ ރ މާއި، އެހެން ފަރާތަކަށް ކަރަންޓ ެގ 
 ބޭނ ން ކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ދިނ ން.

 
ފަރާތ ން   )ށ(   ދީފައިާވ  ލައިސަންސް  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ކަރަންޓ  

ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ދޭ ފަރާތ ެގ   ކޮށްފަިއވާ ކަރަންޓ  ވިއ ަގއަށްމ ޤާއި
ެއއްެވސް ެއއްޗެއް ގ ޅ ާމއި، ބަެއއް ވަކި ކ ރ މާއި،    ނ ލައި  ހ އްދައަކާ

ބަދަލެއް ެގނައ މާިއ، ެގއްލ ން ދިނ މާއި، ނ ވަތަ އެފަދަ ކަމެްއ ކ ރ މަށް 
 މަގ ތަނަވަސްކޮށް ދިނ ން. 

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

ފަރާތ ެގ   ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ބޭރަށް،  މީހަކަށް  އެހެން  ހ އްދަނެތި، 
 ތަނަކަށް ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތ ން ކަރަންޓ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން.

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

ވަ  ޚިޔާނާތް، ލަތްތަކ ން  ސީބައިތަކާިއ،  ޓެކ ން،  ވަްއކަންކ ރ ން، 
ޚިދ މަތ ން  އޮޅ ވާލ ން،   ނޫންޮގތ ަގއި  ހ އްދަ  ހީލަތްހެދ ން،  މަކަރާއި 

ޚިދ މަތްދޭ   ކަރަންޓ ެގ  ނ ވަތަ  ހޯދ ން،  މަންފާ  ނ ވަތަ  ބޭނ ންކ ރ ން 
 ފަރާތ ެގ ހ އްދަނެތި އެހެން ފަރާތަކަށް ކަރަންޓ  ިވއްކ ން. 

 
 

ތަނަކ  )ބ(   މެދ ކަނޑާލާފައިާވ  ޚިދ މަތް  ފަރާތ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ   ން ޚިދ މަތް 
 .ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ ެގ ހ އްދަނެތި، ޚިދ މަތް ބޭނ ންކ ރ ން
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 ވަނަ ބާބ  ތް ހަ 
 އިންތިޒާމްތައް އިންތިގާލީ  

 
ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ   ހަކަތައިެގ ހިދ މަތްމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން    .61 ކ ރިން ދޫކޮށްފައިވާ ހ އްދަތައް 

ދަށ ން   ިމ ޤާނޫނ ެގ  ހ އްދަތައް  ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ެއކިއެކި  ދާއިރާއިން 
ނ ކ ރާހާ ދެމި    ހިނދަކ   ބާޠިލ   ހަމަވަންދެން  މ އްދަތ   ހ އްދަެއއްެގ  އެ 

އޮންނާނެއެވެ. އަދި އެ ހ އްދައެްއެގ މ އްދަތ  ހަމަވ މަށްފަހ  އަލ ން ެއ ހ އްދަ  
ދޫކ ރެވޭނީ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ  

 އ ސޫލ ތަކާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
 

ޢަމަލ ކ ރެވެމ ން އަންނަ   ލައިމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން އެކ ލަވާ  .62 ޤާނޫނ ތަކާއި ގަވައިދ ތައްކ ރީގެ 
ަގާވއިދ ތަކަށް ޤާނޫނ ތަކާއި  ދާއިރާެގ  ދަށ ން ،  ހަކަތައިެގ  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ޢާންމ ކ ރެވެންދެން  އެކ ލަވަލާއި  ަގަވއިދ ތައް  ކަމާގ ޅޭ  އެކ ލަވާލަންޖެހޭ 
 . ޢަމަލ ކ ރަމ ން ެގންދަންވާނެއެވެ 

 
 ވަނަ ބާބ  އަށް 
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 އެހެނިހެން ކަންކަން 
 

އ ފެއްދ ންތަކަށް  ދިވެހި 
 އިސްކަންދިނ ން 

ތަކެއްޗާިއ    .63 ސާމާނާއި  ބޭނ ންކ ރާ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  އ ފައްދާ  ކަރަންޓ  
ެއ   އ ފެއްދ ންތަކަށް،  އ ފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތެރެއިން  ވަސީލަތްތަކ ެގ 
އެ   އަދި  ފެތޭނަމަ،  މިންަގނޑ ތަކަށް  ޤަބޫލ ކ ރާ  އޮތޯރިޓީން  އ ފެއްދ މެއް 

ފެ ދަށ ން  އ ފެއްދ މެްއެގ  މިޤާނޫނ ެގ  ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ ،  ައަގށް  ންވަރާއި 
އ ފެއްދ ންތަކަށް    ކަރަންޓާ އެފަދަ  މަސައްކަތްތަކ ަގިއ  ކ ރެޭވ  ގ ޅޭޮގތ ން 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. 
 

ދިވެހި ކ ންފ ނިތަކަށާއި  
 ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދިނ ން 

މީހ ން    .64 ވަޒީފާތަކަށް  ދާއިރާެގ  ޝަރ ހަކަތައިެގ  ފ ރިހަމަވާ   ޠ ނެގ މ ަގއި 
މަޝްރޫ އަދި  އިސްކަންދޭންާވނެއެވެ.  މަސައްކަތައް  ޢ ދިވެހިންނަށް  ތަކާއި 

ޝަރ ޠ ހަަމވާ   ކ ންފ ނިތަކަށް   ދިވެހިންނަށާއިޙަވާލ ކ ރ މ ަގއި  ދިވެހި 
 އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. 

 
ފަރާތަކ ން    .65 ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ ން   ކ ރާޚިދ މަތްދޭ  ޙިއްޞާ  މިނިސްޓްރީައށް  ނ ވަތަ    އޮތޯރިޓީއަށް 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ   ސިއްރ   ތެރެއިން  ސިއްރ   މަޢ ލޫމާތ ެގ  މަޢ ލޫމާތ ެގ 
 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

 
ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ތަފާތ   

 ނ ކ ރ ން 
ތަންފީ  މި  .66 ބާރ ތައް  ލިބިފައިވާ  ދަށ ން  ފަރާތަކަށް  ޛ ޤާނޫނ ެގ  ވަކި  ކ ރ މ ަގިއ 

ދިނ މާއި،  އިސްކަންންފާެއއް ހޯދައިދިނ މ ެގ ޮގތ ން ަވކި ފަރާތަކަށް  ޒް މަނާޖާއި
 ކަންކަން ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ.  ށްވަކި ފަރާތަކަށް ެގއްލ ންވާ ޮގތަ 

 
އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ކާރިސާތަކ ގެ  

 މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން 
އ ފެއްދ މާިއ  )ހ(  .67 ކަރަންޓ   ސަރަޙައްދ ަގއި  އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ތެރޭަގިއ،  މަސައްކަތެއްކ ރ މ ެގ  ެއއްވެސް  ދާއިރާެގ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ 
ނ ވަތަ ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ދިނ މ ެގ ތެރޭަގއި މީހަކަށް ނ ވަތަ ތަނަކަށް 

ކްސިޑެންޓެްއ  ނ ވަތަ ތިމާވެއްޓަށް ެގއްލ މެއް ލިބޭ ކާރިސާއެްއ، ނ ވަތަ އެ
އޮތޯރިޓީއަށް   ވަގ ތ ން  ހިނގައިފިނަމަ މަޢ ލޫމާތ   ކަމާބެހޭ  ެއ 

 ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
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ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ )ށ(   މަޢ ލޫމާތ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޮގތ ެގ    މި 
   ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. ތޯރިޓީންހަމަޖައްސައި އޮ އ ސޫލެއް

 
ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ެއކްސިޑެންޓެްއ ނ ވަތަ  މި މާއްދާެގ )ހ(   (ނ)  

ޮއތޯރިޓީއަށް  ބެލ މަށް  އިތ ރަށް  އެކަން  ހިނަގއިފިނަމަ  ކާރިސާެއއް 

ައދި   ލިބިެގންވެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރ   ބެލ މ ެގ  ފެނިއްޖެނަމަ 
ނ ވަތަ  ކ ރަންޖެހޭކަމެްއ  ރަނަގޅ   ބެލ މަށްފަހ ،  އެކަމެއް  އޮތޯރިޓީން 

އަ ޤާނޫނ ެގ ފިޔަވަޅ   މި  ޤާނޫނާއި  މި  ފެނިއްޖެނަމަ،  ޅަންޖެހޭކަމެއް 
ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން އެކަމެއް ރަނަގޅ  ކ ރ މަށް 
އިޚްތިޔާރ    ދިނ މ ެގ  އިރ ޝާދ   ލަފައާއި  ެއޅ މަށް  ފިޔަަވޅ   ނ ވަތަ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 
 

ދައްކަންޖެހޭ  ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން  
 ފީ

މި ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ލިބިެގން ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތެއްެގ އަތ ން   .68
ެގ އިތ ރ ން،  ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ެގ ދަށ ން ދަްއކަންޖެހޭ ފީ

ފީ ހ އްދަ  އިތ ރ   އޮތޯރިޓީެގ  ނެޭގނީ   މ ައއްސަސާއަކ ން،  އެހެން  އެއް 
 ލިބިެގންނެވެ. 

 
ފަރ ދީ ގޮތ ން ޒިންމާ ނަގަން  

 ނ ޖެހ ން 
މި   )ހ(  .69 ކ ންފ ންޏެއްނަމަ،  ނ ވަތަ  މ އައްސަސާއެއް  ފަރާތަކީ  ޚިދ މަތްދޭ 

ެއ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ  ަގވާއިދ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި 
ެގއްލ މަކަށް ތަނެއްެގ މ ވަްއޒަފަކ  އޭނާެގ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ަގއި ލިބޭ  

އެ  ޝަރީޢަތަކަށް  ކ ރެވޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  މައްސަލައަކާ  އެފަދަ  ނ ވަތަ 
އެފަދަ  ނ ޖެހޭނެެއވެ.  ޒިންމާާވކަށް  ފަރ ދީޮގތ ން  މ ވަްއޒަފަކ  
ޙާލަތްތަކ ަގިއ ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭނީ އެ މ އައްސަސާައކ ން ނ ވަތަ ެއ  

 ކ ންފ ންޏަކ ންނެވެ.
 

ަގއި   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  މި  އެފަދައިން 
މާލ ން ލިބ ނ  ގެއްލ މަކަށް ނ ވަތަ އެ މ ވަްއޒަފަކ   ހ މ ވަްއޒަފެްއެގ އި

 ކ ރި ކ ށެްއެގ ޒިންމާ އެ މ ވަްއޒަފަކ  އ ފ ލަންޖެހޭނެއެވެ. 
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އެހެންޮގތަކަށް    .70 ފިޔަވަޅ  އެޅ ން  ޤާނޫނ ަގއި  ޚިލާފ ވާ  މި  ޤާނޫނާ  ިމ  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ، 

 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނީ މި މާއްދާަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ އިދާރީ ައދަބ ތަކެވެ. 
 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(   )ވަނަ    18މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރމާއްދާެގ  ަގއި    ކ ށް ( 
 ލައިކޮށްފިނަމަ ކ ރި ކ ށ ެގ ބާވަތާިއ ކ ށް ތަކ ރާރ  ކ ރި މިންވަރަށް ބަ

  ( ރ ފިޔާފަންސާސްހާސް)  50،000ހާސް( ރ ފިޔާ އާއި  )ދިހަ  10،000
 ؛ރ ންއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖ ރިމަނާ ކ 

 
ޤާނޫނ ެގ   )ށ(   މާއްދާެގ    23މި  ކ ށް  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ށ( 

 ؛ންކޮށްފިނަމަ އަންނަނިވި ޮގތ ެގ މަތިން ޖ ރިމަނާ ކ ރ 
 

 .( ރ ފިޔާފަސްހާސް) 5،000ފ ރަތަމަ ފަހަރ   (1)   
 

 .( ރ ފިޔާދިހަހާސް) 10،000ދެވަނަ ފަހަރ   (2)   

 
ދެ ފަހަރަށްވ ރެ ިގނައިން ކ ށް ތަކ ރާރ  ކ ރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  (3)   

 ( ރ ފިޔާ އިތ ރ  ވާނެެއވެ. ދިހަހާސް) 10،000
 

ޤާނޫނ ެގ   )ނ(   )  30މި  މާއްދާެގ  ކ ށް  ަގއި    (ހވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ރ ފިޔާއިން ޖ ރިމަނާ    (އްލައްކަ)އެ  100،000އެ ފަރާތެއް  ކޮށްފިނަމަ  

 ؛ންކ ރ 
 

ޤާނޫނ ެގ   )ރ(   )  31މި  ާމްއދާެގ  ކ ށް  ނވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި   )
ރ ފިޔާއިން   (މިލިއަން)އެއް  1،000،000  އެފަރާތެއްކޮށްފިނަމަ  
ކ ރ  ބާމާއެކ   ޖ ރިމަނާ  ހ އްދަ  ދީފައިާވ  އޮތޯރިޓީން   ޠިލ އެފަރާތަކަށް 

 ؛ންކ ރ 
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ޤާނޫނ ެގ   )ބ(   )  31މި  މާއްދާެގ  ކ ށް  ރވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި   )
ރ ފިޔާއިން ޖ ރިމަނާ    (ފަންސާސްހާސް)  50،000  ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތެއް

 ؛ންކ ރ 
 

ޤާނޫނ ެގ   (ޅ)   )  35މި  މާއްދާެގ  ކ ށް  ށވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި   )
އްދ ން ޙަކަނޑައަޅާފަިއވާ ސަރަ ފަދަ އ ޅަނދެއް ޕާކ ކ ރަން  އެ  ކޮށްފިނަމަ

  5،000  މެއްެގ ކ ޑަ ބޮޑ މިނަށް ބަލައި އެކަ   ބޭރ ަގއި ބޭްއވި ފަރާތެއް
( ރ ފިޔާާއ ދެމެދ ގެ ފަންސާސްހާސް)  50،000( ރ ފިޔާއާއި  ފަސްހާސް)

 ؛ ކ ރ ންޢަދަދަކ ން ޖ ރިމަނާ
 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ    36ާގނޫނ ެގ    މި ( ކ)   ަގިއ  ާމއްދާެގ )ށ(  ކ ށެްއ  ވަނަ 
އެ ފަރާތެއް  ށްކ   ކޮށްފިނަމަ  ކ ޑަބޮޑ މިނައެކަމެ   ކ ރި    ބަލައި  ށްއްެގ 

ނޫން   ބޮޑ )ެއއް ސަތޭކަ( މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް ވ ރެ  100،000،000
އްދ  ެއކަން ކ ރި ޙަ ތަޣައްޔަރ ވީ ސަރަ  މާއެކ ދަދަކ ން ޖ ރިމަނާ ކ ރ ޢަ

ކ ރ  ސާފ   ނ ވަތަ  ފަރާތަކ ން  ޚަރަދ   ން  ހިނގި  ކ ރ މަށް  ސާފ  
 ؛ދެއްކ ންއެފަރާތަކ ން 

 
އޮތޯރިޓީެގ ހ އްދަ ނ ވަތަ ބަޔާންކ ރާ  އްދާަގއި  މާވަނަ    38މި ޤާނޫނ ެގ   )އ(   

ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ    ލައިސަންސް ނެތި ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ
ޢަދަދަކ ން   1،000،000 ބޮޑ ނޫން  ވ ރެ  ރ ފިޔާއަށް  )ެއއްމިލިއަން( 
 ؛ޖޫރިމަނާކ ރ ން

 
ަގއިވަނަ މާއްދާެގ  42މި ޤާނޫނ ެގ   )ވ(    ޮގތަށް    )ރ(  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

ަމސައްކަތަށް   ފަރާތެއްެގ  އަންނަ  ކ ރ މަށް  ޗެކް  ފަރާތ ން  އޮތޯރިޓީެގ 
އެޅ މ  އެެގ  ހ ރަސް  އަދަބަކީ  ފަރާތެއް    ކ ށ ެގ    10،000ކ ށްކ ރި 

 ؛ދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ންޢަ( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ދިހަހާސް)

 
 ފަދަ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި(  ޅ)  މާްއދާެގ  ވަނަ  47  ޤާނޫނ ެގ  މި )މ(  

  ވ ރެ   ރ ފިޔާައށް(  ދިހަހާސް)10000  ،އަދަބަކީ  ފަރާތެްއެގ  ޢަމަލެއްކ ރާ
 ؛ ޖޫރިމަނާކ ރ ން އަދަދަކ ން ބޮޑ ނޫން
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ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ޢަމަލެއްކ ރާ   49މި ޤާނޫނ ެގ   )ފ(  

އަދަބަކީ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް  ފަރާތެއްެގ  ެގއްލ މ ެގ  ބަލައިއެ     10،000  
ރ ފިޔާއާސްދިހަހާ) ދެމެދ ެގ )ފަސްލަްއކަ(    500،000  އި(  ާއ 

 ؛ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ޢަމަލެއްކ ރާ   50މި ޤާނޫނ ެގ   (ދ)  

  5،000އެ ފަރާތެްއ  ކަމ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް ބަލައި  ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ،  
 ؛ހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ންފަސް)

 
ާމއްދާެގ )  54މި ޤާނޫނ ެގ    (ތ)   ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތަށް  ނވަނަ   )

އަދަބަކީ   ފަރާތެއްެގ  ނ ދާ  ބަލަހައްޓަމ ން    50،000މަޢ ލޫމާތ  
 ؛މަނާކ ރ ން( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިފަންސާސްހާސް)

 
ޮގތަށް   55މި ޤާނޫނ ެގ    (ލ)   ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގއި  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( 

އޮތޯރިޓީން ކަމެއް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ދޭ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ، އެކަން  
  މި ކ ށް ކ ރި ފަރާތ ން ކ ރި ކ ށ ގެ   ނ ކ ރ މަކީ ކ ށެކެވެ. އިޞްލާޙ   

ބަ މިނަށް  ކ ޑަބޮޑ   ފަރާތެްއ  ކަމ ެގ  އެ   50،000ލައި، 
 ؛( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ންފަންސާސްހާސް)

 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ޢަމަލެއްކ ރާ   60މި ޤާނޫނ ެގ     (ގ )  

އަދަބަކީ،   ބަލައި،ފަރާތެއްެގ  މިނަށް  ކ ޑަބޮޑ   ފަރާތެއް ެއ    ކަމ ެގ 
ޢަދަދަކ ން (  ލައްކަ)އެއް  100،000 ބޮޑ ނޫން  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ 

 ؛ޖޫރިމަނާކ ރ ން
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އޮތޯރިޓީއަށް ނ ވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ނ ވަތަ މިނިސްޓްރީާއއި ޮއތޯރިޓީން   (ޏ)  
ަގސްދ ަގިއ   ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި،  މަޢ ލޫމާތެއް  ފަރާތަކަށް  ކަނޑައަޅާ 

ފަރާތެއް   ފޯރ ކޮށްދީފައިާވ  މަޢ ލޫމާތެްއ  ދޮގ    50,000އޮޅ ވާލައި 
 ؛ކ ރ ން( ރ ފިޔާއަށް ވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާފަންސާސްހާސް)

 
    
މިނިސްޓްރީން    )ސ(   ހޯދ މަށް  އޮމަޢ ލޫމާތ   އެދ މ ން، ތޯރިޓީން  ނ ވަތަ 

މިނިސްޓްރީން  އެކަށީެގންވާ މަޢ ލޫމާތެއް،  އެ  ނެތި  ނ ވަތަ   ސަބަބެއް 
މ އްދަތ ަގއި   އޮތޯރިޓީން އެދޭ  ހޯދ މަށް    މަޢ ލޫމާތ  

އަދަބަކީ    ،ފޯރ ކޮށްދީފައިނ ވާނަމަ ފަރާތެއްެގ   -/5,000އެފަދަ 
 .ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ންފަސްހާސް( )

 
ެއއްވެސް ފަރާތަކ ން    ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  70މި ޤާނޫނ ެގ    .71 ވާކ ރ ން އ ޖިނާއީ ދަ

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކ ރާ ޢަމަލެއްަގއި ޖިނާީއ  
އިދާރާތަކަށް   ކަމާބެހޭ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް  އެކަން  އެކ ލެވިެގންވާނަމަ،  ކ ށެއް 

 އޮތޯރިޓީން ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 
 

އަދަބ ގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅާ  
ރ   ފައިސާ ނ ދައްކާނަމަ އިތ 

 ޖޫރިމަނާ ކ ރ ން 

ޖޫރިމަނާ  70މި ޤާނޫނ ެގ    .72 ދަށ ން ކ ރެވޭ  ފައިސާ ދެއްކ މަށް    ވަނަ މާއްދާެގ 
އަންާގ މ އްދަތ ަގއި ދައްކާފަިއނ ވާނަމަ، ދެން ޖޫރިމަނާެގ ފައިސާ ބަލައިަގނެވޭނީ  

ެގ ރޭޓ ން އަރާ  ރ ފިޔާ) ެއއްސަތޭކަ)  100އިތ ރަށް ހިނާގ ކޮންމެ ދ ވަހަކަށް  
 މިންވަރަށްޖެހޭ ފައިސާއާ ެއކ ަގއެވެ.  

 
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފ ެވއްޖެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް    .73 ފިޔަވަޅ އެޅޭ ފަރާތްތަކ ގެ ޙައްޤ  

ެއޅި   އޮތޯރިޓީން  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކ ެގ  ފިޔަވަޅ އަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ފެނިެގން 
( ދ ވަހ ެގ  ނ ވަދިހަ)  90ފިޔަވަޅަކާމެދ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ފަރާތަކ ން އެ މައްސަލަ،  

 ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގންެވއެވެ. ތެރޭަގއި 
 

ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ   )ހ(  .74 ގަވާއިދ  ހެދ ން  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި  ޤާނޫނ މި  ެގ މި 
 ނެވެ. މިނިސްޓްރީން  ހަދާނީ    ަގާވއިދ ތައް  އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭދަށ ން  



51 

 

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

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ  )ހައެްއ( މަސް  6ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ިގނަެވެގން  
 ހަދައި، ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
މި  .75 ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ދިވެހި މި  ގެޒެޓ ަގިއ  ޤާނޫނ   ސަރ ކާރ ެގ 

 ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ. 
 

ނަންބަރ     .76 އ ވާލެވޭ ޤާނޫނ   ޤާނޫނ   ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  )ޢާންމ     96/4މި 
 ބޭނ ންތަކ ެގ ޚިދ މަތާބެހޭ ޤާނޫނ ( އ ވ ނީެއވެ. 

 
ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން ކަނޑައެޅިެގން މި ޤާނޫނ ަގއި ޢިބާރާތެއް ނ ވަތަ ލަފްޒެއް    .77 މާނަކ ރ ން 

ލަފްޒ ތަކަށް   ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ދޭހަނ ވާހާހިނދަކ ،  މާނައެއް  އެހެން 
 އެ ޢިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒ ތަކަށް ތިރީަގއި ދީފައިެއވާ މާނަކ ރ މެވެ.  ،ދީފައިއެވަނީ 

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

ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ހ އްދަދީފައިާވ  ހަކަތައި ލައިސަންސް ދީެގން  
 ސަރަޙައްދެވެ. 

 
  ' ރެިގއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ'   'ޔ ޓިލިޓީ'"އޮތޯރިޓީ" ކަމ ަގއި ބ ނެފައި ެއވަނީ،   )ށ(  

 އަށެވެ. 
 

ދާއިރާެގ  )ނ(   ހަކަތަިއެގ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމ ަގއި  "މިނިސްޓްރީ" 
ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއާވ   މަސްއޫލިއްޔަތ   ކަނޑަެއޅ މ ެގ  ސިޔާސަތ ތައް 

 ސަރ ކާރ ވެ ވ ޒާރާއަށެެވ. 
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ދާއިރާެގ  )ރ(   ހަކަތަިއެގ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމ ަގއި  "މިނިސްޓަރ " 
ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއާވ   މަސްއޫލިއްޔަތ   ކަނޑަެއޅ މ ެގ  ސިޔާސަތ ތައް 

 ސަރ ކާރ ވެ ވ ޒާރާެގ ވަޒީރަށެެވ. 
 

ނަާގ  )ބ(   އަޑިން  ބިމ ެގ  ކަރަންޓާއި،  އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ހަކަތަ" 
ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އ ފެއްދ ންތަކާއި ބާވަތްތަކާއިޕެޓްރޯލިއަމްެގ     ޭގހާއި،   ، ، 

ތަކާއި، ދިރޭތެކޭތީެގ  ބިމ ެގ ައޑިން އ ފެދޭ ހޫނާިއ، ނިއ ކްލިއަރ މާއްދާ
ބައިތަ އ ފ ދޭ  ފަނާވ މ ން  އިންސާނ ންެގ ކ ންނާބާވަތްތައް  އި، 

އިރ ެގ އަތްާވއި،    އި،ންނާރީާއއިންނާއި ޤ ދ ރަތީ ޮގތ ން އ ފެދޭ ކ ނިޒަ
ދާ  އިން އ ފެދޭ ނ ވަތަ އ ފައް ޒަރީއާދިޔަވަރ ެގ    ޮއއެވަރާއި  ވަޔާއި ރާޅާއި، 
 ހަކަތައަށެވެ. 

 
"ކަރަންޓ ލ މ ެގ މަސަްއކަތް" ކަމ ަގއި ބ ނެފައި ެއވަނީ، ވަިއރ ކ ރ ން،   )ޅ(  

ިއންސްޓޯލްކ ރ ން،   ޑިޒައިންކ ރ މާއި  ޑިސްޓްރިބިއ ޝަން ޕެނަލް 
ޖެނެރޭޓަރ   އިންސްޓޯލްކ ރ ން،  ޑިޒައިންކ ރ މާިއ  ނެޓްވޯކް 
ކަރަންޓ ެގ   ކ ރާ  ހިމެނޭޮގތ ން  ކަންކަން  އިންސްޓޯލްކ ރ ންފަދަ 

 މަސައްކަތްތަކަށެވެ. 
 

ކަމަށް   ތްތައް އ ފ ލާ އ ޅަނދ "ޕެޓްރޯލިއަމް ނ ވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ ބާވަ" )ކ(   
އެވަނީ ހ ންނަންވާނެކަމަށް  ،ބ ނެފައި  އ ޅަނދެއްަގއި  އޮތޯރިޓީން   އެ 
އެކ ލެވޭ  ޠ ޝަރ   ޞައްޚާކަނޑައަޅާފަިއވާ   ޕެޓްރޯލިއަްމ ތަކެއް  އަދި 

ބާވަތެްއ   ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ހ އްދަ ނ ވަތަ  ދޫކ ރާ  އޮތޯރިޓީން  އ ފ ލ މަށް 
 ށެވެ.ނދ  ފަހަރަޅަލިބިފައިވާ ެއްއަގމާއި ކަނޑ ަގިއ ދ އްވާ އ  

 
ެގ  ހަކަތައިނޫނ ެގ ދަށ ން  ޤާކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނީ، މި    "ލައިސަންސް" ( އ)  

ދ މަތް ދިނ މަށް އޮތޯރިޓީން ދޫކ ރާ ލައިސަންސް/ހ އްދަ އަށާއި ަވގ ތީ  ޚި
 ލައިސަންސް/ހ އްދަ އަށެވެ. 
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ދާއިރާ"   )ވ(    އެވަނީ،"ހަކަތަިއެގ  ބ ނެފައި  އ ފައް  ކަމަށް  ،  ދައިހަކަތަ 
 ބޭނ ންކ ރ މާ ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހައި ކަންކަެމވެ. ފޯރ ކޮށްދީ އަދި 

 
އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ    ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ،"އެކަށޭނަ ފެންވަރ "   )މ(  

 ފެތޭޮގތަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މެވެ. ށްމިންަގނޑ ތަކަ

 
އަގ "   )ފ(   ެއވަނީ،"އެކަށޭނަ  ބ ނެފައި  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ޚިދ މަތް    ކަމަށް 

ހިނާގ ޚަރަދާއި ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކ ެގ މާލީ ތަނަވަސްކަން  
ކަނޑައެޅ މ ަގިއ   އަގ   ޚިދ މަތ ެގ  ކަރަންޓ ެގ  މިންވަރާއި  ހ ރި 

 ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތާއި އެްއޮގތްވާޮގތަށް ކަނޑަެއޅޭ ައެގކެވެ. 
 

 
_____________________________________ 

 


