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 2021/18ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
 

 

 ޤާނޫނު  ހަކަތައިގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 

 ބާބު  އެއްވަނަ 
 ފެށުން 

 

 

މިއީ، ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ހަކަަތ އުފެއްދުމާއި، ހަކަަތ ބޭނުންުކރުމާއި، ަހކަަތ   .1 ތަޢާރުފް 

ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، ަހކަތައިގެ ޚިުދމަތް ބޭނުންކުާރ 

ޚިދުމަތެްއގެ ގޮތުގައި ަހކަަތ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަާކއި، ޢާންމު ބޭނުންތަކެއްގެ 

ފޯރުކޮށްދޭ ަފރާތްތަކުެގ ޙައްޤުތަކާިއ ޒިންމާތަްއ ކަނަޑއަޅައި، އެފަަދ 

ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ހިފަހައްޓަިއ، ޚިދުމަތްހޯާދ 

ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންާވ އަގެްއގަިއ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި ކަމާބެޭހ 

ގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ަބޔާންކޮށް، އިއާދަުކރަނިވި ހަކަަތ ފަރާތްތަކު

ނިވި ަތރައްޤީައްށ ކުރިއެުރވުމާއި، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ހަކަަތއިގެ ދާިއރާއަކީ ދެމެހެއްޓެ 

ޓެހި، އަިދ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަަކްށ އްމަގުފަހިކޮށްދޭ، ތިމާވެއްާޓ ރަ 

ސާ ކުޑަ، އަދި ޚަރަދުކުަޑ ބަރުދާސްތު ކުރަިނވި، ޖައްވު ހޫނުކުާރ ގޭުހގެ ހިއް 

 ހަކަތައިެގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކރުމާގުޅޭ އުޫސލުތައް ބަޔާްނކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ.

 

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ިދވެހިާރއްޖޭގެ ހަކަތައިެގ ޤާނޫނު" އެވެ.  .2 ނަން 

 

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީެއވެ.  .3 މަޤްޞަދު 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަކަތައިެގ ދާިއރާެގ ކަންކަްނ ސަާލމަތާިއ  )ހ(  

 ރައްކާތެިރކަމާއެކު ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ހިންގައި ބެލެެހްއޓުން؛

ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ަފރާތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާްތތަކަްށ  )ށ(  

 ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުތަކާިއ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުން؛
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ދިުނމާބެޭހ  ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަްށ ަލއިސަންސް )ނ(  

 އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުން؛

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންެމ ރަށެްއގައިވެްސ އެކަީށގެންވާ ައެގއްގައި،  )ރ(  

އިތުބާރުހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެްއގައި ހަކަތައިެގ ިޚދުމަތް 

 ލިބޭކަން ކަށަަވރުުކރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަކަތަިއގެ ދާއިރާ ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮެތއްގަިއ  )ބ(  

ތަރައްޤީކޮށް، ހަކަަތއިގެ އިސްރާފު ކުޑަުކރުމަށް ހިްތވަރުދީ، އެކަްނ 

ކަށަވަރުުކރުމަށްޓަކައި، އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ 

އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރަމުްނ ގެންދާކަްނ ޔަޤީންކޮށް، މޮނިޓަރުކރެވޭެނ 

 ޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން؛ނި

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހަކަަތއިގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްގަިއ   )ޅ(  

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކުރިެއރުވުމުަގއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަުކގެ ޒިންާމތަކާިއ 

 ބާރުތައް ކަނޑައެޅުން؛

ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތްތަްއ ޤާއިމުުކރުމާއި، ހިންގުމުެގ ެތރެއިްނ  )ކ(  

 ތިމާވެއްޓާއި ޢާންމު ިޞއްޙަތަށް ލިޭބ ގެްއލުން ކުޑަުކރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ލިބެންހުރި ހަކަތަިއގެ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންުކުރމުގަިއ  )އ(  

މިހާރުެގ ޖީލުތަކަށާއި، އަންނަން އޮްތ ޖީލުތަކަްށ ދެމެހެްއޓެނިިވ 

ރައްކާެތރިުކރުމާއި، ގޮތެއްގައި ބޭނުންުކރެވޭނެގޮތަށް އެ ވަސީލަތްތަްއ 

ތަރައްޤީުކރުމާއި، އަދި ޭއގެ މަންފާ ފުރިަހމައަްށ ، ޙިމާޔަތްކުރުމާއި

 ލިބިދެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ކަނޑައަޅަިއ ތަންފީޛުކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަކަތަިއގެ ދާއިރާ ަތރައްޤީކޮށް، ކުިރައރުވައި،  )ވ(  

ޕްލޭން އެުކަލވާލައި، ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރު ރަނގަޅު ުކރުމަށް 

އޭގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަުއލަތުގެ ކަމާެބހޭ އިދާާރތަކަްށ 

 ބާރުއަޅައި ހިްތވަރުދިނުން؛

ދިވެހިރާއްެޖ ކާބަން ނެޓް ޒީޯރ ޤައުމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ަކމާބެޭހ  )މ(  

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަުކގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ ލަނޑުދަނޑިތަްއ 

ޙާޞިލުކުރުމުެގ ގޮތުްނ ިއއާދަކުރަިނވި ހަކަތައަްށ ދިވެިހާރއްޖޭެގ 
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ހަކަތައިގެ ދާިއރާ ބަދަލުުކރުމަށް އެކުލަާވލަންޖެހޭ ޕްލޭން ެއކުލަާވލުން؛ 

 އަދި

ހަކަތައިެގ ވަސީލަތްަތކާއި ޚިދުމަތްތަކަްށ ޤަޞްދުގަިއ ދޭ ގެްއލުމުެގ  )ފ(  

         ކޮށްިދނުމާިއ ސަބަބުން ނުވަތަ ަހކަތައިެގ ޚިދުމަތްތައް ފޯރު

އެ ޚިދުމަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުަގއި އިހުާމލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ެގއްލުާމ 

 ގުޅިގެން އެފަދަ ަފރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމކުރުން.
 

ޤާނޫނު ހިންގުމާއި ސިޔާސަތު 

 ކަނޑައެޅުން 

ކަނޑައަޅާ ސިޔާަސތުތަާކ ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާީނ ސަރުާކރުން  )ހ(  .4

އެއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހަަކތައިެގ 

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާނީ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ލަާފެގމަތިން 

މިނިސްޓަރެވެ. މިގޮތުްނ މިނިސްޓަުރ ކަނޑައަޅާ ސިޔާަސތުތަްއ 

ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެ ގޮތަްށ ދިވެހިަސރުާކރުެގ ގެެޒޓުގަިއ 

ތުތަކަްށ ަބދަލެްއ ޢުކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ އެ ސިޔާސަޝާއި

 ުކރަންވާނެެއވެ. އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ ބަަދލުތައް ގަވާއިދުްނ ގެޒެޓު

ނުވަަތ ހިންާގ  އި ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުެގ މަސައްކަެތއް ރާވަ )ށ(  

ކޮންމެ ފަރާތަކުން މި ާމއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ެއަކށައަޅާ 

 ސިޔާސަތުތަކަށް ފުިރހަމައަށް ޢަމަުލކުރަންވާނެެއވެ.

ަތރައްޤީުކރުމަްށ  އިދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަކަތައިެގ ދާިއރާ ކުރިައރުވަ  )ނ(  

ސަރުކާރުްނ ކަނޑައަޅާ ގޮްތ ހާމަކޮްށ ަސރުކާުރގެ ހަަކތައިެގ 

ސިޔާސަތު ިދވެހިސަުރކާރުެގ ގެޒެޓުގަިއ މިިނސްޓަުރ 

)ފަހެއް( ައހަރަކުން ެއްއފަހަުރ  5ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ކޮންމެ 

 އެ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަންާވނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަހކަތައިެގ ސިޔާސަުތ ތަންފީޛުކުެރވެމުންދާ ޮގތާބެޭހ   )ރ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހެގ  3ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މީލާދީ އަަހރެއް ނިމޭތާ 

ތެރޭގަިއ މިނިސްޓަރު ަތއްޔާރުކޮށް، ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްާޔއަށާިއ 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ިމ ޤާނޫނުގައިާވ މާއްދާއަާކ ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގަިއ   .5 އިސްކަންދިނުން މި ޤާނޫނަށް 

    އިސްކަންދޭނީ މަ ތަާޢރުޟްވާނަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޫސލަކާ އެހެްނ ޤާނޫނަކާ

 އްދާތަކާއި އުސޫލުތަކަެށވެ.މި ޤާނޫނުގައިވާ މާ 

 

ދާިއރާ ތަަރއްޤީކޮށް ުކރިައރުވައި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަކަަތއިގެ  )ހ(  .6 ހަކަތައިގެ ޕްލޭން 

އިއާދަކުރަނިިވ ހަކަތައަްށ ާރއްޖޭެގ ހަކަަތއިެގ ދާއިާރ ބަަދލުަވމުންދާ 

         ގޮތާއި، ހަކަަތއިެގ ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރު ރަނގަޅު ުކރުމަށް 

)ދިހަެއއް( އަަހރު ުދވަހުެގ ތެޭރގަިއ ޙާޞިލުުކރަްނ ޭބނުންވާ  10

 ހަކަަތއިގެ ސިޔާސަތާ އެްއގޮތްާވ ލަނޑުދަނޑިތައް ހިމެނޭ ޕްލޭނެއް

        ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަުރ ެއކުލަާވލަންވާނެެއވެ. އަިދ ކޮންމެ

 )ފަހެއް( އަަހރަކުން ެއ ޕްލޭްނ މުރާޖަޢާކުރަްނވާނެއެވެ. 5

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެުކލަވާލާ ަހކަތައިގެ ޕްލޭން އެުކަލވާލާާތ  )ށ(  

ެތރޭގައި އެ ޕްލޭން ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށާިއ )ތިރީސް( ދުަވހުގެ  30

ކޮންމެ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ މިނިސްޓަރު ފޮުނވަންވާނެއެވެ. އަދި

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ެތރޭަގއި ާފއިތުިވ  3މީލާދީ ައހަރެްއ ނިމޭތާ 

އަހަރު ހަކަތައިެގ ޕްލޭނުން ޙާޞިުލކުރަން ބޭނުންވި ަކންކަން 

ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓަރު ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށާިއ  ގޮުތގެ ޙާޞިލުކުރެވުނު

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދީފައިާވ ކޮންމެ  )ނ(  

ފަރާތަކުންވެސް، ހަކަަތއިގެ ަޤއުމީ ސިޔާސަތާ އެްއގޮތްާވ 

ކަނޑައަޅާ ޕްލޭްނ ގޮތުގެމަތިން، ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހެގ ެތރޭގަިއ  3ލައިސަންްސ ލިބޭާތ  އެކުލަާވލައި

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންެމ މީލާދީ ައހަރެްއ 

ނިމުމުން އެ އަަހރުގެ ެތރޭގައި ްޕލޭން ތަންފީޛުުކރެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ 

މަސްދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ  )ތިނެއް( 3ޖެހިގެން އަންނަ އަަހރުގެ ުފރަތަމަ 

 ފަރާތްތަކުން މިނިސްްޓރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ
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 ދެވަނަ ބާބު 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު 

 

ޤާނޫނުްނ  މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުެގ ގޮތުން، އެިކ ފަރާތްތަކަްށ މި  .7 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން 

މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ ފުރިހަމައަްށ މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެަހއި ޒިންމާތަކާިއ 

 އަދާކުރަންވާނެެއވެ.

 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން، މިނިސްްޓރީން އަދާކުރަންޖެޭހ   .8 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަުކގެ ތެޭރގަިއ އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެެއވެ.

ރަށަކަްށ އެކަށީގެްނާވ ހެޮޔ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ީމހުން ދިިރއުޅޭ ުހރިހާ  )ހ(  

 އަގެއްަގއި ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުަފހިކޮށްިދނުން؛

ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކާ ގުޅިގެން ހަކަަތއިގެ ާދއިރާަގއި އިްނވެސްޓްުކރުމުެގ  )ށ(  

ފުރުޞަތުތައް އިުތރުކުރުމާއި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ގައިޑްލައިްނތަކާިއ 

ާވލުމާއި، އެކަމަްށ އިންވެސްޓްުކރުމަްށ ފަިހ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަ

ވެއްޓެއް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުރުމަށް ުކރަންޖެހޭ އެްނމެހަިއ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ކަމާބެޭހ މަޢުލޫމާުތ އިންވެސްަޓުރންނަށް 

 ފަސޭހައިން ލިބޭެނ ފުރުޞަުތ ތަނަވަސްކުރުން؛

ބައިެވރިވެގެްނ ހިްނގާ އިއާދަުކރަނިިވ ލޯކަްލ ކައުންިސލުތަކުްނ  )ނ(  

ހަކަތައިެގ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގުމަށް އެ ަކއުންސިލުތަކަްށ ޭބނުންވާ 

 ފަންނީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ހަކަތައިެގ ދާިއރާއިްނ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ބައިެވރިެވފައިާވ  )ރ(  

ށް ުކަރންޖެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލްަތއް ާރއްޖޭގައި ތަންފީޛުުކރުމަ މުޢާހަދާތަކާއި،

 މަސައްކަތްތައް ުކރުން؛

ހަކަތައިެގ ދާއިާރ ތަންޒީމުކުރުމާިއ ބޭނުންާވ ގަާވިއދުތައް  )ބ(  

 އެކުލަާވލުން؛ އަދި 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ހަަކތައިެގ  )ޅ(  

 މިންވަރު ކަަށވަރުކޮށްދިނުން.
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މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އޮތޯރިޓީގެ 

 ބާރުތައް 
މި ޤާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުުކރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީެގ   .9

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ބާރުަތކުގެ ެތރޭގަިއ އަންނަނިިވ ކަންކަްނ ހިމެނެއެވެ.

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އެުކލަވާާލ  މި ޤާނޫނާއި މި )ހ(  

 އުޫސލުތައް ތަންފީޛުުކރުން؛ އި ގަވާއިދުތަކާ

ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާިއ ފަރާތްތަކަްށ ަލިއސަންސް  )ށ(  

ދޫކުރުމާއި، އާުކރުމާއި، ބަދަލުގެނައުމާއި، ާބޠިލުުކރުމާއި، 

 ހިފެހެއްޓުން؛

ހަކަތައިެގ ދާއިާރގައި މަަސއްކަތްކުާރ ފަރާތްތަުކގެ ެފންވަުރ  )ނ(  

ވަޒަންކުރުާމއި، ގިންތިކުރުާމއި، ޚިުދމަތުގެ ކަނޑައެޅުމާއި، ފެންވަރު 

 ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން؛

ވިއްކޭެނ އެންމެ މަީތ އަުގ ކަނޑައެޅުމާއި، އަުގ  ކަރަންޓް )ރ(  

 މުރާޖަޢާކުރުމާއި، މޮނިޓަރކުރުމާއި، ބަަދލުގެނައުން؛

ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް  )ބ(  

 ކަނޑައެޅުން؛

ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް މޮނިަޓރކުރުމާއި، ަގވާއިދާ ިޚލާފުާވ  )ޅ(  

ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަުކގައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

މަޝްަވާރއާއެުކ ހަކަތައިގެ ދާިއރާއާ ގުޅޭގޮތުން، ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކުގެ  )ކ(  

ތިމާވެއްޓާއި، ޢާންުމ ޞިއްޙަތާއި، ރައްކާތެިރކަމާބެޭހ މިންގަނޑުތައް 

 ހަދައި، ޢާންމުކޮށް، ތަންފީޛުކުރުން؛

ކަރަންޓް ގަނެ ވިއްކުމުެގ އެއްބަްސވުންތަކާއި، ކަރަންޓުެގ ިވުއގައިެގ  )އ(  

 ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އެއްބަްސވުންތައް ފާސްުކރުން؛

ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ވ(  

ހަދާ ަގވާއިދުތަާކ ޚިލާުފ ޢަމަލެްއ ކޮށްފިކަމަްށ ބެޭލ ޙާަލތުގައި، 

 ތަންތަނަށް ވަނުމާއި، ބަލަިއ ފާސްކުރުން؛

ަކންކަން  ށްމި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކާ ެއއްގޮތަ )މ(  

 ކުރުމަށް އަންގަންެޖހޭ ފަރާތްަތކަށް އެންގުންަތއް އެްނގުން؛
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ހަކަތައިެގ ދާއިރާާއ ގުޅޭގޮތުްނ އަންނަނިވި ކަްނކަން ެރގިއުޭލޓްކޮްށ  )ފ(  

 ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސައްކަތްތަްއ ކުރުން؛

ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި، ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ފެުތރުމާއި،   (1)   

 ބޭނުން ކުރުން؛

ޕެޓްރޯލިއަމްާއއި ޕެޓްޯރލިއަމްެގ އުފެއްދުންތަްއ ރާއްެޖއަްށ   (2)   

މާއި، ސާފުުކރުމާއި، ކުރުސްޕޯޓް ކްއެ-އެތެރެކުރުާމއި، ރީ

ން ބޭރު ުކރުމާއި، އެއްތަނުން އަެނއް ތަނަްށ އިރާއްޖެ

 އުފުލުމާއި، ަރއްކާުކރުމާއި، ވިްއކުން؛ އަދި 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުާމއި،   (3)   

 ފެތުރުމާއި، ވިއްކުާމއި، މާކެޓް ުކރުމާއި، ބޭނުން ކުރުން.

ހަކަތަ ގަންަނ ފަރާތްތަާކއި، ަހކަތައިެގ ދާިއރާއިން އިންވެްސޓްކުާރ  )ދ(  

 ފަރާތްތަކުގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާެތރިކޮށްދިނުން؛

ތަފާްސހިސާުބ ހަކަތައިގެ ާދއިރާާއ ގުޅޭ އެންމެަހއި މަޢުލޫމާތާއި  )ތ(  

އެއްކުރުމާއި، ިދރާސާކުރުމާއި، ބޭނުންެވއްޖެ ހިނެދއްގަިއ 

މިނިސްޓްރީއަށް އެފަަދ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

ންސީެގ ފެންވަުރ ވަޒަންކުރާެނ ލެބޯަޓރީތަްއ އެނަރޖީ އެފިޝެ )ލ(  

މިނިްސޓްރީްނ އުފެއްދުމަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށް، ކަމާގުޅޭގޮތުން 

އެކުލަާވލާ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް އެތަންތަން ރެގިުއލޭޓްކޮށް ެފންވަުރ 

 ވަޒަންކޮށް ލައިސަންްސ ދިނުން؛ އަދި 

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަުކގެ މަޝްަވރާއާއެކު، ދިެވހިާރްއޖެއަށް  )ގ(  

އެތެރެކުެރވޭނެ ހަކަތަ ބޭނުންުކރާ އާލާތްަތކުގައި ހުންނަންވާނެ އެންމެ 

 ޑު ކަނޑައެޅުން.ދަށް މިންގަނ
 

ކައުންސިލުތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި 

 ބާރުތައް 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުތަކަްށ ލިބިފައިާވ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތަުކެގ   .10

ތެރޭގައި ަސރުކާުރގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން އަންނަނިިވ 

 ކަންކަން ކުރުްނ ހިމެނެއެވެ.
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މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ަކއުންސިުލތަކުެގ  )ހ(  

           ޒިންމާތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި ަކންކަން 

 އެ ކައުންިސލެއްެގ ފެންވަުރގައި ތަންފީުޛކުރުން؛

ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީްނ ކަނޑައަޅާ ިސޔާސަތުތަކާ އެްއގޮތްާވ  )ށ(  

ގޮތުގެމަތިން ހަކަަތއިގެ ޚިދުމަްތ އެ ކައުންސިެލއްގެ ފެްނަވރުގަިއ 

އެކުަލވާލުމާއި، މަްޝޫރޢުތައް  މަޝްރޫޢުތައް ޕްލޭންކުރުމާއި، 

 ؛ތަންފީޛުކުރުން

ހަމަހަމަަކމާއެުކ ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް އެ ަކއުންސިލެްއގެ ފެންވަރުަގއި  )ނ(  

 އެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުްނ ފޯރުކޮށްދޭކަްނ ކަށަަވރުކުރުން؛

ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދަންޖެޭހ މާލީ އަދި ފަންނީ  )ރ(  

ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިވާކަން ކަަށވަރުުކރުމާއެކު އެކަމުގައި އެހީެތރިކަްނ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ިސޔާސަތުތަކާިއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ ގަާވިއދުތަކާ ސަރުކާުރގެ  )ބ(  

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްުވެރ ބޮޑު 

ެއ ަކއުންިސލެއްެގ  އެކު އާ ލަފަނުވާނެ ގޮތެްއގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ 

އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭަގއި ދެވޭ ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާެނ އަުގ 

 ކަނޑައެޅުން؛

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެހެން ބުނެފަިއވީނަމަވެސް، އޮޯތރިޓީްނ  )ޅ(  

ކަނޑައަޅާ އަގަށްުވރެ ކުޑަ އަގެްއގައި ކަރަންޓް ވިއްކަން ކައުްނސިލުްނ 

ނިންމާ ޙާލަތެްއގަިއ އަުގެގ ފަރަުގ ޚިދުމަްތ ފޯުރކޮށްދޭ ަފރާތަްށ 

ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ. އަދި  މްދައްކާނެ އިންތިޒާ

މިގޮތަށް އަގުގެ ފަަރގު ދައްކަންޖެހޭ ާޙލަތެއްަގއި އެ ރަށަކަށް ނުވަަތ 

ސިޓީއަކަށް ދަުއލަތުެގ އަަހރީ ބަޖެޓުެގ ގޮުތގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ؛ފައިސާ ބޭނުމެއް ނުުކރެވޭނެެއވެ

ަފރާތަާކ  ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިންވަނަ )ކ(  

ޙަވާލުކުރާނަމަ، ކަމާެބހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަާކއި، އުޫސލުތަާކ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަދަ ަފރާތަކާ މަސައްކަތް ަޙވާލުުކރުމާއި، 
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އެ ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާގޮތް ަބލަިއ ޚިދުމަތުގެ ެފންވަުރ 

ުތގެމަތިން އަަޅންޖެހޭ ހިފެހެއްޓުމަށް ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުަތކާ އެްއގޮތްވާ ގޮ

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތުގެ ޙަްއޤުތަްއ  )އ(  

 ؛ރައްކާތެިރކުރުން

ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ޭހލުންތެރި ުކރުވުމުގެ ްޕރޮްގާރމްތައް  )ވ(  

 ރާވަިއ ހިންގުން؛

ަޤއުމީ ިސޔާސަތުތަްއ އެކުަލވާލުމަށާއި، ެއކިއެިކ  ހަކަތަާއ ގުޅޭގޮތުން )މ(  

ތަފާސްހިސާބު އެްއކުރުމުެގ ބޭނުމަށް އޮތޯިރޓީންނާއި ަސުރކާރުެގ 

ކަމާބެހޭ އިދާރާަތކުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތ އެ ަފރާްތތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

 ފޯުރކޮށްިދނުމުގެ ޚިދުމަތް  ހަކަތަިއގެ ޙަާވލުވެފަިއވާ ކައުންސިލުތަކަށް  )ފ(  

 ވެވޭ  ފަރާތަާކއެކު  ލިބިފަިއވާ ަލއިސަންސް އެކަމަށް ،މަސައްކަތް

 ؛ގެންިދޔުން ުކރިއަށް ،ަޙވާލުކޮށް އެަފރާތަކާ ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިައރުަވއި ބޭނުންކުރުން އިތުރުުކރުމުގެ ގޮތުްނ  )ދ(  

އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެްސ 

އިއާދަކުރަނިިވ ހަކަަތ އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުްނ  އެުކލަާވަލންޖެހޭ 

، ތިޔާރުޚް އިއެންމެހައި އެއްަބސްވުންތައް ެއކުލަާވލުމާއި ބަިއވެިރވުމުގެ 

ެގ ލޯކަްލ ަސރަޙައްދެއްހިނގާ  އިޚްތިޞާޞްއެ ކައުންސިެލއްގެ 

 އަދި ކައުންސިލަކަްށ ލިބިގެންެވއެވެ؛

މި މާއްދާގެ )ދ( ގައި ެއހެން އޮތްނަމަވެސް އެފަދަ އެއްބަްސުވންތައް  )ތ(  

 ަގވާއިދާ  އެކުލަާވލަންވާނީ އެކަމަށްަޓކައި މިނިސްޓްރީން ހަދާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ަކއުންސިލެްއގެ އިޚްތިާޞޞްގަިއ 

ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންްސ ދީފައިާވ ަފރާތުެގ 

މަޝްވަރާެގ މަތިން އަިދ އެއްބަްސވުންތަކާ ގުޅިގެން އުުފަލންޖެހޭ 

އެންމެހައި މާީލ ތަކުލީފުަތއް ެއ ކައުންިސލަކުން އުފުާލ 
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ގަިއ މިފަދައިން ހަދާ އެއްބަސްވުންަތއް އޮތޯިރޓީގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި 

 ވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓްރީުކރަން
 

ދައުލަތުގެ އެހެން 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާ 
މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ެއކިއެކި ފަރާތްަތކުން ޭދންޖެހޭ  )ހ(  .11

 އެއްބާރުލުާމއި ެއހީތެރިކަްނ ކޮންމެ ފަރާަތކުންވެސް ދޭންވާެނެއވެ.

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެިކއެކި އިދާރާަތކަށް ޭބނުންވާ  )ށ(  

 މާލީ އެހީެތރިކަން ަދއުލަތުެގ ފަރާތުން ޯފރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 
 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ 

 މިލްކުވެރިކަން 
ޤުދުރަތީގޮތުްނ ހިމެނޭ އިއާދަުކރަނިިވ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަޙައްުދގަިއ  )ހ(  .12

 ހަކަތައިެގ އެންމެހަިއ ވަީސލަތްތަކަކީ ިދވެހި ަދއުލަތުެގ މިލްެކކެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމާއެުކ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ަސރަޙަްއދުގަިއ  )ށ(  

ހިމެނޭ ުހރިާހ އިއާދަުކރަނިިވ ހަކަަތއިެގ ވަީސލަތްތަކުެގ ާސވޭއެްއ 

 މަސައްކަްތ މިނިސްޓްރީން ފަށަްނވާނެއެވެ.ހެދުމުގެ 

)ސައުވީްސ( މަސްުދވަހުެގ  24މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ނ(  

ތެރޭގައި ިދވެހިާރއްޖޭގެ ަސރަޙައްދުަގއި ހިމެނޭ އިއާދަުކރަނިިވ 

          ހަކަތައިެގ ވަީސލަތްތަކުެގ އިންވެންޓްީރއެްއ އެުކަލވާލަިއ 

ރަމްޒުކޮށްދޭ ޗާެޓއް ހަދައި މިނިްސޓްރީްނ އެ ވަސީލަތްތަްއ 

ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންެމ އަަހރަުކ އެއްަފހަުރ ެއ މަޢުލޫމާުތ 

 މުރާޖަޢާކޮށް ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.
 

އިއާދަކުރަނިިވ ަހކަތައިެގ ދާއިާރ ަތރައްޤީކޮށް، އިއާދަުކރަނިިވ  )ހ(  .13 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއެރުވުން 

ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތަކުން ަހކަތަ އުފެއްދުމާއި ބޭނުްނކުރުްނ 

އިތުރުކޮށް، ިއއާދަކުރަިނވި ަހކަތައިެގ ޓެކްނޮލޮޖީތަްއ ބޭނުންުކރުމާިއ 

ތަރައްޤީކުރުމަްށ ުކރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތަްއ މިނިްސޓްރީްނ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.
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ބަިއވެރިުވމާއެުކ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާަތކުގެ މަޝްަވރާާއއި  )ށ(  
އިއާދަކުރަނިިވ ހަކަތަިއގެ ދާއިާރ ކުިރއެރުވުމަށް އަްނނަނިވި 

މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން މިނިސްްޓރީން މަަސއްކަްތ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

އިއާދަކުރަނިިވ ހަކަަތއިގެ ިދރާސާތަްއ ދިވެިހރާއްޖޭަގިއ   (1)   

 ކުރުމަށް ހިްތވަރުދީ އެކަމަށް މަގުަފހިކުރުން؛

އިއާދަކުރަނިިވ ހަކަަތއިގެ ވަސީލަތްތަކާިއ ޓެކްނޮލޮޖީަތްއ   (2)   

 ތަޢާރުފުކޮށް ކުިރއެުރވުމަށް މަސައްކަތްުކރުން؛

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާިއރާއިން ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިންސާީނ   (3)   

 ވަސީލަތްތައް ަތރައްޤީުކރުން؛

ަފއިާދ އިއާދަކުރަނިިވ ހަކަަތއިގެ ާދއިރާއިްނ ދިވެިހރާއްޖެއަށް   (4)   

ހުރި ކަންކަްނ ޙާޞިލުުކރުމުގެ ގޮތުން، ޖަމްޢިއްާޔ 

ޖަމާޢަތްތަކާއި، މުޢާހަދާތަކާއި، ޕްރޮޓޮޯކލްތަކުަގިއ 

ބައިވެރިވުާމއި، ދިވެހިާރއްޖެއިން ބައިެވރިވެފައިވާ އެފަަދ 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، މުޢާހަދާތަކާއި، ޕްރޮޮޓކޯލްތަުކެގ 

 ކުރުން؛ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަްއ 

އިއާދަކުރަނިިވ ހަކަަތއިގެ ވަސީލަތްތަކާިއ ޓެކްނޮލޮޖީަތްއ   (5)   

ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަްއ ދެނެގަނެ، އެ ހުރަސްަތްއ 

ކުރަިނވި ހަކަަތއިްނ ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، ިއއާދަ

ކަރަންޓް އުަފއްދައި ބޭނުންުކރުމަށް ފަިހ ވެއްެޓްއ 

 ާޤއިމުކުރުން؛ އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުން އިއާދަކުރަިނވި ހަކަތަ އުަފއްދައި،   (6)   

އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ ފަރާތްތަކަްށ ަހކަަތ ، ބޭނުންކޮށް

ަހރުދަނާ އަދި ފަސޭހަ ނިޒާމެއް އެުކލަާވލައި ެއކަމަްށ  ވިއްކޭނެ

 މަގުފަހިކުރުން.

ރަށެއްެގ ކަރަންްޓ ވިުއގަ ތަންދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތުން އެ  )ނ(  

އެންމެ މަތީ މިންވަރަކަށް އިއާަދކުރަނިވި ހަކަތަ ފީޑް ުކރެވޭެނ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ިވއުގަިއގެ ތެޭރގައި އިއާދަުކރަނިވި ހަކަަތ 
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 ށްބޭނުންކުރެވޭ މިންަވރާއި އިުތރަށް ބޭނުންުކރެވޭނެ މިންަވރު ޢާްނމުކޮ

  )ހައެއް( މަަހކުން އެއްފަަހރު އަާދަހމަކޮށް 6ހެން ކޮންމެ އެނގޭނެ

އެ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްޭދ ފަރާތުންނާިއ ކައުްނސިލުްނ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން 
ކަރަންޓް އުފައްދާނެ ލަނޑުދަނޑި 

 ކަނޑައެޅުން 

އިއާދަކުރަނިިވ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފައްދައި ޯފރުކޮށްދޭ ކަރަންުޓގެ ތެރެއިްނ   .14

ހަކަތައިން ކަރަންްޓ އުފައްދާެނ ަވކި ލަނޑުދަނޑިއެއް މިނިސްޓަުރ 

)ފަެހއް(  5ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ މިންަވރު ކޮންެމ 

އަހަރަކުން އެއްފަަހރު މުރާޖަޢާުކރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮުތން ކަނޑައަޅާ 

ހިރާއްޭޖގަިއ ކަަރންޓް އުފައްދަިއ މިންވަރަކަށް އިއާދަުކރަނިިވ ހަކަތައިްނ ދިވެ 

ެއިކ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ަސރުކާރުްނ ިހންގާ އެކި

 މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުްނ އެއްާބރުލުްނ ދޭންވާނެއެވެ.
 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން 
ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 

 ސަރަޙައްދުތަކާއި ތަންތަން 
 ސަރުކާރަށް ބޭނުންކުރުން 

ސަރުކާާރއި އަދި އަިމއްަލ ފަރާތްތަކާިއ ަސރުކާާރ ގުޅިގެްނ ހިންާގ  )ހ(  .15

މަޝްރޫޢެއްެގ ތެރެއިން، ޢާންމުންނަށް ޯބހިޔާަވހިކަްނ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބިނާުކރާ ޯސޝަްލ ހައުސިންގ ޔުނިްޓތަކާިއ 

ދަުކރަނިިވ އެހެނިހެްނ ސަރުާކރުެގ ޢިމާރާތްތަކުެގ ެތރެއިން، އިއާ

ހަކަތައިން ަކރަންޓް އުފެއްދުމަށްޓަކައި، މިނިސްްޓރީން ކަނޑައަޅާ 

    ތަންތަނުގެ ފުރާޅާއި ބިމުެގ ސަރަަޙއްދާއި ެއހެނިހެން ުހސްޖާގަ، 

         މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިާދ އެއްގޮތްާވ ގޮތުެގމަތިން 

ރީން ކަނޑައަޅާ އެ މަޝްރޫޢަކަށް ބޭނުންުކރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓް

 ފަރާތަކަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިއާދަުކރަނިވި ަހަކތައިން  )ށ(  

ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންުކރެވިދާނެ ތަންތަނުގެ އިތުރުން،  ލޯކަްލ 

ތިޞާޞްގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުެގ ޚްކައުންސިލުތަކުގެ އި

ކައުންިސލަކުްނ ކަނޑައަޅާ ތަންތަނާއި، ޢިމާރާްތތަކުެގ ތެރެއިްނ ެއ 

ފުރާޅުތަކާއި، ޓެރެސްތަާކއި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ސަރުކާުރގެ ެއކިއެކި ވުޒާރާތަކަށާއި، އެހެނިހެްނ އިާދާރތަކަށް 
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ދޫކޮށްފައިވާ ބިންބިމާިއ އެތަންތަނުަގއިާވ ޢިމާރާތްތަުކގެ ެތރެއިން، 

ނިިވ ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ިނޒާމެއް އިއާދަކުރަ

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކަިއ އެންެމ އެކަށީގެްނވާކަމަށް މިނިްސޓްރީްނ 

 ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ހިމެނެއެވެ.

 ިބނާވެށި ، އިަގއާދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިންާގ ތަަރއްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކު )ނ(  

ޕްލޭންަތކުގަިއ  ތަރައްީޤގެ  ެއހެނިހެން  އަދި  އި ޕްލޭންތަކުގައާ

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމުތައް ފަސޭަހއިން ޤާއިމުުކރެވޭެނ 

 ގޮތްތަކަށް އިސްކަންދޭންވާެނއެވެ.

 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް 

 އިސްކަންދިނުން 
ހަކަތައިެގ ވަީސލަތްތަްއ ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ބޭނުންުކރުމުގަިއ އެއްކަަމކަްށ   .16

ބާވަތެްއ ބޭނުންުކރެވެްނ އޮްތ ޙާލަެތްއގަިއ އަބަދުވެްސ އެއްބާވަތަށްުވރެ ގިަނ 

އިސްކަން ދޭްނވާނީ ތިާމވެއްޓާ ަރއްޓެހި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަކަށް އެންެމ 

 ގެއްލުން ކުޑަ އަދި އިއާދަުކރަނިވި ހަކަތައަށެވެ.

 
 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޕެޓްރޯލިއަމްއާއި ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެއްދުން 

 

ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ ޕެޓްރޯލިއަމް 
އުފެއްދުމެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 
މަސައްކަތްތަކަށް ލައިސަންސް 

 ނަގަން ޖެހުން 

ޕެޓްރޯލިއަްމ ނުވަަތ ޕެްޓރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުމެއްެގ ޚިދުމަްތ ިދނުމުގެ  )ހ(  .17

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން، އޮތޯރިޓީްނ ނުވަަތ އޮތޯރިޓީްނ ކަނޑައަޅާ 

ލައިސަންސް ނަގަންެޖހޭ ފަރާތްތަކުގެ ެތރޭގައި އަްނނަނިވި ފަރާތަކުން 

 ކަންކަންކުރާ ަފރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ޕެޓްރޯލިއަްމ ނުވަަތ ޕެޓްރޯިލއަމްެގ އުފެއްދުމެްއ ުހރިޯތ   (1)   

ބެލުމަށް ދިރާސާކުރުާމއި، ސާވޭުކރުމާއި، ޕެޓްރޯިލއަްމ 

އެކްސްޕޯޓްުކރުމާއި، އިމްޕޯޓްުކރުމާއި،  ސާފުކުރުމާއި، ނެގުމާއި،

ބޭނުންތަކަށް ރައްކާުކރުމާއި،  ވިޔަފާރީގެ އެކްސްޕޯޓްުކރުމާއި،-ރީ

 އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ އުފުލުމުެގ ޚިދުމަތް ދިނުން؛
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ހޯލްސޭްލކޮށް ުނވަތަ ރީޓޭްލކޮށް ޕެްޓރޯިލއަމް ުނވަަތ   (2)   

 ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުމެްއގެ ިވޔަފާރި ކުރުން؛

އަެނއްތަނަށް ޕެްޓރޯލިއަްމ ނުވަަތ ޕެްޓރޯލިއަްމެގ އެއްތަނުން   (3)   

އުފެއްދުމެއް އުުފލުމުގެ ޚިދުމަްތ ދިނުމަށް އުޅަނދުފަަހުރ 

 ގެންގުޅުން؛ އަދި

އެއްތަނުން އަެނއްތަނަށް ޕެްޓރޯލިއަްމ ނުވަަތ ޕެްޓރޯލިއަްމެގ   (4)   

 އުފެއްދުމެއް އުުފލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުފަހަރު ދުްއވުން.

ފެންވަުރގައި ޯހލްސޭލްކޮްށ އަދި ރީޭޓލްކޮށް ޕެްޓރޯލިއަމް ނުވަަތ ރަށު  )ށ(  

ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެއްދުމެއް ވިްއކާ ފަރާތްަތކަށް ަލއިސަންސް ޫދކުރާީނ 

ރަށު ކައުންިސލުގެ އިދާރާއިންނެވެ. އަދި ސިޓީ ަތކުގަިއ ސިީޓ 

 ކައުންސިލުެގ އިދާާރއިންނެވެ.

ލައިސަންްސ ކައުްނސިލުްނ މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ  )ނ(  

ދޫކުރާނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ ކަންކަްނ އޮތޯރިޓީްނ ދޫކުާރ  )ރ(  

 ލައިސަންސް ނެިތ ކުރުމަީކ މަނާކަމެކެވެ.

 

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަތްއތަކަށް ވަަނ  17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .18 ލައިސަންސް ދިނުން 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޫސލުތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން 

 ލައިސަންސަށް އެިދ ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

       ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުްނ ފެށިގެން ގިަނވެގެން  )ށ(  

)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ތިީރގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތްތަުކންކުެރ  30

 އަންގަްނވާނެއެވެ. ށްގޮތެއް ނިންމައި ހުށަހެޅި ަފރާތަ

 ލައިސަންސް ދޫުކރުން؛ ނުވަތަ   (1)   

 ލައިސަންސް ދޫނުުކރުން.  (2)   
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ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ފަދައިން ަލިއސަންސް  (2)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  

ދޫނުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން ނިންމި ސަބަބު ުހށަހެޅި 

 ލިޔުމުްނ އަންގަންވާެނއެވެ. ށްފަރާތަ

ލައިސަންސް ދޫުކރުމާއި އަުއ ކުރުުމގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ  )ރ(  

 ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ފީެއއް ެނގިާދނެއެވެ. 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެްޓރޯލިއަްމގެ އުފެއްދުމެއްގެ ޚިދުމަތް ިދނުމަށް  )ބ(  

ދޫކުރާ ލައިސަންސަްށ ބަދަލެއް، ނުވަތަ އުނިއިތުެރއް ެގނެވޭނީ 

އެކަމަށް ކަނޑައަާޅ އުސޫލުަތކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިން 

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 

 

ލައިސަންސް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް 

 ކަން ނިންމުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަން 
ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެްޓރޯލިއަްމގެ އުފެއްދުމެއްގެ މަަސްއކަތެއް ކުރުމަްށ   .19

ހުށަހެޅުމުން ަލއިސަންްސ ދޫކުރުމަްށ ނުވަަތ ދޫނުކުރުަމށް އޮޯތރިޓީްނ 

 ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިާޢޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

ަސރަޙައްދުގެ އާާބދީއަށް އެ މަސަްއކަތުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހިންގާ  )ހ(  

 އްަސލަތައް؛މަ ގާފީސަ  ކުރިމަތިވާނެ އިޖްތިމާޢީ އަދި

ދިވެިހރާއްޖެއިން ބައިެވރިެވފައިާވ ، ތިމާވެއްޓަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަާކއި )ށ(  

ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާތަކާިއ ެއއްބަސްވުންތަކަްށ ޮކށްފާނެ 
 އަސަރުތައް؛

 އިޤްތިޞާދަްށ ކޮށްފާނެ އަަސރުތައް؛ދިވެހިރާއްޭޖގެ  )ނ(  

ފައިާސ ހޯދުމުެގ އިންތިާޒމްތައް  ށްމަސައްކަތުގެ ައގާއި، މަސަްއކަތަ )ރ(  

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް؛

މަސައްކަތް ުކރުމަށް ަސލާމަތާއި ރައްކާެތރިކަމުެގ ގޮތުްނ ިފޔަވަޅު  )ބ(  

 އެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފަިއވާ ގޮތް؛

ލައިސަންސަްށ އެޭދ ފަރާތުެގ ފަންީނ އަިދ މާީލ ޤާިބލުކަްނ ުހިރ  )ޅ(  

 މިންވަރު؛ އަދި 

 އޮތޯރިޓީއަށް ފެންަނ މުހިންމު އިުތރު ކަންކަން. )ކ(  
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ލައިސަންސްގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 
ޕެޓްރޯލިއަްމ ނުވަަތ ޕެްޓރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުމެއްެގ ޚިުދމަތް ދިނުމުެގ   .20

 ދޫުކރާިއރު އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ުހންނަންވާނެއެވެ.ލައިސަންސް 

 ލައިސަންސް ދޫުކރެޭވ މުއްދަތު؛ )ހ(  

 ލައިސަންސް ދެޭވ ބޭނުމާއި އިންތައް؛ )ށ(  

 މަސައްކަތް ކުރަްނ ހުއްދަެދވޭ ަސރަޙައްދު؛ )ނ(  

ލައިސަންސް ލިޭބ ފަރާތުްނ ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ތިމާެވއްޓާއި،  )ރ(  

 ޞިއްޙަތާއި، އަދި ަސލާމަތާއި ރައްކާެތރިކަމާބެޭހ ޝަުރޠުތައް؛

ލައިސަންސްގެ ޝަުރޠުތަކާ ޚިލާފު ުނވުމަށާއި ިޚލާފުވެއްޖެނަމަ ދެވޭނެ  )ބ(  

 އަދަބުތައް؛ އަދި 

 މަދުވެގެން ސްޓޮކްަގއި ދަމަަހއްޓަންޖެހޭ މިންަވރު. )ޅ(  
 

ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިުރ ަލއިސަންސްެގ ުމއްދަތު  )ހ(  .21 ލައިސަންސް އައު ކުރުން 

ިތރީސް( ދުަވހުގެ ުކރިން އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ އޮޯތރިޓީްނ ( 30ހަމަވުމުގެ 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސްގެ ަޝރުަޠކާ ޚިލާުފވެފައި ނުާވކަމަށް އޮތޯިރޓީއަްށ  )ށ(  

ަލއިސަންސްގެ ުމއްދަތު ހަމަވުުމގެ ކުރިްނ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އަދި 

ލައިސަންސް ައއު ުކރުމަށް ހުަށހަޅާފައިވާނަމަ ަލިއސަންސް 

 އައުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސްެގ މުއްދަުތ ހަމަެވގެްނ އަުއ ކޮށްދިނުމަްށ ހުށަެހޅުމުން  )ނ(  

ނުކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެކަުމގެ ސަބަބު ިލޔުމުން އައު 

 ލައިސަންސަށް އެޭދ ފަރާތަްށ އަންގަންވާެނއެވެ.

ނުުކެރވޭނަމަ  ކޮށްދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބު ޤަބޫލު ނުލައިސަންސް އައު  )ރ(  

)ތިީރސް( ުދވަހުެގ ތެޭރގަިއ އޮޯތރިޓީެގ ބޯޑަށް ހުށަެހޅުމުގެ  30

އިޚްތިޔާުރ ލައިސަންްސ ލިބިަފއިާވ ފަރާތަކަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ. އަިދ 

ނިންމުން ިނންމާތާ  ނުުކރެވޭނަމަ، އެ  ބޫލު ޤަބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުން 

ޢީ ޯކޓަކަްށ )ފަސްދޮޅަސް( ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަޝރު 60

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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މި ބާބުގެ ދަށުން ދޫކުެރވޭ ލައިސަންސް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ޮގތަކަށް  )ހ(  .22 ލައިސަންސް ހާމަކުރުން 

ލައިސަންސް ލިބުނު ަފރާތުެގ ރަސްީމ އިާދރާގަިއ ބަހަްއޓާފަިއ 

ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. މީެގ ތެޭރގަިއ އެިކ ކަންކަމަްށ އޮތޯިރޓީއަްށ 

 ލައިސަންސް ހުށަހަޅާފައި އޮންަނ ދުވަސްތަްއ ނުހިމެނެއެވެ.

ހެްނ ބަަހއްޓާފަިއ ެނތުމަކީ ނެލައިސަންްސ ޢާންމުކޮށް ފެންނާ )ށ(  

 މަނާކަމެކެވެ.
 

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ެތރެއިން ސަބަެބއް މެދުވެިރވެއްޖެަނމަ، ޕެޓްރޯލިއަްމ   .23 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން 

ޕެޓްޯރލިއަމްެގ އުފެއްދުމެއްެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާަތަކށް ދޫކޮށްފައިާވ ނުވަތަ 

 ލައިސަންސް ާބޠިލުުކރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ އޮތޯިރޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ލައިސަންސް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަަމވި ާތރީޚަށް ނުވަތަ އިުތރުޮކށްދިން  )ހ(  

 ފެށިފައި ުނވުން؛މުއްދަތު ހަމަވިިއރުވެްސ ލައިސަންްސ ދިން ކަމެްއ 

 ލައިސަންސް ދޫުކރި ަޝރުޠުތަާކ ޚިލާުފވުން؛ ނުވަތަ  )ށ(  

 .ލައިސަންސް ލިބުނު ފަރާތް ބަނުގރޫޓުވުން ުނވަތަ ކުންފުނި ުއވާލުން )ނ(  
 

އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންެސއް ގެްއލިގެން، ނުަވތަ ހަލާކުެވގެްނ   .24 ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ ހަދައިދިނުން 

ލައިސަންސްގެ ައއު ކޮޕީެއއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ހަދާ ަގވާއިދުގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ކަނޑައެޅިފައިާވ ފީއެްއ ެނގުމާއެކު ކުރިްނ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ަލއިސަންސްެގ އަުއ ކޮޕީއެްއ ހަދައިދޭންވާެނއެވެ.
 

ލައިސަންސްގެ ޙައްޤުތައް 

 ބަދަލުކުރުން 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޫދކޮށްފައިވާ ލައިސަްނސެއްެގ މި  )ހ(  .25

ދަށުން ލިބިފައިވާ ޙައްެޤއް ލައިސަންްސ ދޫކުރި ަފރާތުގެ ހުްއދަނެތި 

 އެހެން ފަރާަތކަށް ބަދަލެްއ ނުުކރެވޭނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިަސންސެްއ  )ށ(  

ަފރާތަކަްށ ބަދަލުުކރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އަްނނަނިވި އެހެން 

ޙާލަތްތަކުގަިއ ެއ ަލއިސަންސެްއ އެހެްނ ފަރާތަކަްށ ބަަދލުކޮްށ 

 ދެވިދާނެއެވެ.
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ލައިސަންސް ޫދކޮށްފައިވާ ފަރާތް މަރުވެއްޖެނަމަ ލަިއސަންްސ   (1)   

ފަރާުތެގ  ލިބިފައިވާ ފަރާތުެގ ވާރިސުން، އެ ަލއިސަންސް އެ 

 މައްޗަށް ބަަދލުކުރަްނ އެދުން؛ނަމުގެ 

ފަރާުތެގ  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަފރާތް ބަނުގރޫޓު ވެގެން އެ   (2)   

ޙައްޤުތައް އެހެްނ ފަރާތަކަްށ ބަދަލުުކާރ ޙާލަތުަގިއ 

 ބަދަލުކުރެވުުނ ފަރާތުން އެކަމަށް އެދުން؛ ުނވަތަ 

 ލައިސަންސް ލިބިފަިއވާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުަތއް އެހެން ފަރާަތކަށް   (3)   

ވިއްކާާލ ނުވަަތ ދީފިނަަމ ެއ ޙައްޤުތަްއ ލިބުނު ަފރާތުްނ 

 އެކަމަށް އެދުން.

ަލއިސަންސް ލިިބގަެނވޭފަދަ ، ލައިސަންސް ބަދަލުުކރެވޭ ަފރާތަކީ )ނ(  

ޤާނޫނީ، މާލީ، އަދި ފަންީނ ޝަުރޠުތައް ުފރިހަމަާވ ފަރާެތއްކަްނ 

 ވެ.އެ އޮތޯރިޓީން ކަަށވަރުުކރަންވާނެ
 

ރުމުގެ ކު ބިނާ ޢިމާރާތް ނުވަތަ 

 ހުއްދަ 
ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެްޓރޯލިއަްމގެ އުފެއްދުމެއް ޯފުރކޮށްދޭ  )ހ(  .26

ހޮޅިލައިންއެއް ުނވަތަ ޕެޓްޯރލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯިލއަމްގެ އުެފްއދުމެއް 

ޕެްޓރޯިލއަމް ނުވަަތ  ޢަދަދަކަށްސާފުކުާރ ކާރުޚާނާެއްއ ނުވަތަ، ގިަނ 

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުމެްއ ަރއްކާކުާރ ތަނެްއ ނުވަތަ ހޯލްޭސލްކޮްށ 

ނުވަތަ ރީޭޓލްކޮްށ ޕެޓްޯރލިއަމް ުނވަތަ ޕެްޓރޯލިއަްމގެ އުެފްއދުމެއް 

ވިއްކާތަނެއް ބިނާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އޮތޯިރޓީން ނުވަތަ އޮޯތރިޓީްނ 

ވާނެއެވެ. ހުއްދައަްށ އެިދ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ުހއްދަ ހޯދަން 

 ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާުތގެ، އޮތޯރިޓީްނ އެދޭ މަުޢލޫމާތު؛  (1)   

ވެރިފަރާތްކަން އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުންތަާކއި ސެޓްފިކެޓްތަުކެގ   (2)   

 ކޮޕީ؛

 ބިން ތަރައްޤީުކރުމުގެ ހުއްދަ؛  (3)   

 ކުރާ ތަުނގެ ފާސްކޮށްފަިއވާ ތަފްޞީުލ ކުެރހުންތައް؛ޢިމާރާތް  (4)   
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 ލޭން އަދި ހޮޅިލައިްނގެ ޕް ހޮޅި އަޅާނަމަ، ހޮޅިލައިންގެ ލޭއައުޓް   (5)   

 ން ޯފރުކޮށްދޭ އުފެއްދުންތަުކގެ ތަފްީޞލު؛ޒަރީއާއި

ޕެޓްރޯލިއަމް ުނވަތަ ޕެްޓރޯލިއަްމގެ އުފެއްދުމެްއ ސާފުުކާރ   (6)   

ނުވަތަ ޕެްޓރޯލިއަްމގެ އުފެއްދުެމްއ ތަނެއް ނުވަތަ ޕެްޓރޯލިއަމް 

ގިނަ ޢަދަދަކަށް ަރއްކާުކރާ ތަނެއްނަމަ، އެތަެނއް ބިނާުކާރ 

 ސަރަޙައްދުެގ ޗާޓު އަދި މަޝްރޫޢުެގ މަޢުލޫމާތު؛

ފާްސ   ރިޕޯޓު ތިމާވެއްޓަށް އަަސރުުކރާ މިންަވރު ބަޔާންުކރާ   (7)   

 ކުރިކަމުެގ ލިޔުން؛ އަދި 

ކަނޑައަޅާފައިާވ އެހެިނހެްނ  ބޭނުންވާނެކަމަށް އޮތޯރިޓީްނ   (8)   

 މަޢުލޫމާތު.

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ުހރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާިއ ފުރިހަަމާވންޖެހޭ  )ށ(  

)ތިރީސް( ުދވަހުެގ  30ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާނަމަ، ހުއްދައަށް އެދޭތާ 

 ތެރޭގައި ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާެނއެވެ.

ދަށުން ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފިނަމަ، ނުދޭން  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )ނ(  

ެއކަން ިލޔުމުން  ށް ފަރާތަ ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ ހުަށހެޅި

 އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އަދި ހުއްދަ ދޫުކރުމުެގ  )ރ(  

ގޮތުެގމަތިން އެންމެހައި ކަންކަންކުރާީނ އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 އެ ސަރަަޙއްދެއްެގ އިޚްތިޞާޞް ހިމެނޭ ލޯަކލް ކައުންސިލަުކންނެވެ.

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ނުވާަނމަ، އަންނަނިިވ   .27 ހުއްދަ ނެގުމުގެ އިސްތިސްނާ 

 ޙާލަތްތަކުގަިއ ހުއްަދ ނަގާކަށް ނުެޖހޭނެއެވެ.

ާޙލަތެއްަގއި ވަގުީތ ގޮތުްނ ހޮޅިއެްއ އަޅަިއގެން ނުވަަތ  ންސީޖަރއިމަ )ހ(  

އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ޕެްޓރޯިލއަމް ނުވަތަ ޕެްޓރޯިލއަމްެގ 

 އުފެއްދުމެއްގެ ޚިދުމަތްދޭން ޖެހުން؛ ނުވަތަ 
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ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެްޓރޯލިއަްމގެ އުފެއްދުމެއްގެ ޚިދުމަތް ިދނުމަށް  )ށ(  

 ބައެްއ ހޮޅިަލއިންގެލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަފރާތަކުން އަޅާފަިއވާ 

 ބަދަލުކުރަންޖެޭހ ޙާލަތްތަކުަގއި ެއކަން ުކރުން.

 

ޕެޓްރޯލިއަްމ ނުވަަތ ޕެޓްޯރލިއަމްެގ އުފެއްދުމެްއެގ ހޮޅިލަިއންއެްއ  )ހ(  .28 ހުއްދަ ބާޠިލުވުން 

ދަދަކަށް ގުަދންކޮށް ޢައެޅުމަށް، ނުވަތަ މިބާވަތުެގ ތަކެތި ގިނަ 

ރައްކާުކރުމަށް ނުވަތަ ޕެޓްޯރލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްޯރލިއަމްގެ އުެފްއދުމެއް 

 )ބާރަ( 12ވިއްކާ ތަނެއް ހެދުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަިއގެ ދަށުން 

މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މަަސއްކަްތ ނުފަށައިފިނަމަ ހުއްަދ 

 ވެ. އެ ވާނެބާޠިލު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާގޮތަށް ހުއްދަ ބާިޠލުވެއްޖެނަމަ އަލުްނ  )ށ(  

ހުއްދަ ދެވޭނީ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާއެއް ދެްއކުމަށްފަުހ 

 އެކަމަށް އެދި އަލުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަދާ ތަންތަން 

 ނައްތާލުން 
މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ުހއްދަ ުނހޯދަިއ ޕެޓްޯރލިއަމް ނުވަަތ  )ހ(  .29

އެޅުމާއި، ނުވަތަ މިބާވަތުެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެއްދުމެއްގެ ހޮިޅލައިން

ތަކެތި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގުދަންކޮށް ރައްާކކުރުމަށް ނުވަތަ ޕެޓްޯރލިއަްމ 

ޕެޓްރޯިލއަމްގެ އުފެއްދުމެްއ ވިއްކުމަށް ތަެނއް ެއއްވެްސ ނުވަތަ 

ފަރާތަކުން ހެދުމަކީ މަނާކަމެެކވެ. އަދި އެފަދަ ަފރާތެްއ 

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ިތރީގަިއވާ ދެގޮތުންކުެރ ގޮތަކަށް އެަފރާަތކާމެދު 

 ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ކުިރއަށް ނުގެންދިއުމަށް ވެރިަފރާތަްށ  މަސައްކަތް އިތުރަށް   (1)   

 އެންގުން؛ ނުވަތަ 

 އެތަނެއް ނައްތާލަްނ އެންގުން.  (2)   

ެއކަމަށް  އިހުއްދަ ނުހޯދައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ަނއްތާލުމަށް އަްނގަ )ށ(  

ދީފައިވާ މުއްދަތުަގއި އެކަން ުނކޮށްފިނަމަ، އެތަނެްއ އޮތޯިރޓީއަްށ 

ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ނައްާތލެވިދާނެެއވެ. އަިދ 
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        ން ޖެހޭނީ ހުްއދަނެތިއުފުލައެކަމަށް ހިނގި ަޚރަދުގެ ޒިންމާ 

 އެ މަސައްކަްތ ކުިރ ފަރާތުންނެވެ.
 

ޕެޓްރޯލިއަމްގެ ޕެޓްރޯލިއަމްއާއި 

އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރު 

 ހިފެހެއްޓުން 

)ހައެްއ( މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގައި،  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ހ(  .30

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޯހލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓޭްލކޮށް ވިއްާކ އަިދ 

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެެތރެކުާރ އަިދ ގުދަންކުާރ ޕެޓްޯރލިއަމް ނުވަަތ 

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތަކުެގ މިންގަނޑުތައް އޮޯތރިޓީްނ 

 ރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.ސަރުކާ ވެހިދި

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޯހލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓޭްލކޮށް ވިއްާކ އަިދ  )ށ(  

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެެތރެކުާރ އަިދ ގުދަންކުާރ ޕެޓްޯރލިއަމް ނުވަަތ 

ބޫުލކުާރ މިންަގނޑަށް ޤަޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުެފއްދުންތަކަީކ އޮތޯރިޓީްނ 

 ފެތޭ އުފެއްދުންތަކެއް ކަމަށް ވާންޖެހޭެނއެވެ.

ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަްށ ނުފެތޭ ޕެްޓރޯިލއަމް ނުވަަތ އޮތޯރިޓީްނ  )ނ(  

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތަްއ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ އެެތރެުކރުމާިއ 

ހޯލްސޭްލކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، އަދި ގުދަންުކރުމަކީ ިމ ާޤނޫނުގެ 

 ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.

 

ޕެްޓރޯިލއަމްގެ އުފެއްދުމެއް އިމްޕޯޓް ުކރުމުގެ ލައިސަންްސ ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ   .31 ސްޓޮކްގެ މިންވަރު ހިފެހެއްޓުން 

ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކުްނ އެންމެ މަުދވެގެން ސްޓޮކްގަިއ ދަމަހައްޓަންޖެޭހ 

މިންވަރު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޭ ހުއްދައިަގއި ކަނޑައަޅައި އެ މިންގަނޑަށް 

 ސްޓޮކް ދަމަހައްޓަންޖެހޭެނއެވެ.
 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަަތ ޕެޓްޯރލިއަމްގެ އުެފއްދުންތައް ވިްއކުމުގެ ޢާންމު  )ހ(  .32 ޚިދުމަތް ދިނުން 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކުން ޢާންމުކޮށް ިޚދުމަތް 

ދޭންޖެހޭނީ އަދި ތަކެތި ވިއްކަން ޖެހޭނީ ހަމަހަމަކަމާއެުކ ވަިކ 

 ފަރާތަކަށް ތަފާތުކުރުެމއްނެތި އިންސާފުެވރިކަމާ އެކުގަެއވެ.

)ުނވަދިހަ( ުދވަހުެގ ެތރޭގައި،  90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާާތ  )ށ(  

ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކުެގ މަޝްވަާރއާއެކު، ޕެޓްޯރލިއަމް ނުވަަތ 
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ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކޮށް ވިއްކާ ތަންަތނުގަިއ 

ގެެޒޓުގަިއ ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް އޮޯތރިޓީން ިދވެހިސަުރކާރުެގ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.
 

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، 
ޢާންމު ޞިއްޙަތަށާއި، ޢާންމު 
 ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވުން 

ންތަުކގެ ިވޔަާފރިކުާރ އްދުއުފެޕެޓްރޯލިއަމް ުނވަތަ ޕެްޓރޯލިއަމްެގ  )ހ(  .33

 ުކރުމަށާއި، ޢާންމު ިޞއްޙަުތ ޙިމާޔަތް ފަރާތްތަކުން، ތިމާވެށި 

ރައްކާތެިރކުރުމަށާއި، އަިދ އިންސާނުންނާއި، ގޯިތ ގެޮދރާިއ މުާދ 

ރައްކާތެިރކުރުމުެގ ގޮތުްނ އެހެްނ ޤާނޫނުތަކާިއ ަގވާއިދުތަކުެގ ދަށުން 

 ތަބާވާންޖެހޭ ކަންކަމަށް ުފރިހަމައަްށ ތަބާވާންވާނެެއވެ.

ޕެޓްރޯލިއަްމ ނުވަަތ ޕެޓްޯރލިއަމްެގ އުފެއްދުެމއް އެްއތަނުން  )ށ(  

އަނެއްތަނަށް އުުފލުމުގައާއި، ިވއްކުމުގަާއއި، ނުވަަތ ރައްާކކުރަްނ 

އުޅުމުގެ ތެރޭަގއި، ޤަޞްދުގަިއ ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓަކުން ަކމުގަިއ 

ވިޔަސް ޕެޓްޯރލިއަމް ނުވަތަ ޕެްޓރޯލިއަްމގެ އުފެއްދުމެއް ތިމާެވއްޓަްށ  

 އް ހިނގައިފިނަމަ އެަކމެއްގެ ހާދިާސއެމުގެ ރުވެ، ތަޣައްޔަުރވުބޭ

ޖެހޭނެެއވެ. އަިދ ށް ޒިންމާވާންވެރިފަރާތުން އެ ހިނގި ހާދިާސއަ

ރާ ފެންަވރަކަްށ ބޫލުކު ޤަކަމާބެހޭ ސަރުާކރުގެ އިާދރާތަކާއި އޮޯތރިޓީން 

 ތަޣައްޔަރުިވ ސަރަޙައްުދ ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ޕެޓްރޯލިއަްމ ނުވަަތ ޕެޓްޯރލިއަމްެގ އުފެއްދުެމއް އެްއތަނުން  )ނ(  

ރައްާކކުރުމާއި، ޯހލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޭޓލްކޮްށ ، އުފުލުމާއިއަނެއްތަނަށް 

ވިއްކާ ފަރާތްތަކުްނ ގެންގުޅޭ ޕެޓްޯރލިއަމް ތިމާެވއްޓަށް ބޭުރވެއްެޖ 

ޙާލަތެއްގަިއ ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތުެގ ޕްލޭނެްއ ެއ ފަރާތްަތކުގަިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ތިމާވެށި ތަަޣއްޔަުރ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޙާލަތެއްަގއި  )ރ(  

ސަަރޙައްުދ  ވެއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ޒިންމާާވ ފަރާތުން ތަޣަްއޔަރުވި 

ސާފުނުކޮށްފިނަމަ، އެކަމުެގ ޚަރަުދ އެކަމުަގިއ ޒިންމާވާ ަފާރތަކުން 

އުފުލަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮޯތރިޓީ ނުވަތަ އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަާރތަކަށް 

 ބިގެންެވއެވެ.އެ ސަރަަޙއްދު ސާފުުކރުމުގެ އިޚްިތޔާުރ ލި
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ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެްޓރޯލިއަްމގެ އުފެއްދުމެއް އެޅިގެން ތިމާެވއްޓަްށ  )ބ(  

ލިބޭ ގެްއލުމުގެ ބަަދލު ެއހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން އެަކމުގަިއ 

 ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކުން ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނު ހުަރހެއް ނާޅަެއވެ.

 

މަގުްނ ނުވަަތ ވަިއެގ މަގުން ނުވަަތ އެއްގަުމ މަގުން ުނވަތަ ކަނޑު  )ޅ(  

ހޮޅިލައިނެްއ މެދުވެރިކޮްށ ކަުމގަިއ ވިޔަްސ ެއއްތަނުން އަނެްއތަނަށް 

ޕެޓްރޯލިއަމް ުނވަތަ ޕެޓްޯރލިއަމްގެ އުފެއްދުންތައް ޯފުރކޮށްދޭ 

ފަރާތްތަކުން، އެކަްނ ކުރަީނ ަރއްކާތެރިކަުމެގ ގޮތުްނ އަަޅންޖެހޭ 

 ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެްނ ކަމުަގއި

ޢަމަލުކުރަންީވ ަރއްކާތެރިކަުމގެ މިްނގަނޑުތައް ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.
 

ޕެޓްރޯލިއަްމ ނުވަަތ ޕެްޓރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުމެއްެގ ޚިުދމަތްދޭ  )ކ(  

ޕެްޓރޯލިއަމް ނުވަަތ  ށްއްތަނަފަރާތްތަކުންނާއި، އެއްތަނުން އަނެ

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުެފއްދުމެއް ޯފރުކޮށްޭދ ފަރާތްތަކަްށ ަލިއސަންސް 

ދިނުމުގައި ރައްކާެތރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް ެއޅުމުގެ 

ފަރާތެްއގައި ުހރި މިންވަުރގެ މައްޗަށް އޮޯތރިޓީްނ  ން އެކަޤާބިލު

ޖެ ހިނދެްއގައި  ިޚދުމަތް ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އޮޯތރިޓީން ބޭނުންވެއް

ޮކށްފައި  ންތިޒާމްފޯރުކޮށްދެމުންދާ ފަރާތްތަކުްނ ަސލާމަތީކަންކަްނ އި

 ހުންނަ ގޮތް ެބލުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ލިބިގެްނވެއެވެ.
 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ 
އުފެއްދުމެއް އުފުލާ 

 އުޅަނދުފަހަރަށް ޚާއްޞަ 
 ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުން 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްޯރލިއަމްގެ އުެފއްދުންތައް އުުފލާ އުޅަނދުތައް  )ހ(  .34

ބޭއްވުމަށް ޚާއްަޞ ސަރަަޙއްދުތައް އެއްގަމާިއ ބަނދަރުެގ 

 ސަރަޙައްދުގައި ކަމާބެހޭ ދަުއލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ސަރަަޙްއދުތައް  )ށ(  

ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް ެއ ސަރަަޙއްދުން ބޭުރގަިއ އުަޅނދެއް 

 ޕާކުކޮށްފައި ބޭއްވުަމކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ 
އުފެއްދުންތައް އުފުލާ 

އުޅަނދުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ސަރަޙައްދަށް ވަނުން 

މަސްދުވަހުެގ ެތރޭގަިއ )ބާރަ(  12މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ހ(  .35

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަސރަޙައްދުތަކަްށ ޕެޓްޯރލިއަމް ުނވަތަ ޕެްޓރޯިލއަމްެގ 

އުފެއްދުމެއް ހިފައިގެން ވަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަ ޕެޓްޯރލިއަްމ 

ނުވަތަ ޕެޓްޯރލިއަމްެގ އުފެއްދުންތަުކގެ ރައްކާެތރިކަމާ ބެޭހގޮތުްނ 

 ފަރާތްތަުކގެ މަްޝވަރާެގ މަތިން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގަވާއިުދ ކަމާބެހޭ 

 ކުރަްނވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީން އެުކލަވާަލއި ގެޒެޓު 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޚއްަޞ އިޤްތިޞާީދ ސަރަޙައްުދެގ ތެރޭަގިއ އަިދ  )ށ(  

ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފްގެ ސަރަޙައްުދގައި އަންނަނިވި ަކންކަން 

 ކުރުމަކީ މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން މަނާކަމެެކވެ.

ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެްޓރޯިލއަމްގެ އުފެއްދުމަކާ ެއކުވެފަިއާވ   (1)   

 ފެން އެޅުން؛

ޕެޓްރޯލިއަްމ ނުވަަތ ޕެޓްޯރލިއަމްެގ އުފެއްދުމެްއ އަާޅ   (2)   

 ޓޭންކްތައް ދޮންނަ ފެން އެޅުން؛

ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެްޓރޯލިއަްމގެ އުފެއްދުެމއްގެ ހޮޅި ދޮންަނ   (3)   

 ފެން އެޅުން؛ އަދި

ޕެޓްރޯލިއަްމ ނުވަތަ ޕެްޓރޯިލއަމްގެ އުފެއްދުމެްއ ހިންދުމަްށ   (4)   

 ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ެވލި އެޅުން.

މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ލިސްޓުކޮށްފަިއާވ ކަންތައްތަކުެގ ެތރެއިްނ  )ނ(  

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެތަނެއް ސާފުކުރުމަކީ އެކަން ކުރި ފަާރތެއްެގ 

ަފރާްތތަކުން  އެކަމަްށ ހިނާގ ޚަރަދަްށ އެޒިންމާއެކެވެ. އަދި 

 ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ކަރަންޓް އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ފޯރުކޮށްދޭ  އި ކަރަންޓް އުފައްދަ 
ފަރާތްތަކާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 
 ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް 

ފަރާތްތަކަްށ އަންނަނިިވ ޙަްއޤުތަްއ ކަރަންްޓ އުފައްދަިއ ޯފރުކޮށްޭދ  )ހ(  .36

 ލިބިގެންވެެއވެ.
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ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކަރަންުޓެގ   (1)   

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުަތކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންުޓެގ   (2)   

 ޚިދުމަތަށް އަގުނެގުން؛

ގަވާއިދުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކަރަންުޓެގ ޤާނޫނުތަކާއި   (3)   

 ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން؛ އަދި

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ޯފރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންެޖޭހ   (4)   

 މަސައްކަތް ކުރުމަްށ ފުރުޞަުތ ފަހިވެފަިއވުން.

ޙަްއޤުތަްއ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަްތ ލިބިގަންަނ ފަރާތްތަކަށް އަންނަނިވި  )ށ(  

 ލިބިގެންވެެއވެ.

އެކަށޭނަ ފެންވަރެްއގައި، މެދުނުކެނޑި ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަްތ   (1)   

 ލިބުން؛

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ދަްއކާ އަަގކީ އިންސާފުެވރި،   (2)   

 ދެފުށްފެންނަ އަދި އެކަށޭނަ އަގެްއ ކަމުގަިއވުން؛ އަދި 

ކަރަންޓް ޯފރުކޮށްދޭ ަފރާތްތަކުން ހޯދާ ޚިދުމަތްތައް، ުނވަަތ   (3)   

ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން ފަަދ ކަންކަްނ އެކަށީގެްނާވ 

 .ެތރޭގަިއ ޙައްުލވުންމުއްދަތެއްގެ 
 

ކަރަންޓް އުފައްދައި ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
އެއްވެސް ފަރާަތކުން ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ވިޔަާފރީގެ ގޮުތގައި ަކރަންްޓ  )ހ(  .37

ޒަީރއާއިން ކަރަންޓުެގ ިޚދުމަތް  ވިުއގައެްއގެއުފައްދަންވާނީ ނުވަަތ 

ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިން އެކަމަްށޓަކަިއ 

ިތ ދޫކުާރ ލައިސަންްސ ެނގުމަށް ަފހުގައެވެ. އަިދ ަލއިސަންްސ ނެ

 އެފަދަ ކަމެއް ުކރުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.

ބަެއއް ޤާއިމުކޮށް ަތރައްޤީުކރުމަްށ  އޭގެންނިޒާމު، ނުވަތަ  ގެކަރަންޓު )ށ(  

ބޭނުންވާ ހުއްދަތަާކއި ފުިރހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.
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ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

 ލައިސަންސް ދިނުން 
ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ވިއުަގއިގެ ޒަީރއާއިން ަކރަންްޓ  )ހ(  .38

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުަށހަޅާނީ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުޫސލުތަކާ އެްއގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޢާންމު ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްިދނުމުގެ  )ށ(  

      ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކަިއ އޮތޯރިޓީްނ ލައިސަންްސ ދޫުކަރންވާނީ، 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުެގމަތިން  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގައި

އެކަމަށްޓަކައި ީބލަމުގެ އުސޫލުްނ ޢާންމުކޮށް ހުޅުާވލުމަށްފަުހ 

ހޮވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަެހޅުމެއް ، ކުރިމަތިލާ ަފރާތްތަކުގެ ެތރެއިން

 ހުށަހަޅާ ފަރާތެްއ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެފަރާތަކަެށވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ބީލަންކުރުމަކާ ނުލައި،  )ނ(  

ލަތުގެ ާމލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނު( އާިއ އު )ދަ 3/2006ބަރު ންޤާނޫނު ނަ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަގވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަަރންޓުެގ އެ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ުހއްދަ، ސަރުާކރުެގ ނުވަތަ ަސުރކާރުެގ 

ކުންފުންޏަކަްށ ދިނުމަކަށް ިމ މާއްދާ ުހރަހެްއ   ހިްއސާވާ މެޖޯރިޓީ

 ނާޅައެވެ.

ަލއިސަންސްގައި އަްނނަނިވި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާ  )ރ(  

 ކަންކަން ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

 ށުން ހުއްަދކުރެޭވ ޚިދުމަތްތައް؛ދަ ގެ އިސަންސްލަ  (1)   

 ކަރަންޓުގެ އަގު ކަނޑައެޅޭނެ އުސޫލުަތއް؛  (2)   

 ތައް؛ޠުެގ ޝަރު ލައިސަންސް  (3)   

 ޚިދުމަތްދެވޭ ސަރަޙައްދު؛  (4)   

 ެގ މުއްދަތު؛ އަދި ލައިސަންސް  (5)   

ލައިސަންްސ ދޫކުރުމަްށ އޮޯތރިޓީން ަބލަިއ ފާސްުކިރ   (6)   

 ކަންކަން ފާސްުކރި ާތރީޚް. ކަންކަމާއި އެ 
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މި މާއްދާެގ ދަށުްނ ކަރަންުޓެގ ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްިދނުމުގެ  )ބ(  

ގަިއ ެއ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ އިުތރު ަޝުރޠުތަްއ ލައިސަންސް

 އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ެގ ދަށުން ހިންާގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫުކރެވޭ ލައިސަންސް )ޅ(  

ގަްނވާނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ކަމާބެޭހ މަސައްކަތްތައް ހިން

 ގަވާއިދާ އެއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 

ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ 

 ޒިންމާ 
ކަންކަްނ ގެ ދަށުން އަްނނަނިވި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެޭވ ލައިސަންސް   .39

 ކުރުމަކީ ލައިސަންސް ޫދކުރެޭވ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދަށް ފެތޭ ގޮތަށް، ޚަރަުދގެ ގޮުތންނާއި  )ހ(  

ފަންނީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ކަރަންޓް ޯފރުކޮށްދޭ ިނޒާމެއް 

 ެބލެހެއްޓުން؛ ޤާއިމުކުރުމާއި، ހިްނގުމާއި

ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދުްނ އަުގ ކަރަންޓުގެ  )ށ(  

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްަތކުގެ މެދުގައި ެއއްވެްސ  ،ދައްކަމުންދާނަމަ

 ހަމަޖެއްސުން؛ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ޚިދުމަްތ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުެގ  )ނ(  

އޮތޯރިޓީއަށް ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަފާސްހިސާބާިއ މަޢުލޫމާުތ ދަށުން 

 ބެލެހެއްޓުމާއި، ޯފރުކޮށްދިނުން؛

ކަރަންޓުެގ ޑިމާންޑަށް އަންނަ ބަަދލުތަްއ ދެނެގަތުމާއި ިޑމާންޑާ  )ރ(  

 އެކަށީގެންވާަވރަށް ަކރަންޓުެގ ނިޒާމު ތަރައްޤީކޮްށ ދެމެހެއްޓުްނ؛

ކަންކަން އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާ  ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުގެ ަސލާމަތީ )ބ(  

 މިންގަނޑަށް ބެލެހެއްޓުމާިއ ދެމެހެއްޓުން؛

އިމަރޖަންީސ ޙާލަތްަތކުގަިއ ، ޤުދުރަތީ އަިދ އެނޫނަސް ކާރިސާތަާކއި )ޅ(  

ޚިދުމަތަށް ބުރޫއަާރވަުރ ކުޑަކުރުާމއި، ސަލާމަާތއި ރައްކާެތރިކަްނ 

ގޮތުެގ ަހރުދަާނ ޔަޤީންކުރުމާއި، މިފަދަ ާޙލަތްތަކުަގއި ޢަމަލުުކރާނެ

 ނިޒާމެއް އެކުލަާވލަިއ ދެމެހެއްޓުން؛ އަދި 
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަަކއި، އިްސރާފުާވ  )ކ(  

މާލީ ަކންކަން   ްޕރޮކިއުމަންޓާއިމިންވަރު ކުޑަކުރުމާއި

ރަނގަޅުކުރުމާއި، އަދި ޖުމްލަކޮްށ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ މާލީ ަކންކަން 

 ހަރުދަނާ ގޮެތއްގަިއ ބެލެެހއްޓުން.
 

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފަިއވާ ބާރުތަްއ ތަންފީޛުކުރުުމގައި، )ހ(  .40 ނިކަމެތިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން 

ނިކަމެތިންނަށް، ިޚދުމަތް ޚިދުމަތްދޭ ސަރަޙައްދުގަިއ ދިރިއުޅޭ 

ލުިއ ، އްކުުމގައި ދެ ، ބިލު ގުޅައިދިނުމުގައާއި، ޚިދުމަތް ކަނޑާލުމާއި

 ކުރަންވާނެެއވެ. ގޮތްތަކެއް އިންތިޒާމް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ނިކަމެތިންގެ ަދފްތަުރ  )ށ(  

ބަލަހައްޓަންވާނީ، ކޮންެމ ރަށެްއެގ ލޯަކލް ކައުންސިްލ މެދުެވރިކޮށް، 

 ނެވެ.ންސީންއޭޖެ ޕްރޮޓެކްޝަން  ސޯޝަލް  ޝަނަލްނޭ

 

ކަރަންްޓ އުފެއްދުމާއި، ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ޑިމާންޑާ އެްއވަރަްށ  )ހ(  .41 ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް މޮނިޓަރކުރުން 

، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ކަރަންްޓ އުފައްދަިއ ފޯރުކޮށްދެމުންާދކަމާއި

 އި މިންވަާރއި، ކަރަންޓް އުަފއްދަޯފރުކޮށްދޭ ، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި

އިއާދަކުރަނިިވ ހަކަަތ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްކުާރ ޚަރަދާއި، ިވއްާކ އަާގއި،

ަރ  ަސމަކާންުކރެޭވ މިންވަރާއި، ނިޒާމުގެބޭނު އިއުފައްދަ

 ރަމުން ގެންދަންވާެނއެވެ.ރިޓީްނ މޮނިޓަރކު ންސީ( އޮތޯ)އެފިޝެ

މޮނިަޓރކުރުމުެގ ެތރޭގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން  )ށ(  

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އިްޞލާޙުުކރަންޖެހޭ ކަެމއް ފާަހގަކުެރވިްއޖެނަމަ 

އެކަން އިޞްލާޙުުކރުމަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީގެ ަފރާތުްނ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކަރަންޓުެގ ނިޒާމުެގ ަސމަކާަރ  )ނ(  

ންސީ( އޮޯތރިޓީްނ މޮނިޓަރުކރުމުގަިއ ބަލާެނ ކަންތަްއތަކާިއ )އެފިޝެ

ނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ޓަރކުރާ މޮނިއަދި

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
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ތަންތަނަށް ވަނުމާއި، ބަލައި 

ގެ ތަޙްޤީޤުކުރުމު  މާއި،ފާސްކުރު 

 ބާރު 

ހަދާ ގަވާއިދު ތަންފީޛުުކރުމުެގ  މި ޤާނޫނު ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ހ(  .42

ބޭނުމަށްޓަކައި، އޮތޯރިޓީން ލައިސަންްސ ލިބިގެްނ ކަަރންޓުެގ 

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން ަބލައި ފާްސކުރުމަކީ ކޮްނމެހެން 

ަފާރތަކަށް  ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ

ފަރާްތ ތަމްސީލުުކރާ ފަާރތެއްެގ  ލިޔުމުން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެ

ހާޒިރުގަިއ އެފަދަ ތަންތަނަްށ ވަދެ، ަބލަިއ ފާސްކުރުމާއި، ފޮޯޓ 

ރެކޯޑުތަކުގެ ކޮޕީ ހަދަިއ ، ނެގުމާއި، ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ެރކޯޑުކުރުމާއި

 ގެންދިއުމުގެ ާބރު އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ންސް ލިިބގެން ޯފުރކޮށްދޭ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަފރާތްތަކުން ލައިސަ )ށ(  

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އޮޯތރިޓީއަށް ބޭނުންެވގެން ޯހދުމަށް 

އަންގާ ކޮންމެ މަޢުލޫމާެތއް ަލއިސަންސް ލިބިފައިވާ ަފރާތުްނ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ޯފރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް އޮޯތރިޓީގެ ަފރާތުން  )ނ(  

ބަލައި ފާސްުކރުމަށް އަންނަ ަފރާތަކުން ެއއީ އޮޯތރިޓީްނ 

 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ަފރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުެމއް ދައްކަްނާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށް އަންނަ ފަރާްތތަކުެގ  )ރ(  

 މަސައްކަތަށް އެްއވެސް ަފރާތަކުން ުހރަސްއެޅުމަކީ މަނާކަމެެކެވ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ތަނަކަށް ވަނުމަށް، އެަތނެއްެގ  )ބ(  

ފަރާތުން ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ ނުވަަތ  ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެތަން ހިންގާ 

ރުހުން ނުދީފިނަމަ، އޮތޯރިޓީން މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އަދާުކަރންޖެހޭ 

ކަށް އެދި، ކަމާބެޭހ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އެތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކޯޓު އަމުރަ

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުެގ ބާރު ލިބިގެންެވއެވެ.

 

ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި 

 އިރުޝާދުދިނުން 
 ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ، ކަރަންޓް އުފައްދައި ފޯުރކޮށްދޭ )ހ(  .43

އިދާރާތަކަްށ ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި ޢަަމލުކުރާެނ ގޮތުެގ 

 އޮތޯރިީޓއަށް ލިިބގެންވެެއވެ. ގެ އިޚްިތޔާރު އިރުޝާދުދިނުމު
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، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކވުން ނުވަތަ ޢާންމު ސަާލމަތަށް 

 ނުރައްކާވުްނ ނުވަތަ ާކރިސާެއއް ުކރިމަތިވުން ފަދަ ާޙލަތްތަަކށެވެ.

 

ދެވޭ ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން ނެގޭނެ  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަުށގައި )ހ(  .44 އަގުނެގުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން 

އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިން އޮޯތރިޓީންނެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަުށގައި ދެވޭ ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކަށް ެއއްވެްސ  )ށ(  

ފައިސާއެްއ ނަގަންވާީނ ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަވާިއދުގަިއ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދިވެިހރާްއޖޭގަިއ  )ނ(  

މީހުން ދިިރއުޅޭ ކޮންެމ ރަެށއްގަިއ ަކރަންޓުެގ ޚިދުމަތަްށ ނެގޭނެ 

ށް އިޢުލާންުކރަންވާނެއެވެ. އަދި އަގަްށ އެންމެ މަތީ ައގު ޢާންމުކޮ

 އަންނަ ބަދަލުތަްއ ގަވާއިދުްނ ޢާންމުކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޚިދުމަތުެގ އަުގ  )ރ(  

ކަނޑައެޅުމުގައި އިންސާފުެވރި އެކަށީގެންާވ ައގެއް ކަނޑައެޅުމުގަިއ 

 ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަމަށް 

 ކަރަންޓް އުެފއްދުމާއި ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެޭހ ޚަރަދު؛  (1)   

 ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުަގއި ތެުލގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު؛  (2)   

އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދޭ ަކރަންޓުގަިއ އިއާދަުކރަނިވި ަހކަަތ   (3)   

 އެކުލެޭވ މިންވަރު؛

ދެމެެހއްޓެނިިވ ގޮތެްއގަިއ ކުިރއަްށ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް   (4)   

 ގެންދިއުމަށްޓަކައި ުކރަންޖެހޭ ަޚރަދު؛

 ދިރިއުޅުމުގެ ޢާންމު ޙާލަތު؛ އަދި   (5)   

އެކަށައަޅާ ުއސޫލުެގ ސަބަބުްނ އާމްދަީނ މަދުން ލިޭބ   (6)   

ފަރާތްތަކަށް ުކރާނެ އަަސރާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަުތެގ 

 ޯފރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ގޮތް.ފަރާތުން އެހީެތރިކަން 
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ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ަކރަންޓް ވިއްކާ އަގަށް ަބދަލެްއ  )ބ(  

ގެންނަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ 

ގޮތުގެމަތިން އޮތޯރިޓީއަްށ ހުށަހަޅައި، އޮޯތރިޓީގެ ހުއްަދ 

 ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ކަރަންޓް ވިްއކާ އަގަށް ބަދަުލގެަނއުމަށް  )ޅ(  

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން އެ ހުށަހެޅުމެއް ުހށަހަޅާ 

 ،)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި 45ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން 

ންމައި، ުހށަހެޅި އޮތޯރިޓީން އެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ވަިކ ގޮތެްއ ނި

 ފަރާތަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

)އެކެއް(  1ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުެގ އަގަްށ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ  )ކ(  

މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން ޚިދުމަތް ހޯދާ ަފރާތްތަކަށް ިލުޔމަކުން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ައގުގެ ޭބރުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  )އ(  

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކަްށ އެްއވެސް ައގެއް ެނގުމަކީ މަނާކަމެެކެވ.

 

ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަށް އެޭދ ފަރާތުްނ އެކަމަްށ އެދި ހުަށހަޅާނީ  )ހ(  .45 ޚިދުމަތަށް އެދުމާއި އަގު ދެއްކުން 

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދަށް ަކރަންޓުގެ ިޚދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިިބފައިާވ 

 ފަރާތަކަށެވެ.

ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތަްށ ޚިދުމަްތދެވޭނެ  )ށ(  

ޝަރުޠުތަކާއި، ޚިދުމަތުގެ އަުގ ކަނޑައެޅޭ ގޮްތ ބަާޔންކުާރ 

ަފރާތުްނ އެއްބަސްވުމެއްަގއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

 ސޮއިކުރަންވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ެއއްބަސްވުާމ އެްއގޮތަްށ  މި )ނ(  

ޚިދުމަތް ބޭނުންކުާރ ފަރާތުްނ ަގވާއިދުްނ ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތަްށ 

 ޚިދުމަތުގެ އަުގ ދައްކަންވާނެެއވެ.
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ެތރޭގަިއ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުގެ އަުގ އެއްބަސްވެަފއިާވ މުއްދަތުެގ  )ރ(  

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަފރާތުން ަދއްކަމުން ނުދާނަމަ، އޮޯތރިޓީްނ 

ހުއްދަކުާރ ޖޫރިމަނާެއއް ުކރުމާއި، ޚިދުމަްތ ވަގުީތގޮތުްނ 

 މެދުކަނޑާލުމުގެ ޙައްޤު ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ދައްކަންެޖޭހ އަުގ  ށްފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތަ )ބ(  

ނުދައްކައިގެން ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަންވާނީ އެެޅންހުިރ 

ވަޅުތައް އަޅައި އެނޫން އިުތރުގޮތެްއ ނެތުުމންނެވެ. ިފޔަ އިންމެހައެ

މިގޮތުން ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތުގެ ައގު ނުދަްއކާނަމަ އަޅާނެ ފިަޔަވޅުތައް 

 ކުރަްނވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާން
 

ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަްތ ދިނުމުގަިއ ވަިކ ަފރާތަކަްށ ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރުެގ ގޮތުްނ   .46 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުން 

 ތަފާތުކުރުމެއް ގެްނގުޅެގެން ނުވާނެެއވެ.
 

ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ 

 ފަރާތްތައް 
އޮތޯރިޓީން ހުއްަދ ކަރަންޓުގެ މަސަްއކަތް ކުެރވޭނީ އެކަމަށް  )ހ(  .47

 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަެށވެ.

)ބާރަ( މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގައި،  12މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ށ(  

ކަރަންޓުެގ މަސައްކަތްުކރަްނ އެދޭ ަފރާތްތަކުްނ ޢަމަލުުކަރންޖެހޭ 

 ގަވާއިދު މިނިސްްޓރީން ެއކުލަާވލައި ޢާންމުުކރަންވާނެެއވެ.

މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ެއކުލަާވލާ ގަވާއިުދގަިއ ކަަރންޓުެގ މި  )ނ(  

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބަިއގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ޝަުރުޠތަކާއި، 

މަސައްކަތުގެ ުހއްދަ ދޫކުެރވޭނެ މުއްދަތާއި، ހުއްދަ އައު ުކރުމާއި، 

 ހުއްދަ ބާިޠލުުކރުމާގުޅޭ އުޫސލުތައް ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

 މާއްދާގެ ދަށުން ކަރަންުޓގެ މަސައްކަތްުކރުމަށް ުހްއދަދެވޭ މި )ރ(  

ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އޮޯތރިޓީން ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ިލސްޓަށް 

އަންނަ ބަދަލުތަްއ އަާދހަމަކޮށް ޢާންމުކޮްށ ފެންނާނެހެްނ 

 ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުގެ ުކރިން ެއހެން ޤާނޫނެއް ނުވަަތ  )ބ(  

ގަވާއިދެއްެގ ދަށުްނ ކަރަންުޓެގ މަސައްކަްތ ކުރުމަްށ ުހއްދަ ީދފައިާވ 
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ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

    ިދ )ބާރަ( މަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އަލުްނ ހުއްަދ ހޯދުމަްށ އެ 12

ގޮތުެގމަތިން  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ަފރާތެއްނޫން އެހެން ަފާރތަކުން  )ޅ(  

 ކަރަންޓުގެ މަަސއްކަތްކުރުަމކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

ދިނުމަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 
އިންކާރުކުރުން ނުވަތަ 

 މެދުކަނޑާލުން 

ކަރަންޓުެގ ، އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުންކުެރ ޙާލަތެްއ މެދުެވރިވެގެްނ މެުނވީ  .48

ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ އެއްވެްސ ، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ އިޚްތިާޔރެްއ އޮވެގެން 

މެދުކަނޑާލައިގެްނ ފަރާތަކަށް ކަރަންޓް ޯފރުކޮށްދިނުމަށް އިންކާުރކޮށް، ޚިދުމަތް 

 ނުވާނެއެވެ.

ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތަށް ދައްކަންެޖހޭ ީފ  ޚިދުމަތް ހޯދާ )ހ(  

 އެއްބަސްވެފައިާވ ގޮތަްށ ނުދެއްކުން؛

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތުން ޢަމަލުުކރުމަްށ  )ށ(  

 އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިްޞލާޙުކުރަންޖެޭހ ކަމެްއވާނަމަ،

 އެކަން ލިޔުމުްނ އެންގުމަށްފަުހވެސް ެއކަމެއް ިއޞްލާޙުނުުކުރން؛

ކަރަންޓް ބޭނުންުކރުމަށް ެއއްބަސްވެފަިއވާ ގޮތާ ިޚލާފަށް ަކރަންްޓ  )ނ(  

ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުން، ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްޭދ ފަރާތުްނ ދޫކޮްށފައިާވ 

 ކަރަންޓަށް ުނރަނގަޅު އަަސރުުކރުމާއި ުނވަތަ ޢާންުމންނަށް

 ނުރައްކާވާފަދަ ާޙލަތެްއ ކުރިމަތިވެދާެނ ކަމެއް ކުރުން؛

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ކަރަންާޓގުޅޭ ކަމެްއ ބަލަން ބޭނުްނވެގެްނ  )ރ(  

ކަރަންޓުލާފަިއވާ ތަނަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ޙާލަތެްއގައި ޚިދުަމތް ހޯާދ 

 ފަރާތުން އެކަމަށް ހުރަްސއެޅުން؛

ނުވަތަ ތަނުެގ ބައެއް ތަޅާލުމަށް ނުވަަތ ކަރަންޓުލާފަިއވާ ތަން  )ބ(  

 ރޫޅާލުމަށް ދައުލަުތގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތުްނ އަމުެރއް ނެރުން؛

ުނލައި ަކރަންޓް އުފައްދާ ިނޒާމެއް ކާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައަ )ޅ(  

 ކަރަންޓް ިވއުގަާއ ގުޅައިގެްނ ބޭނުންކުރުން؛
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      ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ުހއްދައަާކ ނުލަިއ ޚިދުމަތް ހޯދާ ަފރާތުްނ  )ކ(  

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ، ަކރަންްޓ  62މި ޤާނޫނުގެ 

 ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންުކރުމުެގ ޢަމަލެއް ހިންގުން؛

ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތުގެ އިޚްތިާޔރުގައި ނެތި )ޤުުދރަތީ ނުވަަތ  ގެ ކަރަންޓު )އ(  

އެހެން ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން( ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ަފރާތަށް، ނުވަަތ 

ޢާންމުންނަށް ނުރައްކާވާފަދަ ާޙލަތެއް ުކރިމަތިވެދާނެ ފަދަ ކަމަާކ 

 ދިމާވުން؛ ނުވަތަ

         ފައިވާ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށް  49މި ޤާނޫނުގެ  )ވ(  

 ޙާލަތުންކުެރ ޙާލަެތއް ދިމާވުން. 2

 

ވަގުތީގޮތުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 

 މެދުކަނޑާލުން 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި ޯފރުކޮށްދޭ ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވަގުީތގޮތުްނ  )ހ(  .49

 ވަކި ެގއަކުން ނުވަަތ ވަިކ ސަރަަޙއްދަކުން މެދުކަނޑާލެވިދާެނއެވެ.

 ފެންވަުރ ރަނގަޅުުކރުމުގެ ގޮތުން؛ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ   (1)   

ކަރަންޓުގެ ނިޒާމަށް ލިބިފައިާވ ގެްއލުމެއް ަމރާމާތުކުރުުމެގ   (2)   

 ގޮތުން.

ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރު ރަނގަޅުުކރުމުެގ ގޮތުްނ ނުވަަތ ނިޒާމަށް ލިޭބ  )ށ(  

ގެއްލުމެްއ މަރާމާތުުކރުމަްށ ވަގުީތގޮތުން ޚިދުމަްތ މެދުކަނޑާލާނަަމ 

ަގޑިއިުރ  24ޚިދުމަތް ހޯާދ ފަރާތްތަކަށް، ޚިދުމަްތ މެދުކަނޑާލުމުެގ 

 ކުރިން ނޯޓިްސ ދޭންވާނެއެވެ.

 ިޚދުމަތް ކަރަންޓުގެ ،ނޯޓިސްގައި  ދޫކުރާ  ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ައވަހަށް  މުއްދަތަްށވުރެ  ންކޮށްފައިވާ ބަޔާ ޯފރުކޮށްދެވޭނެކަމަށް  އަލުން

 ަފރާތުން  ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ކޮށްެދވޭތޯފޯރު ޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ 

 .މަސައްކަތްކުރަންވާނެެއވެ
 

އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ކުއްލިގޮތަކަށް 

 ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުން 
ފޯރުކޮށްދޭ ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކުއްިލގޮތަކަށް މެދުކެނޑުނަނުިދނުމުގެ  )ހ(  .50

ެބލެހެްއޓުމާިއ ގޮތުން އެކަީށގެންާވ ގޮތެްއގަިއ ކަރަންޓުެގ ނިޒާމު 

މައްސަލައެްއ ދިމާވުމުެގ ުކރިްނ ރަނގަޅުުކރަންޖެހޭ ަކންކަން 
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ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަކީ ޚިދުމަތް ޯފުރކޮށްދޭ  ފާހަގަކޮށް ދުާރލާ އެ

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ކުއްލި ގޮތަކަށް ަކރަންޓުެގ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނަނުދިނުމުގެ ގޮތުްނ  )ށ(  

ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުާރ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 

ވަސީލަތްތައް ގަވާއިދުން ެބލެހެއްޓުުމގައި ޢަމަުލކުރަންޖެހޭެނ ގޮްތ 

ަކންކަން  އެ އިއަންގަފަރާތަކަށް  އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި އެ

 ތަންފީޛުކުރޭތޯ އޮޯތރިޓީން ަބލަންވާނެއެވެ.

ވީނަމަެވސް ކުްއލި ޮގތަކަށް މި މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއި  )ނ(  

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަްތ މެދުކެނޑޭ ޙާލަތެްއގައި، ޢަމަުލކުރާެނ ުއސޫލެްއ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ަފރާތުން ެއކުލަާވލަިއ އޮތޯރިޓީްނ ެއ އުސޫުލ 

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެްއގައި އެުކލަާވލާފައިވާ އުސޫާލ 

ފަރާތުްނ ޢަމަލުުކރާކަން އޮޯތރިޓީްނ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދޭ 

 ކަށަވަރުުކރަންވާނެއެވެ.

 

ޚިދުމަތްދޭ  ގެ ކަރަންޓު 
ވަސީލަތްތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި 

 މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން 

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވަސީލަތްތަކަށާއި ޚިދުމަަތށް ޤަޞްދުގަިއ   .51

ދަތިުކރުމުެގ އެްއވެްސ ޢަމަލެއް ކުރުމަީކ ގެއްލުްނ ދިނުމާިއ ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ 

 މަނާކަމެކެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ އެފަދަ ޢަަމލެއްކަމަްށ ބެލެވޭނީ:

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ މަސައްކަތަްށ ުހރަސްއެޅުމާިއ މުދަލަްށ ެގއްލުްނ  )ހ(  

 ދިނުމާއި ބަދަލުގެނައުން؛

 ަވގަށްނެގުން؛ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ މުދަެލއް  )ށ(  

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ގޯއްޗަށާިއ ޢިމާރާތްތަުކގެ ތެެރއިން ާޢންމުން  )ނ(  

 ވަނުން މަނާކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަްށ ހުއްދަނެިތ ވަނުން؛ ނުވަތަ

ިއ އެފަދަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިާވ އިންފްރާސްްޓރަކްަޗރާ )ރ(  

 ދިނުން.އެހެނިހެން ތަެކއްޗަށް ގެއްލުްނ 

 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން  ގެ ކަރަންޓު 
މަސައްކަތްކުރުމަށް ތަންތަނަށް 

 ވަނުމަށް ހުރަސްއެޅުން 

ަފރާތުެގ  ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފަިއވާ ަފރާތުން ނުަވތަ އެ  .52

މުވައްޒަފަކު، ަކރަންޓާގުޅޭ މަަސއްކަތެްއ ުކރުމަށް އެތަނަކަށް ވަނުމާއި، 
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މަސައްކަތެްއ ުކރުމާއި، ެއ ފަރާުތގެ ިމލްކުެވރިަކމުގެ ދަށުގަިއާވ ކުރަންޖެޭހ 

އެއްޗެއް ގެނައުމާއި، ގެންިދއުންފަދަ ކަމެއް ުކރުމަށް ެއކަށީގެންވާ ސަބަބެްއ 

 ނެތި އެއްވެްސ ފަރާތަކުްނ ހުަރސް އެޅުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.

 

ހަކަތައިގެ ވަސީލަތަށް ޚާއްޞަ 
 ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުން 

ހަކަތައިެގ ވަީސލަތް މުއްސަނިދ ސަރަަޙއްދެއްެގ ޮގތުގަިއ  )ހ(  .53

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަޙައްެދއް ފާހަަގކުރެިވއްޖެނަމަ، ސަުރކާރުެގ 

ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކުގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން އެ ސަރަަޙއްދެއް "ހަަކތައިެގ 

ވަސީލަތަށް ޚާއްޞަ ަސރަޙައްދު" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުެގ ބާުރ 

 ލިިބގެންވެއެވެ. މިނިސްޓަރަށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަކި ސަރަަޙއްދެއް ހަކަަތއިގެ ވަީސލަތަްށ  )ށ(  

އެ ަސރަޙަްއދެއްެގ  ،ޚާއްޞަ ސަރަޙައްުދގެ ގޮތުަގއި ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

ޖޯގްރަފިކް ކޯޑިނޭޓްސް އަދި ަސރަޙައްދުގެ އިން އެނގޭ ގޮތަށް ާޗޓުގަިއ 

 ފާހަގަކޮށް ދިެވހިސަުރކާރުެގ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުުކރަންވާނެެއވެ.

ހަކަތައިގެ ވަސީލަތަށް ޚާއްަޞ ސަރަޙައްެދއްގެ ގޮުތގަިއ ވަިކ  )ނ(  

          ސަރަޙައްދެްއ ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް، އެހެްނ ބޭުނމަކަށް 

 އެ ަސރަޙައްދު ބޭނުންކުރަންވާނީ މިނިސްްޓރީގެ ހުއްދަ ހޯަދއިެގންނެވެ.

ކަނޑައެޅި ހަކަތައިެގ ވަީސލަތަްށ ޚާއްަޞ ސަރަަޙއްދެއްެގ ގޮުތގަިއ  )ރ(  

ސަރަޙައްދަކީ އެހެން ަފރާތެއްެގ މިލްކުެވރިކަމުެގ ދަށުގައި ނުވަަތ 

މަ، އެ ަސރަަޙއްދަށް ދެއްނައް ަސރަޙަބެލެނިވެރިކަުމގެ ދަށުގަިއ އޮތް

އިތުރު ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ުކރަންވާނީ މިނިްސޓްރީެގ 

 ހުއްދަ ލިިބގެންނެވެ.

 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި ކަރަންޓުގެ 

 ސާމާނާއި ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން 
ކަރަންޓުގެ ވަީސލަތްތައް ޤާއިމުުކރުމުގެ ގޮތުން، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  )ހ(  .54

ލައިސަންސް ދީފައިވާ ަފރާތުން ކަމާބެހޭ ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮތަްށ 

ހަުރކުރެޭވ ާސމާނާއި  ްޓރަކްަޗރާއި،ތަރައްޤީކުރާ އިންފްރާސް

ތަކެއްޗަކީ، އެހެްނ ފަރާތެްއެގ މިލްުކވެރިކަމުެގ ދަށުަގއިާވ ބިެމއްގަިއ 

        ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްަގއި ހުންނަ ތަކެތި ކަމުގައި ވީނަަމވެސް، 

 އެ ތަކެއްަޗކީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާުތގެ ިމލްކެކެވެ.
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ކަރަންޓުެގ ިޚދުމަތް ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް )ށ(  

ހޯދުމަށް، ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން އަުގ ދައްކަިއ ޚަލާޞްކޮްށފައިާވ 

 ސާމާނާއި ތަކެތީގެ ަމއްޗަށް ިމ މާއްދާއެްއ ނުހިނގާނެެއވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން 

 

ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި، ހަކަތަ 
ސަމަކާރަކުރުމުގެ ޢަމަލީ 

 މަޝްރޫޢު 

ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަުކގެ މަޝްވަާރގެ ަމތިން، ހަކަތަ   .55

އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި، ޚަރަދުކުޑަވާެނ ގޮތަށް ަހކަތަ ބޭނުންކުރުަމށް ބާރުއެޅުމުެގ 

)ހަެއއް(  6ފަށާާތ  ޢަމަލީ މަޝްރޫެޢއް ިމ ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން 

މިނިސްްޓރީން އެުކލަވާަލިއ ތަންފީޛުކުރަްނ ތެޭރގައި ހުގެމަސްދުވަ

ފަށަންވާނެއެވެ. އަިދ ެއ މަްޝރޫޢަށް، ގެންނަްނ ފެންަނ ަބދަލެއް، ވަގުތާިއ 

 ޙާލަތަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، ގެނައުމުެގ އިޚްތިާޔރު މިނިސްްޓރީއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި 

 ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބެލެހެއްޓުން 
އިސްރާފުކުޑަކޮށް ަހކަތަ ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަން ދެނެގަތުމަްށޓަކަިއ  )ހ(  .56

އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ަހކަތަ ބޭނުންކުރާ ަތނެއްެގ 

ވެރިފަރާތަކަްށ ެއ މަޢުލޫމާތެްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ އޮތޯިރޓީއަްށ 

 އެންގިދާނެއެވެ.

ފެކްޓަރީަތކާއި، ޫޓރިސްޓް ޮހާޓތަކާއި، ޢިމާރާތްތަކާއި، ކާރުޚާނާތަާކއި،  )ށ(  

ރިޒޯޓުތަކުގައި ަހކަތަ އިސްރާުފވުން ކުޑަކުރުމާއި، ފުިރހަމަ ޮގތުގަިއ 

ހަކަތަ ބޭނުންުކރާ މިްނވަރާބެޭހ މަޢުލޫމާތާިއ ރެކޯޑު، އޮޯތރިޓީްނ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިާދ އެްއގޮތަށް، ހޯދައި އެއްކޮްށ ބެލެެހްއޓުމަކީ 

 ތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.އެތަންތަނުގެ ެވރިފަރާ

ރެކޯުޑ  ގެމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަްށ މަޢުލޫމާތު )ނ(  

 ބަލަހައްޓަމުން ުނގެންދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 272 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

44 

ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި 

 މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުން 
އިްސާރފުވުން އަންނަނިވި ދާިއރާތައް ހިމެނޭ ގޮތުްނ ހަކަަތ  )ހ(  .57

ކުޑަކުރުމާއި ުފރިހަަމ ގޮތުަގއި ހަކަަތ ބޭނުންކުުރމުގަިއ 

ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގަާވއިދުތަކާިއ މިންގަނޑުތައް މިނިްސޓްރީްނ 

 އެކުލަާވލައި ޢާންމުުކރަންވާނެއެވެ.

ހަކަތަ އުފައްާދ އާލާތްަތކުގަިއ ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަާކިއ   (1)   

ާއލާތްތަކުގަިއ ހުންނަންޖެޭހ ކަރަންްޓ ބޭނުންކުާރ 

 މިންގަނޑުތައް؛

 ހަކަތަ ބޭނުންުކރާ އާލާތްތައް ދަރަޖަުކރުމާބެހޭ މިންގަނޑުތައް؛  (2)   

ވަކި މިންގަނޑަކަށްވުރެ ދަށް ގިންީތގެ އާލާތްަތްއ   (3)   

އުފެއްދުމާއި، ދިެވހިރާއްޖެއަްށ އެެތރެުކރުމާއި، ބޭނުންުކރުްނ 

 މަނާކުރުން؛

އިްސރާފުވުން ކުޑަކުރުމާިއ ފުރިހަަމ ގޮތުަގއި ަހކަަތ ހަކަތަ   (4)   

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އާލާތްތަކުަގއި ަހރުކުރުުމެގ 

 މިންގަނޑުތައް؛

ހަކަތަ އިްސރާފުވުން ކުޑަކުރުމާިއ ފުރިހަަމ ގޮތުަގއި ަހކަަތ   (5)   

ބޭނުންކުރާ މިންވަުރ ހާމަކޮށްދިނުމަށް ޢިމާރާތްަތކާއި، 

ހޮޓާ، ރިޒޯޓުތައް ގިންިތކޮްށ ކާރުޚާނާތަކާއި، ޓޫރިސްޓް 

 ދަރަޖަކުރާނެ މިންގަނޑުތައް؛

ހަކަތަ އޮޑިޓްުކރާ ަފރާތްތަކުެގ ކިބައިަގއި ހުންނަްނާވ   (6)   

ޝަރުޠުތަކާިއ ަހކަތަ އޮޑިޓްުކރުމުގަިއ ބަލަންެޖޭހ 

 މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް؛ އަދި 

ފުިރހަަމ ޢިމާރާތްތަކުގައި ަހކަތަ އިސްރާުފވުން ކުޑަކުރުމާއި،   (7)   

 .ގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންުކރުމަށް ހުންނަންޖެޭހ މިންގަނޑުތައް

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މިންގަނޑުތަކަށް ހަކަަތ  )ށ(  

އުފައްދައި ބޭނުންުކާރ ފަރާތްތަކުްނ ޢަމަލުުކރަމުްނ ެގންދޭތޯ 

 ބެލުމަށްފަހު އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ކަެމއް ުހރިކަމަށް އޮތޯިރޓީއަށް 

ފެނިއްޖެނަމަ، ދެފަރާތުެގ މަޝްވަާރއާއެުކ އެކަުމގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 
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ބަލައި އެކަމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެކަީށގެންވާ މުއްަދތެއްެގ 

ތެރޭގައި އިޞްލާޙުުކރުމަށް އެ ަފރާތަކަށް އެންގުުމގެ އިްޚތިޔާުރ 

ްނ ލާޙުުކރުމަށް އޮޯތރިޓީޞްއޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. މިފަދައިން އި

 ނުުކރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.ޞްލާޙުއި އަންގާކަމެއް އެ ުމއްދަތުގެ ތެޭރގައި 
 

އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ ސެޓްފިކެޓް 

 ދިނުން 
ހަކަތަ ބޭނުންކުާރ ފަރާަތކުން، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިާވ  )ހ(  .58

މިންގަނޑަށްވުރެ ރަނގަޅަްށ ހަކަަތ ބޭނުންުކރާނަމަ، އަިދ ަކރަންްޓ 

ހެޔޮގޮތުގަިއ ބޭނުންުކރާކަމުެގ ސެޓްފިކެޓަްށ އެިދ އެފަދަ ަފާރތަކުން 

އެްއ  "ސެޓްފިކެޓް އެފިޝެންސީ ރޖީއެނަ "ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމަށް 

 މުގެ އިޚްތިޔާުރ އޮތޯރިީޓއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.ދޫކުރު

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުާރ "އެަނރޖީ އެިފޝެންސީ  )ށ(  

ސެޓްފިކެޓް" ލިބޭ ފަރާތަކަށް ޙާިޞލުވާ ކަންކަމާގުޅޭ ތަފްީޞލުތަްއ 

 ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ަބޔާންކުާރ ސެޓްފިކެޓަށް އެިދ ހުށަެހޅުމާއި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  

އެ ސެޓްފިކެޓް ާބޠިލުުކރުމާއި، ސެޓްފިކެޓްެގ އިދާީރ ީފ 

ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލުތަްއ މިނިސްޓްރީްނ އެުކަލވާލަިއ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 

ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އޮތޯިރޓީއަްށ ހަކަތައިގެ ދާިއރާއިން އޮޑިޓަރުން  )ހ(  .59 ހަކަތައިގެ އޮޑިޓަރުން ކަނޑައެޅުން 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ހަކަތައިގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގަިއ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ކިަބއިގަިއ  )ށ(  

ހުންނަންޖެހޭ ަޝރުޠުތަކާިއ ފެންަވރާިއ ތަޖުރިާބ އަިދ ހަަކތައިެގ 

އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުަގއި ދަފްތަުރވުމާބެހޭ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

ހަކަތައިގެ އޮޑިޓަރެްއގެ ގޮތުަގއި ކަނޑައަޅާ ފަރާތްަތކުގެ ދަްފތަރެްއ  )ނ(  

 އޮތޯރިޓީން ަބލަހައްޓަންވާެނއެވެ.
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ހަކަތައިގެ އޮޑިޓް ހެދުމަށް 

 އެންގުން 
ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް ބޭނުންުކރަމުންދާ ަފރާތްތަކުެގ ތެެރއިން، ހަކަަތ  )ހ(  .60

 ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ގިންތިުކރެވިގެން، މަހަުކ 

)އެއްސަތޭކަ( ިކލޯވޮޓު އަވަރ އަށްުވރެ ގިނައިން ހަކަަތ  100

ބޭނުންކުރާ ަފރާތަކަށް އޮތޯރިީޓއަށް ފެންނަ އެކަީށގެންވާ މުއްދަެތއްގަިއ 

 ކަތައިެގ އޮޑިޓް ހެދުމަްށ އެންގިދާނެެއވެ.ހަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޮޑިޓް ހަދާނީ މިނިްސޓްރީްނ  )ށ(  

       ޤަބޫލުކުާރ މިންގަނޑުތަާކ އެއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަިދ 

 އެ މިންގަނޑުތައް މިނިސްްޓރީން އެުކލަާވލައި ޢާންމުުކރަންވާެނއެވެ.

ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހަކަތައިެގ އޮޑިްޓ އޮޯތރިޓީްނ މި  )ނ(  

ރީކޮްށފައިާވ ޤަބޫލުކުރަންވާީނ އޮޯތރިޓީެގ ދަފްތަރުގަިއ ރަޖިސްޓް

 އޮޑިޓަރަކު ޮސއިކޮށްފައިވާނަމަެއވެ.

 

ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަިއސަންސް ލިބިފައިާވ ފަރާްތތަކުން،  )ހ(  .61 ހަކަތައިގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ކޮންމެ މާލީ ައހަރެްއގެ ެތރޭގައި، ހަކަތައިގެ ދާއިާރގެ މަސައްަކތްތަްއ 

ހިނގައިދިޔަ ގޮާތއި، ހަކަތަ މެނޭޖްުކރެވޭ ގޮާތއި، ބޭނުންކުރެޭވ ގޮްތ 

ފަދަ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތުން އަަހރީ ރިޕޯޓެއް ތައްާޔރުކޮްށ 

ވަހުެގ )ދޭއް( މަސްދު  2ޖެހިގެން އަންނަ ާމލީ ައހަުރގެ ފުރަތަަމ 

 ތެރޭގައި އޮތޯރިީޓއަށް ހުަށހަޅައި ޢާންމުކުރަްނވާނެއެވެ.

އެ ރިޕޯުޓގައި އޮތޯރިޓީްނ ކަނޑައަޅާ އެހެިނހެން ކަންކަުމގެ ިއތުރުްނ  )ށ(  

 އަންނަނިވި ބައިތަްއ ހިމަނަންވާނެެއވެ.

 އިދާރީ ހިްނގުން ަހރުދަނާކުރުމަްށ ކުެރވުނު މަސައްކަތްަތއް؛  (1)   

 އިސްރާުފ ކުޑަކުރުމަްށ ކުެރވުނު މަސައްކަތްަތއް؛ހަކަތައިެގ   (2)   

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ުކރިއެުރވުމަށް ކުެރވުުނ   (3)   

 މަސައްކަތްތައް؛ އަދި 

 ޚިދުމަތުގެ އަުގ ހެޔޮުކރުމަށް ުކރެވުނު މަަސއްކަތްތައް.  (4)   
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ކަރަންޓް ނަހަމަގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރުން 
މަނާކަމެކެވެ. މި ޤާނޫނުެގ  ކަރަންޓް ނަހަމަގޮުތގައި ބޭނުންުކރުމަކީ  .62

 ބޭނުމަށްޓަކައި ކަރަންްޓ ނަހަމަގޮތުަގއި ބޭނުންުކރުން ކަމަށް ެބލެވޭނީ:

ަފރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެެމދުގަިއ  ދޭޚިދުމަތްކަރަންޓުގެ  )ހ(  

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަރަންޓް ދޫުކރި ބޭނުން ނޫން އެހެްނ 

ބޭނުމަކަށް ކަރަންުޓގެ ބޭނުން ކުރުމާއި، އެހެން ަފރާތަކަށް ކަަރންޓުެގ 

 ބޭނުން ކުރުމަށް ުފރުޞަތު ދިނުން؛

ްސ ދީފައިވާ ަފރާތުްނ ކަރަންޓް ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ލައިސަން )ށ(  

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންްޓ ވިއުަގއަށް ަކރަންޓުެގ ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތުެގ 

ހުއްދައަކާ ނުަލއި އެްއވެސް އެްއޗެއް ގުޅުމާއި، ބައެއް ވަކި ުކރުމާއި، 

ބަދަލެއް ގެަނއުމާއި، ގެްއލުން ދިނުމާއި، ނުވަަތ އެފަދަ ކަމެްއ 

 ކުރުމަށް މަގުތަނަވަްސކޮށް ދިނުން؛

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ަސރަަޙއްދުން  )ނ(  

ބޭރަށް، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ުހއްދަނެތި، ޚިދުމަތް ހޯދާ ަފރާތުން، 

 އެހެން މީހަކަްށ ނުވަތަ ތަަނކަށް ަކރަންޓް ފޯުރކޮށްދިނުން؛

ހިމެނޭ ކަރަންޓުން ނުވަތަ ަކރަންޓް އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ނިޒާމުގައި  )ރ(  

ަވއްކަންުކރުން، ޓެކުން، ިޚޔާނާތް،  ، ވަީސލަތްތަކުންބައިތަކާއި

އޮޅުވާލުން، މަކަާރއި ީހލަތް ހެދުން، ހުއްަދ ނޫންގޮތުަގއި ޚިުދމަތުން 

ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ މަންާފ ހޯދުން، ނުވަަތ ކަރަންުޓގެ ޚިުދމަތްދޭ 

 ުނވަތަފަރާތުގެ ުހއްދަނެތި ެއހެން ފަރާތަކަްށ ަކރަންޓް ިވއްކުން؛ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާަފއިަވނިކޮށް،  )ބ(  

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުެގ ހުއްދަނެތި، އެފަދަ ތަނަކުން ިޚދުމަތް 

 ބޭނުންކުރުން. 
 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އިންތިޤާލީ އިންތިޒާމްތައް 
 

ޢަަމލުކުރަން ފެށުމުގެ ުކރިން ހަކަތަިއގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މި ޤާނޫނަށް   .63 ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް 

ދާއިރާއިން އެކިއެިކ ފަރާތްތަކަްށ ދޫކޮށްފައިާވ ހުއްދަތަްއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 
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ބާޠިލު ނުުކރާހާ ހިނދަކު އެ ހުއްަދއެއްގެ މުއްދަުތ ހަމަވަންދެްނ 

       ުވމަށްފަހު އަލުން ދެމިއޮންނާނެއެވެ. އަދި ެއ ހުއްަދއެއްެގ މުއްދަތު ހަމަ 

އެ ުހއްދަ ދޫުކރެވޭީނ މި ޤާނޫނާިއ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ަހދާ ގަާވއިދުގަިއ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުަތކާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

އަންަނ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެުކލަވާަލއި ޢަމަލުުކރެވެމުން  .64 ކުރީގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް 

ހަކަތައިެގ ދާއިާރގެ ޤާނޫނުތަކާިއ ގަާވއިދުތަކަށް، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުްނ 

އެކުލަާވލަންޖެހޭ ކަމާގުޅޭ ަގވާއިދުތަްއ އެުކލަވާަލއި ާޢންމުކުރެވެންދެްނ 

 ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަންވާެނއެވެ.

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 
 

ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް 

 އިސްކަންދިނުން 
ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުާރ ސާމާާނއި، ތަކެްއޗާއި،  އި ކަރަންޓް އުފައްދަ  .65

         ވަސީލަތްތަކުގެ ެތރެއިން ދިެވހިާރއްޖޭގައި އުަފއްދާ އުފެއްދުންތަކަށް،

      އެ އުފެއްދުމެްއ އޮޯތރިޓީން ޤަޫބލުކުާރ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭނަމަ، އަިދ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  އަގަްށ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، މިއެ އުފެއްދުމެްއގެ ފެންަވރާއި 

ކަރަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ުކރެވޭ މަސައްކަތްތަުކގައި އެފަދަ އުފެއްދުންތަކަްށ 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

 

ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށާއި 

 ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުން 
ވާ ދިެވހިންނަްށ ހަކަތައިގެ ދާއިާރގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި ަޝރުޠުހަމަ   .66

ުމގަިއ ޙަވާލުކުރުއިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. އަދި މަްޝރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތްަތއް 

 ޝަރުޠުހަަމވާ ދިެވހިންނަށާއި ދިެވހި ކުންފުނިތަކަްށ އިސްކަްނދޭންވާނެއެވެ.
 

ާރ ރީައށް ހިއްސާކު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން އޮޯތރިޓީއަށް ުނވަތަ މިނިސްޓް   .67 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

މަޢުލޫމާތުގެ ެތރެއިްނ ސިްއުރ ހިފަހައްޓަންެޖޭހ މަޢުޫލމާތުގެ ސިްއުރ 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ.
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ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ތަފާތު 

 ނުކުރުން 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ތަންފީުޛކުރުމުަގއި ވަކި ފަރާތަކަްށ   .68

ްށ ިއސްކަންދިނުމާއި، ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަ

 ވަކި ފަރާަތކަށް ެގއްލުންާވ ގޮތަްށ ކަންކަން ކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.

 

އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ކާރިސާތަކުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 
ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްުދގައި ަކރަންޓް އުެފްއދުމާއި  )ހ(  .69

މަަސއްކަތެއްުކރުމުގެ ެތރޭގައި، ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިާރގެ އެއްވެސް 

ނުވަތަ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ތެރޭަގއި މީހަކަށް ުނވަތަ ަތނަކަށް 

ނުވަތަ ތިމާވެއްޓަްށ ގެްއލުމެއް ލިބޭ ާކރިސާއެއް، ނުވަަތ 

އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިނަމަ ވަގުތުން އެކަމާެބހޭ މަޢުލޫމާުތ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ޯފރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ޯފރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތުެގ  )ށ(  

 އުސޫލެްއ ހަމަޖައްސަިއ އޮތޯރިޓީްނ ޢާންމުކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަަތ  )ނ(  

ކާރިސާއެްއ ހިނގައިފިނަމަ އެކަން އިުތރަށް ެބލުމަށް އޮތޯިރޓީއަްށ 

ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ބެލުުމގެ އިޚްތިާޔރު އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. 

މެްއ އަދި އޮތޯރިޓީން ެއކަމެއް ބެލުމަށްފަހު، ރަނގަޅު ކުރަންޖެޭހކަ

ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ކަމާބެޭހ ފަރާްތތަކުެގ 

މަޝްވަރާެގ މަތިން އަިދ މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ 

ރަނގަޅު ުކރުމަށް ނުވަަތ  އެކަމެއްގަވާއިދާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

އޮތޯިރޓީއަްށ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލަފައާއި ިއރުޝާދު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ 

 އިތުރު ފީ 
    ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިގެން ޚިދުމަތްދޭ ފަާރތެއްގެ އަތުން   .70

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގެ ދަށުން ަދއްކަންޖެހޭ ފީެގ 

ފަރާތަކުްނ ނެގޭީނ ޮއތޯރިޓީގެ ހުއްަދ އިތުރުން، އިުތރު ފީއެްއ ެއހެން 

 ލިބިގެންނެވެ.
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ފަރުދީ ގޮތުން ޒިންމާ ނަގަން 

 ނުޖެހުން 
    ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކީ މުއައްސަާސއެއް ނުވަަތ ކުންފުންެޏއްނަމަ،  )ހ(  .71

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިުދ ތަންފީޛުކުުރމުގަިއ 

ވާޖިބު އަދާކުރުުމގައި ލިބޭ ގެްއުލމަކަށް އެތަނެއްގެ ުމވައްޒަފަކު އޭނާގެ 

        ކަްށ ޭވ ދަޢުާވއަނުވަތަ އެފަަދ މައްސަަލއަާކ ގުޅޭގޮތުން ކުރެ

އެ މުަވއްޒަފަކު ަފރުދީގޮތުްނ ޒިންމާވާކަްށ ނުޖެހޭނެއެވެ. އެފަދަ 

 ޙާލަތްތަކުގައި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެ މުއައްސަސާައކުން ނުވަަތ 

 އެ ކުންފުންޏަކުންނެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެފަދައިން ބަޔާްނކޮށްފައިީވ ނަަމވެސް،  )ށ(  

ލިބުނު ގެއްލުމަކަްށ ނުވަތަ އެ ުމވަްއޒަފަކު   ިއހުމާލުންމުވައްޒަފެއްގެ

 ކުރި ކުެށއްގެ ޒިންމާ އެ މުވައްޒަފަުކ އުފުލަންޖެހޭެނއެވެ.
 

ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާނަމަ، މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ މި ޤާނޫނުގައި ެއހެންގޮތަކަށް   .72 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނީ ިމ މާއްދާގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ އިދާީރ ައދަބުތަކެވެ.

ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޢަމަުލ   17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

ކޮށްފިނަމަ ކުިރ ކަމުެގ ބާވަތާިއ ެއކަން ަތކުާރުރ ކުިރ މިްނވަރަްށ 

)ފަންސާްސހާސް(  50,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާއި  10,000ބަލައި 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުން؛

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަުލ  22މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ކޮށްފިނަމަ އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިން ޖޫރިމަނާުކރުން؛

 )ފަސްާހސް( ރުިފޔާ؛ 5,000ފުރަތަމަ ފަހަުރ   (1)   

 )ދިަހހާސް( ރުފިޔާ؛ އަދި  10,000ދެވަނަ ފަހަުރ   (2)   

ދެ ފަހަރަްށވުެރ ގިނައިްނ ެއ ޢަމަލެްއ ތަުކރާރުުކާރ ކޮންެމ   (3)   

 )ދިހަހާސް( ރުފިާޔ އިުތރުވާނެއެވެ. 10,000ފަހަރަކަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަުލ  29މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

)އެްއލައްކަ( ރުިފޔާއިްނ  100,000ކޮށްފިނަމަ އެ ަފރާތެއް 

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛
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ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަުލ  30މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

)އެއްިމލިއަން( ރުިފޔާއިްނ  1,000,000ފަރާތެްއ  ކޮށްފިނަމަ އެ 

ފަރާތަކަްށ އޮތޯރިޓީން ދީަފއިވާ ހުއްަދ  ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު އެ

 ބާޠިލުުކރުން؛

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަުލ  34މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

ކޮށްފިނަމަ އެފަދަ އުޅަނދެއް ޕާކުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިާވ 

ސަރަޙައްދުން ޭބރުގަިއ ބޭްއވި ަފރާތެްއ އެކަމެްއގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

)ފަންސާްސހާސް(  50,000)ފަސްހާސް( ރުފިާޔއާއި  5,000ބަލައި 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުން؛

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެްއ  35މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  

ކޮށްފިނަމަ އެކަންކުރި ަފރާތެއް އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ  

)އެއްސަތޭކަ މިިލއަން( ރުފިާޔއަށް ުވރެ ބޮުޑ ނޫން  100,000,000

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ޢަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންުކރާ އޮތޯރިީޓގެ ހުއްދަ ނުވަަތ  37މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  

ލައިސަންސް ނެތި ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދޭ ފަރާތެްއގެ ައދަބަކީ 

)އެއްމިލިއަން( ރުިފޔާއަށް ވުެރ ބޮޑުނޫން ޢަަދދަކުން  1,000,000

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަްށ  42މި ޤާނޫނުގެ  )އ(  

އޮތޯރިޓީގެ ަފރާތުން ޗެކް ުކރުމަށް އަންނަ ަފރާތެއްގެ މަަސްއކަތަށް 

)ދިަހހާސް(  10,000ހުރަސް އެޅުމުގެ އަދަބަކީ އެ ކުށްކުރި ފަރާެތއް 

 ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޫޖރިމަނާކުރުން؛

ވަަނ މާއްދާެގ )އ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮތަށް،  44ޤާނޫނުގެ މި  )ވ(  

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ ބޭރުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް އެއްވެސް އަގެްއ 

 30,000)ފަސްހާްސ( ރުފިޔާާއއި  5,000ފަރާތެއް  ނަގައިފިނަމަ އެ

 )ތިރީސްހާސް( ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޫޖރިމަނާކުރުން؛
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ވަަނ މާއްދާެގ )ޅ( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ފަަދ  47މި ޤާނޫނުެގ  )މ(  

)ދިަހހާސް( ރުިފޔާއަްށ  10,000ޢަމަލެއްކުރާ ަފރާތެއްގެ އަދަބަކީ، 

 ވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޫޖރިމަނާކުރުން؛

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ޢަމަެލއްކުާރ  51މި ޤާނޫނުގެ  )ފ(  

 10,000ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ ެއ ގެްއލުމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ 

)ފަްސލައްކަ( ރުފިޔާާއ ެދމެދުގެ  500,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާިއ 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ޢަމަެލއްކުާރ  52މި ޤާނޫނުގެ  )ދ(  

 5,000ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަަލއި އެ ަފރާތެއް 

 )ފަސްހާސް( ރުފިާޔއަށްުވރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކުރން؛

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ  56މި ޤާނޫނުގެ  )ތ(  

 50,000މަޢުލޫމާތު ބަލަަހއްޓަމުން ނުދާ ަފރާތެއްެގ އަދަބަީކ 

)ފަންސާސްހާސް( ރުފިާޔއަށްުވރެ ބޮޑުނޫން ޢަަދދަކުން 

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ  57މި ޤާނޫނުގެ  )ލ(  

އޮތޯރިޓީން ކަމެއް އިޞްލާޙުުކރުމަށް ޭދ މުއްދަތުެގ ތެޭރގައި، އެކަްނ 

އިޞްލާޙުނުކުރި ަފރާތެއް، އެކަުމގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ ަފރާތެްއ 

)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަަދދަކުން  50,000

 ރިމަނާކުރުން؛ޖޫ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ޢަމަެލއްކުާރ  62މި ޤާނޫނުގެ  )ގ(  

ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ ަފރާތެްއ 

)އެއްަލއްކަ( ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑުނޫން ޢަަދދަކުން  100,000

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

އޮތޯރިޓީއަްށ ނުވަަތ މިނިސްޓްީރއަްށ ނުވަަތ މިނިސްްޓރީއާިއ  )ޏ(  

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަްށ މަޢުލޫމާތެްއ ޯފރުކޮށްދިނުމުގައި، 

ޤަޞްދުގައި އޮޅުާވލަިއ ދޮުގ މަޢުލޫމާތެްއ ފޯރުކޮށްދީފައިާވ ަފރާތެްއ 
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)ފަންސާސްހާސް( ރުިފޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުނޫން ޢަަދދަކުން  50,000

 ރުން؛ އަދި ޖޫރިމަނާކު

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން ުނވަތަ އޮޯތރިޓީން ެއދުމުން،  )ސ(  

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެިތ އެ މަޢުލޫމާެތއް، މިނިސްޓްރީން ނުވަަތ 

އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ މުއްަދތުގަިއ 

 5,000އެފަދަ ަފރާތެއްގެ އަދަބަކީ  ،ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާނަމަ

 )ފަސްހާސް( ރުފިާޔއަށްުވރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކުރން.
 

ވަނަ މާއްާދގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ  72މި ޤާނޫނުގެ   .73 ޖިނާއީ ދަޢުވާކުރުން 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ިޚލާފަށްުކރާ ޢަމަލެއްަގިއ 

އެކުެލވިގެންވާނަމަ، އެކަން ތަޙްޤީޤުުކރުމަށް ކަާމބެހޭ އިދާރާަތކަްށ ޖިނާއީ ކުށެއް 

 އޮތޯރިޓީން ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
 

އަދަބުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ 
ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ އިތުރު 

 ޖޫރިމަނާކުރުން 

ަފއިސާ ދެްއކުމަްށ  ގެ ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ ުކރެޭވ ޖޫރިމަނާ 72މި ޤާނޫނުެގ   .74

ގައި ަދއްކާފައިނުވާނަމަ، ދެން ޖޫރިަމނާގެ ފައިާސ އަންގާ މުއްދަތު

)އެްއސަތޭކަ( ރުފިޔާެގ  100ބަލައިގަނެވޭނީ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުަވހަކަށް 

 ރޭޓުން ައރާ މިންަވރަށްޖެހޭ ފަިއސާއާ އެކުގަެއވެ.

 

ޚިލާފުެވއްޖެަކމަށް އޮތޯރިޓީއަްށ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދަކާ   .75 ފިޔަވަޅުއެޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު 

ފެނިގެން އޮތޯރިޓީން ފިޔަވަޅުއަޅާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން، އޮތޯރިޓީން އެިޅ 

)ިތރީސް(  30ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިްތހަމަނުޖެހޭ ަފރާތްތަކުްނ ެއ މައްސަލަ، 

 ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ ކަމާބެޭހ ކޯޓަކަްށ ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ިލބިގެންވެއެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާނަމަ ިމ ާޤނޫނުގެ  )ހ(  .76 ދު ހެދުން ގަވާއި 

 ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަާވއިދުތައް ހަދާނީ މިނިސްޓްީރންނެވެ. 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް )ށ(  

)ބާރަ( މަސްުދވަހުގެ ެތރޭގަިއ  12ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިަނވެގެން 

 ހަދައި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުުކރަންވާނެެއވެ.
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ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުަގިއ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި  .77 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ފެށިގެންނެވެ.ޝާއިޢުކުރާ ާތރީޚުން 
 

)ޢާންުމ  96/4މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާެއކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .78 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

 ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ޤާނޫނު( އުވުނީެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިާވގޮތުން ކަނޑައެޅިގެްނ   .79 މާނަކުރުން 

ދޭހަނުވާާހހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިާބރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަްށ އެހެން މާނައެްއ 

 އެ ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ިތރީަގއި ދީފަިއެއވާ މާނަކުރުެމވެ.  ،ދީފައިއެވަނީ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ބުނެފައި ެއވަނީ، މި ށް "ޚިދުމަތްދޭ ސަރަޙައްދު" ކަމަ )ހ(  

ޯފރުކޮށްިދނުމަށް ލައިސަންސް ީދގެން ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް 

 ވެ.ށެހުއްދަދީފައިވާ ަސރަޙައްދަ

 2020/26ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ށް"އޮތޯރިޓީ" ކަމަ )ށ(  

)ޔުޓިލިޓީ ރެގިުއލޭޓަީރ އޮޯތރިޓީގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން އުފައްާދފައިާވ 

 ''ޔުޓިލިޓީ ެރގިއުލޭަޓރީ އޮޯތރިޓީ'' އަށެވެ.

ބުނެފައި ެއވަނީ، ހަކަތަިއގެ ާދއިރާެގ  ށް"މިނިސްޓްރީ" ކަމަ )ނ(  

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުެގ މަސްޫއލިއްޔަުތ އެިއެރއްގަިއ 

 ވުޒާާރއަށެވެ. ގެ ޙަވާލުކުެރވިފައިާވ ސަރުާކރު

ބުނެފައި ެއވަނީ، ހަކަތަިއގެ ާދއިރާެގ  ށް"މިނިސްޓަރު" ކަމަ )ރ(  

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުެގ މަސްޫއލިއްޔަުތ އެިއެރއްގަިއ 

 ޙަވާލުކުެރވިފައިާވ ސަރުާކރުެގ ވުޒާާރގެ ވަީޒރަށެވެ.

"ހަކަތަ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ަކރަންޓާއި، ބިމުެގ އަޑިްނ ނަާގ  )ބ(  

ޕެްޓރޯިލއަމްެގ އުފެއްދުންތަކާއި، ގޭހާއި، ޕެޓްރޯލިއަމްެގ ާބވަތްތަކާއި، 

ތީެގ ކެބިމުގެ އަޑިން އުފެދޭ ހޫނާއި، ިނއުކްިލއަރ މާއްދާތަކާއި، ދިރޭތަ 

ބާވަތްތައް ފަނާވުމުން އުފެޭދ ބައިތަކުންނާއި، އިންާސނުންގެ 

ޒަރީއާއިންނާއި ޤުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދޭ ކުނިންނާއި، ިއރުގެ ައތްވާއި، 

ރާިއ ދިޔަަވރުެގ ޒަރީާއއިްނ އުފެދޭ ނުވަަތ ވަޔާއި، ރާޅާއި، އޮއެވަ 

 އުފައްދާ ހަކަަތއަށެވެ.
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ބުނެފަިއ އެވަނީ، ވައިުރުކރުން،  ށް"ކަރަންޓުލުމުެގ މަސައްކަތް" ކަމަ )ޅ(  

ޕެނަލް ޑިޒައިންކުރުމާިއ އިންސްޓޯްލކުރުން، ޑިސްޓްރިިބުއޝަން 

ނެޓްވޯކް ޑިޒައިންކުރުމާއި އިންސްޯޓލްކުރުން، ޖެެނރޭޓަުރ 

އިންސްޓޯލްކުރުންފަަދ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުންކުާރ ކަަރންޓުެގ 

 މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

ރޯލިއަްމގެ އުފެއްދުންތަްއ އުފުާލ އުަޅނދު" "ޕެޓްރޯލިއަްމ ނުވަތަ ޕެޓް  )ކ(  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއ އުޅަނދެއްަގއި ހުންނަންވާެނކަމަށް 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ާޚއްޞަ ަޝރުޠުަތކެްއ އެކުެލޭވ އަިދ 

މެއް އުފުލުމަށް އޮޯތރިޓީްނ ފެއްދުޕެޓްރޯލިއަމް ުނވަތަ ޕެޓްޯރލިއަމްގެ އު

ލިބިފައިާވ ެއއްގަމާިއ ކަނޑުގަިއ ދުއްާވ ުއޅަނދު ދޫކުރާ ހުއްދަ 

 ފަހަރަށެވެ.

އެ އުފެްއދުމަކީ  ،"ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުެފއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )އ(  

އެ އުފެއްދުމަކުްނ ައލި ުނވަތަ ހޫނު ުނވަތަ ހަކަތަ އުަފއްދަން 

ބޭނުންކުރެވޭ ނުވަަތ ޕެޓްރޯިލއަމްއިން ުކރެވޭ އެހެންވެްސ ޭބނުމެއް 

ކުރެވޭ، ޕެޓްޯރލިއަމްއިން އުފައްދާފައިާވ ނުވަތަ ެއ އުފެއްދުެމއްގަިއ 

ންމެ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ ކޮންމެވެސް މިންވަެރއް އެކުެލވޭ ކޮ

 އުފެއްދުމަކަށެވެ.

"ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  )ވ(  

ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ އޮތޯރިޓީްނ ދޫުކރާ ލައިސަންސް/ހުއްަދ 

 އަށާއި ަވގުތީ ަލއިސަންސް/ުހއްދައަށެވެ.

އުފައްދައި، "ހަކަތައިެގ ދާއިާރ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ހަކަތަ  )މ(  

 ފޯރުކޮށްދީ އަިދ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހަިއ ކަންކަމަެށވެ.

"އެކަށޭނަ ފެންވަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާ  )ފ(  

 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްިދނުމަށް "އެކަށޭނަ ައގު" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ،  )ދ(  

ހިނގާ ަޚރަދާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ތަނަަވސްކަްނ 
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ހުރި މިްނވަރާިއ ަކރަންޓުެގ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގަިއ 

 ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަާތ އެްއގޮތްވާގޮތަްށ ކަނޑައެޅޭ އަގަެށވެ.

ަދދަކަށް ޢަގިަނ  ،ެއވަނީ "ގުދަންކޮށް ރައްކާުކރުން" ކަމަށް ބުނެފައި  )ތ(  

އުޅަނދެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ަރއްކާކުރުާމއި ެއހެނިހެން ގޮްތގޮތަްށ 

 ގުދަންކުރުމާއި ރައްާކކުރުމަށެވެ.
 

________________________ 


