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 2022/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 
 

 ޤާނޫނު ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 

  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 
 

 

މިއީ، ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ އުފައްާދ އަިދ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ އެެތރެކުާރ  )ހ(

ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކުާރއިރު، އެ އުފެއްދުންތަކާ އެކަީށގެންާވ 

ޢުމުރުފުރާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ގިންތިތަކަށް ފެތޭގޮތަްށ ޢާންމުކުުރމުގަިއ 

 ޤާނޫނެވެ.ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރުުމގެ 

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ފަންނީ އުެފއްދުންތައް ގިންތިކުރުުމގެ ޤާނޫނު"  )ށ(  

 އެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ މަިއގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ އުފައްދާ އަިދ   .2 މަޤްޞަދު 

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެެތރެކުާރ ފަންނީ އުފެއްދުންތަަކކީ ެއ އުފެއްދުެމްއ 

އުފެއްދުމަކާ އެކަށީގެންވާ ޢުުމރުފުރާައކަށް ކަނޑައެޭޅ ޢާންމުކުރާއިރު އެ 

ގިންތިއަކަށް ފެތޭގޮތަްށ ޢާންމުކުެރވޭ އުެފއްދުންތަކެއްކަްނ ކަށަވަރުުކރެވޭެނ 

 ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުމެވެ.

 

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް 

 ކްލެސިފިކޭޝަން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ އުފައްާދ އަިދ  )ހ(  .3

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެތެެރކޮށް ޢާންމުކުރާ ފަންނީ އުފެއްުދންތަްއ 

ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން އަދާކުަރންޖެޭހ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް، މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާނީ މިނިްސޓްރީެގ 

 ށުން ހިނގަމުންދާ ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ްކލެސިފިކޭޝަުނންނެވެ. ދަ

ބިއުރޯއާގުޅޭ ކަްނކަމުގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަްށ ޖަވާބުާދރީވާީނ  )ށ(  

 މިނިސްޓަރެވެ.
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މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާިއ ހިންގުާމ ގުޅޭގޮތުްނ ނޭޝަނަްލ ބިއުޯރ  )ނ(  

މަްސއޫލިްއޔަތުތައް، ިތރީގަިއ އޮފް ްކލެސިފިކޭޝަނުން އަދާކުރަންެޖހޭ 

 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފައްދާ އަދި ދިެވހިރާއްެޖއަށް އެެތރެުކާރ   (1)   

ފަންނީ އުފެއްދުންތައް މި ޤާނޫުނގައި ބަޔާންކުރާ ގިންތިތަކަްށ 

     ފެތޭގޮތަށް ޢާންމުކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާެނ އުޫސލުތައް، 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ކަނޑައަޅައި، މި ޤާނޫނުގަިއ 

 ޢާންމުކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފައްދާ އަދި ދިެވހިރާއްެޖއަށް އެެތރެުކާރ   (2)   

       ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކުރެވެނީ މި ޤާނޫނާިއ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދ އެއްގޮތަްށކަްނ 

 ކަށަވަރުުކރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފައްދާ އަިދ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ އެތެެރކޮްށ   (3)   

ޢާންމުކުރާ ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުެގ ގިންތިތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ 

 ؛ޢާންމުން ހޭލުންތެރިުކރުވުން

މި ޤާނޫނާ ިޚލާފުާވ ފަރާތްތަކާމެުދ ިމ ޤާނޫނުގަިއާވ   (4)   

 ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުން؛

    ކަމުަގިއ  އަދާކުރަންޖެޭހ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ބިއުރޯއިން   (5)   

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި މަސްޫއލިއްޔަތުަތްއ 

 ;އަދާކުރުން

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަންީނ  5މި ޤާނޫނުގެ   (6)   

އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކުރުމުގައި މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫުނެގ 

އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރަމުންދޭތޯ ަބލައި، ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ 

 އެކަން މޮނިޓަރުކރުން.
 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި ހިންގުުމގައި މިނިސްަޓރުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަްއ   .4 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
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ދިވެިހރާއްޖެއަްށ އެެތރެކުާރ ފަންނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އުފައްާދ ނުވަަތ  )ހ(  

އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތިތަކާގުޅޭ މަިއގަނޑު ސިޔާސަތުތައް، މި ޤާނޫނާ 

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅުން؛

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަން ތަންފީޒުުކރެވެމުްނދާކަން  )ށ(  

 ކަށަވަރުުކރުން؛

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިބއުރޯެގ މަްސއޫލިއްަޔތުތަްއ މި ޤާނޫނުގަިއ  )ނ(  

 ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަުރކުރުން.

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ފަންނީ އުފެއްދުންތަކާގުޅޭ އުސޫލުތައް 
 

ގިންތިކުރަންޖެހޭ ފަންނީ 

 އުފެއްދުންތައް 
ައންނަނިވި ފަންީނ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފައްދާ ނުވަތަ ދިެވހިރާއްެޖއަށް އެތެރެުކރާ   .5

ވަަނ މާއްާދގައި ބަޔާންުކާރ  9އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކުރަްނވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

 ގިންތިއަކަށް ފެތޭ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ފިލްމު؛ )ހ(  

 ސައުންޑް ރެކޯޑިންގ؛ )ށ(  

 ވީޑިއޯ ގޭމް ުނވަތަ ިއލެކްޓްރޯިނކް ގޭމް؛ )ނ(  

 ފޮޓޯއާއި ުކރެހުން؛ )ރ(  

 ޕަރފޯމިންގ އާޓްސް؛ )ބ(  

 އަދަބީ އުފެއްދުން؛ )ޅ(  

ރީބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްަތކުން ޢާްނމުކުާރ  )ކ(  

 ޗެނަލްތައް؛

 އިޝްތިހާރު. )އ(  
 

ފަންނީ އުފެއްދުންތައް 

 ގިންތިކުރުން 
ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކުާރ އެއްވެްސ ފަްނނީ އުފެއްދުމެްއ  5މި ޤާނޫނުގެ   .6

    ޢާންމުކުރުމުގެ ުކރިން، އެ އުފެއްދުން ޢާންމުކުާރ ފަރާތުން، މި ޤާނޫނާިއ 
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އުފެއްދުްނ 

 ގިންތިކުރަންވާނެެއވެ.
 

އިސްތިސްނާވާ ފަންނުވެރި 

 އުފެއްދުންތައް 
 އަންނަނިވި ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތަުކގެ މައްަޗކަށް މި ޤާނޫނެއް ނުހިނގާނެއެވެ.   .7

ވިޔަފާިރ ބޭނުމަށް ުނވާގޮތަްށ ނުވަަތ ވިޔަާފރިއެްއ ުކރިއެުރވުްނކަމަށް  )ހ(  

ނުވާގޮތަށް މީސްމީޑިއާގަިއ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ވަީސލަތެްއ 

އަމިްއލަ ބޭނުމަށް ޢާންމުކުރާ ފަްނނުވެިރ މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ފަރުދުން 

 އުފެއްދުންތައް؛

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުްނ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ އަންަނ ފަސިންޖަރުްނ  )ށ(  

 އެމީހުންގެ އަިމއްލަ ބޭނުމަްށ ގެންނަ ފަންނީ އުފެއްދުންތައް؛

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ޑައުްނލޯޑްކުާރ ނުވަތަ ސްްޓރީމްކުާރ ފަންނީ  )ނ(  

 އުފެއްދުންތައް؛

ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުާރ ޓެކްސްޓް ފޮތާއި، ޢިލްީމ އަިދ  )ރ(  

 ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ މަްއޗަށް އެުކލަވާެލވޭ ލިޔުމާއި ކަުރދާސް. 

 

ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ބިއުރޯއަށް 

 ހުށަހެޅުން 
އުެފއްުދންތައް ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކާރ ފަންނީ  5މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .8

         ުކރިން،  ހުގެ)ސާދަ( ދުވަ  14ޢާންމުކުރުމުގެ މަދުވެގެްނ 

އެ އުެފއްދުމެއް ޢާންމުުކރާ ފަރާތުން އެ އުފެއްދުން ގިންތިުކރުމަށްފަުހ 

 ބިއުރޯއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބިއުޯރއަށް ހުަށހަޅާ ފަންނީ އުފެއްުދމެއްެގ  )ށ(  

ގިންތިކަމުގައި އުފެއްދުން ޢާންމުުކރާ ަފރާތުން ބަޔާންކޮްށފައިާވ 

ގިންތިއަށް މި ޤާނޫުނގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އުފެއްދުމެއް ނުެފތޭނަމަ، 

  ގައި، )ހަތެއް( ދުވަހުެގ ެތރޭ 7އެ ހުށަހެޅުމެްއ ބިއުޯރއަށް ލިބޭާތ 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ެއ އުފެއްދުްނ ފެޭތ ގިންތިއަީކ ކޮަބއިކަްނ 

 ބިއުރޯއިން އެފަރާތަށް ލިޔުމުން އަްނގަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ިބއުރޯއިން އަްނގާ އެންގުމަށްފަހު ފަންނީ  )ނ(  

    އުފެއްދުން ޢާންމުކުާރ ފަރާތަްށ އެ އުފެއްދުމެއް ޢާންމުުކރެވޭނީ، 
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        އެ އެންގުުމގަިއ ބަޔާންކުާރ ގޮުތގެމަތިން މި ޤާނޫާނ އެްއގޮތަްށ 

 އެ އުފެއްދުމެްއ އެކަށީގެްނވާ ގޮތަްށ ގިންތިުކރުމަށް ފަުހގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ފަންނީ އުފެއްދުްނ ބިުއރޯއަްށ  )ރ(  

           ހުށަހަޅާނެގޮތުެގ އުޫސލާއި، މި މާއްދާެގ )ށ( ގެ ދަށުން 

އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ބިއުރޯއިން ޢަމަުލކުރާނެގޮުތގެ އުޫސލު މި ާޤނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޢާންމުުކރެޭވ ފަންނީ އުފެއްދުންތަްއ މި ާމއްދާެގ  )ބ(  

)ހ( ަގއިާވ މުއްދަތުެގ ތެޭރގަިއ ބިއުޯރއަށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްަތކާމެދު، 

އަދި މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ބިުއރޯއިން އަްނގާ އެްނގުމަާކ 

ގެ ޚިލާފަށް ފަންނީ އުފެއްދުމެއް ޢާންމުުކރާ ފަރާތްތަކާމެދު ިމ ާޤނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޚްތިާޔރު ބިުއރޯއަްށ  18

 ލިބިގެންވެެއވެ. 

ފަންނީ އުފެއްދުންތަްއ ޢާންމުކުާރ ފަރާތްތަކުްނ ިމ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  )ޅ(  

ދަށުން ބިއުރޯއަްށ ހުަށހަޅާ އުފެއްދުންތަކުެގ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނޭ 

 ވެ. އެދާހަމަކޮށް ަބލަހައްޓަްނާވނެދަފްތަރެއް ބިުއރޯއިން އެކުލަާވލައި، އަ
 

ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގެ 

 ގިންތިތައް 
ވަަނ މާއްދާގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ފަންނީ  5މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .9

އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކުރަންވާނީ، އަންނަނިވި ގިންތިތަކުގެ ެތރެއިްނ 

 ގިންތިއަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.

މީހުން ބެލުމަށް، ުނވަތަ އަޑުެއހުމަްށ ހުރިހާ ޢުމުރުފުރަެއއްގެ   (1)   

 ނުވަތަ ކިޔުމަށް އެކަށީގެންާވ އުފެއްދުންތަުކގެ ގިންތި؛

ބެލެނިވެރިެއއްެގ އިުރޝާދުގެ ދަށުްނ ކުޑަކުދިްނ ބެލުމަށް،   (2)   

ނުވަތަ އަޑުެއހުމަށް ުނވަތަ ކިޔުމަްށ އެކަށީގެްނާވ 

 އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތި؛

         ގޮތުން،  ގެ ޓްހިމެނޭ ކޮންޓެންއެ އުފެއްދުމެްއގައި   (3)   

އެ އުފެއްދުން ެބލުމަށް، ނުވަތަ އަޑުެއހުމަށް، ނުވަތަ ިކޔުމަްށ 
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އެކަށީގެންާވ ވަިކ ޢުމުރުުފރާތަކަކަްށ ބިނާކޮްށ ކަނޑައެޭޅ 

 އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތި؛
 

ވަކި ފަންނެއްގެ ބަޔަކު ެބލުމަށް، ނުވަތަ އަޑުއެހުމަށް، ނުވަަތ   (4)   

 އެކަށީގެްނވާ އުެފއްދުންތަކުގެ ގިންތި.ކިޔުމަށް 
 

( ވަަނ 4މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ެއ ައކުރުެގ ) )ށ(  

ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ވަކި ފަންނެްއގެ ބަަޔކު ބެލުމަށް، ނުވަަތ 

އަޑުއެހުމަށް، ނުވަތަ ކިޔުމަށް އެކަށީގެންވާ އުފެއްދުންތަުކގެ ގިންތިއަްށ 

އުެފއްދުންތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގިންތިުކރެވޭނީ ފަންނީ ނިސްބަތްވާ 

ނުވަތަ ޢިލްމީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި، ވަކި ފަންނެްއގެ ބަޔަުކ ނުަވތަ ވަިކ 

ޢިލްމެއް އުނގެޭނ ބަޔަކު ެބލުން ހުއްދަކުާރ ގޮތަށެވެ. އަދި، އެފަދަ 

 އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކުރުމަީކ މަނާކަމެކެވެ.
 

 މާއްާދގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އެއްވެްސ ފަންނީ ވަނަ 5މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

އުފެއްދުމެއް މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގިންިތއަކަްށ 

ގޮތަށް، ނުވަތަ ިމ ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ  ނުފެތޭ

ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަުކރުމަކާ ނުލަިއ 

 މަނާކަމެކެވެ. ޢާންމުކުރުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 
 

ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގެ ޝަރުޠު 

 ކަނޑައެޅުން 
ވަަނ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކޮންމެ ިގންތިއަކަށް ފެޭތ  9މި ޤާނޫނުެގ   .10

ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގައި ފުރިހަަމވާންޖެހޭ ޝަުރޠުތަކާއި، އެ ގިންތިއަކަްށ 

       ނިސްބަތްވާ ފަންނީ އުފެއްދުންތަްއ ބެލުމަްށ އެކަށީގެްނވާ ޢުމުރުުފރާ، 

         ބަޔާންުކރަންާވނެއެވެ. އަދި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

އެ ަޝރުޠުތަްއ ކަނޑައެޅުމުގަިއ ބިުއރޯއިން އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.
 

 ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑު؛ )ހ(  
 

 ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެްނވާ ބަުހރުވަ؛ )ށ(  
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 މިންވަރު.ފައިދާހުރި މަުޢލޫމާތު އެުކލެވެންވާެނ  )ނ(  
 

ޢާންމުކުރުން ހުއްދަނޫން 

 ކޮންޓެންޓް 
 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ކޮންޓެންްޓ ޢާންމުކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.  .11

އިސްލާމްދީނާ ިޚލާފު އަދި އިސްލާމްދީނަްށ ފުރައްާސރަުކރުމުެގ  )ހ(  

ޢަމަލުތަކާއި ަބހުުރވަ ުނވަަތ އެފަަދ ކަންކަމަްށ ހިތްަވރުިދނުމުގެ 

ދީނީ  ބަހުރުވަ، ނުވަތަ ދިެވހިރަްއޔިތުންގެ  ޢަމަލުތަކާއި

 އެއްބައިވަންތަކަމަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ޢަމަލުތަާކއި ބަުހރުވަ؛
 

ޖިންސީ ގުނަވަންތައް ހާމަވާ މަންޒަރު ުނވަތަ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންާގ  )ށ(  

 މަންޒަރު.
 

ގިންތި އަންގައިދޭ ނިޝާނާއި 
ޢުމުރުފުރާ، އަދި ޚާއްޞަވާ 

 ހިމެނުން ފަރާތްތައް 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ފަންނީ  5މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .12

އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކުާރއިރު، ެއ އުފެއްދުމެްއ ނިސްބަތްވާ ގިންިތ 

އަންގައިދޭ ނިޝާނާއި، ެއ ގިންތިއަްށ ބިނާކޮށް އެ އުެފްއދުމެއް 

 ބެލުން، ނުވަތަ އަޑުއެހުން، ނުވަތަ ކިޔުން އެކަީށގެންވާ ޢުުމރުފުރާ 

  ނުވަތަ އެ އުފެއްދުމެއް ޚާއްަޞވާ ފަރާތްތައް އެނގޭނެ މަޢުލޫމާުތ 

 އެ އުފެއްދުމުަގއި ޢާންމުކޮށް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ފަންނީ  5މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުެމއް ޢާންމުކޮށް ދައްކާ ތަެނއްގައި، 

)ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ނިޝާނާިއ މަޢުލޫމާުތ މި މާއްދާގެ 

 ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފަިއ ހުންނަންވާނެެއވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ނިޝާނާިއ މަޢުލޫމާުތ  )ނ(  

ހުންނަންވީ ގޮތާއި، ފަންީނ އުފެއްދުންތަކުަގއި ެއ ނިޝާނާިއ 

އެ އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކޮށް ދައްާކ  މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވީ ގޮތް، އަދި

ތަންތަނުގައި އެކަންކަން ބަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު، މި ާޤނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުން 
 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެއްވެސް ފަްނނީ އުފެއްދުމެްއ ވަނަ މާއްދާގައި  5މި ޤާނޫނުގެ   .13 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުން 

ނުވަތަ އެ އުފެއްދުމެއްގެ ކޮންޓެންެޓއް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ 

ގަވާއިދާ ިޚލާފަށް ޢާންމުކޮށްފައިވާކަމަްށ އެްއވެސް ފަރާަތަކށް ފެނިއްޖެނަމަ 

ވެ. އަދި، އެކަމުގެ ޝަުކވާ އެަފރާތަކުން ބިުއރޯއަށް ލިޔުމުން ހުަށހެޅިދާނެއެ

ެތރޭގަިއ ެއ ަޝކުވާ ެބލުމާމެުދ  ުހގެ)ދޭއް( ދުވަ 2ރަސްމީ ބަންދުނޫްނ 

 ބިއުރޯއިން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަންނީ އުފެއްދުންތަްއ  5މި ޤާނޫނުެގ   .14 މޮނިޓަރކުރުމުގެ ބާރު 

ދާ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަްށ ޢާންމުކުރުމުގައި ިމ ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަ

 ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަަލއި، އެކަްނ މޮނިޓަރުކރުމަކީ ބިުއރޯެގ ޒިންމާއެކެވެ.
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންނީ އުފެްއދުމަކާ  5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .15 ގިންތި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ުހށަހެޅޭ  13ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ ާމއްދާެގ  14ޝަކުވާއެްއ ބެލުމަށްފަހު، ނުވަަތ ިމ ޤާނޫނުެގ 

  ދަށުން ބިއުރޯއިން އެފަދަ އުފެއްދުމެްއ މޮނިޓަރކޮްށ ބެލުަމށްފަހު، 

އްދުމެއް ނުވަތަ އެ އުފެއްދުމެއްެގ ކޮްނޓެންޓް އެ އުފެ

ޢާންމުކޮށްފައިވަނީ މި ޤާނޫނާިއ ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ަގވާއިާދ 

ޚިލާފަށްކަމަށް ބިުއރޯއަށް ޤަޫބލުކުެރވިއްޖެނަމަ، ެއ އުފެއްުދމެއްެގ 

ގިންތި އިޞްލާޙުުކރުމަށް ނުވަތަ އެ އުފެއްދުމެްއގައި މަނާ ކޮްނޓެންޓް 

 ކަން އެަފރާތަށް ބިުއރޯއިްނ އަންގަންވާނެެއވެ.ހިމެނޭނަމަ އެ

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ިބއުރޯއިްނ އެންގުމެްއ އަންާގ ާތރީޚުްނ  )ށ(  

)ހަތެއް( ުދވަހުެގ މުއްދަތަށް އެ އުެފްއދުމެއް  7ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ނުވަތަ އެ އުެފއްދުމެއްގެ ކޮންޓެންޓް ޢާންމުކުރުން ނުވަަތ 

ގުތީގޮތުްނ މެދުކަނޑާލުމަށް އެ އުެފްއދުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ވަ

ވެ. އަދި، އެ ޢާންމުކުރާ ނުވަތަ ޯފރުކުރާ ފަރާތަށް ބިއުޯރއިން އެންގިދާނެ
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އެފަދަ އެންގުމެއް އަންގާފައިވަިނކޮށް، އެ އެްނގުމާ އެްއގޮތަްށ 

އިޞްލާޙުކުރުމަާކ ުނލައި އެ އެންގުމުެގ މުއްދަތުގަިއ ެއ އުެފްއދުމެއް 

އުފެއްދުމެއްެގ ކޮންޓެންްޓ ޢާންމުކުރުމަކީ ނުވަަތ ނުވަތަ ެއ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބިުއރޯއިން ނިންމާ ނިންމުން ނިންމާތާ  )ނ(  

)ސައުީވސް( ގަޑިއިުރގެ ެތރޭގައި ވީއެންމެ އަަވހަކަްށ  24ގިނަވެގެން 

ފޯރުކޮށްދޭ ަފރާތަްށ އެ އުފެއްދުމެްއ ޢާންމުކުރާ ަފރާތަށް ނުވަަތ 

ބިއުރޯއިން ެއކަން ިލޔުމުން އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ 

ބިއުރޯއަްށ ޖަވާބުދާީރވުމަށް ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ މުއްދަުތ އެފަރާތަކަްށ ދޭންވާނެެއވެ.
 

އެންުގމުގަިއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެްނގުމެއް )ރ(  

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުެގ އިުޖރާއަތުތަްއ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
 

ފަންނީ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ އެ އުފެއްދުމެއްގެ ކޮންޓެންޓް ޢާންުމކުރުްނ  )ހ(  .16 ނިންމުން ޝާއިޢުކުރުން 

      އެްނގުމަށްނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުން ވަގުީތގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބިުއރޯއިްނ  15މި ޤާނޫނުގެ 

ވީސް( އު )ސަ 24ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން ނިންމާތާ ގިނަވެގެން 

ގަޑިއިރު ެތރޭގަިއ ބިުއރޯއިްނ ެއ ނިންމުން ޢާްނމުކޮށް 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.
 

ޝާއިޢުުކރާ ނިންމުމުގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބިއުޯރއިން  )ށ(  

ހިމަނަންވީ ކަންކަން ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ބިއުރޯގެ ނިންމުން 

 މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން 
މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ިބއުރޯއިްނ ނިންާމ ނިންމުމެއްެގ ަސބަބުން  )ހ(  .17

އެއްވެްސ ފަރާތެްއގެ ަޙއްޤަކަްށ އުނިކަްނ ލިބޭކަމަްށ އެަފާރތަކަށް 
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( ިތރީސް) 30ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ، ބިއުޯރގެ ނިންމުން ނިންމާތާ 

ދުވަހުގެ ެތރޭގައި، އެ ނިންމުން ުމރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ބިުއރޯއަްށ 

 .ހެޅިދާނެއެވެހުށަ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ަމއްަސލައެްއ  )ށ(  

  )ހަެތއް( ދުަވހުެގ ެތރޭގައި  7ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުަށހެޅުން ލިބޭާތ 

އެ މައްސަލައާމެދު ބިުއރޯއިން ގޮތެއް ނިންމައި، މައްސަލަ ުހށަހެޅި 

  ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެއެވެ. އަދި، އެ މުއްދަުތގެ ެތރޭގައި 

 އެ ނިންމުން ބިއުޯރއިން ޢާންމުކޮށް ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.

 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 
     މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ިހނދަކު،  )ހ(  .18

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ަފރާތްަތކާމެދު 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފަިއާވ މިންވަރަްށ ރިާޢޔަތްކޮށް، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

ނިވި ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންުކރާ އުޫސލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަްނނަ

 ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބިއުޯރއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަެލއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަްށ   (1)   

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮުޑ ނޫްނ  -/5,000ބަލައި 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛
 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުެށއް ތަުކރާރުކޮށްފިނަމަ،   (2)   

ތަކުރާރުކޮްށ ޤާނޫނާ ިޚލާފުާވ ކޮންމެ ަފހަރަކު، މި މާއްާދެގ 

( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން ކޮށްފަިއވާ ޖޫރިމަާނެގ 1)ހ( ގެ )

)ެއއްހާސް( ރުފިާޔއިްނ  -/1,000އިތުރުން، އިުތރު 

 ޖޫރިމަނާކުރުން.
 

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިުދގައި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަްށ މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ކުރާ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ޖޫރިމަނާުކރާނެ ޢަދަުދތަކާއި، 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އުސޫލުތަްއ ތަފްޞީލުކޮްށ ބަޔާންުކރަންވާނެެއވެ.
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
     މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ިހނދަކު،  )ހ(  .19 ގަވާއިދު ހެދުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތައް ހަދާީނ 

 ބިއުރޯއިންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންެމހައި ގަވާއިދުތައް، މި ާޤނޫނަށް  )ށ(  

މަސްދުވަހުެގ ތެޭރގައި ހަދައި، )ތިނެއް(  3ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން

 .ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ
 

      2008/6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާެއކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .20 އުވާލެވޭ ގަވާއިދުތައް 

ގައި ހިެމނޭ އަންނަނިިވ  1)ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ ޖަދުވަލު 

 އުވުނީެއވެ.ގަވާއިދުތަްއ 
 

 ގިންތި ކަނޑައެޅުމާއި، ދަރަޖަުކރުމުގެ ގަވާއިދު؛ )ހ(  

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްުކރާ ޗެަނލް ްކލެސިފައިުކރުމުގެ ގަވާއިދު؛ )ށ(  

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ާޝއިޢުކުާރ އަދަބިއްޔާުތ ފާސްކުރުމުެގ ަގވާިއދު. )ނ(  
 

، ތަޞްދީޤުކޮށް، ިމ ޤާނޫނު ފާްސވެ ،ފަށާނީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން   .21 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ ދުަވހުން ފެށިގެންެނވެ.
 

އަންނަނިވި ، މި ޤާނޫނުގައި ެއހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާާހ ހިނދަކު  .22 މާނަކުރުން 

ލަފުޒުތަކަްށ އެ ޢިާބރާތްތަާކއި ، ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ

 ެއވާ މާނަުކރުމެވެ. ތިރީގައި ދީަފއި

ވަަނ  5މި ޤާނޫނުގެ ، "ފަންނީ އުފެއްދުން" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ )ހ(  

އަޑު ހިމަނަިއގެން ނުވަަތ އަުޑ ުނހިމަނާ ، މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ

އުފައްދާ ުހރިާހ ބާވަތެްއގެ ަޙރަކާތްުކރާ ުނވަތަ ަޙރަކާތްނުކުާރ ފޮޓޯ، 

ޅެމަށާއި، ، ފޮތަށާއި، ނުވަތަ ކުެރހުން ހުންަނ އުފެއްދުންތަކަށާއި 
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ސްޓޭޖްޝޯވފަދަ ، ނެށުމަށާއި، ޑްރާމާއަށާއި ތަމްސީލަާށއި، ލަވައަށާއި 

އުފެއްދުންތަކުގެ ެތރެއިން، ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ނުވަަތ ވެްބ 

ސްޓްރީމިންގ ނުވަަތ ޑިޖިޓަްލ ޕްލެޓްފޯމެްއ މެދުެވރިކޮށް، ނުވަަތ 

 ގޮތަކަްށ ޢާންމުކުާރ އުފެއްދުމަށެވެ.އެނޫންވެސް 

"ފިލްމު" ކަމަްށ ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ފިލްމެްއ ުނވަތަ ވީޑިޯއ  )ށ(  

ރެކޯޑިންގއެއް ުނވަތަ ފަހުން ދެއްކުމަށްޓަަކއި ރެކޯޑުުކރެިވފައިާވ 

ވިޝުއަްލ މޫވިންގ އިމޭޖްތަކެްއގެ މަްއޗަށް އެކުލެޭވ އެޫނންވެްސ 

ފިލްމެްއގެ ބަެއއް ނުވަތަ ފިްލމެއްެގ ރެކޯޑިންގއަށެވެ. އޭގެ ެތރޭގައި، 

 ކޮޕީއެއް ނުވަަތ ފިލްމެްއގެ ބަެއއްގެ ކޮޕީވެސް ހިމެނެއެވެ.

ވަަނ  9މި ޤާނޫނުގެ ، "ގިންތިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ  )ނ(  

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގިންތިތަކުެގ ތެރެއިން، ެއ އުެފްއދުމެއް 

ވަަނ  6ގިންތިއަކަށްކަން، މި ޤާނޫުނގެ އެންމެ އެކަށީގެންވަީނ ކޮން 

 މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

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

ކޮށްގެން ވިްއކުމާއި، ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ނުވަަތ ޑުރެކޯ

ވެބްސްޓްރީމިންގ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން ެއކި ވަސީަލތްތަްއ 

މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް، ނުވަތަ ބެޭލގޮތަށް، ނުަވތަ އަުޑ 

 އިވޭގޮތަށް، ނުވަތަ ކިޭޔގޮތަށް ެބހެއްޓުމާއި، ދެއްކުމާއި ހުށަހެުޅމަށެވެ. 

އަޑު ހިމަނަިއގެން ނުވަަތ ، "ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  

އަޑު ނުހިމަނާ އުފައްދާ، ޙަރަކާތްުކރާ ނުވަތަ ަޙރަކާތްނުުކރާ ަމންޒަރު 

 ހިމެނޭ ހުިރހާ ބާވަެތއްެގ އުފެއްދުންތަކަށެވެ.

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

، ރަިއވަރާއި ، ފަރިއްސާއި، ވަޒަން ބަހުުރވަ )ބަންޖާއި ،ޅެމާއި، ވާހަކައާއި 

ާއއި ލަވަފަދަ، ބަސް ބޭނުންޮކށްގެްނ  އަންާބ ހިމެނޭގޮތުން(، ކާއާއި

މާނައެއް ދޭަހވާފަދަ ގޮަތކަށް އުފައްދާފައި ހުންނަ ކޮންެމ ފަންނީ 

 އުފެއްދުމަކަށެވެ.
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"ޅެން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރެއް ނުވަަތ  )ކ(  

ހިތަށް ވައްދާ ޝުޫޢރެއް، މާނައެއް ޭދހަވާގޮތަށް ވަޒަނަކަށް ފެތޭނެހެްނ 

ބައިތުތަކެއްގެ މަްއޗަށް އެުކލަވާަލއިގެން ފާޅުކުާރ ބަސްަތކަށާއި، 

 ޗަށެވެ. ބަންޖާއި، ކާއާއި، އަންބާާއއި، ަފރިހި އަދި ަރއިވަރުފަދަ ތަެކއް 

ިމޔުޒިކީ ، "ލަވަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިޔުޒިކުގެ ހަމަޔަށް ފެތޭ )އ(  

ހަމައެއްެގ ާރގަކަށް ކިޔޭގޮތަްށ އުފައްދާފަިއ ހުންަނ އަދަބީ 

 އުފެއްދުންތަކަށެވެ.

، "ވީޑިއޯ ގޭްމ ނުވަަތ ިއލެކްޓްރޯިނކް ގޭމް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ )ވ(  

ސީޑީތަްއ ނުވަަތ އެހެންވެްސ ިއލެކްްޓރޯނިްކ ، ކޮމްޕިއުޓަރ ގޭމްތަކާއި

 ވަސީލަތެްއ ބޭނުންކޮށްގެން ކުޅޭ ތަފާުތ ގޭމްތަކަށެވެ.

"ރީބްރޯޑްކާސްޓްުކރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ  )މ(  

)ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ިލބިގެްނ  2010/16

ާޤއިމުކޮށްފައިާވ މަރުކަޒަކުން، އެހެްނ ަބއެއްެގ ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

ކޮންޓެންޓް އެއްވެްސ އުނިއިުތރެއް ުނގެނެސް އަލުްނ 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށެވެ.

ވަަނ  5މި ޤާނޫނުގެ ، "ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ފ(  

، ނުވަަތ އަޑު، މާއްދާގައިާވ ފަންނީ އުފެއްދުމެއްގަިއ ހުންނަ މަންޒަރު 

 ނުވަތަ ލިޔުމަެށވެ.، މަންޒަރާއި އަޑު ނުވަތަ

، މިުޔޒިކާއި، "ޕަރފޯމިންގ އާޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ލަަވއާއި )ދ(  

 ތަމްސީލްފަދަ ޕަރފޯމިންގ އާޓްސް ެއކުލެޭވ ޝޯވައށެވެ.، ނެށުމާއި

"ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން" ުނވަތަ "ބިއުޯރ" ކަމަށް  )ތ(  

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔެގ އޮފީހުެގ ަނންބަުރ ބުނެފައި ެއވަނީ، 

( ދެންނެވުމުން އުފައްދައި، 2006ރީ ުބރުވަ ފެ 7) 13/2006

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ނޭޝަނަލް ިބއުޯރ އޮްފ 

 ކްލެސިފިކޭޝަނަށެވެ.
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"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ފަންނުެވރިކަން ޙިާމަޔތްކޮށް  )ލ(  

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ދެމެހެއްޓުމާގުޅޭ 

 އެއިރެްއގައި ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ ަސރުކާުރގެ ވުޒާރާއަށެވެ.
 

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ފަންނުެވރިކަން ޙިާމަޔތްކޮށް  )ގ(  

ދެމެހެއްޓުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ 

 ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ ަސރުކާުރގެ ވުޒާރާެގ ވަޒީރަށެވެ.އެއިރެްއގައި 

______________________ 


