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 2022/22ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 

  
 

 ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ  ހަތިޔާރު  ކެމިކަލް 

 

 ބާބު  އެއްވަނަ 
 މާއްދާތައް  އިބްތިދާއީ

 

 ،ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ ކެމިަކްލ ހަތިާޔރު ަތއްޔާުރުކރުމާއި ،މިއީ )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ރަްއކާކުރުމާއި، ބޭނުންުކރުން މަނާކުރުމާއި ެއތަކެިތ  ،އުފެއްދުމާއި

ނައްތާލުމުގަިއ ޢަމަލުުކރަންޖެޭހ ގޮތްތަާކއި އުސޫލުަތއް ކަނޑައަޅަިއ 

 ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫެނވެ.

 އެވެ. "ހަތިޔާުރ މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނުކެމިކަލް "މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ  )ށ(  

 

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީެއވެ.  .2 މަޤްޞަދު 

ބެޭހ ދިވެހިރާއްޖެއިން ަބއިވެިރވެފައިވާ ކެމިކަލް ހަިތާޔރާ )ހ(  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން އިންސާނުްނނަށާިއ 

ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑެިތ ގެްއލުންދެނިވި ކެމިކަްލ ހަތިާޔުރ ކަނަޑއަޅައި، 

އެތަކެތި ތަްއޔާރުުކރުމާއި އުފެއްދުމާިއ ރަްއކާކުރުމާިއ ބޭނުްނކުރުްނ 

 ؛ކަނޑައެޅުންމަނާކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުަތއް 

ބެޭހ ދިވެހިރާއްޖެއިން ަބއިވެިރވެފައިވާ ކެމިކަލް ހަިތާޔރާ )ށ(  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ މަްއޗަށް ލާިޒމުކުާރ 

 ކުރުމާގުޅޭ އުޫސލުތަްއ ބަޔާންކުރުން؛ޛުޒިންމާތައް ތަންފީ
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ގުދަންުކރާ ނުވަތަ ބޭުނންކުާރ  ުނވަތަ އުފައްދާކެމިކަލް ހަތިާޔރު  )ނ(  

ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ުހއްދަ ދިުނމުގަިއ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލުތަްއ ކަނޑައެޅުން؛

ގުދަންުކރާ ނުވަތަ ބޭުނންކުާރ  ނުވަތަ އުފައްދައި ކެމިކަލް ހަތިާޔރު  )ރ(  

ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ކެމިކަލް ަހތިޔާުރ  ފާސްުކރެވޭނެތަންތަން ބަލައި 

 ؛ނައްތާލުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތްތަްއ ކަނޑައެޅުން

ކުާރ ފަރާތްތަކާމެދު ިފޔަވަުޅ  މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފަިއވާ ކަންކަން  )ބ(  

 އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

 

    ަފރާތްތަކުްނ ކުާރ ނުވަަތ ނުކޮްށ ޫދކޮށްާލ ކަްނކަމުގެ މަްއޗަށް  އަންނަނިވި  .3 ދާއިރާ  ހިނގާނެ  ޤާނޫނު 

 މި ޤާނޫނު ހިނގާނެެއވެ.

ުނވަތަ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަޙައްުދގައިވާ )ހ(  

އެއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ިދވެހިާރއްޖޭެގ އިޚްތިޞާްޞ ހިނާގ 

 ކޮންެމ ޝަޚްޞެއް؛ޠަބީޢީ ުނވަތަ ޤާނޫނީ  ތަނެއްގައި ހުރި

ވީނަމަވެސް، ބައިނަްލައޤްވާމީ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަސރަޙައްދުްނ ބޭުރގައި  )ށ(  

އެ މީހެްއގެ މައްޗަށް ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން 

 ދިވެިހ ކޮންމެ ރައްޔިތެއް.އިޚްތިޞާޞް ހިނާގ 

 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޖަދުވަލުތަކުގައި 

 ބާވަތްތައް  ކެމިކަލްގެ 
ގަިއ ހިމެނޭނީ މުާޢހަދާެގ  3އަިދ  2، 1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުަވލު  )ހ(  .4

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ  3އަދި ޝެޑިުއލް  2، ޝެޑިއުލް 1ޝެޑިއުލް 

 އަންނަނިވި ކެމިކަްލގެ ާބވަތްތަކެވެ.

(؛ މި ޖަދުަވލުަގިއ 1)މުޢާހަދާެގ ޝެޑިއުލް  1ޖަދުވަލު   (1)   

ެގ ތަކު ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކެމިކަލްނީ، މުޢާހަދާގަިއ ހިމެނެ

     ތެރެއިން އެންމެ ުނރައްކާެތރި ކެމިކަލްެގ ާބވަތްތަކެވެ. 

ންކުެރވޭީނ ނުއުފެއްދޭީނ ނުވަަތ ބޭ މި ބާވަތުެގ ކެމިކަލް 

ދިރާސާއެްއ ކުރުމަްށ ނުވަތަ ިޞއްޙީ ަފރުވާއެްއ ުކރުމަްށ 
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ުމެގ ނުވަތަ ރަްއކާތެރިކަ ބޭނުންކުރުމަށް  ގޮތުގައި ބޭުހގެ ނުވަތަ 

 ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

(؛ މި ޖަދުަވލުަގިއ 2)މުޢާހަދާެގ ޝެޑިއުލް  2ޖަދުވަލު   (2)   

މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލްތަުކެގ ، ހިމެނެނީ

( ެގ ބާވަތްަތކާއި، (2Aތެރެއިން ުނރައްކާެތރި ކެމިކަލްތަްއ 

ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަްލގެ ބާވަތްތަުކެގ  1މުޢާހަދާގެ ޝެޑިއުލް 

ގަިއ ހިމެޭނ ބާވަތްތަުކެގ  2Aގެ  2ނުވަތަ ޝެޑިއުްލ 

ގެ ާބވަތްތަކެވެ. ިމ ބާވަުތެގ  2Bޕްރިކަރަސރ ކެމިކަްލ 

ކެމިކަލްތަކަކީ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަުކގައި މަދު މިންވަަރކަްށ 

 ލްެގ ބާވަތްތަކެވެ.ބޭނުންކުރެވޭ ކެމިކަ 

(؛ މި ޖަދުަވލުަގިއ 3)މުޢާހަދާެގ ޝެޑިއުލް  3ޖަދުވަލު   (3)   

މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލްތަުކެގ ، ހިމެނެނީ

( ެގ ބާވަތްަތކާއި، (3Aތެރެއިން ުނރައްކާެތރި ކެމިކަލްތަްއ 

ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަްލގެ ބާވަތްތަުކެގ  1މުޢާހަދާގެ ޝެޑިއުލް 

ގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަުކެގ  2Bގެ  2ނުވަތަ ޝެޑިއުލް 

ގެ ާބވަތްތަކެވެ. ިމ ބާވަުތެގ  2Bޕްރިކަރަސރ ކެމިކަްލ 

ކެމިކަލްތަކަީކ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްަތކުގަިއ ގިަނ ޢަދަދަކަްށ 

 ެގ ބާވަތްތަކެވެ.ބޭނުންކުރެވޭ ކެމިަކލް

ގެ ެއއްވެްސ ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާ ހމި މާއްދާގެ ) )ށ(  

އެ އިޞްލާޙަކާ ުގޅިގެން އްޖެނަމަ، ގެނެވިށް އިްޞލާޙެއް ކައަޝެޑިއުލް

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުަތއް، މުޢާހަދާެގ 

)ިދހައެއް(  10 އިްޞލާޙެއް ގެެނވޭތާ ގިނަެވގެންޝެޑިއުލްއަށް އެ 

ކެމިކަލް ެވޕަންސް  ،ަގއިޓުިދވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެ، ދުވަހުގެ ެތރޭގައި

 .ޝާއިޢުކުރަްނވާނެއެވެޔުނިޓުން 
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 ދެވަނަ ބާބު 
 ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް 

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާެއކު، މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރުމުެގ  )ހ(  .5 ޔުނިޓް  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް 

މިނިސްޓްީރގެ ޚާއްޞަ ުޔނިޓެްއ  ،އެންމެހައި ކަންކަން ުކރުމަށްޓަކައި 

 ގެ ނަުމގައި އުފެދުނީއެވެ. "ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް"

ހިނގާނީ މިނިސްޓްީރގެ ދަށުން  ޓްކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނި )ށ(  

އަދި އެ ޔުނިުޓގެ ހިްނގުމުެގ  ގޮތަށެވެ. ޖަވާބުދާރީވާމިނިސްޓަރަށް 

   ކަންކަމަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެްއ މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ

 )ތިރީސް( ުދވަހުގެ ެތރޭަގއި މިނިސްޓަރު ަޢއްޔަންކުރަްނާވނެއެވެ. 30

ުލ ޞީކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްަތއް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތަފް  )ނ(  

 ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ 

 ުޔނިޓުގެ  ވެޕަންސް ކެމިކަލް  އުފެދޭ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 އިންތިާޒމްތައް މާލީ  އަދި އިދާރީ  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު

 .ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ މިނިސްޓަރު

 

 ޔުނިޓުގެ  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ކެމިކަލް ވެޕަންްސ ޔުނިޓުެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ   .6

 އެވަނީއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ދޫކުރަންެޖހޭ ލައިސަންްސތަކާިއ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންތަްއ މި ޤާނޫނާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ ދޫުކރުން؛

ގުޅިގެން ިދވެހިާރއްޖޭެގ ފަރާތުްނ ތަންފީޛުުކަރންޖެހޭ މުޢާހަދާއާ  )ށ(  

ޤައުީމ ފެންވަުރގެ ްޕރޮްގރާމެްއ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި 

އެކުލަާވލުމުގަިއ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަްށ އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްިދނުމާއި، 

ރ ަދ ޕްޮރހިބިޝަްނ އޮްފ ފޮއެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޯގަނައިޒޭޝަްނ 

އަށް ގަާވއިދުން ފޮނުަވންޖެހޭ  (ޯއގަނައިޒޭޝަން) ވެޕަންސްކެމިކަލް 

 ؛ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވުން
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މުޢާހަދާގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުުކރުމަށް ދިވެިހރާްއޖެއާިއ  )ނ(  

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުެގ ފަންނީ މާހިރުންނާއި ތަުޖރިބާާކރުންެގ 

 ؛ލަފައާއި އެހީތެިރކަން ހޯދުން

ވާ އެްނމެހަިއ މުދަުއލަތުގެ ަމއްޗަށް ލާޒި ދިެވހިމުޢާހަދާގެ ދަށުން  )ރ(  

 ؛ވާޖިބުތައް އަދާުކރުން

ދިެވހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ިވލަރެްސެވރިޔާެގ  ކެމިކަލް ހަތިާޔރާބެހޭ )ބ(  

ހައިސިއްޔަތުން، މުޢާހަދާގައި ސޮއިކޮށްފައިާވ އެހެނިހެން ަޤުއމުތަކާ 

 ؛އެކުގަިއ މަސައްކަތްުކރުން

ޯއގަނައިޒޭޝަނާއި މުާޢހަދާގަިއ ސޮއިކޮްށފައިާވ  މުޢާހަދާގެ ދަށުން، )ޅ(  

އެހެނިހެން ަޤއުމުތަކަށް ޯފރުކޮށްދޭންޖެޭހ ނުވަަތ ޙިއްޞާުކަރންޖެހޭ 

 ؛މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ުނވަތަ ޙިއްާޞކުރުން

ކަނޑައަޅާ  ގައިމި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދު  )ކ(  

އުސޫލުތަކާއި ނިޒާމުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ުކރިއަްށދާ ގޮްތ 

 ؛ރާވަިއ ބެލެެހއްޓުން

ދެކޮޅަށް ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންުކރުމުން، ނުވަަތ  ދިވެހިރާއްޖެއާ  )އ(  

ދެކޮޅަށް އެފަދަ ހަތިޔާރެްއ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުެގ ބިުރ  ދިވެހިރާއްޖެއާ 

މުޢާހަދާ ތަޞްދީުޤކޮށްފައިާވ އެހެްނ ޤަުއމެއްެގ ، އޮތް ޙާލަެތއްގައި

 ވާ އެހީތެރިކަމާިއ ަރއްކާތެރިކަްނ ހޯދުން ނުވަަތ އެފަދަ ޙާލަެތްއގައި

އެހެން ޤައުމަކުން އެދޭ ެއހީތެރިކަމާިއ ރައްކާެތރިކަން އެ ަޤުއމަކަށް 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

އިންސްޕެކްަޓުރންނަށް  އަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑަ )ވ(  

 ؛ދިނުން ތަމްރީނު

އަހަީރ  ރިޕޯޓުަތކާއި  މުޢާހަދާގެ ދަށުން އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ  )މ(  

 ؛ރިޕޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާެނ މަޢުލޫމާތުތައް ެއއްކުރުން 

ިއ ތަކާކެމިކަލް  ުނރައްކާެތރި ގަިއ ބަޔާންުކރާ ތަކު މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލު )ފ(  

އޭެގ ޕްރިަކރސަރާއއި، ިމ ޤާނޫނުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޑިްސކްރީްޓ 

އޯރގަނިްކ ކެމިކަލްަތކާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާހަދާެގ މަްޤޞަދު 
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ޙާޞިލުކުރުމަްށ އެުކލަވާލަންެޖހޭ ގަވާއިދުތަާކއި އުސޫުލތަކާިއ 

 ؛އޮނިގަނޑުތައް އެުކލަާވލުން

 ؛ދިވެހިރާއްޭޖގައި މުޢާހަާދ ތަންފީޛުކުރަމުންާދ ގޮތް މޮނިަޓރކުުރން )ދ(  

ބަލަިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ބަލަިއ ފާސްުކރަންޖެޭހ ފެސިލިޓީތަްއ  )ތ(  

 ؛ފާސްކުރުން

 ޓަރުްނ ކުިރއަށްގެންދާ ބަލައި ކްބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސްޕެ )ލ(  

ފާސްކުރުމުގެ މަސަްއކަތްތަކަށް އެއްާބރުލުންދީ އެހީެތރިކަްނ 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

މި ޤާނޫނާއި މުޢާހަދާއަްށ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަަކއި ކެމިަކލް ެވޕަންސް  )ގ(  

 .އަދާުކރުންޔުނިޓުން އަދާކުރަންެޖހޭ ެއހެނިހެން މަސްޫއލިއްޔަތުަތއް 

 

 ޔުނިޓުގެ  ވެޕަންސް  ކެމިކަލް 

 ބާރުތައް 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކެމިަކލް ވެޕަންްސ ޔުނިޓަށް އަްނނަނިވި ބާރުތަްއ   .7

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ޢަމަލުުކރަމުްނ  އެްއވެސް ފަރާތަކުން  މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން  )ހ(  

 ނުދާކަމަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އަާދކުރަންޖެޭހ ޒިންމާއެްއ 

ނުދާކަމަށް ކެމިކަްލ ވެޕަންްސ ުޔނިޓަށް  އަދާުކރަމުންފަރާތަކުްނ  އެ

ުކރިއަށްގެންދަންޖެޭހ ަބލަިއ ފާސްުކުރންތައް  ،ފެނިއްޖެ ހިނދެްއގައި

ުމގައި ހިފަހަްއަޓންޖެހޭ ފާސްކުރު ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި އެ ގޮތުން ަބލައި 

 ؛އެއްޗެިހ ހިފެހެްއޓުމާއި ސާމްޕަްލ ނެގުން

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެތެރެކޮށް ނުވަތަ ބޭނުންުކރަމުންދާ ތަކެތި  )ށ(  

ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމާއި، އެތަކެތި ަނއްތާލުމަށް އެްނގުމާިއ 

 ނައްތާލުން؛

ދިެވހިާރްއޖެއިން މުޢާހަދާއަށް ވަކި ފަރާތެްއގެ ކިަބއިގަިއވާ،  )ނ(  

އެކަށީގެްނވާ ސަބަުބތަކުެގ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންވާ ކަމަްށ 

ކެމިަކލް ވެޕަންްސ ޔުނިޓަށް ޤަބޫުލކުރެޭވ ކޮންމެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 ؛އެދުން ފަރާެތއްގެ ކިބައިން އެ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
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ކެމިަކލްތަްއ ނުވަަތ އޭެގ ޕްރިަކރަސރތައް ެގންގުޅޭ  ނުރައްކާތެރި  )ރ(  

ޯފރުކޮށްިދނުމާއި އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ލެބޯޓަރީތަކުެގ މަޢުލޫމާތު 

 ؛ވިލަރެްސކުރުން

މި ޤާނޫނުގެ ަޖދުވަުލ ، ބޭނުމަކަށް ހުއްދަކުެރވިފައިވާ މުޢާހަދާގެ ދަށުން  )ބ(  

މި ޤާނޫނުގެ ަޖދުވަުލ  ،ގައި ބަޔާންކުރާ ކެމިކަލް ކޮންޓްޯރލްުކރުމާއި 1

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކެމިކަލް ނުވަތަ އޭގެ ޕްިރަކރސަރ  3އަދި  2

 ،ަބަހއްޓައިުނވަތަ ލިބިގަނެ، ނުވަަތ ބަލަިއގަނެ، ނުވަތަ  ،އުފައްދައި

ނުވަތަ އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަށް އުފުލާެނ ނުވަތަ ބޭނުްނކުރާެނ 

 މިންވަރު ކަނޑައެޅުން.

 

 ނުމަށްފޯރުކޮށްދި  މަޢުލޫމާތު 

 ބާރު  އެދުމުގެ 
 ތައް ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކެމިަކލް 3އަިދ  2މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަުލ  )ހ(  .8

        ކެމިަކްލތަކާއި، ނުވަތަ އެފަަދ ކެމިކަލްތަުކގެ ްޕރިަކރސަރ 

ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާ ޑިްސކްރީްޓ ތަކު ޖަދުވަލު މި ޤާނޫނުގެ

ކެމިކަލް ުއފައްދާ ، ހަތިާޔރާއިކެމިަކލް ، އިތަކާ އޯރގަނިކް ކެމިކަލް

އަިދ ރަޔަްޓ ކޮންޓްރޯްލ އެޖެންޓްސްާއ ގުޭޅގޮތުން،  ތައް ފެސިލިޓީ

އެތަކެތި ދިެވހިރާއްޖެއަްށ އެެތރެކުރާ، ނުވަތަ ދިެވހިާރްއޖެއިން 

މުއައްސަާސއަކުްނ ކުާރ ނުވަަތ ފޯރުކޮށްދޭ، ސަރުާކރުެގ ޓްއެކްސްޕޯ

މުޢާމަލާތްތަާކ ގުޭޅ މަޢުލޫމާުތ ނުވަތަ އަމިްއލަ ަފރާތަކުން އެފަދަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެްނގުމުެގ ބާުރ ކެމިަކލް ވެޕަންްސ ުޔނިޓަށް 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ެގ ދަށުން ކެމިކަްލ ވެޕަންްސ ޔުނިޓުްނ އަންާގ މި މާއްދާެގ )ހ(  )ށ(  

ޢަމަލުުކރުމުގައި، ެއއްވެސް ަފރާތަކުން ަޞއްަޙ ނޫން  އެންގުމަކަށް

މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް ކެމިަކލް ވެޕަންސް ޔުނިޓަށް ހުށަެހޅުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.
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 ބާބު  ތިންވަނަ 
 އުސޫލުތައް  ދޫކުރުމާގުޅޭ ލައިސަންސް 

 
ބޭނުމަކަށް އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުެރވިފައިވާ   .9 ކެމިކަލް  ގައިވާ  1 ޖަދުވަލު 

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޓުން ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނި

ްނ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިަކލެއް އުފެއްދު 1މެނުވީ، މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

 އުމަކީ ގެންދިއެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް  ން ނުވަތަ ބެެހއްޓު ން ުނވަތަހޯދުނުވަތަ 

 ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަީކ މަނާކަމެކެވެ.

 

 ހިމެނޭ  ގައި  3 އަދި  2 ޖަދުވަލު 

 ޖަދުވަލުތަކުގައި  ކެމިކަލްތަކާއި 

 ޑިސްކްރީޓް  ހިމަނާފައިނުވާ 

 ކެމިކަލް  އޯރގަނިކް 

       ަގިއ ހިމެޭނ ކެމިކަްލތަކާިއ  3އަިދ  2މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަުލ  )ހ(   .10

ގަނިްކ ރހިމެނިފައިނުާވ ޑިސްްކރީޓް އޯގަިއ ތަކު ޖަދުވަލު މި ޤާނޫނުގެ 

ގުޅިގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކެމިކަލް ވެޕަންސް ުޔނިޓުން  ތަކާކެމިކަލް

ދޫކުރާ ލައިސަންސްަގިއ ބަޔާންކުާރ ަޝރުޠުތަާކ ެއއްގޮތަްށ މެނުވީ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަީކ މަނާކަމެކެވެ.

)އެކެްއ(  1ށް ައހަރަުކ ކަހުއްދަކުެރވިފައިވާ ބޭނުމަ  (1)   

 2Aގެ  2ކިލޯގްރާމަްށވުެރ ގިނައިްނ މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަުލ 

ާވ ކެމިކަްލ އުފެއްދުން ުނވަަތ '*' އިްނ ފާހަަގކޮށްފައި ގައި

 ޕްރޮސެސްކުރުްނ ނުވަތަ ބޭނުންުކރުން؛

)ސަތޭަކ(  100 ރަކު ްށ އަހަ ކަހުއްދަކުެރވިފައިާވ ބޭނުމަ  (2)   

 2Aގެ  2ކިލޯގްރާމަްށވުެރ ގިނައިްނ މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަުލ 

ގައިާވ އެހެްނ ކެމިަކްލ އުފެއްދުން، ްޕރޮސެސްުކރުން ުނވަަތ 

 ބޭނުންކުރުން؛

)އެކެއް( ޓަނަށްުވެރ  1ހުއްދަކުެރވިފައިވާ ބޭނުމަކަށް އަަހރަކު   (3)   

ގަިއވާ ކެމިަކްލ  2Bގެ  2ގިނައިން މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުަވލު 

 ؛އުފެއްދުން، ޕްރޮސެސްުކރުން ނުވަަތ ބޭނުންކުރުން
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)ތިރީްސ(  30ހުއްދަކުެރވިފައިާވ ބޭނުމަކަށް ައހަރަުކ   (4)   

ަގއިވާ ކެމިަކްލ  3ޓަނަށްވުރެ ގިނައިން މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުަވލު 

 އުފެއްދުން؛

)ދުއިސައްތަ( ޓަނަްށވުރެ ގިނައިން މި ޤާނޫުނެގ  200  (5)   

ގަނިކް ކެމިަކްލ ރޖަދުވަލެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ޑިސްްކރީޓް އޯ

ގަިންކ ރނުވަތަ ޖަދުަވލެއްަގއި ހިމެނިފައިނުާވ ޑިސްކްރީްޓ އޯ

ުނވަަތ  ަފރކެމިކަލްެގ ތެރެއިްނ ފޮސްފަރަސް، ސަލް

)ތިރީްސ(  30ފްލޯރިންެގ ބައިތަްއ ހިމެޭނ ކެމިކަްލ 

 އުފެއްދުން. ްސ މެދުވެރިކޮށް ސިޓަނަށްވުރެ ގިނައިން ސިންތަ

ހިނގަމުންދާ އަަހރުން ފެށިގެްނ  ،ށްކަހުއްދަކުެރވިފައިވާ ބޭނުމަ )ށ(  

ިމ ާޤނޫނުގެ  ،ތެރޭަގއި ދުވަުހގެ  )ތިނެއް( އަަހރު  3ވޭތުވެދިަޔ 

 ،އުަފއްދައި މިންަވރަށްގަިއވާ ކެމިކަެލއް އަންނަނިވި  2ޖަދުވަލު 

 ަފާރތަކުން  ޕްރޮެސސްކޮްށ ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްަފއިވާނަމަ، އެ ނުވަތަ 

 މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލައިސަންްސ ހޯދަންވާނެެއވެ.

'*' އިްނ  ގައި  2Aެގ  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު   (1)   

 )އެެކއް( ިކލޯްގރާމް؛ 1ކެމިކަެލއްގެ ފާހަގަކޮށްފައިާވ 

ގަިއ ހިމެނޭ ެއހެްނ  2Aގެ  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު   (2)   

 )ސަތޭކަ( ިކލޯްގރާމް؛ 100ކެމިކަލެއްެގ 

ގައި ހިމެނޭ ކެމިަކލެްއެގ  2Bގެ  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު   (3)   

 )އެކެއް( ޓަނު. 1

ވަނަ ނަްނބަރާިއ  (4)ވަނަ ނަންބަރާިއ  (3)މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ  )ނ(  

ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ެއއްވެސް ެއހެން ެއއްޗެްއ  (5)

އުފެއްދުމާއި، ޕްރޮެސސްކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުމުަގއި ެއއްކުާރ 

)ތިރީްސ އިންސައްތަ( ނުވަތަ އެައށްވުެރ  %30ކެމިކަލްތަކުގަިއ 

ގައި ހިމެނޭ ކެިމކަލެްއ  2Bގެ  2މަދުން މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

 ކެމިކަެލއް ހިމެނޭނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެ 3ނުވަތަ ޖަދުވަލު 

 ލައިސަންސް ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެެއވެ.
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 އިމްޕޯޓްކުރުމާއި  ކެމިކަލް 

 އެކްސްޕޯޓްކުރުން 
ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކެމިކަެލއް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ތަކުމި ޤާނޫނުގެ ޖަދުަވލު  .11

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ،ުނވަތަ އެކްސްޕޯްޓކުރެވޭނީ  ކުރެވޭނީއިމްޕޯޓް

ހަދާ ގަާވއިދުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކެމިަކލް ވެަޕންސް ޔުނިޓުްނ 

ގަިއ ބަޔާންުކރާ ަޝރުޠުތަާކ ންސްދޫކުރާ ލައިސަންްސ ހޯދުމަށްފަުހ ެއ ަލއިސަ

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

ވަަނ  11ވަަނ މާއްާދ އަިދ  10 ވަަނ މާއްދާާއއި، 9 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .12 ދޫކުރުން  ލައިސަންސް 

ަލއިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހަޅާނީ ެކމިކަްލ  އި ަބޔާންކުރާ މާއްދާގަ

 ވެޕަންސް ޔުނިޓަށެވެ. އަދި އެގޮތުން ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ުގޅިގެން

ފީ ެނގުމުެގ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން

 ނިޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ބާރު ެއ ޔު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، އެ ަލިއސަންސް  )ށ(  

 ،ދޫކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާެނ ކަންކަމާއި، ަލއިސަންސްގެ މުްއދަތާއި

ންސް ސަސްޕެންޑްުކރެވޭނެ، ލައިސަ ،ންސްގެ ަޝރުޠުަތކާއިލައިސަ

މުއްދަުތ އިތުުރކުރެވޭެނ ާޙލަްތތަކާއި، ނުވަަތ ، ރެވޭނެކު ލުނުވަތަ ބާޠި 

ތު ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ އަކަމާގުޅޭ އިޖުރާ އެކަން

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ފަރާތްތައް  ދޫކުރާ  ލައިސަންސް 

 ފުށުއެރުމުން  މަޞްލަޙަތު 

 އެއްކިބާވުން 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ   .13

މަަސއްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެްއެވސް މުވައްޒަފަކު،  ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ 

ކެމިކަލް ހަތިާޔރާބެހޭ ތަނެްއގައި މަސަްއކަތްކުރުމާއި އެފަދަ ަތނެއް ހިންގުމާއި، 

 ،ލަފާދިނުންކަްށވުމާއި، އަދި އެފަދަ ތަނަަކށް އެފަދަ ތަނެއްެގ ިޙއްޞާދާރަ

ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓުގަިއ ެއ ފަރާތަކުްނ ުކރާ މަަސއްކަތާ ގުޅިގެްނ 

 ޞްލަޙަތު ފުށުއަާރ އެްއވެސް ކަެމއް ކޮށްގެްނ ނުވާނެެއވެ.މަ

 

ނުވަަތ  އްަގއިވާ ކެމިކަލެ  3ނުވަތަ ޖަދުވަލު  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ހ(  .14 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ގަނިްކ ރޖަދުަވލެއްަގއި ހިމެނިފައިނުވާ ޑިސްްކރީޓް އޯމި ޤާނޫނުގެ 
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ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކުާރ  10ކެމިކަލެްއ މި ޤާނޫނުެގ 

 ރެވޭނީ ްޕރޮސެސްކޮށް، ބޭނުންކު  ،އުފައްދައި މިންވަރަށްވުެރ އިތުރަްށ 

 .ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަުހގައެވެކެމިކަލް ވެޕަންްސ ޔުނިޓުަގއި 

ކެމިަކލް ވެޕަންސް ޔުިނޓުގަިއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން )ށ(  

ރަޖިސްޓަރީވުމާގުޅޭ އިޖުާރއަތު މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހުއްދަުކރެވިފައިާވ ބޭނުންތައް ކަމަށް ބުނެފަިއ   .15 ބޭނުން  ހުއްދަކުރެވިފައިވާ 

 ިވ ކަންކަމަށެވެ.ނިއަންނަ އެވަނީ

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެންމެ ުނރަްއކާތެރި  ގައި  1މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަުލ  )ހ(  

 :އަންނަނިވި ބޭނުންތަކަށް ތަކުެގ ބާވަތްތައް ކެމިކަލް

 ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް؛  (1)   

 ޞިއްޙީ ފަރުާވއެއް ކުރުމަށް؛  (2)   

 ބޭހުގެ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރުމަށް؛  (3)   

 ރައްކާތެިރކަމުގެ ފިަޔވަޅެއް އެޅުމުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް.  (4)   

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެންމެ ުނރަްއކާތެރި  ގައި  1މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަުލ  )ށ(  

ފިޔަވަިއ އެނޫން ޖަދުަވލުަތކުގަިއ  ތަކުެގ ބާވަތްތައް ކެމިކަލް

ޕްިރަކރސަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުނރައްކާެތރި ކެިމކަލްތަކާިއ 

 އަންނަނިވި ބޭނުންތަކަށް:ކެމިކަލްތައް 

 ދާިއރާގެ މަަސއްކަތްތަކަށް؛ ދަނޑުވެރިކަުމގެ ނުވަތަ ޢީނާޞި  (1)   

 ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް؛  (2)   

 ޞިއްޙީ ފަރުާވއެއް ކުރުމަށް؛  (3)   

 ބޭހުގެ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރުމަށް؛  (4)   

ރައްކާތެިރކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް.   (5)   

ތަކުންނާއި ކެމިަކްލ ކެމިަކލް ނުރައްކާެތރި ޚާއްޞަކޮށް

 ރައްކާެތރިވުމާގުޅޭ ބޭނުންތަކަށް؛ ހަތިޔާރުތަކުން 
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ތަކުގެ ވިހަ މާއްދާަތްއ ކެމިަކލްކެމިކަލް ހަތިާޔރު ނުވަތަ   (6)   

 ބޭނުންކުރުމާ ެއއްވެްސ ގުޅުމެއް ނެްތ ހަނގުރާމަިއގެ 

 ؛ކަށްބޭނުންތަ

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމާގުޭޅ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން  (7)   

 ކަށް؛ބޭނުންތަ

 .އެނޫންވެސް ޞުލްަޙވެިރ ބޭނުންތަކަށް  (8)   

 

 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުން 

 
ިމ ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކެމިަކލްތަާކ  ،އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން   .16 ފޯރުކޮށްދިނުން  މަޢުލޫމާތު 

ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ޙަރަކާތްަތކާއި، ޑިސްކްރީޓް ޯއރގަނިކް ކެމިކަލްތައް އުފައްާދ 

ފެސިލިޓީތަކުގެ މަުޢލޫމާތު މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިުދގަިއ 

ކޮންެމ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ބަަލހައްޓައި، ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓަށް 

 އަހަރަުކ ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެްއވެސް ކެމިކަލަާކ ގުުޅންހުިރ  )ހ(  

 ؛ޙަރަކާތެއް ހިންގާ ކޮންމެ ފަރާތެއް 

)ދުއިސައްތަ( ޓަނަށްވުެރ ގިނައިްނ ެއއްވެްސ  200އަހަރަުކ  )ށ(  

ކެމިކަލެއް ނުވަތަ ޑިސްްކރީޓް ޯއރގަނިކް ކެމިަކލެއް ުއފައްދާ 

 އަދި ؛ފަރާތްތައް

)ތިީރސް( ޓަނަްށވުެރ ގިނައިްނ ިމ ާޤނޫނުގެ  30އަހަރަުކ  )ނ(  

ޖަދުވަލުތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައިނުވާ ފޮސްަފރަސް، ސަލްފަރ ނުވަަތ 

ފްލޮރިން އެކުެލވޭ ެއއްވެްސ ޑިސްކްރީްޓ ޯއރގަނިްކ ކެިމކަލެްއ 

 އުފައްދާ ފަރާތްތައް.

 

 ހާމަކުރަންޖެހޭ  އޯގަނައިޒޭޝަނަށް 

 މަޢުލޫމާތު 
ޯއގަނައިޭޒޝަން  ިދވެހިާރއްޖެއިން ،ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުންމި ޤާނޫނު  )ހ(  .17

ރ ދަ ޕްޮރހިބިޝަން އޮްފ ކެމިކަްލ ވެޕަންސްއަްށ ހާމަުކަރންޖެހޭ ފޮ
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ކެިމކަލް ވެޕަންްސ ުޔނިޓުން  ،މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުވުމަށްޓަކައި

މަޢުލޫމާތެއް ސާފުުކރުމަްށ ނުވަަތ ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ެއއްވެްސ 

އެދެފިނަމަ ނުވަތަ ެއއްވެސް ަފާރތަކަށް   ކިަބއިންފަރާތެއްގެ

 އަންގައިފިނަމަ، އެ މަުޢލޫމާތެއް ފޯުރކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ގުޅޭގޮތުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިަކލްތަކާ  ތަކުަގއިމި ޤާނޫނުގެ ޖަުދވަލު )ށ(  

ނުވަތަ އެ ކެމިަކލްތަކުގެ ްޕރިަކރސަރތަާކ ގުޅޭގޮތުްނ 

ތައްޔާރުުކރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ މަޢުލޫމާތުތަކާިއ ރިޕޯޓުތަްއ އަިދ 

ޑިސްކްރީޓް ޯއރގަނިްކ ކެމިކަލްތަްއ އުފެއްދުާމ ގުޅޭގޮތުްނ 

ރ ދަ ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ކެމިކަލް ވެޕަްނސްއަްށ ފޮއޯގަނައިޒޭޝަން 

ުކރާ އެންެމހައި މަޢުލޫމާުތތަކާިއ މުލާޒި ފޮނުވުމަށް މުޢާހަދާއިން

ރިޕޯޓުތަްއ މުޢާހަދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ތައްާޔރުކޮށް، 

 އެ ޯއގަނައިޒޭޝަނަށް ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓުން ފޮނުވަްނާވނެއެވެ.

 

އެއްވެސް މަުޢޫލމާތެއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްކުެރވޭ ނުވަތަ ހޯދޭ  )ހ(  .18 ހިފެހެއްޓުން  ސިއްރު  މަޢުލޫމާތުގެ 

އެއްވެސް ަފރާތަކުން، މި ޤާނޫނާ ިޚލާފަށް، ސީދާކޮށް ނުވަަތ 

ނުސީދާކޮށް ނަމަވެްސ ެއއްވެްސ ފަރާަތކަށް، ެއ މަުޢޫލމާތެއް 

 ހާމަކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ. ،ނިސްބަތްވާ ފަރާތުެގ ހުއްަދ ނެތި

ތަންފީޛުުކރުމުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނު  )ށ(  

ގޮތުން، ޢާންމު މަޞްލަޙަތާގުޭޅ އެމަރޖެންީސ ޙާލަތެްއގައި ނުވަަތ 

ްށ ހާމަުކަރންޖެހޭ ނަމުޢާހަދާގެ ދަށުން ިދވެިހރާއްޖެއިްނ އޯގަނައިޒޭޝަ

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކަްށ މި މާއްާދ ހުަރހެްއ ނާޅައެވެ.

ުކރި ޢަަމލެއްެގ  އެ ވެއްޖެ ަފރާތެއްގެ އަދަބަކީ،ފުމި މާއްދާއާ ޚިލާ )ނ(  

ރުފިާޔ އިްނ ފެށިގެްނ  ))ެދލައްކަ 200000/-ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

ރުފިޔާާއ ދެމެދުެގ ޢަަދދަކުން  ))ހަތަުރލައްކަ 400000/-

)ިދހައެއް(  10)ތިނެއް( އަަހރު ުދވަހާިއ  3ޖޫރިމަނާކުރުން ުނވަތަ 

 ެމވެ.އަހަުރ ދުވަާހ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ ޖަލަށްލު
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 ބާބު  ފަސްވަނަ 
 ފާސްކުރުން  ބަލައި 

 
މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަުދ ޙާޞިުލކުރުމަށްޓަކަިއ އަންނަނިިވ ދެ ގޮތުންކުެރ   .19 ގޮތްތައް  ފާސްކުރެވޭނެ  ބަލައި 

ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލުތަުކގައިާވ ކެމިކަްލ ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ކެމިކަްލ 

ތަންތަން ބަލަިއ ހަތިޔާުރ ގެންގުޭޅ ނުވަތަ އުފައްދާ ުނވަތަ ރައްކާުކާރ 

 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

 ަބލަިއ ފާސްކުުރން؛ މެދުެވރިކޮށްއިންސްޕެކްަޓރުން  ދިވެހިރާއްޭޖގެ )ހ(  

އާިއ ރ ަދ ޕްރޮހިބިޝަްނ އޮްފ ކެމިަކްލ ވެޕަްނސްފޮ އޯގަނައިޒޭޝަން  )ށ(  

 ފެސިލިީޓ އެއްބަސްވުާމ އެްއގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެާއ ދެމެުދ ސޮއިުކރެޭވ 

 ބަަލއި ފާސްުކރުން. މެދުވެިރކޮށްބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސްޕެކްޓަރުްނ 

 

މި ޤާނޫނު ނުވަަތ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދ ތަންފީޛުކުރުމުެގ   .20 ބާރު  ފާސްކުރުމުގެ  ބަލައި 

ބޭނުމަށްޓަކައި، ތަނެްއ ބަލަިއ ފާސްުކރުމަީކ ކޮންމެހެްނ ުކރަންޖެހޭ ކަމެްއ 

ވެޕަންސް ޔުނިޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެްއގައި، އެ ތަނެއްގަިއ ކަމަށް ކެމިކަލް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަލާމަތާއި ރައްކާެތރިކަމުގެ އިޖުރާއަތުތަާކ ެއއްގޮތަށް އެފަަދ 

    ތަންތަން ބަލައި ފާްސކުރުމުެގ ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކުރުމުެގ ބާރު 

 އެ ޔުނިޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

 ބަަލއި ފާސްުކރުން؛ތަންތަނަށް ވަދެ  )ހ(  

 ލީުލކޮށް އެތަކެީތގެ ސާމްޕަލްެނގުން؛ޙްތަކެތި ތަ )ށ(  

 ތަކެތި މިންކުރުން؛ )ނ(  

ޔުްނ ކިލިޔެކިޔުން ަބލައި، ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުްނ ނަކަލުކޮްށ ލިޔެ  )ރ(  

 ގެނައުން؛

 ެހއްދުން؛ ލިޔެކިޔުމުެގ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުުމގެ ބަެއއްގެ ކޮޕީ  )ބ(  

ފާސްކުރާ ތަުނގައި މަސައްކަްތކުރާ ަފާރތްތަކާ ބަލައި  )ޅ(  

 އިންޓަރވިުއކުރުމާިއ އެ އިންޓަރިވއުތައް ރެކޯޑުކުރުން؛
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އިލެކްޓްރޯިނކް އާލާތްތައް ހިމެނޭގޮތުން ބަަލއި ފާސްކުރާ ަތނުގަިއ  )ކ(  

 ބޭނުންކުރާ ާއލާތްތައް އޮޕަރޭޓުުކރުން؛

 ފޮޓޯނެގުމާއި، ވީޑިއޯކޮށް ރެކޯޑުކުރުން؛ )އ(  

ބަލައި ފާްސކުާރ ތަނަށް ވަދެވޭެނ ފަރާތްތަކާިއ އުޅަނދުފަހަުރ  )ވ(  

ކޮންޓްރޯލްުކރުން ހިމެނޭގޮތުން މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންކަން 

 އަވަސް ުކރުމުގެ ގޮތުން ުކރަންޖެހޭ އެހެނިހެްނ ކަންކަން ުކުރން.

 

 އަމުރު  ކޯޓު  ފާސްކުރުމުގެ  ބަލައި 

 ހޯދުން 
ވަނަ މާއްދާ ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ބަލަިއ  20މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .21

ތަެނއްެގ ވެރިަފރާތުން ނުވަަތ  ފާސްކުރުމަށް ތަނަކަްށ ވަނުމަށް، އެ

ތަން ހިންގާ ަފރާތުން ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ، ކެމިކަލް ެވޕަންސް  އެ

   ޔުނިޓުން ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އަާދކުރަންޖެޭހ ވާޖިުބ އަދާުކރުމަށް 

 ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުންނެވެ. ތަނަކަށް ވަންނަންވާނީ، އެ

 މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ އަުމރެްއ ނެރެިދނުމަށް )ށ(  

 ކަމާބެހޭ ކޯަޓކަްށ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަުކންކުރެ 

 .ޙާލަތެއްގަިއ ކޯޓުން އެފަދަ އަމުެރއް ެނރެދެވިދާނެއެވެ

 ތަނަކަށް ވަނުމަކީ، އެކަށީގެްނވާ ބަލައި ފާސްުކރަން ބޭނުންވާ   (1)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކެމިަކްލ  ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާިއރު،

ކޮންމެހެްނ ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަްށ  ވެޕަންސް ޔުނިޓުން 

 ؛ކޯޓަށް ޤަބޫލުުކރެވުން

 ތަނަކަށް ވަދެ ޓެސްޓުތައްކޮށް، ތަްޙލީލުކޮށް، ބަލަންެޖހޭ  އެ  (2)   

 ފޮޓޯނަަގއި، ވީޑިއޯކުރުން ުނވަތަ ބެލުންތައް ބަލައި، 

މި ޤާނޫުނެގ ސާމްޕަލްނެގުމާއި ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުންތައް ހޯދުމަކީ 

ކޮންމެހެްނ ކުރަންެޖޭހ  ދަށުން ކެމިކަްލ ވެޕަންސް ޔުނިޓުން

 ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަްށ ޤަބޫލުުކރެވުން.

 ކޯޓަށް  އެދި އަމުރަކަށް  ފާސްުކރުމުގެ ބަލައި  ދަށުން  މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ކަމަށް ކުރާ  ިޚލާފަށް ޤާނޫނާ މި ތަނެއްަގއި އެ ،ހުށަހަޅާއިރު
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 ެކމިކަލް  ސަބަބު އެދޭ އަމުރަށް ކޯޓު ،ކަންކަމާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ

 .ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ ކޯޓަށް  ޔުނިޓުން ވެޕަންސް

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ކޯޓު އަމުެރއްގައި، ވަކި ޝަުރޠުތަަކކާއެުކ  )ރ(  

ނުަލއި އެ ތަަނކަށް ވަދެ ަބލަިއ ފާސްުކރުމުެގ  ނުވަތަ ަޝރުޠަކާ 

ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްިތޔާރު ޯކޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. އަިދ އެފަދަ 

 .މުއްދަތު ަބޔާންކުރަންާވނެއެވެ އަމުރެއްަގއި ެއ އަމުުރ ދެމިއޮންނާނެ

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ ބައިނަްލައޤްވާމީ  24މި ޤާނޫނުެގ  )ބ(  

އިންސްޕެކްޓަރުން ުކރިއަށްގެންދާ ބަަލއި ފާސްކުރުމަކާ ުގޅިގެން 

     ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަނެއް ބަލައި ފާްސކުރުމަށް ތަނަކަށް ަވނުމަށް، 

ތަްނ ހިންާގ ފަރާތުްނ ރުހުްނ  ތަނެއްެގ ެވރިފަރާތުްނ ނުވަތަ އެ އެ

 ނަންވާނީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަުށންނެވެ.ތަނަކަށް ވަން ނުދީފިނަމަ، އެ

ެކމިކަްލ ޅާނީ ކޯޓު އަުމރެއް ހޯދުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުަށހަ ާޙލަތުގައި  އެ

ންނެވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެްއގައިެވސް، މި މާއްދާެގ ވެޕަންސް ޔުނިޓު

)ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ަކންކަން 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭެނއެވެ.

 

ތަނަާކ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ަބލައި ފާސްުކރުންތަކުަގއި، އެ  .22 އެހީތެރިވުން  ފާސްކުރުމަށް  ބަލައި 

      ތަނެއްެގ މުވަްއޒަފުން، ނުވަތަ  ޙަވާލުވެުހރި އިސްަފރާތަކުން ނުވަތަ އެ

މުޢާހަދާގަިއ  ،ތަނެްއގަިއ ހާޒިުރވެހުިރ ކޮންެމ ފަރާަތކުންވެސް އެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން އިންސްޕެކްަޓރުން ކުިރއަްށގެންދާ ބަލައި 

 .ދޭންވާނެެއވެ ފާސްކުރުމުގެ މަސަްއކަތަށް ެއއްބާރުލުން 

 

 އިންސްޕެކްޓަރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ކަނޑައެޅުން 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހިްނގާ ަބލަިއ ފާސްކުރުުމގަިއ ޙަރަކާތްެތރިވާނީ،  )ހ(  .23

 އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްަޓރު ކަނޑައަޅާ އިންސްޕެކްޓަރުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ  )ށ(  

ކޮްށފައިާވ ންއިންސްޕެކްޓަރަކަށް، އޭނާއަީކ މިނިސްޓަުރ ޢައްޔަ

 ފަރާތެއްކަން އަްނގައިދޭ ލިޔުމެްއ ދޫކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 325 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

22 

އިންސްޕެކްަޓރުންެގ ، މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔުންމި  )ނ(  

 ވެިރޔަކަށް މަސައްކަތުގެ ަވގުތުތަކުގަިއ އެ މަސަްއކަތެއް ުކރާ ތަނުގެ 

 އިްސވެިރޔަކަށް ތަނަާކ ެއވަގުތު ަޙވާލުެވހުިރ އެންމެ  ނުވަތަ އެ

ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުްނ ނުދައްކާނަމަ، އެފަދަ 

ފާސްކުރުްނ ުކރިއަށްގެންދިއުމަްށ އެފަދަ  ރެއް، ަބލައި އިންސްޕެކްޓަ

ތަނަކާ  ތަނަކަށް ނުވެއްދުމުގެ ާބރު ތަނުެގ ެވރިޔާއަށް ުނވަތަ އެ 

 އެވަގުތަުކ ޙަވާުލވެ ުހރި އެންމެ އިސްަފރާތަކަށް ލިބިގެންވެެއެވ.

 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފާސްކުރާ  ބަލައި 

 އިންސްޕެކްޓަރުން 
 ،ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިންމި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުެގ   .24

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލުަތކުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކެމިަކލްތައް ނުވަތަ ކެމިކަްލ 

 އެ ތަންތަނުގެ  ހަތިޔާރު ގެްނގުޅޭ ނުވަތަ އުފައްދާ ނުވަަތ ރަްއކާކުރާ ތަންތަން 

ންނަށް ބަލަިއ ބައިަނލްއަޤްވާމީ އިންސްެޕކްޓަރު  ވެރިފަރާތުެގ ހުއްދަާއއެކު

 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
 ލިބިގެންވާ  އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް 

 އިމްތިޔާޒު 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބަަލއި ފާސްކުރުުމގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަށްގެންާދ   .25

ތަކުގަިއ މުބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސްެޕކްޓަރުންނަށާއި އެފަދަ އިންސްޕެކްަޝން ޓީ

ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ހިންާގ ަބލަިއ  ެއ ަފާރްތަތުކން ، ރވަރުންނަށްޒާހިމެނޭ އޮބް

ފާްސކުރުމެްއ ހިންގުމަށްޓަކަިއ  ފާސްކުރުމެއްެގ ތެރޭަގއި ނުވަަތ އެފަދަ ަބލައި

ޓްރާންސިޓްގަިއ  ކުރާ ދަުތރެއްގެބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސްެޕކްޝަން ޓީމަކުން 

 ޑިޕްލޮމެޓިކް  ޮއން ކޮންވެންޝަން ވިއެނާދިވެހިރާއްޭޖގައިވާ ާޙލަތުގައި، 

އަންނަނިިވ ަތއް އިމްތިޔާޒުއަންނަނިވި ދަށުން ލިބިދީފައިވާ  ރިލޭޝަންސްގެ

 ލިިބގެންވެއެވެ.ގޮތުގެމަތިން 

ެގ މެންބަރުްނގެ ަނފްސުެގ އިންސްޕެކްޝަްނ ޓީމުބައިނަލްއަޤްވާީމ  )ހ(  

ރައްކާތެިރކަން ެއ މީހުންނަްށ ފުރިހަމައަްށ ލިިބގެންވެެއވެ. ެއއްވެްސ 

މަކަށް އެ ީމހުން ހުަށެހޅިގެން ބަންދުުކރުމާއި ހައްަޔރުުކރުބާވަތެއްެގ 

ނުވާނެއެވެ. އެ ީމހުންނާ އެކަީށގެންވާ އިޙްތިރާމާއެުކ މުޢާމަާލތްކޮށް، 

ންކަާމއި އަުބރަށް އެއްވެސް ބާަވތެއްެގ އެ މީހުންގެ ނަފްސާއި، މިނިވަ
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ޙަމަލާއެއް އަޔަނުދިނުމަށް އެކަީށގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް ދިެވހިާރްއޖެއިން 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

 ގެ  1961 ޓިކް ރިލޭޝަންސް ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިްޕލޮމެ )ށ(  

ދަށުން ޑިޕްލޮމެޓިކް އޭޖެންޓުން ިދރިއުޅޭ އަިދ މަސައްަކތްކުާރ 

އިމްތިޔާޒުތަްއ ބައިނަްލައޤްވާމީ ތަންތަނަށް ލިބިދޭ އެންމެހައި 

ެގ މެންަބރުން ިދރިއުޭޅ އަިދ މަސައްަކތްކުާރ އިންސްޕެކްޝަން ޓީމު

 ބިގެންވެެއވެ.ތަންތަނަށް ލި

ގެ މެންަބރުންގެ ަމއްޗަްށ އިންސްޕެކްޝަްނ ޓީމުބައިނަލްއަޤްވާީމ  )ނ(  

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖިނާއީ އިޚްތިޞާޞްެއއް ނުހިނގާނެެއވެ. ެއގޮތުން، 

ށް ޖިނާީއ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގަިއ ދަޢުވާ އުުފލުމާއި، އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަ

ންފަދަ އެންމެހައި ކަމަކުން އިްމތިޔާޒު ހެކިބަސްދިނުމަށް ލާޒިމުކުރު

ޙާލަތްތަކުގައި ިފޔަވައި އެހެްނ ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި، އަންނަނިވި 

ނުވަަތ މަދަނީ ދިެވހިރާއްޭޖގައި ީމހުންގެ މަްއޗަށް  ޙާލަތްތަކުގަިއ އެ

 ގެން ނުވާނެެއވެ.އުފުލި  ވެސް ދަޢުާވއެއްއިދާރީ 

 އިންސްޕެކްޓަރުންާނއި  އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުމަށް  (1)   

 ގެންގުޅޭ  ނަމުަގއި ަޤއުމުގެ ފަރާތެްއގެ އެ  އޮބްޒާރވަރުން 

 ުހރި  ދިެވހިރާއްޭޖގައި  ،ފިަޔވައި ގުޅޭގޮތުން މުަދލާ ނުއުފުލޭ

 ؛ދަުޢވާއެއް މުދަލެްއގެ ިމލްކުެވރިކަމާ ގުޅޭ ނުއުފުލޭ

 އޮބްޒާރަވރުން ނިސްބަތްވާ ޤައުުމގެ  އިންސްޕެކްޓަރުންނާއި  (2)   

 ހައިސިްއޔަތުން  އަމިްއލަ ގޮަތކަށް ނޫން ފަރާތުން

 ވާިރޘެްއގެ  ނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޓރ ،އެގްޒެކިއުޓަރ

 އޮބްޒާރަވރު  ނުވަތަ އިންސްޕެކްަޓރު އެ  ގޮތުގައި

 ؛ދަޢުވާއެއް ތަރިަކއިގެ  ޙަރަކާތްތެރިވާ 

 ރަސްމީ މަސައްކަތުެގ ބޭރުން އިންސްޕެކްޓަރުންާނއި   (3)   

އޮބްޒާރވަރުްނ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުާރ ފަންނީ ުނވަަތ 

 ވިޔަފާރީެގ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ުކރާ ދަޢުވާެއއް.
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 ގެ  1961ޓިކް ރިލޭޝަންްސ ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިްޕލޮމެ )ރ(  

އޭޖެންޓުން ބޭނުންުކރާ ލިޔެކިޔުމާިއ މުާއޞަލާީތ  ޑިޕްލޮމެޓިކްދަށުން 

އިމްތިާޔޒުތައް މުޢާމަލާތްތަކާއި ރެކޯޑުތަކަށް ލިބިދޭ އެންމެަހއި 

އިންސްޕެކްޝަްނ ޓީމުެގ މެންބަރުްނ ބޭުނންކުާރ ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

ލިބިގެްނވެއެވެ.  ލިޔެކިޔުމާއި މުއާޞަލާތީ މުޢާމަލާތްތަކާއި ރެކޯޑުތަކަށް 

ްޓއާއެުކ އެގޮތުން، އޯގަނައިޒޭޝަްނގެ ޓެކްނިަކލް ެސކްރެޭޓރިއެ

އިންސްޕެކްޝަން ޓީމުްނ ުކާރ މުޢާމަލާތްތަކުގަިއ ިސއްރުުކރެިވފައިާވ 

 ކޯޑުތައް ބޭނުންކުރުމުެގ ޙައްޤު އެ ފަރާތްަތކަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

ބާވަތްތަކުެގ ޓެކްސްތަްއ ފިޔަވަިއ އެހެްނ ެއއްވެްސ އަންނަނިވި  )ބ(  

ބައިނަްލައޤްވާމީ ބާވަތެއްގެ ޓެކްްސއެއް ނުވަތަ ފީެއއް 

 ެގ މެންބަރުންގެ އަތުން ނަަގއިގެންނުވާެނއެވެ.އިންސްޕެކްޝަން ޓީމު

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ެތރޭަގއި ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހިމެޭނ   (1)   

 ނުސީދާ ޓެކްސްގެ ާބވަތްތައް؛

އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުމަށް އިންސްޕެކްޓަރުންާނިއ   (2)   

އޮބްޒާރވަރުްނ ެއ ފަރާތެްއގެ ަޤއުމުގެ ނަމުަގއި ގެންގުޭޅ 

ނުއުފުލޭ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަަވއި، ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ުހިރ 

ނުއުފުލޭ މުދަލަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާއެއް ުނވަަތ 

 ؛ޓެކްސްއެއް

ރިލޭޝަންްސެގ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  އޮން ކޮްނވެންޝަން ވިއެނާ  (3)   

ވަަނ ޕެެރގްރާފްާއ އެއްގޮްތާވ  4ެގ  39އާޓިކަްލ 

ގޮތުގެމަތިން، ބިމުން، ނުވަތަ ވާރުތަ މުދަލުން އަިދ 

 ތަރިކައިން ަނގާ ޓެކްސް؛

އިންސްޕެކްޓަރުންނާިއ އޮބްޒާރަވރުންނަށް ދިެވހިރާއްެޖއިްނ   (4)   

އަމިއްލަ އާމްދަނީއާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފަިއާސ ލިބޭ 

 ނުވަތަ ޓެކްސް؛

އިންސްޕެކްޓަރުންނާއި އޮބްާޒރވަރުން ހޯދާފައިވާ ަވިކ   (5)   

ޚިދުމަތްތަކަށް އަރާފަިއވާ ފަިއސާއާއި، ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ ުކާރ 
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ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަުކގައި ުކރާ އިންެވސްޓްމަންޓްތަކަްށ 

 ކެޕިަޓލް ޓެކްސް.ދައްކަންޖެހޭ 

 

 އިންސްޕެކްޓަރުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ވިޔަފާރިކުރުން 
ބަލައި ފާސްކުރުުމގައި ޙަަރކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޓީމެއްގެ މެންބަރުންނާިއ   .26

ވަރުން އަމިއްލަ މަންފާއަށްޓަަކއި ވިޔަާފރީގެ އެއްެވސް މުޢާމަލާތެްއ ރއޮބްޒާ

 މަނާކަމެެކވެ.މަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ުކރު

 

 ބޭނުންކުރާ  އިންސްޕެކްޝަންގައި 

 އިންސްޕެކްޓަރުންގެ  އާލާތްތަކާއި 

 ނުނެގުން  ޑިއުޓީ  ތަކެތިން  އަމިއްލަ 

ބަލައި ފާސްކުރުުމގައި ަޙރަކާތްތެރިާވ ބައިނަްލައޤްވާމީ  )ހ(  .27

ޕެކްޝަންަގއި ބޭުނންކުާރ ސްއިންސްޕެކްޓަރުން ުކރިއަްށގެންދާ އިން

ލިބިގެްނވެއެވެ.  ކަށް ފުރިހަމަ ރައްކާތެިރކަންތްތަކާއި ސާމްޕަލްތަ ލާއާ

 ެނގުމުން ޑިއުޓީ  އަދި އެފަދަ އެއްވެްސ އެްއޗެއް އިމްޕޯޓް

 ވެގެންވެެއވެ.އިސްތިސްނާ

ގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭުނންކުާރ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސްެޕކްޓަރުން )ށ(  

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަމާބެޭހ ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން ދިެވހިާރްއޖެއަށް

އެތެރެކުރުްނ ހުއްަދ ކޮންމެ އެްއޗެއް ިދވެހިާރއްޖެއަށް އެެތރެުކރުމުެގ 

ހުއްދަ އެ ަފރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސް ެއއްޗެްއ 

 ވެގެްނވެއެވެ.އިސްތިސްނާ ނެގުމުން  ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 

ބަލައި ފާސްކުރުުމގައި ަޙރަކާތްތެިރވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޓީމެއްގެ މެންބަރުންނަްށ   .28 އުވާލުން  އިމްތިޔާޒުތައް 

ފަްށ ޞާލިބިދީފަިއާވ އިމްތިޔާޒެއްެގ ސަބަބުްނ ޢަދުލު އިންމި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

ބޫލުުކރެވޭނަމަ، އަދި އެފަދަ އިމްތިާޔޒެއް އުވާލުމަީކ ޤަހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް 

   ހެްއ މެދުވެިރވެދާނެ ކަމެްއަކމަށް ނުވާނަމަ، މުޢާހަދާ ތަންފީޛުކުރުމަްށ ހުރަ 

 ލުމުގެ ާބރު ޑިރެކްަޓރ ޖެެނރަލްއަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.އެ އިމްތިޔާޒެްއ އުވާ 

 

 އެތެރެކުރާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ 

 ހިފެހެއްޓުން  ކެމިކަލް 
ފައިވާ ގަވާއިަދކާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ހަދާ ނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުންމި ޤާނޫ  .29

 އެއީ  އެތެރެކޮށްފައިާވ އެްއވެސް ކެމިަކލެއް ފެިނއްޖެނަމަ، އެފަދަ ކެމިކަލެއް

ކަމާބެޭހ ެއއްޗެއްެގ ގޮުތގައި ަބލައި،  ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެެތރެކުރުްނ މަނާ
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ާބުރ  މުގެއެ ކެމިަކލެްއ ހިެފހެއްޓުޤާނޫނާއި ގަވާއިާދ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން 

 ލިބިގެންވެެއވެ.މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްްސ ސަރިވސްއަށް 

 

 ބާބު  ހަވަނަ 
 އަދަބު  ކުށާއި

 
 ހިމެނޭ  ގައި  1 ޖަދުވަލު 

 ކުށް  ގުޅޭ  ކެމިކަލްއާ 
 ކުާރ މީހާ އެ ުކރަނީ ކުށެެކވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން )ހ(  .30

ޤައުމުަތކުގެ އިޚްތިާޞްޞ މުޢާހަދާ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ   (1)   

ހިމެޭނ ގައި  1ޖަދުަވލު ހިނގާ ސަރަަޙއްދުތަކުން ޭބރުގައި، 

 ލިބިގަތުން ުނވަތަ އަތުަގއި  ން ުނވަތައްދުފެކެމިކަލެއް އު

 ހެއްޓުން ނުވަަތ ބޭނުންކުރުން؛ބެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ލައިސަންސް ހޯދުމަކާ ނުަލިއ   (2)   

 ން ުނވަތަ އްދުފެގަިއ ހިމެނޭ ކެމިަކލެްއ އު 1ޖަދުވަލު 

 ބޭނުންކުރުން؛ެހއްޓުން ނުވަަތ ބެ ލިބިގަތުން ނުވަަތ އަތުަގއި

ގަިއ ހިމެޭނ ކެމިކަެލްއ މުޢާހަާދ  1ޖަދުވަލު   (3)   

 ހިނާގ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ޤައުމެްއގެ އިޚްތިޞާޞް 

މުޢާހަދާ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިުނާވ  ކޮށްބޭރު  ސަރަޙައްދުން

 ؛ގެންދިއުން އްގެ ަސރަޙައްދަކަށްޤައުމެ

މި ޤާނޫނުގަިއ އެހެްނ ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،   (4)   

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަުހެގ  60ޔުނިޓަްށ ކެމިކަލް ވެޕަންސް 

ގައި ހިމެޭނ  1ޖަދުވަުލ  ،ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ުނލައި

ކެމިކަލެއް، މުޢާހަދާ ތަޞްދީޤުކޮށްަފއިވާ ޤައުަމކަްށ 

 ؛ގެންދިއުން

ފަިއާވ ގެނެސްމުޢާހަދާ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ޤައުމަކަްށ   (5)   

ަގއި ހިމެނޭ ކެމިަކލެއް، ތިންވަނަ ޤައުަމކަްށ  1ޖަދުވަލު 

 .ގެންދިއުން
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ީމހެއްެގ ގެ )ހ( ެގ ދަށުން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މި މާއްދާ )ށ(  

 500000/- ެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ކުށެއްެއ ުކިރ އަދަބަކީ، 

)އެއްިމލިޔަން(  1000000/-)ފަސްލައްކަ( ރުފިާޔއިން ފެށިގެްނ 

)ފަހެއް(  5ރުފިޔާާއ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޫޖރިމަނާކުރުްނ ނުވަަތ 

)ވިހި( އަހަުރ ދުވަހާ ދެމެދުގެ ުމއްަދތަކަށް  20އަހަރު ުދވަހާއި، 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ހިމެނޭ  ގައި  2 ޖަދުވަލު 

 ކުށް  ގުޅޭ  ކެމިކަލްއާ 
ގައި ހިމެނޭ ކެމިަކލެއް ުނވަތަ އެފަދަ ކެމިކަްލ ހިމެނޭ  2ޖަދުވަލު  )ހ(  .31

މާިއ ގެންިދއުއުފެއްދުމެއް މުޢާހަދާ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިނުވާ ޤައުމަކަށް 

 މަކީ ކުެށކެވެ.ގެނައުއެފަދަ ޤައުމަކުން 

 ކަކީ އަންނަނިވި އުފެއްދުްނތަމި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  )ށ(  

ގައި ހިމެނޭ ެކމިކަްލ  2މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބޭނުމަށް ޖަދުވަުލ 

 ނުެބލެވޭނެެއވެ. އެއްހިމެނޭ އުފެއްދުމެއްެގ ގޮތުގަ 

)އެކެްއ އިންަސއްތަ( ުނވަަތ  1%އެ އުފެއްދުމެްއގަިއ   (1)   

 2Aއެއަށްވުެރ މަދު މިންވަަރކަށް މި ޤާނޫނުގެ ޖަުދވަލު 

 އުފެއްދުންތައް؛ ކެމިަކލް ހިމެނޭ ގައި ހިމެނޭ  *2Aނުވަތަ 

އިންސައްތަ( ުނވަަތ  ެއއް)ދިހަ %10 އެ އުފެއްދުމެއްގައި  (2)   

ަގިއ  2Bގެ  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުަވލު  މަދުންއެއަށްވުރެ 

 ؛ޭނ އުފެއްދުންތައްހިމެނޭ ކެމިކަެލއް ހިމެ

 ބޭނުންުކރާ  އެ އުފެއްދުމަީކ ރީޓެއިްލ ވިޔަފާރިއަށް   (3)   

އަމިއްަލ ބޭނުމަްށ  ކޮންސިއުމަރ މުަދލެއްެގ ގޮތުަގއި

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަްށ ބަންދުކުެރވިފައިާވ މުދަލަކަށްވުން.

 މީހެއްގެ ައދަބަކީ، ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށް ކޮށްފިމި މާއްދާ )ނ(  

 500000/-ރުފިޔާއިން ފެިށގެން  )ލަްއކަ)ެއއް 100000/-

  ރުިފޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުން ނުވަތަ  ))ފަސްލައްކަ

( ައހަުރ ދުވަާހ ެދމެދުގެ ދިަހއެއް) 10އް( ައހަުރ ދުވަހާއި، ދޭ) 2

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުެމވެ.
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 ހިމެނޭ  ގައި  3 ޖަދުވަލު 

 ކުށް  ގުޅޭ  ކެމިކަލްއާ 
   ުނލަިއ މި ޤާނޫނުެގ ަޖދުވަލު  ެސޓްފިކެޓް ހޯދުމަކާ ޔޫސަރ-އެންޑް )ހ(  .32

ދީޤުކޮށްފައިނުވާ ަޤުއމަކަށް ޞްގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލެްއ މުޢާހަދާ ތަ 3

 މަކީ ކުށެެކވެ.ގެންދިއު

މީހެއްގެ ައދަބަކީ،  ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށް ކޮށްފިމި މާއްދާ )ށ(  

 )ލައްކަ)ެއއް  100000/- އެ ުކރި ޢަމަެލއްެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

ުރފިޔާާއ  ފަންސާސްހާސް( ަލއްކަ ދެ) 250000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

އް( އަހަުރ ދޭ ) 2ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުްނ ޖޫރިމަނާކުރުްނ ުނވަތަ 

 މުއްދަަތކަށް ޖަލަްށލުމެވެ.ހަށްވުެރ ދިގުނޫން ދުވަ

 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުާރ މީހާ އެ ުކރަނީ ކުށެެކވެ. )ހ(  .33 ކުށްތައް  ޢާންމު

ނުވަތަ އުެފއްދުން ނުވަަތ ކެމިކަލް ހަތިާޔރު ތަރައްީޤކުރުން   (1)   

 ލިބިގަތުން ނުވަަތ ރަްއކާކުރުްނ ނުވަތަ ެބހެއްޓުން؛

ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންވިޔަސް ކެމިަކލް ހަތިާޔުރ   (2)   

 އެހެން މީހަކަްށ ދިނުން ނުވަަތ ފޮނުވުން؛

 ؛ކެމިކަލް ހަިތޔާުރ ބޭނުންކުރުން  (3)   

ބޭނުންކުރުމަށްޓަަކއި ޢަސްަކީރ ކެމިކަލް ހަތިާޔރު   (4)   

 ތައްޔާރީތައްވުން؛

މަނާުކރެވިފަިއާވ ޤައުމުތަކަށް މުޢާހަދާ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިާވ   (5)   

، ން ެއހީތެރިވު މަށްއެއްވެސް ަޙރަކާތެްއގައި ީމހަކު ަބއިވެިރވު

 ؛ނުވަަތ ބާރުއެޅުން ންހިތްަވރުދިނުނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަްށ 

ސްަކީރ ޢަވެޭވ  ބޭނުންކުރުމަށް ކެމިކަލް ހަތިޔާުރ   (6)   

ތައްޔާރުވުމެްއގަިއ ހަނުގރާމަެވރި ހަތިޔާެރއްެގ ގޮތުަގިއ 

 ؛ރަޔަޓް ކޮންްޓރޯްލ އެޖެންޓެްއ ބޭނުންކުރުން

ެގ ދަށުްނ މުޢާހަދާޤައުމުތަކަްށ މުޢާހަދާ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިާވ   (7)   

 ބައިެވރިވުން. ޙަރަކާެތއްގައި މަނާކުރެވިފައިާވ އެނޫންވެްސ 

ީމހެއްެގ ގެ )ހ( ެގ ދަށުން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މި މާއްދާ )ށ(  

 500000/- ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  ކުށެއްގެ ެއ ުކިރ އަދަބަކީ، 
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)އެއްިމލިޔަން(  1000000/-)ފަސްލައްކަ( ރުފިާޔއިން ފެށިގެްނ 

އް( ިދހައެ) 10ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޫޖރިމަނާކުރުން ނުވަތަ 

)ވިހި( އަހަުރ ދުވަހާ ދެމެދުގެ ުމއްަދތަކަށް  20ވަހާއި، އަހަރު ދު 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

މި މާއްދާއާ ިޚލާފަށް ެއއްވެސް ަފރާތަކުން ޢަަމލުކޮށްފަިއވާނަމަ،  )ނ(  

ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓުން އެ ހަިތޔާރެްއ 

ބެހެްއޓުމުެގ  ދައުލަތަށް ަނގަިއ ެއ ނައްާތލެވެންދެްނ ރަްއކާކޮށްފައި 

 ބާރު ެއ ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

ށްގެންދާ ަބލައި ފާސްުކރުެމއްގަިއ އަމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރި  )ހ(  .34 ކުށްތައް  ފާސްކުރުމާގުޅޭ  ބަލައި 

 އަންނަނިވި ކަންކަމުންުކރެ ކަމެްއ ކުރުމަީކ ކުށެެކވެ.

އިންސްޕެކްޓަރުންާނިއ ބަލައި ފާސްކުރުމެްއގައި ަޙރަކާތްތެރިވާ   (1)   

މީހުންގެ ެއހީތެރިންނަށް، މަޤްބޫލު ޢުޛުެރއްނެިތ  އެ

 ؛އެހީތެރިކަމާިއ އެއްާބރުލުްނ ނުދިނުން

އިންސްޕެކްޝަން ޓީމުގެ އެއްވެްސ މެންބަރަކަށް ުނވަަތ   (2)   

ވަރަކަްށ ހުރަްސއަޅައި މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރުމަްށ ރއޮބްޒާ

 ދަތިކުރުން؛

ަހރުކުރާ އެއްވެސް ސާމާނެއް ުނވަަތ އިންސްޕެކްޓަރުން   (3)   

އާލާތެއް، ެއ މަސައްކަތަށް ނޭދެޭވ އަަސރުފޯރުވުުމެގ 

ނިޔަތުގައި، އެފަދަ ސާމާނު ނުވަަތ އާލާެތއް ނައްާތލުްނ 

 ނުވަތަ އެފަދަ ެއއްޗަކަްށ ގެްއލުމެއް ދިނުން.

ރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުްށ ( ވަނަ ނަންބ1ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ރުފިާޔ ައށްވުެރ  ()ދެލަްއކަ 200000/- ،އަދަބަކީ ކޮށްފި މީހެއްގެ

)ދޭއް( އަހަުރ  2ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ުނވަތަ 

 ލުމެވެ.މުއްދަަތކަށް ޖަލަށް  ދިގުނޫންދުވަހަށްވުެރ 

ރުގަިއ ( ވަނަ ނަންބަ 3( ވަނަ ނަންބަރާއި )2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

 200000/- އަދަބަކީ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކޮށްފި މީހެްއގެ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 325 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

30 

ުރފިޔާާއ  ()ހަތަުރލައްކަ 400000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  ()ދެލައްކަ

)ތިނެއް( އަހަުރ  3ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ 

)ދިަހއެއް( އަހަުރ ދުަވހާ ދެމެދުގެ ުމއްަދތަކަށް  10ދުވަހާއި 

 ވެ.ލުމެޖަލަށް

 

 އެހީތެރިވުމާއި  ކުރުމަށް  ކުށް 

 ދިނުން  ހިތްވަރު 
، މަކީ މުޢާހަދާގައި މަނާކޮށްފަިއވާ ކަެމއް ުކރުމަށް އެއްވެްސގޮތަކުން، އެހީެތރިވު  .35

ކުށެްއ ކެވެ. އަދި އެފަދަ ކުށެުނަވަތ ާބުރ ެއުޅަމީކ ، ދިނުމަކީުނަވަތ ިހްތަވރު 

ކުށެްއ ކުިރ ީމހަކަްށ ކޮށްފި ފަރާތެްއެގ އަދަބަކީ، ިމ ޤާނޫނުަގއި ެއ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެވެ.

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 
 

ޖަދުވަަލކީ މި ޤާނޫނުގެ ބައެކެވެ. އެ ތިން ޖަދުވަލާިއ  3މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ   .36 ޖަދުވަލު 

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން އެ ޖަުދަވލުތަކަށް ގެނެޭވ  4 މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަދަލުތައްވެސް ކިޔަންވާނީ، މި ޤާނޫާނ އެކުަގއެވެ.

 

 ަގވާއިދު  ގުޅޭ ކަންކަމާ އަންނަނިވި  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .37 ހިންގުން  ހަދައި  ގަވާއިދު 

 .ހަދަންވާނެއެވެ

 ޓްކުރުާމއި ޕޯމްއި ދިވެިހރާއްޖެއަށް  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކެމިކަލް   (1)   

 ޓްކުރުމުެގ ަލއިސަންސްދޫކުރުން؛އެކްސްޕޯ

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފެސިލިޓީަތކަްށ   (2)   

 ؛ން ކުރުލައިސަންސްދޫ

 ؛ފެސިލިޓީތަކުގެ މިންގަނޑުތައް   (3)   

ގުދަންކުރުާމއި، ތަންތަނަްށ  ،ކެމިކަލް ރައްކާުކރުމާއި  (4)   

އުފުލުމާއި، ބަންދުކުރުމާއި، ލޭބަލްޖެހުމާއި، އަިދ 

 ؛ތިހާރުުކރުމުގަިއ ފުރިހަަމވާންޖެހޭ ަޝރުޠުތައް ޝްއި
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 ؛ަޝރުޠުތަކާއި އުޫސލުތައް މުގެރިޕޯޓުުކރު ރެކޯޑު ބަލަަހއްޓައި  (5)   

 ކެމިކަލް ހަިތޔާުރ ނައްތާލުމުަގއި ޢަމަލުުކރާނެ އުސޫލުތައް.  (6)   

މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެންެމހައި ަގވާއިދުތައް ހަދަިއ  )ށ(  

ކެމިަކލް ެވޕަންސް މިނިސްަޓރުގެ ލަފާެގ މަތިން ހިންގާނީ 

)ހައެއް(  6ފަށާތާ  ޔުނިޓުންނެވެ. އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

ިދވެހިަސުރކާރުެގ ގަާވއިދުތައް ހަދައި  މަސް ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެ

 ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ. ގެޒެޓުގައި

އެހެްނ  ންމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހަދާފަިއވާ ަގވާއިދުެގ އިުތރު )ނ(  

 ގަވާއިދުތައް ކެމިަކލް ވެޕަންސް ޔުނިޓުން ހެދުމަކަށް މި ާމއްދާެގ 

 )ހ( ުހރަހެްއ ނާޅައެވެ.

 

ބަޔާްނކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ކެމިކަްލ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް   .38 އިސްކަންދިނުން  ޤާނޫނަށް

އްދުމާއި، ނުވަަތ ގުދަންކުރުާމއި ނުވަތަ ބޭނުްނކުރުމާއި ނުވަަތ ފެހަތިޔާރު އު

ކުަގއި، މާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުުކރަންވީ އުސޫލުތައުއެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދި

ްލ ކެމިަކލް ހަތިޔާާރއި، ރަޔަްޓ ކޮންޓްޯރްލ އެޖެންޓާއި، ވިަހ ކެިމކަ ނުވަތަ

ނުވަަތ ، ބޭނުންކޮށްގެން މުޢާހަދާގެ ދަށުން މަނާކުރެވިފަިއވާ ކަންކަން ުކރުމުގައި

 ކެމިަކލް  މުޢާހަދާގެ ދަށުން އެއްެޗހި އުފެއްދުމަށް ހުއްދަުކރެވޭ

 ރަސރތަކާިއ ޑިސްކްރީްޓ ޯއރގަނިްކ ކެމިކަލްާއ ބެޭހޮގތުން އިސްކަން ކަޕްރި

 މި ޤާނޫނަށެވެ.ދޭންވާނީ 

 

ތަޞްދީޤުކޮށް،  ،ޤާނޫނު ފާސްވެ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި  .39 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް

މަްސ )ތިނެއް(  3ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިުއކުރާ ދުަވހުން ފެށިގެން 

 ސް ހަމަާވ ތާރީޚުްނ ފެށިގެންނެވެ.ދުވަ

 

 ،ގޮތުން ބޭނުންކޮްށފައިވާޒެްއ ނުވަތަ ޢިާބރާތެއް މި ޤާނޫނުގައި ލަފް  .40 މާނަކުރުން 

ޒުތަކާިއ އަންނަިނވި ލަފް ،ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަުނވާހާ ހިނދަކު 
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ާވ އެ ިތރީގައި ދީފައި ށް ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކައެ ލަފް ،އެވަނީ ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި 

 މާނަކުރުމެވެ.

ާޤނޫނުގެ "ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި  )ހ(  

ދަށުން ޤާއިމުކުެރވޭ ކެމިކަްލ ހަތިާޔރާބެޭހ ކެމިަކލް ެވޕަންސް 

 ޔުނިޓަށެވެ.

ދަ ކޮންވެންޝަން ޮއން ދަ ""މުޢާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ށ(  

ޕްރޮހިބިޝަން އޮްފ ދަ ޑިެވލޮޕްމަންޓް، ޕްރޮޑަްކޝަން، 

އޮްނ  ސްޓޮކްޕައިލިންގ އެންޑް ޔޫސް އޮފް ކެމިަކލް ވެޕަންސް އެންޑް

 " އަށެވެ.1993ދެއަރ ޑިސްޓްަރކްޝަން 

" "އޯގަނައިޒޭޝަން ޮފރ ަދ ޕްޮރހިބިޝަން އޮްފ ކެމިަކލް ވެަޕންސް )ނ(  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަ ކޮންވެްނޝަން " ޯއގަނައިޒޭޝަންނުވަތަ "

އޮން ދަ ޕްޮރހިބިޝަން އޮފް ދަ ޑިެވލޮޕްމަންޓް، ޕްރޮޑަްކޝަން، 

ޔޫސް އޮފް ކެމިަކލް ވެޕަންސް އެންޑް އޮްނ ސްޓޮކްޕައިލިންގ އެންޑް 

    ގެ ދަށުން  VIIIގެ އާޓިކަްލ  1993 ދެއަރ ޑިސްޓްަރކްޝަން

އެ މުޢާހަދާެގ މެންބަުރ ޤައުމުތަކުްނ މުޢާހަާދ ތަންފީޛުކުެރވޭކަްނ 

ކަށަވަރުުކރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ އަދާުކރުމަށް އުފައްާދފައިާވ 

 ނަށެވެ.އޯގަނައިޒޭޝަ

ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ  ""ކެމިކަލް ހަިތޔާރު )ރ(  

 އެއްޗެިހ އެކުަގއި ނުވަަތ ވަިކވަކިންނެވެ.

       މުޢާހަދާގެ ދަށުން މަނާުކރެވިފައިނުާވ ބޭނުންތަކަށް،   (1)   

އެ ބޭނުންތަކާ އެކަށީގެންާވ މިންަވރަށް ެއކަންކަމަްށ 

ބާވަތްތައް ފިަޔވައި، ެއހެނިހެން ިވަހ ބޭނުންކުރާ އެކަށީގެްނވާ 

 ؛ކެމިކަލް އަިދ އޭެގ ޕްރިަކރސަރަތއް

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިވަހ 1މި އަކުރުގެ )  (2)   

ކެމިކަލުން މީަހކު ަމރާލެވޭފަަދ ގޮތަކަްށ ނުވަަތ އެނޫންެވްސ 

އަނިޔާއެއް ދެޭވގޮތަކަށް، އެ ެއއްޗެއް ބޭނުންުކރުމުން ިވަހ 
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ބޭުރވެގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް ަފރުމާކޮށްފައިވާ ހަތިޔާާރިއ  ކެމިކަލް

 ؛ވަޒަނާއި، އާލާތްތައް 

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 2މި އަކުުރގެ )  (3)   

ހަތިޔާރާިއ ވަޒަނާއި، ާއލާތްތަކާ ސީދާ އެކުަގިއ 

 ބޭނުންކުރާގޮތަށް ަފރުމާކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ އެްއޗެއް.

ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެްސ ވިަހ ކެިމކަލެްއ "ޕްރިކަރަސރ"  )ބ(  

އުފެއްދުމަށް އެއްވެސް ަމރުޙަލާެއއްގައި ބޭނުންުކރާ އެްއވެސް ެކމިކަްލ 

 ރިއެކްޓެންޓަކަށެވެ.

"ރަޔަްޓ ކޮންޓްޯރލް އެޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ިމ ާޤނޫނުގެ  )ޅ(  

ތަކަށް ޙިްއސު އެއްވެްސ ޖަދުވަލެްއގަިއ ނުހިމެނޭ، އިންސާނުްނގެ 

އިސާހިތަކު އަސަރުޯފރުވާ ުނވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެިރކަމެްއ 

ގެނުވާ، އެ ެއއްޗެއް ބޭނުންުކރުން ުހއްޓާލުމުން ކުޑަ އިރުޮކޅެއްެގ 

 ތެރޭގައި ޢާންުމ ޙާލަތަކަްށ މީހާ އަންނަ ކެމިކަލަެށވެ.

ކެމިކަލް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މި ާޤނޫނުގެ  ނުރައްކާތެރި " )ކ(  

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ، އޭގެ ެކމިކަްލ  3އަދި  2، 1ޖަދުވަލު 

ވަގުީތ  ނުވަތަ  އެކްޝަންެގ ސަބަބުން ުފރާނައަްށ ގެްއލުންލިބިދާނެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުވަތަ ދާއިމީ ެގއްލުމެއް އިންސާނުންނަށް ނުވަަތ 

 ކޮންމެ ކެމިކަަލކަށެވެ. މި މާނައިގައި، ތިުކރުވާޖަނަވާރުންނަށް ކުރިމަ

ުއފައްދާ ނުވަތަ  އަސްލު ުނވަތަ އުަފއްދާ ގޮތް  އެފަދަ ކެމިކަލެްއގެ

 އެ ކެމިަކލް އުފެޭދ ނުވަތަ ުއފައްދާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފެސިލިޓީ

 ނުވަތަ ގޮަތކަށް ރިާޢޔަތްކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.ތަނަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިނުާވ ޑިސްކްރީޓް އޯރގަިނކް ެކމިކަލް" "ޖަދުވަލުގަިއ  )އ(  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮކްސައިޑް، ަސލްފައިޑް އަދި މެޓަްލ 

ކާރބަނޭޓްސް ފިޔަވައި ކާރބަންގެ ހުރިހާ ކޮމްޕައުންޑެއް ހިމެނޭ 

 ކެމިކަލް ކޮމްޕައުންޑްތަްއ ނިސްބަތްވާ ކްލާުހގެ ހުރިާހ ކެމިކަަލކަށެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 325 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

34 

"ވެރިފިކޭޝަން އެނެކްސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މުާޢހަދާާއ  )ވ(  

ޑް އެކުގައި ހިމަނާފަިއވާ ''އެނެކްސް އޮން އިމްްޕލިކޭޝަންސް އެން

 ވެރިފިކޭޝަން'' އަށެވެ.

"ކެމިކަްލ އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ެކމިކަްލ  )މ(  

 ރިއެކްޝަނަކުން ކެމިކަްލ އުފެއްދުމަށެވެ.

"ކެމިކަލް ތަްއޔާރުުކރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކެމިކަެލއް އެހެްނ  )ފ(  

ްށގެންދާ، ފޯރމިޔުޭލޝަން، އަކެމިކަލަކަށް ބަދަލު ނުާވގޮތަށް، ކުރި

 އެކްސްޓްރެކްޝަްނ އަދި ޕިުޔރިފިކޭޝަންެގ ޢަމަލީ ަމރުޙަލާއަެށވެ.

 "ކެމިކަލް ބަދަުލކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެކމިކަލް  )ދ(  

 ރިއެކްޝަނަކުން އެ ކެމިަކލް އެހެން ކެިމކަލަކަްށ ބަދަލުުކރުމަށެވެ.

ުނވަތަ "ގެންދިއުން" ނުވަަތ ން" އު"އެއްތަނުން އަެނއްތަނަށް ގެންދި  )ތ(  

ކަމަްށ ުބނެފައި "ގެނައުން" ނުވަަތ "ދިނުން" ުނވަަތ "ފޮނުވުން" 

ނުވަަތ އެެކއްެގ އަތުން  އެވަނީ، ކެމިކަެލއް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

ޓްރާންސްޕޯޓްުކރުން ނުވަަތ އުފުލުްނ ނުވަަތ  އަނެކެއްެގ އަތަށް 

ޓްރާންސްޝިޕްކުރުްނ ނުވަަތ ޓްރާންސިްޓކުރުްނ ނުވަަތ ކެިމކަލެްއ 

 އެކްސްޕޯްޓކުރުމަށެވެ. ން ނުވަތަ ޕޯޓްކުރުމްއި

 ދަ "ބައިނަލްއަޤްވާީމ އިންސްޕެކްަޓރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަީނ،  )ލ(  

، ޑިެވލޮްޕމަންޓް ދަ އޮފް  ޕްޮރހިބިޝަން ދަ  އޮން ކޮންވެންޝަން

 ެވޕަންސް ކެމިަކލް އޮފް ޔޫސް އެންޑް ސްޓޮކްޕައިލިންގ، ޕްރޮޑަކްޝަން

ރިފިކޭޝަްނ އެެނކްސްެގ ވެ'' ޑިސްޓްަރކްޝަންގެ  ދެއަރ އޮން  އެންޑް

'' ގެ ދަށުން، މުޢާހަދާގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިާވ Aސެކްޝަން ، IIޕާޓް 

ފާސްކުރުެމއް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ނުވަަތ  ގޮތުގެމަތިން ަބލައި 

 ތަންތަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އޯގަނައިޒޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ީމހުންނަށެވެ.

    "ކެމިކަލް ހަިތޔާރު އުފައްދާ ފެސިލިީޓ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، )ގ(  

 ،އުެފްއދުމަށްކެމިކަްލ ، އިްނ ފެށިގެން 1946ޖަނަަވރީ  1

ރައްކާުކރުމަށް ހެދިަފއިާވ ނުވަތަ އެފަދަ ބޭނުމަކަްށޓަކަިއ 

 ޢިމާރާތްކުރެވިފަިއވާ ތަންތަނަށެވެ.
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"ފެސިލިޓީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ކެމިަކލް ުއފައްދާ  )ޏ(  

ތަކާއި، އެތަކެތި ގެްނގުޅެ ބަލަހައްޓާ ލެބޯޓަރީަތކާއި ގުަދންކުާރ ކާރުޚާނާ

 ބަަލހައްޓާ ތަންަތނަށެވެ. ޑުއިދާރީ ރެކޯތަންތަނާއި އަދި މިކަންކަމުގެ 

"އެންޑް ޔޫސަރ ސެޓްފިކެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް ަޤއުމުން  )ސ(  

އަނެއް ޤައުމަށް އެްއވެސް ބާވަެތއްގެ ެއއްޗެއް ްޓރާންސްފަރ ުކރާއިރު، 

     ،އެ ެއއްޗެްއ ެއކްސްޕޯޓްކުެރޭވ ޤައުމެއްެގ ކަމާެބހޭ ވުޒާާރއަކުން

އެ ެއއްޗެއް ލިބިގަންނަ މީހާއަކީ އެ އެއްެޗއްގެ ބޭނުންކުރާނެ ހަަމއެކަިނ 

 ވެ.ށެފަރާތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޫދކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓަ

"ފެސިލިޓީ އެއްބަްސވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެކމިކަްލ  )ޑ(  

ހަތިޔާރާިއ މި ހަތިޔާރުަތއް އުަފއްދާ ފެސިިލޓީތަކާިއ އަދި މުާޢހަދާެގ 

ގުޅިގެްނ ވަިކ ފެސިލިީޓއަކަްށ  ަޙރަކާތްތަކާ ދަށުން ހުއްދަުކރެވިފަިއވާ 

ކޭޝަން ހެދުމަށް އޯގަަނއިޒޭޝަނާިއ ފިނިސްބަތްކޮށް އޮން ސައިޓް ވެރި

މުޢާހަދާގައި ސޮިއކޮށްފައިވާ އެހެނިހެްނ ޤައުމުތަކާއެުކ ހެިދފައިާވ 

 ވެ.ށެއެއްބަސްވުމަ

އޯގަަނއިޒޭޝަން ފޮރ "ޑިރެކްޓަރ ޖެނެަރލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ޒ(  

ގެ ޓެްކނިކަްލ ދަ ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ކެމިަކލް ވެޕަންސް 

 ސެކްރެޓޭިރއެޓްގެ ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަްލއަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކެމިަކލްއާއި ކެމިަކލް ަހތިޔާާރ  )ޓ(  

ގުޅޭ ކަންކަން ތަންޒީމުކޮށް ހިންގުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ަޙވާލުކޮްށފައިާވ 

 ސަރުކާުރގެ ވުާޒރާއަށެވެ.

"މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކެމިަކލްއާއި ކެމިަކލް ަހތިޔާާރ  )ޔ(  

މުކޮށް ހިންގުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ަޙވާލުކޮްށފައިާވ ގުޅޭ ކަންކަން ތަންޒީ

 ސަރުކާުރގެ ވުާޒރާގެ ވަޒީރަށެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 
 

# Chemical name CAS registry 
number 

ސީ.އޭ.އެސް 
ރީ ނަންބަރުޓަރަޖިސް  

 # ކެމިކަލް ނަން 

A. Toxic Chemicals   ްޓޮކްސިކް ކެމިކަލްސ 
 

.އޭ  

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

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

 ,10ސީ  ≥)އަލްކައިލް -އޯ  

 ސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( އަލްކައިލް
ޕްރޮޕައިލް -)މިތައިލް، އިތައިލް، އެން

-ޕްރޮޕައިލް(-ނުވަތަ އައި
 ރިޑޭޓްސްލޮފޮސްފޯނޯފް

(1) 

e.g. Sarin: O-Isopropyl 
methylphosphonofluoridate 

(107-44-8) 
 
 

އައިސޯޕްރޮޕައިލް -ސެރިން: އޯ
 މިތައިލްފޮސްފޯނޯފްލޮރިޑޭޓް

 މިސާލު 

 Soman: O-Pinacolyl 
methylphosphonofluoridate  

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

 

 

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

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

، 10 ސީ ≥)އަލްކައިލް -އޯ 

ސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( 
 ޑައިއަލްކައިލް -އެން،އެން
ޕްރޮޕައިލް ނުވަތަ -އެން، އިތައިލް ، )މިތައިލް

ޕްރޮޕައިލް( -އައި
 މައިޑޯސަޔަނިޑޭޓްސް ރަފޯފޮސް

(2) 

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

(77-81-6) 
 

ޑައިމިތައިލް -އިތައިލް އެން،އެން-އޯ ޓަބުން:
 ސަޔަނިޑޭޓްމައިޑޯރަފޮސްފޯ

 މިސާލު 

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

cycloalkyl) S-2-dialkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl 
alkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) 
phosphonothiolates and 
corresponding alkylated or 
protonated salts 

، 10ސީ  ≥އަލްކައިލް )އެޗް ނުވަތަ -އޯ 

 -2-ސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( އެސް
 ޑައިއަލްކައިލް 

ޕްރޮޕައިލް -)މިތައިލް، އިތައިލް، އެން
ނޯއިތައިލް އެމީ-ޕްރޮޕައިލް(-ނުވަތަ އައި
 އަލްކައިލް 

ޕްރޮޕައިލް -)މިތައިލް، އިތައިލް، އެން
ޕްރޮޕައިލް( -ނުވަތަ އައި

(3) 
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 ތަޔޮލޭޓްސް އަދިފޮސްފޮނޮ
ނުވަތަ  އަލްކައިލޭޓެޑް ކޮރެސްޕޮންޑިންގ

 ސޯލްޓްސް  ޕްރޮޓޮނޭޓެޑް
 

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

(50782-69-9) 
 

-2-އެސްއިތައިލް -ވީއެކްސް: އޯ
އިތައިލް މިތައިލް ނޯއެމީ ޑައިއައިސޯޕްރޮޕައިލް

 ތަޔޮލޭޓް ފޮސްފޮނޮ
 

 މިސާލު 

(4) Sulfur mustards:  :ްސަލްފަރ މަސްޓަރޑްސ 
 

(4) 

 2-Chloroethylchloromethylsulfide 
 

  ޑް މިތައިލްސަލްފައިއިތައިލްކްލޮރޯކްލޮރޯ-2 (2625-76-5)

 Mustard gas: 
Bis(2-chloroethyl)sulfide 
 

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

 

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

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

(3563-36-8) 
 

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

 

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

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

 ޕްރޮޕޭން 
 

 

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

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

 ބިއުޓޭން 
 

 

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

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

 ޕެންޓޭން 
 

 

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

-2ބިސް)
އިތައިލްތަޔޯމިތައިލް(އީތަރކްލޮރޯ  
 

 

 O-Mustard: 
Bis(2-chloroethylthioethyl)ether 

 ޑް:ރމަސްޓަ-އޯ (63918-89-8)
 ބިސް 

 ކްލޮރޯއިތައިލްތަޔޯއިތައިލް(އީތަރ-2)
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(5) Lewisites:  :ްލުވިސައިޓްސ 
 

(5) 

 Lewisite 1: 
2-Chlorovinyldichloroarsine 
 

: 1ލުވިސައިޓް  (541-25-3)  
ސައިން ރކްލޮރޯވިނައިލްޑައިކްލޮރޯއާ-2  
 

 

 Lewisite 2: 
Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine 
 

:ބިސް 2ލުވިސައިޓް  (40334-69-8)  
ކްލޮރޯވިނައިލް(ކްލޮރޯއާރސައިން -2)  

 

 Lewisite 3: 
Tris(2-chlorovinyl)arsine  

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

 

 

(6) Nitrogen mustards:  ަޑްސް ރނައިޓްރޮޖެން މަސްޓ 
 

(6) 

 HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine 
 

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

 

 HN2: 
Bis(2-chloroethyl)methylamine 

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

 

 HN3: Tris(2-chloroethyl)amine 
 

 : 3އެޗްއެން (555-77-1)
 ކްލޮރޯއިތައިލް(އެމައިން -2ޓްރިސް)

 

(7) Saxitoxin (35523-89-8)  ްސެކްސިޓޮކްސިނ 
  

(7) 

(8) Ricin (9009-86-3)  ްރިސިނ 
 

(8) 

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

 ،10ސީ  ≥އަލްކައިލް )އެޗް ނުވަތަ -ޕީ 

-1)-އެންސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( 

 ،10ސީ  ≥އިއަލްކައިލް)ޑަ)

ސައިކްލޯއަލްކައިލް 
 އެޗްނޯ((އަލްކައިލިޑީން)ހިމެނޭގޮތަށް(އެމީ

ސައިކްލޯއަލްކައިލް  ،10ސީ  ≥ނުވަތަ 
ރައިޑްސް މިޑިކް ފްލޯފޮސްފޯނެ ހިމެނޭގޮތަށް(
 ޓެޑްއަލްކައިލޭ ގރެސްޕޮންޑިންއެންޑް ކޮ

 ސޯލްޓްސް  ނުވަތަ ޕްރޮޓޮނޭޓެޑް
 

(13) 
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e.g.  N-(1-(di-n-decylamino)-n-
decylidene)-P-decylphosphonamidic  
Fluoride 
 

-އެން-(ނޯޑީކައިލްއެމީ -އެން-)ޑައި-1)-އެން )2387495-99-8(
މިޑިކް އިލްފޮސްފޯނެޑީކަ-ޕީ-(ޑީންޑީކައިލި

 ފްލޯރައިޑް 

 މިސާލު 

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

-1)-ތައިލްމި )2387496-12-8(
 (އިތައިލިޑީންނޯ(ޑައިއިތައިލްއެމީ )

 ޑޭޓްއިފްލޯރަފޯނެމިޑޯފޮސް

 

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

، 10ސީ  ≥ނުވަތަ  އެޗްއަލްކައިލް )-އޯ 

-1)-ސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( އެން
، 10ސީ  ≥އަލްކައިލް)ޑައި)

ސައިކްލޯއަލްކައިލް 
((އަލްކައިލިޑީން)އެޗް މީނޯހިމެނޭގޮތަށް(އެ

ސައިކްލޯއަލްކައިލް ، 10ސީ  ≥ނުވަތަ 
ޑޭޓްސް އިރަފްލޯފޯރަމައިޑޯހިމެނޭގޮތަށް( ފޮސް

އަލްކައިލޭޓެޑް  ކޮރެސްޕޮންޑިންގއެންޑް 
 ޕްރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސް  ނުވަތަ

(14)  

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

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

 ޑޭޓްއިރަފްލޯފޮސްފޯރަމައިޑޯ

 މިސާލު 

 Methyl (1-
(diethylamino)ethylidene)phosphora
midofluoridate 

-1) ތައިލްމި )2387496-04-8(
 (އިތައިލިޑީންނޯ()ޑައިއިތައިލްއެމީ 

 ޓްއިޑޭރަފްލޯފޯރަމައިޑޯފޮސް

 

 Ethyl (1-
(diethylamino)ethylidene)phosphora
midofluoridate 
 

-1ތައިލް)އި )2387496-06-0(
 (ތައިލިޑީންއިނޯ()ޑައިއިތައިލްއެމީ 
 އިޑޭޓްލޯރަފޮސްފޯރަމައިޑޯފް

 

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

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

 ޑޭޓްއިރަލޯފޮސްފޯނެމިޑޯފް

(15) 

(16) Carbamates (quaternaries and 
bisquaternaries of 
dimethylcarbamoyloxypyridines)  
Quaternaries of 
dimethylcarbamoyloxypyridines: 

ޓަނަރީސް އެންޑް ކާރބަމޭޓްސް )ކުއަ 
ޓަނަރީސް އޮފް ބިސްކުއަ

ންސް( ޑައިމިތައިލްކާރބަމޮއިލްއޮކްސީޕައިރިޑީ 
ޓަނަރީސް އޮފް ކުއަ
 ންސް: ކާރބަމޮއިލްއޮކްސީޕައިރިޑީ މިތައިލްޑައި

(16) 
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1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-
(hydroxyl, cyano, 
acetoxy)alkyl(≤C10)) ammonio]-n-
[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-
picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) 
ammonio]decane dibromide (n=1-8) 
 

-(10ސީ  ≥ޑައިއަލްކައިލް)-އެން،އެން[-1
 ،ސަޔަނޯ ،)ހައިޑްރޮކްސީލް -)އެން-އެން

 ((10ސީ  ≥އެސެޓޮކްސީ(އަލްކައިލް)
-3)-އެން[-އެން-]އެމޯނިއޯ

-އަލްފާ-ސީމޮކް ބަކާރމިތައިލްޑައި
 ≥ޑައިއަލްކައިލް)-އެން،އެން-ޕައިކޯލިނައިލް(

މައިޑް ޑައިބްރޯ ޑީކޭން](އެމޯނިއ10ޯސީ 
 (8-1)އެން=

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

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

-އަލްފާ-ކްސީމޮބަރކާމިތައިލްޑައި-3)
-އެން،އެން-ޕައިކޯލިނައިލް(

 މައިޑް ޑައިބްރޯ ޑީކޭން]ތައިލްއެމޯނިއޯމިޑައި
 

 

 މިސާލު 

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

ޓަނަރީސް އޮފް އަބިސްކު  
ންސް: އިރިޑީ މޮއިލްއޮކްސީޕަޑައިމިތައިލްކާރބަ

-3)-އެން[ބިސް-އެން،1
-އަލްފާ-ކާރބަމޮކްސީމިތައިލްޑައި

 ≥ޑައިއަލްކައިލް)-އެން،އެން -(ޕައިކޯލައިލް
-)އެން،2)-އަލްކޭން-]( އެމޯނިއ10ޯސީ 
-2މައިޑް )އެން=ރޯޑައިބް ޑައިއޯން(-(1

12 ) 
 

 

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

-3)-އެން[ބިސް-1،10 )77104-00-8(
-އަލްފާ-މޮކްސީތައިލްކާރބަމިޑައި

-އެން-ތައިލްއި-އެން-އިލް(ލަ ޕައިކޯ
ޑައިއޯން -2،9-ޑީކޭން]މޯނިއޯމިތައިލްއެ

 މައިޑް ރޯޑައިބް

 މިސާލު 

B. Precursors: 
 

 ބީ. :ރސްރސަޕްރިކަ 

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

 

-އަލްކައިލް )މިތައިލް، އިތައިލް، އެން 
 ޕްރޮޕައިލް(-ޕްރޮޕައިލް ނުވަތަ އައި

 ފްލޯރައިޑްސް ފޮސްފޮނައިލްޑައި

(9) 

e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride 
 

 މިސާލު  ޑީއެފް: މިތައިލްފޮސްފޮނައިލްޑައިފްލޯރައިޑް  (676-99-3)
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(10) O-Alkyl (H or <C10, incl. 

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

 ،10ސީ  ≥އަލްކައިލް )އެޗް ނުވަތަ -އޯ 

-2-ސައިކްލޯއަލްކައިލް ހިމެނޭގޮތަށް( އޯ
 ޑައިއަލްކައިލް 

ޕްރޮޕައިލް -)މިތައިލް، އިތައިލް، އެން
ތައިލް އިނޯއެމީ-ޕްރޮޕައިލް(-ނުވަތަ އައި
 އަލްކައިލް 

ޕްރޮޕައިލް -)މިތައިލް، އިތައިލް، އެން
ފޮސްފޮނައިޓްސް  ޕްރޮޕައިލް(-ނުވަތަ އައި

 އަދި
އަލްކައިލޭޓެޑް ނުވަތަ  ކޮރެސްޕޮންޑިންގ

 ޕްރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސް 

(10) 

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

(57856-11-8) 
 

-2-އޯ އިތައިލް-އޯ ކިއުއެލް:
އިތައިލް ނޯޑައިއައިސޯޕްރޮޕައިލްއެމީ 

 މިތައިލްފޮސްފޮނައިޓް 

 މިސާލު 

(11) Chlorosarin: O-Isopropyl 
methylphosphonochloridate 
 

 އައިސޯޕްރޮޕައިލް-ކްލޮރޯސެރިން: އޯ (1445-76-7)
 ކްލޯރައިޑޭޓް ތައިލްފޮސްފޮނޮމި

(11) 

(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl 
methylphosphonochloridate 
 

ޕައިނަކޯލައިލް -އޯ ކްލޮރޯސޯމަން: (7040-57-5)
 އިޑޭޓް ރަކްލޯއިލްފޮސްފޮނޮތަމި

(12) 
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 2ޖަދުވަލު 

 
# Chemical name CAS registry 

number 
ރީ ޓަސީ.އޭ.އެސް ރަޖިސް

ރުނަންބަ  
 

 # ކެމިކަލް ނަން 

A. Toxic chemicals:  ްކެމިކަލްތައް  ޓޮކްސިކ 
 

 އޭ.

(1) Amiton: O,O-Diethyl 
S-[2-(diethylamino)ethyl] 
phosphorothiolate and 
corresponding alkylated or 
protonated salts 

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

 ކޮރެސްޕޮންޑިންގފޮސްފޮރޯތަޔޮލޭޓް އަދި 
ޕްރޮޓޮނޭޓެޑް އަލްކައިލޭޓެޑް ނުވަތަ 

 ސޯލްޓްސް 
 

(1) 

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

(382-21-8) 
 

-ޕެންޓަފްލޯރޯ-1،1،3،3،3 ޕީއެފްއައިބީ:
 ޕްރޮޕީން-1-ރޯމިތައިލް()ޓްރައިފްލޯ-2

 

)2( 

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

ނައިލް ބެންޒައިލޭޓް ކްލިޑީ ކުއިނު -3ބީޒީ:  (6581-06-2)
)*( 

)3( 

B. Precursors: 
 

 :ސްރރސަޕްރިކަ 
 

 ބީ.

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

ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް  1ޝެޑިއުލް  
ރަސް އެޓަމްއަކަށް ފިޔަވައި، ފޮސްފޮ

މިތައިލް، އިތައިލް ނުވަތަ ޕްރޮޕައިލް 
ސޯ( ގްރޫޕް )ނޯމަލް ނުވަތަ އައި 

 ކާރބަންހިމެނިފައިވާ، )ނަމަވެސް އިތުރު 
 އެޓަމްސް ނުހިމެނޭ( ކެމިކަލްތައް 

)4( 

e.g. Methylphosphonyl dichloride 
 
 

 ރައިޑް ފޮސްފޮނައިލް ޑައިކްލޯމިތައިލް (676-97-1)
 

 މިސާލު 

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

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

 ތަޔޮނޭޓްއިތައިލްފޮސްފޯނޯތަޔޮލޮ
 

 

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

)މިތައިލް، ޑައިއަލްކައިލް -އެން،އެން 
-ޕްރޮޕައިލް ނުވަތަ އައި-އިތައިލް، އެން

ޑިކް ރެމިފޮސްފޯ ޕްރޮޕައިލް(
 ޑައިހެލައިޑްސް 

 

)5( 

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

-)މިތައިލް، އިތައިލް، އެންޑައިއަލްކައިލް  
ޕްރޮޕައިލް( -އައިޕްރޮޕައިލް ނުވަތަ 

ޑައިއަލްކައިލް )މިތައިލް، -އެން،އެން
-ޕްރޮޕައިލް ނުވަތަ އައި-އިތައިލް، އެން

 ޓްސް ފޮސްފޯރަމައިޑޭ-ޕްރޮޕައިލް(
 
 

)6( 

(7) Arsenic trichloride 
 

 )7( ކްލޯރައިޑް އާރސެނިކް ޓްރައި (7784-34-1)

(8) 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic 
acid 
 

(76-93-7) 
 

-2-ޑައިފިނައިލް-2،2
 އެސެޓިކް އެސިޑް ހައިޑްރޮކްސީ

 

)8( 

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

 އޯލް -3-ންކުއިނުކްލިޑީ
 

)9( 

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

)މިތައިލް، ޑައިއަލްކައިލް -ންއެ،އެން 
-ޕްރޮޕައިލް ނުވަތަ އައި-އިތައިލް، އެން
-2-ނޯއިތައިލްޕްރޮޕައިލް( އެމީ
ރެސްޕޮންޑިންގ  އަދި ކޮކްލޯރައިޑްސް

 ޕްރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސް 
 

)10( 

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

 )މިތައިލް،ޑައިއަލްކައިލް-އެން،އެން 
-ނުވަތަ އައި ޕްރޮޕައިލް-އިތައިލް، އެން
އޯލްސް އަދި -2-ނޯއީތޭންޕްރޮޕައިލް( އެމީ

 ރެސްޕޮންޑިންގ ޕްރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސް ކޮ
 

)11( 
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 Exemptions: 
N,N-Dimethylaminoethanol and 
corresponding protonated salts 

 އިސްތިސްނާ: (108-01-0)
ނޯލް އަދި ނޯއެތަޑައިމިތައިލްއެމީ-އެން،އެން

 ރެސްޕޮންޑިންގ ޕްރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސް ކޮ
 

 

 N,N-Diethylaminoethanol and 
corresponding protonated salts 
 

(100-37-8) 
 

ނޯލް އަދި ނޯއެތަ ތައިލްއެމީ އިޑައި -އެން،އެން
 ރެސްޕޮންޑިންގ ޕްރޮޓޮނޭޓެޑް ސޯލްޓްސް ކޮ

 

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

)މިތައިލް، ޑައިއަލްކައިލް -ންއެ،ންއެ 
-ޕްރޮޕައިލް ނުވަތަ އައި-އިތައިލް، އެން
ލްސް ޔޯތަ-2-ނޯއީތޭންޕްރޮޕައިލް( އެމީ

ރެސްޕޮންޑިންގ ޕްރޮޓޮނޭޓެޑް އަދި ކޮ
 ސޯލްޓްސް 

 

(12) 

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

(111-48-8) 
 

-2ޑައިގްލައިކޯލް: ބިސް)ޔޮތަ
 އިތައިލް(ސަލްފައިޑް ހައިޑްރޮކްސީ

)13( 

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

-3،3 ލް:ހޮލްކޮއަ ޕައިނަކޯލައިލް (464-07-3)
 އޯލް -2-ޑައިމިތައިލްބިއުޓޭން

)14( 
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 3ޖަދުވަލު 
 

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

ރުނަންބަ  

 # ކެމިކަލް ނަން 

A. Toxic chemicals: 
 

 ޓޮކްސިކް ކެމިކަލްތައް  
 

 އޭ.

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

ކާރބަނައިލް : ފޮސްޖީން
 ރައިޑް ލޯޑައިކް

)1( 

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

 )2( ރައިޑް ން ކްލޯޖެނޮޔަ ސަ

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

 )3( ނައިޑް ޔަ ން ސަހައިޑްރޮޖެ

(4) Chloropicrin: 
Trichloronitromethane 
 

(76-06-2) 
 

އިކްރިން: ޕަކްލޮރޯ
 އިޓްރޮމީތޭން ކްލޮރޯނަޓްރައި

)4( 

B. Precursors: 
 

 :ސްރރސަޕްރިކަ 
 

 ބީ.

(5) Phosphorus oxychloride 
 

 (10025-87-3) 
 

 )5( ރައިޑް ރަސް އޮކްސިކްލޯފޮސްފޮ

(6) Phosphorus trichloride 
 

 (7719-12-2) 
 

 )6( ރައިޑްކްލޯއިރަސް ޓްރަފޮސްފޮ

(7) Phosphorus pentachloride 
 

(10026-13-8) 
 

 )7( ރައިޑް ރަސް ޕެންޓަކްލޯފޮސްފޮ

(8) Trimethyl phosphite 
 

(121-45-9) 
 

 )8( ޓްރައިމިތައިލް ފޮސްފައިޓް

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

 )9( ޓްރައިއިތައިލް ފޮސްފައިޓް

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

 )10( ޑައިމިތައިލް ފޮސްފައިޓް

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

 
 )12( ރައިޑް ސަލްފަރ މޮނޮކްލޯ

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

 )13( ރައިޑް ސަލްފަރ ޑައިކްލޯ
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(14) Thionyl chloride  (7719-09-7) 
 

 )14( ރައިޑް ނައިލް ކްލޯޔޮތަ

(15) Ethyldiethanolamine (139-87-7) ިއެމައިން ތައިލްޑައިއެތަނޯލްއ 
 

)15( 

(16) Methyldiethanolamine (105-59-9) 
 

 )16( އެމައިން ޑައިއެތަނޯލް މިތައިލް

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

   

 

______________________ 


