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    ަދއުރުގެ  ތިންވަނަ ުހ އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ދުވަ  ބުދަިވ  27މަހުެގ  ނޮވެންބަރު ވަަނ އަަހރުެގ  2019
 "ިބލު،ދަނޑުވެިރކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިަސއިޑް ކޮންްޓރޯލްުކރުމާބެހޭ " ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުެރއްވި 72

 ވި  (1441 ރަބީޢުލްއާިޚރު 11) 2019 ިޑސެންބަރު 8 ،މަތިންވަަނ މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
ދިެވހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުގަިއ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުްމހޫރިްއޔާ ތަޞްދީޤު ކުެރއްވުމުން އާދީއްތަ 

 މިއަދު ޝާއިޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.

 
 

 

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 1160 އަދަދު:  48 ލިއުމް: ވޮ

 

3 

 2019/21 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 
ބޭނުންުކާރ ޕެސްޓިސައިްޑ ދިވެިހރާއްޖޭަގިއ މިއީ، ދަނޑުވެރިކަމުަގއި  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ބޭނުންކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި، ދިވެިހރާއްޖެއަްށ އިމްޕޯޓުކުރުމާއި، 
އެކްސްޕޯޓުކުރުމާއި، ިވއްކުމާއި، ނައްތާލުމާެބހޭ އުސޫލުަތއް ކަނޑައަޅައި، 

ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުމުަގއި ޢާންމު ިޞއްޙަތާިއ ތިމާވެއްަޓށް ގެްއލުން ލިޭބ 
ލުތައް ަބލަިއ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، ޕެސްޓިަސއިޑާގުޅޭ އެނޫްނވެސް ުއސޫލުތަްއ ޢަމަ

 ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫެނވެ.
މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ދަނޑުވެރިކަމުގަިއ ބޭނުންކުާރ ޕެސްޓިސައިްޑ  )ށ(  

 ކޮންޓްރޯލްުކރުމާބެހޭ ޤާނޫނު" އެވެ.

 ތިީރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީެއވެ.މި ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަްއ   .2 ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު 
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންުކރާ ޕެސްޓިސައިޑް ދިެވހިާރއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،  )ހ(  

އެ ތަކެިތ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ އެކްސްޕޯޓުުކރުމާއި، ިދވެހިާރއްޭޖގައި ވިއްކުމާއި، 

އުސޫލުތަްއ އުފެއްދުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި، ބެލެެހއްޓުމާއި ނައްާތލުމާުގޅޭ 
 ބަޔާންކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަފރާތުްނ ބައިެވރިވެފައިާވ ޕެސްޓިަސއިޑާ ގުޅުންހުިރ އެންމެހަިއ  )ށ(  
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަާކއި އެއްބަްސވުންތަކުގެ ދަށުްނ ދިވެހިރާއްެޖއިްނ 

 އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ތަންފީުޛކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތަްއ ބަޔާްނކުރުން؛
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ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންުކރާ ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،  )ނ(  
ައލުްނ ބަންދުކުރުމާިއ  ،އެކްސްޕޯޓުކުރުމާއި، ޕެސްޓިަސއިޑް އުފެއްދުމާއި

 ޕެސްޓިސައިޑް ވިއްކުުމގެ ަލއިސަންސް ދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރުން؛
ގެްއލުމަކުްނ  ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުްނ ލިބިދާނެ  )ރ(  

ރައްކާތެިރވުމަށްޓަކައި އޭގެ ބޭނުން ރަނގަޅުގޮުތގައި ހިފުމާ ގުޭޅގޮތުން ޢާންމުންެގ 
 ؛ހޭލުންތެރިކަްނ އިތުުރކުރުމާިއ މިފަދަ ކަންކަމާގުޅޭ ތަްމރީނުތަްއ ރޭވުން

ޕެސްޓިސައިޑްގެ ސަބަބުްނ ދިމާވެދާެނ ނުަރއްކަލުްނ ރައްކާެތރިކުރުމުެގ ގޮތުްނ  )ބ(  
ޑް ގެންގުޅުމުގަިއ އަޅަންޖެހޭ ަސލާމަތީ ފިޔަވަުޅތައް ކަނޑައަޅަިއ ޕެސްޓިސައި

 ތަންފީޛުކުރުން؛ 
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިަސއިޑް އިމްޕޯޓުުކރުމާއި، ެއކްސްޕޯޓުކުރުމާއި،  )ޅ(  

 ބޭނުންުކރުމާއި، ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މައްަސަލތައް ހުށަހެޅުމާިއ  ،ވިއްކުމާއި
 އަދި  ؛ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކރުންއެ މައްސަލަަތއް ބެލޭެނ 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންުކރާ މިންވަުރ މަދުކުރުމަށާއި،  )ކ(  
ޕެސްޓިސައިޑްގެ އޮލްޓަނޭިޓވްސް )ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑް( ބޭނުންުކރުން ކުރިައރުވަްނ 

 ބާރުއެޅުން. 

 

  ދެވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނު ހިންގުން 

 
 ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ މަިއގަނޑު މަސްއޫިލއްޔަތު ޙަާވލުވެގެްނވާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓަެރވެ.މި   .3 ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދި މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާެނ  ،މި ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  .4 ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން 

ޕެސްޓިސައިޑާގުޅޭ ސިޔާސަތު ކަނަޑއެޅުމަކީ މިނިސްޓަރުެގ  ،ގޮތުގެމަތިން

 މަސްއޫލިއްޔަތެެކވެ.

ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ 
 އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް 

ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ އެންމެަހއި ކަންތައްަތއް ެބލެހެއްޓުމަްށ ބޭނުންވާނެ އިދާީރ އިންތިޒާްމ   .5

 މިނިސްޓަރު ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ. 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޕެސްޓިަސއިޑާބެޭހ އެންމެހަިއ ކަންތަްއތައް ބެެލހެއްޓުމަށްޓަކަިއ   .6 ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ މަސައްކަތްތައް 
 އަދާކުރަންޖެހޭ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް  ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ެއވަނީއެވެ.  

ަރއްކާެތރިކުރުމުގެ ގޮތުްނ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްަކލަކުން  )ހ(  

 އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިަޔވަޅުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީުޛކުރުން؛
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ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ިލބިދާނެ ގެއްލުްނ  )ށ(  
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުން މަނާ ސަރަޙަްއދުތަކާއި، ޚާއްަޞ 

ިކ މިންަވރަކަށް ޕެސްޓިަސއިޑް ބޭނުންކުރެވިދާެނ ޙާލަތްތަކެއްގަިއ ވަ
 ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުން؛ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ހުއްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިޑްެގ  )ނ(  
 ރަޖިސްޓްރީ ަބލަހައްަޓއި ާޝއިޢުކުރުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޕެސްޓިަސއިޑާ ގުޅޭގޮތުން ުކރަްނޖެހޭ ތަޙްލީލުަތްއ  )ރ(  

 ސަރުކާރުން ޤަބޫލުުކރާ ފެްނވަރަކަށް ހިްނގާ ލެބޯރަޓރީއެއް މެުދވެރިކޮށް ކުރުން؛ 
ޕެސްޓިސައިޑްގެ ވިޔަާފރި މޮނިޓަރކޮށް ކަމާގުޅޭ ތަފާްސހިސާބު އެއްކޮްށ  )ބ(  

 އިވެލުއޭްޓކުރުން؛

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިިބގެން އުަފއްދާ ޕެސްޓިަސިއޑްގެ ލޭބަލްަތކާިއ މި  )ޅ(  
މަޢުލޫމާތު ަކރުދާސްތަކުގަިއ ހުންނަންޖެޭހ ަޝރުޠުަތްއ ތައްާޔރުކޮްށ 

 މުރާޖަޢާކުރުން؛
ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުާރ ފަރާތްތަކުްނ ެއ ތަކެިތ ބޭނުންކުާރގޮތް މޮނިޓަރކޮްށ  )ކ(  

 ބެލެހެއްޓުން؛ 

ޕެސްޓިސައިޑްގެ މައްޗަށް ބަރޯާސވާ މިްނވަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮުތން އިންޓަްގރޭޓެްޑ  )އ(  
 ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކުރިެއރުވުން؛

ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅުންުހިރ ކަންތައްތަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ޕެސްިޓސައިޑް އެެތރެކުާރ  )ވ(  
ޤައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކާއި ރިސަރޗް ސެންަޓރުތަކާ ގުޅިގެްނ 

 މަސައްކަތްކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަރާތުން ބައިެވރިވެފަިއވާ ޕެސްޓިސަިއޑާ ގުޅުންހުިރ  )މ(  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަާކއި އެއްބަްސވުންތަކާއި ޕެސްިޓސައިޑާ ގުޅިގެްނ 
ދިވެހިރާއްޖެއިްނ އުފުލަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޒިންމާތައް ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ 

 ކަމާބެޭހ  އިދާރާތަާކ ގުޅިގެން މަސަްއކަތްކުރުްނ؛ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ނަހަމަގޮތުގަިއ ޕެސްޓިސައިްޑ ބޭނުންކުރުުމގަިއ ުހރި ުނރައްާކތެރިކަމާިއ އެއިްނ  )ފ(  
ލިބިދާނެ ގެއްލުަމކުން ރަްއކާތެރިވުމަށްޓަަކއި ޕެސްޓިަސއިޑްގެ ބޭނުްނ 

ހޭލުންެތރިަކން އިތުރުކުރުާމިއ ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ 
 މިފަދަ ކަންކަމާގުޅޭ ތަމްރީނުތަްއ ރޭވުން؛
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ޕެސްޓިސައިޑް އުފެއްދުމާއި، އެފަަދ ތަކެތި ދިެވހިރާއްޖެއަްށ އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،  )ދ(  
އެކްސްޕޯޓުކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، ބޭނުންުކރުމާއި ނައްާތލުާމބެހޭ ގަާވއިދުތަްއ 

 ހަދައި ހިްނގުން؛

ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްްޓރީއަށް ޕެސްިޓސައިެޑއް އިތުުރކުރުމަްށ  )ތ(  
        ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާގުޭޅ ދިރާސާތައްކޮށް، 

 އެ ޕެސްޓިސައިޑަކާގުޅޭ އެންމެހަިއ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޕެްސޓިސައިޑް  އުފެއްދުމާއި، އެފަދަ ތަކެިތ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ  )ލ(  

އިމްޕޯޓުކުރުމާިއ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ އެކްސްޕޯޓުުކރުމާއި، ބަންދުކުރުމާއި، 
 ވިއްކުމާބެހޭ ލައިސަންްސ ދޫކުރުމަްށ ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ޯހދުން؛ 

ްށ އަދާުކރަްނޖެހޭ ެއހެނިހެްނ މި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިލުުކރުމަ )ގ(  

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާުކރުން.

   މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސިާޔސަތުތައް ތަންފީޛުުކުރމަށްޓަކައި، އަިދ  )ހ(  .7 ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ 

މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަޤްޞަދުތަްއ ާޙޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ 
މިނިސްޓަރަށް ބޭނުންވާ ލަަފޔާއި މަޝްަވރާ ދިނުމަށްޓަކައި ަސރުކާރުގެ ކަމާގުޭޅ 

އިދާރާތައް ހިމެނޭގޮތުން މިނިސްަޓރު ކޮމިޓީެއއް ެއކުލަާވލަންވާެނއެވެ. މި ކޮމިޓީެގ 
 ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓާީނ މިނިސްޓަރެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ ގޮތުގަިއ  )ށ(  
އަންނަނިވި އިދާރާތަުކގެ ތެެރއިން ކޮންމެ އިދާާރއަކުން އެންމެ މަދުވެގެން އެކަުކ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ތިމާވެއްޓާބެޭހ ސިޔާސަތުތަްއ ެއކަށައަޅައި، ތަންފީުޛކުރުމުެގ   (1)   
 ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ  ސަުރކާރުެގ ވުޒާރާ؛މަސްއޫލިއްޔަުތ 

 އެންވަޔަރަންމަންޓަްލ ޕްރޮޓެްކޝަން އޭޖެންސީ؛  (2)   

ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތަްއ އެކަަށއަޅައި، ތަންފީޛުކުރުުމގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ   (3)   
 ޙަވާލުކޮށްފައިާވ ސަުރކާރުެގ ވުޒާރާ؛

މަސްޫއލިއްޔަުތ ދިފާޢީ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ތަންފީޛުުކރުމުގެ   (4)   
 ޙަވާލުކޮށްފައިާވ ސަުރކާރުެގ ވުޒާރާ؛ އަދި 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްްސ ސަރިވސް.   (5)   
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކޮމިޓީއަށް މި މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ  )ނ(  
ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަުކގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތައް އެ ކޮމިީޓއަށް މިނިސްޓަުރ 

 ޢައްޔަންކުރުމަކަށް ިމ މާއްދާ ހުރަެހއް ނާޅައެވެ. 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ރީ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓް

 
 ޕެސްޓިސައިޑަށް ހުއްދަ ދިނުން 

 
ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޕެސްޓިސައިޑްގެ ގޮތުގައި އުެފއްދޭނެ، ބޭނުންކުރެވޭނެ،  )ހ(  .8

ވިއްކޭނެ، ދިވެިހރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރެވޭެނ އަިދ ދިވެހިާރއްޖެއިްނ 
އެކްސްޕޯޓުކުެރވޭނެ ބާވަތުެގ ޕެސްޓިސައިޑަށް ުހއްދަ ދޭީނ މި ޤާނޫނުގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަެރވެ. 
މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޕެސްޓިސައިޑަކަށް ހުއްަދ ދިނުމަށް އެދި، މި  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ މަޢުލޫާމތާއެކު ދައުލަުތެގ  9މި ޤާނޫނުގެ 
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަުކްނ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށހެޅިދާނެއެވެ.
މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުްނ ޕެސްޓިސައިޑަކަްށ ުހއްަދ ދިނުމަށް އެިދ ހުަށހަާޅ  ()ނ  

               ހުށަހެޅުންތަކުގަިއ ފުރިހަަމވާންޖެޭހ މަޢުލޫމާުތ ފުިރހަމަނަމަ، 
          އެ ޕެސްޓިސައިޑަކަށް ުހއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ުހށަހެޅުމެއް ލިބޭތާ 

)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ މިނިސްޓަރު ގޮތެއް ނިންމަިއ، އެ ހުަށހެޅުްނ  7
 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެެއވެ.    

ޕެސްޓިސައިޑަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި 
 ބަލާނެ ކަންކަން 

     ޕެސްޓިސައިޑަކަށް ހުއްަދ ދިނުމަށް އެދި، ަދއުލަތުެގ އިާދރާއަކުން ުނވަަތ  )ހ(  .9

ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަފރާތަކުްނ މިނިސްޓްރީއަްށ މި ޤާނޫނުގެ 
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެ ޕެސްޓިސައިޑެްއެގ ސަބަބުން އިންސާނުންނަްށ ނުވަަތ   (1)   
 ޖަނަވާރުންނަށް ކުރިމަިތވެދާނެ ޞިއްީޙ ގެްއލުންތައް؛ 

ނައްާތލުމަށް އަމާޒުކުރާ ެޕސްޓްގެ  ،އެ ޕެސްޓިަސއިޑެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން  (2)   
ބާވަތްތައް ފިޔަވައި، ފައިދާުކރަނިވި ސޫފާސޫފިަތކަށާއި، 

މަސްމަހާމެއްސަށާއި ކަނޑުެގ ެވއްޓަށް ުކރާ ވިހަިއގެ އަސަުރ 
 ހިމެނޭގޮތުން، ތިމާވެއްޓަށް ކުރިމަތިކޮށްފާނެ ުނރައްކާތައް؛
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ފެްނ  ބިމުގެ ތެޭރގަިއ ެއ ޕެސްޓިަސއިޑެއް ފެުތރިގެންގޮސް   (3)   
 ތަޣައްޔަރުކުރުުމގެ ފުުރޞަތު އޮްތ މިންވަރު؛

ޕެސްޓިސައިޑްގެ ބޭނުން ހިފުމުން ނަތީޖާ ޙާޞިލުވާެނ މިންވަރު   (4)   
 )އެފިކެސީ(؛

 ޕެސްޓް ކޮންޓްޯރލްކުރުމަްށ ބޭނުންވެފައިާވ މިންވަރު؛  (5)   
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ާޝއިޢުކުާރ ހުއްަދ ދީފައިވާ  10މި ޤާނޫނުގެ   (6)   

ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްްޓރީަގއިވާ އެހެން ާބވަތްތަކާ އަޅައި ބަލާއިުރ 
ހުއްދައަށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ުނރައްކާެތރިކަމުެގ 

 މިންވަރު؛
 ދަނޑުވެރިކަމަށް ފައިދާ ުނވަތަ ެގއްލުން ލިބިދާނެ ގޮާތއި މިްނވަރު؛   (7)   
 ފޮތް؛ހުށަހަޅާފައިވާ ލޭބަލް ުނވަތަ އަތްމަީތ   (8)   
ޕެސްޓިސައިޑް ބަންދުކުރުމަްށ ހުށަހަޅާފައިާވ ކޮންޓެއިަނރުތަކުެގ   (9)   

 ތަފްޞީލު، ފޮޓޯ ނުވަތަ ނަމޫނާ؛
ޕާރމިޓެޑް މެކްސިމަމް ރެސިޑިުއ ެލވެލްެގ އަަސރު ިމ ބާވަތުގެ   (10)   

ޕެސްޓިސައިޑްގައި ދެމިހުންނަ މިންަވރާއި، އޭެގ ސަބަބުން ކެއުމަށް 
ގަްސގަހާެގއްސާއި މޭާވއާއި ަތުރކާރީގަިއ ބޭނުންކުރާ ބާވަތުެގ 

ޕެސްޓިސައިޑް ރެސިޑިއުގެ އަސަުރ މެކްސިމަމް ެރސިޑިއު 
 ލެވެލްއަްށވުެރ މަތިން ުހރުމުގެ ުނރައްކާ؛

ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ބައިަނލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކުން  ޕެސްޓިސައިޑްގައި  (11)   
މިންަވާރއި އަިދ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް އެ ޕެސްޓިސައިޑެއް ފެތޭ 

 އެހެން ޤައުމުތަުކގައި އެބާވަތެްއ ރަޖިސްްޓރީކޮށްފައިާވ މިންވަުރ.
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޕެސްިޓސައިޑަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަްށ  8މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

   ، އެދި މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަްށ ބިނާޮކށް، މިނިސްޓަރު
ޕެސްޓިސައިޑަކަށް ުހއްދަ ދޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ހުށަހަާޅ އެ 

 މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްުކރުމަށްފަހުއެވެ.

ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ 
 ރަޖިސްޓްރީ 

 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން، ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ޕެސްޓިސަިއްޑ  8މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .10

އުފެއްދޭނެ، ބޭނުންކުެރވޭނެ، ިވއްކޭނެ އަދި ިދވެހިާރއްޖެއަްށ އިމްޕޯޓުކުރުމަށާިއ 
ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ެއކްސްޕޯޓުކުރުމަްށ މިނިސްޓަުރ ުހއްދަ ދޭ ބާވަތްތަކުެގ 

ން ބަަލހައްޓަިއ ދިވެހިސަރުާކރުެގ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ރަޖިސްޓްީރއެއް މިނިސްޓްރީ
 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިުއކުރަންވާެނއެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝާއިޢުުކރެވޭ ުހއްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިޑްެގ  )ށ(  
 ރަޖިސްޓްރީަގއި އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

  ؛ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނަން  (1)   

 ނަން؛ސައިންޓިފިކް   (2)   

 ؛ފޯމިއުލޭޝަން  (3)   

 ކޮންސެންޓްރޭޝަން؛  (4)   

ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރަން ހުއްދަ ެދވިފައިވާ ކަންކަން )ގަުހގެ ބާވަތް   (5)   

އަދި ކޮންޓްޯރލް ުކރެޭވ ބަލި، ޕެސްްޓ ނުވަތަ އިންސާނުންނަށް ނުވަަތ 

 ؛ޖަނަވާރުންނަށް ޖެހޭ ަބލި ފަުތރާ ތަކެތި(

ޙަރަކާތްެތރި މާއްދާއާިއ ވިަހއެއް ހިމެނޭނަމަ ވިހައިެގ ފޯމިއުލޭޝަނާއި   (6)   

 ؛މަޢުލޫމާތު

 ؛ތަކެތީގެ ަރއްކާތެރިކަުމގެ މަޢުލޫމާުތ ކަރުދާސް   (7)   

  ؛އެ ޕެސްޓިސައިޑަާކ ގުޅިގެން ުކރެވިފަިއވާ ތަޙްީލލުތަކުެގ މަޢުޫލމާތު  (8)   

ބޭނުްނކުރުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމިއުލޭޝަން ހުަށހަޅާފައިވާ ރޭުޓގައި   (9)   

 ؛ތިމާވެއްޓަށް ުކރާނެ އަަސރުތަކާބެޭހ ރިޕޯޓު

ލޭބަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ބާޒާރަށް ނެރޭއިުރ   (10)   

ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާުހގައި ހިަމނަންޖެހޭ 

 ކަންކަން؛

ހިމެޭނގޮތުން، އަޅަންޖެހޭ ޚާއްަޞ ރަްއކާތެރިކަމުެގ ފިަޔވަޅުތައް   (11)   

ޕެސްޓިސައިޑް އެކަށީގެްނވާ ގޮތަކަްށ ަރއްކާުކރުމާއި، ެއއްތަނުން 

 ؛އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، ގެްނގުޅުމާއި، ބޭނުންކުރުމާގުޅޭ ަމޢުލޫމާތު

 އަދި

ޕެސްޓިސައިޑް ހުސްުކރާ ކޮންެޓއިނަރާއި ބާކީވެފައި ުހރި ޕެސްިޓސައިޑް   (12)   

 ގޮތްތަކާބެޭހ މަޢުލޫމާތު.ރައްކާުކރުމާއި ނައްާތލެވިދާނެ 

 ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމުެގ ުކރިން ހުއްަދ ދީފައިާވ ެޕސްޓިސައިޑްތައް )ނ(  
މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަންކަމަްށ ރިާޢޔަތްކުރުމަށްފަހު، 
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)ަހއެްއ(  6މިނިސްޓަރު ައލުން މުރާޖަޢާކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާތާ 
 މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ ދިވެހިަސރުާކރުގެ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.

ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ 
ރަޖިސްޓްރީއަށް އުނިއިތުރު 

 ގެނައުން   

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ޝާއިޢުކުެރޭވ ހުއްދަ ދީފަިއާވ  10މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11
އުމުެގ ާބރު މިނިސްަޓރަްށ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްީރއަށް އުނިއިތުުރ ގެނަ

އެ އުނިއިތުރެްއ  ،ލިބިގެންވެެއވެ. މިގޮތުން ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެވޭ އުނިއިުތރު
)ދިހައެއް( ުދވަހުގެ ެތރޭގައި ދިވެހިސަރުާކރުެގ  10ގެނެވޭތާ ގިނަވެގެން 

 ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ. 

ހުއްދަ ދީަފއިވާ ޕެސްޓިަސއިޑްެގ ރަޖިސްޓްީރއަްށ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން )ށ(  

މި ޤާނޫނުެގ  ،އުނިއިތުރު ގެަނއުމަށް ނިންމުމުގައި މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަަކށާއި
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަމަށާއި، އެ އުނިއިތުެރްއ  9

ގެނައުމުގެ ސަބަބުްނ  އިންސާނުންނާިއ ޖަނަވާރުްނގެ ޢާްނމު ޞިއްޙަތާއި، 
 ތިމާވެއްޓަށް ުކރާނެ އަަސރުތަކަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެއެވެ.

  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ހުއްދަ ދީފަިއވާ ޕެސްޓިސައިޑްެގ ރަޖިސްޓްރީއަްށ  )ނ(  
 އާ ބާވަތެްއގެ ޕެސްޓިސައިޑެްއ އިުތރުކުެރވިދާނެއެވެ.

 ،އަލަށް ފެންނަ ުނވަތަ މިާހރުވެްސ އުޅޭ ޕެސްެޓއް ކޮންްޓރޯްލުކރުމަށް  (1)   

ހުއްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްީރގައިާވ ާބވަތްތައް 
 ނުކުޅެދުން؛

ހުއްދަ ދީފަިއވާ ޕެސްޓިަސއިޑްގެ ރަޖިސްޓްީރގަިއ ހިމެނޭ ާބަވތްތަކުގެ   (2)   
ބަދަލުގަިއ ބޭނުންކުެރވިދާނެ އެއަށްުވެރ ގެްއލުްނ ކުޑަ ައދި އެްއ 

 ލިބެންުހރުން؛މިންވަރަކަށް ބޭނުންހިޭފ ޕެސްޓިސައިޑެްއ 
ހުއްދަ ދީފަިއވާ ޕެސްޓިަސއިޑްގެ ރަޖިސްޓްީރގަިއ ހިމެނޭ ާބަވތްތަކުގެ   (3)   

ބަދަލުގައި ބޭނުންުކރެވިދާނެ، އެއް މިންަވރަކަށް ބޭނުންހިފޭ ައދި އެއް 
މިންވަރަކަށް ގެންލުންދެިނވި އެހެންނަމަވެސް އަގުެހޔޮ ާބވަތްތައް 

 ލިބެންހުރުން؛

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަުކގެ އިތުުރން، މި ޤާނޫނުެގ މި މާއްދާގެ )ނ(  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޝާއިޢުކުެރވޭ ރަޖިސްްޓރީގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކަށްވުެރ  10
ގެއްލުން ބޮޑު ނޫންނަމަ، ނުވަތަ ބޭނުންހިފޭ މިްނވަރު ކުޑަނޫންނަމަ، މިފަދަ 

ތިާޔރު މިނިސްޓަރަްށ އެހެން ބާވަތްތަްއ ރަޖިސްްޓރީއަށް އިުތރުކުރުުމގެ އިޚް
 ލިބިގެންވެެއވެ.
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ހުއްދަ ދީފަިއާވ ޕެސްޓިސައިޑްެގ ރަޖިސްްޓރީގަިއ ހިމެނޭ ޕެސްޓިސައިޑަާކ  )ބ(  
       ގުޅިގެން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގެ ތެރެއިން ާޙލަތެއް ެމދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

 އެ ޕެސްޓިސައިޑެްއ ރަޖިސްްޓރީން އުނިުކރަންވާނެެއވެ.

ޕެސްޓިސައިޑެއްެގ ބާވަތެްއ ބޭނުްނ ކުރަމުންދާގޮްތ މޮނިަޓރކުރުމުން   (1)   

ެއ ޕެސްިޓސައިޑުން  ،ނުވަތަ ައލަްށ ހޯޭދ ސައިންޓިފިްކ މަޢުލޫމާތަކުން
 ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ބޭނުން ނުފުދޭކަމަށް ދެއްކުން؛

މޮނިަޓރކުރުމުން ޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ބާވަތެއްގެ ބޭނުން ކުެރވެމުންދާގޮތް   (2)   
ެއ ޕެސްިޓސައިޑްގެ  ،ނުވަތަ ައލަށް ހޯދޭ ަސއިންޓިފިްކ މަޢުލޫމާތަކުން

ސަބަބުން ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެޭވ އަސަުރުކރާކަމަށް 
 ނުވަތަ ކުރުުމގެ ނުަރއްކާ ބޮޑުކަމަށް ެދއްކުން؛

ތަކުގެ ހުއްދަ ދީފަިއވާ ޕެސްޓިަސއިޑްގެ ރަޖިސްޓްީރގަިއ ހިމެނޭ ާބަވތް  (3)   
ބަދަލުގައި ބޭނުންުކރެވިދާނެ، އެއަްށވުރެ ގެްއލުން ކުޑަ އަދި ެއއާ އެްއ 

މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ެއއަށްވުރެބޮޑަށް ބޭނުންހިފޭ ާބވަތެއްެގ 
 ޕެސްޓިސައިޑެއް ލިބެްނހުރުން؛

( ވަަނ ނަންބަރުެގ 3( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެްނ )1މި އަކުރުެގ )  (4)   

ަބޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ޙާލަތެްއ މެދުެވރިވެގެން، ދިެވހިރާއްެޖ ނިޔަލަށް 
ބައިވެރިވެަފއިވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަކުން އެ ާބވަތް އުިނކުރުން، 

ނުވަތަ ދިވެިހރާއްެޖ ބައިެވރިވެފައިާވ ބައިަނލްއަޤްވާީމ ޖަމްޢިްއޔާއަކުން 
ނުވަތަ  ނުވަތަ އެހެން ަޤއުމުތަކުން އެ ާބވަތް ކޮންްޓރޯލްުކރުމަށް 

  މަދުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.

ހުއްދަ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްީރ ދިވެިހސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުަގިއ   .12 އިންތިޤާލީ ކަންކަން 

ޝާއިޢުކުރުމާއެކު، ެއ ރަޖިސްްޓރީގަިއ ުނހިމެނޭ ެޕސްޓިސައިޑްގެ ާބވަތްތަްއ 
އެކްސްޕޯޓުުކރުމާއި، ދިވެިހރާއްޖޭގައި ޭބނުންކުރުން، އަންނަނިިވ  ،އިމްޕޯޓުކުރުމާއި

 ގޮތުގެމަތިން މަނާކުެރވޭނެއެވެ.

ރަޖިސްްޓރީަގއި ނުހިމެނޭ ބާވަތެްއ ، ރަޖިސްޓްރީ ޝާއިުޢކުރާ ާތރީޚުން ފެށިގެން )ހ(  
 ؛ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުްނ ގެނައުމަށް އޯޑަރު ނުދިނުން

)ދޭްއ( މަސްދުވަްސ  2 ތާރީޚުްނ ފެށިގެން ރަޖިސްޓްީރ ޝާއިޢުުކާރ  )ށ(  
ދިވެހިާރއްޖެއަށް ެއ ތަކެިތ އިމްޕޯޓުުކރުމާއި އެކްސްޕޯޓުކުރުްނ ، ހަމަވުމަށްފަހު

 މަނާވުން؛
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)ތިނެްއ( މަސްދުވަްސ  3ރަޖިސްޓްރީ ޝާއިޢުުކރާ ތާރީޚުން ފެިށގެން  )ނ(  
 ހަމަވުމަށްފަހު، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ެއ ތަކެތި ވިއްކުން މަާނވުން؛

)ާބރަ( މަްސ ހަމަވުމަށްފަހު،  12ރަޖިސްޓްރީ ާޝއިޢުކުރާ ާތރީޚުން ފެށިގެްނ  )ރ(  

 އެ ތަކެތި ބޭނުންުކރުން މަނާވުން.

 
 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް 

 ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުން 
 

ޕެސްޓިސައިޑް ގަންނައިރު، އެ ެޕސްޓިސައިޑާއެކު ލިބޭ މަޢުޫލމާތު ކަރުދާހުަގިއ  )ހ(  .13
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ިޚލާފަށް ނުވަަތ ޭއގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ބޭނުން ފިޔަވަިއ 

އެހެން ބޭނުމަކަްށ ެއ ޕެސްޓިަސއިޑެއް އެއްެވސް ފަރާތަކުްނ 
 ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ަކރުދާހުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮާތ ޚިލާފަށް ނުވަަތ ޕެސްޓިސައިޑްގެ  )ށ(  
އޭގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ބޭނުން ފިަޔވަިއ އެހެްނ ބޭނުމަކަށް ެއ ޕެސްޓިސައިެޑްއ 

ބޭނުންކުރުމަށް އެްއވެސް ފަރާަތކުން ެއ ފަރާތުެގ މުވައްޒަަފކަށް އަންގަިއގެްނ 
 ނުވާނެއެވެ.

ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުްނ އިންސާނުންނަށާއި، ޖަނަވާރުންނަށާއި، ޕެސްޓިސައިޑް  )ނ(  
އެއްގަމާއި ކަނޑުެގ ތިމާވެއްޓަށް ލިބިދާނެ ގެްއލުމަކުްނ ސަލާމަތްވުމަްށ 

ބޭނުންވާނެ އެންމެަހިއ ސަލާމަީތ ފިޔަވަޅުތަްއ ޕެސްޓިަސއިޑް ބޭނުންކުާރ 
 އެންމެހައި ފަރާތްަތކުން އަޅަންވާނެެއވެ.

މަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެިތ ބޭނުންކުރުމަކާ ުނލައި އެްއވެސް ފަރާތަުކްނ ރައްކާތެިރވު )ރ(  

 ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.

ޕެސްޓިސައިޑެއް ބޭނުންކުރުުމގެ ސަބަބުން އެއްވެްސ ނޭދެޭވ އަސަރެއްުކރާކަްނ  )ބ(  

ފާހަގަކުެރވިއްޖެނަމަ، އެކަްނ މިނިސްޓްރީއަްށ ރިޕޯޓުުކރުމަީކ ޕެސްޓިސައިްޑ 
 ބޭނުންކުރާ އެންމެަހއި ފަރާތްަތކުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ވަނަ މާއްާދެގ  10އެއްވެސް ޕެސްޓިަސއިޑަކީ ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ މި ޤާޫނނުގެ   .14 މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ބާވަތްތައް 
ދަށުން ޝާއިޢުކުރާ ހުއްދަ ދީފަިއވާ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ރަޖިްސޓްރީގައި ނުހިމެނޭ، ނުވަަތ 

ގައި ބަޔާންުކރާ ކަންކަން ުފރިހަމަނުވާ ޕެސްޓިަސއިޑެއްކަމަށް އެކަީށގެންާވ އެ ރަޖިސްްޓރީ
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ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް ޤަޫބލުުކރެވޭނަމަ ެއ ޕެްސޓިސައިޑެއް އިމްޕޯޓުކޮށް، 
 އެކްސްޕޯޓުކޮށް، ބޭނުންކޮށް ނުވަަތ ވިްއކައިގެްނ ނުވާނެއެވެ.

 ޕެސްޓިސައިޑްސް ނައްތާލުން 
 

އިންސާނުންގެ ނުވަަތ ޖަނަވާރުްނގެ ޞިއްޙަތަްށ ނުވަަތ ެއއްގަމާއި ކަނޑުެގ  )ހ(  .15
ތިމާވެއްޓަށް ގެްއލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ުނވަތަ ކަމާެބހޭ އިދާާރއަކުްނ 

ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާ ޚިލާފަްށ އެްއވެސް ަފރާތަކުން ޕެސްިޓސައިޑެއް ނުވަަތ 
 ނެއެވެ.ޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ކުިނ ނައްތާަލއިގެން ުނވާ

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހުއްަދ ދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިޑްތަކާިއ ޕެްސޓިސައިޑްގެ ކުިނ  )ށ(  
ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ޢަމަލުުކރާނެގޮްތ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ޕެސްޓިސައިޑް ބަންދުކުރުމާއި 
 ލޭބަލްކުރުން 

 

ފުރިހަމަވެަފއިވާ ކޮންޓެއިަނރެއްަގއި މެނުވީ އެއްެވްސ އަންނަނިވި ކަންކަން  )ހ(  .16

ފަރާތަކުން ޕެސްޓިަސއިޑް ބަންދުކޮްށގެންނުވާނެއެވެ. އަދި، އެފަަދ 
ކޮންޓެއިނަރެއްަގއި ބަންދުުކރެވިފަިއވާ ޕެސްޓިަސއިޑެއް ެމނުވީ، އެއްވެްސ 

ގެންގޮްސ އެއްތަނުްނ އަނެްއތަނަށް ، ފަރާތަކުން އިމްޕޯޓުކޮށް، ެއކްސްޕޯޓުކޮށް
 ނުވަތަ ވިއްަކއިގެން ުނވާނެއެވެ.

އެ ކޮންޓެއިނަުރގައި ޕެސްޓިސައިޑް ރައްކާކޮށްފައި ަބހައްޓާިއުރ ނުވަތަ   (1)   

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާއިރު، ކޮންޓެއިނަުރގަިއ ހުިރ 
ޕެސްޓިސައިޑްގެ އަސަރު އިންސާނުންގެ ނުވަތަ ޖަަނވާރުންެގ 

 ؛ތިމާެވއްޓަށް ނުފޯރާެނ ފަދަ ކޮންެޓއިނަރަަކށްވުންޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ 
މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ މަޢުލޫމާތުތަްއ ފަސޭހައިްނ   (2)   

ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ، އަދި ފަޭސހައިން ނުނެްއޓޭގޮތަށް 
 ހަރުކޮށްފައިާވ ލޭަބލެއް ހުިރ ކޮންޓެއިަނރަކަށްވުން؛

ދަށުން ހަާދ ގަވާއިުދގަިއ ބަޔާންުކރާ އެހެްނ ކަންކަން މި ޤާނޫނުެގ   (3)   
 ފުރިހަމަވެފައިާވ  ކޮންެޓއިނަރަކަްށވުން.

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޭލބަލްގައި ލިޔެފަިއ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 ހުންނަންވާނީ ދިވެިހ ބަހުން ުނވަތަ އިނގިރޭިސ ބަހުންނެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ލޭބަްލގަިއ 2ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ިވޔަފާރީަގއި ބޭނުންކުާރ ނަން؛، ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނަމާއި  (1)   
 ޙަރަކާތްތެިރ މާއްދާ އަދި ކޮންސެންޓްޭރޝަން؛، ފޯމިއުލޭޝަން  (2)   
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 ؛ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފަިއވާ ގަްސގަހާއި ޕެސްޓްއެ ޕެސްޓިސައިޑެއް   (3)   
 އެ ޕެސްޓިސައިޑެްއ ބޭނުންކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާ ގޮތާއި މިްނަވރު؛  (4)   
އެ ޕެސްޓިސައިޑެއް ބޭނުންކުރުުމގައި ގެްނގުޅެންޖެހޭނެ އާލަްތތަކާއި،   (5)   

ބޭނުންކުރާ ފަރާތާއި، ތިމާވެށީގެ ރައްކާެތރިކަމަށް އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ 

 ފިޔަވަޅުތައް؛
 ހާވެސްްޓ އިންޓަރވަްލ )ޕީ.އެޗް.އައި(؛-ޕްރީ  (6)   
 ވިހަވުމުެގ ނިޝާންތަކާއި ަޢލާމާތްތައް؛   (7)   
ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުުމގަިއ އަޅަންޖެޭހ ޞިއްީޙ އަިދ ސަލާމަތީ   (8)   

 ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
 ކަންކަން؛ނުރައްކާތެރިކަުމގެ އިންާޒރާއި ސަާމލުކަން ދޭންީވ   (9)   
 ؛އުފެއްިދ ތާރީޚާިއ މުއްދަތު ހަމަވާ ާތރީޚް ،ބެޗް ނަންބަރާއި  (10)   
 އުފެއްދި ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް؛  (11)   
އަލުން ބަންދުކޮށްފަިއވާނަމަ، އަލުްނ ބަންދުކުިރ ފަރާުތެގ ނަމާއި   (12)   

 އެޑްރެސް.
ބަޔާންޮކށްފައިވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ އެހެްނ މާއްދާއެްއގައި ެއހެން ގޮަތކަށް  )ރ(  

ދަނޑުވެރިކަމުގަިއ ބޭނުންކުާރ ޕެސްޓިސައިޑެްއ ދިވެިހރާއްޭޖގައި ވިޔަފާރީެގ 
ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަްށ ބޭނުންކުރާނަމަ، ެއ ޕެސްޓިސައިޑެްއ 

ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެއިަނރެއްގަިއ މި މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 
 ހި ަބހުންނާއި އިނގިރޭިސ ބަހުްނ ހިމަނާފައިާވންވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ދިވެ

ޕެސްޓިސައިޑް ގަންނަ ިއރު ުހރި، ނުވަތަ އިމްޕޯޓުުކރިިއރު ުނވަތަ އުފެއްދިިއުރ  )ހ(  .17 އަލުން ބަންދުކުރުން 
، ފުރަތަމަ ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންުކރި ކޮންެޓއިނަރަށް ލިބޭ ގެއްުލމެއްގެ ސަބަބުން 

            ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކުރާ ަޝރުެޠްއ  16މި ޤާނޫނުގެ 
އެ ކޮންޓެއިނަުރގައި އުިނވެއްޖެ ޙާލަެތއްގައި އެ ކޮންެޓއިނަރުގައި ހުިރ 

 ޕެސްޓިސައިޑް އަލުްނ ބަންދުކުރެވިދާެނއެވެ.
އަލުްނ  މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ޕެސްިޓސައިޑެއް )ށ(  

( ވަނަ ނަންބަރުެގ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 21ބަންދުކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން އަލުން ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ަޝރުޠުތަްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ، މިނިސްޓަުރ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ަވކި ަލއިސަންސެއް ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކަެށވެ.
ޕެސްޓިސައިޑެްއ ައލުން ބަންދުކުާރިއުރ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން،  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކާރ  16ބަންދުކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަަމވާ ކޮންޓެއިަނރެއްަގއެވެ.
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ޕެސްޓިސައިޑް ރައްކާކޮށްފައި 
 ބެހެއްޓުން 

 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި، ނުވަތަ ޖަނަާވރު ގެންގުޅޭ ަތނެއްގައި، ނުވަަތ  )ހ(  .18
ކާބޯތަކެތީގެ އުެފއްދުންތައް، ނުވަަތ ޖަނަވާުރގެ ކާާނ ގެްނގުޅޭ ތަނެއްގަިއ 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕެސްިޓސައިޑެއް ަރއްކާކޮށްފައި ބަަހއްޓަިއގެން ނުވާނެއެވެ. 
        ނުގަިއ ހުންނަްނޖެހޭ މިންގަނުޑ އަދި ޕެސްޓިސައިްޑ ރަްއކާކުާރ ތަންތަ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ. 

ދަނޑުގައި ބޭނުންކުރުމަްށ ނުވަަތ ގޭެގ ގޯިތ ެތރޭގަިއ ަހއްދާފައި ހުންަނ  )ށ(  

ގަސްގަހަށް ބޭނުންުކރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަވާއިދުގަިއ 
ވަަނ  21ވަުރގެ ޕެސްޓިަސއިޑެއް ފިަޔވައި، ިމ ާޤނޫނުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިން

މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ަލއިސަންސްތަކުގެ ެތރެއިން ަލއިސަންެސއް ދޫކުރެވިފަިއާވ 
 ފަރާތަކުން މެނުވީ ޕެސްިޓސައިޑެއް ރައްކާކޮށްަފއި ބަަހއްޓައިެގންނުވާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންަވރަށްވުރެ އިތުރަްށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ  )ނ(  
  ، ޕެސްޓިސައިޑް ަރއްކާކުރާނަމަ، ހޮސްޕިޓަލްަތއް، ސްޫކލުަތއް، ފިހާރަަތއް

ނުވަަތ ، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަަރޙައްދުތައް، ބައިބޯ އާބާދީ ދިރިއުޅޭ ަސރަޙައްދުތައް
އްަޓއިގެްނ ގޮނޑުދޮށްތައް ކަިއރީގަިއ ޕެސްޓިސައިޑް ރައްކާުކރާ ގުދަންަތއް ބަހަ

 ނުވާނެއެވެ.

ބޭނުންކޮްށފައި ހުންަނ  ،މުއްދަތު ހަމަވެަފއިާވ ޕެސްޓިސައިޑާއި )ރ(  
ތަޣައްޔަރުވެފައިާވ ތަކެތި ަނއްތާލެވެންދެްނ ރަްއކާކުރަންވާީނ ، ކޮންޓެއިނަރުތަކާއި 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮުތެގމަތިންނެވެ.

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާިއރު، ިމ މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މި  )ބ(   

ތަންތަނާ ކަިއރީގަިއ ހުިރ ޕެސްޓިސައިްޑ ަރއްކާުކާރ ތަންތަން، މި ޤާނޫނަްށ 
)ެއކެއް( އަހަރުުދވަހުެގ ތެޭރގައި އެހެން ތަނަަކްށ  1ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ 

 ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަ 
 ގެންދިއުން 

 

އެއްވެްސ އުޅަނދެއްެގ ޒަރީޢާއިްނ ޕެސްޓިަސއިޑް ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންާދއިރު،   .19

އެ އުޅަނދެއްގައި ޕެސްޓިސައިޑްގެ އިތުރުން ކާބޯތަކެތި، ޖަނަާވރުގެ ކާނާ ނުވަތަ ޖަނަާވުރ 
      ތިްނ އުފުލާނަމަ، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ

އެ އުޅަނދުގައި ހިމެނޭ ކާބޯތަކެތި، ޖަނަވާުރގެ ކާނާ ނުވަތަ ަޖނަވާރަށް ޕެސްޓިސައިޑްެގ 
އަސަރު ނުޯފރާފަދަ ގޮަތކަށް ރައްކާެތރިކަމާއެުކ ެއ އުޅަނދެއްގައި ޕެސްޓިަސއިްޑ 

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ ގެންެދވިދާނެއެވެ. އަިދ އެފަަދ ތަކެތި ހުންނަންވާީނ 
 ކަން އެނޭގގޮތަށް ލޭަބލްކުެރވިފައެވެ. ޕެސްޓިސައިޑް
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ޕެސްޓިސައިޑް އިޝްތިހާރުކުރުން 
 މަނާވުން 

 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޕެސްޓިސައިޑެއް އިޝްތިހާުރކުރުމުގެ ގޮުތން އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ   .20

 އެއްވެސް ކަމެއް ުކރުމަކީ މަނާކަމެެކވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ލައިސަންސްއާއި ހުއްދަ ދޫކުރުން 

 
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނަދކު، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .21 ދޫކުރުން  ލައިސަންސް 

ދަށުން ދޫކުރާ ަލއިސަންސެއްެގ ދަށުން މެނުވީ އެއްވެްސ ަފރާތަކުން ތިީރގަިއ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުންުކރެ ކަމެއް ކޮްށގެންނުވާނެއެވެ.

 ؛ޕެސްޓިސައިޑް އުފެއްދުން  (1)   
 ؛ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓުކުރުްނ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުުކރުން  (2)   
 ؛ޕެސްޓިސައިޑް ވިއްކުން   (3)   
 އަލުން ބަންދުުކރުން.  (4)   
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަލއިސަންސަށް އެދި ުހށަހަޅާނެ ގޮތާއި،  )ށ(  

ލައިސަންސްެގ ޝަުރޠުތަކާިއ ަލއިސަންްސ ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހަޅާެނ 

ަލއިސަންސް ދޫުކރާނެގޮތް ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ  ،އިޖުރާއަތުތަކާއި 
 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

އިމްޕޯޓުކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ 
 ޚާއްޞަ އުސޫލު 
 

އެހެން ޤާނޫެނއްގަިއ ެއހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ   .22
ވެސް ާބވަތެއްގެ ޕެސްޓިަސއިޑެްއ އިމްޕޯޓުކުރެވޭނީ އަިދ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެއް

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ަގވާއިދުަގިއ ކަނޑައަޅާ ަޝރުޠުތަްއ ، އެކްސްޕޯޓުކުެރވޭނީ
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޫުކާރ  21ފުރިހަމަވާ ަފރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުެގ 

 ލައިސަންސެްއ ލިބިގެންނެވެ. 

 އިތުރު ހުއްދަތައް 
 

މި ޤާނޫނުގަިއ އެހެްނ ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މެދުވެރިާވ ކުްއިލ  )ހ(  .23

ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ އަލަށް ފެންނަ ބާވަެތއްގެ ެޕސްޓަކާ ގުޅިގެްނ 
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަަތ ވަިކ ބާވަތެްއގެ ޕެސްޓަާކގުޭޅ 

ނެތުމުގެ ވަގުީތ މައްސަލައެްއ ޕެސްޓިސައިޑް ބާޒާރުގައި ލިބެން 
ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި، ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަުކގެ މަޝްަވރާއާެއުކ ހުއްަދ ދީފައިާވ 

ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްީރގައި ނުހިމެނޭ ޕެސްޓިަސއިޑެއް އިމްޕޯޓުކުރުމަށާިއ 
 ބޭނުންކުރުމަށް ވަގުތީ ހުއްދަެއއް ދޫކުރުުމގެ ބާުރ މިނިސްޓަަރށް ލިބިގެންެވއެވެ.
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ވަނަ މާއްދާަގިއ  10ވަކި ކަމެްއ ިދރާސާކުރުމަށްޓަަކއި، މި ޤާނޫުނގެ  )ށ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ދީފަިއވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްްޓރީގައި ނުހިމެޭނ 

ބާވަތެއް އިމްޕޯޓުުކރުމުގެ ނުވަތަ ބޭނުންުކރުމުގެ ވަގުތީ ުހއްދައެއް ކަމާުގޭޅ 
ތަކަްށ ދޫުކރުމުެގ ާބރު މިނިސްަޓރަްށ ފަރާތްތަކުެގ ލަފަާޔއެުކ ދިރާސާުކާރ ފަރާ

 ލިބިގެންވެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ަވގުތީ ހުއްަދެއއް ދޫކުރެވިަފއިާވ  )ނ(  

ފަރާތަކަށް ލިޔުމުްނ ދެވޭ ނޯޓިަހކުން ކޮންމެ ަވގުތަކުވެްސ އަްނނަނިވި ކަންކަްނ 
 ކުރުމުގެ ާބރު މިނިސްަޓރަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

 ؛  ހުއްދަ ބާިޠލުުކރުން  (1)   
އެ ހުއްަދއިގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަުރޠުތަކަށް ބަދަުލގެނެސް، ނުވަތަ   (2)   

 އެއިން ޝަުރޠެއް ާބޠިލުކޮށް ނުވަތަ އިުތރު ަޝރުޠުތަެކއް ކަނަޑއެޅުން.
މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ވަގުީތ ހުއްދައަށް އެިދ  )ރ(  

ުހއްދަ ޫދކުރެޭވ މުއްދަތާިއ ، ހުއްަދ ދޫުކރެވޭެނ ޝަުރޠުތަކާއި، ހުށަހަޅާނެ ގޮާތއި
ހުއްދަ ދޫކުރުމާގުޅޭ އިުޖރާއަތުތައް މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ 

 ޝަރުޠުތައް 
 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލައިސަންަސށް އެދި ހުށަހަޅާ ަފރާތުެގ ވަނަ  21މި ޤާނޫނުގެ   .24
ޝަުރޠުތައް މި ޤާނޫނުެގ ަދށުން ހަދާ ލައިސަންްސ  ކިބައިގައި ުފރިހަމަވާންޖެހޭ 

 ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުަގއި ހިމަނަންވާެނއެވެ.

ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުން 
 ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވުުނއިރު ުހރި ޙާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،  )ހ(  .25

ނުވަތަ ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިާވ ަފރާތުން ލައިސަްނސްގެ ަޝރުޠަާކ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހުއްދަ ދީަފއިާވ  10ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ތުަރކާ ގުޅިެގން މި ޤާނޫުނެގ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްރީއަްށ ގެންނަ އުނިއި
ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލަިއސަންސަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ުނަވތަ ލައިސަންްސ 

 ބާޠިލުުކރުމުގެ އިޚްިތޔާުރ މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ.  

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތެއް މެުދވެރިެވެގން ލައިސަންސަްށ  )ށ(  

ގެނައުުމގަިއ ނުވަތަ ލައިސަންްސ ބާިޠލުކުރުުމގަިއ ޢަމަލުކުރަންެޖޭހ ބަދަލު 
އިޖުރާއަތު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ލައިސަންސް ދޫުކރުާމބެހޭ ގަވާއިުދގަިއ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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   ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ލައިސަންްސ ދޫުކރާ ފަރާތްތަކުން،  21މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .26 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 
ފަރާތަށް ދޫކުެރވިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ކުރާ އެންމެހަިއ އެ 

 މުޢާމަލާތްތަކުގެ ެރކޯޑު މިނިސްޓްރީން ަބލަަހއްޓަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ ބަލަަހއްޓަންޖެޭހ ރެކޯޑުެގ ެތރޭަގއި ެއ ފަރާަތކަްށ  )ށ(  

ޓުކުރާ ނުވަަތ ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންްސގެ ދަށުން އުފައްދާ ނުވަތަ އިްމޕޯ
އެކްސްޕޯޓުކުރާ، ނުވަތަ ައލުން ބަންދުކުރާ ނުވަތަ ވިއްާކ ޕެސްޓިސައިޑްެގ 

ނަމާއި، )ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނަން، ަޙރަކާތްތެރި މާއްދާ އަދި ފޯމިއުލޭޝަން(، 
އެ ޕެސްޓިަސއިޑް ބަންދުުކރުމަށް ބޭނުންކޮށްަފއިާވ ތަެކތީގެ ާބވަތާއި، 

      ފަިއވާ ނުވަތަ ގަނެފަިއވާ ަޢދަދުގެ އިތުރުްނ އުފައްދާފައިވާ ނުވަތަ ވިއްކާ
މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ަގވާއިދުަގއި ަބޔާންކުާރ ެއހެނިހެން މަޢުލޫާމުތ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 
 ބަލައި ފާސްކުރުންތައް 

 
ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރޭޯތ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮްތވާ   .27 ބަލައި ފާސްކުރުން 

އުފައްދާ، ބަންދުކުރާ، ، ބެލުމުގެ ގޮތުން، ެޕސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓުުކރާ، ެއކްސްޕޯޓުުކރާ

 އަދި ނައްތާލާ ގޮާތިއ ، ވިއްކާ، ބޭނުންުކރާ، އަލުން ބަންދުކުރާ، ލޭަބލްކުރާ، ރައްކާުކރާ
 ވެ.އެ މަސައްކަތްުކރާ ތަންތަން މިނިސްްޓރީން ަބލައި ފާސްުކރަްނވާނެއެ

         ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތްތައްކުރާ ގޮތާއި، ވަަނ މާއްާދގައި 27މި ޤާނޫނުގެ   .28 ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްޕެކްޓަރުން 
އެ މަސައްކަތްުކރާ ތަންތަން ަބލަިއ ފާސްކުރުމަށް ެޕސްިޓސައިޑް އިންސްޕެކްޓަރުްނ 

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ޕެސްޓިސައިޑް 
 ބާރުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ ޢައްޔަންކުާރ ޕެސްޓިސަިއްޑ  28މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .29

 އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް އަންނަިނވި ކަންކަްނ ކުރުމުެގ ބާުރ ލިިބގެންވެއެވެ. 

       މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ަލއިސަންްސ ދޫކުރެވިަފއިާވ ފަާރތްތަކުން   (1)   

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ެއއްގޮތްާވ މި 
ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުުކރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން، ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޯޕޓުކުރާ، 

އުފައްދާ، ބަންދުުކރާ، އަލުްނ ބަންދުކުރާ، ލޭަބލްކުރާ، ، އެކްސްޕޯޓުކުރާ
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މަސަްއކަތްކުާރ އަދި ނައްތާލާ ގޮތާއި އެ  ވިއްކާ، ބޭނުންުކރާ، ރައްކާުކރާ
 ؛ތަންތަން ބަލައި ފާސްުކރުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ރެކޯޑުތަކާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   (2)   
ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިްނގާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންަތއް ހޯދައި، 

 އެ ތަކެތީެގ ކޮޕީ ހެދުން؛ 
ުހރި ޕެސްޓިަސއިޑް ނުވަަތ އެއްވެސް ަފރާތެއްެގ ބެލުމުެގ ދަށުގަިއ   (3)   

      ، ޕެސްޓިސައިޑްކަމަށް ބެލެޭވ ބާވަުތގެ ތަކެީތގެ ސާމްަޕލް ނަގައި
 އެ ތަކެތި ތަްޙލީލުުކރުން؛ 

މި ޤާނޫނާ ިޚލާފަްށ އެްއވެްސ ޢަމަލެްއ ހިންގާަފއިވާކަމަްށ ނުވަަތ   (4)   
ހިންގަމުންދާކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ސަބަބުތަެކއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް 

އިންސްޕެކްޓަރަށް ޤަޫބލުކުެރވޭނަމަ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އެ ޢަމަލެއް 
ލިެޔކިޔުން،  ،ހިންގުމަށް ބޭނުންުކރަމުންދާ ާއލަތް، ޕެސްޓިަސއިޑް

 ރެކޯޑު ނުވަތަ އެހެނިހެްނ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން؛
      ނުލައި،  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ލައިސަންސް ހޯދުމަކާ  (5)   

ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެއްެވސް ކަމެއް ުކރާކަމަށް ެއަކށީގެންވާ މި 

ސަބަބުތަކެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ އިންސްޕެކްަޓރަށް ޤަޫބލުކުެރވޭނަމަ، 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ެއއްވެްސ  44ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ްއ ފަރާތަކުން އެފަދަ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މަްއސަލައެ
ބެލުމުގެގޮތުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުިވކަމަށް ތުހުމަތުކުެރވޭ ފަރާތުން 

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުާރ ތަން ފިޔަަވއި ެއހެން ތަންތަްނ ބަލަިއ 
 ފާސްކުރުން އަިދ ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަްއ ހޯދުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުްނ  )ށ(  
މެނުވީ، ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްޕެކްޓަަރކު މީހުން ދިިރއުޅޭ ެއއްވެސް ތަނަކަށް، 

 އެތާނގައި ިދރިއުޅޭ މީހުންެގ ހުއްދަނެިތ ވަދެގެްނ ނުވާނެއެވެ. 
      ާބރުތަކުެގ ބޭުނން ހިފުމުގައާއި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  

އެ މާއްާދގެ ދަށުްނ ޕެސްޓިަސއިޑް އިންސްެޕކްޓަރުްނ ހޯާދ ިލޔެކިޔުންތަކާިއ 
އެހެނިހެްނ ތަކެއްޗާމެުދ ޢަމަލުުކރަންޖެޭހ ގޮތުެގ އިުޖާރއަތު ބަޔާންުކާރ 

)ތިނެއް(  3އޮޕަރޭޝަންސް މެނުައލްއެްއ މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުުކރަން ފަާށތާ 
 ހުގެ ެތރޭގަިއ އެުކލަވާލަްނވާނެއެވެ.މަސްދުވަ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕެސްޓިަސއިޑް އިންސްޕެްކޓަރުންގެ ޒިންާމ  )ރ(  
އަދާކުރުމުގެގޮތުން، ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރާ ޢަމަެލއްގެ ަސބަބުން އެއްެވްސ 

 ފަރާތަކަށް ލިޭބ ގެްއލުމުގެ ޒިންމާ ަސރުާކރުން އުުފލާކަށް ނުެޖހޭނެއެވެ.
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޕެސްިޓސައިޑް އިންސްެޕކްޓަރަުކ ކުާރ ކަމަކާމެުދ  )ބ(  

)ދިަހއެއް(  10ހިތްހަމަނުޖެޭހ ފަރާތްތަކުްނ އެކަމެްއ ހިނގާާތ ގިނަެވގެްނ 
ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ މައްަސލައެްއ ބަަލއިދިނުމަށް އެިދ މިނިސްޓްރީއަްށ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ދަށުން ޕެސްިޓސައިޑް އިންސްެޕކްޓަރަުކ ކުާރ ކަމަކާމެުދ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  )ޅ(  

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުްނ މިނިސްޓްރީއަްށ މައްސަަލ ުހށަހަޅާނެ ގޮތާއި، 
ހުށަހަޅާ މައްސަލަަތއް ަބލައި ފިަޔވަޅު އަޅާނެ ގޮްތ މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ޕެސްޓިސައިްޑ  29މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .30

ިމ ޤާނޫނާ ޚިލާފަްށ  ،އިންސްޕެކްޓަރުްނ ކުާރ އިންސްެޕކްޝަންއަކުން
ޕެސްޓިސައިޑެއް އިމްޕޯުޓކުރަްނ އުޅެފިނަމަ ނުވަަތ އެްކސްޕޯުޓކުރަން އުޅެފިނަމަ 

ާވކަމަށް ނުވަަތ ނުވަތަ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އިމްޕޯުޓކޮށްފައި

ނުވަަތ  އުފައްދާފަިއވާަކމަށް ނުވަތަ  އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށް 
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ައލުން ބަންދުކޮށްފަިއވާކަމަށް ފެިނއްޖެނަމަ، ނުވަަތ 

އެފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ަފރާތަކުން ހިންިގކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ މިނިސްޓްރީއަްށ 
ގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގައި ަބޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިން، ލިބިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނު

 އެ ޕެސްޓިސައިޑަކާމެދު އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަަމލުކުރަންވާެނއެވެ.
އެ ބާވަތް އިމްޕޯުޓކުރި ަޤއުމަށް އަނބުާރ ފޮނުވުމަްށ ނުވަތަ   (1)   

 ނައްތާލުމަށް އެންގުން؛
 އެ ބާވަތް ހިފެހެއްޓުން؛  (2)   
ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުން މަނާ ތަކެތި ނައްތާލުމާެބޭހ ޒިންމާ   (3)   

 ޙަވާލުކޮށްފައިާވ އިާދރާއަށް އެްނގުން؛
ތިމާވެށި ަރއްކާތެރިުކރުމުެގ ޒިންމާ ޙަާވލުކޮށްފައިާވ ުވޒާރާއާިއ   (4)   

ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުން މަނާ ަތކެތި ނައްތާލުުމގެ ޒިންމާ ޙަވާުލޮކށްފައިވާ 

މަޝްވަރާތަުކގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް، ެއހެނިހެން ވުޒާރާއާއެކު ކުރެޭވ 
 ނިންމުންތައް ނިންމުން.
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            މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންގުމެްއ އަންގަންވާީނ  )ށ(  
އެ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ވެރިަފރާތަށް ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ބަލަހައްާޓ 

 ފަރާތަށް ނުވަތަ ާބރުފޯުރވާ ފަރާތަްށ ލިޔުމުްނ ފޮނުވޭ ނޯޓިަހުކންނެވެ. 
       މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޭ ނޯޓިުހގައި، ވަިކ މުްއދަތެއްގެ ތެރޭަގިއ  )ނ(  

     ލުމަްށ ނުވަަތ ނައްާތލުމަށް އަްނގައި، އެ ޕެސްޓިސައިޑެްއ އަނބުާރ ފޮނުވާ
އެ ޕެސްޓިސައިޑެއް ނައްާތލުމުގައި ޢަމަުލކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާިއ، ނައްތާލަންޖެޭހ 

 މުއްދަތު ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.
        މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ނޯޓިސްގެ ުމްއދަތުގެ ތެޭރގަިއ  )ރ(  

ިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޕެސްިޓސައިޑް އަނުބާރ އެ ނޯޓިްސގަިއ ބަޔާންކޮށްފަ
ފޮނުވާލާފައިނުވާނަމަ ުނވަތަ ނައްާތލާފައިނުވާނަމަ އެ ެއއްެޗއް މިނިސްޓްީރެގ 

ަވނަ ނަންބަރުަގިއ  (4)ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް، މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ 
 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން އަންގާގޮތަކަށް މިނިސްްޓރީން ޢަަމލުކުރަންވާެނއެވެ

މި މާއްދާެގ ދަށުްނ އިމްޕޯޓުކޮށްފަިއާވ ޕެސްޓިސައިޑެްއ ައނބުރާ ފޮނުވުމަްށ  )ބ(  
ނުވަތަ އެ ބާވަތެްއ ނައްތާލުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ދޭންެޖހޭނީ ެއ ޕެސްޓިސައިޑެްއ 

 އިމްޕޯޓުކުރި ނުވަަތ އެޕެސްޓިަސއިޑް ގެންގުޅުނު ަފރާތަކުންނެެވ.
 
 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ކުށާއި އަދަބު 

 
ލައިސަންސް ނެތި 
 މަސައްކަތްކުރުން 

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުާރ ަލއިސަންސް ލިިބގެން މެނުީވ އަްނނަނިވި ކަންކަްނ  )ހ(  .31
 ކުރުމަކީ ކުެށކެވެ.

 ޕެސްޓިސައިޑް އުފެއްދުން ުނވަތަ ައލުން ބަންދުކުރުން؛  (1)   

 ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓުކުރުްނ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުުކރުން؛  (2)   

 ޕެސްޓިސައިޑް ވިއްކުން.  (3)   

    ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  

)އެއްލަްއކަ(  100,000/-)ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިާޔއާއި  25,000/-
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.
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ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް 
 ރައްކާކުރުން 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި، ނުވަތަ ޖަނަާވރު ގެންގުޅޭ ަތނެއްގައި، ނުވަަތ  )ހ(  .32
ކާބޯތަކެތީގެ އުެފއްދުންތައް، ނުވަަތ ޖަނަވާުރގެ ކާާނ ގެްނގުޅޭ ތަނެއްގަިއ 

 ޕެސްޓިސައިޑް ރަްއކާކޮށްފައި ެބހެއްޓުމަކީ ކުށެކެވެ.
    މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  )ށ(  

)ަފސްދޮޅަސް ހާސް(  00060,/-)ފަނަރަ ހާސް(  ރުފިޔާއާއި  15,000/-
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.

 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް 
ގެންގުޅުމާއި، ރައްކާކުރުމާއި، 

 ބެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކުރުން އަތުގައި 

އެއްވެސް ަފރާތަކުްނ ޕެސްޓިސައިްޑ ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި މެުނވީ )ހ(  .33
ރައްކާކޮށްފަިއ ބެހެއްޓުާމއި، އަތުަގއި ބެެހއްޓުމާިއ، ބޭނުންކުރުމަީކ ، ގެންގުޅުމާއި

 މަނާކަމެކެވެ.
ހުއްަދ ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ޝާއިުޢކޮށްފައިާވ  10މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްީރގައި ހިމެނޭ ބާވަތަަކށްވުން؛ 
 ނުވަތަ

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ވަުގތީގޮތުން  23މި ޤާނޫނުގެ   (2)   
 އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ާބވަތެއްކަމުަގއިވުން.

 
    ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  

)ަފސްދޮޅަސް ހާސް(  00060,/-)ފަނަރަ ހާސް(  ރުފިޔާއާއި  00015,/-

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.
 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަްއ  16މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .34 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ލޭބަލްކުރުން 

ކަރުާދހަކާ ނުަލއި ޕެސްޓިަސއިޑެއް ވިއްކުމަީކ ހިމެނޭ ލޭބަެލއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު 
 ކުށެކެވެ.

    ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  
)ަފސްދޮޅަސް ހާސް(  00060,/-)ފަނަރަ ހާސް(  ރުފިޔާއާއި  00015,/-

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.
 

ގެއްލުންލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް 
 ޕެސްޓިސައިޑް ގެންގުޅުން 

ޕެސްޓިސައިޑް ރަްއކާކުރުމުަގއާއި ެބހެއްޓުމުަގއާއި، ގެްނގުޅުމުގައި އިންސާނުންެގ  )ހ(  .35
ނުވަތަ ޖަނަވާރުްނގެ ޞިއްޙަަތއް ނުވަަތ ތިމާވެއްޓަްށ ެގއްލުން ލިބޭފަަދ 

 ކޮންޓެއިނަރެއްަގއި ބެެހއްޓުމަކީ ކުެށކެވެ.
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    ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  މާއްދާެގ )ހ(މި  )ށ(  
)ަފސްދޮޅަސް ހާސް(  00060,/-)ފަނަރަ ހާސް(  ރުފިޔާއާއި  00015,/-

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.

ހުއްދަ ނެތް ބާވަތް އިމްޕޯޓުކުރުން 
ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުކުރުން ނުވަތަ 

  ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން ވިއްކުން 

ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޢާންމުކުާރ ހުއްަދ ދީފައިާވ  )ހ(  .36

ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ރަޖިސްޓްީރގަިއ ނުހިމެޭނ ނުވަަތ ެއ ރަޖިސްްޓރީގަިއ 
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުިރހަމަނުވާ ޕެސްޓިސައިޑެއް އިމްޕޯޓުކުރުމަކީ ނުަވަތ 

ނުވަތަ  ބޭނުންުކރުމަކީ ނުވަތަ ވިއްކުމަީކ ނުވަތަ އެއިްނ  އެކްސްޕޯޓުކުރުމަކީ 
 ކަމެއް ކުރަްނ އުޅުމަކީ ކުެށކެވެ. 

ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެްއ ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަެލއް ކޮށްފި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ކުރަން އުޅެފި، ނުވަަތ އެފަަދ ޢަމަލެްއ ކުރުުމގައި ަބއިވެިރވެއްޖެ ފަރާެތްއެގ 

)ފަސްދޮޅަސް  00060,/-)ފަނަރަ ހާސް(  ރުފިާޔއާއި  00015,/-އަދަބަކީ، 
 ހާސް( ރުފިާޔއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް 
 ނައްތާލުން 

އިންސާނުންގެ ނުވަަތ ޖަނަވާރުްނގެ ޞިއްޙަތަްށ ނުވަަތ ެއއްގަމާއި ކަނޑުެގ  )ހ(  .37
ގެްއލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ުނވަތަ ކަމާެބހޭ އިދާާރއަކުްނ ތިމާވެއްޓަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާ ޚިލާފަްށ ޕެސްޓިސައިޑެްއ ނުވަތަ ޕެސްިޓސައިޑެއްގެ ކުިނ 
 ނައްތާލުމަކީ ކުށެެކވެ.

    ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  

)ަފސްދޮޅަސް ހާސް(  00060,/-)ފަނަރަ ހާސް(  ރުފިޔާއާއި  00015,/-
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕެސްިޓސައިޑް އިންސްޕެްކޓަރުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތެްއ  )ހ(  .38 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ދަތިކުރުން 
ދަށުން ލިބިދޭ ނުވަަތ ބޭނުންކުރަންޖެޭހ ކުރުމަށް ނުވަަތ އޭނާއަްށ މި ޤާނޫނުެގ 

 ބާރެއްގެ ބޭނުންުކރުމަށް ދަތިކޮްށ ނުވަތަ ހުރަްސއަޅައިގެންނުާވނެއެވެ.

    މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  )ށ(  

)ތިރީްސ ހާސް( ރުފިާޔާއ  00030,/-)ފަްސ ހާސް( ރުިފޔާއާިއ  0005,/-
 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.

ޕެސްޓިސައިޑް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ބަަލހައްޓަންޖެޭހ ރެކޯޑުތައް މި ޤާނޫނުގަިއ  )ހ(  .39 ރެކޯޑު ނުބެލެހެއްޓުން 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ ނުބެލެެހއްޓުމަކީ ކުށެެކވެ.
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    މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  )ށ(  
)ތިރީްސ ހާސް( ރުފިާޔާއ  00030,/-)ފަްސ ހާސް( ރުިފޔާއާިއ  0005,/-

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް 
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

 ގެންދިއުން 

 އުޅަނދެއްގެ ޒަރީޢާއިން ޕެސްޓިސައިޑް ެއއްތަނުން އަނެއްަތނަށް ގެންދާއިރު،  )ހ(  .40

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންުކާރ ރަްއކާެތރިކަމުެގ ފިޔަވަުޅ 
 ނާޅައި ގެންދިއުމަކީ ކުެށކެވެ. 

    މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  )ށ(  
)ތިރީްސ ހާސް( ރުފިާޔާއ  00030,/-)ފަްސ ހާސް( ރުިފޔާއާިއ  0005,/-

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.

އެްއވެސް ަފާރތަކުން އެްއވެްސ ޕެސްޓިސައިޑެއް އިޝްިތހާރުުކރުމުެގ ގޮތުްނ  )ހ(  .41 ޕެސްޓިސައިޑް އިޝްތިހާރުކުރުން 

 ކުރުަމކީ ކުށެެކވެ. ކަމެއް
    މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  )ށ(  

)ތިރީްސ ހާސް( ރުފިާޔާއ  00030,/-)ފަްސ ހާސް( ރުިފޔާއާިއ  0005,/-
 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.

ކަރުދާހުގައި މަޢުލޫމާތު 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް 

 ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުން 

ޕެސްޓިސައިޑްގެ މަޢުލޫމާތު ަކރުދާހުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮާތ ޚިލާފަށް ނުވަަތ  )ހ(  .42

އޭގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ބޭނުން ފިަޔވަިއ އެހެްނ ބޭނުމަކަށް ެއ ޕެސްޓިސައިެޑްއ 
އެފަދައިން ޕެސްޓިަސއިޑެއް ބޭނުންުކރުމަށް އެންގުމަީކ ބޭނުންކުރުމަކީ ނުވަތަ 

 ކުށެކެވެ.
    ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ީމހެއްެގ އަދަބަކީ،  މި މާއްދާެގ )ހ( )ށ(  

)ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ  10,000/-)އެއް ހާސް( ރުފިާޔއާއި  0001,/-
 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނަދކު، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .43 ހުށަހެޅުން ޝަކުވާ 
ދަށުން އެޅޭ ެއއްވެްސ ފިޔަވަޅަކާމެުދ އެއްވެްސ ަފރާތަކުން ިހތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، 

 އެ މައްސަަލއެއް ަބލައިދިނުމަށް އެިދ މިނިސްޓަރަްށ ޝަކުާވ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް ަޝކުވާ ހުަށހަޅާނެ ގޮތާއި، މައްސަލަ ބެލުމުެގ  )ށ(  

 އިޖުރާއަތު ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރަްނވާނެއެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެްނ  )ނ(  
ސަބަބުން، ގެއްލުން ލިބޭ ަފރާތަށް ލިބިގެްނާވ މިނިސްޓަރު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ 

 ކޯޓަށް ދިއުމުގެ ަޙއްޤަށް އުނިކަެމއް ނާންނާނެއެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން 
 ރިޕޯޓުކުރުން 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ެއްއވެސް ފަރާތަކުްނ  )ހ(  .44

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން އެނިގއްޖެނަމަ، އެކަްނ މިނިސްޓްރީއަްށ 
 ރިޕޯޓުކުރަންވާެނއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަްއސަލަ ރިޕޯޓުުކރާެނ  )ށ(  
އިޖުރާއަުތ އަދި އެފަދަ ރިޕޯޓެްއ ލިިބއްޖެނަމަ ޢަަމލުކުރާެނ ގޮުތެގ ގޮތުެގ 

އިޖުރާއަުތ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ މިނިސްޓްރީްނ ަހދާ ގަާވއިދުގަިއ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

 އަށްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 
ޚިދުމަތްތަކަށް ިޚދުމަތުގެ ފީއެއް ނެގުމުެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ޯފރުކޮށްދޭ   .45 ޚިދުމަތުގެ ފީ 

 ،އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. އެގޮތުން ނަގާ ޚިދުމަތުގެ ފީ ނެގޭނެ މިްނވަރާއި 
ފީ ނެގުމާބެޭހ އުޫސުލ މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ މިނިސްްޓރީން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ 
މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެން 

 އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބައިެވރިވެފަިއވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާެއްއ ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ   .46

ވެފައިވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ އެއްބަްސވުމެއްގެ ދަށުން ދިވެިހރާއްޖެއިން އުފުލަންޖެޭހ 
ަވކި ވުޒާރާއަާކ ަޙވާލުެވފައިވާ މަސްޫއލިއްޔަެތްއ  ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެްނ ސަުރކާރުގެ 

 އަދާކުރާނީ ިމ ޤާނޫނަށް އަމަލުުކރަން ފެށުމަށްފަުހގައިވެްސ އެ ވުޒާރާއަކުންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު )ހ(  .47 ގަވާއިދު ހެދުން 

ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްްޓރީންނެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް 
)ހައެއް(  6ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުުކރަން ފަާށތާ 

މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ހަދައި، ދިވެހިަސރުާކރުެގ ގެޒެޓުަގިއ 
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.
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ކުގެ އިުތރުން އަންނަިނިވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގަވާއިދުތަ  )ށ(  
 ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގަވާއިުދ ހެދުމުގެ ާބރު މިނިސްަޓރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނަހަމަގޮތުގައި ޕެސްޓިަސއިޑް ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރި ުނރައްކާެތރިކަމާިއ   (1)   
އެއިން ލިބިދާނެ ގެްއލުމަކުން ރަްއކާތެރިވުމަށްޓަަކއި ޕެސްިޓސައިޑްގެ 

ރަނގަޅުގޮތުަގއި ހިފުާމ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންެގ ޭހލުްނތެރިކަން ބޭނުން 
 އިތުރުކުރުާމއި މިފަދަ ކަންކަާމގުޅޭ ތަމްރީނުތަްއ ރޭވުާމ ގުޅޭޮގތުން؛

ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްޯރލްކުރުާމއި، މި ޤާނޫުނގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ   (2)   
ގުޅުން  ކަންކަން ތަންފީޛުުކރުމުގަިއ ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކުެގ މެދުަގއި 

 ބަދަހިކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން؛
 އިންޓަގްރޭޓެޑް ޕެސްްޓ މެނޭޖްމަންޓް ކުިރއެރުވުާމ ގުޅޭގޮތުން.  (3)   

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްީދޤުކޮށް، ދިވެހިސަުރކާރުެގ   .48 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
މަްސދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުްނ )ަހއެއް(  6ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުުކރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ުނވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ގޮުތން ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ   .49 މާނަކުރުން 

   ،މާނައެއް ދޭހަުނވާާހ ހިނދަކު، އަންނަނިިވ ޢިބާރާތްތަކާިއ ަލފްޒުތަކަށް ދެވިފައިވަނީ
 ިތރީަގއި ދީފައިާވ މާަނކުރުމެވެ. ،ގުޅިގެންއެ ޢިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒުތަާކ 

"ޙަރަކާތްތެރި ާމއްދާ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޕެސްޓިަސއިޑްގައި ހިެމޭނ  )ހ(  
 ޤުދުރަތީގޮތުން ޙަަރކާތްތެރި ަބޔަށެވެ.

"ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިަސއިޑް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެަވނީ، ތިރީގަިއާވ  )ށ(  
 އެއާމެދު ޢަމަުލކުރެވިފަިއވާ ޕެސްޓިަސއިޑަށެވެ. ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް

އޭގަިއ ހިމެނޭ މާއްާދއެއް އެކުަގއި ނުވަަތ މާއްދާެއއްެގ ބައެްއ   (1)   

 ؛އުނިކުރުން
 ؛އޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެްއ އެުކގައި ުނވަތަ ެއއިން ބައެްއ ބަދަލުުކރުން  (2)   
އޭެގ ފެންވަރު އޭގެ ބަރުދަން ނުވަތަ ބޮޑުމިން އިތުުރކުރުމަށް، ނުވަތަ   (3)   

ދަށްކުރުމަށް ނުވަތަ ބާުރ ކުޑަކުރުމަށް، ނުވަތަ އޭގެ އަސްުލ 

ފެންވަރަށްވުރެ ފެްނވަރު މަތިކަމަށް ނުވަތަ އަސްލު ައގަށްުވރެ އަގުހުިރ 
އެއްޗެއްކަމަށް ދެްއކުމުގެ ގޮތުން، ޭއގެ ތެެރއަށް އެހެްނ ބާވަތެއް 

ްނ ބާވަތެއް އިތުރުކުރުން ުނވަތަ އެްއކުރުން ނުވަަތ އެއާެއކު އެހެ
 ؛ބަންދުކުރުން
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އޭގެ ފެންަވރު ދަށްކަން ުނވަތަ ލިބިފަިއވާ ެގއްލުން އެއްވެްސ ގޮތަކުން   (4)   
 ؛ފޮރުވުން

އޭގައި ހިމެނޭ އެްއވެސް ބާވަތެއް، ލޭަބލްގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ   (5)   
މިންވަރަށްވުެރ ނުވަަތ ގަާވއިދުގަިއ ހުއްަދ ދީފައިާވ މިންަވރަށްވުެރ 

 ؛އިތުރުކުރުން 
 އޭގެ އަްސލަށް، ބާވަތަށް، ުނވަތަ ފެންަވރަށް އަަސރުކޮށްފައިުވން.  (6)   

"އިޝްތިހާރުުކރުން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ލިޔުމާއި، ިއލެކްޓްރޯނިްކ  )ނ(  
ވަސީލަތްތަކާއި، ނަންބޯޑާއި، ފެންނަގޮތަްށ ބަހައްާޓ ތަކެއްާޗއި، ހަދިޔާއާއި، 

ދައްކާާލ ދައްާކލުމާއި، ެއކަުކ އަނެކަުކ ގާތު ބުާނ ބުުނން މެދުވެިރކޮްށ 
ވުމުެގ ގޮތުްނ ހިންާގ ޕެސްޓިސައިޑް ވިްއކުމާއި ބޭނުންުކރުން ކުރިެއރު

 ޙަރަކާތްތަކަށެވެ. 

"ވިޔަފާރީަގއި ބޭނުންކުރާ ނަން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ، ޓްރޭޑްމާކް  )ރ(  
 ހިމެނޭގޮތުން، ޕެސްޓިސައިޑްގެ ވިޔަފާރިުކރުމަށް ބޭނުންުކރާ ަނމަށެވެ. 

ބުާނ "ފޯމިއުލޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ޕެސްޓިަސއިޑުން ފުދޭނެކަމަށް  )ބ(  

ބޭނުން ފުދޭގޮތަށް ޕެސްޓިސައިޑް ތައްޔާުރކުރުމަށްޓަކަިއ އެކި މާއްދާތަްއ 

އެ ޕެސްޓިަސއިޑް ބަންުދކޮށްފައި ހުންަނ ، އެއްކޮށްގެްނ ތައްާޔރުކުެރވިފައިވާ 
 ގޮތަށެވެ.

"މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޕެސްޓިަސއިޑްގެ ލޭަބލްގަިއ  )ޅ(  
 ތަފްީޞލު ހިމެޭނ ކަރުާދހަށެވެ. ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ

އިންސްޕެކްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑް އިްމޕޯޓުކުރާ ގޮާތއި، " )ކ(  
އުފައްާދ ގޮތާއި، ބަންދުުކރާ ގޮތާއި، އަލުން ބަންދުުކާރ ، އެކްސްޕޯޓުކުާރ ގޮާތއި

 ،ޭބނުންކުރާ ގޮތާއިވިްއކާ ގޮތާއި، ، ގޮތާއި، ލޭބަލްުކރާ ގޮާތއި، ރައްާކކުރާ ގޮާތއި
     ނައްތާލާ ގޮތާއި، ެއ މަސައްކަްތކުާރ ތަންތަން ަބލައި ާފސްކުރުމަށްޓަކަިއ 

 .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަްނކުރެޭވ މުވައްޒަފުންނަށެވެ

"އިންޓަގްރޭޓަޑް ޕެސްްޓ މެނޭޖްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްްޓ  )އ(  

ކޮންޓްރޯލްުކރުމަށް ބޭނުންުކރެވިދާެނ އެންމެަހއި ގޮތްތަްއ ފަރުވާތެރިކަމާެއުކ 
ބަލައި އެއަްށ ރިޢާޔަތްުކރުމަށްފަހު، ޕެސްޓްގެ އާާބދީ އިތުރުވުމަްށ 

 މިންަވެރއްގައި ޕެސްްޓެގ ހުރަސްއެޅުމާއި، އިޤްތިޞާީދގޮތުން ބަލަިއގަނެވޭފަދަ
އާބާދީއާއި ޕެސްޓިަސއިޑާއި އެފަދަ ެއހެނިހެން ަތކެިތ ދެމެހެއްޓުމާއި، 
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އިންސާނުންނާއި ޖަނަާވރުންެގ ޞިއްޙަތާިއ ތިމާވެއްޓަްށ ުކރިމަތިވާ ުނރައްާކ 
 ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންާވ މިންގަނޑުތަކުގެ ބޭނުްނހިފުމަށެވެ.

ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑްަގއި ނުަވތަ ޕެސްޓިސައިްޑ "ލޭބަލް" ކަމަށް  )ވ(  
ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތީަގއި، އަދި  ރީޓެިއލްކޮށް ވިއްކާިއރު ބަންދުކުރުމަްށ 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގައި ހުންނަ ނުވަތަ ހަުރކުރެވިަފއިވާ ލިޔުމާއި، 
 ޕްރިންޓުކޮށްފައިވާ ަތކެއްޗާއި، ކުެރހުމަށެވެ.

އްދަ ދީފަިއވާ ޕެސްޓިަސއިޑްގެ ރަޖިސްޓްރީ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، "ހު )މ(  
ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޕެސްޓިސައިޑްގެ ގޮުތގައި އުފެއްދޭނެ، ބޭނުންކުރެވޭނެ، ވިއްޭކެނ 

އަދި ދިވެިހރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރެވޭެނ އަިދ ދިވެހިާރއްޖެއިްނ 
ތަކުެގ ޕެސްޓިސައިޑާބެޭހ އެކްސްޕޯޓުކުެރވޭނެކަމަށް މިނިސްޓަުރ ުހއްދަ ޭދ ބާވަތް

 ރަޖިސްޓްރީއަެށވެ.

"ތަކެތީގެ ރައްކާެތރިކަމުެގ މަޢުލޫމާުތ ަކރުދާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ފ(  
އުފެއްދުމެއްގެ ުނރައްކާތައް އެއެްއޗެއް ބޭނުންުކރާ ަފރާތްތަކަށް އަންގައިދިނުމަްށ 

މުހިންމު ސިފަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު )މަިއގަނޑު ގޮތެްއގައި އެ އުފެއްދުމުގަިއ 
 ހަށެވެ. ހިމެނޭ ބާވަތްތައް( ހިމެނޭ ަކރުދާ

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ދަނޑުވެރިކަމާބެޭހ  )ދ(  
ކަންކަން ހިންގުުމގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ ޙަވާުލކޮށްފައިާވ ސަުރކާރުެގ ވުޒާރާެގ 

 ވަޒީރަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ދަނޑުވެރިކަމާބެޭހ  )ތ(  
 ކަންކަން ހިންގުމުެގ މަސްޫއލިއްޔަތު ަޙވާލުކޮށްަފއިވާ ަސރުާކުރގެ ވުޒާާރއަށެވެ.

"ޕެސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެކއުމުގެ ބާވަތްތަާކިއ ދަނޑުވެރިކަމުެގ  )ލ(  

 ،އުފެއްދުންތައް ހެދިބޮޑުވުމަށް ުހރަސްއަޅާ ުނވަތަ އެ މަރުަޙލާތަުކގައި ގެއްލުންދޭ
      އިންސާނުންނަށް ނުވަަތ ޖަނަވާރުންނަްށ ޖެޭހ ބަިލ ަފތުރާ ތަެކއްޗާއި، 

 ވިހަ ބާވަތްަތކާއި ގަސްގަާހގެއްސާިއ ޖަނަވާުރ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

"ޕެސްޓިސައިޑް" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ދަނޑުވެރިކަމުެގ ބޭނުމަށް ޕެސްްޓ  )ގ(  

ނުންުކރުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއާވ ނައްތާލުމަށާއި ކޮންޓްޯރލްކުރުމަށްޓަަކއި  ބޭ
ނުވަތަ ގިނަ ބާވަތްަތކެއް އެއްކޮްށގެން ހަދާފައިާވ  ،އެއްވެސް ާބވަތެއް

 ބާވަތްތަކަށެވެ.
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ހާވެސްްޓ އިންޓަަވލް" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ދަނޑުވެރިކަމުެގ -"ޕްރީ )ޏ(  
ހެދުމުެގ އުފެއްދުންތަކުގައި ޕެސްޓިަސއިޑް ރެސިޑިއު ަހރުލާފަިއ ނުހުްނނަގޮތަށް 

ގޮތުން، އެ ބާވަތްތަްއ ކެނޑުމާ ހަމައަްށ ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންނުކުރުމަްށ 
 ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަށެވެ.

"ރައްކާތެިރވުމަށް ބޭނުންކުާރ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަީނ، ޕެސްޓިސައިްޑ  )ސ(  

ގެންގުޅުމާއި އޭގެ ބޭނުން ހިފުުމގައި ޕެސްޓިސައިޑްެގ އަަސރުން އެކަށީގެްނާވ 

މިންވަރަކަށް ރައްކާެތރިވުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންާވ ޚާއްަޞ ހެުދމާއި، ތަކެއްޗާިއ 
 އާލަތަށެވެ.

"އަލުްނ ބަންދުކުރުން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ައލުްނ ވިއްކުމަށްޓަކައި،  )ޑ(  

ޕެސްޓިސައިޑް ގަތްިއރު ބަންދުކޮށްފައިާވ އެްއޗަކުން ެއހެްނ ކޮންޓޭނަރަކަށް، 
އެއަްށވުެރ ކުަޑ ކޮންޓޭނަރަކަށް( ހުއްަދ ދެވިަފއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ )ޢާންމުކޮށް 

 ބަދަލުކުރުމަށެވެ.

"މެކްސިމަމް ރެސިޑިުއ ލެެވލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަނޑުވެރިކަމުްނ  )ޒ(  
އުފައްދާ ތަކެތީގައި ޕެސްޓިސައިްޑގެ އަސަރު ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ މަީތ 

 މިންވަރަށެވެ.

"ޕެސްޓިސައިޑްގެ ކުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިަސއިޑްގެ އެއްވެްސ  )ޓ(  

 މިންވަރެއް އެކުެލވޭ، ކުނީެގ ގޮތުގަިއ އުާކލާ އެއްވެްސ ބާވަްތތަކަށެވެ.

"ދަނޑުވެރިކަން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ެކއުމަށްޓަކަިއ ޭބނުންކުރާ ޮގވާމާިއ  )ޔ(  

ލިބޭ އެހެނިހެްނ ަތކެތި ެހއްދުމާއި، ތަރުކާރީާއިއ މޭވާއާިއ ގަސްގަހުްނ 
ދަނޑުބިންތަކާއި، މީހުން ިދރިއުޅޭ ގޯތިތަކާއި، ދަނޑުވެރިކަުމގެ މަސަްއކަތަްށ 

، ތަރުކާރީާއއި ، ޚާއްޞަކޮށްގެން ހަދާފަިއވާ ިހޔާވަހިތަުކގައި ގޮވާމާއި، މޭވާާއއި

މަާހިއ  ،މަޝްރޫމް އަދި ގަސްފަދަ ާބވަތްތައް އިންދާ ހެއްދުމާއި، ފަތްޕިލާވެއްޔާއި 

އުަފއްދާ ދަނޑުވެރިކަުމެގ ، ބިހުގެ ބޭނުމަށް ޖަނަާވރު ގެންގުޅެ ބޮޑު ކުރުމާއި
ބާވަތްތަކުގެ އަުގ އިތުރުުކރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮސެސްކޮށް ެޕކޭޖްުކރުމާއި، އުފައްާދ 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ާބވަތްތައް ވިއްކުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުެގ މަސައްކަަތްށ 
ށްޖަާހ ބޭހާއި އާލަތްތައް ގަނެ ވިއްކުމާއި، ބޭނުންވާނެ ގަސްކާނާއާއި ގަހަ

ޖަނަވާރާއި ގަސްގަާހގެހީެގ ޞިއްޙަތަްއ ދިމާވާ ބަޮޔލޮޖިަކލް ނުރަްއކާތަްއ 
ަލއިްވ ސްޓޮްކ ސެނިޓަރީާއއި ަފއިޓޯސެިނޓަރީ މިންގަނުޑ ، ކޮންޓްރޯލްުކރުމާއި

ހިފެހެއްޓުމަްށ ކުެރޭވ މަސައްކަތްތަކާއި، އެުކއަކަްލޗަރުކުރން ފަަދ ފެނުެގ 
 ދިުރވައި، ާއލާކުރުްނ ހިެމނޭގޮތުންނެވެ.، ދިރުންހުިރ ވަސީލަތްަތއް ިވއްސައި
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"އެކުއަކަްލޗަރުކރުން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ސަރަަޙއްދުގަިއ  )ޕ(  
އަދި ދިވެިހރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުތަުކގެ ެތރޭގައި، ެފނުގެ ދިރުންުހިރ 

 ދިރުަވއި، އާާލކޮށް، ގެންގުޅެ ބޮޑުުކރުމަށެވެ.ވަސީލަތްތައް ވިއްސައި، 

"ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދަނޑުވެރިކަން ކޮްށގެްނ  )ޖ(  
ނުވަަތ ދިވެިހރާއްޖޭެގ އުފައްދާ ތަެކއްޗާއި، އެކުައކަލްަޗރކުާރ ތަނެްއގަިއ 

އާާލކޮށްފައިާވ ދިޭރ ނުަވަތ އާލާުކރަމުންގެންާދ ނުވަަތ ކަނޑުގެ ަސރަޙައްދުގަިއ 

 މަރުވެފައިާވ މަސް ނުވަަތ މަހާިއ ގުޅިފައިވާ ަބޔަށެވެ.
 

________________________ 


