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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 
 

 ކަލްޗަރއެންޑް އެގްރި، މެރިންރިސޯސަސް ފިޝަރީޒްނިސްޓްރީ އޮފް މި
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 ދު ވާއިގަ   މާބެހޭ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރު 

 
 އެއްވަނަ ބައި 

 މާއްދާތައް   އާންމު 
)ދަނޑުވެރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ   21/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  ަގވާއިދަކީ،   މި  )ހ( . 1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ންފީޒުކުރުމަށާއި،  ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުާމބެހޭ ޤާނޫނު( ހިންގައި، ތަ
ޤާނޫނުެގ މަޤުޞަދުތައް   ކޮށް، އެބަެއއް މާއްދާތަްއ ތަފުޞީލު  ޤާނޫނުެގ  އެ

ޢަމަލުކުރަހާސިލު މިންަގނޑުތައް ލުތަސޫއުންވީ  ކުރުމުަގއި   ކާއި، 
ހަދާފައިާވ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ދަށުން    47ޤާނޫނުެގ    ބަޔާންކުރުމަށްޓަކަިއ އެ

 ަގާވއިދެކެވެ. 

ގަވާއި  (ނ)   "މި  ކިޔާނީ  ޕެސްޓިސައިޑު  ދަށް  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަުމަގއި 
  އެވެ.   ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހޭ ަގާވއިދު"  

 ؛ދުެގ މަޤުޞަދަކީމި ަގާވއި   . 2 މަޤުޞަދު 
ޮގތަށް    )ހ(   އުފުލާ  އެކަށީެގންވާ  ިވްއކުމާއި،  ބޭނުންކުރުމާިއ،  ޕެސްޓިސައިޑު 

ނަޤުލުކުރުމާއި، ުގދަންކުރުމާއި، ނައްތާލުން ކަށަވަރުކޮށްދީެގން އިންސާނުންެގ  
  ދިރުންތަކަށް ކޮށްފާނެ އިދި ޞިއްޙަތަށާިއ، ެވއްޓަށާިއ، ވެށީަގއި އުޅޭ ތަފާތު

ުގޅޭ   ޕެސްޓިސައިޑާ  ޒިއްމާދާރުކޮށް  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  އަސަރުތަކުން 
 މުޢާމަލާތްތައް ހިންުގން ކަށަވަރުކުރުން.

ޕެސްޓިސައިޑު ލޭބަލާިއ، މާްއދާެގ ރައްކާތެރިކަުމެގ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުަގއި    (ށ)  
ޕެސްޓިސަ އެްއޮގތަށް  އިރުޝާދުތަކާ  ބޭނުންކުރުން  ިއޑު  ދީފައިވާ 

 ކަށަވަރުކުރުން. 
ުގޅުންހުރި    (ނ)   ޤައުީމ ޕެސްޓިސައިޑާ  މިންަގނޑުތަކާ  ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

 މިންަގނޑުތައް ެއްއޮގތްކުރުން. 
އުޅޭ       ވެްއޓަށާިއ ވެށީަގއި  އިންސާނުންނަށާއި،  ހާސާެވެގން  ޕެސްޓިސައިޑަށް 

ނުރައްކާތެރި   ކުރިމަތިވެދާނެ  ދިރުންތަކަށް  ހުއްޓުވުން  ހާތަފާތު  ދިސާތައް 
 ނުވަތަ މަދުކުރުން.

 މުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުން. ނުރަނަގޅުޮގތުަގއި ޕެސްޓިސަިއޑު ބޭނުންކުރު  )ރ(  
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މަޢުލޫމާތުތައް ދަފުތަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން   ޕެސްޓިސައިޑާ ުގޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުެގ  )ބ(  
 ކަށަވަރުކުރުން. 

އެކަށީެގންވާ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ    (ޅ)   ޕެސްޓިސައިޑުން   ނަތީޖާފެންވަރާއި، 
ތަފާތު   އުޅޭ  ވެށީަގިއ  ތިމާވެށްޓާއި،  އިންސާނުންނާިއ،  ނެރެވުމާއި، 
ޮގތެްއަގިއ   ދެމެހެއްޓެނިވި  ކަށަވަރުކޮށްދީެގން  ރަްއކާތެރިކަން  ދިރުންތަކުެގ 
އިޖުތިމާޢީ  ޤައުުމެގ  ެގންދިއުމާެއކު  ކުރިއަށް  އުފެއްދުންތެރިކަން  ޒިރާޢީ 

ކުރިޤުއި ބޭނުންކުރުމާއި،   ޕެސްޓިސައިޑު   ކުރުމަށްހާސިލުއެރުން  ތިޞާދީ 
ުގޅޭ މޮނިޓަރކުރުމުެގ    މުޢާމަލާތްތައް  ޕެސްޓިސައިޑާ  ހިންުގމާއި، 

 މިންަގނޑުތައް ކަނޑައެޅުން. 
ެގންުގޅޭ    ( ކ)   ނައްތާލުުމަގއި  ުގދަންކުރުމާއި،  ބޭނުންކުރުމާިއ،  ޕެސްޓިސައިޑު 

 ރަނަގޅު އާދަތައް ކުރިއެރުވުން. 
ބޭނުންކުރުުމަގިއ ެގންުގޅޭ ރަނަގޅު އާދަތަްއ ހިފަހައްޓައިެގން  ޕެސްޓިސައިޑު    )އ(   

ފެ އުފެއްދުންތަކުެގ  ހިފެހެއްޓުމާއި،  ދަނޑުވެރިކަުމެގ  މިންވަރު  ންވަރާއި، 
 ޕެސްޓިސައިޑަށް ކުރާ އިސްރާފު ކުޑަކުރުން. 

އިމްޕޯޓުކުރެވޭ   )ވ(    ހިފެހެއްޓުމާއި،    ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފެންވަރު  ޕެސްޓިސައިޑުެގ 
 ކަން ކަށަވަރުކުރުން. ތައްއެކަށީެގންވާ ބާވަތް

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން 

ވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓްަގިއ  ަގމި    ،މަލުކުރަން ފަށާނީޢަ  ށްގަވާއިދަ  މި   . 3
 ޝާޢިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

ހިންގައި  ގަވާއިދު  
 ތަންފީޒުކުރުން 

 ވެ. ނެއިން މިނިސްޓްރީނީ ކުރާޒު ތަންފީހިންަގއި ާވއިދު ަގ މި   . 4

 ދެވަނަ ބައި 
 ޕެސްޓިސައިޑު އިމްޕޯޓުކުރުން 

ދައުލަތުެގ   )ހ( . 5 އިމްޕޯޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ  ދެޭވނީ  ހުއްދަ  އިމްޕޯޓުކުރުމުެގ  ޕެސްޓިސައިޑު  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
އިމްޕޯޓުކުރުމުެގ  އިދާރާއަކަށް   ޕެސްޓިސަިއޑު  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނުވަތަ 

 ލައިސަންސް ދެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

މިނިސްޓްރީެގ ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ  ހެގ )މި މާއްދާ  (ށ)  
ިއމްޕޯޓުކުރުމުެގ "ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޕެސްޓިސައިޑު    ވެބްސައިޓުަގއި ޝާޢިއުކުރާ

ފޯމު އެދޭ  އުސޫލާިއ  "  ހުއްދައަށް  ބަޔާންކުރާ  ފޯމުަގިއ  ެއ  މެދުެވރިކޮށް، 
   ނެވެ.އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން

އެތެރެކުރުމުެގ    (ނ)   ހޯދުމަށްޓަކައި  ހުއްދަ  އިމްޕޯޓުކުރުމުެގ   10ޕެސްޓިސައިޑު 
ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ(   މި    ،ކުރިން)ދިހަ( ދުވަސް )ސަރުކާރުެގ 

)މާއްދާ ފޯމުށެގ  ބުނެފަިއވާ  ަގއި  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ،  (  މިނިސްޓްރީއަށް 
ަގއި ބަޔާންކުރާ   1  ދުެގ ޖަދުވަލު މި ަގވާއިމިނިސްޓްރީން ފޯމު ބަލައިަގންނާނީ  

 ފީއާ އެކުަގެއވެ. 
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އިމްޕޯޓުކުރުމުގެ  
 ޝަރުޠުތައް 

ވަނަ މާއްދާެގ    9ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ޤާނޫނުެގ  ޕެސްޓިސައިޑު އިމްޕޯޓުކުރުމުެގ    )ހ( . 6
)ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުެގ އިތުރަށް، ތިރީަގއި މިާވ މަޢުލޫމާތުތައް  

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 ؛މު ނަމާއި، ވިޔަފާރި ނަންއާންޕެސްޓިސައިޑުެގ   (1)   
ޮގތާއި   (2)    ހުންނަ  އޮލަމިން ތައްޔާރުކޮށްފައި  )ފޯމިޔުލޭޝަން(، 

 ؛)ކޮންސެންޓްރޭޝަން(
 ؛ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ވަރާއި، ޢަދަދު (3)   
 ؛އުފެއްދި ފަރާތުެގ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ވެބްސައިޓު (4)   
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބޭނުން. (5)   
އަލަށް    )ށ(   ނަމެއްަގއި  ިވޔަފާރި  ެއއް  އިމްޕޯޓުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑުެގ 

ިމާވ   ތިރީަގއި  ފޯމާއެކު  އެދޭ  އިމްޕޯޓުކުރުމަށް  ޕެސްޓިސައިޑެއްނަމަ 
 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 ؛ސަޕްލިމެންޓަރީ ލޭބަލް (1)   
މާއްދާެގ   (2)    ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ،  ކުންފުނިން  އުފެއްދި  ޕެސްޓިސައިޑު 

 ؛ކަރުދާސްރައްކާތެރިކަުމެގ މަޢުލޫމާތު 
ގަވާއި (3)    ތައްޔާރުކޮށްފަިއާވ  މި  ދިވެހިބަހުން  މިންަގނޑަށް  ބަޔާންކުރާ  ދުަގއި 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. 
އިމްޕޯޓުކުރުމަށް  

 ހުއްދަދެވޭ މިންވަރު 
އިމްޕޯޓުކުރެވޭނެ    )ހ( . 7 އެއްފަހަރާ  ހުއްދަދޭއިރު  އިމްޕޯޓުކުރުމުެގ  ޕެސްޓިސައިޑު 

ޑިފެންސުން  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ކަނޑައެޅުމުަގއި  މިންވަރު  ޕެސްޓިސައިޑުެގ 
)ނުރައްކާތެރި    R-1057/2019ހިންަގއި ތަންފީޒުކުރާ ަގވާއިދު ނަންބަރު:  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ދަށުން  ެގ  ގަވާއިދު(  ޖާގައަށް  ކެމިކަލާބެހޭ  ުގދަނުެގ  ވާ 
 ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.  

ކުރުމުގެ  އިމްޕޯޓު 
 ހުއްދައިގެ މުއްދަތު 

އިމްޕޯޓުކުރުމުެގ ހުއްދަިއެގ މުްއދަތު ދެމިއޮންނާނީ ހުއްދަދޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން    . 8
 )ނުވަދިހަ( ދުވަހަށެވެ.  90

ކުރުމުގެ  އިމްޕޯޓު 
ހުއްދައަށް އެދޭ އެދުން  

 ބަލައިނުގަތުން 

މެދުވެރިެވއްޖެކަމަށް    )ހ( . 9 ކަެމއް  ތެރެއިން  ކަންތަްއތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ  ތިރީަގއި 
ހުއްދައަށް   އިމްޕޯޓުކުރުމުެގ  އޮތްނަމަ  ސަބަބު  ޤަބޫލުކުރެވޭ  މިނިސްޓްރީއަށް 

 އެދޭ އެދުން ބަލައިނުަގތުުމެގ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
ފޯރު (1)    މިނިސްޓްރީއަށް  އެދޭއިރު  މަޢުލޫމާތު  ހުއްދައަށް  ކޮށްދޭންޖެހޭ 

އޮޅުަވއިލުމުެގ   ދީފައިވުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ނުބައި  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުމާއި، 
 ަގސްތުަގއި މަޢުލޫމާތު ދީފައިުވން.

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ފެންވަރު ދަށްވުން.  (2)   
ައސަރު   (3)    ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ނުވަތަ ވެށީަގއި  ދެިމހުރުން  ދިުގމުއްދަތަކަށް 

 ޕެސްޓިސައިޑު ފަނާވެެގންދާއިރު ވިހަކަން ނުކެޑުން. 
 ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރުމުެގ ޤާބިލުކަން ނެތުން. (4)   
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އިންސާނުންނަށާއި، ެވއްޓަށާއި ވެށީަގއި އުޅޭ އެހެނިހެން ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ   ( 5)   
 އަރަްއކާ ބޮޑުވުން. 

ެއްއވަރުެގ ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ރަނަގޅަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭ އެހެންނަމަވެސް އެއާ   (6)   
 އެއަށްވުރެ އަރައްކާކަން ކުޑަ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭން ލިބެންހުރުން.

އިދާރާަގިއ   (7)    ކަމާބެހޭ  ޤައުމުެގ  ޢަޞްލު  އުފައްދާފަިއާވ  ޕެސްޓިސައިޑު 
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުފެއްދުަމކަށް ނުވުން. 

ކުރުމުގެ ވަގުތީ  ޕޯޓު އިމް 
 ހުއްދަ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ޕެސްޓިސައިޑު އިމްޕޯޓުކުރުމަށް   4ދުެގ  މި ަގާވއި  )ހ( . 10
ހިމެނޭ  ރަޖިސްޓަރީަގއި  ޕެސްޓިސަިއޑުެގ  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ދެވޭނީ،  ހުއްދަ 
ބާވަތްތަކަށް ކަމުަގއި ބުނެފަިއީވނަމަވެސް، އަލަށް ފެންނަ ބާވަތެއްެގ ޕެސްޓަކާ  

ނުވަތަ   ނެތިެގން  ލިބެން  ބާޒާރުަގިއ  ޕެސްޓިސައިޑު  ުއޅޭ  ުގޅޭ  މިހާރުވެސް 
ދީފައިާވ   ހުއްދަ  ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް  އެޕެސްޓު  ޙާލަތުަގިއ  ފެތުރޭ  ޕެސްޓެއް 
ވަުގތީޮގތުން  ނުކުޅެދިެގން  ބާވަތްތައް  ރަޖިސްޓަރީަގއިވާ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ 
މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން ފަދަ މެދުވެރިވާ ކުއްލި ޙާލަތަކާ ުގޅިެގން ނުވަތަ ވަކި  

ދިރާސާކުރުމަށްޓަކަ  ހުއްދަ ކަމެއް  މަޝްަވރާއާެއކު  ފަރާތްތަކުެގ  ކަމާބެހޭ  އި 
ޕެސްޓިސައިޑެްއ   ނުހިމެނޭ  ރަޖިސްޓަރީަގއި  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ދީފައިވާ 

 އިމްޕޯޓުކުރުމަށާއި، ބޭނުންކުރުމަށް ވަުގތީ ހުއްދަެއއް ދޫކުރެިވދާނެއެވެ. 
މިނިސްޓްރީެގ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ    މި  )ށ(  

"ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޕެސްޓިސައިޑު ިއމްޕޯޓުކުރުމުެގ   ވެބްސައިޓުަގއި ޝާޢިއުކުރާ
މެދުވެރިކޮށް، އެ ފޯމުަގއި ބަޔާންކުރާ އުސޫލާިއ  "  ވަުގތީ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

 ނެވެ. އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން
ޕެސްޓިސައިޑު އިމްޕޯޓުކުރުުމެގ ވަުގތީ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓުކުރުމުެގ    )ނ(  

މި    ،)ދިހަ( ދުވަސް )ސަރުކާރުެގ ބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނާ( ކުރިން  10
ފޯމު ބުނެފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ،  މާއްދާެގ  މިނިސްޓްރީއަށް 
  ބަޔާންކުރާ   ަގއި  1  ޖަދުވަލު  ޢިދުެގމިޤަވާމިނިސްޓްރީން ފޯމު ބަލައިަގންނާނީ،  

   .އެކުަގެއވެ ފީއާ
ވަގުތީ ހުއްދައިގެ ދަށުން  

އިމްޕޯޓުކުރުމުގެ  
 ޝަރުޠުތައް 

މިނިސްޓްރީއަށް    )ހ( . 11 މަޢުލޫމާތުތައް  ިމވާ  ތިރީަގއި  އެދޭއިރު  ހުއްދައަށް  ވަުގތީ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ވިޔަފާރި ނަމާއި، ޕެސްޓިސަިއޑުެގ ބާވަތް. ޕެސްޓިސައިޑުެގ ޢާއްމު ނަމާިއ،  (1)   
އޮލަމިން  (2)    )ފޯމިޔުލޭޝަން(،  ޮގތާއި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި 

 )ކޮންސެންޓްރޭޝަން(
 ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ވަރާއި، ޢަދަދު. (3)   
 އުފެއްދި ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް. (4)   
 އެތެރެކުރާ ބޭނުން. (5)   
 ސަޕްލިމެންޓަރީ ލޭބަލް.  (6)   
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މާއްދާެގ   (7)    ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ،  ކުންފުނިން  އުފެއްދި  ޕެސްޓިސައިޑު 
 ރައްކާތެރިކަުމެގ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް.

ކުރާ   (8)    ވެއްޓަށް  ހިމެނޭޮގތުން  އަސަރުތައް  ކުރާ  ދިރުންތަކަށް  އަމާޒުނުކުރެވޭ 
 އަސަރުތައް. 

 ބޭނުންކުރުމުން ޞިއްޙަތަށް ލިބިދާނެ އަރައްކާތައް. ޕެސްޓިސައިޑު  (9)   
 ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވުމުެގ ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ހެކި. (10)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ފެންވަރުެގ ޮމޅުކަން.  (11)   
 ބޭނުންކުރުމުން ޕެސްޓިސައިޑުެގ އަސަރު ދެމިހުރުމުެގ އެންމެ މަތީ ޙައްދު. (12)   
 ޕެސްޓިސައިޑުަގއި ހިމެނޭ ވިހާެގ ދަރަޖައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.  (13)   
ގަވާއި (14)    ތައްޔާރުކޮށްފަިއާވ  މި  ދިވެހިބަހުން  މިންަގނޑަށް  ބަޔާންކުރާ  ދުަގއި 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. 
ވަުގތީ ހުއްދައިެގ ދަށުން އިމްޕޯޓުކުރެވޭ ޕެސްޓިސައިޑު ބޭނުންކުރެވެނީ ަވުގތީ    )ނ(  

މިނިސްޓްރީން  ފަރާތުންކަން  ދޫކޮށްފައިވާ  ބޭނުމަށް،  ދޫކޮށްފައިވާ  ހުއްދަ 
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ.  

ހުއްދަ   )ރ(   ޕެސްޓިސަިއޑެއް،  އިމްޕޯޓުކޮށްފަިއވާ  ދަށުން  ހުއްދަިއެގ  ވަުގތީ 
ފަރާތުންނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންކުރާނަމަ މިނިސްޓްރީެގ   ދޫކޮށްފައިވާ

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ. 
ވިއްކަންވާނީ،    )ބ(   ޕެސްޓިސައިޑު  އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ހުއްދަިއެގ  ވަުގތީ 

ހުއްދަ  ބޭނުންކުރުމުެގ  އެޕެސްޓިސައިޑު  ލިބިެގން  ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީެގ 
ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި އެފަދަ ޕެސްޓިސައިޑު ިވއްކާއިރު ތިރީަގއި މިވާ ދީފައިވާ  

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭޮގތަށް ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ވިޔަފާރި ނަމާއި ާއއްމުނަން. (1)   
 ވިްއކި ޢަދަދާއި، ވިްއކި ތާރީޚު. (2)   
 ެއޑްރެހާއި، ލައިސަންސް ނަންބަރު.ފިހާރައިެގ ނަމާއި  (3)   
 ަގންނަ ފަރާތުެގ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި ުގޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު. (4)   
ފަރާތަށް   (5)    ަގންނަ  ބާވަތް(  ބަލީެގ  )ކޮންޓްރޯލުކުރެވޭ  ބޭނުމާއި،  ަގންނަ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިެގ ނަންބަރު.
މާއްދާ  )ޅ(   ަގއި  މި  )ބ(  ހުއްދަިއެގ ެގ  ަވުގތީ  ރިކޯޑު،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  )ފަސްދޮޅަސް(   60މުއްދަތުކަމުަގއި 
 ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީައށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

ވަގުތީ ހުއްދައިގެ  
މުއްދަތު އަދި ވަގުތީ  

 ހުއްދައަށް ބަދަލުގެނައުން 

ކަނޑައަޅާ  ވަުގތީ    )ހ( . 12 ހުއްދަިއަގއި  ވަުގތީ  ދެމިއޮންނާނީ،  މުއްދަތު  ހުއްދަިއެގ 
 މުއްދަތާ ހަމައަށެވެ. 
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ަވުގތީ ހުއްދައެއް  މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި އެހެންބަޔާންކުރެިވފައިީވނަމަެވސް،    )ށ(  

ަވުގތަކުެވސް   ކޮންމެ  ނޯޓިހަކުން  ދެޭވ  ލިޔުމުން  ފަރާތަކަށް  ދޫކުރެިވފައިާވ 

 ލިބިެގންވެއެެވ.  މިނިސްޓްރީއަށްކުރުމުެގ ބާރު އަންނަނިިވ ކަންކަން 
 ؛ކުރުންލުހުއްދަ ބާޠި (1)   
އެ ހުއްދައިަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުެގނެސް، ނުަވތަ އެއިން   (2)   

 ކޮށް ނުަވތަ އިތުރު ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.ލުޝަރުޠެއް ބާޠި
އެތެރެކުރެވޭނެ  
ޕެސްޓިސައިޑުގެ  
 މިންގަނޑުތައް 

ފުރިހަމަވާ    )ހ( . 13 ކަންކަން  މިވާ  ތިރީަގއި  އެތެރެކުރެޭވނީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 ޕެސްޓިސައިޑެވެ. 

ޕެސްޓިސައިޑުެގ   (1)    ހިމެނޭ  ރަޖިސްޓަރީަގއި  ޕެސްޓިސަިއޑުެގ  ދީފައިާވ  ހުއްދަ 
 ބާވަތަކަށްވުން.

އަޞްލު   (2)    ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ  އުފައްދާފަިއވާ  އިދާރާަގއި  ކަމާބެހޭ  ޤައުުމެގ 
 ޕެސްޓިސައިޑަކަށްވުން. 

އެފް.އޭ.އޯ ެގ ދަނޑުވެރިކަމުަގިއ ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ިމންަގނޑުތަކަށް   (3)   
އަޤުވާމީ  ބަިއނަލް  ކަމާުގޅޭ  އެއްފެންވަރުެގ  އެމިންަގނޑުތަކާ  ނުވަތަ  ފެތޭ، 

 ޑަކަށްވުން. މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ ޕެސްޓިސައި
 ބަންދުކޮށްފައިވާ ައޞްލު ކަންވާރުަގއި ހުރި ޕެސްޓިސަިއޑަކަށްވުން.  (4)   
ދަނޑުވެރިކަންކޮށް   (5)    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނުވަތަ  ބާޒާރަށް  ާއއްމު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އުޅޭ ދަނޑުވެރިންނާ ެއކަށީެގންވާ ބޮޑުމިނުެގ ކަންވާރެްއަގއި ބަންދުކޮށްފައިާވ  
 ޕެސްޓިސައިޑަކަށްވުން. 

ުއފުލާެގންުގޅުމަށް   (5)    ެގންދިއުމަށް  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ުގދަންކުރުމާއި، 
ޕެސްޓިސައިޑަކަށްވުާމއި ބަންދުކޮށްފައިވާ  ކަންވާރެްއަގިއ   ، އެކަށޭނަ 

ޕެސްޓިސައިޑުެގ ަގރަންޓީ މުްއދަތުަގއި ޕެސްޓިސައިޑުެގ ފެންަވރު ނުވަތަ ބާރު 
މާއް ބަންދުކޮށްފައިާވ  ދަށްވެދާފަދަ  ކަންވާރެްއަގއި  ުއފައްދާފައިވާ  ދާއަކުން 

 ޕެސްޓިސައިޑަކަށް ނުވުން. 
ަގރަންޓީ ހަމަވެފަިއވާ ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑު ލޭބަލްަގއި ޗާޕުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު   (6)   

ހަމަވާ ތާރީޚު ފަހަނައަޅާފަިއވާ ނުވަތަ ޝެލްފުލައިފުެގ މުއްދަތު ހަމަވެފައިާވ  
 ޕެސްޓިސައިޑަކަށް ނުވުން. 

ނުވަތަ   (7)    ތަތްކޮށްފައިވާ  ކަންވާރުަގއި  ބަންދުކޮށްފަިއވާ  ޕެސްޓިސައިޑު 
ހުންނަންޖެހޭ  ޗާޕުކޮށްފަިއވާ   ފުރިހަމައަސާސީ  ލޭބަލްަގއި   ވުމާއެކު ބަހާތައް 

 ން. މިންަގނޑަށް ފެތު ލޭބަލްެގ ލިޔުންކޮޅުތައް

އުފައްދާފަިއވާ ޤައުމުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ހުއްދަދީފައިވާ،  ޕެސްޓިސައިޑު      
ކަށަވަރުކޮށްދޭ   ފެންވަރު  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ފަދަ  ބާކޯޑު  ނުވަތަ  ކިޔޫ.އާރު 

 ސަލާމަތީ ފާހަަގތައް ނުވަތަ ސިފަތައް ޕެސްޓިސަިއޑު ލޭބަލްަގއި ހުރުން. 
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ރަނަގޅަށް   (8)    ލޭބަލް  ކަންވާރުަގއި  ބަންދުކޮށްފައިާވ  ޕެސްޓިސައިޑު 
އެްއވެސް   ލޭބަލަށް  ހުރުމާއެކު  ޗާޕުކޮށްފައި  ނުވަތަ  ތަތްވެފައިހުރުމާއި 

 ެގއްލުމެއް ލިބިފައިނުވުން.  
ހުރުމާއި،  (9)    ބަހުން  ދިވެހި  ނުވަތަ  އިނިގރޭސި  ލިޔުންކޮޅުތައް  ލޭބަލްެގ 

 ން އެނުގން.  ލިޔުންކޮޅުތައް ސާފުކޮށް ކިޔަ
ެގއްލުެމްއ  (10)    ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައިާވ ކަންވާރަށް ެއއްެވސް ބާވަތެއްެގ 

ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ހުރުމާއި،  ބަންދުކޮށްފައި  ރަނަގޅަށް  ލިބިފައިނުވުމާއި، 
 ލީކުވެފައިނުވުން. 

ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާތެރި ކަންވާރެްއަގިއ  ުގދަންކުރުމާއި، ހިފަިއެގންުގޅުާމއި،   (11)   
 ބަންދުކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑަކަށްވުން. 

ބަންދުކޮށްފައިާވ   (12)    ކަންވާރެްއަގއި  ކަނޑައިނުލެވޭ  ފަސޭހައިން  ކުޑަކުދިންނަށް 
 ޕެސްޓިސައިޑަކަށްވުން. 

ިމާވ    72އިމްޕޯޓުވުމުެގ  ޕެސްޓިސައިޑު    )ހ( . 14 ވިކަން އެންގުން އިމްޕޯޓު  ތިރީަގއި  ކުރިން  ަގޑިއިރު 
ފަރާތުން  އިމްޕޯޓުކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު  ހިމެނޭޮގތަށް  މަޢުލޫމާތުތައް 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަންަގންވާނެއެވެ. 
 އިމްޕޯޓުކުރާ ފަރާތުެގ ނަމާއި، އެޑްރެހާިއ، ުގޅޭނެ ނަންބަރު.  (1)   
ިވޔަފާރި ނަމާިއ  އިމްޕޯޓުކުރާ   (2)    ޕެސްޓިސައިޑުެގ ލިސްޓު )ކޮންމެ ބާވަތެްއެގ 

 ޢާއްމު ނަން، ޢަދަދު ވަކިަވކިން އެނޭގޮގތަށް(. 
 ޕެސްޓިސައިޑު އުފުލާ އުޅަނދުެގ ނަން. (3)   
 އެތެރެވާ ބަނދަރު.  (4)   
 އެތެރެވާ ތާރީޚު.  (5)   
ކަސްޓަމުން    )ށ(   ަގޑި  ޕެސްޓިސައިޑު  ތާރީޚާއި،  ަގޞްދުކުރާ  ކްލިއަރކުރުމަށް 

 މިނިސްޓްރީއަށް ދުރާލާ އަންަގންވާނެެއވެ. 
އިމްޕޯޓުކުރެވޭނެ  

 ދަރުތައް ބަނ 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޕެސްޓިސަިއޑު އިމްޕޯޓުކުރެވޭނީ، މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން    )ހ( . 15

 ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތަކުންނެވެ. 
 ތިންވަނަ ބައި 

 ޕެސްޓިސައިޑު އެކްސްޕޯޓުކުރުން 
ދިވެހިރާއްޖޭން ޕެސްޓިސައިޑު އެކްސްޕޯޓުކުރުމުެގ ހުއްދަ ދެޭވނީ ދައުލަތުެގ   )ހ( . 16 އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ެއކްސްޕޯޓުކުރުމުެގ   ޕެސްޓިސައިޑު  ދިވެހިރާއްޖޭން  ނުވަތަ  އިދާރާއަކަށް 
 ފަރާތްތަކަށެވެ. ލައިސަންސް ދެވިފަިއވާ 

މިނިސްޓްރީެގ ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ  ހެގ )މި މާއްދާ  )ށ(  
ޝާޢިުއކުރާ ޕެސްޓިސަިއޑު   ވެބްސައިޓުަގއި  "ދިވެހިރާއްޖޭން 

ފޯމު އެދޭ  ހުއްދައަށް  ފޯމުަގިއ  "  އެކްސްޕޯޓުކުރުމުެގ  އެ  މެދުވެރިކޮށް، 
 ނެވެ. ެއއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިންބަޔާންކުރާ އުސޫލާއި 
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ހޯދުމަށްޓަކައި   )ނ(   ހުއްދަ  އެކްސްޕޯޓުކުރުމުެގ  ޕެސްޓިސަިއޑު  ދިވެހިރާއްޖޭން 
ދުވަސްތަްއ    10އެކްސްޕޯޓުކުރުމުެގ   ބަންދު  )ސަރުކާރުެގ  ދުވަސް  )ދިހަ( 

މިނިސްޓްރީއަށް ،  ެގ )ށ( ަގއި ބުނެފަިއވާ ފޯމުމި މާއްދާ    ،ނުހިމަނާ( ކުރިން
  ދުގެ ގަވާއި  މި  ބަލައިަގންނާނީ،  ފޯމު  މިނިސްޓްރީންހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

   . އެކުަގއެވެ ފީއާ ބަޔާންކުރާ ގައި 1 ޖަދުވަލު
އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ  

 ޝަރުޠުތައް 
ޤާނޫނުެގ    )ހ( . 17 އެދޭއިރު  ހުއްދައަށް  ެއކްސްޕޯޓުކުރުމުެގ  ވަނަ   9ޕެސްޓިސައިޑު 

)ހ(   ިމާވ  މާއްދާެގ  ތިރީަގއި  އިތުރަށް،  މަޢުލޫމާތުެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި 
 މަޢުލޫމާތުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ޕެސްޓިސައިޑުެގ އާންމު ނަމާއި، ވިޔަފާރި ނަން.  (1)   
އޮލަމިން  (2)    )ފޯމިޔުލޭޝަން(،  ޮގތާއި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި 

 )ކޮންސެންޓްރޭޝަން(
 ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ވަރާއި، ޢަދަދު. (3)   
 އުފެއްދި ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް. (4)   
 އެކްސްޕޯޓުކުރާ ބޭނުން. (5)   
ިމާވ   )ށ(   ތިރީަގއި  ފޯމާެއކު  އެދޭ  ހުއްދައަށް  އެކްސްޕޯޓުކުރުމުެގ  އަދި 

 ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 
 ސަޕްލިމެންޓަރީ ނުވަތަ މާސްޓާ ލޭބަލް. (1)   
މާއްދާެގ   (2)    ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ،  ކުންފުނިން  އުފެއްދި  ޕެސްޓިސައިޑު 

 ރައްކާތެރިކަުމެގ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް.
ފެންވަރު   (3)    ޕެސްޓިސަިއޑުެގ  ދީފައިވާ،  ފަރާތުން  އުފެއްދި  ޕެސްޓިސައިޑު 

ސެޓިފިކެޓާއި،   ހުންނަ ަގރަންޓީ  ތާސީރު  އެކުލެޭވ  ޕެސްޓިސައިޑުަގއި 
ހުންނަންޖެހޭ   ފެންވަރުަގިއ  މިންވަރާިއ،  މާއްދާތަކުެގ  އެނޫން  މާއްދާއާއި 

 ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ ތަޙުލީލުެގ ނަތީޖާ. 
 އުފެއްދުމުެގ ރިޕޯޓު.  (4)   
ފަންނީ     ފަރާތުން ކަނޑައަޅާޕެސްޓިސައިޑުަގއި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ަގންނަ   (5)   

ޓެކްނިކަލް   )ޕެސްޓިސަިއޑު  މިންަގނޑުތައް  ނުވަތަ  ސިފަތަްއ  ޚާއްޞަ 
 . ސްޕެސިފިކޭޝަންސް(

 . އަޞްލު ޤަުއމު އަންގައިދޭ ސެޓިފިކެޓު  ޕެސްޓިސައިޑުެގ (6)   
)އެކެއް(    1އެކްސްޕޯޓުކުރަން ބޭނުންވާ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ކޮންމެ ބާވަތެްއެގ   (7)   

 ސެމްޕަލް. 
ކުރުމުގެ  އެކްސްޕޯޓު

 ހުއްދައިގެ މުއްދަތު 
ތާރީޚުން    )ހ( . 18 ހުއްދަދޭ  ދެމިއޮންނާނީ  މުއްދަތު  ހުއްދައިެގ  އެކްސްޕޯޓުކުރުމުެގ 

 )ނުވަދިހަ( ދުަވހުެގ ތެރޭަގެއވެ.  90ފެށިެގން 
ރެވޭނެ  އެކްސްޕޯޓުކު 

ޕެސްޓިސައިޑުގެ  
 މިންގަނޑުތައް 

ފުރިހަމަވާ   )ހ( . 19 ކަންކަން  މިވާ  ތިރީަގއި  އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭނީ  ދިވެހިރާއްޖޭން 
 ޕެސްޓިސައިޑެވެ. 
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ޕެސްޓިސައިޑުެގ   (1)    ހިމެނޭ  ރަޖިސްޓަރީަގއި  ޕެސްޓިސަިއޑުެގ  ދީފައިާވ  ހުއްދަ 
 ބާވަތަކަށްވުން.

ދަނޑުވެރިކަމުަގިއ ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ިމންަގނޑުތަކަށް  އެފް.އޭ.އޯ ެގ   (2)   
އަޤުވާމީ  ބަިއނަލް  ކަމާުގޅޭ  އެއްފެންވަރުެގ  އެމިންަގނޑުތަކާ  ނުވަތަ  ފެތޭ، 

 މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ ޕެސްޓިސައިޑަކަށްވުން. 
 ޕެސްޓިސަިއޑަކަށްވުން. ބަންދުކޮށްފައިވާ ައޞްލު ކަންވާރުަގއި ހުރި  (3)   
ުއފުލާެގންުގޅުމަށް   (4)    ެގންދިއުމަށް  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ުގދަންކުރުމާއި، 

ޕެސްޓިސައިޑަކަށްވުާމއި ބަންދުކޮށްފައިވާ  ކަންވާރެްއަގިއ   ، އެކަށޭނަ 
ޕެސްޓިސައިޑުެގ ަގރަންޓީ މުްއދަތުަގއި ޕެސްޓިސައިޑުެގ ފެންަވރު ނުވަތަ ބާރު 

މާއް ބަންދުކޮށްފައިާވ  ދަށްވެދާފަދަ  ކަންވާރެްއަގއި  ުއފައްދާފައިވާ  ދާއަކުން 
 ޕެސްޓިސައިޑަކަށް ނުވުން. 

ަގރަންޓީ ހަމަވެފަިއވާ ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑު ލޭބަލްަގއި ޗާޕުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު   (5)   
ހަމަވާ ތާރީޚު ފަހަނައަޅާފަިއވާ ނުވަތަ ޝެލްފުލައިފުެގ މުއްދަތު ހަމަވެފައިާވ  

 ޕެސްޓިސައިޑަކަށް ނުވުން. 
ނުވަތަ   (6)    ތަތްކޮށްފައިވާ  ކަންވާރުަގއި  ބަންދުކޮށްފަިއވާ  ޕެސްޓިސައިޑު 

ހުންނަންޖެހޭ  ޗާޕުކޮށްފަިއވާ   ފުރިހަމައަސާސީ  ލޭބަލްަގއި   ވުމާއެކު ބަހާތައް 

 ން. މިންަގނޑަށް ފެތު ލޭބަލްެގ ލިޔުންކޮޅުތައް

ނުވަތަ   (7)    ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ކިޔޫ.އާރު  ފަދަ  ކޯޑު  ބާ  ނުވަތަ  އަލްފާނިޔުމެރިކް 
ހޯދުމުގެ   ފަސްފަހަތް  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ފެންވަރު 

ެގންުގޅޭ ސިފަތަްއ    ހުއްދަދީފައިވާ ،ބޭނުމަށް  ނުވަތަ  ފާހަަގތައް  ސަލާމަތީ 
 ޕެސްޓިސައިޑު ލޭބަލްަގއި ހުރުން.

ރަނަގޅަށް   (8)    ލޭބަލް  ކަންވާރުަގއި  ބަންދުކޮށްފައިާވ  ޕެސްޓިސައިޑު 
އެްއވެސް   ލޭބަލަށް  ހުރުމާއެކު  ޗާޕުކޮށްފައި  ނުވަތަ  ތަތްވެފައިހުރުމާއި 

 ެގއްލުމެއް ލިބިފައިނުވުން.  
ހުރުމާއި،  (9)    ބަހުން  ދިވެހި  ނުވަތަ  އިނިގރޭސި  ލިޔުންކޮޅުތައް  ލޭބަލްެގ 

 ން އެނުގން.  ލިޔުންކޮޅުތައް ސާފުކޮށް ކިޔަ
ެގއްލުެމްއ  (10)    ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައިާވ ކަންވާރަށް ެއއްެވސް ބާވަތެއްެގ 

ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ހުރުމާއި،  ބަންދުކޮށްފައި  ރަނަގޅަށް  ލިބިފައިނުވުމާއި، 
 ލީކުވެފައިނުވުން. 

ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާތެރި ކަންވާރެްއަގިއ  ުގދަންކުރުމާއި، ހިފަިއެގންުގޅުާމއި،   (11)   
 ބަންދުކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑަކަށްވުން. 

ބަންދުކޮށްފައިާވ   (12)    ކަންވާރެްއަގއި  ކަނޑައިނުލެވޭ  ފަސޭހައިން  ކުޑަކުދިންނަށް 
 ޕެސްޓިސައިޑަކަށްވުން. 
 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ބަންދުކުރުމާއި، ލޭބަލްކުރުން ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމާއި،  
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ޕެސްޓިސައިޑު  
އުފެއްދުމާއި،  

ބަންދުކުރުމާއި،  
 ލޭބަލްކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމާއި، ބަންދުކުރުމާިއ، ލޭބަލްކުރުމުެގ   )ހ( . 20
ލައިސަންސް   އުފެއްދުމުެގ  ޕެސްޓިސައިޑު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދެވޭނީ  ހުއްދަ 

 ދެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

މިނިސްޓްރީެގ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ    މި  )ށ(  
"ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިސަިއޑު އުފެއްދުމާއި،    ވެބްސައިޓުަގއި ޝާޢިއުކުރާ

"  ބަންދުކުރުމާއި، އަލުން ބަންދުކުރުމާއި ލޭބަލްކުރުމުެގ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު
 ނެވެ. މެދުވެރިކޮށް، އެ ފޯމުަގއި ބަޔާންކުރާ އުސޫލާއި ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން

މާއްދާ  )ނ(   ފޯމުމި  ބުނެފައިވާ  ަގއި  )ށ(    ބަލައިަގންނާނީ،   މިނިސްޓްރީން  ެގ 
 . ެއކުަގެއވެ ފީއާ ބަޔާންކުރާ  ގައި  1 ޖަދުވަލު ދުެގަގާވއިމި

އުފެއްދުމާއި،    )ރ(   ހުއްދަައށް  ޕެސްޓިސައިޑު  ލޭބަލްކުރުމުެގ  ބަންދުކުރުމާއި، 
 އެދޭއިރު ތިރީަގއި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 އުފައްދާ ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް. (1)   
 އުފައްދާ ކާރުޚާނާެގ ނަމާއި ެއޑްރެސް.  (2)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ވިޔަފާރި ނަން. (3)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާއާއި/ތަކާއި، ޭއެގ ިއންސައްތަ.  (4)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ތާސީރު ނުހުންނަ މާއްދާއާއި/ތަކާއި، އޭެގ އިންސައްތަ.  (5)   
މާއްދާެގ   (6)    ބޭނުންކުރާ  ބަންދުކުރަން  ސައިޒު.  ބަންދުކުރާ  ނެރެން  ބާޒާރަށް 

 ބާވަތް. 
 ، ބަންދުކުރާ  ،އުފައްދާ 

ލޭބަލްކުރާ  
ޕެސްޓިސައިޑަށް  
ހުއްދަދިނުމާއި  

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އުފައްދާ  )ހ( . 21 ހުއްދަ   ލޭބަލްކުރާ ،ބަންދުކުރާ ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ޕެސްޓިސައިޑަށް 
ޤާނޫނުެގ   ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް  ވަނަ    9ދިނުމަށާއި 

މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު އަންނަނިވި ަމޢުލޫމާތުތަކާއި،  މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ  
 ތަކެތި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް. (1)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ މިލްކުވެރި ފަރާތުެގ ނަން. (2)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ވިޔަފާރި ނަން. (3)   
 މު ނަން.އާންޕެސްޓިސައިޑުެގ   (4)   
 ނުވަތަ ކެމިކަލް ނަން.ޕެސްޓިސައިޑުެގ ތާސީރު އެކުލެވޭ މާއްދާެގ ޖެނެރިކު  (5)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ތާސީރު އެކުލެވޭ މާއްދާާއއި/ތަކާއި، އޭެގ ިއންސައްތަ.  (6)   
 މާއްދާާއއި/ތަކާއި، އޭެގ ިއންސައްތަ. ޕެސްޓިސައިޑުެގ ތާސީރު އެކުނުލެވޭ  (7)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ބާވަތް  (8)   
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޮގތް )ފޯމިުއލޭޝަން( (9)   
 އަމާޒުކުރެވޭ ބޭނުން )ަގހުެގ ބާވަތާިއ، ޕެސްޓުެގ ބާވަތް ހިމެނޭ ޮގތަށް( (10)   
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ބޭނުންކުރާ ޮގތް )މަސްހުނިކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުމުެގ އިރުޝާދާއި، ބޭނުންކުރާ   (11)   
 ޮގތާއި މިންވަރު(  

ބޭނުންކުރުމުެގ  (12)    ތަކެތި  ހުންނަ  ަގހުަގއި  ޖެހުމަށްފަހު  ޕެސްޓިސަިއޑު  ަގހަށް 
 ކުރިން ދޫކުރަންވާ މުއްދަތު 

އެއް   (13)    އެކުލެވޭ  ތާސީރު  މާއްދާ  ޕެސްޓިސައިޑުަގއި  ިގނަ  މާއްދާއަށްވުރެ 
ހިމެނޭނަމަ އެމާއްދާތަކާއި، ތާސީރު އެކުނުލެވޭ މާއްދާތަްއ ނުވަތަ  އެހެނިހެން 

 މާއްދާތަކުެގ )ސޮލްވެންޓްސް، ކެރިއާސް، އެޖޫވެންޓްސް( ތަފުޞީލު.
 ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރާ ސަިއޒާިއ، ބަންދުކުރާ މާއްދާެގ ބާަވތް. (14)   
 ސަޕްލިމެންޓަރީ ނުވަތަ މާސްޓާ ލޭބަލްެގ އަޞްލު.  (15)   
ދަނޑުވެރިކަުމަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުާމބެހޭ ޤާނޫނުެގ  (16)   

ބާޒާރަށް    ،ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާޮގތަށް  16
ރަން ަގޞްދުކުރާ  ނެރޭ ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުަގއި ބޭނުންކު

 ލޭބަލްެގ އަޞްލު. 
 މާއްދާެގ ރަްއކާތެރިކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. (17)   
 އުފެއްދިޮގތުެގ ތަފުޞީލީ ރިޕޯޓު. (18)   
ތަޙުލީލު (19)    މިންަގނޑުތަކާިއ،  ފެންވަރާބެހޭ  ސެޓިފިކެޓާއި،   ޕެސްޓިސައިޑުެގ 

 ޕެސްޓިސައިޑު ތަޙުލީލުކުރަން ބޭނުންކުރި ޮގތް. 
އެންމެ ފަހުން އުފެއްދި ބެޗްަގއި ޕެސްޓިސަިއޑުެގ ތާސީރު ެއކުލެވޭ މާއްދާެގ   (20)   

 ތަޙުލީލު ރިޕޯޓު.
 ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރަން ބޭނުކުރާ މާއްދާެގ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. (21)   
ހިމެނޭ   (22)    އޭަގއި  ސިފަތަކާިއ،  ޚާއްޞަ  ޙަރަކާތުެގ  ކެމިކަލް  ޕެސްޓިސައިޑުެގ 

 މަޢުލޫމާތު. ވިހަިއެގ ދަރަޖައާބެހޭ
 ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވުމުެގ ޤާބިލުކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. (23)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ އަސަރު ދެމިހުރުމާބެހޭ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. (24)   
 އިންސާނުންނަށާއި، ޖަނަވާރުންނަށާއި، ތިމާެވއްޓަށް ހުރި ހިރާސްެގ ރިޕޯޓު.  (25)   

 ރައްކާތެރިވުމާއި، އަރަްއކާެގ ރަމްޒުއާިއ، ތަޞްވީރު ދޭހަ.  (26)   
 ޕެސްޓިސައިޑު ުގދަންކުރާ ޮގތާއި، ހިފަިއެގންުގޅޭ ޮގތުެގ މަޢުލޫމާތު. (27)   
ހުސްކުރާ   (28)    ޕެސްޓިސަިއޑު  ޕެސްޓިސައިޑު  ހުންނަ  ބާކީވެފައި  ކަންވާރާއި، 

 ނައްތާލާ ޮގތުެގ މަޢުލޫމާތު.
 ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އިރުޝާދު. (29)   
 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ސެމްޕަލް.  (30)   
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުެގ ފީ. (31)   

ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރާ  
ގައި  ކަންވާރު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުެގ އިތުރުން،   16ޤާނޫނުެގ    )ހ( . 22
ބަންދުކޮށްފައިާވ   ކަންވާރެްއަގިއ  ފުރިހަމަވެފައިާވ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 
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ހުންނަންޖެހޭ  
 މިންގަނޑުތައް 

ހިފައިެގންުގޅެ،   ވިްއކަިއ،  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  މެނުވީ  ޕެސްޓިސައިޑެއް 
 ތަނަށް ެގންޮގސްެގންނުވާނެއެވެ. އެއްތަނުން އަނެއް

އުފުލާ   (1)    މުދާ  ނުރައްކާތެރި  ެގ  ޔޫ.އެން.  ުގޅޭ،  ބަންދުކުރުމާ  ޕެސްޓިސައިޑު 
 ނަޤުލުކުރުމާ ުގޅޭ ލަފާތަކަށް ފެތޭ ކަންވާރަކަށްވުން. 

ރައްކާތެރި   (2)    ބޭނުންކުރުމަށް  ހިފަިއެގންުގޅުމާިއ،  ުގދަންކުރުމާއި، 
 ކަންވާރަކަށްވުން. 

 އިންސާނުންެގ ޞިއްޙަތަށް ނުަވތަ ތިމާވެއްޓަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލަށްނުވުން.  (3)   
ަގރަންޓީެގ ުމއްދަތުަގއި ުގދަންކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުމުެގ ޢާއްުމ ޙާލަތްތަކުަގިއ   (4)   

 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ފެންވަރު ދަށްވެދާފަދަ އެްއޗަކަށްނުވުން.
އިންސާނުން ކެއުމަށާއި ޢާއްުމ ބޭނުންތަކަށް ެގންުގޅޭ ތަކެތި ބަންދުކުރަން  (5)   

 ެގންުގޅޭ އެްއޗިއްސާ ެއއްޮގތް ކަންވާރަކަށްނުވުން. 
ބޭނުންކުރާ ޮގތުެގ އިރުޝާދުތަކާއި، ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ައޅާ ފިޔަވަޅުތަްއ   (6)   

ހުއްދަ ދީފައިާވ  ސާފުކޮށް އެނޭގނެހެން ފާޅުކަންބޮޑުކޮށް ފެންނަން ހުންނަ،   
 ލޭބަލް ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ޗާޕުކޮށްފައިވާ ކަންވާރަކަށްވުން. 

ކަނޑައިލެވުމުން  (7)    ފަސޭހައިން  ކުޑަކުދިންނަށް  އެނުގމަކާނުލައި 
 ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ސަލާަމތީ ސިފަތައް ހުރި ކަންވާރަކަށްވުން. 

ފަރުމާކޮށްފައިާވ  އެހެން ކަމަކަށް އަލުން   (8)    ޮގތަށް  ބޭނުންކުރުމަށް އުނދަޫގވާ 
 ކަންވާރަކަށްވުން. 

ަގނޑުުވމާއި (9)    ބާރު ދަށްވުމާއި،  ފެންވަރު ނުަވތަ  ބަރުދަން ،  ޕެސްޓިސައިޑުެގ 
ބަ ނޭދެވޭ  އަންނަ  ޕެސްޓިސައިޑަށް  މިނޫނަސް  ދަލުތަކުން  ބަދަލުވުމާއި 

 ކަންވާރަކަށްުވން.ރައްކާތެރިވާޮގތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސާފުތާހިރު 
ފަދަ   (10)    ތޮއްޖެހުން  އަރުވާބޭލުމާއި،  ުގދަންކުރުމާއި،  ހިފައިެގންުގޅުމާއި، 

ލިބިފައިާވ   ޤާބިލުކަން  ތަޙައްމަލުކުރުމުެގ  ލީކުވުން  ޙާލާތްތަކާއި، 
 ކަންވާރަކަށްވުން. 

ަވިއެގފިއްތުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ފިނިހޫނުމިނާއި، ވައިެގ ތެތްކަންކަމާއި،   (11)   
 ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާފަދަ ކަންވާރަކަށްނުވުން. 

ކަންފަތިވުން  (12)    ިގރި  ނުވަތަ  ބަދަލުތައް  ނޭދެވޭ  އަންނަ  ޕެސްޓިސައިޑަށް 
 ތަޙައްމަލުކުރާ ފަށަލައެއް ކަންވާރުެގ ބޭރުގައި ލާފައިވުން. 

ނުވަތަ   (13)    ރީެއކްޓުވާ  ޕެސްޓިސައިޑާ  ނުވަތަ  ތަޙައްމަލުކުރާ  ިގރިކަންފަތިވުން 
ޕެސްޓިސައިޑުެގ ސަބަބުން ކަންވާރުެގ އެތެރެފަށަލަ ބަލިކަށިނުާވ މާއްދާއަކުން  

 ހަދާފައިވާ ކަންވާރަކަށްވުން. 
މުނާސިބު  (14)    ފޮމިއުލޭޝަނާ  ބާވަތާިއ،  ޕެސްޓިސަިއޑުެގ  ބަންދުކުރާ 

 . ކަންވާރަކަށްވުން
 ފަސްވަނަ ބައި 

 ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ބަންދުކޮށް ލޭބަލްކުރުން 
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އަލުން   ޕެސްޓިސައިޑު 
ލޭބަލްކުރުމުގެ   ބަންދުކޮށް 

 ހުއްދަ 

ފަރާތަކުން   )ހ( . 23 ެއއްެވސް  މެނުވީ  އޮވެެގން  ލިޔުމުން  ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީެގ 
އަލުން   ޕެސްޓިސައިޑު  ކަންވާރެއްަގއި  ބާވަތެްއެގ   ،ބަންދުކޮށްއެްއވެސް 

 . ލޭބަލްކޮށްެގންނުވާނެެއވެ
ހުއްދަ   )ށ(   ލޭބަލްކުރުމުެގ  ބަންދުކޮށް  އަލުން  ޕެސްޓިސައިޑު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ބަންދުކުރުމުެގ ލައިސަންސް  
 ދެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

މިނިސްޓްރީެގ ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ  ށެގ )މި މާއްދާ  )ނ(  
"ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިސަިއޑު އުފެއްދުމާއި،    ވެބްސައިޓުަގއި ޝާޢިއުކުރާ

"  ބަންދުކުރުމާއި، އަލުން ބަންދުކުރުމާއި، ލޭބަލްކުރުމުެގ ހުއްދަައށް އެދޭ ފޯމު
 ނެވެ. އުސޫލާއި ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންމެދުވެރިކޮށް، އެ ފޯމުަގއި ބަޔާންކުރާ  

ހުއްދަ   )ރ(   ލޭބަލްކުރުމުެގ  ބަންދުކޮށް  އަލުން  ޕެސްޓިސައިޑު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
ފޯމު ބުނެފަިއވާ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި   މިނިސްޓްރީން   ،ހޯދުމަށްޓަކައި 

 . އެކުަގެއވެ  ފީއާ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  1  ޖަދުވަލު  ދުެގމި ަގާވއި  ބަލައިަގންނާނީ،
އެދި   )ބ(   ލޭބަލްކުރުމަށް  ބަންދުކޮށް  އަލުން  ޕެސްޓިސަިއޑު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މިނިސްޓްރީއަށް  ތަކެތި  މަޢުލޫމާތުތަކާއި،  އަންނަނިވި  ހުށަހަޅާއިރު 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް. (1)   
 ނަން.ޕެސްޓިސައިޑުެގ ވިޔަފާރި  (2)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ޢާއްމު ނަން.  (3)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ބާވަތް  (4)   
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޮގތް )ފޯމިުއލޭޝަން( (5)   
 ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ބަންދުކުރާ ސައިޒާއި، ބަންދުކުރާ މާްއދާެގ ބާވަތް.  (6)   
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާޮގތަށް،  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި    16ޤާނޫނުެގ   (7)   

 އަލުން ބަންދުކުރާ ކަންވާރުަގިއ ބޭނުންކުރަން ަގޞްދުކުރާ ލޭބަލްެގ އަޞްލު. 
 މާއްދާެގ ރަްއކާތެރިކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. (8)   
 ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދި އަޞްލު ޤައުމު. (9)   
އަލުން ބަންދުކުރަން ޤަޞްދުކުރާ ޕެސްޓިސަިއޑު ފުރަތަމަ ބަންދުކޮށްފައިހުރި  (10)   

 ކަންވާރުގައި ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ލޭބަލްެގ ކޮޕީ.  
 އަލުން ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބުެގ ތަފުޞީލު. (11)   

 ހަވަނަ ބައި 
 ޕެސްޓިސައިޑު ނައްތައިލުން 

ނައްތައިލަންޖެހޭ  
އޮލަ   ޕެސްޓިސައިޑު 

 )ކޮންސެންޓްރޭޓް( 

 ތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ބާވަތްތަކެެވ.ނައްތިރީަގއި މިވަނީ   )ހ( . 24

 ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑު.  (1)   
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 މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑު.  (2)   
ކަނޑައަޅާފަިއވާ   (3)    ަގާވއިދުަގއި  ނުފެތޭ ޤާނޫނާއި،  މިންަގނޑުތަކަށް 

 ޕެސްޓިސައިޑު. 
ލީކުެވެގން ވެރޭ ޕެސްޓިސައިޑާިއ، ލީކުެވެގން ވެރޭ ޕެސްޓިސަިއޑު ސާފުކުރަން  (4)   

މަސްހުނިވެފައިާވ   މާއްދާތަކާ  ފަދަ  ވެލި  ކީހުކުނޑިާއއި  ބޭނުންކުރާ 
 ޕެސްޓިސައިޑު. 

މަދުކުރުމަށްޓަކަިއ ޕެސްޓިސަިއޑާ  ނައްތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސަިއޑުެގ މިންވަރު    )ށ(  
 ުގޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެެއވެ. 

ޕެސްޓިސައިޑު އެތެރެކުރުުމެގ ނުވަތަ އުފެއްދުމުެގ ކުރިން ބާޒާރަށް ބޭނުންާވ   (1)   
އަހަރަށް ފުދޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް    1މިންވަރު ވަޒަންކުރުުމެގ ތަޙުލީލުކުރުމާއި،  

 އެތެރެނުކުރުން.  
 މިންަގނޑަށް ނުފެތޭ ޕެސްޓިސައިޑު އެތެރެނުކުރުން ނުވަތަ ނުއުފެއްދުން.  (2)   
 ، އިކޮށްފަިއ ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ޢަދަދު އިދާރީޮގތުން ބެލެހެއްޓުމާއިރައްކަ  (3)   

ަގާވއިދުން ސްޓޮކު ޗެކްކުރުާމިއ، ކުރިން ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު  
 ކުރިން ވިްއކުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ސަމާލުކަންދީެގން ދައުރުކުރުވުން.  

 ލީކުވެެގން ވެރުން ހުއްޓުވުމަށް ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަްއ ެއޅުން. ޕެސްޓިސައިޑު   (4)   
ަގނެފަިއ   (5)    ޕެސްޓިސައިޑު  އިތުރަށް  ވަރަށްވުރެ  ބޭނުންވާ  ޖަހަން  ަގސްތަކަށް 

 ނުބެހެއްޓުން.
އަހަރަށްވުރެ ދިުގ    1ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރު ކެނޑުމަށްފަހު، ބޭނުންނުކޮށް      

 ނުބެހެއްޓުން.މުއްދަތަކަށް 
މައްސަލަ   (6)    ދިމާވެފަިއވާ  ަގސްތަކަށް  ކުރިން  ަގތުމުެގ  ޕެސްޓިސައިޑު 

 ދެނެަގތުމާއި، ލޭބަލް ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ކިޔުން. 
ޕެސްޓިސަިއޑު   (7)    ޮގތަށް  މިންަގނޑަށާއި،  އިރުޝާދުދީފައިާވ  ލޭބަލްަގއި 

 ބޭނުންކުރުން.
 ޕެސްޓު ކޮންޓޯލުކުރުމުެގ އެކުިވ ޮގތްތައް ބޭނުންކުރުން.  (8)   

ނައްތައިލަންޖެހޭ  
އޮލަ   ޕެސްޓިސައިޑު 

 ނައްތައިލުން 

ނައްތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސަިއޑު އޮލަ ތިރީަގއި މިާވ ޮގތަށް ނުވަތަ ތަންތަނަށް   )ހ( . 25
 އަޅަިއެގން ނައްތާލައިެގންނުވާނެއެވެ. 

 ފެންހިންދާ ޖަންުގޝަނާއި، ވަޅު ފަދަ ތަންތަން.ފާޚާނާއާއި  (1)   
 މޫދާއި ކުޅިާއއި، ޮގނޑުދޮށް.  (2)   
 ވަލުތެރެާއއި، ހޭޅިފަށް.  (3)   
 ބިންަގނޑު.  (4)   
 ފަސްަގނޑުަގއި ވަޅުލުން.  (5)   
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ލޭބަލްަގިއ   )ށ(   ޕެސްޓިސަިއޑު  ުގޅޭޮގތުން  ނައްތަިއލުމާ  އޮލަ  ޕެސްޓިސައިޑު 
އިރުޝާދުދީފައިވާ ޮގތް ނޫން ޮގތަކަށް ެއއްވެސް ފަރާތަކުން ޕެސްޓިސަިއޑު  

 ނައްތާލައިެގންނުވާނެެއވެ. 
ޚާއްޞަކޮށް    )ނ(   އެކަަމށް  ނައްތައިލަންވާނީ  އަންދައިލަިއެގން  ޕެސްޓިސައިޑު 

 ހުއްދަދީފައިވާ އިންސިނަރޭޓަރެއްަގއެެވ. 
ބަޔާންކުރާ ަވސީލަތް ޤާއިުމވެފަިއ ނެތް ޙާލަތެއްަގިއ  މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި   )ރ(  

ލިބިެގން  ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީެގ  ލިޔުމުން  ނައްތައިލަންާވނީ  ޕެސްޓިސައިޑު 
 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ޮގތެއްެގ މަތިންނެވެ. 

ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކަންވާރަށް ެގއްލުމެއް ލިބި، ލީކުެވެގން   )ބ(  
ގަވާއިދުެގ   މި  ހުސްނުާވނަމަ  ެއއްކޮށް  މާއްދާަގިއ    23ކަންވާރު  ވަނަ 

ޮގތުެގމަތިން އަލުން ބަންދުކޮށް، ދަނޑުވެރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ  ބަޔާންކުރާ 
ބަޔާންކުރާ    16ޤާނޫނުެގ   ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  ޮގތުެގމަތިން  ވަނަ 

 ލޭބަލްކޮށްެގން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 
ލަންޖެހޭ  ނައްތާ 

 ޕެސްޓިސައިޑު ކުނި 
ިމވަނީ    )ހ( . 27 ބެލެޭވ  ނައްތިރީަގއި  ޮގތުަގއި  ކުނީެގ  ޕެސްޓިސައިޑު  ތާލަންޖެހޭ 

 ބާވަތްތަކެވެ. 
 ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކުރާ ކަންާވރު. (1)   
އަޅާފަިއވާ   (2)    ކާރޑުބޯޑު  ޕެސްޓިސައިޑު  ހުންނަ  ބަންދުކޮށްފައި  ކަންވާރުތައް 

 ކާޓަން ފޮށްޓާއި، ލޭބަލް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. 
ޕެސްޓިސައިޑު އުނުގޅިފައިވާ ަގސްަގހާެގއްސާިއ، ަގސްަގހާެގހީެގ ބައިތަކާިއ  (3)   

 އެނޫން ތަކެތި. 
ސާމާނުތަކުެގ   (4)    ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  ހަށި  ޖަހާއިރު  ތެރެއިން  ޕެސްޓިސައިޑު 

ބޭނުންނެތިެގން އެއްލައިލަންޖެހޭ ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެްއޗާއި، ުގންބާާއިއ  
 އޭެގ ބައިތައް. 

ކުނި   ޕެސްޓިސައިޑު 
 އުކައިލުމާއި ނައްތައިލުން 

ރަށު    )ހ( . 28 ކައުންސިލްތަކުންނާއި،  ސިޓީ  އުކައިލަންވާނީ،  ކުނި  ޕެސްޓިސައިޑު 
ކުނި   އެފަދަ  ހުއްދަދީފައި ކައުންސިލްތަކުން  ޚާއްޞަކޮށް  އެޅުމަށް 

 ތަންތަނަށެވެ.
ަގިއ    ނީ، "ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ަގާވއިދު"ޕެސްޓިސައިޑު ކުނި އުކައިލަންވާ  )ށ(  

 ޚާއްޞަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގ މަތިންނެވެ.
ނުވަތަ    )ނ(   ވަލުތެރެއަށް  ނުަވތަ  ކުޅިއަށް  ނުވަތަ  ނުވަތަ މޫދަށް  ހޭޅިފަށަށް 

 ޮގނޑުދޮށަށް  އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޕެސްޓިސައިޑު ކުނި އަޅަިއެގންނުވާނެެއވެ. 
ސަރަޙައްދުެގ    )ރ(   އޮންނަ  ދަނޑު  ނުވަތަ  ޯގތިތެރޭަގއި  ނުވަތަ  ދަނޑުަގިއ 

 ެގންެވސްނުވާނެެއވެ. އަންދައި ،ފަސްަގނޑުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ކުނި ވަޅުލައި
ހުއްދަދީފައިާވ    )ބ(   ޚާއްޞަކޮށް  ނައްތައިލުމަށް  ކުނި  ޕެސްޓިސައިޑު 

ކުނި   އެކުލެވޭ  ޕެސްޓިސައިޑު  މެނުވީ  އިންސިނަރޭޓަރެްއަގއި 
 އަންދަިއެގންނުވާނެެއވެ. 
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ުގޅޭޮގތުން   )ޅ(   ނައްތައިލުމާ  އުކައިލުމާއި  ކަންވާރު  ހުސްކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު 
އިރުޝާދުދީފައިވާ ޮގތް ނޫން ޮގތަކަށް ެއއްެވސް ޕެސްޓިސައިޑު ލޭބަލްަގިއ  

ފަރާތަކުން ޕެސްޓިސައިޑާއި، ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކުރާ ކަންާވރު އުކައިލައި،  
 ނައްތާލައިެގންނުވާނެެއވެ. 

ޓްރީޓްކުރަން   ކުނިޕެސްޓިސައިޑު    )ކ(    ރިކަވަރކުރުމާިއ،  ރީސައިކަލްކުރުމާއި، 
"ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު"    ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ކުރަންވާނީ

   ގައި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގ މަތިން، އީ.ޕީ.އޭ އިން ހުއްދަ ލިބިެގންނެވެ.
ހުސްކުރާ   )އ(    ޕެސްޓިސަިއޑު  ބަންދުކުރުމަށް  އެްއޗެްއ  ނޫން  ޕެސްޓިސައިޑު 

 ކަންވާރު، އެްއވެސް ފަރާތަކުން އަލުން ބޭނުންކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. 
ެއއްލައިލަންވަނީ    )ވ(    ކަންވާރު  ހުސްކުރާ  ފަހަރު    3ޕެސްޓިސައިޑު 

    ދޮވުމަށްފަހުއެވެ.
ބޭނުންކުރުމުެގ   )މ(   އަލުން  ކަމަކަށް  އެހެން  ކަންވާރު  ހުސްކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު 

ވިދު  އެތަކެތީަގއި  އުކައިލަންވާނީ  އެތަކެތި  ނުދިނުމަށްޓަކައި  ފުރުޞަތު 
 އަޅާފައި ނުވަތަ ތަޅައިލައިފަެއެވ.

ޕެސްޓިސައިޑާ  
 މަސްހުނިވެފައިވާ ފެން 

ތައިލަންޖެހޭ، ޕެސްޓިސަިއޑާ މަސްހުނިެވފައިވާ ފެނުެގ  ނައްތިރީަގއި ިމވަނީ    )ހ( . 29
 ޮގތުަގއި ބެލެވޭ ބާވަތްތަކެވެ. 

އިތުރުެވ   (1)    ޕެސްޓިސަިއޑުން  ަމސްހުނިކޮށްފައިވާ  ފެނާ  ޖަހަން  ަގސްތަކަށް 
 ބާކީވެފައި ހުންނަ ބައި. 

 ުގންބާާއއި، ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނު ދޮވެފައިވާ ފެން.  (2)   
މަދުކުރުމަށްޓަކަިއ    )ށ(   ފެން  އެކުލެވޭ  ޕެސްޓިސައިޑު  ނައްތައިލަންޖެހޭ، 

 ޕެސްޓިސައިޑު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެެއވެ. 
ޖެހުމުެގ ކުރިން ބަލިޖެހިފައިވާ ަގސްތަކުެގ  ދަނޑަށް ނުވަތަ ަގސްތަކަށް ބޭސް   (1)   

 ޢަދަދު ނުވަތަ ސަރަހައްދުެގ ބޮޑުމިން އަންދާޒާކުރުން. 
ޕެސްޓިސަިއޑު   (2)    ފެނާ  ފުދޭވަރަށް  ޖަހަން  ަގސްތަކަށް  ބަލިޖެހިފައިވާ 

 މަސްހުނިކުރުން.
 މަސަްއކަތްކުރޭތޯ ބެލުން.ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހަން ެގންުގޅޭ ުގންބާ ރަނަގޅަށް  (3)   
ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އެްއވެސް ތަނަކަށް    25މި ގަވާއިދުެގ    )ނ(  

ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  ފެން  މަސްހުނިެވފައިވާ  ޕެސްޓިސައިޑާ 
 އަޅަިއެގންނުވާނެެއވެ. 

)  )ރ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނައްތައިލަންވާނީ،  1މި  ފެން  ބަޔާންކުރާ  ަގއި   )
ވަސީލަތް  އެވޮޕޮރޭ ޕިޓުެގ  ލައިމް  ހައިޑްރޭޓެޑް  ނުަވތަ  ޓޭންކު  ޝަން 

 ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ. 
( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފެން ނައްތައިލަންވާނީ، ސޯކު  2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  )ބ(  

 ޕިޓު ނުވަތަ ބަޔޯބެޑުެގ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ. 
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ނައްތައިލަންޖެހޭ  
ޕެސްޓިސައިޑު  

 ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުން. 

ުގދަނުަގއި ހުންނަ، ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ޕެސްޓިސަިއޑާއި، ދުަވސް   )ހ( . 30
ޕެސްޓިސައިޑާއި،   ނުފެތޭ  މިންަގނޑަށް  ޕެސްޓިސަިއޑާިއ،  ހަމަވެފައިވާ 
ބަހަށްޓަންވާނީ،   ރައްކައިކޮށްފަިއ  ފެން  ކުންޏާިއ،  ޕެސްޓިސައިޑު 
މިާވ   ތިރީަގއި  ޮގތަށް  ފެތޭ  ޙާލަތަށް  މިންަގނޑުތަކަށާއި،  ުގދަންކުރުމުެގ 

 ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމާ އެކުަގއެވެ. 
 ބަންދުކޮށް، ކޮން ެއއްޗެއްކަން އެނޭގ ޮގތަށް ލޭބަލްކުރުން. (1)   
މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ  ުގދަންކޮށްފައިހުރި އެހެން ޕެސްޓިސައިޑުތަކާ ަވކިން، "ކުނި   (2)   

ަގާވއިދު" ަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގ މަތިން، އީ.ޕީ.އޭ އިން އެކަަމށް ޚާއްޞަކޮށް 
 ހުއްދަދީފައިވާ ތަނެްއަގއި. 

ޕެސްޓިސައިޑުެގ    )ށ(   ެގންުގޅޭ  ަގސްހައްދަން  ޯގތިތެރޭަގިއ  ދަނޑުތަކުަގއާިއ، 
މަވެފައިާވ  ތެރެއިން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑާއި، ދުަވސް ހަ

ނައްތައިލެވެންދެން  ފެން   ކުންޏާއި،  ޕެސްޓިސަިއޑު  ޕެސްޓިސައިޑާއި، 
( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ކަންކަން 1ބަހަށްޓަންވާނީ،  ބަޔާންކުރާ  ަގއި   )

ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު  ކައުންސިލްތަކުންނާއި،  ސިޓީ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 
 ތަންތަނުަގެއވެ.   އެފަދަ ތަކެތި އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުއްދަދީފައި 

     
 ހަތްވަނަ ބައި 

 ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުން 
މުންނާއި ޖަނަވާރު ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި، ޖަނަވާރާިއ،  އާންޕެސްޓިސައިޑަކީ    )ހ( . 31 ޕެސްޓިސައިޑު ފިހާރަ 

ޞިއްޙަތު ފުރުޞަތު   ،މީހުންެގ  ހާސާުވމުެގ  އަރައްކާއަށް  ޕެސްޓިސައިޑުެގ 
ހަދަންވާނީ އެއިން ލިބޭ ޕެސްޓިސައިޑު ވިްއކާ ފިހާރަ    އޮތް ެއއްޗަކަށްވާތީ،

ހިރާސް ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވޭ ތަނެއްަގއެވެ. މިޮގތުން ޕެސްޓިސައިޑު ފިހާރަ 
 ހަދާ ހިންަގންވާނީ ތިރީަގއި ިމވާ ތަންތަނާ ދުރުަގެއވެ. 

 ކެތި ިވއްކައި ތަންތަން.ކާބޯތަ (1)   
 ހަސްފަތާލުތަކާއި، ކުލިނިކުތަކާއި، ފާމަސީތައް.  (2)   
 . ޢާއްމުން ެއްއވެ އުޅޭ ތަންތަން ،މަދަރުސާތަކާއި (3)   
 ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން. (4)   
 ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކާރުބާރު ބޮޑު ބާޒާރުތައް.  (5)   
 ފެންބޮޑުވާ ތަންތަން. ފެންހެދޭ އަދިމޫދާއި، ކުޅިއާިއ،  (6)   
ހަދަންވާނީ،    )ށ(   އެއްަގުމ  ފިހާރަ  އިންޖީނުލީ  ެގންުގޅޭ  ބޭލުމަށް  އަރުާވ 

އުޅަނދުފަހަރަށް   ެއްއަގނމު  ނިއްވާ  އަލިފާން  ފިހާރައިެގ އުޅަނދުފަހަރާއި، 
  ތަނެއްަގއެވެ. ފަސޭހައިން ވަދެނުކުމެވޭކޮންމެވެސް ެއއް ފަރާތަކުން 

 ޕެސްޓިސައިޑު ފިހާރަިއަގއި ތިރީަގއި ިމވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.   )ނ(  
ބޭނުންކުރާ  (1)    ފަރާތްތަކުން  )ަގންނަ  ކައުންޓަރާއި  ވިްއކާ  ޕެސްޓިސައިޑު 

ދައްކަން ބަހަށްޓާފައި ކައުންޓަރ( ، ވިްއކާ ޕެސްޓިސައިޑުެގ އުފެއްދުންތައް  
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ތަނާ  (ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި) ނުވަތަހުންނަ  ތަނާއި،    އި  ހުންނަ  ރައްކާކޮށްފައި 
މަސައްކަތު ތަން އަތްާގތްކޮށްދޭ  ތިބޭ  ބިތްަގނޑު   ީމހުން  ހުންނަންވާނީ 

 ހަދައިެގން ަވކިކޮށްފައި ހުރުން. 
 އަލިފާން ނުހިފާ މާއްދާއަކުން ފަންިގފިލާ ހަދާފައި ހުރުން.  (2)   
ތަޙައްމަލުކުރާ މާއްދާއަކުން ފާރުތަކާއި،  މިނިޓް ވަންދެން އަލިފާން ހިފުން    90 (3)   

ހަދާފަިއ  ހަރުތައް  ބަހަށްޓާ  ޕެސްޓިސައިޑު  ދޮރުތަކާއި،  ބިތްަގނޑުތަކާއި، 
 ހުރުން.

  ަގދަ ،  ނުދާޕެސްޓިސައިޑު ނީރާލަިއެގން  ފަސޭހައިން ސާފުތާހިރުކުރުމަށްޓަކައި   (4)   
ޕެސްޓިސަިއޑު   ދޮރުތަކާއި،  ބިތްަގނޑުތަކާއި،  ފާރުތަކާއި،  މާއްދާއަކުން 
ވިދު  ނުވަތަ  ރެނދު  އެތަންތަނުަގއި  ހުރުމާއި،  ހަދާފައި  ހަރުތައް  ބަހަށްޓާ 

 އި ނުވަތަ ބާ ހެދިފައި ނުވުމާއި، އޮމާންކޮށް ހުރުން.އެޅިފަ
ވެރޭ ޙާލަތެްއަގިއ މަުގމަްއޗަށް   ނުަވތަ ނީރިެގން  ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެެގން (5)   

ބިން އެތެރެައށް  ނުވަތަ  ތަޅުމުެގ  ނުދާޮގތަށާިއ،  ފައިބައިެގން  ަގނޑަށް 
 ތަޅުން އަޅާފައި ހުރުން. ޕެސްޓިސައިޑު ފޫދިެގން ނުދާނެހެން އޮމާންކޮށް

ނިޝާންތަކާއި،   (6)    ރަމްޒުތަކާއި،  ރައްކާތެރިވުމުެގ  ލޭބަލާއި،  ޕެސްޓިސައިޑުެގ 
ދޭހަތައް   އެނޭގ  ތަޞްވީރު  ކިޔަން  ފަސޭހައިން  ވަުގތެްއަގިއވެސް  ހުރިހާ 

 ލިބުން.ވަރަށް ޤުދުރަތީ ނުވަތަ މަޞްނޫޢީ އަލި ތަނުެގ ތެރެއަށް ރަނަގޅަށް  
ތެރެއަށް (7)    ފިހާރައިެގ  ނުލައި  ބޭރުވެ  އެާއކޮންޑިޝަނާ  ވަދެ  ވަިއ   ، ސާފު 

 ކޮންޓްރޯލުކުރެވުން.   ދައުރުވުމާިއ، ތަނުެގ ފިނިހޫނުމިން
 ކެމިކަލް އާތްވާިއ، ަވސް ބޭރުކުރުމަށް އެގްޒޯސްޓް ފަންކާ ހަރުކޮށްފައި ހުރުން. (8)   
ޕްރޫފު   (9)    ފްލޭޝް  ހުރުމާއި،  ލާފައި  ހޮޅިއަށް  ކޮންޑިއުޓު  ނަރުތައް  ކަރަންޓު 

 ދިއްލުންތައް ބޭނުންކުރުން.
ދެހަރު ދޭތެރޭަގިއ  ،  ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނުވުމާއި  7ިގނަެވެގން  ހަރުެގ އުސްމިން   (10)   

ުއނދަުގލެއްނެތި   3މަދުވެެގން   ދޭތެރެއިން  ދެހަރު  ހުރުމާއި،  ފޫޓު 
 ހިނގައިުއޅެވުން. 

ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުެގ އުފެއްދުންތަކުެގ މިންވަރު،  ތަނުެގ    ރައްކާކޮށްފައި (11)   
  ވުމާިއ، ފުނިޖެހި، ތޮއްޖެހިފައި ނުހުރުން.ެއކަށީެގން  ޔާޖާަގ

ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފަިއާވ ކަންވާރުތައް މަތިމަްއޗަށް ބަހަށްޓަންޖެހިއްެގ  (12)   
ހުންނަޙާލަތެއްަގއި   ުއފައްދާފައި   މިއުލޭޝަން()ފޮ  ެގޮގތު  ޕެސްޓިސައިޑު 

ކުނޑިކޮށް   މަތީަގއި  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ހުންނަ  ދިޔާކޮށް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 
ނުވަތަ އޮށްއޮށަށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ބެހެއްޓުާމއި، ދެބާވަތް ޖެހޭޮގތަށް  

 ނުބެހެއްޓުމާއި، ނޫނީ ވަކިން ބެހެއްޓުން.
  ން ކޮންމެ ބާވަތެއް ވަކި  ބިނާކޮށްމައްޗަށް  )ޓަިއޕު(    ޕެސްޓިސައިޑުެގ ބާވަތުެގ (13)   

 ހަރުތަކުގައި ބެހެްއޓުން.



 

19 
 

ޕެސްޓިސަިއޑާ   (14)    ބަހަށްޓާނަމަ  އެއްތަނެްއަގއި  ަގހުކާނާ  ޕެސްޓިސައިޑާއި، 
 އެކަހެރިކޮށް ނުވަތަ ވަކިން ަގހުކާނާ ބެހެއްޓުން.

  ޓައްޕު، ފަދަ ،  ހަން  ކުދި ނުވަތަ ލުއި ކަންވާރުތަްއ ހަރުަގއި ބެހެއްޓުާމއި، (15)   
ބޮޑެތި ޕެސްޓިސައިޑު   ޮގތަށް   ކަންވާރުތައްބަރު ނުވަތަ  ނުޖެހޭ  ތަޅުުމަގއި 

އެްއޗެްއެގ   ިގނަިއން    3ބެހެއްޓުމާއި،    މަތީަގއި ޕަލެޓުފަދަ  ބަރިއަށްުވރެ 
 މަތިމައްޗަށް ނުބެހެއްޓުން.

ބަލަިއފާސްކުރުމަށް   (16)    ެގންުގޅުމަށާއި،  ޕަލެޓުމަތީަގއި އުފުލާ  ފަސޭހަވާޮގތަށް 
 ސަފުސަފަށް ބެހެއްޓުމާއި ދެސަފު ދޭތެރޭަގއި ޖާަގ ބޭްއވުން. 

ރައްކައިކޮށްފައި ނުވަތަ ދައްކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑަށް އިރުެގ ސީދާ ައިވ   (17)   
 ނުލިބޭޮގތަށް ހުރުން.

 ކަންކަން ކުރަންވާނެެއވެ. ުގދަނުެގ ސްޓޮކު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތިރީަގއި މިވާ    )ރ(  
ުގދަނަށް ފުރަތަމަ ވެއްދި ތަކެތި، ފުރަތަމަ ބޭރުކުރުމުެގ އުޞޫލާ އެްއޮގތަށް  (1)   

 ސްޓޮކު ދައުރުކޮށް، ބެލެހެއްޓުން. 
ބެލުމަށް  (2)    ލިބިފަިއވޭތޯ  ެގއްލުމެްއ  ކޮންޓެއިނާއަށް  ނުވަތަ  ލީކުވެފަިއވޭތޯ 

 ަގާވއިދުން ބަލައިފާސްކުރުން. 
ޕެސްޓިސައިޑަށް ދުވަސްހަމަވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ލޭބަލަށް ެގއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ   (3)   

އެ ކިޔަން  ލޭބަލް  މަހަކު  ނުވަތަ  ބެލުމަށް  ފަހަރު    1ނޭގވަރުވޭތޯ 
އެކަން   ލިބިފަިއާވނަމަ  ެގއްލުެމއް  ލޭބަލަށް  ބަލައިފާސްކުރުމާއި، 

 ރަނަގޅުކުރުން. 
ފޮ (4)    ޕެސްޓިސަިއޑު  ހުންނަ  ދިޔާކޮށް ހިކިކޮށް  ތަރަުވމާއި،  މިއުލޭޝަންތައް 

ހުންނަ ފޮމިއުލޭޝަންތައް އަޑިޔަށް ފޭދުމާއި، ޖެލްވުމާއި، ކުލަ ބަދަލުވުން 
 ފަދަ ކަންކަންވެފައި ހުރިތޯ ަގވާއިދުން ބަލައިފާސްކުރުން.

ލީކުެވފައިވާ (5)    ނުވަތަ  ނެތް  ލޭބަލް  ނުވަތަ  ނުވަތަ    ދުވަސްހަމަވެފަިއވާ 
ޕެސްޓިސައިޑު     ނީރުންވެފައިވާ ކަންވާރުތަްއ  ހަލާކުވެފަިއވާ  ނުވަތަ 

ކަންވާރުތަްއ ަވކިކޮށް، ނައްތައިލެވެންދެން ަވކިން ތަނެްއަގިއ ލޭބަލްކޮށްފަިއ 
 ބެހެއްޓުން.

އުފެއްދުންތައް   (6)    ޕެސްޓިސަިއޑުެގ  ބަހަށްޓާފައި  ވިްއކާ  ދައްކަން 
ތަނަ  ނުވަތަ  ހުންނަ  (ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި) ހުންނަ    ށާއި،ރައްކާކޮށްފައި 

މަސައްކަތު  ތަނަ އަތްާގތްކޮށްދޭ  ތިބޭ  ޢާއްމުންނަށް ހުއްދަނެތި  ށް  މީހުން 
ނުވަދެވޭ ޮގތަށް ހަދާފައި ހުރުމާއި، "ނުރައްކާ ޕެސްޓިސައިޑު" ، "ހުއްދަނެތި 
ވަނުން މަނާ" ، "ކައިބޮއި ހެދުންމަނާ" ، "ދުންފަތުެގ ިއސްތިޢުމާލުކުރުން 

"  ، ނުވިްއކާ  18މަނާ"  ކުދިންނަށް  ދަށުެގ  ލިޔެފަިއާވ  އަހަރުން   "
 ލިޔުންކޮޅުތައް ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.

ޕެސްޓިސައިޑުަގިއ ތިރީަގއި މިާވ   )ރ(   ރައްކައިކޮށްފައި ނުވަތަ ދައްކަން ހުންނަ 
 ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 
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ުގޅޭޮގތުން       ބެހެއްޓުމާ  ދީފައިާވ  ރައްކާކޮށްފައި  ލޭބަލްަގއި  ޕެސްޓިސައިޑު 
 އިރުޝާދުތަކާ ެއްއޮގތަށް ރައްކާކުރުން.

ކަންވާރުަގިއ   (1)    އަޞްލު  ބަންދުކޮށްފައިހުރި  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ޕެސްޓިސައިޑު 
 ހުރުން.

އަސަރުކޮށް،   (2)    ނޭދެޭވ  ކަންވާރަށް  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ޕެސްޓިސައިޑު 
އެ ފެންވަރަށާިއ،  ބޭނުންވާޕެސްޓިސައިޑުެގ  ނެރެވުމުެގ އިން  ނަތީޖާ   
ުމްއދަތަށް ަގރަންޓީ  ފިނިހޫނުމިން    ބަދަލުއަތުވެދާނެ  ޤާބިލުކަމަށާއި،  ފަދަ 

 ޙާލަތެްއގައި ރައްކާކޮށްފައި ނުބެހެއްޓުން. މައްޗަށްދާ
ވަރަކަށް  (3)    ެއއްެވސް  ކަންވާރު،  ހުންނަ  ބަންދުކޮށްފަިއ  ޕެސްޓިސައިޑު 

ނުވަތަ  ފެޅިފައި  ނުވަތަ  ވީދިފައި  ނުވަތަ  ތެޅިފަިއ  ނުވަތަ  ރެނދުއެޅިފައި 
ކަންވާރުަގިއ   ނުވަތަ  ިގރިފައި  ނުވަތަ  ކަންފަތިެވފައި  ނުވަތަ  ވިދުއެޅިފައި 

 ދަބަރުޖަހާފައި ނުހުރުން.  
ބަންދު (4)    ވަރަކަށް  ޕެސްޓިސައިޑު  އެްއވެސް  ކަންވާރުން  ހުންނަ  ކޮށްފަިއ 

 ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެފައި ނުަވތަ ވެރިފައި ނުހުރުން.
ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކަންވާރުެގ މަތިަގނޑު ކެނޑިފައި ނުަވތަ   (5)   

 ދޫވެފައި ނުވަތަ ކަންފަތިވެފަިއ ނުވަތަ ިގރިފައި ނުވަތަ ނުހުރުން.
ބަންދުކޮށްފަިއވާ  (6)    ނުވަތަ    ހަރުކޮށްފައިލޭބަލް  ކަންވާރުަގިއ    ޕެސްޓިސައިޑު 

ސަލާމަތުންހުރުމާއި،  ެގއްލުމެއްނުލިބި  ލޭބަލަށް  ހުރުމާއި،  ޗާޕުކޮށްފައި 
 ލޭބަލްެގ ލިޔުންކޮޅުތައް އިނިގރޭސި ބަހުން ނުވަތަ ދިވެހިބަހުން ހުރުން.  

ޤާނޫނުެގ ޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުާމބެހޭ  ދަނޑުވެރިކަުމަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައި (7)   
ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ، ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭޮގތަށް   16

   އް ޗާޕުކޮށްފައިވުން.ބަހާތަ ލޭބަލްެގ އަސާސީ
ކާއި، ރައްކާތެރިވުމުެގ ރަމުޒުތަކާިއ  ހުރިހާ ލިޔުންކޮޅުތަލޭބަލްެގ  ޗާޕުކޮށްފަިއވާ   (8)   

އަތްދަނޑީެގ ދިުގމިނުަގިއ ބަހަށްޓައިެގން    ނިޝާންތަކާއި، ތަޞްވީރު ދޭހަތައް
ކިޔަން   ސާފުކޮށް  އަލީަގއި   ހުންނަ  ޢާއްމުކޮށް  ވަުގތުަގއި  ދުވާލުެގ 

 ވަރުވުން ނުވަތަ ފެންނަަވރުވުން. އެނގޭ 
ރައްކާކުރާ    )ހ( . 32 ޕެސްޓިސައިޑު ގުދަން  ޕެސްޓިސަިއޑު  ޢަދަދެއްެގ  ޕެސްޓިސައިޑު  ިގނަ  ުގދަންތަކަކީ، 

ވެރުމާއި، ޕެސްޓިސަިއޑުެގ އުދާސްއެރުމާިއ، ޕެސްޓިސައިޑުެގ ަވސް  ،  ލީކުވެ 
އެފަދަ  ވާތީ،  ކަމުަގއި  ތަންތަން  އޮތް  ފުރުޞަތު  އަރައްކާއަށް  ފެތުރުމުެގ 
އިންސާނުންނަށާއި،   ޕެސްޓިސަިއޑުން  ހިންަގންވާނީ،  ހަދާ  ތަންތަން 

ތިމާެވއްޓަށް  ހިސާބެއްަގެއވެ.    ޖަނަވާރުންނަށާއި،  ކުޑަކުރެޭވ  ހިރާސް  ލިބޭ 
ހަދައި   ުގދަން  ރަްއކާކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު  ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ  މިޮގތުން 
ހިންަގންވާނީ، މިަގވާޢިދުެގ .... މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ތަންތަނުެގ 
އޮތް   ފުރުޞަތު  ހުޅުހިފުމުެގ  ފަސޭހައިން  ފަދަ   ިމވާ  ތިރީަގއި  އިތުރުން 

 އެވެ. ތަންތަނާ ދުރުަގ
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 ތެލާއި، ޭގސް ރައްކާކުރާ ތަންތަން. (1)   
 ވޯކްޝޮޕްތައް.  (2)   
 ޖަނަވާރު ެގންުގޅޭ ކޮށިތައް.  (3)   
 ފޫޓު ދުރުަގެއވެ.   100ުގދަން ހަދަންވާނީ ބޭނުންކުރާ ފެންވަޅުތަކާ މަދުވެެގން   )ށ(   
ހަދަންވާނީ )ނ(    މަދަރުސާތަކާ،   ުގދަން  ހަސްފަތާލުތަކާ،  ެގތަކާ،  އުޅޭ  މީހުން 

 ފޫޓު ދުރުގައެެވ. 200މީހުން ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނާ 
ޕެސްޓިސައިޑު ރަްއކާކުރާ ުގދަން ވާންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން   )ރ(   

ެގ   ަގވާއިދު"  ކެމިކަލާބެހޭ  "ނުރައްކާތެރި  ތަންފީޒުކުރާ  ދަށުން ހިންަގއި 
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ުގދަނަކަށެވެ. 

) (ބ)    ަގާވއިދުެގ  ވަނަ 32މި  ބަޔާންކުރާ   (  ަގއި  ރ(  ނ،  )ށ،  މާއްދާެގ 
ކަންތައްތަކުެގ އިތުރުން ތިރީަގއި މިވާ ކަންކަން، ޕެސްޓިސައިޑު ުގދަނުަގިއ  

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 
ުގދަނު ތެރޭަގއި ރަނަގޅަށް ަވއި ދައުރުވުން ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ުގދަނުެގ   (1)   

 ކުޑަނުވުން. ފޫޓަށްވުރެ   20-18އުސްމިން 
ޮގތަށް   (2)    ބަންދުކުރެވޭ  ތަޅުލަިއ،  ނުވަދެވޭނެހެން  ފަރާތްތަކަށް  ނެތް  ހުއްދަ 

 ހުރުން.
 ކޮޅިަގނޑުަގނޑުަގއި އަންނަ ަވއިންނާއި، ވިްއސާރައިން ރަްއކާތެރިވުން.  (3)   
ޕެސްޓިސައިޑު   (4)    ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކަިއ،  ވެރުުމން  ލީކުވެ  ޕެސްޓިސައިޑު 

ޮގތަށާއި،   މަދުކުރެވޭ  ވީހާވެސް  ެގންުގޅުން  އުފުލާ  އިތުރު  ކަންވާރުތައް 
ޮގތަށް  ނުކުމެވޭ  ސީދާ  ބޭރަށް  ުގދަނުން  ނުވަދެ،  ތަނަކަށް  އެްއވެސް 

 ހުރުން.ފަރުމާކޮށްފައި 
ނެރެޕެސްޓިސައިޑު   (5)    ބަންދުކުރުމުެގ ،  ކަންވާރުތަްއ  ވެއްދުމަށާިއ، 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ުގދަނުެގ ދޮރާ ތަންކޮޅެއް ދުރުން ހުސް ޖާަގެއއް ބޭްއވުން. 
ނައްތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސަިއޑާއި، ޕެސްޓިސަިއޑު ހުސްކޮށްފަިއވާ ކަންވާރާިއ،   (6)   

 ބޭްއވުން. ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހުސް ޖާަގެއއް 
 ސްޓޮކު ބަލަހަށްޓައި މުަވއްޒަފުން ތިބޭ އޮފީސް ުގދަނާ ވަކިން ހުރުން. (7)   
ހަށި  (8)    ހުރުމާއި،  ވަސީލަތްތައް  ދޮވެހެދުމުެގ  ަގިއ  ފަދަ  ސައިބޯނި  ފެނާއި، 

 ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އާލާތްތައް ޕެސްޓިސައިޑާ ވަކިން ބެހެްއޓޭ ޮގތް ހުރުން.
ަމދުވެެގން  ުގދަނުެގ   (9)    އަށް ވައި ވަދެނުކުމެވޭނެ    150/1ތަޅުުމެގ ޖާަގިއެގ 

 ޖާަގ ހުރުން
ފިނިހޫނުމިން   (10)    ތެރޭެގ  މަްއޗަށް   55ުގދަނު  ސެލްޒިއަސްައށްވުރެ  ދަރަޖަ 

 ނުދާވަރަށް ުގދަނުަގއި ަވއި ދައުރުވުން. 
އި، ޕެސްޓިސައިޑާއި، ދޮންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވާ ނުވަތަ ވެރޭ ޙާލަތެއްގަ  (11)   

ޚާއްޞަ ޖަންުގޝަނަކަށް ޖަމާވާނެހެން ުގދަނުެގ ތަޅަމުެގ ސަތަހައަށްވުރެ  ފެން  
ކޮންކްރީޓުން ބިތްތަކުެގ އެތެރެކައިރިން    ، ކަތި ކާނެއް  ،ސެންޓިމީޓަރ ފުން  15
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ހަދާފަިއ   ނޭޅޭޮގތަށް  ތެރެއަށް  ކާނުެގ  ޢާއްމު  އެތަކެތި  ހުރުމާއި،  ހަދާފައި 
 ހުރުން.

 ުގދަނުެގ މައި ދޮރު ފިޔަވައި ކުއްލި ޙާލަތުަގއި ނުކުންނާނެ ދޮރެއް ހުރުން. (12)   
ފޫޓުެގ    15ެގން ުގދަނުެގ ދެފަރާތުަގއި  ވެއުޅަނދުފަހަރަށް ވަދެވޭނެހެން މަދު (13)   

 ހުސް ޖާގައެއް އޮތުން. 
އަ (14)    މަތީަގިއ  ރައްކާތެރިވުމަށް  "ކައްބޮލެއްެގ  ދެ ންގައިދޭ  ކާލިކޮށްފައިާވ 

ހުއްދަނެތި ވަނުން "  ކައްކަށިަގނޑުެގ ނިޝާނާއެކު ނުރައްކާ ޕެސްޓިސަިއޑު" ،
ލިޔުންކޮޅުތަްއ   މަނާ"  ިއސްތިޢުމާލުކުރުން  "ދުންފަތުެގ  މަނާ" 

އިނިގރޭސިބަހުން   ކުރިމަތީ  ލިޔެފައިވާ  ދިވެހިބަހުންނާއި،  ުގދަނުެގ  ބޯޑު، 
 ންނަ ޮގތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުރުން. ސާފުކޮށް ފެ ބިތުަގާއއި، ުގދަނުެގ ތެރޭަގއި

ނިޝާންތަކާއި   (15)    އަންގައިދޭ  ރައްކާތެރިވުމަށް  ހުންނަ،  ލޭބަލްަގއި  ކަންވާރުެގ 
 ރަމްޒުތަކަށް ުގދަނުެގ މަސައްކަތު މީހުން އަހުލުވެރިވުން.

އަރައްކާއިން  (16)    ކެމިކަލް  އަރަްއކާާއއި،  އަލިފާނުެގ  ލިބިދާނެ 
ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ުގދަންކުރުމުެގ އިރުޝާދުތަކަށް ުގދަނުެގ މަސައްކަތު  

 މީހުން ތަބާވުން.
ޕަކެޓްތަްއ   (17)    ޕެސްޓިސައިޑު  ހުންނަ  ހިކިކޮށް  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ތަރަވުމުން 

ރައްކާތެރިކުރުމަށް   ތެޅުމުން  ރެނދުލާ،  ބެހެއްޓުާމއި،  ފޮށީަގއި  ކާޑުބޯޑު 
 ފުޅިތައްެވސް ކާޑުބޯޑު ފޮށީަގއި ބެހެއްޓުން. ބިއްލޫރި 

ކަންވާރުތަްއ   (18)    ޕެސްޓިސައިޑު  ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި  ބޭނުންކުރުން  ހަރޯށި 
 ފޫޓަށްުވރެ އުސްނުވުން.  7ބަހަށްޓައި ހަރުތައް 

ކަންވާރުތަްއ   (19)    ބަހަށްޓައި  މަތީަގިއ  ޕަލެޓެްއެގ  ފޫޓަށްވުރެ    3.5ކޮންމެ 
 އުސްނުކުރުން. 

ުގދަނުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ެއންމެހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ   (20)   
 އެކަށީެގންވާ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެތަކެތީެގ ބޭނުންކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުން.

ުގދަނުެގ ތަޅުންަގނޑު ހިކިކޮށް ކަހައި ސާފުކުރުުމެގ ބަދަލުަގއި،  ކީހުކުނޑި   (21)   
 ވަތަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ެވކިުއމް ކުލީން ބޭނުންކުރުން.  ނު

ފެން   (22)    ސާފުތާހިރު  ދޮވެސާފުތާހިރުވުމަށް  ީމހުން  މަސައްކަތްކުރާ  ުގދަނުަގއި 
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

އިޖުރާއާތުތަކާ   (23)    ޮގތުެގ  ކަންކުރާނެ  ހިނދެއްަގއި  ދިމާވެއްޖެ  ޙާލަތެއް  ކުއްލި 
 ދީފައިވުން. ުގަދުނަގިއ ަމަސްއަކްތުކާރ ެއްނެމްނަންށ  ، ބެހޭ ތަމްރީނު

ނިޒާުމ   (24)    ދެނަެގތުމުެގ  އަލިފާން  ދުރާލާ  ނިްއިވއާިއ،  އަލިފާން  އެކަށީެގންވާ 
 ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.

ނުވަތަ   (25)    ހިފާ  އަލިފާން  އެކަހެރިކޮށް  މަޞްދަރުތަކާ  އުފެދޭ  ކަނި  އަލިފާން 
 ޕެސްޓިސަިއޑު ުގދަންކުރުން. ހުޅުހިފާ ޒާތުެގ 
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ފަދަ   (26)    ހުށަހެޅިދާނެ  އަރައްކާއަށް  ހުޅުހިފުމުެގ  ޖެހުމުން  އަނެކެއްޗާ  އެކަތި 
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ބާވަތްތައް ވަކިން ބެހެއްޓުން.

ދިޔާކޮށް   (27)    އެތުރުމާއި،  ކަންވާރުތައް  ޕެސްޓިސައިޑު  ނުޖެހޭނެހެން  ތަޅުމުަގއި 
މައްޗަށްާވ   ތުންކޮޅު  ކަންވާރުތައް  ޕެސްޓިސައިޑު  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި 

 ޮގތަށް ބެހެއްޓުން. 
ބޭނުންކުރާ   ދަނޑުގައި 

ޕެސްޓިސައިޑު  
 ރައްކާކުރުން 

ިމާވ    )ހ( . 33 ތިރީަގއި  ތަނުަގއި  ރައްކާކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުަގިއ 
 ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ. ކަންކަން 

ހުރި  (1)    ޮގތަށް  ބަންދުކުރެޭވ  ތަޅުލާ،  ނުވަދެވޭނެހެން  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާނުބެހޭ 
 ރައްކާތެރި ތަނަކަށްވުން.

 މީދާ، ބުޅާ ފަދަ ޖަނަވާރަށް ނުވެދެޭވޮގތަށް ހުރި ތަނަކަށްވުން.  (2)   
ނިދުމަށާއި އަރާމުކުރަން ބޭނުންކުރާ  ކާބޯ ތަކެއްޗާއި، ބޯފެން ގެންގުޅެ،    (3)   

 ތަނަކަށް ނުވުން.
ރައްކާކުރާ  (4)    އެއްޗިހި  ކާންދޭ  ޖަނަވާރަށް  ގެންގުޅޭ،   ޖަނަވާރު  އޮޅު 

 ތަނަކަށް ނުވުން.
 އަލިފާން ގެންގުޅެ، ކައްކައި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށް ނުވުން.  (5)   
ފަދަ  ހޫނު ގަދަވު (6)    އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން  މޫސުމަށް  ން 

ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑަށް ބަދަލުއައިސް، ބަންދުކޮށްފައިވާ  
 ކަށް ނުވުން.  ލިބިދާނެ ފަދަ ތަނަކަންވާރަށާއި، ލޭބަލަށް ގެއްލުން

 ގަދަ ވަޔާއި، ބޯވާރެއިން ރަކާތެރިކަން ލިބޭ ތަނަކަށްވުން.  (7)   
އަވި  ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތަކަށް އިރުގެ ސީދާ   (8)   

  ލިބޭ ތަނަކަށް ނުވުން. 

ކާއި، ރައްކާތެރިވުމުެގ ރަމުޒުތަކާިއ  ހުރިހާ ލިޔުންކޮޅުތަލޭބަލްެގ  ޗާޕުކޮށްފަިއވާ   (9)   
އަތްދަނޑީެގ ދިުގމިނުަގިއ ބަހަށްޓައިެގން    ނިޝާންތަކާއި، ތަޞްވީރު ދޭހަތައް

ކިޔަން   ސާފުކޮށް  އަލީަގއި   ހުންނަ  ޢާއްމުކޮށް  ވަުގތުަގއި  ދުވާލުެގ 
 ވަރަށް ނުވަތަ ފެންނަވަރަށް އަލި ލިބޭ ތަނަކަށްވުން. އެނގޭ 

ސާފު ވަިއ ވަދެ، ބޭރުވުާމއި، އެތެރޭަގއި ދައުރުެވވޭ ޮގތަށް ހުރި ތަނަކަށް  (10)   
 ވުން. 

 ފެން ހެދޭ، ފެން ބޮޑުވާ ތަނަކަށް ނުވުން. (11)   
ހަދާފައިވާ   (12)    މާއްދާއަކުން  ޒާތުގެ  ހިފާ  އަލިފާން  ފަސޭހައިން 

 ތަނަކަށްނުވުން.
 އޮމާންކޮށް ސިމެންތިން ތަޅުން އަޅާފައިވާ ތަނަކަށްވުން. (13)   
ކަމާނުބެހޭ ފަރާތްތައް  "ނުރައްކާ ޕެސްޓިސައިޑު، ވަނުން މަނާ" ފަދަ   (14)   

 ނުވަނުމަށް އިންޒާރުދޭ ލިޔުންކޮޅުތައް ލިޔެފައި ހުރުން. 
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ހުރުމާއި،   (15)    ކަންވާރުަގއި  އަޞްލު  ބަންދުކުރި  ފުރަތަމަ  ޕެސްޓިސައިޑު 
ކިޔަން   ސާފުކޮށް  ލިޔުންކޮޅުތައް  ލޭބަލްކޮށްފަިއވުާމއި،  ރަނަގޅަށް 

 އެނޭގވަރުވުން. 
ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުގައި  
ޕެސްޓިސައިޑު  

 ރައްކާކުރެވޭނެ މިންވަރު 

ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރެވޭނީ މި    )ހ( . 34 ދަނޑުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
 ގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށެވެ.   2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  

ހައްދާ   ތެރޭގައި  ގޯތި 
ބޭނުންކުރާ   ގަސްތަކަށް 

ޕެސްޓިސައިޑު  
 ރައްކާކުރުން 

ޕެސްޓިސަިއޑު    )ހ( . 35 ެގންުގޅޭ  ބޭނުންކުރަން  ަގސްތަކަށް  ހައްދާ  ތެރޭަގއި  ޯގތި 
 ރައްކާކުރާ ތަނުަގއި ތިރީަގއި މިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

ފުރަތަމަ   (1)    ހުރުމާއި،  ޕެސްޓިސައިޑު  ކަންވާރުަގއި  އަޞްލު  ބަންދުކުރި 
ކިޔަން   ސާފުކޮށް  ލިޔުންކޮޅުތައް  ލޭބަލްކޮށްފަިއވުާމއި،  ރަނަގޅަށް 

 އެނޭގވަރުވުން. 
ނިދަން  (2)    ނުވުމާއި،  ތަނަކަށް  ބޭނުންކުރާ  ވަދެއުޅޭ،  މީހުން  އާންމުކޮށް 

 ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށް ނުވުން. 
ގެންގުޅޭ ޕެޓު ޖަނަވާރަށް    ،ކުޑަކުދިންނަށާއި  މީހުންނަށާއި،  ކަމާނުބެހޭ (3)   

 ތަނަކަށްވުން. ވެވޭފަދަ  ތަޅުލައި ބަންދުކުރެވޭގާތްނު
ެއއްޗެއްަގއި   (4)    ފަދަ  ކަފޭރާއެްއ  ބަންދުކުރެވޭ  އުހުަގިއ    5ތަޅުލައި  ފޫޓު 

 ރައްކައިކުރުން. 
ކާއި، ރައްކާތެރިވުމުެގ ރަމުޒުތަކާިއ  ލިޔުންކޮޅުތަހުރިހާ  ލޭބަލްެގ  ޗާޕުކޮށްފަިއވާ   (5)   

އަތްދަނޑީެގ ދިުގމިނުަގިއ ބަހަށްޓައިެގން    ނިޝާންތަކާއި، ތަޞްވީރު ދޭހަތައް
ކިޔަން   ސާފުކޮށް  އަލީަގއި   ހުންނަ  ޢާއްމުކޮށް  ވަުގތުަގއި  ދުވާލުެގ 

 ވަރަށް ނުވަތަ ފެންނަވަރަށް އަލި ލިބޭ ތަނަކަށްވުން. އެނގޭ 
އަވި  ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތަކަށް އިރުގެ ސީދާ   (6)   

  ލިބޭ ތަނަކަށް ނުވުން. 
ސާފު ވަިއ ވަދެ، ބޭރުވުާމއި، އެތެރޭަގއި ދައުރުެވވޭ ޮގތަށް ހުރި ތަނަކަށް  (7)   

 ވުން. 
ހައްދާ   ގޯތިތެރޭގައި 
ބޭނުންކުރާ   ގަސްތަކަށް 

ޕެސްޓިސައިޑު  
 ރައްކާކުރެވޭނެ މިންވަރު 

ބޭނުންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑު ޯގތިތެރޭަގއި ހައްދާ ަގސްތަކަށް    )ހ( . 36
 ގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށެވެ.   3ރައްކާކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  

 އަށްވަނަ ބައި 
 އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ޕެސްޓިސައިޑު ގެންދިޔުން 

އުފުލާ   ޕެސްޓިސައިޑު 
 އުޅަނދު 

ފަދަ   )ހ( . 37 އެރުން  ާއިވ  އުދާސްެވެގން  ވެރުމާއި،  ނީރުންވުމާިއ،  ޕެސްޓިސައިޑު 
ހާދިސާތަކަށް ހާސާވުމުެގ އަރަްއކާއިން އުޅަނދުަގއި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި،  
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ތިބޭ ޖަނަވާރާއި، ޖަނަވާރުެގ ކާނާއާިއ، އިންސާނުން ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން 
  24ރަްއކާތެރިކުރެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަްއ ައޅާފަިއވާ އުޅަނދެްއަގއި މެނުވީ  ތަކެތި  

 ަގޑިއިރަށްވުރެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު އުފުލަިއެގންނުވާނެެއވެ. 
  ފޮށިތަކަށް   ހުންނަ  ބަންދުކޮށްފައި  ޕެސްޓިސައިޑު  އަރުވާބޭލުުމގައި  އުޅަނދަށް  )ށ(  

 އަޅައިަގންނާނެހެން   ޮގތަކަށް  ފަދަ  ލިބޭ  ެގއްލުމެއް  ކަންވާރުތަކަށް  ނުވަތަ
  އުފުލިފައި   ތަންތަނާއި،  ހުންނަ  އެތުވިފައި  ނުވަތަ   ދާރަނެިގފައި  ތޫނުކޮށް
 . ހުރެެގންނުވާނެއެވެ އުޅަނދުަގއި ތަކެތި ފަދަ ބޯލްޓު މޮހޮރު ހުންނަ

  ހުންނަތަނުން   ބަހަށްޓާފައި   ޕެސްޓިސައިޑު  އުފުލަންވާނީ   ޕެސްޓިސައިޑު  )ނ(  
  ލެވިފައި   ހުރަހެއް  ޮގތަށް  ނުފޯރާ  ާއވި  ޕެސްޓިސައިޑު  ހަމައަށް  ޑްރަިއވަރާ

 . އުޅަނދެްއަގެއވެ
  ނުބަލަހަށްޓައި  އުޅަނދު  އެރުވުމަށްފަހު  ޕެސްޓިސައިޑު   އުޅަނދަށް  )ރ(  

 . ދޫކޮށްލައިެގންނުވާނެެއވެ
އަނެއް   )ހ( . 38 ޕެސްޓިސައިޑު އުފުލުން  މާއްދާގެ  ތަނަށް  އެއްތަނުން  ގެންދިއުމުގައި  ޕެސްޓިސައިޑު 

އަނެއްތަނަށް   އެންތަނުން  ޝީޓުގައި  މަޢުލޫމާތު  ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ 
 ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަބަންވާނެއެވެ. 

ކަންވާރުތައް    )ށ(   ކުރިން،   އުޅަނދަށްޕެސްޓިސައިޑު  އެތަކެތި    އެރުވުމުގެ 
ރަނގަޅު    އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ހުރީ އެކަށީގެންވާ  ގެންދިއުމަށް 

 ޙާލަތުގައިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 
ލުއި    )ނ(   ކަންވާރުތައް  ބަރު  އަތުރާއިރު  ޕެސްޓިސައިޑު  އުޅަނދުގައި 

 ކަންވާރުތަކުގެ މަތީގައި ބަހަށްޓައިގެންނުވާނެއެވެ. 
ކާބޯތަކެްއޗާިއ،  އެްއަގމުަގއި ނުވަތަ ކަނޑުަގއި ދުއްވާ ކުދި ުއޅަނދުފަހަރުަގއި    )ރ(  

ކާނާއާ ޖަނަވާރުެގ  އެހެނިހެން  ޖަނަވާރާއި،  ބޭނުންކުރާ  އިންސާނުން  ިއ، 
 ނުވާނެެއވެ. އިެގންއުފުލަ ޑުޕެސްޓިސައި ތަކެއްޗާއެކު 

ހިބަހުންނާއި، ޕެސްޓިސައިޑު އުފުލާއިރު ޕެސްޓިސައިޑުކަން އެނޭގޮގތަށް ދިވެ   )ބ(  
 އިނިގރޭސި ބަހުން ލޭބަލްކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެެވ. 

އުޅަނދުފަހަރުގައި    )ޅ(   ބޮޑެތި  ދުއްވައި  ކަނޑުގައި  ނުވަތަ  އެއްގަމުގައި 
އި، އިންސާނުން ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެްއޗާިއ، ޖަނަވާރާއި، ޖަނަވާރުެގ ކާނާއާ 

މަދު   ތަކެއްޗާެއކު  އެއްތަނުން  އެހެނިހެން  ޕެސްޓިސައިޑު  ޢަދަދެއްެގ 
އަނެއްތަނަށް ެގންދާނަމަ، އުފުލަންވާނީ، އެތަކެތީަގއި ނުޖެހޭޮގތަށް ބިތްޖަހައި 

   ވަކިކޮށްެގންނެެވ.
ޑެކު    )ކ(    ގިނަ  ޑެކަށްވުރެ  އެއް  އުޅަނދުގައި  އުފުލާ  ޕެސްޓިސައިޑު 

ކާނާއާއަޅާފައިވާނަމަ   ޖަނަވާރުެގ  ޖަނަވާރާއި،  ިއ، ކާބޯތަކެއްޗާއި، 
އިންސާނުން ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ތަކެތި ބަހަށްޓާފައި ހުންނަ ޑެކުެގ މަތީ 

 ޑެކުަގއި ޕެސްޓިސައިޑު ބަހަށްޓައިެގން ނުވާނެެއވެ. 
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ތިބުމަށް    )އ(    މީހުން  ފަހަރުގައި  އުޅަނދު  އުފުލާއިރު  ޕެސްޓިސައިޑު 
 ބަހަށްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ ޚާއްޞަކޮށްފައި ތަންތަނުގައި ޕެސްޓިސައިޑު 

ޕެސްޓިސައިޑު    )ވ(    ފަހަރުގައި  އުޅަނދު  އުފުލާއިރު  ޕެސްޓިސައިޑު 
 ބަހަށްޓަންވާނީ ވައިވަދެ ދައުރުވާ، އުދާސްނުވާ ތަނެއްގައެވެ.

އުފުލާ    )މ(   ޕެސްޓިސައިޑު  ގެންދާއިރު  ޕެސްޓިސަޑު  ދުރުހިސާބުތަކަށް 
ޕެސްޓިސައިޑު  އާލާތްތަކާއި،  ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  ހަށި  އުޅަނދުގައި 
އެހީ  ޞިއްޙި  ފުރަތަމަ  ސާމާނާއި،  ސާފުކުރާ  ވެރުން  ނީރުންވުމާއި 

 ފޯރުކޮށްދޭ ސާމާނާއި، އަލިފާން ނިއްވި ހުންނަންވާނެއެވެ. 
ޑުރައިވަރު    )ފ(   އުޅަނދުގެ  އަރުވައިބާލަންވާނީ  ޕެސްޓިސައިޑު  އުޅަނދަށް 

 ނުވަތަ ކައްޕިތާނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.  
އުޅަނދަށް ޕެސްޓިސައިޑު އެރުވުމުގެ ކުރިން ޕެސްޓިސައިޑު ނީރުންވެ،    )ދ(  

ހުރިކަން   ސަލާމަތުން  ލޭބަލް  ކަންވާރާއި،  ވެރިފައިނުވާކަމާއި، 
 ވެ. ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ

ޕެސްޓިސައިޑު އުފުލާއިރު ލޭބަލާއި، ބަންދުކޮށްފައިވާ ކާޑުބޯޑު ފޮށިތައް    )ތ(  
އެއްޗަކުން   ސަތަރިގަނޑުފަދަ  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ތެމުމުން 

 ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތައް ނިވާކުރަންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ    )ލ(   އަތުރަންވާނީ  އުޅަނދުގައި  ކަންވާރުތައް  ޕެސްޓިސައިޑު 

ބަހަށްޓަންވާނީ އަރިއަޅައިލައިގެން ފައިބައިގެންނުދާނެހެން ހަމަޖެހޭގޮތަށް  
 ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.  

ފަދަ    )ގ(    ހުށަހެޅިދާނެ  އަރައްކާއަށް  ހުޅުހިފުމުެގ  ޖެހުމުން  އަނެކެއްޗާ  އެކަތި 
ބަހަށްޓަންވާނީ ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ޮގތަށް ަވކިާވ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ ބާވަތްތައް  

 ޮގތަށެވެ. 
އުޅަނދުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތައް އަތުރާއިރު ބަހަށްޓަންވާނީ ދިޔާ      )ޏ(  

ޕެސްޓިސައިޑުގެ މަތީގައި ހިކި  ޕެސްޓިސައިޑު ހުންނަ ގޮތަށެވެ. އަދި  
އެހެނިހެން   ބަހަށްޓަންވާނީ،  ވައްތަރުގެ ޕެސްޓިސައިޑުގައި  ހާބިސައިޑު 

 ނުޖެހޭގޮތަށެވެ. 
ގަހުކާނާއާއެކު ޕެސްޓިސައިޑު އުފުލާނަމަ ޕެސްޓިސައިޑު ބަހަށްޓަންވަނީ    )ސ(  

 ގަހުކާނާގައި ނުޖެހޭގޮތަށް ވަކިންނެވެ. 
ދިޔާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް    )ޑ(   

ބާރުވެފައިކަން  ގެންދާއިރު އުފުލަންވާ  ނީ، މަތިގަނޑު ނުވަތަ އުނގުރި 
 ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ތުންކޮޅު މައްޗަށްވާ ގޮތަށް ބަހައްޓައިގެންނެވެ.
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އުޅަނދަށް    )ޒ(    ނީރުންވެ،   ބޭލުމަށްފަހު  ޕެސްޓިސައިޑު  އުޅަނދުން 
ސާފުކުރުމުގެ   ޕެސްޓިސައިޑު  ވެރިފައިހުރިނަމަ  ޕެސްޓިސައިޑު 

 އިޖުރާއާތުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 
ބޭލުމަށްފަހު    )ޓ(   ޕެސްޓިސައިޑު  ޖަނަވާރާއި،  އުޅަނދުން  ކާބޯތަކެއްޗާިއ، 

ކާނާއާ ތަކެތި ޖަނަވާރުެގ  އެހެނިހެން  ބޭނުންކުރާ  އިންސާނުން  ިއ، 
ތަން  ބެހެއްޓި  ޕެސްޓިސައިޑު  އުޅަނދުަގއި  އުފުލަންވާނީ  އެއުޅަނދުަގއި 

 ރުމަށްފަހުއެވެ. ދޮވެސާފުކު
ޙާލަތުގައި    )ޔ(    ކުރާ  ދަތުރެއް  ދިގު  އަރުވައިގެން  ޕެސްޓިސައިޑު 

ޕެސްޓިސައިޑު ނީރުންވެ، އުޅނަދަށް ޕެސްޓިސައިޑު ފައިބައިފާ ހުރިތޯ  
 ބެލުމަށް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. 

ލަކުޑި ފަދަ  ޕެސްޓިސައިޑު އުފުލާ އުޅަނދުގައި ޕެސްޓި ބަހަށްޓާ ތަން    )ޕ(  
މާއްދާއަކުން ހަދާފައިވާނަމަ، ޕެސްޓިސައިޑު ބެހެއްޓުމުގެ   ޒާތުގެ  ފޯވާ 
އެއްޗެއް  ކަހަލަ  ސަތަރިގަނޑެއް  ނުވަތަ  ރަބަރު  ދަށުން  ކުރިން 

 އަޅަންވާނެއެވެ. 
ހިފައިގެންގުޅޭއިރު    )ޖ(   ބާލާއިރުއާއި،  އަރުވާ  ކަންވާރުތައް  ޕެސްޓިސައިޑު 

ތެޅި،  ކަހައިލައިގެން ނުވަތަ ސޮހިގެން  ގޮސް، ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރު 
ރައްކާތެރިކުރުމަށް   ދިއުމުން  ވީދައިގެން  ނުވަތަ  އިރައިގެން 

 ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. 
 ނުވަވަނަ ބައި 

 ލައިސަންސް ދޫކުރުން 
ގުޅޭ   ޕެސްޓިސައިޑާ 
ހިންގުމުގެ   މުޢާމަލާތްތައް 

 ލައިސަންސް 

ކަންކަން    )ހ( . 39 މިވާ  ދޫކުރާ  ތިރީގައި  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ކުރަންވާނީ، 
ފުރިހަމަވާ   ޝަރުޠުތައް  ލައިސަންސްގެ  އޮންނަ،  ލައިސަންސް 

 ފަރާތްތަކުންނެވެ. 
 ޕެސްޓިސައިޑު އިމްޕޯޓުކުރުން. (1)   
 ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކުން.  (2)   
 ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ބަންދުކުރުން. (3)   
 އުފެއްދުން. ޕެސްޓިސައިޑު  (4)   
 ޕެސްޓިސައިޑު އެކްސްޕޯޓުކުރުން. (5)   
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ، ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް    )ށ(  

ނުވަތަ   މިނިސްޓްރީން  ދޫކުރާނީ،  ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކަށް  ހިންގާ 
 ފަރާތްތަކުންނެވެ. މިނިސްޓްރީން އެކަން ކުރަން ޙަވާލުކުރާ 

އެދެވޭނެ   ލައިސަންސަށް 
 ފަރާތްތައް 

މި ގަވާއިދުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ، ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް    )ހ( . 40
 ހިންގުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ. 
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ޤާނޫނު(    ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ )ވިޔަފާރި    2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   
 ނުވަތަ ؛ ން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުންގެ ދަށު

ނަންބަރު   (2)    ޤާނޫނު )  2003/1ޤާނޫނު  ދަށުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ  ގެ   )
 ނުވަތަ ؛ ކުންޖަމްޢިއްޔާއަރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  

ގަވާއިދުގެ   (3)    )  39މި  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (  1ވަނަ 
ކަންތައްކުރާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގައި އިމްޕޯޓަރެއްގެ  

 ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން. 
އެދި   ލައިސަންސަށް 
ކުރިން   ހުށަހެޅުމުގެ 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  
 ކަންތައްތައް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ( ގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  39މި ގަވާއިދުގެ    )ހ( . 41
މިވާ   ހުށަހަޅައިނަމަ ތިރީގައި  އެދި  ލައިސަންސަށް  ކުރުމަށް  ކަންތައް 

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ. 

ނަންބަރު   (1)    ކެމިކަލާބެހޭ   R-1057/2019ގަވާއިދު  )ނުރައްކާތެރި 
ޑިފެންސްގައި   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދަށުން  ގެ  ގަވާއިދު( 

 ؛ވާ ގުދަނެއް ހުރުންރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް އެގުދަން    32މި ގަވާއިދުގެ   (2)   

 އަދި ؛ ފެތުން
ތަމްރީނު   (3)    ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ  ހިފައިގެންގުޅުމާއި،  ޕެސްޓިސައިޑު 

 ލިބިފައިވުން. 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ( ގައި  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  39މި ގަވާއިދުގެ    )ށ(  

މިވާ   ހުށަހަޅައިނަމަ ތިރީގައި  އެދި  ލައިސަންސަށް  ކުރުމަށް  ކަންތައް 
 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ    31މި ގަވާއިދުގެ   (1)   
 ؛ ފިހާރައެއް ހުރުން

(  1ގެ )  ގެ )ހ(މި މާއްދާފިހާރައިގެ ދަށުން ގުދަނެއް ގެންގުޅޭނަމަ   (2)   
 އަދި؛ ބަޔާންކުރާ ގުދަނަކަށްވުން ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2އަދި )

   (3) ( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ކަންކަން  3މި  ބަޔާންކުރާ  ގައި   )
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  39މި ގަވާއިދުގެ    )ނ(  
މިވާ   ހުށަހަޅައިނަމަ ތިރީގައި  އެދި  ލައިސަންސަށް  ކުރުމަށް  ކަންތައް 

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ. 
)  )ހ(މާއްދާގެ    މި (1)    )1ގެ  އަދި  ނަންބަރުގައި 2(  ވަނަ   )  

 އަދި؛ ދަނެއް ހުރުންބަޔާންކުރާގު
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ޝާޢިޢުކުރާމިނިސްޓްރީގެ   (2)    އަލުން    ވެބްސައިޓުގައި  މިންގަނޑުތަކަށް 
 އަދި؛ ބަންދުކުރާ ތަން ފެތުން 

 ކަމާގުޅޭ އާލާތްތައް ހޯދައިފައި ހުރުން. ( 3)   
   (4) ( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ކަންކަން  3މި  ބަޔާންކުރާ  ގައި   )

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. 
ޕެސްޓިސައިޑު   (5)    އަނެއްތަނަށް  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  އެއްތަނުން  އުފުލައި 

 ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވުން. 
( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  39މި ގަވާއިދުގެ    )ރ(  

މިވާ   ހުށަހަޅައިނަމަ ތިރީގައި  އެދި  ލައިސަންސަށް  ކުރުމަށް  ކަންތައް 
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ. ކަންތައްތައް  

ޝާޢިޢުކުރާ   (1)    ވެބްސައިޓުގައި  ފެތޭ  މިނިސްޓްރީގެ  މިންގަނޑުތަކަށް 
 އަދި ؛ ކާރުޚާނާއެއް ހުރުން 

މާއްދާ (2)    )  )ހ(ގެ  މި  )1ގެ  އަދި  ނަންބަރުގައި 2(  ވަނަ   )  
 ދަނެއް ހުރުން. ބަޔާންކުރާގު

ބަޔާންކުރާ ކަންކަމާއި، މި މާއްދާގެ  ( ގައި  3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3)   
 ( ބަޔާންކުރާ ކަންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. 3)ނ( ގެ )

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  39މި ގަވާއިދުގެ    )ބ(  
ކަންތައް ކުރުމަށް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅައިނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ(  

( )1ގެ   ،)2( އަދި  ނަނ3ް(  ވަނަ  ކަންކަން  (  ބަޔާންކުރާ  ބަރުގައި 
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ. 

އެދި   ލައިސަންސަށް 
ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ 
ހުންނަންޖެހޭ   ކިބައިގައި 

 ޝަރުޠުތައް 

(  4(، )3(، )2(، )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  39މި ގަވާއިދުގެ    )ހ( . 42
( ކަންކަން  5އަދި  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ  ކުރުމުގެ  ( 

ފުރިހަމަވާ   އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  ހުށަހެޅޭނީ،  އެދި  ލައިސަންސަށް 
 ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާ ފަރާތަކީ، އެފަރާތުން ގެންގުޅޭ   (1)   
އަރައްކާއާއި،  ތާސީރާއި،  ވިހާގެ  އެކުލެވޭ  ޕެސްޓިސައިޑުގައި 

ހިފައިގެންގުޅު އާއްމުކޮށް  އެބޭނުންކުރުމާއި،  ހިރާސްއާއި،  ހުރި  މުގައި 
މިންވަރަށް   އެކަށީގެންވާ  މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ  ޢިލްމު  އެބޭނުންކުރުމާބެހޭ 
ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުމާއި، އެހިރާސް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ކުޑަކުރުމަށް  

 ؛ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވުން 
 ؛ބިލު ފަރާތެއް  ކަމުގައިވުން ފަންނީ ގޮތުން ޤާ  (2)   
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ގުޅުންހުރި   (3)    އެއާ  ބޭނުންކުރުމާއި،  އިޚުތިޔާރުކުރުމާއި،  ޕެސްޓިސައިޑު 
ހިރާސްތަކާބެހޭ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު، ޕެސްޓިސައިޑު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް  

 އަދި ؛ ފޯރުކޮށްދެވޭފަދަ ފަންނީގޮތުން ޤާބިލު ފަރާތަކަށްވުން 
ފަރާތް  (4)    ބޭނުންކުރާ  ބަންދުކޮށް،  ރަނގަޅަށް  ރަނގަޅު،  ތަކަށް  ފެންވަރު 

އުފެއްދުންތައް  ޕެސްޓިސައިޑުގެ  ލޭބަލްކޮށްފައިވާ  ބަހަކުން  ދޭހަވާ 
 ފޯރުކޮށްދެވޭފަދަ ޤާބިލު ފަރާތަކަށްވުން. 

އެދި   ލައިސަންސަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ހުށަހަޅާނީ،    )ހ( . 43 އެދި  ވެބްސައިޓުގައި  ލައިސަންސަށް  މިނިސްޓްރީގެ 
އުސޫލާއި   ފޯމުޝާޢިއުކުރާ   ބަޔާންކުރާ  ފޯމުގައި  އެ  މެދުވެރިކޮށް، 

( ގައި ބަޔާންކުރާ  1ޖަދުވަލު )  ދުގެމި ގަވާއި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
ހުއްދަދީފައިވާ   މިނިސްޓްރީން  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއަށް  ފީއާއެކު 

 އިދާރާއަކަށެވެ. ސަރުކާރުގެ 
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    39ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު މި ގަވާއިދުގެ    )ށ(  
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ  5( އަދި )4(، )3(، )2(، )1ގެ )

ކަންތައްތަކެއް  ނުވަތަ  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

ބައިތަކެއް    )ނ(   ހުރިހާ  ފޯމުގެ  ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  ލައިސަންސަށް 
 ފުރިހަމަކުރުމާއެކު، ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

އެދި   ލައިސަންސަށް 
ހުށަހެޅުން   ހުށަހަޅާ 

 ބަލައިނުގަތުން 

ނުވަތަ    )ހ( . 44 ކަންކަން  މިވާ  ތިރީގައި  ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  ލައިސަންސަށް 
ބަލައެއް  ފޯމު  ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަކޮށްފައި  ކަމެއް  ކުރެ  ކަންކަމުން 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތައް ފުރިހަކޮށްފައި ނުވުން.  (1)   
 ފޯމުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވުން.  (2)   
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ، ފޯމާއެކު ހުށަނޭޅުން.  (3)   
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   (4)    ކިބަިއަގއި  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

 ޝަރުޠުތަކުން ކުރެ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުނުކޮށްދެވުން. 
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުެގ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުން   (5)   

 ކުރެ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން. 
ފަރާތްތަކުެގ  (6)    ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ފަރާތްތައްކަމުަގއި  އެދެވޭނެ  ލައިސަންސަށް 

 ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުން.
 ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.  )ހ( . 45 ލައިސަންސް ދޫކުރުން 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    40ގަވާއިދުގެ  ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ މި   (1)   
( އޮފް  1ގެ  ސެޓްފިކެޓް  ފަރާތަކުންނަމަ  ބަޔާންކުރާ  ގައި   )

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން. 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    40ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ މި ގަވާއިދުގެ   (2)   

( އޮފް  2ގެ  ސެޓްފިކެޓް  ފަރާތަކުންނަމަ  ބަޔާންކުރާ  ގައި   )
 ރެޖިސްޓްރޭޝަން. 

ގޮތުގައި   (3)    އިމްޕޯޓަރެއްގެ  ސާވިސްގައި  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް 
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން. 

ނަންބަރު   (4)    ޓެކްސް    2011/10ޤާނޫނު  އަގުން  ޚިދުމަތުގެ  )މުދަލާއި 
ދަށު   ނެގުމުގެ  ގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނު(  ފަރާތަކުންނަމަ  ން 

 ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓިފިކެޓް. 

ހުއްދަ  (5)    ބޭނުންކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ދޫކުރާ،  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ؛ މާލޭ 
ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ދޫކުރާ،  

 ކަމާގުޅުންހުރި ހުއްދަތައް. 
(  4(، )3(، )2(، )1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ    39މި ގަވާއިދުގެ    )ނ(  

( ކުރުމަށް  5އަދި  ކަންތައްތައް  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )
ތަންތަން   ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި  ދޫކުރާނީ،  ލައިސަންސް 
ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގަވާއިދުގައި  މި  ބަލައިފާސްކުރުމަށްފަހު 

 އެވެ.މިންގަނޑުތަކަށް އެތަންތަން ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު
( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައް  1އްދާގެ )ހ( ގެ )މާ  39  ގެމި ގަވާއިދު  (1)   

 ކުރާނަމަ ގުދަން ބަލައިފާސްކުރުން. 
ގަވާއިދުގެ   (2)    )  39މި  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރާ  2ވަނަ  ގައި   )

 ކަންތައް ކުރާނަމަ ފިހާރައާއި، ގުދަން ބަލައިފާސްކުރުން.
)  39ގަވާއިދުގެ  މި   (3)    ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރާ  3ވަނަ  ގައި   )

 ކަންތައް ކުރާނަމަ އަލުން ބަންދުކުރާ ތަނާއި، ގުދަން ބަލައިފާސްކުރުން. 
( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައް  4މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  39  މި ގަވާއިދުގެ (4)   

 ކުރާނަމަ ކާރުޚާނާއާއި، ގުދަން ބަލައިފާސްކުރުން. 
ގަވާ (5)    )  39އިދުގެ  މި  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރާ  5ވަނަ  ގައި   )

 ކަންތައް ކުރާނަމަ ގުދަން ބަލައިފާސްކުރުން. 
ލައިސަންސްގެ  

 ޝަރުޠުތައް 
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި    )ހ( . 46

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް 
ގަވާއިދުގެ   (1)    މި  މުއްދަތުގައި،  ބައިގައި    10ލައިސަންސްގެ  ވަނަ 

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ    ބެލެހެއްޓުމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރިކޯޑު
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މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެރެކޯޑުތައް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ  
ދެއްކޭނެހެ އެރެކޯޑުތައް  މަދުވެގެން  ހިނދެއްގައި  އަހަރުދުވަހުގެ    5ން 
 މުއްދަތަށް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.

ގަވާއިދުގެ   (2)    މާއްދާގައި    57އަދި    56،  55،  54،  53މި  ވަނަ 
)ހަޔެއް( މަހެއްގެ ރިކޯރޑު،    6ބަޔާންކުރާ ރެކޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  

މަހުގެ   އަންނަ  ދުވަހުގެ    10ޖެހިގެން  ވަނަ  ކުރިން  )ދިހަ( 
 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން. 

ލައިސަންސް ދީފައިވާ ތަނުގައި ލައިސަންސްގެ ޞައްޙަ ކޮޕީއެއް، ހުރިހާ  (3)   
މިނިސްޓްރީން   ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީން  ގެންގުޅުމާއި،  ވަގުތެއްގައިވެސް 
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ލައިސަންސް ދެއްކުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެފަރާތަކަށް  

 ން. ލައިސަންސް ދެއްކު
މިނިސްޓްރީން   (4)    ބެހޭގޮތުން  ޕެސްޓިސައިޑަކާ  ކޮންމެ  ވިއްކާ 

އާންމުކޮށްފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިބަހުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  
ކޮންމެ   ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ގަންނަ  ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޕެސްޓިސައިޑު 

 ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރަކާއެކު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދިނުން.
އުފައްދާ   (6)    ގުދަނުގައާއި،  ރައްކާކުރާ  ފިހާރައާއި،  ވިއްކާ  ޕެސްޓިސައިޑު 

ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަރައްކާއާއި، 
ސަބަބުން    ،ސަލާމަތާއި ޕެސްޓިސައިޑުގެ  ރައްކާތެރިކަމާއި، 

ގޮތުން   ރައްކާތެރިވުމުގެ  ޙާދިސާތަކުން  ނުރައްކާތެރި  ކުރިމަތިވެދާނެ 
އަޅަންޖެހޭ   ބޭނުންކުރުމުގައި  ހިފައިގެންގުޅުމުގައާއި،  ޕެސްޓިސައިޑު 
ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެފަދަ ޙާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަންކުރާނެ  

 ނުގެ ޙާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާބެހޭ ތަމްރީނުދިނުން.  ގޮތާއި، އަލިފާ 
ޕެސްޓިސައިޑުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ހާދިސާތައް ކަމާގުޅޭ ދައުލަތުގެ   (7)   

 އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓުކުރުން. 
ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ   (8)   

ރައްކާތެރިވުމަށް ރަނގަޅުގޮތުގައި  ހިރާސްތަކުން  ބޭނުން  އޭގެ  ޓަކައި 
ފަރާތްތައް   ބޭނުންކުރާ  ގަނެ،  ޕެސްޓިސައިޑު  ގުޅޭގޮތުން  ހިފުމާ 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.  
(  4(، )3(، )2(، )1ގެ ))ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ    39މި ގަވާއިދުގެ    )ށ(  

( ނަންބަރުގައި  5އަދި  ވަނަ  ކުރުމަށް  (  ކަންތައްތައް  ބަޔާންކުރާ 
މުއްދަތުގައި   ލައިސަންސްގެ  ފަރާތްތަކުން  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް 

 ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
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އެކަށީގެ (1)    ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  ހަށި  ފަރާތްތަކަށް  ންވާ  މަސައްކަތްކުރާ 
 އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޞިއްޙީ   (2)    ވީހާއަވަހަކަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  އެހީގެ  ޞިއްހީ  ފުރަތަމަ 
ފަރުވާދޭ ހަސްފަތާލަކަށް ނުވަތަ ކުލިނިކަކަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު  

 ހަމަޖައްސައިދިނުން. 
 ،ސާފުތާހިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގައި ދޮވުމަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި،   (3)   

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 
ނަގައި،   (4)    އެތަކެތި  ޙާދިސާތަކުގައި  ވެރޭ  ނީރުންވުމާއި،  ޕެސްޓިސައިޑު 

 ސާފުކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. 
ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު   (5)   

ގޮތެއްގެ މަތިން އެކްޓިވް އަދި ޕެސިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް  
 ޤާއިމުކުރުން. 

ޢާއްމު   (6)    ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  މާޙައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ 
 ޞިއްހަތާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.

ފެންވަރުގެންގުޅޭ   (7)    އިމުގައި ،  ޕެސްޓިސައިޑުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ހިފެހެއްޓުން.

 ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.    
ހިނދެއްަގިއ    )ނ(   ދިމާވާ  ޙާލަތެއް  ކުއްލި  ުގޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  މިވާ  ތިރީަގއި 

ުގދަނުަގއި   އިޖުރާއާތުތައް،  ޮގތުެގ  މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލުކުރާނެ 
 މުވަްއޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނަޮގތަށް ުގދަނުަގއި ހުންނަންވާނެެއވެ. 

 ޕެސްޓިސައިޑު ނިރުންވެ ވެރުން. (1)   
 ޕެސްޓިސައިޑުން ހަށިަގނޑަށް ލިބޭ ެގއްލުމާއި ވިހަވުން.  (2)   
 އަލިފާނުެގ ޙާދިސާ.  (3)   
 އަލިފާން ނިއްވުން.  (4)   
 ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީ (5)   

ފެށިގެން    )ހ( . 47 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު  ތާރީޚުން  ދޫކުރި  ލައިސަންސް  މުއްދަތަކީ،  ލައިސަންސްގެ 
 )އެކެއް( އަހަރެވެ.  1މީލާދީ 

ލައިސަންސްގައި  
 ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ތިރީގައި    )ހ( . 48 ލައިސަންސްގައި  ދޫކުރާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ބަޔާންކުރާ  މި 
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ލައިސަންސް ނަންބަރު.  (1)   
 ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚާއި، ލައިސަންސް މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު. (2)   
 ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް. (3)   
 ނަންބަރު. ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން   (4)   
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(  4(، )3(، )2(، )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  39މި ގަވާއިދުގެ   (5)   
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކުރަން  5އަދި )

 ހުށަހަޅާ ކަންތައް ނުވަތަ ކަންތައްތައް.  
(  4(، )3(، )2(، )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  39މި ގަވާއިދުގެ   (6)   

ޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކުރަން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބ5ައަދި )
 ހުށަހަޅާ ކަންތައް ނުވަތަ ކަންތައްތައް ހިންގާ ތަނުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް.

 ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް. (7)   
ލައިސަންސް  
 އައުކޮށްދިނުން 

ހުށަހަޅާނީ،    )ހ( . 49 އެދި  އައުކޮށްދިނުމަށް  މިނިސްޓްރީގެ  ލައިސަންސް 
މެދުވެރިކޮށް، އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރާ    ފޯމުވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއުކުރާ  

( ގައި 1ޖަދުވަލު )  ދުގެމި ގަވާއި   އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،
މިނިސްޓްރީން   ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއަށް  ފީއާއެކު  ބަޔާންކުރާ 

 އިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށެވެ. ހުއްދަދީފަ
 

ބައިތަކެއް   )ށ(   ހުރިހާ  ފޯމުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  އައުކުރުމަށް  ލައިސަންސް 
ފުރިހަމަކޮށް، ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާއެކު ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ  

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  30މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    39ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ    )ނ(  

(1(  ،)2(  ،)3(  ،)4( އަދި  ބަޔާންކުރާ  5(  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )
ކަންތައްތައް   ނުވަތަ  ކަން  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ 

 މިންގަނޑަށް ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބަލައިފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.  
ގެއްލިގެން   ލައިސަންސް 
ހަލާކުވެގެން   ނުވަތަ 

 އައުކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސެއް     . 50
ލައިސަންސްގެ   އެދި  ކޮޕީއަކަށް  އޭގެ  ހަލާކުވެގެން  ނުވަތަ  ގެއްލިގެން 
ވެރިފަރާތުން މިނިސްޓްރީގައި ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ އެއްވެސް ފީއަކާ  

 ނުލައި އޭގެ ކޮޕީއެއް ހަދައިދޭންވާނެއެވެ. 

ބަދަލު   ލައިސަންސަށް 
 ގެނައުން 

ގަވާއި  )ހ( . 51 ދަށުން  މި  ތިރީަގއި  ދުެގ  މުއްދަތުަގއި،  ލަިއސަންސްެގ  ދޫކޮށްފައިވާ 
  ވެރިފަރާތުން   ލައިސަންސްެގބަޔާންކުރާ ކަމަކުން ކުރެ ކަެމއް މެދުވެރިެވެގން  

  ލިޔުމުން   ެގނެސްދިނުމަށްބަދަލު  ލައިސަންސަށް  އެްއޮގތަށް  އެބަދަލާ
ނުނަާގ    އެދިއްޖެނަމަ ފީއެްއ  އިތުރު  މުއްދަތަށް  ބާކީ  ލައިސަންސްެގ 

 ލައިސަންސަށް ބަދަލު ެގނެސްދޭންވާނެއެެވ. 
ޤާނޫނަކަށް  (1)    ކަާމުގޅުންހުރި  ތަންފީޒުކުރާ  އިދާރާއަކުން  އެހެން  ސަރުކާރުެގ 

 ނުވަތަ ަގވާއިދަކަށް ބަދަލެއް ައއުން.
 ލުވުން.ޤާނޫނީ ޝަޙުޞު ބަދަލުވުމަކާނުލައި ނަން ބަދަ (2)   
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ވަގުތީ   ލައިސަންސް 
ހިފެހެއްޓުމާއި،   ގޮތުން 

 ބާޠިލުކުރުން 

މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ   )ހ( . 52 ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންތަްއތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ  ތިރީަގއި 
ބާރު  ބާޠިލުކުރުމުެގ  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމުެގ  ަވުގތީޮގތުން  ލައިސަންސް 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 
ަގާވއިދުެގ ފިޔަަވޅު ެއޅުމުެގ ބަިއެގ ދަށުން ލަިއސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް މި   (1)   

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތެއް މެދުެވރިވުން. 
 ލައިސަންސްެގ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުން. (2)   
އިތުރު   (3)    ކަންކަމުެގ  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ކުރެޭވނެކަމަށް  ދަށުން  ލައިސަންސްެގ 

 ކަންކަންކުރުން. 
ނުަވތަ   (4)    ަގޞްދަކާނުލައި  ޙާލަތެްއ  އޮތް  ދޫކުރިއިރު  ލައިސަންސް 

 ަގސްދަކާލައިެގން ބަދަލުވުން. 
ދުެގ ދަށުން ދޫކުރިފަހުން އެލައިސަންސެއް ހޯދުމަށް މި ަގވާއިލައިސަންސެއް   (5)   

ޞައްޙަނޫން   ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ފަރާތުން  ލިޔެކިޔުންތަކެްއކަމަށް އެދުނު 
 މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަަގކުރެވުން. 

ގަވާއިދުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުެގ ރެޖިސްޓްރޭޝަން   މި (6)   
 ކަމާުގޅޭ އިދާރާއަކުން ބާޠިލުކުރުން ނުވަތަ ވަުގތީޮގތުން ހިފެހެއްޓުން. 

ރާތުެގ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ގަވާއިދުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަ  މި  )ށ(  
އިދާރާއަކުން   ކަމާުގޅޭ  ހިފެހެއްޓުމަށް  ވަުގތީޮގތުން  ނުވަތަ  ބާޠިލުކުރުމަށް 
ނިންމި ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށް، ރެޖިސްޓްރޭޝަން ވަުގތީޮގތުން ހިފަހައްޓަން  
ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ، އެނިންމުމާ އެއްޮގތަށް  

 ން ދޫކުރާ ލައިސަންސާމެދުވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. ަގާވއިދުެގ ދަށު މި
ތެރޭަގއި    މި  )ނ(   ުމްއދަތުެގ  ލައިސަންސެްއެގ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ަގާވއިދުެގ 

ބޭނުންވެއްޖެ  ބާޠިލުކުރަން  ލައިސަންސް  ވެރިފަރާތުން  ލައިސަންސްެގ 
ތާރީޚުެގ ެއދޭ  ބާޠިލުކުރަން  ކުރިން    7  ހިނދެއްަގއި  ދުވަސް  )ހަތް( 

 މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ލިޔުުމން އަންަގންވާނެއެެވ. 
ބާޠިލުކުރުމުެގ    )ރ(   ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމުެގ  ޮގތުން  ަވުގތީ   30ލައިސަންސް 

ނުވަތަ  )ތިރީސް(   ހިފަހައްޓާ  ޮގތުން  ަވުގތީ  ލައިސަންސް  ކުރިން  ދުވަސް 
ކަމާ ުގޅޭޮގތުން ޢަމަލުކުރަންވީ ބާޠިލުކުރާ ސަބަބާއި، ހިފަހައްޓާ މުއްދަތާއި، އެ 

 ޮގތް ލައިސަންސްެގ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންަގންވާނެއެވެ. 
ހަމަވުމުން،   )ބ(   މުއްދަތު  ހިފެހެއްޓުމުެގ  ލައިސަންސް  ޮގތުން  ވަުގތީ 

 ލައިސަންސްެގ ވެރި ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންަގންވާނެެއވެ. 
( ނުވަތަ 4( ނުވަތަ )3( ނުވަތަ )2ނުވަތަ )(  1ެގ )ހ( ެގ )މި މާއްދާ  )ޅ(  

 ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެެގން ުމއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން 5)
ބާކީ މުއްދަތަށްވާ ފީ، ލައިސަންސްެގ ވެރިފަރާތަށް   ބާޠިލުކުރާ ލައިސަންސްެގ

 މިނިސްޓްރީން އަނބުރާ ރައްދުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  
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 ދިހަވަނަ ބައި 
 ޑު ބެލެހެއްޓުން ރެކޯ 

އިމްޕޯޓުކުރާ  
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ދަފުތަރު 

އެބާވަތެއް    )ހ( . 53 އަދި  ޕެސްޓިސައިޑަކާއި  ބާވަތެއްގެ  ކޮންމެ  އިމްޕޯޓުކުރާ 
ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މިންވަރަކާ ބެހޭގޮތުން ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު  

ފަރާތުން   އިމްޕޯޓުކުރާ  ދަފުތަރެއް،  އަދާހަމަކޮށް  ހިމެނޭ  ގަވާއިދުން 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 އިމްޕޯޓުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް. (1)   
 އެކްސްޕޯޓުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.  (2)   
 އިމްޕޯޓުކުރި ތާރީޚު.  (3)   
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރި ނަމާއި، ޢާއްމުނަން.  (4)   
 ފޯމިއުލޭޝަނާއި، ކޮންސެންޓްރޭޝަން. (5)   
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް.  (6)   
 ބަންދުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ޢަދަދު.  (7)   
 ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުގެ ބާވަތް.  (8)   
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރާއި، ބެޗް ނަންބަރު.  (9)   
 އުފެއްދި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ވެބްސައިޓު.  (10)   

އެކްސްޕޯޓުކުރާ  
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ދަފުތަރު 

އެބާވަތެއް    )ހ( . 54 އަދި  ޕެސްޓިސައިޑަކާއި  ބާވަތެއްގެ  ކޮންމެ  އެކްސްޕޯޓުކުރާ 
ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މިންވަރަކާ ބެހޭގޮތުން ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު  

އަދާހަމަކޮށް  ހިމެނޭ   ގަވާއިދުން  ފަރާތުން  އެކްސްޕޯޓުކުރާ  ދަފުތަރެއް، 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 އެކްސްޕޯޓުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް. (1)   
 އިމްޕޯޓުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. (2)   
 އެކްސްޕޯޓުކުރި ތާރީޚު.  (3)   
 ޢާއްމުނަން. ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރި ނަމާއި،  (4)   
 ފޯމިއުލޭޝަނާއި، ކޮންސެންޓްރޭޝަން. (5)   
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް.  (6)   
 ބަންދުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ޢަދަދު.  (7)   
 ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުގެ ބާވަތް.  (8)   
 ނަންބަރާއި، ބެޗް ނަންބަރު. ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  (9)   
 އުފެއްދި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ވެބްސައިޓު.  (10)   
 އުފެއްދި އަޞްލު ޤައުމު.  (11)   
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އަލުން ބަންދުކުރާ  
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ދަފުތަރު 

  އެބާވަތެއް   އަދި  ޕެސްޓިސައިޑަކާއި  ބާވަތެއްގެ  ކޮންމެ އަލުން ބަންދުކުރާ    )ހ( . 55
  މިވާ   ތިރީގައި  ބެހޭގޮތުން  މިންވަރަކާ  ކޮންމެ  ބަންދުކޮށްފައިވާއަލުން  
  ގަވާއިދުން   ފަރާތުން  އަލުން ބަންދުކުރާ  ދަފުތަރެއް،  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ  އަދާހަމަކޮށް
 އިމްޕޯޓުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް. (1)   
 އެޑްރެސް. އެކްސްޕޯޓުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި  (2)   
 އިމްޕޯޓުކުރި ތާރީޚު.  (3)   
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރި ނަމާއި، ޢާއްމުނަން.  (4)   
 ފޯމިއުލޭޝަނާއި، ކޮންސެންޓްރޭޝަން. (5)   
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް.  (6)   
 ބަންދުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ޢަދަދު.  (7)   
 ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުގެ ބާވަތް. ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ  (8)   
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރާއި، ބެޗް ނަންބަރު.  (9)   
 އުފެއްދި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ވެބްސައިޓު.  (10)   
 އަލުން ބަންދުކުރި ތާރީޚު.  (11)   
 އަލުން ބަންދުކުރި މިންވަރާއި، ޢަދަދު.  (12)   
 . ބާވަތް  ކަންވާރުގެ  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ނުވަތައަލުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޮތް   (13)   

އުފައްދާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ  
 ދަފުތަރު 

ކޮންމެ  )ހ( . 56    އެބާވަތެއް   އަދި  ޕެސްޓިސައިޑަކާއި  ބާވަތެއްގެ  އުފައްދާ 
  މަޢުލޫމާތު   މިވާ  ތިރީގައި  ބެހޭގޮތުން  މިންވަރަކާ  ކޮންމެ  ބަންދުކޮށްފައިވާ

އުފައްދާ  ދަފުތަރެއް،  ހިމެނޭ   ގަވާއިދުން   ފަރާތުން  ޕެސްޓިސައިޑު 
 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ  އަދާހަމަކޮށް

 އުފެއްދި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް. (1)   
 އުފެއްދި ކާރުޚާނާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. (2)   
 އުފެއްދި ތާރީޚު.  (3)   
 ޢާއްމުނަން. ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރި ނަމާއި،  (4)   
 ފޯމިއުލޭޝަނާއި، ކޮންސެންޓްރޭޝަން. (5)   
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް.  (6)   
 ބަންދުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ޢަދަދު.  (7)   
 ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުގެ ބާވަތް.  (8)   
 ނަންބަރާއި، ބެޗް ނަންބަރު. ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  (9)   
 ސަޕްލިމެންޓަރީ ނުވަތަ މާސްޓާ ލޭބަލް. (10)   
 މާއްދާެގ ރަްއކާތެރިކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. (11)   
 އުފެއްދިޮގތުެގ ތަފުޞީލީ ރިޕޯޓު. (12)   
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 ސެޓިފިކެޓު. ޕެސްޓިސައިޑުެގ ފެންވަރާބެހޭ މިންަގނޑުތަކާިއ، ތަޙުލީލު (13)   
 ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރަން ބޭނުކުރާ މާއްދާެގ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. (14)   
ހިމެނޭ   (15)    އޭަގއި  ސިފަތަކާިއ،  ޚާއްޞަ  ޙަރަކާތުެގ  ކެމިކަލް  ޕެސްޓިސައިޑުެގ 

 ވިހާެގ ތާސީރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.
 ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު.ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވުމުެގ ޤާބިލުކަމާއި،   (16)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ އަސަރު ދެމިހުރުމާބެހޭ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. (17)   
 އިންސާނުންނަށާއި، ޖަނަވާރުންނަށާއި، ތިމާެވއްޓަށް ހުރި ހިރާސްެގ ރިޕޯޓު.  (18)   

ވިއްކައި ޕެސްޓިސައިޑުގެ  
 ދަފުތަރު  

ބާވަތެއްގެ    )ހ( . 57 ކޮންމެ  ވިއްކާ  ފިހާރައިން  ވިއްކާ  ޕެސްޓިސައިޑު 
ޕެސްޓިސައިޑަކާއި އަދި އެބާވަތެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މިންވަރަކާ  
ގަވާއިދުން   ދަފުތަރެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  މިވާ  ތިރީގައި  ބެހޭގޮތުން 

 އަދާހަމަކޮށް ބަލަހަށްޓަންވާނެއެވެ. 
 ނުވަތަ ނަންބަރާއި، އެޑްރެސް.ފިހާރައިގެ ނަން   (1)   
 ގަތް ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު.  (2)   
 ވިއްކި ތާރީޚު.  (3)   
 ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރި ނަމާއި، ޢާއްމު ނަން.  (4)   
ކޮންސެންޓްރޭޝަން  (5)    ފޮމިއުލޭޝަނާއި،  ޕެސްޓިސަިއޑުެގ  ވިްއކި 

 )ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޮގތާިއ، ޮއލަމިން(.
 ވިްއކި ޕެސްޓިސައިޑުެގ ބާވަތް.  (6)   
 ވިްއކި ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ޢަދަދު.  (7)   
 ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑު މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.  (8)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ޢަދަދު.ހަލާކުވި ޕެސްޓިސައިޑުެގ ޢަދަދާއި މުއްދަތު ހަމަވި  (9)   
 ބާކީހުރި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ޢަދަދު.  (10)   

ގުދަނުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭގޮތުން ތިރީގައި މިވާ    )ހ( . 58 ގުދަނުގެ ދަފުތަރު 
އަދާހަމަކޮށް   ގަވާޢިދުން  ދަފުތަރެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު 

 ބަލަހަށްޓަންވާނެއެވެ.   
 ުގދަނުެގ ނަން ނުވަތަ ނަންބަރާއި އެޑްރެސް.  (1)   
 ވިްއކި ފަރާތުެގ ނަމާއި ެއޑްރެސް. (2)   
 ވިއްކި ފަރާތުގެ އިންވޮއިން ނަންބަރާއި، ތާރީޚު.  (3)   
 ަގތް ފަރާތުެގ ނަމާއި ެއޑްރެސް. (4)   
 ޕެސްޓިސައިޑު ުގރޫޕު.  (5)   
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ބާވަތް.  (6)   
 ފޮމިއުލޭޝަނާއި، ކޮންސެންޓްރޭޝަން )ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ޮގތާއި، އޮލަމިން(. (7)   
 ޕެސްޓިސަިއޑުެގ ވިޔަފާރި ނަމާއި، އާއްމު ނަން.ކޮންމެ ބާވަތެްއެގ  (8)   
 ކޮންމެ ބާވަތެއް ބަންދުކޮށްފަިއވާ މިންވަރާިއ، ޢަދަދު.  (9)   
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 ކޮންމެ ބާވަތެއް މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚު.  (10)   
 ކޮންމެ ބާވަތެއް ުގދަނަށް ވެްއދި ޢަދަދާއި، ތާރީޚު.  (11)   
 ކޮންމެ ބާވަތެއް ުގދަނުން ނެރުނު ޢަދަދާއި، ތާރީޚު.  (12)   
 ކޮންމެ ބާވަތަކުން ހަލާކުވި ޢަދަދާއި މުއްދަތު ހަމަވި ޢަދަދު. (13)   
 ކޮންމެ ބާވަތަކުން ބާކީ ހުރި ޢަދަދު. (14)   

ނައްތައިލަންޖެހޭ  
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ދަފުތަރު 

ގުދަނުންނާއި    )ހ( . 59 ހިންގާ  ލިބިގެން  ލައިސަންސް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
މިވާ   ތިރީގައި  ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭގޮތުން  ނައްތައިލަންޖެހޭ  ފިހާރައިން 
އަދާހަމަކޮށް   ގަވާޢިދުން  ދަފުތަރެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު 

 ބަލަހަށްޓަންވާނެއެވެ.   
 ނަން/ނަންބަރު. ފިހާރަ ނުވަތަ ގުދަނުގެ   (1)   
 ޢާއްމު ނަމާއި، ވިޔަފާރި ނަން. (2)   
 ފޮމިއުލޭޝަނާއި، ކޮންސެންޓްރޭޝަން. (3)   
 ކެމިކަލް ގުރޫޕު. (4)   
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް.  (5)   
 ކަންވާރުގެ ބާވަތާއި، ބަންދުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ޢަދަދު. (6)   
 އުފެއްދި ތާރީޚު.  (7)   
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ޙާލަތާއި، ކަންވާރުގެ ޙާލަތު.  (8)   
 ނައްތައިލަންޖެހޭ ސަބަބު.  (9)   

ކުއްލި ޙާލަތުގައި  
 ބޭނުންކުރާ ދަފުތަރު 

ކުއްލި ޙާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދެއްަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްލި ޙާލަތުެގ    )ހ( . 60
ޕްލޭނެއް، ުގދަންތެރެ ފިޔަވަިއ ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ރައްކާތެރި ތަނެއްަގިއ 
 ެގންުގޅެންވާނެެއވެ. މިޕްލޭނުަގއި ތިރީަގއި މިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެންވާނެއެވެ.  

ރަްއކާކޮށްފައިވާ  (1)    އެނޭގ،    ުގދަނުަގއި  ޢަދަދު  ބާވަތާިއ،  ޕެސްޓިސައިޑުެގ 
 އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ ލިސްޓެއް. 

 މާއްދާެގ ރަްއކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކާއި، ލޭބަލްތައް.  (2)   
އަލިފާން ހިފުމުެގ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ ވިހަކަން ފަދަ ވަކި ޚާްއޞަ އަރައްކާތައް   (3)   

ތަނުެގ ހުންނަ   ޮގތާއި،  ރައްކާކޮށްފައިާވ  ުގދަނުަގއި  ޕެސްޓިސައިޑުތަްއ 
 ތަފުޞީލު.

ތަންތަނުެގ   (4)    ބަންދުކުރެވޭ  ވޭލްވްތައް  ހޮޅިތަކުެގ  ކާނުތަކާއި،  ޢިމާރާތާއި، 
 ތަފުޞީލު ޕްލޭން. 

ޕެސްޓިސައިޑު ވިހަވުުމެގ ޙާދިސާއެއް ދިާމވާ ހިނދެއްަގއި ުގޅޭނެ ހަސްފަތާލާ  (5)   
 ނުވަތަ އެމްބިއުލޭންސާ ުގޅޭނެ ނަންބަރު.ނަން 

ޙާދިސާެއްއ  (6)    އަލިފާނުެގ  ނުވަތަ  ޙާލަތެއްަގއި  ވެރޭ  ނިރުންވެ  ޕެސްޓިސައިޑު 
ކުރިމަތިވާ ހިނދެއްަގއި ުގޅުަމށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ 

 ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސާިވސްއާ ުގޅޭނެ ނަންބަރު.
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ުގޅޭނެ  ުގދަނުެގ   (7)    ފަރާތާ  ހުންނަ  ޙަވާލުވެ  ހިންުގމާ  ނުވަތަ  ފަރާތާ  ވެރި 
 ނަންބަރު.

 އެގާރަވަނަ ބައި 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  
 ނޯޓިސް ދިނުން 

ގަވާއިދުެގ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭ ފަރާތަކަށް ]ފިޔަަވޅު އެޅުމުެގ ނޯޓިސް[   މި  )ހ( . 61
 ދޭންވާނެެއވެ. މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން އެއް 

  ކަންކަން   އަންނަނިވި  ނޯޓިހުަގއި،  ދޭ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  )ށ(  
 . ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ؛ އެޑްރެސްނޯޓިސް ރައްދުވާ ފަރާތުެގ ނަާމއި  (1)   

 ؛ތަފުސީލުރަކާތުެގ ހަ ޚިލާފު ަގވާއިދާ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރި (2)   
ޖޫރިމަނާެގ ފަިއސާ ދައްކަންޖެހޭ   ،ފިޔަވަޅުެގ ޮގތުަގއި ޖޫރިމަނާއެްއ ކުރެވޭނަމަ (3)   

 ؛ ދައްކަންޖެހޭ ތަނެއް ނުވަތަ ޮގތެއް  ،އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި

 ؛ ަގާވއިދުެގ ކޮން މާއްދާައކުން ކަން ނާއި ފަިއވަނީ ޤާނޫޅާފިޔަވަޅު އަ (4)   

 ސޮއި.  މާއި،މަޤާ ،ނޯޓިސް ދޫކުރާ ފަރާތުެގ ނަމާއި  (5)   

 މަޢުލޫމާތު   ނޯޓިސްތަކުެގ  ެއޅުމުެގ  ފިޔަަވޅު  ައޅާ  ދަށުން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  )ހ(  
 . ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ ނިޒާމެއް ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ ރައްކައުކުރުމަށް

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  
 ނޯޓިސް މުރާޖަޢާކުރުން 

ފަރާތަކުން  ަގާވއިދު  މި  )ށ( . 62 ރައްދުވާ  ނޯޓިސް  އެޅުުމެގ  ފިޔަަވޅު  ދަށުން  ެގ 
  ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން   ނޯޓިހެއްނޯޓިސްއާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ، އެ  

ބަންދުނޫން އެ  ()ފަހެއް  5  ސަރުކާރު  ތެރޭަގިއ  ފިޔަވަޅު    ދުވަހުެގ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމުން ރަށްމުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަ

 މެއްށް ހުށަހެޅުރަމާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓަ  މި  )ނ(  
ފެށިެގން ތާރީޚުން  ނޫން    ލިބޭ  ބަންދު  ދުވަހުެގ    )ތިރީސް(  30ސަރުކާރު 

އެ ޮގތެްއ ން  މިނިސްޓްރީ  ގައިމެދު  ނޯޓިހާމެދު  ތެރޭަގއި  ނިންމާ 
 އަންަގންވާނެެއވެ. 

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ    30މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން    މި  )ރ(  
ނުވަތަ މި   ނުާވނަމަ  ފައި ޅައިޓަށް ހުށަހކޯތެރޭަގއި ނޯޓިސް ބާޠިލުކުރުަމށް  

ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިން ފިޔަވަޅު މުރާޖަޢާކޮށް ފިޔަވަޅު ެއޅުމުެގ ނޯޓިސް 
އެ    30  ބާޠިލުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ތެރޭަގިއ،  ދުވަހުެގ   ނޯޓިހުަގއި)ތިރީސް( 

ދައްޅައިކަނޑައަ ފައިސާ  ޖޫރިމަނާެގ  ނޯޓިހުަގިއ  ނުވާނަމަ،  ކާފައިފަިއވާ 
 ދަރަންޏެއްކަމުަގއި ބަލަިއ، މިނިސްޓްރީެގ  ފައިސާައކީ ދައުލަތަށް ދަްއކަންޖެހޭ

 ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

މި ަގާވއިދުެގ ދަށުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅިފަިއވަނީ މި ަގވާއިދުެގ ދަށުން   )ހ( . 63 ކޮމިޓީ   މުރާޖަޢާކުރާ 
އަދި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   ކަނޑައެޅުމަށާއި  ެއއްޮގތަށްތޯ  އިޖުރާއަތްތަކާ 

މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ދޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ނޯޓިހާ 
ޝަކުވާތަްއ   ހުށަހަޅާ  މުއްދަތުަގއި  ލިބިދޭ  ހުށަހެޅުމަށް  ޝަކުވާ  ުގޅިެގން 
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"  7ބެލުމަށް   ހިމެނޭ  މިނިސްޓަރު  މުރާޖަމެންބަރުން  ކޮމިޓީ"އެްއ  ޢާކުރާ 
 ކުލަވައިލަން ވާނެެއވެ. އެ

ވަކިކުރާނީ  މުރާޖަ  )ށ(   ޢައްޔަންކުރުމާއި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް  ޢާކުރާ 
 މިނިސްޓަރެވެ. 

ޝަރުޠުތައް މުރާޖަ  )ނ(   އަންނަނިިވ  ޢައްޔަންކުރަންވާނީ  ކޮމިޓީއަށް  ޢާކުރާ 
 ފުރިހަމަވާ ފަރާތެކެވެ. 

 ؛ނުވުން ކަމުގައި ފަރާތެއް އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމެއް ސިޔާސީ (1)   
 މިނިސްޓްރީަގއި ދާއިމީ ވަޒީފާެއއް އަދާކުރަމުންދާ މުަވއްޒަފެްއ ކަމުަގިއވުން.  (2)   

ެއ    މުރާޖަޢާކުރާ  )ރ(   ެގންދިއުމަށް،  ކުރިއަށް  ބަްއދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީެގ 
މެންބަރުން  )ތިނެއް(    3ބައްދަލުވުމެްއެގ މުޤައްރިރު ހިމެނޭ ޮގތަށް މަދުވެެގން  

 ތިބެންވާނެއެެވ. 

އަންނަނިިވ    މުރާޖަޢާކުރާ  )ބ(   މުރާޖަޢާކުރުމުަގއި  ފިޔަވަޅު  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ 
ފައިވާ ފިޔަވަޅަށް  ޅާއަކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފިޔަަވޅު ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ  

 ނޯޓިހެއް ދިނުމަށް އެންިގދާނެއެެވ.  އައުބަދަލުެގނެސް 

 ؛މައްޗަށްކަމެއްަގ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ނޯޓިހުގައި އެޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު (1)   
 ފިޔަވަޅު އެޅުމުަގއި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ހެކީެގ މައްޗަށް.   (2)   

 ބާރަވަނަ ބައި 

 ކުށާއި އަދަބުތައް 

  ނެތި   ލައިސަންސް 
 މަސައްކަތްކުރުން 

  ކަމެއްކުރާ   ތެރެއިން  ކަންކަމުެގ  އަންނަނިވި  މެނުވީ  ލިބިެގން  ލައިސަންސް  )ހ( . 64
 ޮގތުެގމަތިން   ބަޔާންކުރާ   ގައި  (ށ)  މާއްދާެގ  މި  އަދަބަކީ،  ފަރާތުެގ

 .ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ
 ؛ން ނުަވތަ އަލުން ބަންދުކުރުންޕެސްޓިސައިޑް އުފެއްދު  (1)   

 ؛ކުރުންއެކްސްޕޯޓު ނުަވތަ  ކުރުންޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓު  (2)   

 ޕެސްޓިސައިޑް ިވއްކުން.   (3)   

  ފަރާތެއްގެ   ޢަމަލެއްކޮށްފި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ   މި  )ށ(  
  މިންވަރަށް   ގެ ޕެސްޓިސައިޑު  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކުށްކުރުމަށް  އަދަބަކީ،
 . ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ ގޮތުގެމަތިން  އަންނަނިވި ބަލައި

- ދަށްނަމަ ކިލޯްގރާމަށް ުވރެ  5ނުަވތަ  ލީޓަރު 5ރު ެގ މިންަވސްޓިސައްުި ޕެ  (1)   

 )ފަންސަީވސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 25،000/

 10  ލީޓަރު  10އި  ކިލޯްގރާމާ  6ނުަވތަ    ލީޓަރު  6ރު  ެގ މިންަވސްޓިސައިޑް ޕެ  (2)   

ދެމެދުނަމަ  ކިލޯްގރާމާ ރުފިޔާއިން    75،000/-  ހާސް(  ފަހެއް  )ހަތްދިހަ 

 ޖޫރިމަނާ ކުރުން.
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މަތިނަމަ  ކިލޯްގރާމަށް ުވރެ    11ނުަވތަ    ލީޓަރު  11ރު  ެގ މިންަވޕެސްޓިސައިޑް   (3)   

 )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 100،000/-

  ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 
  ޕެސްޓިސައިޑް 
 ރައްކާކުރުން 

  ތަނެއްގައި،   ގެންގުޅޭ   ޖަނަވާރު  ނުވަތަ  ތަނެއްގައި،   ދިރިއުޅޭ  މީހުން  )ހ( . 65
  ގެންގުޅޭ   ކާނާ  ޖަނަވާރުގެ   ނުވަތަ  އުފެއްދުންތައް،   ކާބޯތަކެތީގެ  ނުވަތަ

  އަދަބަކީ،   ފަރާތުގެ  ބަހައްޓާ  ރައްކާކޮށްފައި  ޕެސްޓިސައިޑް  ތަނެއްގައި
  ބަލައި   މިންވަރަށް  ޕެސްޓިސައިޑްގެ  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކުށްކުރުމަށް
 . ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ ގޮތުގެމަތިން  އަންނަނިވި

މަތިނަމަ  ކިލޯްގރާމަށް ުވރެ    6ނުަވތަ    ލީޓަރު  6ރު  ެގ މިންަވޕެސްޓިސައިޑް   (1)   

 )ފަނަރަ ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 15،000/-

މިންަވސްޓިސައިޑް ޕެ  (2)      ލީޓަރު   10އި  ކިލޯްގރާމާ  6ނުަވތަ    ލީޓަރު  7ރު  ެގ 

ދެމެދުނަމަ  ކިލޯްގރާމާ  10ނުަވތަ   ހާސް(   45،000/-  ފަހެއް  )ސާޅީސް 

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން.

މަތިނަމަ  ކިލޯްގރާމަށް ުވރެ    11ނުަވތަ    ލީޓަރު  11ރު  ެގ މިންަވޕެސްޓިސައިޑް   (3)   

ހާސް)  60،000/- ޖޫރިމަނާފަސްދޮޅަސް  ރުފިޔާއިން    ނުަވތަ އަދި/ން  ކުރު ( 

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން. 

  ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 
  ޕެސްޓިސައިޑް 
  ގެންގުޅުމާއި، 

  އަތުގައި  ރައްކާކުރުމާއި، 
  ބެހެއްޓުމާއި 
 ބޭނުންކުރުން 

 ޕެސްޓިސައިޑް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  މެނުވީ،  ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  )ހ( . 66
  ބެހެއްޓުން،   އަތުގައި  ބެހެއްޓުން،  ރައްކާކޮށްފައި   ގެންގުޅުން،

  ބަޔާންކުރާ   ގައި(ށ )  މާއްދާގެ   މި   އަދަބަކީ،   ފަރާތުގެ   އެ  ބޭނުންކުރާނަމަ،
 .ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ   ގޮތުގެމަތިން

ޤާނޫނުެގ   ދަނޑުެވރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ (1)   

ހުއްދަދީފައިާވ ޕެސްޓިސައިޑްެގ  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޝާއިޢުކޮށްފައިާވ    10

 ނުަވތަ ؛  ހިމެނޭ ބާަވތަކަށްުވންރަޖިސްޓްރީގައި

ޤާނޫނުެގ   ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭދަނޑުެވރިކަމުަގއި   (2)   

އިސްތިސްނާކޮށްފައިާވ    23 ަވުގތީޮގތުން  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

 ތެއްކަމުަގއިުވން. ބާަވ

  ފަރާތެއްގެ   ޢަމަލެއްކޮށްފި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ   މި  )ހ(  
  މިންވަރަށް   ޕެސްޓިސައިޑްގެ   ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކުށްކުރުމަށް  އަދަބަކީ،
 . ކުރުމެވެ ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން  އަންނަނިވި ބަލައި

ކިލޯްގރާމަށް ވުރެ ދަށްނަމަ    1ނުވަތަ    ލީޓަރު  1ެގ މިންވަރު  ޕެސްޓިސައިޑު   (1)   
 )ފަނަރަ ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 15،000/-
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ނުވަތަ    ލީޓަރު  5ކިލޯްގރާމާއި    2ނުވަތަ    ލީޓަރު  2ޕެސްޓިސައިޑްެގ މިންވަރު    (2)   
)ސާޅީސް ފަހެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން   45،000/-ކިލޯްގރާމާ ދެމެދުނަމަ    5

 ޖޫރިމަނާ ކުރުން. 

މިންވަރު    (3)    މަތިނަމަ    6  ލީޓަރު  6ޕެސްޓިސައިޑްެގ  ުވރެ  -ކިލޯްގރާމަށް 

ރުފިޔާއިން    60،000/ ހާސް(  އަދި/ނުަވތަ ކުރު ޖޫރިމަނާ)ފަސްދޮޅަސް    ން 

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން. 

  ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 
 ލޭބަލްކުރުން 

  ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ   ޕެސްޓިސައިޑް  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމުގައި  )ހ( . 67
  މަޢުލޫމާތުތައް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ނ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   16  ޤާނޫނުގެ
 ޕެސްޓިސައިޑެއް  ނުލައި  ކަރުދާހަކާ  މަޢުލޫމާތު   ނުވަތަ   ލޭބަލެއް  ހިމެނޭ
  ޓިސައިޑްގެ ޕެސް  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކުށްކުރުމަށް  އަދަބަކީ،  ފަރާތުގެ  ވިއްކާ

 .ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ  ތުގެމަތިންގޮ އަންނަނިވި  ބަލައި  މިންވަރަށް
މިންވަރު    (1)    ނުވަތަ    0.5ޕެސްޓިސައިޑްެގ  ވުރެ    0.5ލީޓަރު  ކިލޯްގރާމަށް 

 )ފަނަރަ ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 15،000/-ދަށްނަމަ 

ލީޓަރު   1ކިލޯްގރާމާއި    0.6ލީޓަރު ނުވަތަ    0.6ޕެސްޓިސައިޑްެގ މިންވަރު    (2)   
ދެމެދުނަމަ    1ނުވަތަ   ހާސް(   45،000/-ކިލޯްގރާމާ  ފަހެއް  )ސާޅީސް 

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން.

ކިލޯްގރާމަށް ވުރެ މަތިނަމަ    1ނުވަތަ    ލީޓަރު  1ޕެސްޓިސައިޑްެގ މިންވަރު    (3)   

ރުފިޔާއިން    60،000/- ހާސް(  ނުަވތަކުރުޖޫރިމަނާ )ފަސްދޮޅަސް   ން 

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން. 

 ފަދަ ެގއްލުންލިބޭ
  ޕެސްޓިސައިޑް ޮގތަކަށް

 ެގންުގޅުން 

ގެންގުޅުމުގައި    )ހ( . 68 ބެހެއްޓުމުގައާއި،  ރައްކާކުރުމުގައިއާއި  ޕެސްޓިސައިޑް 
ތިމާވެއްޓަށް   ނުވަތަ  ޖަނަވާރުންގެ ޞިއްޙަތައް  ނުވަތަ  އިންސާނުންގެ 
އަދަބަކީ،   ފަރާތުގެ  ބަހައްޓާ  ކޮންޓެއިނަރެއްގައި  ލިބޭފަދަ  ގެއްލުން 
ބަލައި   މިންވަރަށް  ޕެސްޓިސައިޑްގެ  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކުށްކުރުމަށް 

 އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 
މިންވަރު    (1)    ނުވަތަ    0.5ޕެސްޓިސައިޑްެގ  ވުރެ    0.5ލީޓަރު  ކިލޯްގރާމަށް 

 )ފަނަރަ ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 15،000/-ދަށްނަމަ 

ލީޓަރު   1ކިލޯްގރާމާއި    0.6ލީޓަރު ނުވަތަ    0.6ޕެސްޓިސައިޑްެގ މިންވަރު    (2)   
ދެމެދުނަމަ    1ނުވަތަ   ފަހެއް    45،000/-ކިލޯްގރާމާ  ހާސް( )ސާޅީސް 

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން.
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ކިލޯްގރާމަށް ވުރެ މަތިނަމަ    2ލީޓަރު ނުވަތަ    2ޕެސްޓިސައިޑްެގ މިންވަރު    (3)   

ރުފިޔާއިން    60،000/- ހާސް(  އަދި/ނުަވތަކުރު ޖޫރިމަނާ)ފަސްދޮޅަސް    ން 

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން. 

  ބާވަތް   ނެތް   ހުއްދަ 
  ނުވަތަ   އިމްޕޯޓުކުރުން 

  ނުވަތަ   އެކްސްޕޯޓުކުރުން 
  ނުވަތަ   ވިއްކުން 

 ބޭނުންކުރުން 

  ޕެސްޓިސަިއޑް   ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަުމގައި  ނުވަތަ  ަގޑުބަޑުކޮށްފަިއވާ،  )ހ( . 69
  ހުއްދަދީފައިވާ   ޢާންމުކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނެުގ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ
  ރަޖިސްޓްރީަގއި   އެ  ނުވަތަ  ނުހިމެނޭ  ރަޖިސްޓްރީގައި  ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ

  ނުވަތަ   ރާއިމްޕޯޓުކު  ޕެސްޓިސައިޑެއް  ފުރިހަަމނުވާ  ކަންކަން  ބަޔާންކުރާ
  އަދަބަކީ،   ފަރާތުެގ  ވިްއކާ  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރާ   ނުވަތަ   އެކްސްޕޯޓުކުރާ
  އަންނަނިވި   ބަލައި  މިންވަރަށް  ޕެސްޓިސައިޑްެގ  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކުށްކުރުމަށް
 . ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ ޮގތުެގމަތިން

މިންަވޕެސްޓިސައިޑް   (1)    ުވރެ    0.5ނުަވތަ    ލީޓަރު  0.5ރު  ެގ  ކިލޯްގރާމަށް 

 )ފަނަރަ ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 15،000/-ދަށްނަމަ 

  ލީޓަރު  1އި  ކިލޯްގރާމާ  0.6ނުަވތަ    ލީޓަރު  0.6ރު  ެގ މިންަވސްޓިސައިޑް ޕެ  (2)   

ދެމެދުނަމަ  ކިލޯްގރާމާ  1ނުަވތަ   ހާސްސާޅީސް  )  45،000/-  ( ފަހެއް 

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން.

މަތިނަމަ  ކިލޯްގރާމަށް ުވރެ    2ނުަވތަ    ލީޓަރު  2ރު  ެގ މިންަވޕެސްޓިސައިޑް   (3)   

ރުފިޔާއިން    60،000/- ހާސް(  އަދި/ނުަވތަ ކުރު ޖޫރިމަނާ)ފަސްދޮޅަސް    ން 

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން. 

  ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 
  ޕެސްޓިސައިޑް 

 ނައްތާލުން 

 އެއްގަމާއި   ނުވަތަ  ޞިއްޙަތަށް   ޖަނަވާރުންގެ  ނުވަތަ  އިންސާނުންގެ  )ހ( . 70
 ކަމާބެހޭ  ނުވަތަ  ގޮތަކަށް  ލިބިދާނެފަދަ  ގެއްލުމެއް  ތިމާވެއްޓަށް  ކަނޑުގެ

  ނުވަތަ   ޕެސްޓިސައިޑެއް  ޚިލާފަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާ  އިދާރާއަކުން
  އަންނަނިވި   އަދަބަކީ،   ފަރާތުގެ  ނައްތާލާ  ކުނި  ޕެސްޓިސައިޑެއްގެ

 .ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ   ގޮތުގެމަތިން
 )ފަނަރަ ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.  15،000/-ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ    (1)   

)ސާޅީސް ފަހެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ   45،000/-ދެަވނަ ފަހަރުނަމަ    (2)   

 ކުރުން. 

  60،000/-ފަހަރަކު  ތިން ަވނަ ފަހަރު އަދި އެއަށް ުވރެ ިގނަނަމަ ކޮންމެ    (3)   

އަދި/ނުަވތަކުރުޖޫރިމަނާ( ރުފިޔާއިން  ފަސްދޮޅަސް ހާސް) ލައިސަންސް   ން 

 ބާޠިލުކުރުން.

  ތަންފީޛުކުރުމަށް   ޤާނޫނު 
 ދަތިކުރުން 

  ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ   ޕެސްޓިސައިޑް  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމުގައި  )ހ( . 71
  މަސައްކަތެއް   ކުރަންޖެހޭ   އޮފިސަރުން  ޕެސްޓިސައިޑް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ
 ޕެސްޓިސައިޑް  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމުގައި  އޭނާއަށް  ނުވަތަ  ކުރުމަށް
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  ޖެހޭ ބޭނުންކުރަން  ނުވަތަ  ލިބިދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ
  އަދަބަކީ،   ފަރާތުގެ  ހުރަސްއަޅާ  ނުވަތަ  ދަތިކޮށް  ބޭނުންކުރުމަށް  ބާރެއްގެ

 . މަނާކުރުމެވެޖޫރި  ގޮތުގެމަތިން  އަންނަނިވި
 ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.ފަހެއް ހާސް) 5،000/-ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ   (1)   

)ފަންސަީވސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ    25،000/-ދެަވނަ ފަހަރުނަމަ    (2)   

 ކުރުން. 

  30،000/-ތިން ަވނަ ފަހަރު އަދި އެއަށް ުވރެ ިގނަނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު    (3)   

ރުފިޔާއިން   ހާސް(  އަދި/ނުަވތަކުރުޖޫރިމަނާ)ތިރީސް  ލައިސަންސް   ން 

 ބާޠިލުކުރުން.

 ރެކޯޑުތައް   ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ގެންގުޅޭ  ޕެސްޓިސައިޑް  )ހ( . 72 ނުބެލެހެއްޓުން   ރެކޯޑު 
  ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ   ޕެސްޓިސައިޑް  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމުގައި

  އަދަބަކީ،  ފަރާތުގެ  ނުބަލަހައްޓާ  ފަދައިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި
 . ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ ގޮތުގެމަތިން  އަންނަނިވި

 ޖޫރިމަނާކުރުން.)ފަހެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން  5،000/-ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ   (1)   

)ފަންސަީވސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ    25،000/-ދެަވނަ ފަހަރުނަމަ    (2)   

 ކުރުން. 

  30،000/-ތިން ަވނަ ފަހަރު އަދި އެއަށް ުވރެ ިގނަނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު    (3)   

ރުފިޔާއިން   ހާސް(  އަދި/ނުަވތަކުރުޖޫރިމަނާ)ތިރީސް  ލައިސަންސް   ން 

 ބާޠިލުކުރުން.

  ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 
  ޕެސްޓިސައިޑް 

  އަނެއް  އެއްތަނުން 
 ގެންދިއުން   ތަނަށް 

  އަނެއްތަނަށް   އެއްތަނުން   ޕެސްޓިސައިޑް  ޒަރީއާއިން  އުޅަނދެއްގެ   )ހ( . 73
 ގެންދާ   ޕެސްޓިސައިޑް  ނާޅައި  ފިޔަވަޅު  ރައްކާތެރިކަމުގެ   ގެންދާއިރު،

  ޕެސްޓިސައިޑްގެ   ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކުށްކުރުމަށް  އަދަބަކީ،  ފަރާތުގެ
 .ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ  ގޮތުގެމަތިން އަންނަނިވި  ބަލައި  މިންވަރަށް

ކިލޯްގރާމަށް ވުރެ ދަށްނަމަ    5ލީޓަރު ނުވަތަ    5ޕެސްޓިސައިޑްެގ މިންވަރު    (1)   
 )ފަހެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 5،000/-

މިންަވސްޓިސައިޑް ޕެ  (2)      ލީޓަރު   10އި  ކިލޯްގރާމާ  6ނުަވތަ    ލީޓަރު  6ރު  ެގ 

ދެމެދުނަމަ  ކިލޯްގރާމާ  10ނުަވތަ   ހާސް(   25،000/-  )ފަންސަީވސް 

 ކުރުން.ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ 

މަތިނަމަ ކިލޯްގރާމަށް ުވރެ    11ނުަވތަ    ލީޓަރު  11ރު  ެގ މިންަވޕެސްޓިސައިޑް   (3)   

ރުފިޔާއިން    30،000/- ހާސް(  އަދި/ނުަވތަ ކުރުޖޫރިމަނާ)ތިރީސް   ން 

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން. 
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  ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 
  ޕެސްޓިސައިޑް 

 އިޝްތިހާރުކުރުން 

  ފަރާތަކުން   އެއްވެސް   ގޮތުން  އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ  ޕެސްޓިސައިޑް  )ހ( . 74
  އަންނަނިވި   އަދަބަކީ،   ފަރާތުގެ  އެ  ކޮށްފިނަމަ،   އެއްވެސްކަމެއް
 .ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ   ގޮތުގެމަތިން

 )ފަހެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 5،000/-ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ   (1)   

)ފަންސަީވސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ    25،000/-ދެަވނަ ފަހަރުނަމަ    (2)   

 ކުރުން. 

  30،000/-ތިން ަވނަ ފަހަރު އަދި އެއަށް ުވރެ ިގނަނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު    (3)   

ރުފިޔާއިން   ހާސް(  އަދި/ނުަވތަކުރުޖޫރިމަނާ)ތިރީސް  ލައިސަންސް   ން 

 ބާޠިލުކުރުން.

  ކަރުދާހުގައި   މަޢުލޫމާތު 
  ގޮތާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ޕެސްޓިސައިޑް   ޚިލާފަށް 
 ބޭނުންކުރުން 

  ޚިލާފަށް   ގޮތާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކަރުދާހުގައި  މަޢުލޫމާތު  ޕެސްޓިސައިޑްގެ  )ހ( . 75
  އެ  ބޭނުމަކަށް   އެހެން   ފިޔަވައި  ބޭނުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އޭގައި  ނުވަތަ

 ޕެސްޓިސައިޑެއް  އެފަދައިން  ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްފިނަމަ  ޕެސްޓިސައިޑެއް
  އަންނަނިވި   އަދަބަކީ،  ފަރާތުގެ  އެ  އަންގާފައިވާނަމަ،  ބޭނުންކުރުމަށް
 .ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ   ގޮތުގެމަތިން

 )އެކެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 1،000/-ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ   (1)   

 ޖޫރިމަނާ ކުރުން.)ފަހެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން  5،000/-ދެަވނަ ފަހަރުނަމަ   (2)   

  10،000/-ތިން ަވނަ ފަހަރު އަދި އެއަށް ުވރެ ިގނަނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު    (3)   

ރުފިޔާއިން   ހާސް(  އަދި/ނުަވތަ ކުރުޖޫރިމަނާ)ދިހައެއް  ލައިސަންސް   ން 

 ބާޠިލުކުރުން.

 ތޭރަވަނަ ބައި 
 ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން ރިޕޯޓުކުރުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން  
 ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތް 

ކޮންޓްރޯލްކުރުާމބެހޭ ޤާނޫނާއި   ކަުމަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑުދަނޑުވެރި  )ހ( . 76
ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން އެއްެވސް   ފަރާތަކުން  ޚިލާފަށް އެްއެވސް  މި ގަވާއިދާ 

 ފަރާތަކަށް އެނިގއްޖެނަމަ، އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެެއވެ.  

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން، މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ،    )ށ(  
 ރިޕޯޓުކުރެވިދާނެެއވެ.   މައްސަލަމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ފޯނުން ުގޅައި  -އީ

މިނިސްޓްރީއަށް    )ނ(   ޮގތުެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން ނޭނޭގ    މައްސަލަ

 ހުށަހެޅުމުެގ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ޮގތަށް މައްސަލަ 

ެއ    )ހ( . 77 ބެލުން   މައްސަލަ  ރިޕޯޓުކުރުމުން  މިނިސްޓްރީއަށް  މަްއސަލައެްއ  ދަށުން  ަގާވއިދުެގ  މި 
 މައްސަލަ މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ބަލަންވާނެއެވެ. 
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އެޅޭ މަްއސަލައެއްނަމަ،  ހެކީެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ަމއްސަލަައކީ ފިޔަވަޅު    )ށ(  
މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 

 ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެެވ. 

ހެކީެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ަމއްސަލަައކީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެކަމަށް ނުފެންނަ    )ނ(  
 ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލަެއއްނަމަ، އެ މައްސަލައެއް 

 ސާދަވަނަ ބައި 
 ޚިދުމަތުގެ ފީ 

ޤާނޫނާއި   ކޮންޓްރޯލުކުރުާމބެހޭ  ޕެސްޓިސައިޑު  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަުމގައި   . 78 ޚިދުމަތުގެ ފީގެ މިންވަރު 
ެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނަގައިނީ މި ަގާވއިދު

 ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގ މަތިންނެވެ.  1ަގާވއިދުެގ ޖަދުވަލު 
 ފަނަރަވަނަ ބައި 

 އުޞޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުތައް ހެދުން 
  އިންތިޒާމުތައް 

ހަމަޖެއްސުމަށް  
  އުޞޫލުތަކާ 

 ހެދުން   މިންގަނޑުތައް 

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ  ދު  މި ަގާވއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ  މި ގަވާއި   . 79
އުޞޫލުތަކާ    ބޭނުންވާ ކަމާުގޅުންހުރި  ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމުތައް 

މިންަގނޑުތަކާއި ބަލައިފާސްކުރުމުެގ  ބަލައިފާސްކުރުމުަގިއ  ،  އިޖުރާއާތުތަކާއި 
ހަދާ ހިންުގމުެގ ބާރު   ޗެކްލިސްޓްތައް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭޮގތުެގ އިޖުރާާއތުތަކާއި،

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 
 ސޯޅަވަނަ ބައި 

 ރަދީފު 
ބޭނުންކޮށްފައިާވޮގތުން  ަގވާއިދު މި     . 80 މާނަކުރުން  ލަފްޒެއް  ނުަވތަ  ޢިބާރާތެއް  ަގއި 

އަންނަނިިވ   ހިނދަކު،  ދޭހަނުާވހާ  މާނައެއް  އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން 

ދެިވފައިަވނީޢިބާރާތްތަކާއި   ލަފްޒުތަކާ    ،ލަފްޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އެ 

 ތިރީަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެެވ.  ،ުގޅިެގން

 
އެަވނީ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ދަނޑުެވރިކަމާބެހޭ    މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި"  )ހ(  

ސަރުކާރުެގ   ޙަާވލުކޮށްފައިާވ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ހިންުގމުެގ  ކަންކަން 

   ުވޒާރާއަށެެވ.
ބުނެފައި "ޤާނޫނު  )ށ(   ކަމަށް  ނަންބަރު  އެަވނީ،    "   21/2019ޤާނޫނު 

  ()ދަނޑުވެރިކަުމަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސަިއޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
 އަށެވެ. 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްެގ ފުޑް އެންޑް    އެަވނީ،  ކަމަށް ބުނެފައި  އެފް.އޭ.އޯ  )ނ(  
 އެްގރިކަލްޗަރ ޯއަގނައިޒޭޝަނަށެވެ. 

ޕެސްޓިސަިއޑު    ޕެސްޓިސަިއޑު"  )ރ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ލޭބަލް" 
ބޭރުަގިއ    ފޮށީެގ  ކަންވާރުލާފަިއާވ  ކަންވާރުަގާއއި،  ބަންދުކޮށްފައިވާ 
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ޤާނޫނީ   ކުރަހާފައިވާ  ނުވަތަ  ޗާޕުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ހަރުކޮށްފައިވާ 
 ލިޔުންކޮޅުތަކަށެވެ.  

"މާއްދާެގ ރައްކާތެރިކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،    )ބ(  
ޕެސްޓިސައިޑުެގ ކެމިކަލްެގ ޚާްއޞަ ސިފަތަކާއި، ވިހާެގ ތާސިރާއި، ފުރަތަމަ 
ސާމާނާއި،  ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  ހަށި  އަރައްކާއާިއ،  އެހީއާިއ،  ޞިއްހީ 

ޙާ އަލިފާނުެގ  ވެރުމާިއ،  ނީރުންވުމާިއ،  ހިނާގ  ޕެސްޓިސައިޑު  ދިސާއެްއ 
ހިނދުގައާިއ، ޕެސްޓިސައިޑު ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ެގންދިުއމުަގއި ހިނާގ  
ބެހޭޮގތުން  އިޖުރާއާތުތަކާ  ކުއްލި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ޙާދިސާތަކުަގއި 

ރައްކާތެރިކަުމެގ    އުފައްދާ  ޕެސްޓިސައިޑު  ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ  ފަރާތުން 
 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށެވެ.

ދިރުންތައް      އެހެނިހެން  މީހުންނާއި،  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ހާސާވުން" 
ނުވަތަ މާޙައުލާ ހަމައަށް ޕެސްޓިސައިޑު ނުވަތަ ޕެސްޓިސަިއޑުން ދެމިހުންނަ  

 އަސަރު ފޯރާ، ޕެސްޓިސައިޑަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ.
ދަނޑުގޮވާންކުރުމާިއ،  "ޒިރާޢީ އުފެއްދުންތެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،    )ޅ(  

އާލާކުރުުމެގ   ،ކެއިންބުއިމަށާއި، ފޭރާންލުމުެގ ބޭނުންތަކަށް ޖަނަވާރު ެގންުގޅެ 
 މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމަށެވެ. 

އުފެއްދުން    )ކ(    ޕެސްޓިސަިއޑުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ކަންވާރު" 
 ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެްއޗަށެވެ. 

  ޕެސްޓިސައިޑު   ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަުމަގއި ނެފައި އެވަނީ،  "ފޯމު" ކަމަށް ބު  )އ(   
ޚިދުމަތްތައް  ގަވާއިދު ޤާނޫނާއި،    ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހޭ ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ެގ 

ފުރިހަމަކޮށް   މެނުއަލްކޮށް  އޮންލައިންކޮންނާއި،  އެދި  ހޯދުމަށް  ރަސްމީކޮށް 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޮގތަށެެވ. ފުރައިެގން ހުށަހެޅުމަށް 

ނަންދިނުމުަގއި   )ވ(    ޕެސްޓިސަިއޑަށް  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނަން"  "ޢާއްމު 
 އަށް ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމަށެވެ. މާއްދާ ހުންނަ ތާސީރުޕެސްޓިސައިޑުަގއި 

ފަރާތުން "ވިޔަފާރި ނަން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޕެސްޓިސަިއޑު އުފައްދާ   )މ(  
 ވިޔަފާރި މަރުކާެގ ޮގތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބުރޭންޑު ނަމަށެވެ.

އެވަނީ،    )ފ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ނަން"    މާއްދާ   ެއކުލެވޭ  ތާސީރު"ޖެނެރިކު 
ކެމިކަލާ  ޮގތަށް  އުފެދިފައިވާ   ނަމަށެވެ.  ދީފައިވާ  ޢިލްމުވެރިން  ބެހޭބަލައި 

 މިނަމަށް ކެމިކަލް ނަމޭވެސް ކިޔަެއވެ. 
ނަތީޖާ    )ދ(   ބޭނުމުން  އަމާޒުކުރެވޭ  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ފޮމިއުލޭޝަން" 

ޮގތަށް  ބޭނުންކުރެވޭ  ރައްކާތެރިކަާމއެކު  ފަސޭހަކަމާިއ  ނެރުމަށާއި، 
ހުންނަ   ތާސީރު  ހެދުމަށް  އުފެއްދުމަކަށް  ފައިދާނެރެޭވ  ރިޢާޔަތްކޮށްެގން 

ނުވަތަ އެތައް މާއްދާއަކާއި، ތާސީރު ނުހުންނަ މާއްދާތައް އެކުލެޭވ    އެއްމާއްދާ
 ޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ޮގތަށެވެ. 
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ތަްއޔާރުކޮށްފަިއާވ    )ތ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ކޮންސެންޓްރޭޝަން" 
ބަރުދަނަށް  ނުަވތަ  މިންވަރަށް  ދީފައިވާ  އުފެއްދުމުަގިއ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ 

 ހުންނަ މާއްދާ އެކުލެޭވ މިންވަރަށެވެ. ތާސީރު 
ޕެސްޓިސަިއޑު    )ލ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ލޭބަލް"  "ސަޕްލިމެންޓަރީ 

ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކުދި ކަންވާރުެގ ބޭރުަގއި ދާއިމީކޮށް ތަތްކުރެވޭ ވަރަށް  
މަޢުލޫމާތުތައް   އިތުރު  ސަބަބުން  ނެތުމުެގ  ޖާަގ  ވަރަށް  ޗާޕުކުރެވޭ  ނުވަތަ 

ހަރުކޮށްފައިާވ  ހިމަ ފަށްފަށްޖަހައިެގން  ޮގތުަގއި  ބައެްއެގ  ލޭބަލްެގ  ނައިެގން 
 ލިޔުމަށެވެ. ނުވަތަ އަތްމަތީ ކަރުދާސްެގ ޮގތުަގއި ެގންުގޅޭ ލިޔުމަށެވެ. 

ލޭބަލް"    )ގ(      ވަކި   ޕެސްޓިސައިޑުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"މާސްޓަރ 
  އިރުޝާދުތައް  ދޭ  ސަމާލުވުމަށް  ެއއާމެދު  ޮގތާއި،  ބޭނުންކުރާނެ  އުފެއްދުމެއް
 ފަރާތްތަކަށް  އެބޭނުންކުރާ ފެތޭޮގތަށް  މިންަގނޑުތަކަށް  ލޭބަލްެގ  ހިމެނޭނެހެން

 .  ކަރުދާހަށެވެ  މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ތަފުޞީލީ
"އަރަްއކާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ާމއްދާެއއްަގއި ހިމެނޭ، ެގއްލުންދެނިިވ    )ޏ(  

 އިަގނޑު ޚާްއޞަ ސިފައަށެވެ. އަސަރުކުރުުމެގ މަ
ނުވަތަ    )ސ(   ނައްތައިލަން  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ބާވަތް"  "ޕެސްޓިސަިއޑުެގ 

ޕެސްޓިސައިޑު   ބިނާކޮށް  ަވއްތަރަށް  ޕެސްޓުެގ  އަމާޒުކުރާ  މައިތިރިކުރަން 
 ިގންތިކޮށްފަިއވާ ޮގތަށެވެ. 

"ޕެސްޓިސަިއޑުެގ އަސަރު ދެިމހުރުމުެގ އެންމެ މަތީ ޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފަިއ   )ޑ(   
ޕެސްޓިސަިއޑު   މިންަގނޑަށް  ރަްއކާތެރި  އުފެއްދުންތަކުަގިއ  ޒިރާޢީ  އެވަނީ 

 އަސަރު ދެމިހުންނަ އެންމެ މަތީ މިންވަރަށެވެ.  
ތަކެްއޗަށް ެގއްލުންދެނިިވ  "ވިހާެގ ދަރަޖަ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިރޭ    )ޒ(   

ނުވަތަ   ބާރަށެވެ.  ލިބިފަިއވާ  ޕެސްޓިސައިޑަށް  ފޯރުވުމަށް  އަސަރު 
 ޕެސްޓިސައިޑުަގއި ވިހަކަން ހުރި ދަރަޖައަށެވެ. 

ރައްކާތެރިކަާމއެކު    )ޓ(   ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ބަހާތަްއ"  އަސާސީ  "ލޭބަލްެގ 
ބޭނުންކުރުމަށްނެރެވޭ  ނަތީޖާ ޕެސްޓިސައިޑު  އިރުޝާދިނުމަށް ނެހެން   

 ލޭބަލްަގއި ހިމަނަންޖެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކަށެވެ.
ނަމާިއ،    )ޔ(    ފަރާތުެގ  އުފެއްދި  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ކޯޑު"  "ކިޔޫއާރު 

އެޑްރެހާިއ، ެއއާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭޮގތުން އެލެކްޓްރޯނިކު އާލާތް 
އުފެ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ހޯދުމާއި، ބޭނުންކޮށްެގން  ފަސްފަހަތް  އްދުމުެގ 

ރެސްޕޯންސް  ކުިއކް  ބޭނުންކުރާ  ފަސޭހައަކަށް  ދެނެަގތުެގ  އަޞްލުކަން 
 ކޯޑަށެެވ. 

ެއވަނީ،    )ޕ(   ބުނެފައި  ކަމަށް   ބޭނުންކޮށްެގން  އާލާތް   އެލެކްޓްރޯނިކު "ބާކޯޑު" 
ދެނެަގތުމުެގ ހޯދުމާއި، އަޞްލުކަން    ފަސްފަހަތް  އުފެއްދުމުެގ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ

 ފަސޭއަކަށް ބޭނުންކުރާ ކޯޑަށެެވ.
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ޮއލައިން ނެރެވޭ       ެއވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑު  "ޝެލްފުލައިފު" ކަމަށް ބުނެފައި 
ދިުގ  އެންމެ  ބެހެއްޓޭނެ  ރައްކައިކޮށްފައި  ކުރިން  ދަށްވުމުެގ  ނަތީޖާ 

 މުއްދަތަށެވެ. 
އެވަނީ،       ބުނެފައި  ކަމަށް  ހޯދުން"  ަވުގެއއްޗިހި   "ފަސްފަހަތް  ޢަޞްލާިއ، 

ހޯދައި،  މަޢުލޫމާތު  އުފެއްދުމާބެހޭ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ދެނެަގތުމަށް 
 ދެނެަގތުމަށެވެ. 

"ޕެސްޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ފަނިފަކުސައާއި، ސޫފާސޫފީެގ ތެރެިއން    )ޖ(  
ަގސްަގހާެގއްސާިއ  ަގސްަގހާެގއްސަށާިއ،  ޖަނަވާރަށާއި،  އިންސާނުންނަށާއި، 

 ެގ އުފެއްދުންތަކަށް ެގންލުންދޭ ދިރުންހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ. ޖަނަވާރު
ނުަވތަ    )ޗ(    ހުއްޓުވުމަށް  ޕެސްޓު  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ޕެސްޓިސަިއޑު" 

ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ފައިސައިލުމަށް ނުވަތަ އެއިން ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކުރުމަށް 
ސޫފާސޫފި   ަގސްަގހާެގއްސާިއ،  އިންތިޒާމުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ  ހެދިބޮޑުވުން 

 ބޭނުންކުރާ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ މަސްހުނި މާއްދާތަކަކަށެވެ. 
"ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސަިއޑުަގއި އެކުލެޭވ    )ހހ(  

 ވިހަކަން ހުންނަ ބަޔަށެވެ.  
"މިލްކުވެރި ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ވިޔަފާރި ނަމެއްެގ ދަށުން    )ހށ(  

 ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމުެގ ޤާނޫނީ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތަށެވެ.  
"ސޮލްވެންޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހެން މާއްދާެއއް ދިޔާކުރުމަށް    )ހނ(  

ތަ ތެޔޮ ނުވަތަ ބަނގުއާވި ފަދަ ދިޔާ ނުވަތަ ިގރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން ނުވަ
 އެްއޗިއްސަށެވެ. 

ފޮމިއުލޭޝަން   )ހރ(   ޕެސްޓިސަިއޑު  އެވަނީ،  ބުނެފަިއ  ކަމަށް  "ކެރިއަރ" 
ތައްޔާރުކުރުމަށް ޕެސްޓިސައިޑުެގ ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާއާ އެއްކުރާ ތާސީރު  

 ނުހުންނަ ދިޔާ ނުވަތަ ހިކި ނުވަތަ ޭގސް ާމއްދާއަށެވެ. 
"އެޖޫވެންޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑުން ނެރެވޭ ނަތީޖާ    )ހބ(  

އިތުރުކުރުމަށް   ރައްކާތެރިކަން  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ނުވަތަ  ރަނަގޅުކުރުމަށް 
 ޕެސްޓިސައިޑާ އެްއކުރާ މާއްދާއަށެވެ.  

ޮގތުން "ހިރާސް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޞިއްޙީ ޮގތުންނާިއ، ތިމާވެށީެގ    )ހޅ(  
ނޭދެވޭ ައސަރުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތުމާިއ، ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމަށްފަހު 

 އެކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ބޮޑުވުމަށެވެ. 
 ހާމޮނައިޒްޑް   ްގލޯބަލީ"އަރަްއކާެގ ރަމްޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޔޫ.އެންެގ    )ހކ(  

ކެމިކަލް  އޮފް  ސިސްޓެމް އޮފް  ލޭބެލިން  އެންޑް  ސްެގ  ކްލެސިފިކޭޝަން 
މިންަގނޑުތަކާ އެްއޮގތަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ، ޕެސްޓިސައިޑުން ލިބޭ އަރަްއކާ  

 ދައްކުަވއިދޭ ތަޞްވީރު ދޭހައަށެވެ.  
"ތަޞްވީރު ދޭހަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރުާމއި،    )ހއ(  

ކުރުން  ހިފައިެގންުގޅުމާއި، ބޭނުންކުރުމުަގއި  ކުރިމަތިވެދާނެ ހިރާސްތައް ކުޑަ



 

51 
 

ފަދަ ވަކި ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމާޒުކޮށްެގން ބޭނުންކުރާ  
 ކުރެހުންތަކަށެވެ. 

 "ޔޫ.އެން." ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންއަށެވެ.   )ހވ(   
ފަދަ    )ހމ(   ފެން  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ކޮންސެންޓްރޭޓް"  "ޕެސްޓިސަިއޑު 

މާއްދާއަކާ އެްއކޮށްެގ ިގރުވުމުެގ ނުވަތަ ދިޔާކުރުމުެގ ކުރިން ޕެސްޓިސަިއޑު  
 ފޮމިއުލޭޝަން ހުންނަ ޮގތަށެވެ.

އެވަނީ،    )ހފ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ޮގތްތައް"  އެކުވި  ކޮންޓްރޯލުކުރުމުެގ  "ޕެސްޓު 
އާބާދީ  ޕެސްޓުެގ  ދަށުަގއި  ހަމައަށްވުރެ  ލިބޭ  ެގއްލުން  ޮގތުން  އިޤުތިސާދީ 
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޕެސްޓު ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ެގންުގޅޭ އެކަށީެގންވާ ޮގތްތަށް  

 ބޭނުންކުރުމަށެވެ. 
ޕެސްޓިސައިޑު    )ހދ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ސާމާނު"  ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  "ހަށި 

ފަރާތްތަކާއި،   މަސައްކަތްކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ފަރާތްތަކާއި،  ބޭނުންކުރާ 
ފަރާތްތައް   ހިފަިއެގންުގޅޭ   ހާސާވުމުން  ޕެސްޓިސައިޑަށް ޕެސްޓިސައިޑު 

 .ެގންުގޅޭ ހެދުމަށާއި، ސާމާނާށެވެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް
"އެވޮޕޮރޭޝަން ޓޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސަިއޑު އެކުވެފަިއާވ    )ހތ(  

ނަަގިއެގން   ޕެސްޓިސަިއޑު  ފޭދޭ  އަޑިއަށް  އެރުވުމަށްފަހު  އާތްވަށް  ފެން 
 ނައްތައިލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓޭންކަށެވެ. 

ނެތިދާ    )ހލ(   ފަނާެވެގން  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޕިޓު"  ޕެސްޓިސަިއޑު  "ސޯކު 
އެކުވެފަިއވާ ފެން ނައްތާލުމަށް ކީހު/ރޮންދާ ކުނޑިއާިއ، ޗާކޯލާއި، އޮށްަގލާިއ،  

 ވެްއޔާ ބޭނުންކޮށްެގން ފަރުމާކުރާ ވަޅުބުރިއަށެވެ. 
އެވަނީ،    ( ގ )ހ   ބުނެފައި  ކަމަށް  ޕިޓު"  ލައިމް    ޕެސްޓިސައިޑު "ހައިޑްރޭޓެޑް 

ހަދާ    ނައްތާލުމަށް  ފެން  އެކުވެފަިއވާ ައޅައިެގން  ލައިމް  ހައިޑްރޭޓެޑް 
 ވަޅުބުރިއަށެވެ. 

އެންަވޔަރަންމަންޓަލް   (ހޏ)   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  "އީ.ޕީ.ޭއ" 
 ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށެވެ. 
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 1: ޖަދުވަލު 

 މިންވަރު ނަގައި ފީގެ ބާވަތާއި،    ޚިދުމަތްތަކަށް   ފޯރުކޮށްދޭ   މިނިސްޓްރީން 
 

 )ރުފިޔާއިން(   ފީގެ މިންވަރު  ފީ ނެގޭ ޚިދުމަތް  ފީގެ ބާވަތް 
 200 ހުއްދަ ދިނުން އެތެރެކުރުެގ ހުއްދަޕެސްޓިސައިޑު  
 200 ވަުގތީ ހުއްދަ ދިނުން  ދަ އެތެރެކުރުުމެގ ވަުގތީ ހުއްޕެސްޓިސައިޑު  

 200 ހުއްދަ ދިނުން ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ބަންދުކުރުމާއި، ލޭބަލްކުރުމުެގ ހުއްދަ 
 300 ހުއްދަ ދިނުން ހުއްދަ ލޭބަލްކުރުމުެގ ބަންދުކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި  ޕެސްޓިސައިޑު

 200 ހުއްދަ ދިނުން ޕެސްޓިސައިޑު އެކްސްޕޯޓުކުރުުމެގ ހުއްދަ 
 300 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން ރަޖިސްޓަރީކުރުންޕެސްޓިސައިޑު 

 500 ލައިސަންސް ދިނުން އިމްޕޯޓުކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޕެސްޓިސައިޑު 

 500 ދިނުން ލައިސަންސް ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް 

 500 ދިނުން ލައިސަންސް ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ބަންދުކުރުމުގެ ލައިސަންސް 

 1000 ދިނުން ލައިސަންސް ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމުގެ ލައިސަންސް 

 500 ދިނުން ލައިސަންސް ޕެސްޓިސައިޑު އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ ލައިސަންސް 
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                             2: ޖަދުވަލު 

 ރައްކާކުރެވޭނެ މިންވަރާއި، މުއްދަތު އެއްފަހަރާ  ޕެސްޓިސައިޑު  ބޭނުންކުރުމަށް  ދަނޑުގައި  
 

 ( މުއްދަތު )މަސްދުވަސް  )ލީޓަރު/ކިލޯ( މިންވަރު   ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް 
 6 3 އިންސެކްޓިސައިޑު 

 6 3 ފަންިގސައިޑު 
 6 2 މޮލަސްކިސައިޑު 
 6 2 ރޮޑެންޓިސަިއޑު 

 6 2 ބާރޑު ރިޕެލެންޓް
 6 2 ހާބިސައިޑު 

 6 2 ުގރޯތު ރެިގއުލޭޓަރ 
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 3ޖަދުވަލު:  

 
 މުއްދަތު   މިންވަރާއި،   ރައްކާކުރެވޭނެ   އެއްފަހަރާ   ޕެސްޓިސައިޑު ގޭގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހައްދާ ގަސްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް  

 
 ( މުއްދަތު )މަސްދުވަސް  މިންވަރު )ލީޓަރު/ކިލޯ(  ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް 

 6 1 އިންސެކްޓިސައިޑު 
 6 1 ފަންިގސައިޑު 

 6 0.5 މޮލަސްކިސައިޑު 
 6 1 ރޮޑެންޓިސަިއޑު 

 6 0.5 ބާރޑު ރިޕެލެންޓު
 6 0.5 ހާބިސައިޑު 

 6 1 ުގރޯތު ރެިގއުލޭޓަރ 

 
 

 

 


