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 2016/26ބިލު ނަންބަރު 

 

...  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހ  ބަނދަރުކުލި  ގައި ދިވެހިރާއްޖ  ) 78/66 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 
 

 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު ނެގުމާބެހ  ބަނދަރުކުލި ަގއިދިވެހިރާއްޖ ) 78/66 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 .އިތުރުުކރުން ޞުރުޚީއެއް އަރިމަތީ ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާއަށް ވަނަ 1 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

 

   .1 ތަޢާރުފު 

 

 .ކުރުންޞްލާޙުއި  ގޮތަށްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

ބަނދަރަށް ވަނުމުގެ ކުލި 
 ނެގ ނެ ގޮތް 

 .ންނެވެގޮުތގެމަތި ތިރީގަިއވާ ނެގ ނީ ލިކު ވަނުމުގެ ބަނދަރަށް 2.
 

)ދުއިސައްތަ(  200/- އުޅަނދަކުން ކޮންމެ ހަމަނުވާ ޓަން ގްޮރސް 200 )ހ(  

 ރުފިޔާ؛

 ކޮންމެ ހަމަނުވާ ޓަން ގްރޮސް 1,000ފެށިެގން  ންނުޓަ ގްރޮސް 200 )ށ(  

 ( ރުފިޔާ؛ތިންސަތ ކަ) 300/- އުޅަނދަކުން

 ކޮންމެ  ހަމަނުވާ ޓަން ގްރޮސް 2,000ފެށިގެން  ންނުޓަ ގްރޮސް 1,000 )ނ(  

 ( ރުފިޔާ؛ހަތަރުސަތ ކަ) 400/- އުޅަނދަކުން

)ފަސްސަތ ކަ(  500ހަމަވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން  ޓަން ގްރޮސް 2,000 )ރ(  

 ގްރޮސް 500ގްރޮްސ ޓަނަށްވުރެ އިތުރުާވ ކޮންމެ  2,000ދި އަރުފިޔާ، 

 .( ރުފިޔާ ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) 250/- ންވަންދެހަމަ ނެއްޓަ
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 .ކުރުންޞްލާޙުއި  ގޮތަށްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  3ގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު .3
 

ބަނދަރުގައި އޮތުމުގެ 
 ކުލި ނެގ ނެ ގޮތް 

 

 ގޮތުގެމަތިންެނވެ. ތިރީަގއިވާ ެނގ ނީ ކުލި އޮތުުމގެ ބަނދަރުގައި 3.
 

 ދުވަުހގެ ވަނަ 45 ފެށިގެން ދުވަހުން ަވނަ 7 އޮންނަތާ ބަނދަރުގައި )ހ(  

 ުރފިޔާ؛( ފަހެއް)ފަސްދޮޅަސް  65/- ދުވާލަކަށް ރެއަާކއި ނިޔަލަށް

 ރެއަކާއި ، ނިޔަލަށް ދުވަހުގެ ވަނަ 90 ފެށިގެން  ދުވަހުން ވަނަ 46 )ށ(  

 ރުފިޔާ؛)ސަތ ކަ(  100/- ދުވާލަކަށް

 150/-ުދާވލަކަށް  ރެައކާއި ކޮންމެ އިތުރުވާ ފެށިގެން ުދވަހުން ވަނަ 91 )ނ(  

 ރުފިޔާ.)ސަތ ކަ ފަންސާސް( 

 
 .ކުރުންޞްލާޙުއި  ގޮތަށްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  4ގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު .4

 
ކުލި ދެއްކުމުން 

 އިސްތިސްނާވާ އުޅަނދު 
 

ހަމަނުާވ  ޓަން ްގރޮސް 1,000، ދުްއވާ ރަޖިސްޓަރީޮކށްގެން ދިވެހިރާއްޖ ަގއި .4

 ނުެނގ ނެެއވެ. ކުްއޔެއް އޮތުމުގެ ބަނދަރުގައި ބޯޓުފަހަރުން

 
 .އިތުރުކުރުން މާއްދާތައްއަންނަނިވި  ގެ ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާ 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 
ކުލި ދައްކަންޖެހ  

 މުއްދަތު 
 

 3މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ  ކުލި އެ ކުއްޔެއް ދައްަކން ޖެހ ތާ  )ހ( .5

ޓްރާންސްޕޯޓް )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްްސ 

 ނެެއވެ. ނިންމަްނވާ އޮތޯރިޓީއަށް ދަްއކައި

)ތިނެއް(  3މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުލި ދައްކަންޖެހ  އުޅަނދެްއ،  )ށ(  

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަްށވުެރ އިތުރަށް ބަނދަރުގައި އޮްނނަނަމަ، އެފަދަ 

އުޅަނދެއް ބަނދަރުަގއި ޮއެވ ހިނގާ ކޮންމެ ކަލަންޑަރު މަހެއްގެ ކުލި، 
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މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުެގ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވަިއ، ޖެހިގެން އަންނަ 

 ނިްނމަންވާނެއެވެ.  ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީއަށް ދަްއކައިކުރިން މޯލްޑިވްސް 

 

ކުލި ދެއްކުމަށްފަހު މެނުވީ 
 ފުރައިގެން ނުދިއުން 

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ބަނދަރަކުން ފުރައިގެންދާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް ފުރަިއގެްނ  .6

ޖެހ  ުކއްެޔއްވާނަަމ އެ ކުްއޔެއް ަދއްަކއި ދާންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ދައްކަން

 ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ.

 
އޮޓޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ތިންވަނަ ފަރާތެއް 
 މެދުވެރިކޮށް އަދާކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީން އަދާކުރަންޖެހ   .7

ނޑައަޅާ ުއސޫލަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އެ އޮތޯިރޓީން ކަ

 ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮްށ އަދާކުރެވިދާެނއެވެ.

 
މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހ  ގަވާއިދުތައް ހަދަިއ ހިންގާނީ މޯލްޑިވްްސ  .8 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ.

 
 އަރިމަތީ ޞުރުޚީއެއް އިތުރުުކރުން. ގޮތަށްންނަނިވި އަ އަށްވަނަ މާއްދާ 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 
ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒް ލިބ  

ފަރާތްތައް 
 އިސްތިސްނާވުން 

5.  

 
 އަރިމަތީ ޞުރުޚީއެއް އިތުރުުކރުން. ގޮތަށްއަންނަނިވި  އަށްވަނަ މާއްދާ 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 
  .6 މާނަކުރުން 
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ރާ މާއްދާތަާކ ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކު .8
 ން.ތަރުތީބުކުރު

 

ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ކޮށް، ފާސްވެ، ަތޞްްްދީޤުމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު  .9
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

 


