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 2014/24 ނަންބަރު  ބިލު
 

 ބިލު  ގެ ނު ޒޯ  އިކޮނޮމިކް  ސްޕެޝަލް

 
 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފު 

 

 "ސްޕެަޝލް އިކޮނޮމިްކ ޯޒން" ެގ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިނިވަން، މިއީ (ހ)   .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ނޑައެޅުމާއި، އުފެްއދުމާއި، ހިްނގުމާއި، އެ  ވިޔަފާިރ ސަަރޙައްދުތަްއ ކަ

ޒޯނުތަކުގައި އިންވެސްޓްުކުރމާއި، އެ ޒޯުނތައް ތަރައްޤީކުރާ 

ޑިވެލޮޕަރުންނާއި ެއ ޒޯނުތަކުަގއި އިންވެްސޓްކުާރ އިންވެްސަޓރުންނަށް ދެޭވ 

 .ޢިނާޔަްތތަކާއި، ކަމާުގޅޭ ުއސޫުލތައް ަބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ

 މި ޤާނޫނަްށ ކިޔާނީ، "ސްޕެަޝލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނު" އެވެ. (ށ)  

  

 މި ޤާނޫނުގެ ަމޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމެވ.  .2 މަޤްޞަދު 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާީދ ަޙރަކާތްތެރިކަްނ އިތުރުކުރުމަށާިއ ުފޅާކުރުމަްށ  (ހ)  

ގޮތުގަިއ އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ސީާދ ކުރެވޭ ަމސައްކަތުެގ ބައެއްެގ 

ނޑިތައް  އަމާޒުކޮށް، ޒޯނުތަްއ ެމުދވެރިކޮށް، އަންނަނިވި ަލނޑުދަ

 ހާސިލުކުރުން:

އިްޤތިޞާދީ، އިޖްތިމާީޢ ާމލީ އަިދ ، ނާޢީޞިދިވެހިރާއްޖޭެގ  )1(   

 ޢުމްރާނީ ތަރަްއޤީއަށް ަމގުފަހިުކރުން؛
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އިންެވސްޓްމަންްޓތަްއ އިތުރުކުރުމާިއ، ެއ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ކުރެވޭ  )2(   

އިންވެސްޓްމަންްޓތަްއ މެދުެވރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ލިޭބ 

 ބޭރުފައިާސ އިތުރުކުރުްނ؛

 ޢިލްމާއި ހުނަރާިއ ޓެކްނޮލޮީޖ ާރއްޖެއަށް ނަގުލުކުރުވުން؛ )3(   

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތތައް އުފައްަދއި ފުޅާކުރުްނ؛ އަދި  )4(   

 މުދަލާއި ިޚދުމަްތ އުފެއްދުން ިއތުރުކޮށް އާލާކުރުްނ. )5(   

ޒޯނުތައް ަތރައްޤީކުރުމާިއ އެ ޒޯނުތަކުގަިއ އިންވެްސޓްކުރުމާގުޭޅ  (ށ)  

ނޑަެއޅުމާއި، އެ ޒޯ ތަކުގެ ޑިވެލޮަޕރުންނާއި އެ ނުއުސޫލުތައް ކަ

ޒޯނުތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރާ އިންވެސްޓަރުންގެ މުަދލަށް ެދވޭ ޙިމާަޔްތ 

ނޑައެޅުމާއި، އެ ޒޯ ތަުކގެ ޑިވެލޮޕަރުންނަށާއި އެ ޒޯނުތަކުގައި ނުކަ

ނޑަެއޅުން.  އިންވެސްޓްކުރާ އިންެވސްަޓރުންނަށް ދެވޭ ޢިނާަޔތްތައް ކަ

ޒޯނުގެ ތަފާތު ބާވަްތތައް ަކނޑައެޅުމާއި، އެއިްނ ކޮންމެ ބާވަތެއްެގ  (ނ)  

ިދނުމާއި، އެ ތެރޭގައި ހިންގާ އިްޤތިޞާދީ މާލީ މަސައްކަްތތަކަށް ހުއްދަ 

ނޑުތައް  މަސައްކަތްތައް ިވލަރެސްުކުރމާއި މޮނިޓަރކުރުމުެގ ިމންގަ

ނޑައެޅުން.  ކަ

ޒޯނުގެ ތަާފތު ބާވަްތ ާރއްޖޭގައި ހިންގުމުގައި، ިމ ޤާނޫނުގަިއ  (ރ)  

ބަޔާންވެގެންާވ އުސޫުލތަކާ އެްއގޮތަށް އެކަން ކުރުަމށާއި، އެކަން އެގޮތަްށ 

ވަުޅތައް ެއޅުމަށާއި، ިމ ޤާނޫނުގައި ކުރުމަށްޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ިފޔަ

ބަޔާންވެގެންާވ ކަންކަން އެގޮތަްށ ހިނގާކަްނ ކަށަވަރުކޮްށ، 

މޮނިޓަރކުރުމުެގ އިްސ ަމސްޫއލިއްޔަުތ އަދާކުރާެނ ބޯޑެއް ާގއިމުކޮށް، ެއ 

 މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާލުކުރުން.

 

ރަދީުފ ެދވަނަ ބާބުގަިއ މި ޤާނޫނުގައި ިހމެނޭ މައިަގނޑު މަފްހޫމްތަކުެގ  (ހ)  .3 ރަދީފު 
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 އެވަނީއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވ ލަފްޒާއި ޢިބާާރތުގެ ެތރެއިން ވަކި ޚާއްޞަ  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  82މާނަކުރުމެއް ދީފައިާވ ލަްފޒާއި ޢިބާާރތް، 

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޢާންުމ ރަދީފުަގއި އެވަނީއެވެ. 

 

އިނގިރޭސި ބަހާއި 

 ޢިބާރާތް 

ަބހާއި ޢިާބރާތް އެޮގތަށް ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ،  ޤާނޫނުގައި ބައެްއ އިނގިޭރސިމި   .4

އެ ބަސްތަކަކީ، ނުވަތަ ިޢބާާރތްތަކަކީ، ޒޯނުގެ މަފްހޫމާ ގުޭޅގޮތުން ބޭނުންކުރަމުްނ 

އަންނަ ފަންނީ މާނަކުުރންތަކެއް ލިބިގެންާވ ަބސްތަކަކަށް ނުަވަތ 

ޒޯނުތައް ގާއިމުކޮށް ިއންތިޒާމުކުރާ ޤާނޫީނ  ޢިބާރާތްތަކަކަށްާވތީ، ދިވެހިރާްއޖޭގައި

ނޑުތަކާ ވީހާވެސް އެްއގޮތަށް އެކުލަވާލަިއ،  ނޑު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ އޮނިގަ

 ތަންފީޒުކުރުމަށް މަުގ ަފސޭހަުކރުމުގެ ބޭނުމުގައެެވ.

 

ބަހާއި ޢިބާރާތް 

 މާނަކުރުން 

ދެވަނަ ާބބުގައި އެވާ މި ޤާނޫނުގައި ހިމެޭނ ވަކި ބަެހއް ނުވަތަ ިޢބާރާތެްއ  (ހ)  .5

މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފުގައި މާަނކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެ ބަހަަކްށ ނުވަތަ އެ 

ޢިބާރާތަކަްށ ދެވިގެންވަނީ އެ ބާބުގައި އެ ބަހަކަށް ނުަވތަ ޢިބާރާތަކަްށ 

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

މާއްދާގައި ވަނަ  82މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ވަކި ަބެހއް ނުވަތަ ޢިބާާރތެއް  (ށ)  

އެވާ ޢާންމު ރަީދފުގައި މާަނކޮށްދީފައިވާނަމަ، ެއ ބަހަކަްށ ނުވަތަ ެއ 

ޢިބާރާތަކަްށ ދެވިގެންވަީނ ެއ މާއްދާގަިއ އެާވ ޢާންުމ ރަދީފުގައި ެއ 

 ބަހަކަށް ނުަވތަ ިޢބާރާތަކަްށ ީދފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ްއ ދެަވނަ ާބބުގަިއ މި ޤާނޫނުގަިއ ބޭނުންކޮށްފައިާވ ބަހެްއ ނުވަަތ ިޢބާރާތެ (ނ)  

ވަނަ މާްއދާގަިއ އެާވ ޢާންމު  82ނުވަަތ  ،އެވާ މަފްހޫްމތަކުެގ ރަދީފުގައި 

ރަދީފުގައި މާނަކޮށްފައި ނެތްަނމަވެސް، އެ ބަހެއްގެ ނުވަތަ ޢިބާރާތެއްެގ 
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(މާނަކުރުމުެގ ހަމަތަްއ  2011/4މާނަކުރުމެއް ޤާނޫުނ ނަންަބރު 

އެ ބަހަކަްށ ނުވަަތ ޢިާބރާތަކަްށ ، ބަޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނު) ގަިއ ހިމެނޭނަމަ

 ެއ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެގެންވާ މާނަކުރުމެެވ. ،ދެވިގެންވަނީ

މި ޤާނޫނުގެ އެއްެވސް މާއްާދއެއްގެ ނަތީޖާ ނުަވތަ ަމްޤޞަދު ނުވަތަ  (ރ)  

ބޭނުން ނުވަތަ ދާއިރާ ާމނަކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ، އެކަމެއް 

(މާނަކުރުމުެގ ހަމަތައް  2011/4ކުރަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންާވ އުސޫލުތަކަްށ 

އަދި މި ޤާޫނނުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތައް ، ރިޢާޔަތްޮކށްގެން

ވަަނ ާމއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކމަށް ދިރުން  2ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 ލިބިދޭގޮަތށެވެ. 

 

ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ 

 ބައެއް އުސޫލު 

ނޑަެއޅިގެން އެހެްނ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުގައި މި (ހ)  .6  ަބޔާންކޮށްފައި  ކަ

 މަޙައްލުން  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ބަހެއް އެ  ނުވަތަ ،ނުވާހާހިނދަކު

ނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނުގައި މި  ،ދޭހަނުވާހާހިނދަކު  އެހެން ގޮަތކަށް ކަ

 އުސޫލުތައް  ޢާންމު އަންނަނިވި މާަނކުރުމުގައި ކަންކަން ބަޔާންވެގެންވާ

 .ހިނގާނެއެވެ

ބަހެްއ ޖަމްުޢ މާނަ މާަނ ދޭހަވާޮގތަްށ ޭބނުންކޮށްފައިވާ  މުފުރަދު )1(   

ދޭހަވާގޮތަްށ ބޭނުންކުރެިވދާނެއެވެ. ައދި، ޖަމްުޢ މާަނ ޭދހަވާޮގތަްށ 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ަބހެއް މުފްރަދު މާަނ ދޭހަވާޮގތަްށ 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި މީހަކަށް ނުވަަތ ފަރާތަކަށް އިޝާރާތްކުރާނަަމ، އެ  )2(   

އި ޤާނޫނީ ޝަްޚޞު އިޝާރާތްކުރަނީ، ަޠބީޢީ ޝަޚްޞާ

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
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ބާބަކަށް ނުަވތަ މާއްދާއަކަްށ ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބަޔަަކށް ނުވަތަ  )3(   

އަކުރަކަށް ނުވަތަ ޖަުދވަލަކަްށ މި ޤާނޫނުގައި ޙަވާލާދީފައިާވނަމަ، 

އެ ޙަވާާލ ެއ ރައްދުވަނީ، އެ ޙަވާާލދެވޭ ނުަވތަ ެއ ަޙވާާލ 

ނިސްބަތްާވ ިމ ޤާނޫނުެގ ބާަބކަށް ނުވަަތ މާއްދާއަަކްށ ނުވަަތ 

 ަބޔަކަށް ނުަވތަ ައކުރަކަށް ނުވަތަ ޖަދުވަލަކަށެެވ.   މާއްދާއެއްގެ

ޤާނޫނަކަށް ޙަާވލާދީފައިވާނަމަ، އެ ޤާނޫނަކަށް އަންނަ އިްޞާލޙާއި   )4(   

އެ ޤާނޫނެއްގެ ބާުރލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދު، އެ ޤާނޫނަކަްށދެޭވ 

 ޙަވާލާގައި ހިމެނިގެންވެއެެވ. 

ޙަވާލާދީފައިާވނަމަ، އެ އެއްބަްސވުން ފުަރތަަމ އެއްބަސްވުމަކަށް  )5(   

ސޮއިކުރި ގޮތާއި، ެއ އެއްބަސްވުމަށް އިްޞލާޙުގެނެިވދާެނ 

އެ  ،ގޮތްކަމަށް ެއ އެއްބަސްުވމުގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން 

 އެއްބަސްވުމަްށ ގެންނަ އިޞްާލޙު ހިމެނިގެންވެއެވެ.

ވަކިކަމެއް ހިނގާ ުދވަަހކުން  ނުވަތަ ،ވަކި ނޯޓިހެއް ޭދ ތާީރޚަކުން )6(   

 ފެށޭ މުއްަދތަކަްށ ޙަވާާލދީަފއިވާނަމަ، ެއ މުއްދަތެްއ ުގނަން

ފަށާނީ، ެއ ޯނޓިހެއް ދޭ ާތރީޚު ނުހިމަނަިއ، ނުަވތަ އެަކމެއް 

ހިނގާދުވަސް ނުިހމަނައި، ެއ ތާރީާޚ ނުވަަތ އެދުވަހާ ިވިދގެން 

 ފެށޭ ދުވަހުންނެެވ. 

ންބަރު އެހެން ޮއތްނަމަވެްސ، މި ) ވަަނ ނަ 6މި އަކުރުގެ ( )7(   

ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެގެންވާ ވަިކ މުއްދަތެއް ނުަވތަ ިމ ޤާޫނނުގެ 

ދަށުން ދެޭވ ވަކި މުއްަދތެއް ގުނާނީ، ރަސްީމ ަބންުދ 

 ދުވަސްތައްެވސް ހިމަނައިގެންެނވެ.

 ،ވަކިކަމެއް ހިނގަންޖެހޭ ދުަވސްކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ުދވަސް )8(   

މުއްދަތެްއ ަހމަވާ ދުވަްސ ދިމާވަނީ، ަރސްީމ ަބންުދ ނުވަތަ ވަިކ 
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ދުވަހަކާ ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ދުވަސް ައތުވެއްޖެކަމަްށ ބަާލނީ، 

ނުވަތަ އެ މުއްދަތެްއ ހަމަވާ ދުވަސްކަމަށް ބަލާނީ، އެ ަރސްީމ 

އަވަހަށް އަންަނ ރަސްީމ ަބންުދ  ބަންދު ދުވަާހ ވިދިގެން އެންމެ 

 ނޫން ދުވަހެއްގައެވެ.

ވަކި ތާރީޚަކަށް ނުވަތަ ވަކި ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ވަގުަތކަްށ  )9(   

ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ، ެއ ތާީރޚެްއ ނުވަަތ ދުވަހެްއ ނުވަތަ ގަޑިއެއް 

އަތުވެއްޖެކަމަށް ބަލާނީ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ެވރިރަްށ މާލެައްށ ެއ 

 ތާރީޚެއް ނުަވތަ ދުަވހެއް ނުވަަތ ވަގުތެއް އައުމުންނެެވ.  

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންވެގެންވާ ހަމަތައް، މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން މި  (ށ)  

ގަވާއިދުތަްއ މާނަކުރުމުގައިވެސް، ކަމާގުޭޅ ނިސްަބތަްށ  ގާ ހަދައި ހިން

 ހިނގާނެއެވެ.

 

ވަަނ މާއްދާގައި އެވާ ޢާންމު  82މި ޤާނޫނުގެ ުފރަތަމަ ދެ ާބބާއި،  (ހ)  .7 ޤާނޫނު ހިންގަން ފެށުން 

ިމ ޤާނޫުނ ދިވެިހ ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުގަިއ  ،ަފށާނީ ރަދީފަްށ ޢަމަލުކުރަން 

 ޖެހުމުންނެެވ.  12ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުެގ މެންދަމު 

މި މާއްދާެގ (ހ) އެހެްނ އޮްތނަމަވެސް، ިމ ޤާނޫނުެގ ދެންުހރި ބަިއތަކަްށ  (ށ)  

މި ާޤނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ތަޞްދީޤުކުާރ ، ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 

ނޑައަޅައި،  ކުާރ ާތރީޚެއްގައެވެ. ިއޢުލާންވަގުތު، ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކަ

 ނުވަތަ ތާީރޚުތަކެއްގައެވެ.

ެއ އަކުރުގައިވާ ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ުއސޫލު އެހެން އޮތްނަމަެވސް (ނ)  

ނޑަައޅާ ތާީރެޚއް ނުވަތަ ތާ ީރޚުތަކެއްގެ ަސބަބުން، ިމ ގޮތުގެމަތިން ކަ

ެގ ފަހުން  2014 ޑިސެްމބަރު  31ޤާނޫނުގެ އެއްވެްސ ބައެއް، 

ހިފެހެއްޓިގެނެއް ނުވާނެއެެވ. އަދި، މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއިވާ އުސޫުލ 
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 12ގެ މެންދަމު  2014 ޑިސެމްބަރު  31އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، 

ށް ޢަމަލުކުރަން ިމ ޤާނޫނުގެ ހުިރހާ ބައިތަކަކަްށ ފުރިހަމައަ  ،ޖެހުމާއެކު

 ފެށޭނެއެވެ.

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

 

ވަަނ މާއްދާގެ ނިަޔލަްށ  19ވަނަ މާްއދާއިން ފެށިގެން  9މި ޤާނޫނުގެ   .8 މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް 

ނުޑ  ބަޔާންވެގެންާވ ލަފްޒުތަކާިއ ިޢބާރާތްތަކަކީ، ިމ ޤާނޫނު ބިާނވެގެންވާ މައިގަ

ަތއް ެއ މާއްދާތަކުގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައި އެވަީނ، ިމ މް މަފްހޫތަކެވެ. ެއ މްމަފްހޫ

ޤާނޫނުގެ އަސްުލ އެގޮތުގަިއ ދެމެހެއްޓުަމށާއި މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންެމ 

ކޮންެމ  ފުޅާމިނުގަިއ ާހސިލުކުރުމަްށ ަމގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ިމ ޤާނޫނުގެ ހަމަ 

ތަކަށް ހަނިކަމެްއ މްމަްފހޫމާއްދާއެއްވެސް ކިޔަންވާީނ، ުނވަތަ މާނަކުރަންވާނީ، އެ 

 ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް 

 ޒޯން 

 ިއން ، "ސްޕެޝަްލ އިކޮނޮމިކް ޒޯން" ނުވަތަ "ޒޯން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  .9

ވަކިކުރެވިގެންވާ ނުވަަތ އިން ފާހަގަކުރެވިގެންާވ ވަކި ޖިއޮގްރަފިްކ 

ނޑަެއިޅ ޑިސަރަޙައްދެއްގަިއ، އެއް  ވެޮލޕަރެއްގެ، އެްއ މެނޭޖްމަންޓެއްެގ ދަށުްނ، ކަ

ބަޔާންވެގެންާވ އިޤްތިާޞދީ ަމސައްކަތްތަކެްއ ކުރާ ނުަވތަ ިހންގާ ނުވަަތ ގާއިމުުކާރ 

ައިދ އެ ސަަރޙައްދަކީ، ، އް ލިިބދެވޭ ޮގތަށް ޢިާނޔަްތތަކެ ޞަ ޚާއްފަރާތްތަކަްށ 

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާއި އެްކސްޕޯްޓ ޑިއުޓީ ދެއްކުމާގުޅޭ ުއސޫުލތަކަށް ބަލާއިުރ، ިމ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެިހ ކަސްޓަްމސްގެ ޢާންުމ އިޚްތިޞާޞްއިްނ 

އެކަހެރިކުރެވިގެންވާ، ވަިކ ކަސްަޓމްްސ ަސރަަޙއްދެއްގެ ގޮތުގަިއ، 
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ވަަނ  10ގެން ހިންގާ ސަރަޙައްދަކަެށވެ. އަިދ، މި ޤާނޫނުގެ އިންތިޒާމްކުރެވި

ަވނަ މާއްދާގެ ިނޔަލަށް މާނަކޮށްދީފައިވާ ސްޕެޝަްލ  17މާއްދާއިން ފެށިގެން 

 އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ތަފާުތ ބާަވްތތައް ކަމާގުޭޅ ނިްސބަތަްށ ހިެމނޭގޮތުންނެވެ. 

 

އިންޑަސްޓްރިއަލް 

 އެސްޓޭޓް 

އެއް ެމނޭޖްމަންޓެއްގެ ަދށުްނ  ،ޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ "އިންޑަސްޓްރިއަްލ އެްސޓޭ  .10

ނޑައެޅޭ ވަިކ ޒޯނެއްގަިއ ހިެމނޭ ބިްނ ބައިކޮށް  އެކި ބައިތަުކގައި އެކި ވަްއތަރުެގ  ،ކަ

 ،ނީ އަދި ޢާންުމ ިޚދުމަުތގެ ބޭނުންތައް ހާސިލުކުރެވޭެނގޮތަށް ޑިޒައިންކުރެވޭޢުމްރާ

ަފރާތްތަކަކަށް އެކުގަިއ  އަދި އެ ޒޯނުގަިއ ިއންވެސްޓްކުާރ ހުރިހާ 

ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތަށް، އަިދ އެކުގައި ހިއްސާކުރެވޭޮގތަށް، އަދި ެއތަންތަނުްނ 

ނޑު ވަސީލަްތތަްއ  އެމީހުންނަށް އެކުގައި ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދޭޮގތަށް، މަިއގަ

 ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދަކަެށވެ.

 

އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮސެސިންގ 

 ޒޯން 

ާރއްޖޭގައި އުފެދޭ ތަކެިތ  ،ޕްޮރސެސިންގ ޯޒން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ "އެކްސްޕޯޓް   .11

ނުވަތަ ރާްއޖެއަްށ އެތެރެުކރެވޭ ތަކެިތ ބޭނުންކޮށްގެްނ އުފައްާދ މުާދ 

 ައދި އެތަނުން ިލބެން  ،އެކްސްޕޯޓްކުރުަމށް އަމާޒުކޮށްެގން އިންތިޒާމުކުރެވިގެންވާ

ގެްނ މުާދ އުފަްއދާ އެކްްސޕޯޓްކުރުމަްށ ހުންނަ ވަސީަލތްތަކާއި ޚިދުަމްތތައް ބޭނުންކޮށް

 ގޮަތށް އިންތިޒާމުކުެރވިގެންވާ ސަަރޙައްދަކަށެވެ.ނެފަސޭހަވާ

  

އެކްސްޯޕޓްުކރުމަށް އަމާޒުޮކށްގެްނ ، "ފްރީ ޓްރޭްޑ ޒޯން" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީ   .12 ފްރީ ޓްރޭޑް ޒޯން 

އަިދ ެއ ސަަރޙައްދަްށ އެެތރެކުރާ މުދާ ެއ ސަަރޙައްދަްށ  ،ތައްޔާރުކޮްށފައިވާ

 ،އެ ުމދާ ްޓރާންޝިޕްކުރުމަްށ ނުވަަތ ރައްާކކޮށްފައި ެބހެއްޓުމަށް  ،އެތެރެކުރުމަށްފަހު 

ނުަވތަ ރީޕެކްކުރުމަްށ ނުވަަތ މުދަލެއްެގ ވެިލުޔ އެޑްކުރުަމްށ   ،ނުވަތަ ގުދަންކުރުަމށް

ރުަމށް، ވަކިން ބެލެހެއްޓޭޮގތަށް އިްނ ޚާއްޞަކުރެވިގެންވާ ަމސައްކަތްތައް ކު
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އަދި ވަިއގެ ބަނދަރެއް ނުވަތަ ަކނޑުގެ ބަނދަރަާކ  ،ވަކިކުރެވިފައިވާ

 އިންވެގެންވާގޮތަށް ގާއިމުކުރެޭވ ސަރަޙައްދަކަެށވެ.

 

"އެންޓަރޕްރަިއސް ޒޯން" ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ، ތަަރއްޤީކުރަން ބޭނުންާވ   .13 އެންޓަރޕްރައިސް ޒޯން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަކި ސަރަޙަްއެދއް ފާހަގަކޮްށ، އެ ސަަރޙައްުދގައި ވަިކ ބާވަތެއްެގ 

ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެއްގެ ިވޔަފާރިއެްއ  ،އުފެއްދުންތެރިކަމެއް އާލާކުރުުމގެ ބޭނުމުގައި

އެ ސަަރޙައްދުގައި ކުރިއެުރވުުމގެ ބޭނުމުގައި، އެ ސަރަޙަްއުދގައި ގާއިމުކޮށް ހިންާގ 

ދީގެްނ، ނުަވަތ މާީލ ޢިނާޔަްތތައް ދީގެން،  ވިޔަފާިރތަކަްށ ޓެކުހާުގޭޅ ޢިާނޔަތް 

 ޞަ ޢިނާޔަްތތައް ދީގެން، އެ ސަރަޙައްދު ޚާއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

 ރަކާތްތެރިކުރުވަިއ ިތޔާގިކުރުުވމުގެ މައްޗަށް އަމާޒުކޮްށ އުފަްއދާ ސަަރޙައްދަކަށެެވ.ޙަ

 

 މަްތތަކާއި،ޚިދުަފތުރުވެރިކަމުެގ ަވސީަލތްތަކާއި  ،"ފްރީ ޕޯޓް" ކަމަްށ ބުނެފައިެއވަނީ  .14 ފްރީ ޕޯޓް 

ތަނުގަިއ ީމހުންނަށް ދިރިުއޅެވޭެނ ، މަތްތަކާއި ޚިދުރީޓެއިލް ިވޔަފާރީެގ ވަީސލަތްަތކާއި 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ަވސީލަްތަތއް ގާއިމުކުރެވިގެންވާ، ، ަމތްތަކާއިޚިދުވަސީލަްތތަކާއި 

އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިދނުން ހުއްދަ ޢިނާޔަްތތައް ލިޭބގޮތަށް ޚާއްޞަކުރެޭވ 

 ރަށަކަށް ނުވަަތ ސަރަޙައްދަކަެށވެ. 

 

ސިންގަލް ފެކްޓްރީ 

އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮސެސިންގ 

 ޒޯން 

"ސިންގަލް ފެްކޓްރީ އެކްްސޯޕޓް ޕްޮރސެސިންގ ޒޯން" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،   .15

ނާަޢތެްއ ނުވަތަ ިވޔަފާރިއެްއ ޞިދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވުަމްށ ބޭނުންވާ ވަކި 

ެއ  ،ދީގެން  ނާޢަްތ ނުަވތަ ިވޔަފާިރ ހިންގާ ަފރާތްތަކަްށ ޢިނާަޔތްޞިފާހަގަކޮށް، ެއ 

ނާޢަތް ނުވަަތ ިވޔަފާރީގެ ުއފެއްދުންތައް އެކްްސޕޯްޓ ކުރުަމށް އަމާޒުކޮށް ހިންޭގ ޞި

 ނާޢަތަކަށް ނުވަަތ ިވޔަފާރިައކަށެވެ.ޞި

އޯފްޝޯރ ފައިނޭންޝަލް 

 ސަރވިސަސް 

ޢާންމުޮގތެއްގަިއ  ،"އޯފްޝޯރ ފައިނޭންޝަލް ސަރވިަސސް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ   .16
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ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިނުްނ ހުއްަދ  ،ރެސިޑެންޓުންނަްށ ީސދާ ޚިދުަމތް ނުދެވޭޮގތަށް 

އޯްފޝޯރ ފައިނޭންޝަލް ސަރިވސަސް ލަިއސަންސެްއ  ،ޢިނާޔަްތތައް ލިބޭޮގތަށް 

ޒޯނެއްގަިއ  ،އޯފްޝޯރ ފަިއނޭންޝަލް ސަރވިަސސްެގ ގޮތުގައި ،ހޯދައިގެން

އަންނަނިިވ ޚިދުމަތްތަަކށް ނުވަތަ އެ ިޚދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  ،މުކޮށް ހިންގާގާއި

 ޚިދުމަތަކަށެެވ.

 ؛މޯލްޑިވްސް މަިނޓަރީ ޮއތޯރިޓީްނ ހުއްދަކުރާ ބޭންކިންގގެ ިޚދުަމތް (ހ)  

ކެޕިޓަލް މާެކޓް ޑިވެޮލޕްމަންްޓ އޮތޯރިޓީްނ ހުއްދަކުރާ ެސކިއުރިޓީޒްގެ  (ށ)  

 ؛ޚިދުމަތް 

 ؛މަިނޓަރީ ޮއތޯރިޓީްނ ހުއްދަކުރާ އިންޝުއަރަްނސްެގ ޚިދުަމތްމޯލްޑިވްސް  (ނ)  

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ އޮތޯިރޓީން ހުއްދަކުާރ ފައިނޭްންސ ީލސިންގ  (ރ)  

 ؛ޚިދުމަތް 

ކެޕިޓަލް މާކެްޓ ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކުާރ ކަލެކްޓިވް  (ބ)  

 އަދި  ؛އިންވެސްޓްމަންްޓ ސްކީމްެގ ިޚދުމަތް

މޯލްޑިވްސް މަިނޓަރީ އޮޯތރިީޓ ނުވަތަ ކެިޕޓަްލ މާކެޓް ިޑވެލޮޕްމަންްޓ  (ޅ)  

 އޮތޯރިޓީން ހުްއދަކުރާ އެހެނިެހން މާލީ ޚިދުމަްތތައް.

 

"ހައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޕާކް" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީ، އެތަނެްއ މެދުެވރިކޮށް އެންމެ ޒަމާީނ   .17 ހައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޕާކް 

ލަތްތަްއ ކުރިައރުވަިއ އާލާޮކށް، ެއ ވަސީަލތްތަކުެގ ސީޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޓެކްނޮލޮޖީެގ ވަ 

ހިފައިގެން ދިރިުއޅުމުެގ އޮށްޓަރާއި ފެންވަރު ަމތިކުުރމަށް ބާރުައޅާ ނުވަަތ  ބޭނުން

އެކަމަށް މަުގފަހިކުާރ މަަސއްކަތްތަކާއި ިދރާސާއާިއ ަތޢުލީމާއި ވިޔަާފރިައްށ 

 ކުރެވިގެން އުފައްާދ ަސރަޙައްދަކަށެވެ. ޞަޚާއް

 

" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެދޭ، އަދި، އެަފަދ "ޑިވެލޮޕަރު  .18 ލޮޕަރޑިވެ 
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ޒޯނުގައި ހުންނަންޖެޭހ  ،ފަރާތަށެެވ. އަދި ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ޕާރމިްޓ ދޫކުރެވޭ

މާއްދީ ވަސީަލތްތަކާއި ިޚދުމަްތތަކާއި ފަސޭަހތައް ގާއިމުކޮށް، އެ ޒޯން ހިންގަިއ 

ެއ ޒޯުނގެ މުިޅ މެނޭޖްމަންްޓ ، ބެލެހެއްޓުމުެގ ޢާންމު އަިދ ިއސް ޒިންމާ އުުފލައި

 ކޮންޓްރޯލްކުރާ ަފރާތަކަށެވެ. 

 

ނޑު  އެ  ،ނީ، ޒޯނެއްގައި" ކަަމށް ބުެނފައިއެވަ"އިންވެސްޓަރު  .19 އިންވެސްޓަރ ޒޯނެއްގެ މައިގަ

ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްެގ  މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުްނ، އަިދ، އެ ޒޯނެއްގެ ޑިވެލޮޕަރާއެކު 

ދަށުން، އެ ޒޯނުގައި ވަކި ިވަޔފާރިއެއް އުފައްދައި ގާއިމުކޮށް ހިންގައި ބަލަހައްޓަިއ 

ތްތަކުގެ މަްނފާއާިއ ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އެ ޒޯނުގަިއ ގާއިމުކޮށްފައިވާ މާއްީދ ވަީސލަ

ފަސޭހަ ލިބިގެން ެއ ޒޯނުގަިއ ޙަރަކާްތތެރިވުމަށާިއ ިވޔަފާިރ ނުވަތަ ިއޤްތިޞާީދ 

 މަސައްކަތް ހިންގުަމށް، އެ ޒޯުނގެ ޑިވެލޮޕަުރ ހުއްދަކުާރ ވަކި އިންވެސްޓަރަކަށެެވ. 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޒޯން ގާއިމުކުރުން 

  

ނޑައެޅުމުގައި،  .20 ޒޯނުގެ ބާވަތްތައް  ެއ ޒޯނަކީ، އަންނަނިިވ ، ނުވަަތ ޒޯނަކަށް ހުއްަދ ދިނުމުގައި ޒޯނެއް ކަ

ނޑައެޅިާދނެއެވެ. އަދި، އެިއްނ  ބާވަތްތަކުެގ ތެރެއިްނ ބާވަތެްއގެ ޒޯނެއް ކަމަްށ ކަ

 ވީނަމަވެސް، އެ ޒޯނަކީ، ސްޕެޝަްލ އިކޮނޮމިކް ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ޒޯނެްއ ކަމުަގއި

 ޒޯނެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެެވ. 

 ؛ވަނަ މާްއދާގައި މާނަކޮްށީދފައިއެވާ "އިންޑަސްްޓރިއަލް ެއސްޓޭޓް" 10 (ހ)  

ވަަނ މާއްދާގަިއ މާނަޮކށްދީފައިއެާވ "އެކްސްޯޕްޓ ްޕރޮސެސިންގ  11 (ށ)  

 ؛ޒޯން"

 ؛ވަނަ މާްއދާގައި މާނަކޮްށީދފައިއެވާ "ފްީރ ޓްރޭޑް ޒޯން" 12 (ނ)  
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 "އެންޓަރޕްރައިްސ ޯޒން"؛އިއެވާ ވަނަ މާްއދާގައި މާނަކޮްށީދފަ 13 (ރ)  

 ޕޯޓް"؛ ވަނަ މާްއދާގައި މާނަކޮްށީދފައިއެވާ "ފްރީ  14 (ބ)  

އެކްސްޕޯްޓ  ރީ ޓްވަނަ މާއްދާގައި މާނަޮކްށދީފައިއެވާ "ސިންގަްލ ފެކް 15 (ޅ)  

 ޕްރޮެސސިންގ ޒޯން"؛ 

އޯފްޝޯރ ަފއިނޭންޝަލް ''ވަނަ މާއްދާގައި މާަނކޮށްދީފައިއެވާ  16 (ކ)  

 ެގ ިޚދުމަތްޭދ ަމރުކަޒެއް؛'' ަސސްސަރވި

 ވަނަ މާްއދާގައި މާނަކޮްށީދފައިއެވާ "ހައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޕާކް". 17 (އ)  

 

ާޤނޫނުން ހުއްދަ ުކރާ ބާވަތުެގ ޒޯނުތަކުގެ ތެރެއިން،  ރާއްޖޭގައި ހިންގުަމށް މި   .21 ޒޯނުގެ ޢަދަދު 

ނޑައަޅާނީ، ރާއްޖޭގައި އެއިން ކޮންެމ ވަްއތަރަކުން ހިންގާީނ ކިތަްއ ޒޯނުކަން  ކަ

 ބޯޑުންނެވެ.

 

އިންވެސްޓް ކުރެވިދާނެ 

 ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުާރ ޒޯނެއްގައި ހިންިގދާނެ އިޤްތިާޞީދ  (ހ)  .22

މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާިއ، އަދި އެއިން ޒޯނެއްގަިއ ިހމެނޭ ޖުމްލަ 

ނޑަކީ  ކޮބައިަކން، ބޯޑުެގ އިންވެސްޓްމަންޓްެގ އެންމެުކޑަ މިންގަ

މަޝްވަރާގެމަތިން، ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤަރާރަކުން، އަހަރަކު 

ނޑަ  ކުރަންވާނެއެވެ.އިޢުލާން އަޅަިއ އެއްފަހަރު ކަ

ފަހަުރ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބާޔންކުރާ ޤަރާރު، އެންމެ ފުަރތަމަ (ށ)  

ކުރާނީ، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަާވލަންޖެޭހ ބޯޑު އެކުލަވާލާާތ އިޢުލާން

 ދުވަހުެގ ތެރޭގައެެވ.  45

ނޑައެޅުެމއް، ކޮންމެ  (ނ)   ނޑައަޅާ ކޮންމެ ކަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ކަ

ޢާކޮްށ، ރަީއސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެގ ޖަގެ ުކރިން މުރާމަހު ފެބްރުައރީއްގެ އަހަރެ

ނޑަ  ކުރަންވާނެއެވެ.އިޢުލާންއަޅަިއ ޤަރާރަކުން އަލުްނ ކަ
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ޑިވެލޮޕަރަކަށް ބޯޑުން ހުްއދަ ދިނުމުގައި، ޒޯނެއްގަިއ ހިންގިދާނެ  (ރ)  

އިޤްތިޞާދީ ަމސައްކަްތ ކަުމގައި ބަލާީނ، އަިދ، އެއިްނ ޒޯނަކަށް 

ކަމުގައި ަބލާނީ، މި މާއްދާގެ  އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ އެންމެކުަޑ މިންވަރު

(ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން، މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ަދށުން ނުވަތަ 

ކުރާ އިޢުލާންމި މާއްދާގެ (ނ) ެގ ދަށުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ަކނޑައަޅާ 

ޤަރާރުގައިާވ އިޤްތިޞާީދ މަސައްކަތްތަކާިއ އަިދ ެއ އިޤްތިާޞދީ 

ކަމުގައި  ގެ އަގުގެ އެންމެކުޑަ މިްނވަރުޓްންމަސައްކަތްތަކުގެ އިންެވސްޓްމަ 

ނޑުތަކެވެ. ނޑައަޅާފައިާވ މިންގަ  އެ ޤަރާރުގަިއ ކަ

 
ތަކުގެ ނުތަކަްށ ނުވަަތ ޒޯނުމި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ުއފައްދާ ޒޯ (ހ)  .23 ޢިނާޔާތްތައް 

ތަކުގެ އިންވެސްޓަރުންަނށް ލިބިޭދ ނުޑިވެލޮޕަރުންނަށް ނުވަަތ ޒޯ

 އި ަބޔާންކޮށްފައި އެަވނީއެވެ. ގަ 1ޖަުދަވލު ޢިނާޔަްތތައް ިމ ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ެފށުމަށްފަުހ ތަޢާރުފުުކރާ އެހެްނ ޤާނޫނެއްގެ  (ށ)  

ދަށުން ައލަްށ ތަާޢރުފުކުާރ ޓެކުހެއްެގ ސަަބބުްނ ނުަވތަ އޭރުެވސް 

ނަގަމުންދާ ޓެކުހެއްެގ މިންަވރަށް ގެންނަ ބަދަލެއްެގ ަސބަބުން، މި 

ތަކުެގ ޑިވެޮލޕަރުްނނަށް ނުަވތަ ނުތަކަްށ ނުވަތަ ޒޯނުަދށުްނ ޒޯޤާނޫނުގެ 

ތަކުގެ އިންވެްސޓަރުންނަްށ ލިިބދޭ ޢިާނޔަްތތަކަްށ ނޭެދވޭ ބަަދލެއް ނުޒޯ

ތަކުގެ ޑިވެޮލޕަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފައިާވ ނު އަންނަކަމަށްވާނަމަ، ެއ ޒޯ

ޒޯނުތަކަށް ްންޓގައި އެއްބަސްެވފައިވާގޮތަްށ ެއ މައިންވެސްޓްމަންްޓ އެގްރި

ނުވަތަ ޑިވެލޮޕަރުންނަްށ ުނވަތަ އިންވެްސޓަރުންނަށް ެދވޭ ޢިނާޔަްތ 

ފަހުްނ ތަޢާރުފުކުާރ ޓެކްްސ ދެއްކުުމން، ނުވަަތ  ،ދެމެހެއްޓުމަްށޓަކައި

އެ ޒޯނެްއ ނުވަތަ ެއ  ،ފަހުން އިތުރުކުާރ ޓެކުހުެގ ިމންވަރު ދެއްކުމުން

ްނ ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ބޯޑު ،ޒޯނެއްގެ ޑިވެލޮޕަރު ނުަވތަ އިންވެސްޓަރު 
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މްހޫރިއްޔާއަްށ ގޮތުގެމަތިން ިއސްިތސްނާކުރުމުގެ ބާުރ ރައީުސލްޖު 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޑިވެލޮޕަރަށް  ޒޯނުގެ އެ ތަރައްޤީކުރުމަށް  ވަީސލަތްތައް  ޢުމްރާނީ ނެއްގެޒޯ (ނ)  

 ފަރާތެއް ތިންަވނަ ުއސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް، އަދާކުރުުމގައި ޒިންމާ އޮތް

 އެ ޑިެވލޮޕަރާއި ޒޯނެއްގެ އެ، ކުރަނީ އެކަން ، ައދި، ޢައްޔަންކުރާނަމަ

 ދަށުން  އެްއބަސްވުެމއްގެ އެއްބަސްވާ ިލުޔމުން ދެމެދު ފަރާތާ ތިންވަނަ

 ޒޯނުގެ  އެ، މުޤާިބލުގައި ކުރާކަމުގެ  މަސައްަކތް އެ ، ކަމުގައިވާނަމަ

) ށ( އަދި) ހ( ގެ 1 ޖަދުވަލު ޤާނޫނުގެ މި  ލިބޭނެކަމަށް ޑިވެލޮޕަރަށް

 ބޯޑުގެ، ފަާރަތށް ތިންވަނަ އެ ޢިާނަޔތްތައް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

 ތިންވަނަ އެ، ބޭނުމަށް  ދިނުމުގެ  ޢިާނޔަތް، އަދި . ދެވިދާނެއެވެ ، ހުއްދައާއެކު

 ބޯޑަށް  ަމށްކަ ަފރާތެއް ހިމެނޭ މާނަިއގައި ޑިވެލޮޕަރުގެ ، ފަރާތަކީ

 . ބެލިދާނެއެވެ

 1ޢިާނޔަތްތަްއ ކަމަްށ މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލު  މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ދެވޭ  (ރ)  

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޢިާނަޔތްތަކުގެ ތެރެއިްނ، އެންމެްނނަށްމެ އެއް 

ށްވާީތ އެކީއެކަށް ލިބިޭދ ޢިާނޔަތްަތއް ފިޔަވަިއ، މަގިންތިއެއްގައި ހިމެނޭކަ

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ  1ކަމަކާ ގުޅިގެން މި ާޤނޫނުގެ ޖަދުވަލު  ވަކި

ްތތަކުގެ ތެރެއިން، ވަިކ ޢިނާޔަތެއް ނުަވތަ ވަކި ިޢނާޔަތްތަކެްއ ޢިނާޔަ

ލިބިދެވޭނަމަ،  ެއ ޢިނާަޔތްތަްއ ލިބިދެޭވ  ޙާލަްތތަކާއި އެ ާޙލަތްތަކުގައި 

ލިބިދެވޭެނ ޢިާނޔަތްތަްއ ިމ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ބޯޑުން ަހދައި ހިންާގ 

 ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ޒާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޢާންމު ކަްސޓަްމސް ަސރަޙައްދުްނ  ޒޯނަކީ، އޭގެ  .24 ޒޯން ފާހަގަކުރުން 

ކަމުގަިއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ  އެކަހެރިކުރެވިފައިވާ ވަކި ަކްސޓަމްްސ ސަަރޙައްދެއް

ނޑައަޅާ ސަރަޙައްދަަކށްވާތީ، އަދި، އެއީ  ބައެއް ޤާނޫނުތައް ހިންގުމުގައި ޢިާނޔަްތ ، ކަ
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ޒޯނެއްގެ ޖޯގްރަފިކް ބައުންަޑރީ ލޮންޖިޓިއުޑުންނާިއ ލިބިދޭ ސަރަޙައްދަަކށްވާތީ، 

 ލެޓިޓިއުޑުން ާފހަގަ ކުރެވެންާވނެއެވެ.

 

ޒޯނުގައި ހުންނަންޖެހޭ 

 ސިފަތައް 

 ތައް ގާއިމުެވގެން ވާންވާނެއެވެ.ޒޯނެއްގައި އަންނަނިވި ސިަފތަްއ ނުވަތަ ަވސީަލތް  .25

ެއ ، އެނގެންއޮްތ ސަަރޙައްދަކަށް ށް ާސފުކޮވަކިކުރެވިފައިވުްނ ނުވަަތ  އިން (ހ)  

 ؛ވުންނުޒޯ

 ބިލިީޓ ްސޓަޑީއެއް ހެދިފަިއވުން؛ފީޒި (ށ)  

 ރިންގ ސްޓަޑީއެްއ ެހދިފައިވުން؛ އިންޖިނިއަ (ނ)  

 ްޓ އެސެސްމަްނޓެއް ހެދިފަިއވުން؛އެންވަޔަރަންމަންްޓ އިމްޕެކް (ރ)  

ަވށައިގެންާވ ސަރަޙައްަދށް ޒޯނެއްގައި އެކުލެވިގެންާވ ަސރަޙައްދަށާއި،  (ބ)  

އުފެއްދުންެތރިކަން ގެަނއުމަށް ޤައުމީ ، ތަނަަވސްަކމާއި، ޙަރަކާތްތެރިކަމާއި 

ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންގަިއ ނުވަަތ ސަރުކާރުެގ ިސޔާަސތުގަިއ ާފހަގަކޮށްފައިވާ 

 ވުން؛ނުެއ ޒޯ، ސަރަޙައްދަކަށް 

 ަވސީލަތްތަކާިއ، ބޭނުންާވ އިންފްާރސްްޓރަކްޗަރ ނުވަަތ ޢުމްރާނީ  ކަމަށް (ޅ)  

އަދިެވްސ  ،އެައރޕޯޓާއި ، ބަނަދރާއި، ޞަާލތުގެ ަވސީލަްތތަކާއިއާމު، މަގާއި

ީނ ވަސީލަްތތައް ޢުމްރާވިޔަފާރީގެ މަސައްކަްތތައް ުކރުމަށް މަގުފަހިކުާރ 

ހުރި ނުވަތަ އެަފދަ ަވސީލަތްތަްއ ތަޢާުރފުކުރުމުެގ ޖާގައޮތް 

 ވުން؛ނުެއ ޒޯ، ސަރަޙައްދަކަށް 

ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ އެ ަތރައްޤީ، އިތުަރްށ  ،ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ގެނައުަމށާއި (ކ)  

ްތ ސަރަަޙއްދަކަށް، ެއ ފުާޅ ކުރުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންާވ ބިމުގެ ަވސީލަްތ އޮ

 ވުން؛ނުޒޯ

ވަކިވަރަކަްށ ޓްރޭނިންގ ލިބިފައިާވ ، ޓްރޭނިންގ ިލބިފައިވާ މީހުްނނާއި (އ)  

ޓްރޭނިްނގއެއް ނެްތ މީހުންނަްށ ވަޒީާފގެ ފުރުަޞތު މީހުންނާއި، އެއްެވސް 
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ލިބިދެވޭގޮަތށް ނުވަަތ އެފަަދ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތތައް އުފެްއދޭގޮތަށް ޮއތް 

 ވުން؛ނުެއ ޒޯ، ސަރަޙައްދަކަށް 

ަވށައިގެންވާ ަސރަޙަްއދަށް އެކަމުގެ  ،ތަނުގަިއ އެކަން ުކރުމަކީ ޒޯނު އޮތް (ވ)  

ސީދާ މަންފާކުރާނެ، ޒޯަނކަށްވުން؛ ނުވަތަ އާބާދީާއއި ތަރައްީޤ 

 ހިކުާރ ސަރަޙައްދަކަްށވުން؛ އަދި އެއްފަސްކުރުމަްށ މަގުފަ

އެތަނަކީ ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ، ނުވަތަ ވަިކން އިން  (މ)  

ނޑައަޅައިގެން ބެެލހެއްޓޭނެ ތަނަކަށްވުން  .ކަ

 

ޒޯނުގެ  ެއ ޒޯނުގެ ޑިވެލޮޕަުރ، އެ ،ކޮންމެ ޒޯނެއްގައިމެ (ހ)  .26 ޑިވެލޮޕަރުގެ ޒިންމާ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮީފްސ ގާއިމުކޮށް ހިންގައި ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ. 

އަދި، އެ ޒޯނާއި، އެ ޒޯުނގެ އިންވެސްޓަރުންނާިއ އެ ޒޯނުގެ ޒޯން 

ލޮަޕރު ޒިންމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮީފުހގެ މަސައްކަަތށް ޑިވެ

 އުފުލަންވާނެއެވެ.

ތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ޯޒނަށް ހުއްދަދީފައިާވ ބާަވތުެގ އިޤްތިޞާީދ ނުޒޯ (ށ)  

ނޑު ައސާީސ ުޢމްރާނީ އަދި  މަސައްކަތްތަްއ ހިންގުމަްށ ބޭުނންވާ މައިގަ

މާއްދީ ވަީސލަތްތަްއ ގާއިމުޮކށް، ެއ ވަސީަލތްތަކުގެ ޭބނުންކުރުމުގެ 

ނަޑއެޅޭ ިވޔަފާިރ  ،އިންވެސްޓްކުރާ ަފރާތްތަކަށް ފަސޭހަ، ެއ ޒޯނުގައި  ކަ

 ެވލޮަޕރު ހަމަޖަްއސަންވާނެއެވެ.އުސޫލަކުން ިލބޭނެގޮތް ޑި

ކުިނ ުއކާލުމުގެ ިނޒާމާއި ކުނި  ކަަރންޓާއި ޒޯނުގައި ެފނާއި ނަރުދަާމއާިއ  (ނ)  

ނައްތާލުމުގެ ިނޒާމާއި، ކަާމގުޅޭ އެހެްނ ވަސީލަތްތަާކިއ ޚިދުމަތްތައް 

 ކުރުަމކީ، ޑިވެލޮޕަރުެގ ިޒންމާެއެކވެ.ާގއިމު ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިގޮތުަގއި 

ޑިވެލޮޕަރަށް ދޫުކރެވޭ ޒޯނުަގއި ކަސްޓަްމސްގެ ިޚދުމަތްަތއް ދެވޭނެ  (ރ)  

 ހަމަޖަްއސައިދިނުމަކީ ޑިވެލޮޕަރުެގ ޒިންމާއެކެވެ.އިންތިޒާމު 
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ޅާ ޑިވެޮލޕަރެއްގައި އަންނަިނވި ސިަފތައް ނުވަަތ ހަޒޯނެއް ގާއިމުކުރަން އެދި ުހށަ   .27 ޑިވެލޮޕަރުގެ ސިފަތައް 

 ން ހުންނަންވާނެއެވެ. ޤާބިލުކަ

ނުވަތަ އެ  ؛ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމަްށ ބޭނުންާވ މާލީ ތަނަަވސްކަން ހުރުން  (ހ)  

 ިލބިގަތުމުެގ ޤާިބލުކަން ހުރުން؛ފައިސާ ޯހދައި 

ޒޯން ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ ޢުމްރާނީ، އަާސސީ، މާއްދީ ވަސީލަްތތައް  (ށ)  

 ؛އެކަށޭނަ ފެންވަރުގައި ގާއިމުޮކްށދެވޭނެ ޤާިބލުކަން ހުރުން 

ަހއިސިއްަޔތު، ޒޯނެއްގައި ހިމެޭނ ބިން، ާޤނޫނީގޮތުން މިލްކުކުރެވޭެނ  (ނ)  

 ޤާނޫީނ ޤާބިލުކަްނ ހުރުން؛ އަދި  ނުވަތަ ކުއްަޔށް ިހފުމުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާަމީތ ިޚދުމަތްތަކުެގ ދައުަރްށ ހަނިކަމެއް  (ރ)  

ނޑައަާޅ  ނާންނާނެގޮތަށް، އަިދ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަލާަމތީ ޚިދުމަްތތަކުން ކަ

ބިލުކަްނ ޤާއްޓުމުެގ ހެއުސޫލުތަކާ އެއްޮގތަްށ ޒޯނުގެ ސަލާމަީތ ނިޒާމު ެބލެ

 ހުރުން  

 

ނޑައަޅާ ޒޯން ުސޕްިރން (ހ)  .28 ޒޯން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  ޓެންޑެންޓެއް ކޮންމެ ޒޯނެއްގައި، ބޯޑުން ކަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ޒޯން ސުޕްރިްނޓެންޑެންޓަކީ، މިނިސްޓްީރގެ މުވައްޒަފުްނގެ ތެރެއިން  (ށ)  

ނޑައަ މިނިސްޓްރީެގ  އެކަމަުކ ބޯޑުގެ ެމންބަރުންގެ ެތރޭގައި ނުހިމެނޭ  ޅާ،ކަ

 މުވައްޒަފެކެވެ. 

 އެަވނީއެވެ. އްަޔތުތަްއ ތިރީގައި ޒޯން ސުޕްރިްނޓެންޑެންޓުގެ ަމސްއޫލި (ނ)  

ޒޯން ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްަކތުގައި ނުވަތަ އިންެވސްޓްަމންްޓ  )1(   

ޑިވެލޮޕަރަށް ނުަވތަ އެ ޒޯުނގައި  ،ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 

 ؛އިންވެސްޓްކުރާ އިންެވސްަޓރަްށ މަގުދައްކައިދިނުން
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ޑިވެލޮޕަރާއި ބޯޑާ ދެމެުދ، ނުަވތަ ޑިވެލޮޕަރާއި ލޯކަލް ކައުްނސިާލ  )2(   

 ވިލަެރސްކޮށްީދ ހިންގައިދިނުން؛ ދެމެދު ކަންކަން

ޒޯނުގެ  ޒޯނުގެ އިންވެްސޓަރުންނާިއ ބޯާޑ ދެމެުދ، ނުަވތަ  )3(   

 އިންވެސްޓަރުންނާއި ލޯކަްލ ކައުންސިާލ ދެމެދު ަކންކަން

 ވިލަރެސްކޮށްީދ ހިންގައިދިނުން؛

ޑިވެލޮޕަރާިއ އެ ޒޯނުެގ އިންވެްސޓަރުންެގ މަަސއްކަްތ  )4(   

  ؛ޯބޑަށް ރިޯޕޓުކުރުން ،ކުރިއަށްދާގޮތް މޮިނޓަރކޮށް 

ަމސައްކަތާ ުގޅޭޮގތުން ޑިވެލޮޕަރާއި އެ ޒޯނުގެ އިންެވސްޓަރުންގެ  )5(   

 ؛ބޯޑުން ދޭ އިރުާޝދުތައް ތަންީފޒުކުރުން

ޑިވެލޮޕަރާއި ެއ ޒޯނުެގ އިންވެސްޓަރުންާނ ދެމެުދ އުފެޭދ ިޚޔާުލ  )6(   

 ؛ތަފާތުވުންތަްއ ވާހަކަދައްކައިގެްނ ޙައްލުކޮްށދިނުން

ޑިވެލޮޕަރާއި ެއ ޒޯނުެގ އިންެވސްޓަރުންނަްށ ީދފައިވާ ޢިނާަޔްތތައް  )7(   

ބޯޑަްށ މަުޢޫލމާތު  ،ބޭނުންކުރަމުންދާ ޮގތާއި ިންސބަތާ ގުޅޭޮގތުން

 އަދި  ؛ދިނުމާއި ބޯޑަްށ ހުށަަހޅަންޖެޭހ ރިޕޯޓުތަްއ ހުށަެހޅުން 

ޑިވެލޮޕަރާއި އެ ޒޯނުގެ އިންެވސްޓަރުންގެ ަމސައްކަތާ ުގޅޭޮގތުން  )8(   

 ބޯޑުން އަންގާ އެނޫންވެްސ ކަްނކަން ކުރުން.

 

ޒޯން ގާއިމުކުރުމުގެ 

 މަރުޙަލާތައް 

ނުޑ މަުރަޙލާތަކާއި މައިަގނުޑ    .29 ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމުގަިއ ހިނގާނެ މައިގަ

 މުއްދަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެެވ. 

ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ޑިވެލޮޕަރު އެކަމުގެ ހުްއދައަށް އެދި،  (ހ)  

 ؛  ބޯޑަށް ހުަށހެޅުން 

ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެދި ޑިވެލޮޕަރު އެކަމުގެ ހުއްދަައށް އެދުމުން، އެ  (ށ)  

 ؛ހުށަހެޅުްނ، ބޯޑުްނ މުރާޖަޢާކުުރން
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 ބޯޑަށް  ުއސޫލެއްެގގޮތުން ،ހުަށހެޅުން  ހަޅާ މި މާއްދާެގ (ހ) ެގ ދަށުްނ ހުށަ (ނ)  

 ދުވަހުގެ 28 ފެށިގެން  ާތރީޚުން  ހުށަހެޅުމުގެ  އެ  ،ކަމަށްވާނަމަ  ޤަބޫލުކުރެވޭ 

އަދި، ެއ  ؛ދޫކުރުން ޑިވެޮލޕަރަށް  ޕާރިމޓެއް އިނީޝަލް  ،ތެރޭގައި

ދުވަހުެގ ތެރޭގައި،  180އިނީޝަލް ޕާރމިޓްގެ ތާރީުޚން ފެށިގެން 

ެއ ޑިވެޮލަޕރަށް ބޯޑުން  ތަފްޞީލު ލިޔުްނތައް ުހށަެހުޅމުގެ ފުރުޞަުތ،

 ދިނުން؛

އުސޫލެއްގެޮގތުން ބޯޑަްށ މި މާއްދާެގ (ހ) ެގ ދަށުްނ ުހށަހަާޅ ުހށަހެޅުްނ،  (ރ)  

ގެެނސް އަލުން ހުށަހެޅުމުްނ  ލާޙުތައްޞްޤަބޫލުކުރެވެންއޮީތ، ބައެއް އި 

ބޯޑަްށ ފެންނަނަމަ، އެ ހުށަެހޅުން ުމޅިްނ ބާިޠުލނުކޮށް، އެ  ށްކަމަ

ހުށަހެޅުމުގައި ރަނގަޅުކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް ބޯަޑށް ފޮނުވުމަްށ 

ން ޭދ ފުރުަޞތުގަިއ ފޮނުާވ އިޞްލާޙުތައް ފުރުޞަުތ ދިނުމާއި، އަިދ އެޮގތު

ނޑު ހުށަެހޅުން ިދރާސާކުރުަމށްަފހު، ފަހުްނ  ހިމަނައިގެން ބޯޑުން، މައިގަ

 ،ތެރޭގައިދުވަހުެގ  28ލާޙުތަކުގެ ތާރީުޚން ފެށިގެން، ޞްފޮނުވި އި

 ؛ދޫކުރުން  ޑިވެޮލޕަަރށް ޕާރިމޓެއް އިނީޝަލް

އިނީޝަލް ޕާރިމޓް ޑިެވލޮޕަރަްށ ލިބުމުްނ، ެއ ޒޯނެއްގެ  (ބ)  

 ،ފީޒިބިިލީޓ ްސޓަީޑޒް ރިޯޕޓާއި، ްޕލޭނާއިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ާމސްޓަރ 

އެންަވޔަރަންމަންްޓ އިމްޕެކްްޓ  ،އިންޖިނިއަރިންގެ ްސޓަޑީޒް ރިޕޯޓާއި 

ނޑައަޅާ  އެސެސްމަްނޓް ިރޕޯޓާިއ، ބިޒްަނސް ޕްލޭނާއި، އަދިެވްސ ބޯޑުްނ ކަ

ދުވަހުެގ  180ލިޔެިކޔުންތައް، އިނީޝަލް ާޕރމިޓްގެ ތާރީޚުްނ ފެށިގެްނ 

 ބޯަޑށް ހުަށހެޅުްނ؛ ތެރޭގައި

ާސކުރުމަށްފަހު، ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ިލޔެކިޔުްނތައް ދިރާ ބމި މާއްދާގެ ( (ޅ)  

އެ ިލޔެކިޔުްނތަކުގައިވާ ގޮތަްށ ެއ ޒޯން ހިންުގމުގެ ހުއްަދދޭން ބޯޑަްށ 

ދުވަހުެގ  90ފެންނަނަމަ، އެ ލިޔެިކޔުންތަްއ ހުށަެހޅި ތާރީޚުްނ ފެށިގެްނ 
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ގާއިމުކުރުަމށް ބޭނުންާވ  ޒޯނެއް  އެ ޕާރމިޓް  ހިންގުމުގެ ޒޯން  އެ ،ތެރޭގައި

 ޑިވެލޮޕަރަށް، ބޯޑުގެ ނިންމުާމ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިްނ އަިދ، މިނިސްޓަރު

 ިލޔުމެއް މެުދވެރިކޮށް ދިނުން؛  ސޮއިކޮށް ދޫކުރާ 

ކަމާ ގުޅޭޮގތުން ޑިވެލޮަޕރާއި ބޯޑާ ެދމެދު ޮސއިކުރަންޖެހޭ  (ކ)  

ގައި ސޮއިކުރުމުެގ ކަންކަން، އެ ޕާރިމޓްގެ ޓް ން މައިންވެސްޓްމަންްޓ އެގްރި

 ނިންމުން؛ އަދި  ުދވަހުެގ ތެރޭގައި  30ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގައި ސޮއިކުރުމާއެކު، ެއ އިްނވެސްޓްމަްނޓް ޓް ންމައިންވެސްޓްމަންްޓ އެގްރި (އ)  

ނޑައަޅަިއފިކަމާއި، އެ ޓްންމައެގްރި ގެ ތާީރޚުގައި، ެއ ޒޯން އެގޮތަށް ކަ

ެއތަން ހިންުގމުގެ ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިާވ ، އްެގ ޒޯނެއްކަމާއިޒޯނަކީ ކޮންބާވަތެ

ތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ޑިވެލޮޕަރަކީ ޮކބައިކަމާއި، ެއތަނަށް ދެވޭ ޢިނާަޔތް

 އެ  އި،ސްޓްމަންްޓތަކަކީ ކޮބަިއކަމާވެންކުރެވިދާނެ އި  އެތަނުގައި

 ދެވޭ އިންވެްސޓަރުްނނަށް ިއންވެސްޓްކުރާ  އެތަނުގައި  ޑިވެލޮޕަރަށާއި 

ކޮބައިކަން ބޯުޑގެ ރަސްމީ ނިންމުމެއްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޢިނާޔަްތތަކަކީ

ގޮތުގެމަތިން، އަިދ މިނިްސޓަުރގެ ހުށަެހޅުމަކަްށ، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެގ 

ނޑައަޅަިއ، އެކަން ދިވެހި ަސރުކާރުެގ ގެ ޓުގައި ޒެޤަރާރަކުން ކަ

 ޝާއިޢުކުރުން.

 

ޕާރމިޓް ދޫކުރުމުގެ 

 ޝަރުޠު 

  ،ގާއިމުކުރަން ޑިވެލޮޕަރަްށ، ޕާރިމޓެއް ދޫކުރަންވާނީ ޒޯނެއް (ހ)  .30

އެ ޒޯނެްއ ތަރައްޤީކުރުމަްށ ކުރާ އިންެވސްޓްމަންްޓގެ  ،އެފަރާތަކުން

ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއާޔ އެ ޒޯނަާކ ުގޅޭގޮތުްނ ނުވަތަ އެ ، ޢަދަދަކީ

ނޑަައޅާފައިާވ އިންެވސްޓްމަންްޓގެ  އިޤްތިޞާީދ މަސައްަކތަކާ ުގޭޅގޮތުން ކަ

 ކަމުގައި ކުޑަ ޢަދަދާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުެރ ބޮޑު ޢަަދެދއްއެންމެ

ވާނަމައެވެ. އަދި، އެ ޢަަދދަްށ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެިވދާނެކަމުގެ ޤާބިލުކަްނ 

 ންނެވެ.އެފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމުެގ ހެިކ ބޯޑަށް ހުށަެހޅުމު
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ވާިސލުވުމަށްޓަކަިއ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަްށ  (ށ)  

ޑިވެލޮޕަރުގެ އެކަނި ނަމުގަިއ ހޯދާ ގެރެްނޓީއެއް ނުވަަތ ޑިވެލޮޕަރާއެކު 

ފަާރތެްއ ނުވަަތ ފަރާތްތަކަކާ  މަޝްރޫޢު ތަރައްޤީކުރުަމށް ބަިއވެރިވާ އެހެން 

އެކުވެގެން ހޯދާ ެގރެންޓީއެްއ ބޯޑަްށ ހުށަެހޅިދާނެއެވެ. ައދި، އެފަަދ 

 ރެިވދާނެއެވެ.އް ބޯޑަްށ ަޤބޫލުކުގެރެންޓީއެ

ޒޯނެއް ގާއިމުކުރަން ާޕރމިޓަްށ އެދި ުހށަަހޅާ ަފރާތަކީ ސަްއތައިންސައްަތ  (ނ)  

ޮއްތ ކުންފުންޏެއްނަމަ، ިމ މާއްދާެގ (ށ) ގައި  ހިްއސާދިވެހި ަސރުކާރުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގެރެްނޓީ ދިުނމުން އެފަރާްތ އިސްިތސްނާވާެނއެވެ. 

 

ޕާރމިޓް ދޫކުރުމުގެ 

ބޯޑުން ކުރިން 

 ބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަން 

 ޕާރމިޓެްއ ދޫކުރުމުގެ ކުރިްނ ައންނަނިވި ކަންކަން ބޯޑުން ަބަލންވާނެއެވެ.  .31

 

ހިންގަން ހުށަަހޅާ އިންވެްސޓްމަންޓްގެ ސަަބބުން ވަޒީފާެގ ފުރުޞަުތ  (ހ)  

 ؛އިންސާީނ ވަސީަލތްތައް ތަރައްޤީކުރެވޭެނ މިންވަރު ،އުފެދޭނެ މިންވަރާއި 

ހިންގަން ހުށަަހޅާ އިންެވސްޓްމަންްޓގެ ސަބަބުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ށ)  

 ؛މުދަލާއި ތަެކތި އެކްްސޕޯޓްކުރުމަްށ ިލބޭނެ ުފރުޞަތު ،އުފެއްދުންތަކާއި

ހިންގަން ހުށަަހޅާ އިންެވސްޓްމަންްޓގެ ސަބަބުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ނ)  

ކަން ައދި އެކަން ،ތިމާވެއްޓަްށ ކޮްށފާނެކަމަްށ ެބލެޭވ އަސަުރތައް

  ؛ކުޑަކުރުމަށް ހުށަަހޅާ ފިޔަަވޅުަތއް

 ،ހިންގަން ހުށަަހާޅ އިންވެްސޓްަމންޓްގެ ސަބަބުްނ ޓެކްނޮޮލޖީއާއި މަޢުލޫާމތު (ރ)  

 ފުވުަމށް ނުވަތަ ނަގުލުވުަމށް އޮްތ ފުުރޞަތު؛ އަދި ރުދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާ

ގެ ަސބަބުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާބާދީއާއި ޓްހިންގަން ހުށަަހޅާ އިންވެްސޓްަމން (ބ)  

ތަރައްޤީ އެއްަފސްކުރުމުެގ ސިާޔސަަތށް ާބރުލިބިޭދ މިްނވަރު ނުވަތަ 

 އެކަމަށް މަގުފަހިކުާރ މިންވަރު.
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ޅުމުން، ެއ ަޑއެނކަގޮތުގައި، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްާޔ ވަކި ޒޯނެއް  ޒޯނެއްގެ (ހ)  .32 ކައުންސިލާ އޮތްގުޅުން 

 ކަމުގައި ކޮންެމ ސަަރޙައްދެއްގައި ޮއތް ޒޯެނއް ޒޯނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވީނަމަވެސް، އަދި އެ ޯޒނުގެ ދާއިރާ ހިމެނެނީ، ޮކންމެ ލޯކަލް 

 ކައުންސިލެއްގެ ިއޚްތިޞާްޞ ހިނާގ ސަަރޙައްދެއްގަިއ ކަމުގައި

ިހސާބުްނ، ެއ ކައުންސިލެއްެގ އިޚްިތާސސުން އެ ޒޯނެްއ  ވީނަމަވެސް، އެ

ގާއިމުވާނީ،  ލެނިވެރިކަން ޖަމާެވ،ވަކިވެ، އެ ޒޯނެއްގެ ޢާްނމު ބެ

 މިނިސްޓްރީގައެެވ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭުނމަށްޓަކައި، އެ ޒޯނާ ުގޅޭޮގތުން ދެން  (ށ)  

އެހެން ިމ ޤާނޫނުެގ ކުރީގެ ތާީރޚެއްގެ ޤާނޫނެްއގައި  ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ަބޔާންކޮށްފައި ޮއްތނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށާއި، މި ޤާނޫނު  ގޮތަކަށް

ހިންގުމަށް ފަސޭހަުކރުމަށްޓަކަިއ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ިއދާާރތަކުން ހަދާ 

ބޯޑުެގ ނިްނމުންތަކަށާއި، ޑިވެޮލޕަރުެގ ާޕރމިޓްގައިވާ  ،ގަވާއިދުތަކަށާއި

 ންޓް ނުަވތަ ކޮންސެޝަންމަޝަރުޠުތަކަށާއި އިންެވސްޓްަމންޓް އެގްރި

 ގައިވާ މާއްާދތަކަށެެވ.ޓްންމައެގްރި

އޮތްނަަމވެސް، ޒޯާނ ގުޅޭޮގތުން،  މި މާއްދާެގ (ހ) އާއި (ށ) އެހެން (ނ)  

ނޑައަޅާ ވަކި މަްސއޫލިއްޔަތެއް  ޖެްނޓެްއގެ ގޮތުގައި އޭބޯޑުގެ  ،ބޯޑުން ކަ

ތަންފީޒުކޮށްދިނުން، ބޯޑާއި ަކމާގުޅޭ ލޯކަލް ކައުްނސިލާ ދެމެދު ވެވޭ 

ގެ ދަށުން، އެ ކައުންސިލަކާ ޙަާވލުކޮށް، އެ ކައުންސިލެއް އެއްބަސްވުމެއް

އެ މަްސއޫލިއްޔަތެއް ައދާކުރުމުެގ އިންތިޒާމު  ،މެދުވެރިކޮށް

 ްށ މި ޤާނޫުނ ުހރަހެއް ނާޅައެެވ.ހަމަޖެއްސުމަކަ

ަރށު ކައުންިސެލއްގެ ނުވަތަ  ،ނުަވަތ ހިންގަނީ ،ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރަނީ  (ރ)  

އިޚްިތޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙަްއދެއްގެ ތެރޭގަިއ އަތޮޅު ކައުންިސލެއްގެ 
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އެ ސަރަޙައްުދގައި ދިރިއުޅޭ އެންެމހައި ަރއްޔިތުންނަްށ  ،ކަމުގައިވާނަމަ

ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަަވރުކޮްށދޭ އެއްވެސް ޙަްއޤަކަްށ އުނިކަމެއް 

 ސަރުކާރާިއ ޑިވެލޮޕަރު ަކށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ،ނުލިބޭނެކަން

 

ޒޯން 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 އޮފީސް 

އެ ޒޯނެއްެގ ޒޯްނ  ،ދުވަހުެގ ެތރޭގައި 30ޑިވެލޮޕަރަކަްށ ޕާރިމޓް ލިޭބތާ   .33

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮީފްސ ގާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. ައދި، އެ ޒޯނުގައި 

އިންވެސްޓްކުރާ އިންވެްސޓަރުްނނާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އެ ޒޯނުަގއި ހިންގާ އިޤްތިޞާީދ 

ންސިްލތަކާއެކު ހިންަގންޖެހޭ މުޢާމަާލތްތަާކ މަސައްކަތްތަާކ ގުޅޭޮގތުންނާިއ ކައު

 ންުޓންނާ ގުޅޭގޮތުްނ އެ ޑެގުޅޭގޮތުންނާއި، ބޯޑާ ުގޅޭގޮތުްނނާއި ޒޯން ސުްޕރިންޓެން

ޒޯްނ އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން  ،ޒޯނުގައި ހިންގަންޖެހޭ ުމޢާަމލާތްތައް ހިންގަންވާނީ

 ެއ ޒޯނުގެ ޑިވެލޮަޕރުެގ ޒިންމާގެ ދަށުންނެެވ. ، އޮފީހުން

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޑިވެލޮޕަރ

 

ޒޯން ޑިވެލޮޕްކުރަން 

 ހުށަހެޅުން 

 ،ޒޯނެއް ގާއިމުކުރަން އެދޭ ފަާރތަކުން އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަަހޅާނީ (ހ)  .34

ބޯޑަށެވެ. އޭާނ އެކަން ކުރާީނ މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަާދ ގަވާއިދުގައި 

 ށްފައިާވ ފޯމެްއ މެދުވެިރކޮށެވެ.ބަޔާންކޮ

ެއ  ،މާއްދާެގ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކުާރ ހުށަެހޅުްނ ހުށަަހޅާއިރުމި  (ށ)  

ހުށަހެޅުމާއެުކ ހުށަަހޅަންޖެހޭެނކަމަށް، ިމ ޤާނޫނުެގ ަދށުން ހަާދ 

ަދއްކަންޖެހޭ ފީ  ،ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ލިޔެިކޔުން ހުށަަހޅައި

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޒޯން ޑިވެލޮޕްކުރަން 

 ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް 

އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ ުހށަހެޅޭނީ އަންނަނިިވ  ،ޒޯނެއް ގާއިމުކުރަން އެދި  .35
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 ތްތަކުގެ ތެރެއިން ަފރާތަކަެށވެ.ފަރާ

ފަރާތަކާ ގުޅުމެއްނެިތ ސީދާ ދިެވހި ސަރުކާރަށް؛ ަސއްތައިންސައްަތ  އެހެން (ހ)  

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއޮްތ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކަްށ؛ ުނވަތަ އެހެން 

ފަރާތަކާއެކު ދިވެިހ ަސރުކާރުްނ އުފައްދާ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ުކންފުންޏަކަށް؛ 

ަފރާތްތަަކކާއެކު ދިވެހި ަސރުކާރުްނ އުފައްދާ  ނުވަތަ އެހެން

 ؛ ކޮންސޯޝިއަމްއަކަށް

 ްއސާވާ ކުންފުންޏަކަށް؛ހިވެހިން ހަމައެކަނި ދި (ށ)  

 ްއސާވާ ކުންފުންޏަކަށް؛ހިޭދސީން ހަމައެކަނި ބި (ނ)  

ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން އެކުގައި ހިއްސާވެގެން އުފައްދާފައިވާ  (ރ)  

 ؛ކުންފުންޏަކަށް

ނުވަަތ ދިވެހިންނާިއ ބިޭދސީން އެކުގަިއ  ،ނުވަަތ ބިޭދސީން ،ދިވެހިން (ބ)  

އްސާާވ ކުންފުންޏަކާއި ެއހެން ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެްނ އުފައްާދ ހި

 ވެންޗަރ ކުންފުންޏަކަްށ؛ ނުވަތަ ޖޮއިންޓް

ނުވަަތ ދިވެހިންނާިއ ބިޭދސީން އެކުގަިއ  ،ނުވަަތ ބިޭދސީން ،ދިވެހިން (ޅ)  

ހިއްސާާވ ކުންފުންޏަކާއި ެއހެން ކުންފުނިތަކަާކ ގުޅިެގން އުފައްާދ 

 ކޮންސޯޝިއަމްއަކަށް.

 

ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި 

ޚާއްޞަ ޝަރުޠު 

 ކަނޑައެޅުން 

އެ ޢިާނޔަތްތަްއ ެއ  ،މުގައި ޑައެޅުނކަޑިވެލޮޕަރަކަްށ ދެޭވ ޢިނާަޔތްަތއް  (ހ)  .36

ޑިވެލޮޕަރަްށ ލިބޭކަމަްށޓަކަިއ އޭގެ މުާޤބިލުގައި، ދިވެިހ ސަރުކާރުްނ 

އިސްކަންދީގެން ރާއްޖޭގަިއ ބިނާކުާރ މާއްީދ ނުަވތަ ޢުްމރާނީ 

ދިެވހި  ،ެއ ޒޯނުން ބޭުރގައި ،ލަތެއް ސީލަްތތަކުގެ ެތރެއިން ވަ ސީވަ

ނޑައަާޅ ަތނެއްގައި ނާކުރުން އެ ޑިވެޮލޕަުރ ބި ،ސަރުކާރުން ކަ

ޝަރުޠުކުރެވިދާނެއެވެ. އަިދ އެކަމެއް ކުރުމަްށޓަކައި، ެއ ޑިވެލޮަޕރަކު 
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އެ ޒޯނަްށ ދެޭވ ޢިނާޔަްތތައް ، ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާިއ ޤާބިުލ ޢިނާޔަތެއް 

ނޑައެޅުމުގައި އެ ޑިވެލޮޕަަރށް ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ބޯޑަށް، ، ކަ

 ނެއެވެ.   ޑައެޅިދާނކަ

ތަރައްޤީކުރުމުގައި، އާބާދީއާއި ަތރައްޤީ ެއއްފަސްކުރުމަްށ ޒޯނެއް  (ށ)  

މަގުފަހިކުރާގޮތަްށ އެ ޒޯނެްއ ތަރައްޤީކުރުަމށް ޑިވެޮލޕަަރކު ހުށަަހޅާ 

ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަމުެގ މަްއޗަށް ބޯޑުްނ ރިާޢޔަތްޮކށް، ެއ ޑިވެލޮަޕރަށް 

އިާވ ެގ (ރ) ގަ 1ދެވޭ ޢިާނޔަތުެގ ިނސްބަްތ ނުަވތަ މިންވަުރ ޖަުދވަުލ 

 ގޮތުގެމަތިން ިއތުރުކުރެވިދާނެެއވެ.

 

ޒޯން ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި 

ޑިވެލޮޕަރަށް ހުއްދަ 

 ކަންކަން 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަާކ  ،ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރުމުގަިއ ޮކންމެ ޑިވެލޮަޕރަކަށްވެސް   .37

 އަންަނނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން

 ؛ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ ބިްނ މިލްކުކުރުން ނުވަަތ ކުއްަޔށް ހިފުންއެ ޒޯނުގެ  (ހ)  

ެއ ޒޯނުގައި ިއންވެސްޓްކުރާ ، ކުްއޔަށް ިހފާފަިއވާ ބިން ޑިވެލޮޕަރު (ށ)  

ނުަވަތ އެ ބިުމގައި އެކިއެކި  ،އިންވެސްޓަރުންނަްށ ކުްއޔަްށ ދިނުން 

ކަންކަން ކުރުމުެގ ލައިސަްންސ ނުވަަތ ކޮންސެޝަްނ އެފަރާތްތަކަްށ 

 ؛ނުންދި

ެއ  ،ޑިވެލޮޕަރަްށ ދީފައިާވ ޕާރމިްޓގެ މާއްާދތަކާ އެއްޮގތްާވ ގޮުތގެމަތިން (ނ)  

 ،ޒޯނުގައި ގާއިމުކުރަންޖެޭހ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާިއ ިޢމާރާތްތަކާއި

އަދި މާއްދީ  ރާނީ،ޢުމްރީއާއި ެއަފދަ އެހެނިހެން ޓްފެކް ،ގުދަނާއި

 ،ބިނާކޮށް، ޢިމާާރތް ހިންގައި މަްތތަްއ ގާއިމުކޮށް، ޚިދުވަސީލަްތތަކާއި 

  ؛ބެލެހެއްޓުން 

ާލތާއި ނަރުދަާމ ނިޒާމުެގ ޞައެ ޒޯނުގައި ފެނާއި ކަރަްނޓާއި މުއާ (ރ)  

ޚިދުމަތްތަކާިއ މިފަދަ އެހެިނެހން ވަސީަލތްތަކާއި ިޚދުމަތްތަްއ ލިބިދިނުަމށް 
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އެްއބަސްވުންތަްއ  ފަރާްތތަކާއި ޙަާވލުކޮްށ އެފަދަ ފަރާތްތަކާއެކު އެހެން

 އެކުލަވާލުން؛

މި ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެަމތިން އަިދ ޑިވެލޮޕަަރށް ީދފަިއވާ ޕާރިމޓްގެ  (ބ)  

 ؛ ޝަރުޠުތަކާ އެއްޮގތްވާ ގޮުތގެަމތިން، ެއ ޒޯން ހިންގައި ބެލެެހއްޓުން

އެ ޒޯނުގައި  އިންެވސްޓްކުރާ އިންވެސްޓަރުންެގ އަތުން އެކިެއކި ކަންކަމާ  (ޅ)  

 ؛ ގުޅޭގޮތުްނ ޚިދުަމތުގެ އަުގ ނުަވތަ ފީ ނެގުން 

ރަުހނު ދިނުމާއި، ، އެ ޒޯން ަތރައްޤީކުރުމަްށ ފައިާސ ހޯދުމާއި  (ކ)  

 ؛ގެރެންޓީދިނުން

 ،ެބލެހެއްޓުމާއިމަރާާމތުކޮްށ  ،ބިނާކުރުމާއި އި،އެ ޒޯްނ ތަރައްޤީކުުރމާ (އ)  

ހިންގުމާއި ެއ ޒޯނުގައި ދޭންެޖހޭ ިޚދުމަތްތަްއ ދިނުަމްށ އަިދ / ނުވަަތ އެ 

ކު އެއްަބސްވުންތަްއ ޒޯން ހިންގައި ބެލެހެްއޓުމަށްޓަަކއި އެހެްނ ފަރާްތތަކާއެ

 ؛ އެކުލަވާލުން

 ؛ކުރުންންއެ ޒޯން މެނޭޖް ކުރާެނ ފަރާެތއް ކޮންޓްރެކްްޓ އުސޫލުްނ ޢަްއޔަ (ވ)  

 އަދި

ޒޯނުގައި ހިމެނޭ ތަންަތނާއި ތަކެތި ކުއްަޔށްދިނުމާިއ އެހެނިހެން އެ  (މ)  

 . ގޮތްގޮތުން ދޫކުރުން 
 

ޑިވެލޮޕަރުގެ ޕާރމިޓް 

ފަރާތަކަށް  އެހެން 

 ބަދަލުކުރުން 

ެއ  ،ަފރާތަކަްށ ބަދަުލކުރެވޭނީ ޑިވެލޮޕަރަކަށް ލިބިފައިވާ ޕާރމިޓް އެހެން (ހ)  .38

ޑިވެލޮޕަރެއްގައި ހުންނަން ެޖހޭނެކަމަށް މި  ،ޕާރމިޓް ބަދަލުކުރެވޭ ފަާރތަކީ

ބޯޑުެގ  ،ތައް ފުރިހަަމވާ ަފރާތަކަށްވުާމއެކުޠު ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ަޝރު

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެެވ.

ފަރާތަކަްށ ަބދަލުކުރުމުގައި  ޑިވެލޮޕަރަކަށް ދޫކުރެވޭ ާޕރމިޓް އެހެން (ށ)  

ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލުތަކާިއ އެަކމުގައި ބަލަންެޖހޭނެ ކަންކަން، މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅައި، ޢާންމުކޮށް   .ކުަރންވާނެއެވެއިުޢލާންދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުގަިއ ކަ
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ޕާރމިޓެއްގައި 

 ހިމަނަންވާނެ މަޢުލޫމާތު 

 ހިމަނަންވާނެއެެވ.ވި މަުޢލޫމާތު ޕާރމިޓެއްގަިއ އަންނަނި  .39

 ؛ޑިވެލޮޕަރުގެ ނަމާިއ ިވޔަފާރި ެއޑްރެހާއި ޤާނޫނީ ހަިއސިްއޔަތު  (ހ)  

ކުންފުނި ރަޖިްސޓަރީ ކުރެވިފަިއވާ އޮފީްސ  ،ޑިވެލޮޕަރަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ (ށ)  

 ޖިސްޓްރޭޝަްނ ނަންބަުރ؛ ރަނީގެ ކުންފު ،ހުންނަ އެޑްރެހާއި

ޢުމްރާީނ ަމސައްކަތާިއ އިޤްތިޞާދީ ޒޯނުގައި ހިންގުމަްށ ުހށަަހާޅ  (ނ)  

މަސައްކަތުގެ ޚުލާޞާއަކާިއ އެކަމަށް ޚަަރދުވާނެ ފަިއސާެގ މިންވަރުގެ 

 ؛އަންދާޒާ

ެގ ދަށުްނ ކުރުމަްށ ނުވަތަ ހިންގުމަްށ ހުއްދަކުރެޭވ ކަންކަމާއި ޓްޕާރމި (ރ)  

 ؛ޙަރަކާތްތައް 

އަިދ އެ ޒޯނުގައި  ؛ޑިވެލޮޕަރަށް، ޒޯނާ ގުޭޅގޮތުްނ ދެވޭ ޢިާނޔަތްތައް  (ބ)  

  އިންވެސްޓުކުރާ އިންެވސްަޓރުންނަށް ދެވޭ ޢިނާަޔތްތައް؛

ެގ ުމއްދަތު ހަމަާވ ޓްގެ މުއްދަތާިއ، ޕާރމިޓްޕާރމިްޓ ދޫކުރި ތާރީޚާިއ ޕާރމި  (ޅ)  

 ؛ތާރީޚު 

ނޑައަޅާ ަޝރުޠުތަްއ؛ އަދި  (ކ)    ބޯޑުން ކަ

ނޑައަޅާ ެއހެން މަުޢޫލމާތު. (އ)     ބޯޑުން ކަ

 

 ،ޑިވެލޮޕަރަކު އަންނަނިވި ޢަަމލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަަމލެްއ ކޮށްފިނަމަ (ހ)  .40 ހިފެހެއްޓޭ ޙާލަތް ޕާރމިޓް 

 ެގ ބާުރ ބޯޑަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ޕާރމިްޓ ހިފެހެއްޓުމު

ޑިވެޮލަޕރުގެ ، އެކަމުގެ ހުއްދަ ބޯޑުން ިލޔުުމން ހޯދުމަކާ ނުލައި  )1(   

 ؛ަފރާތަކަްށ ބަަދލުކުރުން ޕާރމިްޓ އެހެން

އިންވެސްޓްމަންްޓ ލައިސަްނސްގެ ނުވަތަ އިންެވސްްޓމަންްޓ  )2(   

 ؛ންޓްގެ ައސާީސ މާއްާދއެއް ނޫން މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވުން މައެގްރި
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  ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނތަކާއި އެްއގޮތަށް ޢަަމލުނުކުރުން )3(   

ނޑަައޅާފައިވާ ޝަރުޠަކާ )4(     އެއްގޮތަްށ، އެކަށީެގންވާ ޕާރމިޓްގައި ކަ

 ސަބަބެއްެނތި، ޢަމަލުނުކުރުން.

އްާޓހިނދު، ެއ ޕާރމިްޓ ފަހަޑިވެލޮޕަރަކަށް ދީފައިވާ ޕާރމިޓެއް ހި (ށ)  

ބޯުޑން، ޑިވެލޮަޕރަްށ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި، އެ  ،ހިފަހައްޓާކަމުގެ ޯނޓިސް 

މުއްދަތާއި، ިމޓް ހިަފހައްާޓ ސަަބބާއި، ޕާރިމޓް ިހފަހައްާޓ ރނޯޓިހުގައި، ޕާ

ޕާރމިްޓ ހިަފހައްޓަންޖެޭހ ަކންތައް ރަނަގޅުކުރުމަްށ ޑިެވލޮޕަރަްށ ދެޭވ 

ެއ  ނަމަމުއްދަތާއި، ކަމާުގޅޭގޮތުްނ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހޭ

ޓިހުގައި ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދާއި ެއ ޖޫރިަމނާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު، ެއ ނޯ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ،މާއްދާެގ (ށ) ގައިާވ ގޮތުެގމަތިން ދެޭވ ނޯޓިހުެގ މުއްަދުތ ހަމަވާއިރު މި  (ނ)  

އެ ނޯޓިހުގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަން ފުިރހަމަކޮްށ ނިންމާފައިވާނަމަ، 

އޮތުން ނިމުމަކަށްގެެނސް، ާޕރމިޓް އޭެގ  ޕާރމިްޓ ހިފެހެްއޓިފައި ޮއތް

 ގަންވާެނއެވެ.އަންބޯޑުން ރަްށ ޞައްޙަކަންމަތީ ދެމިޮއތްކަން ިޑވެލޮޕަ

 ،މި މާއްދާެގ (ށ) ގައިާވ ގޮތުެގމަތިން ދެޭވ ނޯޓިހުެގ މުއްަދުތ ހަމަވާއިރު  (ރ)  

އެ ނޯޓިހުގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަްނ ެއ ނޯޓިހުގަިއ 

އެ ނޯޓިހުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތުގަިއ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާޮގތަށް 

އެކަންވާނީ،  ،ންމާފަިއ ނުވާނަމަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްެނތި ފުިރހަމަކޮށް ނި

 ޕާރިމޓް  ،އެިހސާުބންކުރުަމްށ ލިބިޭދ ސަބަބަކަެށވެ. އަދި، ލުޠިޕާރމިްޓ ބާ 

 ނެއެވެ.ހިނގަންފަށާ ުތަތއްއަޖުރާއި ހުރި  ބާޠިލުކުރުމަށް 

ޕާރމިޓް ހިފެހެއްޓިފަިއ ޮއންނަ މުއްދަތުގައި، ޑިވެޮލޕަރަށް ބޯޑާ  (ބ)  

ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެފަާރތަކަށް ީދފައިާވ ޢިނާަޔތްތައް  މުޢާމަލާތްކުރުމާއި މި 

ނޑި  ހިފެހެއްޓިގެން ވީނަމަެވސް، އެ ޒޯނުގެ މަސައްކަްތތައް މެދުނުކެ
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ގޮތަްށ ކަންކަން ކުރުމާއި، ޒޯނުގައި ިތބި އިްނވެސްޓަރުންެގ  ހިނގަމުންދާނެ

ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތްކުރެވޭނެ ޮގތްތައް ހޯދުމަީކ، އަިދ، އިންެވސްޓަރުންާނ 

ގުޅޭގޮތުްނ ޑިވެލޮަޕރު އުުފަލންޖެހޭ އިލްތިޒާްމތަްއ ބޯޑުްނ އުފުލޭނެ 

 ލަންޖެހޭނެ ަމސްއޫލިްއަޔތެކެވެ.އިންތިޒާމް ހަމަޖެްއސުމަކީ، ބޯޑުން އުފު

އިންވެސްޓަރަުކ ހިންާގ ޢަަމލެއްގެ ސަބަބުްނ ޑިވެޮލޕަރެްއގެ ޕާރިމޓް  (ޅ)  

ވެލޮޕަރެްއގެ ާޕރމިްޓ އެއްވެްސ ޙާަލތެއްގައި ހިފެހެްއޓިގެންނުވާނެއެވެ. ޑި

ހިފެހެއްޓެންވާނީ، ޑިވެލޮަޕރު މި މާއްދާެގ (ހ) ގަިއ ަބާޔންކޮށްފައިވާ 

ތުތައް އަޢަމަލެއް ޑިވެލޮޕަުރ ުކރުމުން ހިންގަންޖެހޭ އިޖުރާ

 ހިންގުމަށްފަހުގައެވެ.

 

 ،ކޮށްފިނަމަޑިވެލޮޕަރަކު އަންނަނިވި ޢަަމލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަަމލެްއ  (ހ)  .41 ޕާރމިޓް ބާޠިލުކުރުން 

 އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ޕާރމިްޓ ބާޠިލުކުރުމުެގ ބާުރ ބޯޑަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.

 ؛ޕާރމިްޓ ލިބިފައިވަީނ އޮުޅވާލަިއގެން ކަމުގައިވުން )1(   

ޕާރމިޓް ލިބިފައިވަީނ ހަޤީަގތް އޮޅޭަފދަ ަބޔާނެއްގެ މައްޗަްށ  )2(   

 ؛ކަމުގައިވުން  ބިނާކޮށް

ހިަފހައްޓައިފިކަމުެގ ނޯޓިހުގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަްނ ެއ ޕާރމިްޓ  )3(   

ނޯޓިހުގައި ބުނާގޮތަްށ ެއ ނޯޓިހުގަިއ ބުާނ މުއްަދތުގައި، 

 ނުވަތަ ؛ އެކަށީގެންވާ ަސބަބެއްނެިތ، ފުިރހަމަ ނުކުރުން

އިންވެސްޓްމަންްޓ ލައިސަްނސްގެ ނުވަތަ އިންެވސްްޓމަންްޓ  )4(   

 މާއްާދއަކާ ޚިލާފުވުން.ައސާީސ  ންޓްގެމައެގްރި

އެ ޕާރމިްޓ  ،ޑިވެލޮޕަރަކަށް ދީފައިވާ ޕާރިމޓެއް ބާޠިލުކުުރމުގެ ކުރިން (ށ)  

ބާޠިލުކުރަްނ ގަްސދުކުރާކަމާއި އެކަމުގެ ަސބަުބ ބޯޑުްނ އެ ިޑވެލޮޕަރަކަްށ 

 ޮލޕަރަށް ޯނޓިހެއް ދޭންވާނެއެވެ.ޑިވެ ،އެންގުމުގެގޮތުން ބޯޑުން 
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ެއފަރާތަކަށް ދީަފއިވާ ޕާރމިްޓ  ،ދަށުން ޭދ ނޯޓިހުގައި) ެގ ށމި މާއްދާގެ ( (ނ)  

ބާޠިލުކޮށްގެންނުވާނެ ސަަބުބ ބަޔާންކޮްށ ބޯޑަށް ލިޔުުމން އެންގުމަށް 

އެަކމެއް ބޯޑަށް ގައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ،އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދީ 

 ތުދޭންވާނެެއވެ.އެންގުމަށް ފުރުޞަ 

 ،ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ މުއްަދތު ހަމަވާއިރު) ގައިާވ ނމި މާއްދާެގ ( (ރ)  

އެއްވެްސ ުހށަހެުޅމެއް ހުަށހަޅާފައިވާަނމަ ެއ ހުށަހެޅުމަަކްށ  ޑިވެލޮޕަރު 

ހުށަަހާޅފައިނުވާނަމަ،  ހުށަެހޅުމެއް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެެވ. ައދި، އެފަަދ 

ންކަން ބޯޑަށް ޤަޫބލުނުކުެރވޭނަމަ، މި ކަުހށަހެޅުމުގައިާވ  ނުވަތަ އެ

(ހ) ގައި ަބާޔންކުރެވިގެންވާ ސަބަުބތަކުެގ ތެރެއިން މާއްދާގެ 

ނަޑއަޅައިފިނަމަ ،ސަބަބަކަްށޓަކައި  ،ޕާރމިްޓ ބާޠިލުކުރުމަްށ ބޯޑުން ކަ

އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ޕާރމިޓް ބާޠިލުކުރިކަްނ ބޯޑުްނ ިލޔުމުން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ބާޠިލުޮކްށފިނަމަ އެކަމާމި މާއްދާެގ (ހ) ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ޕާރމިޓެްއ  (ބ)  

ައޅަންޖެހޭކަމަްށ ބޯޑަށް ފެންނަ އެހެްނ ފިޔަަވޅުތަްއ  ،ގުޅިގެން

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެަފރާތަަކށް ދީފައިވާ  މި ،އަޅަންވާނެއެވެ. މީެގތެރޭގައި

ޢިނާޔަްތތައް ބާޠިލުކުރުްނ ހިެމނެއެވެ. އަދި، ެއ ޒޯނުގެ ަމސައްކަތްތަްއ 

ނޑި ހިނގަމުންދާނެ ޮގތްތަ ކާއި، ޒޯނުގަިއ ތިިބ އިންެވސްޓަރުންެގ މެދުނުކެ

ނޑައަޅަންވާެނއެވެ.ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތްކުރެވޭެނ ގޮްތތަ  އް  ބޯޑުން ކަ

ޕާރމިްޓ ާބޠިލުވުމުްނ ޢަަމލުުކރެވޭނެ ުއސޫލުތަްއ ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  (ޅ)  

 ބޯޑުން ހަދައި ހިންާގ ގަވާއިދުަގއި ތަފްޞީލުކޮްށ ަބޔާންކުރަންާވނެއެވެ.

 
 

ބޯޑާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެްއބަސްވުމެއްގައި އެހެން ޮގތަަކށް ޢަމަލު  (ހ)  .42 މުރާޖަޢާކުރުން 

 30 



 
 
 
 

 
 

ބޯޑުން ކަމެއް ނިންމާަފއިވާ ގޮތާމެދު  ،ކުރުމަށް އެއްބަސްެވފައި ނުާވނަމަ

އެ  ،ދުވަހުެގ ެތރޭގައި 30އެ ނިންުމމެއް ނިންމިތާ  ،ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ 

 ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަަރށް ހުަށހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު 

 ޑިވެލޮޕަރަްށ ލިބިގެންވެއެެވ.  

ބޯޑުގެ ނިންމުމެއް ުމރާޖަޢާކޮްށދިނުމަށް އެިދ ހުށަަހާޅ ތާީރުޚން ފެށިގެން  (ށ)  

އަންނަނިވި ޮގތްތަކުގެ ެތެރއިން ގޮތެއް  ،އެކަމާެމދު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 60

ނޑަައޅަންވާނެެއވެ. އަދި މިނިސްޓަރު  އިން ކޮންމެ ތެރެ އެގޮތްތަކުގެ  ،ކަ

އެ ނިންމުްނ ބިނާކުިރ  ،ނަމަވެސް  ގޮތެއް މިނިްސޓަރު ނިންމި 

ޓަުރ ިލޔުމުން ބަުބ މިނިސް ސަ އަސާސްތަކާިއ ެއ ނިންުމމުގެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް ނުވަަތ އެ ނިންމުްނ ބޯޑުން  )1(   

 ؛އިޞްލާޙުކުރުން ނުވަަތ އެ ނިްނމުން ބާިޠލުކުރުން

 ،މިނިްސޓަރަްށ ފެންަނ ލަފައާިއ އިރުޝާާދއެކު ،މައްސަލައާމެދު  )2(   

ސަަލ ބޯޑުން ނިންމާފައިާވ ނިންމުާމމެދު އަލުްނ ިވސްނުމަްށ މައް 

 އަނބުރާ ބޯޑަްށ ފޮނުވުން.

ެއ ނިންމުމެއް  ،ބޯޑުން ކަމެއް ނިންމާފައިާވ ޮގތާމެދު ިހތްހަަމ ނުޖެހޭނަމަ (ނ)  

ެއ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮްށދިނުމަށް އެިދ  ،ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި 30ނިންމިތާ 

ިބޭދ އުސޫލުްނ، ލިމިނިސްޓަަރށް ުހށަހެޅުުމގެ ުފރުޞަތު ޑިވެޮލޕަރަްށ 

އިންެވސްޓަަރށްވެްސ ކަމާގުޅޭ ިނސްބަަތށް، ެއ ުފރުޞަތު އެ ޒޯނެއްގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 

 ރިން ޕާރިމޓް އާކުރެވިދާނެއެެވ.ޕާރމިޓްެގ މުއްދަުތ ހަމަވުމުެގ ކު (ހ)  .43 ޕާރމިޓް އާކޮށްދިނުން 

 31 



 
 
 
 

 
 

ނޑަައޅާފައިވާ ުއސޫލުން އަިދ  ،ޕާރމިޓް އާކުރަްނ ހުށަަހޅަންާވނީ (ށ)   ބޯޑުން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި  ނޑަައޅާފައިވާނަމަ ،ކަ  ،އަދި އެކަމަށް ފީއެއް ކަ

ނޑައަޅާފައި އެ  ާވ ފީއަކާ އެުކގައެވެ.ކަ

ޕާރިމޓާއި މި ާޤނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަްށ  ،ނަމަވެސް (ނ)  

އެކަމަށް  ،ޢަމަލުކޮްށފައިވާކަަމށް ބޯޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ  ޑިވެލޮޕަރު

ކުރިން ދޫކުރެވިފައިާވ ޕާރިމާޓ އެއްގޮތަށް  ،ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމުން

 ބޯޑުން އާ ކޮްށދޭންާވނެއެވެ. ،ޕާރމިޓް 

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޒޯނުގައި އިންވެސްޓްކުރާ އިންވެސްޓަރުން 

 

އިންވެސްޓަރުންނަށް 

 ހުއްދަ ދިނުން 

 

ޒޯނުގެ ތެރޭގަިއ ވަކި ަމަސއްކަތެއް ކުރުމަްށޓަކައި އިްނވެސްޓްކުރަން  (ހ)  .44

ުކރެވޭނީ، ެއ އިންވެްސޓަރާއި އެ ޒޯނެއްގެ  ފަާރތަްށ އެކަންބޭނުންވާ 

ޑިވެލޮޕަރާ ދެމެުދ، ކަމާގުޭޅގޮތުން އެއްބަސްވާ އެްއަބސްވުމެއްގައިވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ޑިވެލޮޕަރާއި އިންވެްސޓަރާ ެދމެދު މި މާއްދާެގ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކުާރ  (ށ)  

 އެ ،ެތރޭގައި ދުވަހުގެ 45 އެއްބަސްވުމެއް އެއްަބސްވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން

 އެ ،ހުށަހަޅައި  ބޯޑަށް  ،މަުޢލޫމާތު  އިންެވސްޓަރާުގޅޭ އެ އިންވެސްޓްމަންޓާއި 

 އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނުަތކާ ރާއްޖޭގެ  އިންެވސްޓްމަންޓް  އޭނާގެ  އިންވެސްޓަރާއި

 ،ހުށަަހޅައި ބޯޑަށް  ،ކަންތައް ރީކުުރމުގެޓަ ރަިޖސް ގޮތުގެމަތިން

  .ކަމެކެވެ ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ ޑިވެލޮޕަރު  ،ފުރިހަމަކުރުމަކީ

ޑިވެލޮޕަރާއި އިންެވސްޓަާރ ދެމެދު، ޒޯނެއްގައި ިއންވެސްޓްކުރުާމ  (ނ)  

ގުޅޭގޮތުްނ ސޮއިކުރެޭވ އެއްަބސްވުމުގެ ޮކޕީ، ިމ މާއްދާެގ (ށ) ގަިއ 
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އެކު ބޯޑަްށ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހުށަެހޅުްނ ޯބޑަށް ުހށަހަޅާިއރު، ެއ ހުށަެހުޅމާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ޒޯނެއްގައި އިންވެސްޓްކުރާ އިންވެސްޓަރާއި އޭނާގެ އިްނވެސްޓްމަްނޓް  (ރ)  

 ،ރީޮކށްދީފިކަމަށްވާނަަމ، އޭނާއަްށ އެކަމުެގ ހެއްކެްއގެ ގޮތުގައި ޓަރަޖިސް

 ލަިއސަންސެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އިންެވސްޓްމަްނޓް  ،ބޯޑުން

އިންވެސްޓަރާއި އޭނާގެ އިްނވެސްޓްމަްނޓް ޒޯނެއްގައި އިންވެސްޓްކުރާ  (ބ)  

ރީކުުރމަްށ ބޯޑަްށ ުހށަހަޅައިފިނަަމ، ެއ ުހށަެހޅުން ބޯޑަްށ ިލޭބ ޓަރަޖިސް

ެއ އިންެވްސޓަުރ ނުވަތަ  ،ދުަވހުގެ ެތރޭގައި 30ތާރީޚުްނ ފެށިގެްނ 

ރީކޮށްދިނުމާމެުދ ބޯޑުްނ ގޮތެއް ޓައިންވެސްޓްމަންްޓ ރަިޖސް 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

އިންވެސްޓްމަންޓް  

ލައިސަންސް ދިނުމުގައި 

 ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން 

ރީކޮްށދިނުަމްށ ޓަޒޯނެއްގެ އިންވެްސޓަރާިއ ޒޯނެއްގައި ކުާރ އިންވެްސޓްމަންްޓ ަރޖިސް  .45

 އަންނަނިވި ކަންކަން ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ުހށަެހޅުމުން 44މި ޤާނޫނުގެ  ،އެދި

 ބޯޑުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

  ؛އެ ޒޯނުގައި ކުރުން ހުއްަދ ކަެމއްކަން ،ހިންގަން ހުށަަހޅާ ޙަރަކާތަކީ  (ހ)  

ޓުްނ އެހީވެޭދނެ މިންވަރު؛ އެ ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމަްށ ެއ އިންވެްސޓްމަން (ށ)  

 އަދި

ެވސް ާޤނޫނީ ހުރަހެްއ އެ އިންވެސްަޓރު ރާްއޖޭގައި ިއންވެސްޓްކުރުމަްށ އެއް (ނ)  

 ނެތްކަން.

 

 

 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

ންސެއްގައި ސަ ލައި 

 އިންވެސްޓްމަންްޓ ލަިއސަންެސއްގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ިހމަނަންވާނެއެވެ.  .46
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  ހިމަނަންވާނެ މަޢުލޫމާތު 

ޤައުމާިއ ވިޔަފާިރ  ،ލައިސަންަސށް އެދި ުހށަެހިޅ ފަރާތުގެ ނަމާއި  (ހ)  

  ؛އެޑްރެސް

ކުންފުނި  ،ކުންފުންޏެއްނަމަ ލައިސަންަސށް އެިދ ހުށަެހިޅ ފަރާތަކީ  (ށ)  

ރަޖިސްޓަރީކުެރވިފައިވާ ޮއފީހުެގ އެޑްރެހާިއ ކުންފުނީގެ ރަިޖސްޓްރޭޝަްނ 

 ބަރު؛ ނަން

އިންވެސްޓްކުރުމަްށ ހުށަަހާޅ އިޤްތިޞާީދ މަސައްކަތުެގ ޚުލާޞާއަކާިއ  (ނ)  

  ؛އެކަމަށް ޚަަރދުވާނެ މިންވަރު 

ހިންގުމަށް ހުއްދަ ލިިބފައިާވ ޙަރަކާތްތައް އިންވެސްޓްމަންޓް ލައިސަްނުސން  (ރ)  

 ؛/ ކަންކަން

  ؛އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ޢިާނޔަްތަތކުގެ ތަފްޞީލު  (ބ)  

ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާީރޚާއި ލައިސަންސްގެ މުްއދަތާއި މުްއދަތު ހަމަވާ  (ޅ)  

 އަދި  ؛ތާރީޚު 

ނޑައަޅާ ެއހެނިހެން ަކންކަން. (ކ)    ބޯޑުން ކަ

 

ހިފެހެއްޓޭ ލައިސަންސް 

 ޙާލަތް 

އިންވެސްޓްމަންްޓ ލައިސަްންސ އޮތް ފަާރތަކުން އަންނަނިވި ގޮތްތަކުެގ  (ހ)  .47

އެފަާރތަކަްށ ދީފައިާވ  ،ތެރެއިން ޮގތަކަްށ ޢަަމލުކޮށްފިނަމަ

 ،އިންވެސްޓްމަންްޓ ލަިއސަންްސ ހިފެހެއްޓުމުެގ ނުވަަތ ބާިޠލުކުރުމުގެ ބާރު 

 ބޯޑަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

އިންވެސްޓްމަންްޓ ލައިސަްނސް ހޯދާފައިވަީނ އޮޅުވާަލއިގެްނ  )1(   

ކަމުގައިވުން ނުވަތަ ަހޤީގަްތ އޮޅޭފަަދ ަބޔާނެއްެގ މަްއޗަށް 

  ؛ކަމުގައިވުން  ބިނާކޮށް

އިންވެްސޓްަމންޓް  ،އެކަމުގެ ހުއްދަ ބޯޑުން ިދނުމުގެ ކުރިން )2(   
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 ؛ަފރާތަކަްށ ބަދަލުކުރުން ލައިސަންްސ އެހެން

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނތަކާ އެއްޮގތަށް ޢަަމލުނުކުރުން )3(   

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަުރޠަކާ  )4(    އިންވެސްޓްމަންޓް ލައިސަްންސގައި ކަ

 ެބއްނެތި ޢަމަލުނުކުރުން؛ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަ  ،އެއްގޮތަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއ އިންެވސްޓަުރ ަޙރަކާތްތެރިވުަމްށ ޤާނޫނީ  )5(   

 ޝަރުީޢ ހުރަހެްއ ކުރިަމތިވުން.ނުވަތަ 

އިންވެސްޓަރަކަށް ދީފައިާވ އިންވެސްޓްމަންޓް ަލއިސަންސެއް  (ށ)  

 40ހިފެހެއްޓުމުގައި ނުަވތަ ާބޠިުލކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ތްތަކުގެ އަވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ިއޖުރާ 41ވަނަ މާއްދާއާއި 

 ކަމާގުޅޭ ިނސްބަަތށެވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ންޓް މަ އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރި 

 

ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕާރިމޓް ޑިވެލޮޕަަރށް ދޭއިރު، އެ ޑިވެލޮޕަރާިއ  (ހ)  .48 ންޓްކުރުން މަ އެގްރި 

 ންޓެއް ކުރަންވާނެއެވެ.ރިމަބޯޑާ ދެމެުދ އިންވެްސޓްމަންޓް އެގް

މަންޓަކީ، ރިއިންވެްސޓްމަންްޓ އެގް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ  (ށ)  

 ދޫކުރާ ޕާރމިޓްެގ އިތުރުން ސޮއިކުާރ އެއްަބސްވުެމކެވެ. ޑިވެލޮޕަރަށް 

 ބޯޑުން  އެއްބަސްުވުމގައި ބަޔާންކުރާ  ގައި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 52 ޤާނޫނުގެ މި ނުަވތަ ،ސޮއިކުރަންވާނީ

އެ އެްއބަސްވުމުގަިއ  ،ސޮއިކުރަންވާނީ ބޯޑުން އެއްބަސްވުމުގައި

ތިރާޒްކުރާެނ ަސބަބެްއ ނެތްކަމަްށ އުސޮއިކުރުމާމެުދ ޤާނޫނީގޮތުްނ އި

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ  ިލޔުމުން  ަލފާ ނައިބުގެޑާރަބަން
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އިންވެސްޓްމަންޓް 

އެގްރިމަންޓްގައި 

 ހިމެނެންވާނެ ކަންކަން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިަމނަންވާނެއެވެ.ްނޓެއްގައި މައިންވެސްޓްމަންްޓ އެގްރި  .49

 ވަކިޮކށް އެނގޭގޮތަްށ) ޞީުލ (އިންޒޯނުގެ ތަފް (ހ)  

އިވާ އިޤްތިޞާދީ ޒޯނުގައި ކުރުމަށް ޑިވެޮލޕަރަށް ހުއްދަޮކށްފަ (ށ)  

 މަސައްކަތްތައް.

ތަރައްޤީކުރުަމށް ޑިވެޮލަޕރު ބިނާކުރަންޖެޭހ ނުވަަތ ުއފައްދަންޖެހޭ ޒޯން  (ނ)  

ނޑު  ީނ ނުަވތަ މާއްީދ ޢުމްރާނުވަތަ ަތރައްޤީކުރަންޖެޭހ މައިގަ

 ކާއި ޚިުދމަތްތަކާއި ަފސޭހަތައް.ވަސީލަްތތަ

 ެނ ހޭދައިގެ މިންަވރުތައް.ތަރައްޤީކުރުަމށް ހިނގާ ޒޯން (ރ)  

 ކާއިޠުތަޝަރު ންމު ޢާއެ ޒޯނާ ުގޅޭގޮތުން، ޑިވެޮލޕަރު ތަބާވާންޖެޭހ  (ބ)  

 ޚާއްޞަ ޝަރުުޠތައް.

ސަރުކާރުން ދޭ ޢިާނޔަތްަތއް (ޢާންުމ  އެ ޒޯނާ ގުޅޭގޮތުްނ، ދިވެހި  (ޅ)  

ދޭ ިޢނާޔަތްތަކުެގ ވައިޞަ ޢިާނޔަްތތަކާއި، ވަކިކަމަކާ ގުޅުޚާއްޢިނާޔަްތތަކާއި 

 ތަފްޞީލު ިހމެނޭގޮތަށް).

ލްކުކުރުމުގެ ބިްނ މި ޒޯނުގައި ހިމެޭނ ބިމުެގ ހަިއސިއްަޔތު؛ އަިދ އެ  (ކ)  

 ފުރުޞަތު ދެޭވގޮތް.

 އްޤީކުރުމުެގ ފީޒިބިިލީޓ ސްޓަީޑ.ތަރަ ޒޯން (އ)  

 ގުޭޅ އިންިޖނިއަރިންގ ްސޓަޑީ. މާ ތަރައްޤީކުރުޒޯން  (ވ)  

އެސެސްމަްންޓ އިމްޕެްކޓް ުގޅޭ ެއންވަޔަރަންމަންްޓ  ތަރައްޤީކުރުމާ ޒޯން  (މ)  

 ރިޕޯޓް.

 ީޤ ކުރުމާގުޭޅ ބިޒްަނސް ްޕލޭން.ތަރައްޒޯން  (ފ)  

 ޙައްލުކުރުަމށް އެއްަބސްވާގޮތް. ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދިމާވާ ަމއްސަލަތަްއ  (ދ)  
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އާބިޓްރޭޝަނާބެޭހ މާްއދާެއއް ހިމަނާނަމަ، ާއބިްޓރޭޝަނާގުޅޭ  (ތ)  

ެދފަރާަތށްެމ އެއްބަސްވެވޭ އިްނ ތެރެބައިނަލްއަޤްވާީމ އުޫސލުތަކުެގ 

އަިދ އެގޮތުން  ،ޮގތަށް ެއ މާއްދާއޮތުން  އުސޫލެއް ިއޚްިތޔާރުކުރެވޭ 

ުގޅޭ ޤާނޫނީ  އިޚްތިާޔރުކުރާ އުޫސލާއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ އާބިްޓރޭޝަނާ

ނޑު ހިނގާނެގޮތް ބަޔާްނކުރުން.އޮނި  ގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނތަކަާށއި ޕާރިމޓަށާއި އިްނވެސްޓްމަްނޓް  (ލ)  

 ށް ތަާބވުން ލާޒިމުކުރާ މާއްާދ.އެގްރިމަންޓްގެ މާއްާދތަކަ

މި ޤާނޫނުްނ ޑިވެލޮަޕރުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުާރ އެހެްނ އުސޫލުތަކާިއ  (ގ)  

 މާއްދާތަކާއި ހަމަތަކާިއ ކަންކަން.

 

ގައި އެާވ މާއްދާގަިއ ހިެމނޭ އަާސީސ  2މި ޤާނޫނުގެ ަޖދުވަުލ   (ހ)  .50 ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު މާއްދާ 

ނުކުތާތައް ހިމެނޭ ނުަވަތ އެ މާއްދާއާ އެއްޮގްތ މާއްދާއެއް، 

އިންވެސްޓްމަންްޓ އެގްރިމަންްޓގައި އެ އެގްރިމަންޓް އެކުލަވާެލވޭ ބަހަކުން، 

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާެގ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މާއްާދ އިްނވެސްޓްމަްނޓް  (ށ)  

ނޑިގެްނދާނެ ނުވަތަ ންޓްގައި ހިމެނުަމށްފަުހ، އެ މާމައެގްރި އްދާެގ ާބރު ކެ

އެ މާއްދާގެ ބާުރ ނެތިގެންާދނެ އެހެން މާއްދާއެއް އެ ެއއްބަސްވުމުގަިއ 

ނުވަތަ ެއ ޒޯނާގުޭޅ އެޫނންވެސް އެއްަބސްވުމެއްގަިއ ހިމަނައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

 

ދައުލަތަށް 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ނުނެގުން 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ޑިވެލޮޕަަރްށ ދޫކޮށްފައިާވ ޒޯނެއްގައި ޑިވެޮލޕަރު ނުަވތަ  (ހ)  .51

އެ ޒޯނުގައި އިންވެްސޓްކުރާ އިންވެްސޓަރަުކ ކޮށްފައިވާ 

ނުވަަތ ަދއުލަތުން ެއ  ،އިންވެސްޓްމަންޓެްއ ދައުލަތަްށ ނެގުމުގެ ބޭނުުމގައި
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މި ޤާނޫނުގެ ފަހުން ަހދާ ޤާނޫނެއް ، ވިޔަފާރިކުރުމުެގ ބޭނުމުގައި 

ތެްއ މެދުވެރިކޮށް، އަރާއިޖުމެދުވެރިކޮށް ނުަވތަ ވަކި ތަްނފީޒީ އެއްވެްސ 

ދިވެހި ދައުލަތުްނ ނުވަަތ ަދއުލަތުެގ ބާރުހިނާގ ދަުއލަތުެގ އިދާރާއެްއ 

 ލެްއ ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް، އެއްވެްސ ޢަމަ

ޑިެވލޮޕަރަކަްށ ދޫކޮށްފައިާވ  ،އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް މި މާއްދާެގ (ހ)  (ށ)  

ނޑައެިޅ ބަޔާންވެގެންާވ ދައުަލތުެގ  ،ޒޯނެއްގެ މުިޅ އިންެވސްޓްމަްނޓް ކަ

ނުަވަތ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ،ޢާންމު މަންފާއެްއ ާހސިުލކުރުމަށްޓަކައި

އެަކށޭަނ  ،އްކާތެރިކަން ދެމެހެްއޓުމަްށޓަކައިސަލާމަތާިއ ރަ  ސަރަޙައްދުގެ 

 ަލތަްށ ނެގިދާނެއެވެ.ދައު ،ބަދަލު ޑިވެޮލޕަރަްށ ލިިބދިނުމާެއކު

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގަިއ، ެއ ޒޯނެއްގެ  (ނ)  

ޑިވެލޮޕަރަށް ދެވޭ އެަކށޭަނ ބަދަލުގެ ެތރޭގައި، ެއ ޒޯނުގައި 

ގެންވެއެވެ. އިންވެސްޓްކޮށްފައިާވ އިންވެްސޓަރުންނަށް ދެވޭ ބަދަލު ހިެމނި

އަދި، ޒޯނުގެ ޑިވެޮލޕަރަށް އެކަށޭނަ ބަދަުލ ދެވޭހިނދު، އެ ޒޯނުެގ 

ެއ އިންެވސްޓަރުންނަްށ  މިންވަރު ގެ ބަދަލުއިންވެސްޓަރުންނަްށ ިލބެންވާ 

 ލިބިދިނުމަކީ، އެ ޒޯނުގެ ޑިވެޮލޕަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 ،ދޭންެޖޭހ ޙާލަތުގައި ޒޯނެއްގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަްނޓަށް އެކަށޭނަ ބަދަލު  (ރ)  

ނޑަައޅާެނ ގޮތުެގ ފޯމިއުލާއެްއ ނުވަަތ އުސޫލެއް ެއ  އެކަށޭނަ ބަަދލު ކަ

ްނޓްގައި ަކނޑައެޅިގެން މަޒޯނަކާގުޅޭ އިންވެްސޓްމަްނޓް އެގްރި

އެ އިްނވެސްޓްމަްނޓް  ،އެ ޙާަލތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ 

 ގޮތަށެެވ. ވާ ޔާންކޮްށފައިޓްގައި ބަންމައެގްރި

މި ޤާނޫނުެގ  ،މި މާއްދާެގ (ރ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގަިއ މެނުވީ  (ބ)  

ންްޓގެ މަެއ އިންެވސްޓް ،އެަކށޭނަ ބަދަުލ މާނަކުރަންވާނީ ،ބޭނުމަށްޓަކައި 

އެ އިންވެްސޓްމަންޓްަގއި ހިމެނޭ  ،މާކެޓްވެލިޔުައށް ރިާޢޔަތްުކރުާމއެކު
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ެގ ނަފާިއން ލިބެމުންާދ ޓްވެްސޓްމަންެއ އިން ،މާއްދީ މުދަލުެގ އަގާއި 

މުން އުދި އެ އިންެވސްޓްމަްންޓ ބީވެެގން ،އާމްދަނީގެ ނިްސބަތުެގ އަގާއި 

ލިބޭ ސީާދ ގެއްލުމުެގ އަުގ ހިމެނޭގޮަތްށ ހިާސބުކުރުުމން ނުކުންނަ 

ެއ  ،އެކަށޭނަ ަބދަލު ލިިބދިނުމުގެ ބޭނުމަކަށްާވންވާނީ ،ޢަދަދަށެވެ. އަދި

އޭނާ ހުންނާނެ ހިާސބަްށ  ،އިންވެސްޓްމަންްޓ ެއ ޑިވެލޮަޕރު ނުކުރިނަމަ

 ނާ ގެންޮގސްދިުނމެވެ.އޭ ،މާލީގޮތުން

ޑިވެލޮަޕރަކަްށ ދޫކޮށްފައިާވ ޒޯނެއްގެ  ،މި ޤާނޫނުެގ ބޭނުަމށްޓަކައި  (ޅ)  

އިމުކުރާ ވަކި ގާ އިންވެސްޓްމަންްޓ ނުވަަތ ެއ ޒޯނެއްގައި އިންވެސްަޓރަކު 

ދައުލަތުން  ،ނެގުންކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ދައުލަަތްށ  އް ޓެއިންވެސްޓްމަން

ބާރުލިބިގެންާވ ފަާރތަކުން ެއ އިންވެްސޓްމަންްޓ ދައުލަަތށް ހިފުްނ 

ައިދ ދައުލަުތން ބާުރލިބިގެންާވ ފަާރތަކުްނ ޢަމަލުުކރާ  ،ހިމެނޭގޮތަށް 

ޙާލަތުަގއި އެގޮތަްށ ރަންޖެހޭ ލުކުނުަވތަ ވަކިގޮތަަކށް ޢަމަ  ،ގޮތަކުން

ެއ އިންވެސްޓްމަްނޓްގެ މަންފާ ހޯދުމަށް ެއ  ،ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ަސބަބުން 

 ންެވސްޓަަރށް އޮތް ފުރުޞަުތ ނަފީވެގެންއިޑިވެލޮޕަރަށް ނުަވތަ 

 ންވެސް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.އުދި

އަންނަނިވި  ،މި މާއްދާެގ (ހ) ނުަވަތ (ޅ) އެހެްނ އޮތްނަމަެވސް (ކ)  

ވެލޮޕަރަކަްށ ދޫޮކށްފައިވާ ޒޯނެއްގެ އިންެވސްޓްަމންޓް ނުވަަތ ޑި ،ކަންކަމަކީ

އިންވެސްޓަރަކު ގާއިމުކޮށްަފއިވާ އިންވެސްްޓމަންްޓ ދައުލަަތށް 

ވަަނ ނަންބަރުން  )1(މި އަކުރުގެ  ،ނެގުންކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އަދި

އެކަމެއްެގ  ،ވަަނ ނަންބަުރގެ ިނޔަލަްށ ހުިރ ކަންކަމަކީ )3(ފެށިގެން 

ޑިވެޮލޕަަރށް ނުވަތަ އިންވެްސޓަރަށް ުކިރމަތިވާ މާލީ  ،ނަތީޖާއާ ގުޅޭޮގތުން

ްއލުމަށް ދައުލަުތގެ ފަރާތުްނ އެކަށޭނަ ގެއެ  ،ގެއްލުމެއްވާނަމަ

ވަަނ  )4( ކުރުގެއަިމ  ،ބަދަލުދިނުމުން ުފދޭނެ ކަންކަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް 
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އެ ިފަޔވަޅު ެއޅުމުގެ  ،ިފޔަަވޅަކީނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ ާޙލަުތގައި އަޅާ 

ސަބަބުން ޑިވެޮލޕަރަްށ ނުވަތަ އިންވެސްަޓރަށް މާީލ ގެއްލުމެްއ 

 އެއްެވސް ބަދަލެއް ދޭންެޖހޭ ޙާލަތެްއ ނޫނެވެ. ،ކުރިމަތިވިނަމަވެސް 

ވަކި ޑިވެލޮޕަރެއް ނުވަތަ ަވކި އިންވެސްޓަރެއް ނުވަަތ ވަކި  )1(   

ގާ ޓެކުހެްއ ނެުގމުގެ ނެިތ ނައިންވެސްޓްމަންޓެްއ ަތފާތުކުރުެމއް 

 ސަބަބުްނ؛

ވަކި ޑިވެލޮޕަރަކަްށ ނުވަތަ ަވކި އިންވެސްޓަރަަކށް ނުވަަތ ވަކި  )2(   

 އިންވެސްޓްމަންޓަަކށް އަމާޒުކުުރމެއް ނެތި ހަދާ ޤާނޫނެއް ުނވަތަ

 ގަވާއިދެއް ހެދުމުެގ ަސބަބުން؛

ނުަވތަ ވަކި  ވަކި ޑިވެލޮޕަރަކަްށ ނުވަަތ  ވަކި އިންވެސްަޓރަކަށް )3(   

އިންވެސްޓްމަންޓަަކށް އަމާޒުކުުރމެއް ނެތި ހަދާ ޤާނޫނެއް ުނވަތަ 

ގަވާއިދެއްގެ ސަަބބުން ެއ ޑިވެލޮޕަރުގެ އިންވެްސްޓމަންޓް 

 މަށް ހަނިކަމެއް އައުްނ؛ ނުވަތަހިންގު

މުދަލާއި ޚިދުމަްތ ހޯާދ ަފރާްތތައް ޙިމާަޔތްކުރުމަްށޓަކައި، ނުވަަތ  )4(   

ޖިނާއީ ޢަމަލެްއ ހުްއޓުވުމަްށޓަކައި، ނުަވަތ މުިޅ ޤައުމުެގ 

އިޤްތިޞާދަްށ ގެއްލުމެއް ކުިރމަތިވިަޔ ނުދިނުމަްށޓަކައި، ުނވަަތ 

ލާމަތާިއ ރައްކާތެިރކަން ސަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަަރޙައްދުެގ 

އި، ވަކި އިންވެސްޓަރަކަްށ ނުވަަތ ވަކި ދެމެހެއްޓުމަްށޓަކަ

އިންވެސްޓްމަންޓަަކށް އަމާޒުކުުރމެއްނެތި ައޅާ ޤާނޫނުގައި ަޞއްަޙ 

 ފިޔަަވޅެއްގެ ސަބަބުްނ.

 
 

ކޮންސެޝަން 

 ންޓްކުރުން މަ އެގްރި 

ންޓެއް އޮތްނަމަވެްސ، މަ ޒޯނެއްގެ ޑިވެލޮޕަރާއި ބޯޑާ ދެެމދު އިންވެސްޓްމަްނޓް އެގްރި  .52

ންޓްގެ ދާއިރާެގ މައެ ޑިވެޮލަޕރަށް އެ އިންވެސްްޓމަންޓް ެއގްރިދިވެހި ސަރުކާރުން 
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ނޑައަާޅ ވަކި އިމްިތޔާޒެްއ ނުވަަތ ުލެޔއް ނުވަަތ ަފސޭ ްއ ހައެތެރޭގައި ދިނުމަްށ ކަ

ނުވަތަ މަންފާއަކާ ގުޅިގެްނ، އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ބަޔާންކުރުަމށްޓަކައި، 

ންޓެްއ ބޯޑާިއ މަސެޝަްނ އެގްރިއިންވެސްޓްމަންްޓ އެގްރިމަްނާޓ ޙަވާާލދީ، ވަކި ކޮން 

 އެ ޑިވެލޮޕަާރ ދެމެުދ ސޮއިކުުރމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެްއ ނާަޅއެވެ.

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 މަތްދިނުން ޚިދު މާލީ 

 

އޯފްޝޯރ ފައިނޭންޝަލް 

ސަރވިސަސްގެ 

 މަތްދިނުން ޚިދު

އޯފްޝޯރ ފައިނޭންޝަްލ ސަރވިަސްސ ސެްނޓަރެއް ގާއިމުކޮށްގެން ނުވަަތ   .53

ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސްދިނުމަށް ލައިސަްނސެއް ހޯދައިގެން އޯފްޝޯރ އޯފްޝޯރ 

ފައިނޭންޝަލް ސަރިވސަސްެގ ގޮތުގަިއ މާނަކުާރ ޚިދުަމތްތަްއ ނުވަަތ ެއ 

 ޚިދުމަތްތަކުެގ ތެރެއިްނ ޚިދުަމެތއް ޒޯނެއްގައި ދެވިދާނެއެވެ.

 

އޯފްޝޯރ ފައިނޭންޝަލް 

ސަރވިސަސް ސެންޓަރެއް 

ގާއިމުކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ހޯދުން 

މަތެްއ ޚިދުވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ާމީލ  16މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .54

ޒޯނެއްގައި ދިނުމަްށ ބޭނުންާވ ޑިވެލޮޕަުރ ނުަވތަ އިންެވްސޓަރު އެކަަމށް 

 ބޯޑަެށވެ.  ،އެދި ހުށަަހޅާނީ

 ،މި މާއްދާެގ (ހ) ގަިއ ބަޔާްނކުރާ ހުަށހެޅުްނ ބޯޑުްނ ދިާރާސކުރުމަށްފަހު (ށ)  

އެއީ އެ ޒޯނެއްގައި ދެވިދާނެ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ެއ ޒޯނެއްގައި 

ެއ ުހށަެހޅުން ބޯޑުގެ ފަާރތުން  ،ކަމުގަިއ ޤަޫބުލކުރެވޭނަމަ ކުރެވިދާނެކަމެއް

މޯލްޑިްވސް މަިނޓަރީ އޮތޯިރޓީ ނުވަަތ ކެިޕޓަލް މާކެްޓ  ،ހުށަހަޅާނީ 

އެ ހުއްަދ ދޭން ޭބނުންވާ މާލީ  ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ ެތރެއިން

 ބާުރ ލިބިގެންާވ އޮތޯިރޓީއަެށވެ.ޚިދުމަތަްށ ލަިއސަންްސ ދިނުުމގެ 

 ،ކަމާގުޭޅ އޮތޯރިޓީައށް ިލބުމުން މި މާއްދާެގ (ށ) ެގ ދަށުްނ ހުށަހެޅުމެއް  (ނ)  
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މި  ،ކަމާުގޅޭގޮތުން  ،އެ އޮތޯރިޓީއަކުން ބަލަންެޖހޭ ބެލުންތައް ެބލުމަށްފަހު 

ކޮށްފައިާވ ަގވާއިދުގައިވާ އިޢުލާންވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ހަދާ  69ޤާނޫނުގެ 

ެއ ޑިވެޮލޕަރަކާ ނުަވތަ  ،ެއ ހުއްަދ ދިނުުމގެ ކަންތަްއ ކުރާނީ ،ގޮތުގެމަތިން

އެ ާމލީ ޚިދުމަތަކަްށ ލައިސަންްސ  ،އިންވެސްޓަރަކާ ސީާދ ގުޅިެގން

 ބާުރ އޮްތ އޮތޯރިޓީއަުކންނެވެ.ދިނުމުގެ 

ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ކަމާުގޅޭ އޮތޯރިޓީއަކުން  މި މާއްދާގެ (ނ) (ރ)  

 7ެއ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ  ،ެއ އޮތޯިރޓީްނ ނިންމާގޮތެއް ،ޢަމަލުކުރުމުގައި

 ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ބޯޑަްށ އަންަގންވާނެއެވެ. 

 

އޯފްޝޯރ ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސްގެ ގޮތުގައި މާނަކުރާ ޚިދުމަތްތަްއ  (ހ)  .55 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

ނުވަތަ އޭގެތެރެއިްނ ވަިކ ޚިދުަމތެއް ގާއިމުކުރުމަްށ ހުއްދަ ޭދ 

އެ  ،ެއ ހުއްަދ ޭދ ފަރާތަކުން ަތބާވާންޖެޭހ އުޫސލުތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި 

ެއ ހުްއދައިގެ ދަށުން  ،ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތުގަިއ ހުންަނންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި 

ޢަމަލުކުރާެނ  މަްތ ރެގިުއލޭޓްކޮްށ ުސޕަވައިޒްކުރުމުގައި ޚިދުހިންގާ މާީލ 

ނޑައަޅަިއ ބަލަހައްޓަިއ ތަންފީޒުކުރާނީ  ނޑުތައް ކަ މޯލްޑިވްސް  ،މިންގަ

މަނިޓަރީ ޮއތޯރިީޓ ނުވަަތ ެކޕިޓަްލ މާކެްޓ ޑިވެލޮްޕމަންްޓ އޮތޯިރޓީގެ 

ތެރެއިން އެ ޚިދުމަތަަކށް ލައިސަންސް ދިނުުމގެ ބާުރ ލިބިގެންވާ 

ނޑަައާޅ ަގވާއިދުގައި ަބޔާންކުރާ  އެ  ،ގޮތެއްެގމަތިން އޮތޯރިޓީއަކުން ކަ

 އޮތޯރިޓީއަކުންނެވެ.

އޯފްޝޯރ ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސްގެ ގޮތުގައި މާނަކުރާ ޚިދުމަތްތަްއ  (ށ)  

ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ،ނުވަތަ އޭގެތެރެއިްނ ވަކި ޚިދުަމތެއް ޒޯނެއްގައި ދިނުމުގައި 

 ،ގޮެތއްގައި ޚިދުަމތް ނުދެޭވގޮތަްށ ޮއތްނަމަވެސް  ރެސިޑެންޓުންނަްށ ޢާންމު 

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރސިޑެންުޓންނަށް ޚިދުަމތްދިނުމަްށ އެދޭނަމަ
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ނޑުތައް  ،އެކަންކުރުމުގައި ތަބާވާންޖެޭހ އުސޫުލތަކާއި ހަަމތަކާއި ިމންގަ

މޯލްޑިވްސް މަިނޓަރީ އޮޯތރިީޓ ނުވަތަ ކެިޕޓަްލ މާކެޓް ިޑވެލޮޕްމަންްޓ 

 އޮތޯރިޓީގެ ތެރެއިން އެ ިޚދުމަތަކަށް ލަިއސަންްސ ިދނުމުގެ ބާރު

ނޑައަޅާ ގަވާ  އިދުގަިއ ަބޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.ލިބިގެންވާ އޮޯތރިޓީއަކުން ކަ

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްސް 

 

ބޯޑް އޮފް 

އިންވެސްޓްމަންޓްސް 

 އެކުލަވާލުން 

ޒޯނާ  ،އިއާހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމުގަ  ،އިއާޒޯން ގާއިމުކުރުމުގެ ހުއްދަދިުނމުގަ (ހ)  .56

ގުޅޭގޮތުްނ ނިންމަންޖެހޭ ނިްނމުންތައް ނިންމުމަްށޓަކައި، ިމނިސްޓަރުެގ 

ބެލުމުގެ ދަށުްނ އިންތިޒާމުކުެރވިގެންވާ، "ބޯޑް އޮްފ އިންވެްސޓްމަންޓްްސ" 

 މްހޫރިއްާޔ އުފައްދަންވާނެއެވެ.ގެ ނަމުގައި ބޯޑެްއ ރައީުސލްޖު 

ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ދުވަހުގެ  60ަފާށތާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން (ށ)  

 އިްފތިތާޙުކުރަންވާނެއެެވ. ،ގައި ަބޔާންކުރާ ބޯުޑ އެކުލަވާަލއި

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ ވަަނ މާއްދާ 57ބޯޑުގެ ބާުރތަްއ މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

 އެވަނީއެވެ.

ބޯޑު ހިނގަމުންދާނީ، މިނިްސޓަރުގެ ބެލުމުެގ ދަށުންނެވެ. އަދި، ބޯޑުެގ  (ރ)  

ގާއިމުކުރާނީ، މިނިސްޓަރުެގ މަސްޫއލިްއޔަތު ޮއތް ކްރެޓޭރިެއޓް ސެ

ވުޒާރާގައެވެ. އަދި، ބޯޑުގެ ޢާންމު ހިންގުމުގައި، ިއރުޝާދު ިލބިގަންނާނީ، 

 އަދި ބޯޑު ޖަާވބުދާރީވާނީެވސް މިނިސްޓަަރށެވެ.

 

 ލުކުރެވިގެންވެއެވެ.ބޯޑަށް އަންނަނިވި ބާރުތަްއ ޙަވާ   .57 ބޯޑުގެ ބާރުތައް 

ތަރައްޤީކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ުހށަެހޅުމުން، އެ ހުށަެހޅުާމ ޒޯނެއް  (ހ)  
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ނުަވތަ އެ ހުށަެހޅުމަްށ ބަަދލުެގނެސް އަލުން ؛ އެއްގޮތަށް ހުްއދަދިނުން

ހުށަހެޅުަމށް އެންގުން، އަދި އެގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުެގނެސް އަލުން 

ވެްނ ނެތްކަމަްށ ހުށަހެޅުމުްނ ހުްއދަދިނުން؛ ނުަވތަ ެއ ުހށަެހޅުން ބަލައިގަނެ

ނުވަތަ ެއ ހުށަެހޅުމުެގ މައްޗަްށ ހުއްދަދެވެްނ ނެތްކަމަްށ ސަަބބު ަބޔާންކޮްށ 

ނޑައަޅައި، އެކަން ހުށަެހޅު  ްނ ހުށަެހޅި ަފރާތަްށ އެންގުން؛ކަ

 ،ވަޒަންކޮށް ،ޒޯން ގާއިމުކުރުމަްށ އެިދ ހުށަަހޅާ ހުށަެހޅުންތަްއ ދިާރސާކޮށް (ށ)  

 ؛އެ ހުށަެހޅުންތަކާމެުދ ގޮތެއް ަކނޑައެޅުން

ހިްނގުމާއި ެބލެހެއްޓުމާުގޭޅ ސިާޔސަުތތައް  ،ޒޯން ގާއިމުކުރުމާއި (ނ)  

ނޑައެޅުން  ؛ކަ

 ؛ޒޯން ގާއިމުކުރުމާއި، ހިންުގމާއި، ބެެލހެއްޓުމާުގޅޭ ގަވާިއދުތައް ހެދުން (ރ)  

ގިންތިތަުކގެ ތެރޭގަިއ ޒޯނެއްގައި ހިންގުމަްށ ިމ ާޤނޫނުން ހުއްދަކުާރ  (ބ)  

ކުރެވިދާނެ ނުވަތަ ހުއްދަުކރެވިދާނެ ޙަރަކާްތތަކުގެ ަތފްޞީލުތައް 

ނޑައެޅުމާއި ިމ  ،އެއިން ޒޯެނއްގައި ކުރުމަްށ ހުަށހަާޅ ަކންކަމަކީ ،ކަ

 ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުްއދަކުރާ ާދއިރާއެއްގެ ޙަރަކާތެއްކަން ކަަށވަރުކުރުމާއި

 ؛ކަމާބެހޭ ގަވާއިުދ ހަދައި ހިންުގން

ޒޯނެއްގައި އިންވެސްޓްުކރާ އިންވެްސޓަރުންެގ ވަކިވަކި  (ޅ)  

 ސްޓްމަންްޓ ލަިއސަންްސ ދޫކުުރން؛އިންވެސްޓްމަންްޓތަކަށް އިންވެ 

ޒޯނެއް ގާއިމުކުރާ ޑިވެލޮަޕރުންނާއި އެ ޒޯނުގައި ިއންވެސްޓްކުާރ  (ކ)  

އިންވެސްޓަރުްނ ަސރުކާރުެގ އިދާާރތަކުން ޯހދަންޖެޭހ އެންމެހައި 

ނޑައެޅުމާއެކީ،  ހުއްދަތަކަށް އެދި ުހށަހަޅަންެޖޭހ ފަރާތަކީ ބޯޑު ކަމުގައި ކަ

އަދި އެންމެހަިއ ހުއްދަތަކާިއ ލައިސަންްސތަކާއި ޕާރމިްޓތަްއ ދޫކުރުމުގެ 

ެއ ހުއްދަތަކާިއ ލަިއސަންސްތަކާިއ  ،އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި 

 ؛ޕާރމިޓްތަްއ ދޫކުރުން 
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އިންވެސްޓްމަްނޓްތަކުގެ މަސައްަކތް ކުރިއަށްާދގޮތް ބަލަިއ ޒޯނުގައި ކުރާ  (އ)  

ވަޒަންކޮށް އެ އިންެވސްްޓމަންޓްތަކާބެޭހ ރިޯޕޓުތަްއ މިނިސްޓަަރށް 

 ؛ހުށަހެޅުން 

ޒޯނުތަކަށް ލިބިދާނެ ގެްއުލންތަކަށާއި ރިސްކްތަަކށާިއ ޒޯނުތަކުގެ  (ވ)  

 ނޑައެޅުން؛ން ކަ ލަޔަިބލިޓީތަަކށް ަބލައި، އިންޝުއަރކުރަންޖެހޭ ކަންކަ

މި ޤާނޫނުެގ ަދށުްނ އެހެްނ އިދާރާއަކުްނ ހެދުްނ ލާިޒމުކޮށްފައިވާ  (މ)  

 ؛ގަވާއިދުތައް ިފޔަވައި، އެހެން ގަވާއިދުތައް ހެދުން 

ންޖެޭހ ފީއާއި އަުގ ބޯޑުން ދޭ ިޚދުމަތްތަކުްނ ނަގަ ެގ ަދށުންޤާނޫނު މި (ފ)  

ނޑައެޅުން؛  ކަ

ޑިެވލޮޕަުރންނާއި ދިވެހި ސަރުކާާރ ދެމެުދ އެކުލަވާލަިއ ޒޯނުތައް ގާއިމުކުރާ  (ދ)  

 ކުގައިން އެއްަބސްވުންތަކާއި އެހެނިހެތަޓްމަން ރިއިންވެސްޓްމަންޓް އެގް 

 އަދި  ؛ސޮއިކުރުން

މި ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ބޯޑަްށ ލިިބގެންވާ ބާުރތަްއ  ،ގޮތެއްގައި  ޢާންމު (ތ)  

އަާދކުރުމަށްޓަކައި  ކުރުމަށްޓަކަިއ އަިދ މަސްޫއލިއްަޔތުތައް ޒުތަންފީ

ުގޅޭ އެންމެހައި  ނުވަތަ އެކަަމށް މަގުފަހިކުރާ ނުވަތަ އެކަމާ ،ކުރަންޖެހޭ

 ކަންކަންކުރުން.

 

 މެްނބަރުންގެ މައްޗަށެެވ.  5 ،ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ (ހ)  .58 ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާގޮތް 

މެންބަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރުްނ ޢަްއޔަންކޮްށ ވަކިކުރާނީ، އަދި ެއ ބޯޑުގެ  )ށ(  

ނޑައަ   ާޅނީ ރައީސުލްުޖމްހޫރިްއޔާއެވެ. އުޖޫރައާއި ޢިނާަޔތް ކަ

ބޯޑަށް ޢަްއޔަންކުރާ މެންަބރެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްަދތަކީ، އޭނާ ބޯޑަްށ  )ނ(  

ވަަނ  61އަހަރުދުަވހެވެ. މި ޤާނޫނުގެ  5ޢައްޔަންކުރާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެްނ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ވަކިކުާރ މެންބަރަކު މާއްދާގެ (ށ) ެގ ދަށުްނ 

 45 



 
 
 
 

 
 

ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންެމ މެންަބރަކުވެސް ބޯޑުގެ މެންަބރުކަމުެގ އިތުުރ އެއް 

ދައުރަށް ޢަްއޔަންކުރުމުެގ އިޚްިތޔާރު، ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާައށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އަިދ  ،ަމސައްކަްތކުރާނެމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ަބޔާްނކުރާ ބޯޑުގެ ދަށުން  (ރ)  

ބޯޑަށް ފަންީނ ލަފާދޭެނ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއެްއ ބޯޑުން އެުކލަާވލަންވާނެއެވެ. 

އަްނނަނިވި ދާއިރާތަކުން އަންނަނިވި ޢަދަދަްށ  ،އެ ކޮމިޓީގައި ހިމަނާނީ

 މެްނބަރުންެނވެ. 17ޢައްޔަނުކުރާ 

 އެކަކު.ެއންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން މިނިސްޓްީރ އޮފް ިފޝަރީޒް  )1(   

 ސްޓްީރ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ެއކަކު.މިނި )2(   

 ނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުްނ އެކަކު.މިނިސްޓްީރ އޮފް އިކޮ )3(   

ޓްރަކްަޗރުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސް )4(   

 އެކަކު.

 ްނސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީން އެކަކު.މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭ )5(   

 ރނީ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުްނ އެކަކު.އެޓަ )6(   

 ްޑ ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީްނ އެކަކު.މޯލްޑިވްސް އިންލަން )7(   

 ަކސްޓަްމސް ސަރވިސްއިން އެކަކު. މޯލްޑިވްސް  )8(   

 ސް މަިނޓަރީ ޮއތޯރިޓީްނ އެކަކު.މޯލްޑިވް )9(   

 ވެޮލޕްމަންްޓ އޮތޯރިޓީން އެކަކު.ކެޓް ޑިކެޕިޓަލް މާ )10(   

 ޤައުީމ ދިާފޢީ ާބރުން އެކަކު.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )11(   

 ފުލުހުންެގ ިޚދުމަތުން ެއކަކު.  ދިވެހި )12(   

 ގްރޭޝަނުން އެކަުކ.ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް އިމިގްޭރޝަން އެންޑް އެމި )13(   

 ޕްރައިވެްޓ ސެކްަޓރުން އެކަކު. )14(   

އިންޑަްސޓްރީން ޓޫރިޒަމް މޯލްޑިވްސް އެޯސސިއޭޝަްނ އޮފް  )15(   

 އެކަކު.
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ރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަްނ އޮފް ކޮންސްޓް  )16(   

 އިންޑަސްޓްރީން އެކަކު.

އެްނޑް  ޝަނަލް ޗެްމބަރ އޮފް ކޮމަރސްމޯލްޑިވްސް ނޭ )17(   

 އިންޑަސްޓްރީން އެކަކު.

ގެ މެންބަުރންނަށް ލިބިޭދ މި މާއްދާގެ (ރ) ގަިއ ަބާޔންކުރާ އެ ކޮމިޓީ (ބ)  

ނޑައަޅާނީއުޖޫރަ ކޮިމޓީ ިހންގާނެގޮތުގެ  އަިދ، އެ ،އާއި މާލީ ޢިާނޔަްތ ކަ

ނޑައަޅާނީ   ބޯުޑންނެވެ. ،އުސޫލުތަްއ ކަ

 

ޗެއަރޕަރސަންއާއި 

 ވައިސް ޗެއަރޕަރސަން 

ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންއާއި ަވއިސް ޗެއަރަޕރސަންެގ ގޮތުަގއި ހުންނާނީ  (ހ)  .59

މްހޫރިއްާޔ ރަީއސުްލޖުކުރާ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން ންބޯޑަށް ޢަްއޔަ

ނޑައަޅާ މީހެކެވެ.  ކަ

ނޑައަޅާ މީހަކު  (ށ)   ޗެއަރޕަރސަންއާއި ވަިއސް ެޗއަރޕަރސަންގެ ަމގާމަށް ކަ

ީނ އޭނާގެ ިއސްތިޢުާފ ހުށަަހޅާ ،ިހނދެއްގައި އިސްތިޢުފާދޭްނ ބޭނުންވެއްޖެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަެށވެ.

ޗެއަރަޕރސަްނ އޭނާގެ މަގާމުްނ ޗެއަރޕަރސަްނ ނުވަތަ ވަިއސް  (ނ)  

ނުވަތަ ިމ މާއްދާގެ (ރ) ގައިާވ ގޮތުެގމަތިން އޭނާ  ،އިސްތިޢުފާީދފިނަމަ

 ،ޗެއަރޕަރސަންކަމުްނ ނުވަަތ ަވއިސް ޗެއަރޕަރސަންކަމުން ަވކިކޮށްފިނަމަ

ެއ މަގާމަްށ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ މީހަުކ  ދުވަހުެގ ތެޭރގައި 30

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

 ،ޗެއަރޕަރސަްނ ނުވަަތ ވަިއްސ ޗެއަރޕަރސަްނ އެކަށީގެންާވ ގޮތެއްގައި  (ރ)  

އޭނާގެ މަގާމު އަދާކުރަުމން ނުދާކަމަށް ރަީއސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށ 

 މަގާމުްނ ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. އޭާނ އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ

 

ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ 

 ސިފަތައް 

ނިވި ސިފަތަްއ މީހުންގަިއ އަންނަކުރާ ންބޯޑުގެ މެންބަރުންެގ ގޮތުގަިއ ޢަްއޔަ  .60

 ހުންނަންވާނެއެވެ.
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އެ މެންބަރަކު ތަމްީސލުކުާރ ދާއިރާއަކުން އެކަށޭނަ ޢިްލމާއި ތަޖުރިބާ  (ހ)  

ހުރުމާއި، ފަންނާިއ ހުނަރުެވރިކަން ހުރުން؛ ައދި އެ ދާއިރާއެއްގައި 

 ައހަރު ވެފައިވުން. 7މަދުވެގެްނ ޚިދުމަތްކުރާާތ 

ޑިވެލޮޕަރަކު ނުވަަތ ޒޯނެއްގައި އިންވެސްޓްކުާރ އިންވެސްޓަރަުކ ޒޯނެއްގެ  (ށ)  

ތިާމގެ  ،ހިންގާ އެއްވެްސ ވިަޔފާރިއެްއގައި އެއްވެްސ ހައިސިްއޔަތަުކން

ނުވަތަ ތިމާެގ އަނބިމީާހ ނުަވތަ ފިރިމީާހ ނުވަަތ ަދރިއެއް ނުވަތަ ތިާމ 

 ލަޙަތެްއ ނެތުން.ޞްމީހެއްެގ މަ ބަލަހައްޓަންޖެިހފައިވާ

އެ ދަރަނި އަދާނުކޮްށހުރި ނުަވތަ އެކަމުން  ،ސާބިުތ ދަރަންޏެއް ޮއތްނަމަ (ނ)  

 ؛ބަރީޢަނުވެހުިރ މީހަކު ކަމުގަިއ ނުވުން

ައހަރު ދުވަހުގެ  5ހަމައަްށ ވޭތުވެިދަޔ  ބޯޑުގެ މެންބަރަކަްށ ޢަްއޔަންުކރުމާ (ރ)  

އެއްވެްސ ކުށެްއ ކުރިކަން ސާިބތުވެފައިާވ މީަހކު ކަމުގައި  ،ތެރޭގައި

 އަދި  ؛ވުންނު

ރިޝްވަތުގެ ުކށެއް ނުަވތަ ކޮަރޕްޝަންގެ ކުށެްއ ނުވަަތ ވައްަކމުގެ ކުށެްއ  (ބ)  

ނުވަތަ ިޚޔާނާތުގެ ުކށެއް އެްއވެސް އިރެއްގައި ސާިބތުވެފަިއވާ މީހަކަށް 

 ނުވުން.

 

 ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެިއން ޙާލަތެއް ބޯޑުގެ މެންބަރަަކށް   .61 މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން 

ިޑ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން އޭާނ ވަކިވާނެއެވެ. އަދި އޭާނ ފުރަމުންިދޔަ ގޮނ

 ހުސްވެއްޖެކަމަްށ ބެލޭނެއެވެ.

އަމިއްލައަްށ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަްށ ޮފނުވާ ިލޔުމަކުްނ އޭނާ (ހ)  

 އިސްތިޢުފާދިނުްނ.

އޭނާގެ ، މައްޗަްށ ބިނާޮކށްއަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެިއން ކަމެއްެގ  (ށ)  

 ލްޖުމްހޫިރއްޔާ އޭާނ ވަކިކުރުން.މެންބަރުކަމުން ރަީއސު
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ރެއިްނ ިސފައެްއ މެންބަރެއްގައި ހުންނަންޖެޭހ ިސފަތަކުެގ ތެ )1(   

 އުނިވުން؛ 

އޭނާއަކީ މެންބަރުކަން ކުުރމަްށ  ،މެންބަރަކު ކުރިކަމެއްގެ ަސބަުބން )2(   

  ؛އެކަށީގެންނުވާ މީހަކު ކަމުގައިުވން

ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިުދގައި  މެންބަރުން ަތބާވުމަށް މި  )3(   

  ؛ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުޫސލުތަކާ ެއއްގޮތަށް ޢަަމލު ނުކުރުން 

 ގޮުތގައި މެންބަރުކަމުގެ ަމސްއޫލިްއަޔތުތައް އެކަށީގެންވާ  )4(   

  ؛އަދާކުރުމަށް ނަްފސާނީގޮތުން ުނވަތަ ިޖސްމާނީގޮތުން ނުުކޅެދުން 

ޖެިހޖެހިގެން ބޯޑުގެ ތިން ބައްދަލުުވމަްށ  ،ބޯޑުގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި  )5(   

 ނުވަތަ  ؛ޒިރު ނުވުންހާ

ްތތެރިކަން ހިެފހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ނުވަަތ ބޯޑާއެކު ނަޒާހަބޯޑުގެ  )6(   

ހިންގާ މުޢާމަލާްތތަކުެގ އިތުބާުރ ދެމެހެއްުޓަމށްޓަކައި 

 ވަކިކުރަންޖެހުން. 

 

ބޯޑުގެ ޗެައރޕަރސަްނ  ،ބޯޑުގެ މަސްއޫލިްއޔަުތތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި  (ހ)  .62 ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް 

ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި  ނޑައަޅާ ވަގުތަުކ ކަ ބޯޑުގެ ބަްއދަލުވުންތަްއ  ،ކަ

 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ިރާޔސަުތ ބަަލހައްޓާީނ ބޯޑުެގ ެޗއަރޕަސަނެވެ.  (ށ)  

ބޯޑުގެ ިރޔާަސުތ  ،ޒިރުެވވެން ނެްތ ޙާަލތެއްގައިހާޗެއަރޕަރސަނަްށ 

ބަލަހައްޓާީނ ވައިްސ ޗެއަރަޕރސަނެވެ. އެ ެދ މީހުންެގ ތެެރއިން މީހަކު 

ރުވެތިިބ ހާޒިޙާލަތެއް ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާީނ  ނެތް

ނޑައަޅާ މެްނބަރެކެވެ.މެން ،މެންބަރުންގެ ެތރެއިން  ބަުރން ކަ

ދަދަްށ ޢަ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެްއ ޞައްޙަާވނީ، ެއ ބޯުޑ މެްނބަރުންެގ ުޖމްލަ  (ނ)  
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ބިއްަޔތާ އެއްަވރުގެ ަޢދަދަކަްށ މެންބަރުްނ އަްޣލަނިސްބަތްާވ މެންބަރުންެގ 

ޒިރުވުމުންނެވެ. ބޯޑުގެ ަބއްދަލުވުމެއް ފަށަންވާނީ، ެއ ޢަދަދަށް ހާ

ބައްދަލުވުެމއްގައި، ެއ ޒިރުވެގެންނެވެ. އަދި ހިނގަމުންާދ ހާމެންބަރުން 

ލުވުްނ ޢަދަދަށްވުެރ މެންބަރުްނ މަދުވެއްޖެނަމަ ެއ ބައްދަ

 ންވާނެއެވެ. ޑާލަނކަމެދު

ޒިުރވެ ވޯުޓ ދިްނ ހާކަަމކާމެދު ގޮތެްއ ނިންމާީނ  ،ބޯޑުގެ ބަްއދަލުވުމެއްގައި  (ރ)  

 ،ަލބިއްަޔތުންނެވެ. ކަމެއް ފާސްުކރުމަށް ޯވަޓށް އެހުމުންޣްއަމެންބަރުންގެ 

އެކަމެއް ފާސްކުރުަމށް ޯވުޓ ދިން މެންަބރުންގެ ަޢަދދާއި އެކަން 

 ،ފާސްކުރުމަްށ ޯވުޓ ނުީދ ތިިބ މެންަބރުންެގ ޢަދަުދ އެއްަވރުވެއްޖެނަމަ

ެއ ބައްދަލުުވމުެގ ރިާޔސަތު  ،އެކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުަމށްޓަކައި

 ާޓ މެންބަުރ ވޯުޓ ދޭންާވނެއެވެ.ބަލަހައް

ނުަވތަ ބޯަޑށް މެްނބަރުން  ،އްެގ މަގާުމ ުހސްވެފައިވުމަކުންބޯޑުގެ މެްނބަރެ (ބ)  

ނުވަަތ  ،ޢައްޔަންކުރުމުގައި ހިނގާފަިއވާ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން 

ބޯޑުެގ  ،މެންބަރެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފައެއް އުނިވުމުގެ ސަަބުބން

 އެްއވެސް ައސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ.އްޙަކަމަްށ ޞަނިންމުމެއްގެ 

ބޯޑުެގ ަބއްދަލުވުންތައް  ،ބުނެފައިނުވާނަމަ  އެހެްނ ގޮތަަކށް މި މާއްދާގަިއ  (ޅ)  

 ޑުން ނިންމާ ޮގތެއްގެމަތިންނެވެ.ހިންގަންވާނީ ބޯ

 ބޯޑުގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ަޔއުިމްއޔާ ލިޔެ ެމމްބަުރން ޮސއިކުަރންާވނެއެެވ. (ކ)  

 

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް 

 ދިނުން ދަޢުވަތު 

ނޑައަޅަްނޖެޭހ ކަމެްއ ބޯޑުން ނިންމުމުގަިއ، ވަކި ޚާއްޞަ  (ހ)  .63 ބޯޑުން ގޮތެްއ ކަ

ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ވަިކ ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭޮގުތން، ފަންނީ 

މަޢުލޫމާުތ ނުވަަތ ިޢލްުމ ނުވަަތ ތަޖުރިބާުހރި ީމހަކު ބޯޑުގެ 

 އްގައި ބައިވެރިކުރެިވދާނެއެވެ.ބައްދަލުވުމެ
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ބައްަދލުވުމެއްގަިއ ބަިއވެރިވުމަށް މި މާއްާދގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބޯޑުގެ  (ށ)  

ދަޢުވަތުދެވޭ ީމހަކީ، ބޯޑުގެ މެންބަރެއް ނޫނެެވ. ައދި، ބޯޑުެގ 

ނޑައެޅުމުގައި ނުވަަތ ވޯެޓއް ނެގުމުގައި  ބައްދަލުވުމެއްގެ ޤާނޫީނ ޢަދަުދ ކަ

 އޭނާ ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޅޭ އެހެން އިދާރާތަކާގު 

 

ކޮންމެ ޒޯނެއްގައި، ކަސްަޓމްސް ކޮްނޓްރޯލްެގ ބޭނުަމްށޓަކައި އަިދ  (ހ)  .64 ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލް 

މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަްމްސ ސަރވިސްއިްނ ތަންފީޒުކުާރ ޤާނޫނުތަްއ 

އެއިން ކޮންމެ ޒޯނެއްގަިއ ހުންނަންޖެހޭ  ،ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި 

ނޑުތަކަކީ ކޮބައިކަން މޯލްޑިވްސް މަދު މިންވަރުގެ  އެންމެ މިންގަ

ނޑަ އަާޅ ކަސްޓަމްްސ ސަރިވސްއިން ހަާދ ގަވާއިދެއްގަިއ ކަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުލާން

ކޮންމެ ޒޯނެއްގައިމެ، އެ ޒޯނެްއގައި މޯލްޑިްވސް ަކސްޓަްމްސ ސަރވިސްެގ  (ށ)  

ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ ވަސީަލތްތައް، ެއ ޯޒނެއްގެ ޒޯން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ އޮފީހުްނ މޯލްޑިްވސް ަކސްޓަްމްސ ސަރވިސްައށް 

 ގާއިމުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް 

 ތަމްސީލުވުން 

މަްތދިނުމަްށ، ނުވަތަ ޒޯނެއްގަިއ ޚިދުޒޯނެއްގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ދޭންޖެހޭ   .65

ހިންގަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަްއ އެގޮުތގައި ހިންގުމުެގ ބޭނުމަްށޓަކަިއ، ނުވަަތ ދައުަލތުެގ 

ކަމާބެހޭ އިާދރާއަކުން އެއްކޮްށ ހިންގައި ބަަލހައްޓަންޖެޭހ ތަާފސްހިާސބާއި ަމޢުލޫމާުތ 

އްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި، ނުަވތަ ދައުަލތުގެ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާިއ އެގޮތުގައި އެ
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މަްށޓަކައި، ދައުލަތުެގ ެއ އުމަްތތައް ދެމުންދިޚިދުމަްތތަކުން ދޭންެޖހޭ ޚިދުސަލާމަތީ 

ަމތް ދެވޭެނ ޚިދުއިދާރާތައް ތަމްީސލުކުާރ ފަާރތްތަކަްށ އެ ޒޯނެއްގަިއ ިތބެ، ެއ 

އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން އޮފީހުްނ  ވަސީލަްތތައް އެ ޒޯނެއްގެ ޒޯން

 ގާއިމުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 

ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓަށް މުދާ 

 ދޫކުރުން 

ޒޯނެއްގައި އުފައްދާ މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގަިއ، އެއްވެސް  (ހ)  .66

ަކމުގައިވާނަމަ،  ޙާލަތެއް ދިމާވެގެްނ ޑޮމެސްޓިްކ މާކެޓަށް އެ މުދާ ދޫކުރާ

ުއސޫުލ މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަްމސް ަސރވިސްއިން އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

ނޑައަޅާ ޢާން  ކުރަންވާނެެއވެ.އިޢުލާންމުކޮށް ހަދާ ގަވާއިދެއްގަިއ ކަ

ޒޯނެއްގެ ތެރެއަށް އެެތރެކުރެޭވ މުދާ އެތެރެކުރެވޭީނ، ނުވަަތ ޒޯނަކުން  (ށ)  

 ބޭރުކުރެވޭ މުާދ ބޭރުކުެރވޭނީ، ކަސްޓަމްްސ ކޮންޓްޯރލްގެ ަދުށންނެވެ. 

 

ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓަށް މުދާ 

 ވިއްކުން 

ޒޯނެއްގައި އުފައްާދ މުދާ، ރާްއޖޭގެ މާކެަޓްށ ވިއްކުން ހުްއަދ ޙާލަތެއްގައި،  (ހ)  .67

އެކަން ކުރާނަމަ، ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުީޓ ުނވަތަ ޓެްކސް 

 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. 

ނޑަށް ވަކި މުދަލަކީ، އެކްްސޕޯްޓ ކުރުމުގައި  (ށ)   ތަބާވާންެޖޭހ މިންގަ

އެ ، ކަމުގަިއ ވެގެން ތަބާނުވުމުގެ ސަބަބުން އެްކްސޕޯޓު ނުކުރެވޭ މުަދލެއް

މުދަލެއް ޑޮމެްސޓިކް މާކެްޓގައި ވިއްކޭނީ، ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކުން 

ނޑުތަަކށް އެ ުމދަލެއް ެފތޭނަމައެވެ. ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ  ކަ

 

 

ނެގެޓިވް ލިސްޓް 

 ކަނޑައެޅުން 

ޒޯނެއްގެ ބޭރުން، ރާްއޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަާފރިތައް ޙިާމޔަތްުކރުމަށްޓަކައި  (ހ)  .68

ހޫރިއްާޔ ނެގެޓިވް ިލސްޓެްއ މިނިްސަޓރުގެ ލަފާގެަމތިން، ރައީސުްލޖުމް
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 އެކަށައަޅަންވާނެއެވެ. 

ނެގެޓިވް ިލސްޓުގައި ހިމެޭނ ބާވަތުގެ ިވޔަާފރިއެއް ކުާރ ޒޯނެއްގައި  (ށ)  

މަތް ރާއްޖޭެގ ޑޮމެސްޓިްކ މާކެޓަކަްށ ިޚދުއުފައްދާ މުދާ ނުަވތަ 

 ވެ.   ނުވިއްކޭނެއެ

ޢާކޮށް، ޖަނެގެޓިވް ލިްސޓަކީ، ކޮންެމ ދެއަހަރަކުން އެއްފަހަރު މުރާ (ނ)  

 މިނިސްޓަުރ ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭެނ ލިްސޓެކެވެ.

  

އުސޫލުތަކަްށ ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިމ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެެގންވާ ނުޒޯ  .69 އާ ގަވާއިދުތައް ހެދުން 

ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަިއ، އަިދ، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބެންާވ ޢިނާޔަތާިއ މަންާފ ެއ 

ޒޯނުތަކުގެ ޑިވެޮލޕަރުންނަށާިއ އިންވެސްޓަރުންނަްށ ލިބިދިނުަމށްޓަކައި، ދައުަލތުެގ 

ވަކިވަކި އިދާރާތަކުން ހަދަިއ ހިންގަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ، ިމ ޤާނޫނަށް ަޢމަލުކުާރ 

ރަންވާނެއެވެ. އަދި، ކުއިޢުލާން  އިއި ަހދަމަްސދުަވހުގެ ތެރޭގަ 6 ެފށިގެން ތާރީޚުން

ދަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ަމޤްޞަދުތަާކ ފުށުއަާރ، ނުަވތަ ިމ އިއެއިން އެއްވެްސ ގަވާ

ނޑައަާޅ ޢިނާޔަްތތައް ނަފީވާނެ، ުނވަތަ އެ ޢިނާަޔތްތަްއ  ޤާނޫނުން ދިނުމަށް ކަ

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.ދިނުމަށް ހުަރސްެއޅޭނެ ގަވާއިަދކަށް 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން ނުވަތަ ިދވެހިރާއްެޖ ބައިވެރިވާ  (ހ)  .70 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާރު 

މުޢާހަދާތަކުގެ ަދށުން، ދައުަލތުގެ އިދާރާއަކުން ޯހދައި ަބލަހައްޓަންޖެޭހ 

ތަ އެ ޒޯނެއްގެ ވަނުތަފާސްިހސާބާއި މަުޢލޫމާތު، ޒޯނަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ދައި ޑިވެލޮޕަރާ ގުޭޅގޮތުން ނުވަތަ ެއ ޒޯނުގެ އިންވެސްޓަރަކާ ުގޅޭޮގތުން ހޯ

ބެލެހެއްޓުަމށް، އަދި ެއ ތަާފސްހިާސބާއި މަުޢލޫމާުތ ރާއްޭޖގެ ކަމާގުޭޅ 

ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ނުަވަތ ކަމާގުޅޭ މުާޢހަދާތަކުގެ ަދށުން އެހެން 

ތަކާއެކު ޤައުމުތަކާއި ބައިަނލްއަޤްާވމީ ޖަމާޢަްތތަކާއި ިއދާރާ
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އްސާކުރުމަކަްށ ިމ ޤާނޫނުެގ އެއްވެސް މާްއދާއެއް، ދައުލަުތގެ އެއްވެްސ ހި

 އިދާރާއަކަށް ހުރަހެްއ ނާޅައެެވ.

ގައި ހިންގޭ އިްޤތިޞާދީ ަޙރަކާތްތަކުގެ ކުޑަބޮޑުމިން ތަކުނުޒޯ (ށ)  

ދެނެގަތުމަށާއި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދެޭވ ޢިނާަޔތްތަުކގެ "ޓެކްްސ 

ިހސާބުކުުރމުގެ ބޭނުމަްށ، ޯމލްޑިވްްސ އިންލަންޑް  އެކްސްޕެންޑިޗަރ"

ނޑައަޅާ ަމޢުލޫމާތު، ެއ  ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީްނ ހަދާ ގަވާއިދެއްގައި ކަ

ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުާރ ގޮތެއްގެމަތިން، ޒޯން ޑިެވލޮޕަރުންނާއި 

 އިންވެސްޓަރުްނ އެ އޮތޯިރޓީއަްށ ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 މާއްދާތައް ޢާންމު 

 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް 

ޢަމަލުކުރާކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން 

ނޑަ (ހ)  .71 ައޅާ ޒޯނެއްގައި، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ނޑު ޒިންމާއާއި އިސް ަމސްއޫލިއްަޔުތ  އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުމުގެ މަިއގަ

ޒޯނެއްގައި ޙަވާލުކުރެވިގެންވަނީ ެއ ޒޯުނގެ ޑިވެލޮޕަަރށެވެ. އަދި، ެއ 

އިންވެސްޓްކުރާ އިންެވސްޓަރުްނ އެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮަތށް ަޢމަލުކުރާކަން 

ެއ ޒޯެނއްގެ ޑިވެލޮޕަާރ ޙަާވލުވެގެންާވ ޒިންމާއަކާއި  ،ކަށަވަރުކުރުމަކީވެސް 

 މަސްއޫލިްއޔަތެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާިއ ިޚލާފަްށ އެއްވެްސ ޒޯެނއްގައި ކަމެއް  (ށ)  

ނޑުެގ ެތރޭގައި، ެއ  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ހިނގައިފިނަމަ، ބޯޑުން ކަ

ޒޯނެއްގެ ޑިވެލޮޕަުރ ޖޫރިމަާނކުރެވޭނެއެވެ. އަިދ، ެއ ޒޯުނގައި ޤާނޫާނ 

 ބޯޑުން މުއްދަތެްއ ދޭންވާނެއެވެ.ޚިލާފުވިކަމެއް ރަނަގޅުކުރުަމށް 

ޒޯނެއްގައި ޤާނޫނާ ޚިލާުފ ޢަމަލެއް ހިނގަިއފިނަމަ ނުަވތަ ޤާނޫނަާކ  (ނ)  

އެއްގޮތަށް ަޢމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ޑިވެލޮޕަުރ ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އުސޫުލތަކާިއ 
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ނޑުތައް ބޯޑުން އެކުލަ  ކުރަންވާނެއެވެ.އިޢުލާންާވލައި މިންގަ

ޫޖރިމަނާއަކީ، ކަމާުގޭޅ ) ގެ ަދށުން ކުާރ ށބޯޑުން، ިމ މާްއދާެގ ( (ރ)  

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫަނކާ ޚިލާފުވި ފަާރތުން ދެއްކުމަްށ ލާޒިމުކުރާ 

 ޖޫރިމަނާއެއްގެ އިތުަރށް ދައްކަްނޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެކެވެ.

 

ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތަާކ ގުޅޭޮގތުންނާއި، ޒޯނުތަްއ ހިންގުމާ ގުޅޭޮގތުން،   .72 މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުން 

ނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަަކްށ  މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން މަޖިލީހުްނ ކަ

 މިނިސްޓަރާިއ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން ޖަވާުބދާރީވާންވާނެއެވެ.

 

ގެންދާ  ަފށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން (ހ)  .73 ހިނގަމުންދާ ރިޒޯޓު 

ކޮށްފައިވާ ޚަަރދަކީ، ިމ ޤާނޫުނގެ ދަށުން،  ރިޒޯޓެއް ތަރަްއޤީކުރުމަްށޓަކައި

ނޑާ  ނޑުކަމަްށ ަބޔާންކުާރ މިންގަ ޒޯނެއްގައި އިންވެސްޓްުކރުމުެގ މިންގަ

ވީނަމަެވސް، އެ ރިޯޒޓަކީ، ނުަވތަ ރިޒޯޓު އޮތް  އެއްވަރު ޚަރަދަކަށް 

ސަރަޙައްދަީކ، ަހމައެކަނި ެއ ަސބަބަްށޓަކައި، ޒޯނަކަްށ ބަދަލުކުރެވޭނެ 

 ތަނެއް ނޫނެވެ.

މި މާއްދާެގ (ހ) އެހެްނ އޮްތނަމަވެސް، ޒޯނެއްގެ ޮގތުގައި މި ޤާނޫނުްނ  (ށ)  

ނޑައަޅާ ސަރަޙައްދެއްަގއި، ހިންގާ ވިޔަާފރިާއއި ކުރާ  ކަ

ިއންސައްތައަށްވުެރ ބޮޑުނޫން މިންވަރެއްގެ  40އިންވެސްޓްމަންޓްެގ 

ތެރޭގައި، ެއ ޒޯނެއްގަިއ ރިޒޯޓާއި ފަތުރުވެރިކަުމގެ އެހެން 

 ްށ މި ޤާނޫުނ ހުރަހެްއ ނާޅައެެވ.އިންވެސްޓްމަންްޓތައް ކުރުމަކަ

އަދި، މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން ޮއްތނަމަވެސް، މި  (ނ)  

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު، ހިންގަން ނުވަަތ ިޢމާރާތްކުރަން 

ޔާންކުާރ ފަށާފައިނުވާ ރަށެއް ނުަވތަ ިރޒޯޓެއް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަ
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 ދާއިރާގެ ތެރޭގަިއ، ޒޯނަކަްށ ަބދަލުކުރުމަކީ، ބޯޑަށް ކުރެިވދާނެ ކަމެކެވެ.

 

ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

މައްޗަށް މި ޤާނޫނު 

 ހިންގުން 

ދިރިއުޅުމަްށޓަކައި ބޭނުންކުާރ ނުވަަތ ވިަޔފާރީގެ ބޭނުމަްށ ބޭނުންކުރާ  (ހ)  .74

ނޑުވެރިކަަމްށ ބޭނުންކުރާ ނާޢީ ބޭނުަމށް ބޭުނންކުރާ ނުވަތަ ޞިނުވަތަ  ދަ

ބިންތަކުގެ ކެޓަަގރީގައި ިހމެނޭ ބިން، ޒޯނެއްގެތެރޭގަިއ ހިެމނޭނަމަ، ެއ 

ކަމުގައި  ހުރިހާ ބިމަކީެވސް، ެއއް ކެޓެގަރީއެއްގެ ބިން 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި، އެގޮތަްށ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަްށ ކަ

ނޑައެޅުމަށްފަުހ، އެ ބި  އެެވ. ން ޯޒނާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެކަ

ބިމެއް އަމިއްލަކުރުާމ ގުޅޭޮގތުްނ ސަރުކާރަްށ ދައްކަންޖެހޭ ޓެްކސް، ޒޯނުގެ  (ށ)  

 ބިމެއް އަމިއްލަކުރުމުގަިއ ދައްާކކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

 ަބޔާންކޮށްފައި އެހެން ޮގތަކަށް މި ޤާނޫނުެގ ކުރީގެ ެއހެން ާޤނޫނެއްގައި  (ހ)  .75 ބިން މިލްކުކުރުން 

ަދުށން ޒޯނެްއ ހެދުމަްށ ދޫުކރެޭވ ޕާރމިޓްގައި ވީނަމަވެސް، ިމ ޤާނޫނުެގ 

 ،ގަިއ ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ބިން ޓްންމަނުވަތަ އިންެވސްޓްމަްންޓ އެގްރި

، ރީޮކށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުެގ ތެރެއިންޓަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަިޖސް

ކަށްމެ، ބިދޭީސ ކުންފުންޏަކަށްނުާވ ހަމަ ކޮންމެ ކުްނފުންޏަ

 މިލްކުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫަލށް ޢަަމލުކުރުމަކީ، ގައި މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ އުސޫާލ  251ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 ނޫނެވެ. ރުޒުވާކަމެއްއާތަ

 

ނޑުަތކަށްވުރެ ދަްށ  (ހ)  .76 ވަޒީފާއާގުޅޭ  ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މިންގަ

ނޑުތަކެއްގައި އެއްވެްސ މީހަކު ވަޒީފާ  ގައި ގެންުގޅެގެން ނުވާނެއެވެ.  މިންގަ
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ޒޯނެއްގައި ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގައި ޑިެވލޮޕަރެްއގެ ނުވަތަ  (ށ)  

އިންވެސްޓަރެއްެގ މަސައްކަތްުކރުމަށް ސުޕަވައިޒަީރ ނުވަތަ ަފންނީ ނުވަތަ 

ރާއްޖޭން ޭބރުގެ މީހުންެގ ޢަދަދު، ެއ އެޑްވައިޒަރީ މަގާމުތަކުގެ ވަޒީާފ ދޭ 

 10އިންވެސްޓްމަންޓެއްގަިއ ަމަސއްކަތްކުރާ ޖުމްަލ މުވައްޒަުފންގެ 

 ށްވުެރ އިތުރުވެގެްނ ނުވާނެއެވެ.އިންސައްތައަ

މި މާއްދާެގ (ށ) ގައި ބަޔާންކުާރ ، ދިމާވާ އެއްވެސް ސަަބބަކާުހރެ (ނ)   

މީހުން ިއުތރު ކުރަން ން ޭބރުން ގެންަނ ޖޭނިސްބަަތށްވުެރ ރާއް

ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރެވޭނީ ސަބަބު ަބޔާންކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުްނ، 

 ން ދޭ ހުްއދައެއްގެ ަދށުންނެވެ.ބޯޑު

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ އިންސައްތައަށްުވރެ އިތުރަްށ  (ރ)  

ޓަރަުކ ބޭރުމީހުން ވަޒީފާއަށް ގެންަނން ޑިވެލޮޕަރަކު ނުވަތަ ިއންވެސް

 ންނަނިވި ޙާލަތުގަިއ އެަކންޏެވެ.އަ ،އެ ހުއްަދ ބޯޑުންޭދނީ ،އެދޭހިނދު

ހުއްދައަށް އެޭދ ޑިވެލޮަޕރު ުނވަތަ އިންވެްސޓަރުެގ ުސޕަވަިއޒަރީ  )1(   

ނުވަތަ ފަންީނ ނުވަަތ ެއޑްވައިޒަރީ މަގާމުތަކަްށ ދިެވހިން 

 މަށް އެްއބަސްެވފަިއވުން؛ އަދި ކުރުތަމްރީނު

ދިވެހިން ެއ މަގާމުތަަކށް ތަްމރީނުކުރާނެ ގޮތުެގ ތާަވލާއި ްޕލޭން  )2(   

 އަދި  ؛ބޯޑަށް ހުަށހަޅާފައިވުން 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިްނސައްތައަްށވުެރ  )3(   

އިތުރަށް ބޭރު މީހުން ގެނައުުމގެ ފުރުޞަތު ޑިވެލޮަޕރަކަށް ުނވަތަ 

 ހަރަށްުވރެ އިުތރުނުވުން.އަ 5ުތ އިންވެސްޓަރަކަްށ ދެޭވ މުއްދަ

 ،ޒޯނުގައި ކުރާ މަސައްކަތަކަްށ ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ އެއްެވސް މީހަކު  (ބ)  

ނުަވތަ ވަޒީފާއެްއ  ،އެއްވެްސ ަމސައްކަތެއް ކުުރމަކީ ގައި ރުބޭ ޒޯނުންއެ 

 ހުްއދަކަމެއް ނޫެނވެ. ،އަދާކުރުމަކީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާމީލ އިދާރާއެއް ޒޯނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ިބދޭސީއަކު  (ޅ)  

އޭނާގެ ުމސާަރ ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެއްެވސް ބައެްއ  ،މެދުވެރިކޮށް

 3 ،ން ފޮނުވާ ފަިއސާއިންތުދިވެހިރާއްޖޭން ބޭަރށް ފޮނުާވނަމަ، އެގޮ

 ދައުލަަތށް ނެގޭނެއެވެ.  ހެއް އިންސައްތައިގެ ރެިމޓެންްސ ެޓކު

 

ހަމައެކަނި ކަނޑައެޅި 

ބަޔާންވެގެންވާ 

 އިސްތިސްނާތައް ލިބުން 

ނޑަައޅަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ  (ހ)  .77 ޒޯނަކަށް ލިބިގެންވަީނ، ިމ ޤާނޫނުން ކަ

ޢިނާޔަްތތައް،  ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަރުޙަލާއެއްގެ 

 ޢިާނޔަްތތަކެވެ. ތެރެއިން ިލބިދޭ

ޢިނާޔަްތތަކުގެ ޒޯނަކަށް، ިމ މާއްދާެގ (ހ) ގެ ދާއިރާެގ ތެރޭގަިއ ިލބިދޭ  (ށ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ބޭރުން ހިމެޭނ އެންމެހަިއ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

 ރިހަމަ އިްޚތިޞާޞް ހިނގާނެެއވެ.ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ޤާނޫނުގެ ފު 

ވީނަމަވެްސ، އަދި، އެ  ޒޯނަކަށް ލިބިދޭ ޢިާނޔަްތތައް އެގޮތަށް ިލބިގެން (ނ)  

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ާޤނޫނުތައް އެ ޢިނާޔަްތތަކުގެ ބޭރުން، ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ޒޯނެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާހިނުދ، އަންނަނިވި ކަންކަމާ ބެޭހގޮތުން ހަާދ 

ޤާނޫނަކުން، ެއ ޒޯނެއްގަިއ ިހނގާ ކަމަކަްށ ހުއްުޓމެއް ނުަވތަ ހަނިކަމެްއ 

 މާއްދާއެްއ ހުރަހެްއ ނާޅަެއވެ. ގެނައުމަކަށް މި ޤާނޫނުގެ އެއްެވސް

 ގޮތުގައި ދެމެހެްއޓުމަްށޓަކައި؛ ސިާޔދަތީާބރު އެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )1(   

ލާމަތާިއ ރައްކާތެިރކަން ސަ ދިފާޢާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުެގ  )2(   

 ؛އެގޮތުގައި ދެމެހެްއޓުމަްށޓަކައި

ތަންފީޒުކުރުަމށްޓަަކއި؛  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ުފރިހަމައަށް )3(   

 ނުވަތަ

އެްއބަިއވަންތަކަމާއި ދައުަލތެއްެގ ގޮުތގައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދީނީ )4(   

ން ރައްކާތެރިކުާރނެ ޘަޤާފީ އަުގތައް އެގޮުތގަިއ ޖޭދިވެހިރާއް
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 ހިފެހެއްޓުމަްށޓަކައި.

 

މި ޤާނޫނުގަިއ ހިމެނިގެންާވ ެދ ޖަދުވަލަީކ، ިމ ޤާނޫނުގެ ބަެއކެވެ. ިމ މާއްދާގަިއ ެއ   .78 ޖަދުވަލު 

ންނެވެ. ިމ ޤާނޫުނ ފުރިހަމަވާނީ، އެ ެދ ދެ ޖަދުވަުލ ތަކުާރރުކުރެވިގެްނވާ ފަދައި

 ޖަދުވަލު ހިމަނައިގެންނެެވ.

 

ފުށުއެރުން މި ޤާނޫނަށް 

 ފަހިވާގޮތަށް ފިލުވުން 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެގެްނވާ ކަމެއް މި މާއްދާެގ (ށ) ގައި  (ހ)   .79

ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންވެގެން  އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޤާނޫނެއްގައި 

ގުޅޭގޮތުން ޢަމަުލކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންާވ ތަކާ ނުޒޯ

ތަކާ ުގޅޭގޮތުްނ އިސްަކންދޭނީ، ިމ ނުގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި، ޒޯ 

 ގޮތުގެަމތިން، ޢަަމލުކުރުމަށެވެ.ޤާނޫނުގައިވާ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަަމލުކުރުމުގައި،  (ށ)  

ޤާނޫނުތަކުގެ ެތެރއިން ޤާނޫނެއްގައި އޮްތ ުއސޫލަކާއި މި އަންނަނިވި 

ދެމެދު ފުށުއެުރމެއް ުނވަތަ ޚިލާފެްއ  ޤާނޫނުގައި އޮތް އުޫސލަކާ

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، އެ ފުށުެއރުމެއް ނުވަަތ ޚިލާފެްއ ިފލުވާނީ، ިމ 

ީދ، ެއ ޮގތް ޤާނޫނުގައި ެއ އުޫސލެްއ ަބާޔންވެގެންވާ ގޮަތްށ އިސްކަން

 ންނެވެ.ބަލައިގަނެގެ

ރިން (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެޭވ ފޮ  79/25ޤާނޫނު ނަންބަރު   )1(   

 ޤާނޫނު) އިންވެސްޓްމަންާޓބެހޭ

އެކްސްޯޕޓް އިްމޯޕޓްގެ  (ިދވެހިރާއްޖޭގެ 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު   )2(   

 ޤާނޫނު)

ޑިއުީޓއާިއ ފަާރތްފަރާުތގެ ބައެއް ( 80/5ޤާނޫނު ނަންބަުރ   )3(   

 ުޤ ދައުލަަތށް ިލބުމުގެ ޤާނޫނު)ޙައްކުރުމުެގ  މަާޢފު މަޢްމޫލު
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 ގެ ާޤނޫނުޓީރިއޮތޯ  (ޯމްލޑިވްސް މަނިޓަރީ 81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   )4(   

1981( 

 ފް މަޢާ (ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިއުޓީ  81/9ޤާނޫނު ނަންބަރު   )5(   

 ދާއިރާތަކާބެޭހ ޤާނޫނު)

 ބެހޭ (ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަފޅުަރށްަރށާ 98/20ޤާނޫނު ނަންބަުރ   )6(   

 ޤާނޫނު)

 ިހރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަާމބެހޭ ޤާނޫނު)(ދިވެ 99/2ޤާނޫނު ނަންބަުރ   )7(   

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިާމބެހޭ ޤާނޫނު)( 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަުރ   )8(   

 )ޤާނޫނު މާލިްއޔަުތގެ ަދއުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  )9(   

 ކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާީރ ޤާނޫުނ)(ޓެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަުރ   )10(   

އްޖޭެގ ބޭންކިންގާއބެޭހ (ދިވެހިރާ 2010/24ނަންބަުރ ޤާނޫނު   )11(   

 ޤާނޫނު)

ދާއިްނ ޓެކްްސ ނެުގމުގެ (ިވޔަފާިރ ފައި 2011/5ޤާނޫނު ނަންަބރު   )12(   

 ޤާނޫނު)

(ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކސްޓަްމސްެގ  2011/8ޤާނޫނު ނަންބަުރ   )13(   

 ޤާނޫނު)

އަގުން ޓެްކްސ  (މުދަލާއި ޚިދުަމތުގެ 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު   )14(   

 ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)

ފާރި ރަޖިްސޓަރީކުުރމުގެ (ވިޔަ  2014/18ޤާނޫނު ނަންބަުރ   )15(   

 ޤާނޫނު)

 

ޒޯނުގެ ޑިވެލޮޕަރަށާއި ޒޯނުގަިއ އިންވެސްޓްކުާރ އިންވެްސަޓރުންނަށް އެ  (ހ)  .80 އެސްއީޒެޑް ރެސިޑެންސީ 

އިންވެސްޓްމަންޓްެގ މުއްދަަތްށ އެސްއީޒެޑް ެރސިޑެންީސ ދިނުމުގެ 
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ރުކާރުން ސަ އުސޫލުތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަާމބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ދިވެހި 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

އިމުކުާރ ލަގްޒަރީވިާލ ނުވަަތ ކޮންޑޮމީނިއަމް ނުވަަތ ގާޒޯނުގެ ތެރޭގަިއ  (ށ)  

ބަންގަލޯ ނުވަތަ ިދރިއުޅުމުގެ ވަސީލަްތތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ގަެނ 

ިބދޭސީންނަްށ ނުަވތަ ބިދޭީސ ކުންފުނިތަަކށް، އެ ތަންތަްނ މިލްކުކުރާ 

ނުވަތަ އެފަދަ  ،ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްުޤ އެމީުހން މިލްކުކުރާ މުއްދަަތށް

ތަންތަން ދިުގ މުއްަދތަްށ ކުްއޔަްށ ހިާފ ބިޭދސީންނަްށ ނުަވތަ ިބދޭސީ 

ކުންފުނިތަކަށް ެއ ތަންތަްނ ކުއްަޔށް ިހފާ މުްއދަތަްށ އެސްއީޒެްޑ 

ޑެންީސ ދިނުމުެގ ުއސޫލުަތއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަާމބެޭހ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ރެސި

 ދިވެހި ަސރުކާރުން ހަމަޖަްއަސންވާނެއެވެ.

 

މި ޤާނޫުނ ތަންފީޒުކުރުމަްށޓަަކއި، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ޯބޑުން ހަދައި  (ހ)  .81 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 ބޯޑުންނެވެ.ހިންގަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ ހަދަިއ ހިންގާނީ، 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަްށޓަަކއި،  ދައުލަތުެގ ވަކި ިއދާރާައކުން ހެދުމަށް  (ށ)  

 ހިންގާނީ، އެ އިދާރާއަކުްނނެވެ. ޙަވާލުކުރެވިފައިާވ ގަވާއިދެއް ަހދައި

ހަަދއި ހިންގާނީ  މި މާއްދާގެ (ހ) ނުވަަތ (ށ) ގައި ނުހިމެނޭ ގަވާއިުދތައް (ނ)  

 މިނިސްޓަރެެވ.

މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދަންެޖހޭ ގަވާއިދުތައް މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ  (ރ)  

ގަިއ ގެޒެޓުމަްސދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިެވހި ސަރުކާރުެގ  6ފަށާތާ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

  

ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާާހިހނދަކު، އަންނަނިވި  އެހެން ޮގަތކަށްމި ޤާނޫނުގައި   .82 ޢާންމު ރަދީފު 

 ،އެ ިޢބާރާްތތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ުގޅިގެން ،ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަްށ ެދވިފައިވަނީ
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 ތިރީގައި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.

"ނެގެޓިވް ިލސްޓް" ކަމަްށ ުބނެފައިއެވަނީ، ޒޯނެއްގައި އުަފއްދާ މުދަލުެގ    

ފަުހގައިވެސް، ޑޮެމސްޓިކް މާެކޓަްށ ނުވިއްކޭނެ ތެރެއިން، ޑިއުީޓ ދެއްކުމަށް

 ަމތަށެެވ.ޚިދުމާކެޓަށް ނުދެވޭެނ މުދަލަށެވެ. ނުވަަތ ޑޮމެސްޓިްކ 

ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދުގައި  ،"ރެސިޑެންޓުން" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ   

ޙަރަކާތްތެރިާވ ވަކިވަކި ޢާްނމު ފަރުދުންނާއި ޤާނޫީނ ޝަޚުޞުތަކުގެ 

 ފަރާްތތަކަށެވެ. ތެރެއިން ތިރީގަިއ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ

މުއްަދތަކަްށ  އަަހރު ނުވަތަ އެއަށްވުެރ ދިގު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއް  )1(   

 ؛ކޮންމެ ަފރާެތއްދިރިއުޅެމުންާދ ނުވަަތ ިދރިއުޭޅނެކަމަށް ެބލެޭވ 

 ނުވަތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިވޔަފާރީެގ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާ އަދި   )2(   

ތެޭރގައި ހިންގާނޭކަމަްށ ބެލެޭވ ޮކންމެ  ކުރިޔަށްއޮްތ އެްއ އަަހރު 

 ފަރާތެއް.

ުކންފުންޏެއްގެ  "ބިދޭސީ ކުންފުނި" ކަަމްށ ބުނެފައިއެވަނީ، އެ   

އްސާެގ ރަުއސްމާލުެގ ތެރެއިން، އެާހތަނަްށ ދޫކޮށްފައިާވ ހިހުއްދަކޮށްފައިވާ 

އްސާެގ ހިބިްއޔަތަްށ ނިްސބަތްާވ ލަައޣްއްސާ ރަުއސްމާލުެގ ހި

މިލްކުވެރިކަން، ބިދޭީސ ރަްއިޔތަކަށް ނުވަަތ ަބޔަކަްށ ނުވަަތ ފަރާތަކަްށ 

 ިމލްކުވެެގންވާ ކުންފުންޏަށެވެ. ނުވަތަ ފަާރތްތަކަކަށް

ބުނެފައިއެވަނީ، ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރުމުެގ ހުްއދަ ދޭއިުރ ެއ "ބިން" ކަމަްށ    

ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ބިމަށާއި، އެ ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރުމުގައި އެ ޒޯނެއްގެ 

ކޮްނމެ ބާވަތެއްެގ  ޑިވެލޮޕަރު އުފަްއދާ ބިން ހިމެޭނގޮތުންނެވެ. އަިދ، އެއިން 

 ބައެއްގެ  ބިމަކާ ުގޅިފައިާވ ނުއުފުޭލ މުދަލާއި، ދާއިމަްށ ެއ ބިމެްއގެ

ުއފުލޭ މުާދ  ގޮތުގައި ހިމެނޭގޮތަށް އެ ބިމެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ

 62 



 
 
 
 

 
 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުްނ  56"ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ    

 އޮފް އިންެވްސޓްމަންޓްްސ އަށެެވ.އެކުލަވާލާ ބޯްޑ 

ކަަމށް ބުނެފައިއެަވނީ، ޤާނޫނު ކެްޓ ޑިވެލޮޕްމަްންޓ އޮތޯިރޓީ" "ކެޕިޓަްލ މާ   

(ދިެވހިރާްއޖޭގެ މާީލ ސެކިއުރިޓީޒްއާެބހޭ ޤާނޫނު) ެގ  2006/2ނަންބަރު 

 ވެލޮޕްމަްނޓް ޮއތޯރިޓީައށެވެ.ކެޓް ޑިށުން އުފައްދާފައިާވ ކެިޕޓަލް މާދަ

"ކެޕިޓަލް ގުޑްސް" ކަަމްށ ބުނެފައިއެވަނީ، އިންވެްސޓްމަންޓަކުން    

މަްތ އުފެއްދުމުެގ ިނޔަުތގައި ހޯދަިއ ޚިދުއުފައްދަން ބޭނުންާވ މުާދ ނުަވތަ 

 ަތކެއްޗަށާއި އެއްޗެއްސަށެވެ.  ލިބިގަންނަ މާއްީދ މުދަަލށާއި

ންޓްގެ މަރި"ކޮންސެޝަން" ކަމަށް ބުނެަފއިއެވަނީ، އިންވެސްޓްމަްނޓް ެއގް   

 ންެޓއްގެ ދަށުން ރިމަދަށުން ނަމަެވސް ނުަވތަ ަވކި ކޮންސެޝަން އެގް 

ޒޯނެއްގަިއ ވަިކ އިޤްތިޞާީދ މަސައްަކތެއް ުކރުމަްށ ވަކި ، ނަމަވެސް

އިންވެސްޓަރަކަްށ ނުވަަތ ވަކި ޑިވެލޮޕަރަކަށް، ވަކި ަޝރުޠުަތކެއްގެ މަތިްނ 

 ނުވަތަ އިްމތިޔާޒަށެެވ. ޙައްޤަށް ވަކި ލުއިތަކެއްދީ، ދިވެިހ ސަުރކާރުން ދޭ 

ނޑައެިޅ ަބޔާްނވެގެންވާ ވަކި     "ކޮންސޯޝިއަމް" ކަމަްށ ބުެނފައިއެވަނީ، ކަ

އޭގެން ަނފާ ހޯދުމުެގ  ،އިޤްތިޞާދީ ަމސައްކަތެއް ނުަވތަ ިވޔަފާރިއެއްކޮށް 

ުގޅިގެން  ޞުެދ ޤާނޫީނ ަޝްޚޞަށްވުެރ ގިނަ ޤާނޫީނ ޝަޚް  ،ބޭނުމުގައި

 ދައި ހިންގާ ަޖމާޢަތްތަަކެށވެ. އުފައް

ވަކި މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކަމެއް  ،ބުނެަފއިއެވަނީ"އިޚްތިޞާޞް" ކަމަށް    

ނޑައެުޅމުެގ ބާރާއި ހަިއސިްއޔަތު ލިިބގެންވުމަށެވެ.  ބަލައި، ޮގތެއް ކަ

 ބާަރށް ނުވަަތ ހައިސިްއޔަަތށެވެ.ނުވަތަ އެގޮތުްނ ލިބިގެންާވ 

ބުނެފަިއއެވަނީ، ުލޔާއި ަފސޭހައާިއ އިމްިތޔާޒާއި "ޢިނާޔަތް" ކަމަްށ    

 އާިއ މަންފާ ހިމެޭނ ގޮތުންނެވެ.އިސްތިސްނާ
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"އިނީޝިއަލް ޕާރިމޓް" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމަށް    

ޑިވެލޮޕަރަކު ހުށަަހޅާ ހުށަހެޅުން ުއސޫލެއްގެޮގތުްނ ބޯޑަށް 

ތަފްޞީުލ ލިޔެިކޔުންތަްއ ހުށަހެޅުަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްވާނަަމ، ކަމާުގޭޅ 

 ރަށް ދޭ ވަުގތީ ުހއްދައަކަށެވެ.ފުރުޞަތު ދިނުމުެގގޮތުން ބޯޑުން އެ ޑިވެލޮޕަ 

 "އިންވެސްޓްމަންޓް" ކަމަްށ ުބނެފައިއެވަނީ، ކޮންމެ ޤައުމެއްެގ ރައްިޔތަކަށް    

 ުކންފުންޏަކަށްރީކޮށްފައިާވ ޓަވީނަމަވެސް، އަދި ކޮންެމ ޤައުެމއްގައި ރަޖިސް 

ވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހުއްދަ ލިބިގެން، ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުާރ 

ޑިވެލޮޕަރު ނުަވތަ އެ ޒޯނެއްަގއި އިންވެސްޓްކުާރ އިންވެްސަޓރު، އުފައްާދ 

ނުވަތަ ކޮންޓްޯރލްކުާރ ނުވަަތ ހިންާގ އިޤްތިާޞދީ ަމސަްއކަތަށް ނުަވތަ 

 ނީ ުނވަތަ މާއްދީ ުޢމްރާއްގެ އެކަމަށް ކުރާ ޚަރަދަށެެވ. އަދި، ޒޯނެ

ވަސީލަްތތަކާއި ޚިދުަމތްތަކާއި ފަސޭހަތަްއ ގާއިމުކުރުމަށް ޒޯުނގެ ޑިވެލޮޕަުރ 

ކުރާ ަޚރަދާިއ އޭާނ ިބނާކުރާ ަވސީލަތްތަކާިއ ިޚދުމަތްތަކާއި 

 ފަސޭހަތައްެވސް ިހމެނޭގޮތުންެނވެ.

ނޫނުގެ ްނޓް" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީ، މި ޤާރިމަ"އިންވެސްޓްމަންްޓ އެގް   

ދަށުން ހިންގުމަށް ހުއްދަކުާރ ޒޯނެއްގެ ތަފްޞީލުތަކާއި، އެ ޒޯނުގައި 

ހިންގަން ހުއްދަކުރާ އިްޤތިާޞދީ މަސައްކަްތތަކާއި އިންވެްސޓްމަންޓްތަކުެގ 

ތަރަްއޤީކުރުމަްށ ކުރާެނ ހޭދައިެގ ޒޯްނ ތަފްޞީލުތަކާއި، ެއ 

ޝަުރޠުތަކާއި، ެއ ންޓާުގޅޭ މަމިންވަރުތަކާއި، އެ ޒޯނުގައި ުކރާ އިންވެސްޓް 

ނޑައަާޅ  ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ ދިވެިހ ސަރުކާރުްނ ދިނުމަްށ ކަ

ނާޔަްތތަކާއި، ެއ ޒޯނުަގއި ކުރާ އިންެވސްޓްމަްނާޓ ގުޅޭޮގތުން ޢި

ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮްށދޭ ކަްނކަން ހިމެނޭގޮތުން، އެ ޒޯނުގެ ޑިވެލޮޕަރާއި 

 މެުދ ސޮއިކުާރ އެއްބަްސވުމަށެވެ.ބޯޑާ ދެ

"އިމްޕޯޓް ކުރުން" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ، މުދަލާއި ިޚދުަމތް، ޒޯނެއް    
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ނޑުމަގުން، ވައިގެމަގުން،  މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭން ބޭރުްނ ރާއްޖެއަށް، ކަ

ނުވަތަ އެއްގަމުމަގުން ގެނައުަމށް؛ ނުވަތަ އެއް ޒޯނެއްގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ 

އަނެކަކު މުދަލެްއ ދެ އިންވެްސޓަރެއްގެ ދެމެދުަގއި އެކެއްގެ ކިބައިްނ 

 ވަތަ ޚިުދމަތެއް ލިބިގަތުަމށެވެ.ނު

"އިޤްތިޞާދީ ަމސައްކަތް" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޒޯނެްއގައި ހިންގާ    

އިޤްތިޞާީދ ނުވަަތ މާީލ ަޙރަކާތްތަކާއި މަްޝރޫޢުތަކާިއ ވިޔަފާިރތަކާއި 

 އްކަތްތައް ހިމެނޭ ޮގތުންނެވެ. ނަފާ ހޯދުމަްށ ހިންގާ ެއހެން ަމސަ

"ޢުމްރާނީ ަވސީލަތް" ކަމަްށ ުބނެފައިއެވަނީ، ޒޯނެއް ތަރައްޤީުކރުމުގައި ެއ    

ޒޯނުގައި ގާއިމުކުރަންޖެޭހ އަާސސީ ަވސީލަްތތަަކށާއި މާއްދީ 

މަތްތަކަށާިއ ިޚދުވަސީލަްތތަކަށާއި އިންފްާރސްްޓރަކްޗަރުގެ ވަސީލަްތތަކަށާއި 

 ފަސޭހަތަކަށެެވ.

ބުނެފައިއެވަނީ، މުދަލާިއ ިޚުދމަތް، ޒޯނެއް "އެކްސްޕޯްޓ ކުރުން" ކަމަްށ    

ނޑުމަގުން، ވައިގެމަުގން، ނުަވތަ  މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭްނ ބޭަރށް، ކަ

މަްށ؛ ުނވަތަ ކަްސޓަމްްސ ސަރަޙައްދަުކން ޒޯނެއްގެ އުއެއްގަމުމަގުން ގެންދި

ޑިވެލޮޕަރަްށ ނުވަަތ އިންެވސްޓަަރށް މުދަލެްއ ނުވަަތ ިޚދުމަތެްއ 

ނުަވތަ ެއއް ޒޯނެއްގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ެދ ؛ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ޚިދުމަތެްއ  އިންވެސްޓަރެއްެގ ދެމެދުގައި ެއކަކު އަނެކަކަށް މުދަލެއް ނުަވތަ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ުގޅިފައިވާ ުއފުލޭ މުދަލާިއ  ބިމާ ،ބިމާއި ، ބުނެފައިއެަވނީ"ވިޔަފާރި" ކަމަށް    

ާޤނޫނުން ލިބިޭދ ، އްޤާިއ ވާޖިބާއި ޙަނުއުފުލޭ މުދަލާިއ، ޤާނޫނުން އުފައްދާ 

ތަކާއި، މުދާ ގަނެވިއްކުމުގެ ގޮތުންނާއި އާމްދަނީ ޒު ްތތަކާއި އިމްތިޔާނާޔަޢި

މަތަށާިއ ޚިދުިވޔަފާިރ އުސޫލުްނ ދޭ  ،ހޯދުމުގެގޮތުން ކުރާ ަމސައްކަަތށާއި

ކުރާ ނުވަތަ ހިންގާ މަަސއްކަތް ހިމެނޭ ގޮތުންނެެވ. އަދި އެ 
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މަސައްކަތްކުރުމަްށޓަކައި ހޯާދަފއިވާ މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުންނެެވ. އަދި އެ 

 މާތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެެވ. ވިޔަފާރިއަކާުގޅޭ ޙައްޤުތަކާއި ިޒން

ްސޕެޝަލް އިކޮނޮިމކް ޒޯނާގުޅޭ  ،" ކަމަށް ބުނެަފއިއެވަނީ"މިނިސްޓަރު   

ދައުލަތުެގ ިސޔާަސތުތަްއ އެަކށައަޅަިއ ތަންފީޒުކުރުމުެގ ަމސްއޫލިއްަޔތު 

އެފަދަ ަވޒީރަކު ނެތް  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޙަވާލުކުާރ ވަޒީރަށެވެ. ނުވަތަ 

ްސޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް ޒޯނާގުޅޭ ދައުލަތުގެ ސިާޔސަުތތައް  ،ޙާލަތުގައި 

ޒުކުރުމުެގ މަސްޫއލިއްަޔތު ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ އެކަށައަޅައި ތަންފީ

 ފަރާތުން ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ ެއންމެ އިސް މަސްއޫލުެވރިޔާައށެެވ.

ބުކުރެވުުނ ޠަކޮންމެ ނަމަކުން މުޚާ  ،"މިނިސްޓްރީ" ކަަމށް ބުނެފަިއއެވަނީ   

ސްެޕޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯނާގުޭޅ ދައުަލތުެގ  ،ކަމުގައިވީނަމަވެސް

އެކަށަައޅަިއ ތަންފީޒުކުރުމުެގ ަމސްއޫލިއްަޔތު  ސިާޔސަުތތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ޙަވާލުކުާރ ވަޒީުރ ިނސްބަތްާވ ވުޒާރާައށެވެ. އެފަަދ 

ސްޕެޝަްލ އިކޮނޮމިކް ޒޯނާގުޭޅ ދައުލަތުެގ  ،ވުޒާރާއެއް ނެތް ާޙލަތުގައި 

ސިާޔސަުތތައް އެކަށަައޅަިއ ތަންފީޒުކުރުމުެގ ަމސްއޫލިއްަޔތު 

 ންވާ ދައުލަތުެގ ިއދާރާއަށެވެ.  ޙަވާލުކުރެވިގެ

 "މީހަކު" ކަމަްށ ބުނެފައިއެަވނީ، ިދވެއްސެްއ ނުވަަތ ބިޭދސީއެއްކަމަށް   

ރީކޮށްފައިވާ ޓަ ިދވެހިރާއްޖޭގަިއ ރަިޖސް، ވީނަމަވެްސ ޠަބީީޢ ަޝޚްާޞއި

ރީކޮށްފައިާވ ޓަކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖޭން ބޭރުގައި ރަޖިސް 

 ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.  ޞުނޫނީ ޝަޚްޤާ ކުންފުންޏެއް ނަމަވެސް

ޤާޫނނު ނަންބަރު ، "މޯލްޑިވްސް މަިނޓަރީ އޮޯތރިީޓ" ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ   

) ގެ ދަށުްނ 1981 (މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަީރ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 81/6

 ޑިްވސް މަިނޓަރީ އޮޯތރިޓީއަށެެވ.އުފައްދާފައިވާ މޯލް

ސަރަޙައްދު" ކަަމްށ ުބނެފައިއެވަނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަްސޓަމްްސ    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކސްޓަްމްސ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ަކނޑައަޅާފައިވާ 
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ކަސްޓަމްްސގެ ކޮންްޓރޯލްެގ ަދށުގައި ކަްސޓަމްްސ ޕްރޮސީަޖުރތައް ހިނގާ 

ގެ ކަސްޓަމްްސ ސަަރޙައްދުތަކަށެެވ. އޭގެތެރޭގައި ޒޯން ފިަޔވައި ުމޅި ރާއްޖޭ

 ވެ.ސަރަޙައްުދ ހިމެނިގެންވެއެ

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަާކ  ،ބުނެފައިއެވަނީ "ޠަބީީޢ ޝަޚްޞު" ކަމަްށ    

އަޅާކިޔާއިުރ، ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީްނ ހިމެނޭގޮތުްނ، ިއންސާނަކަްށ 

 ލާދިނުމަށެެވ. ޙަވާ

"ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުންފުނިތަކާއި    

އެޖެްނސީތަކާިއ ބޯޑުތަކާއި ޕާޓްނަރޝިްޕތަކާއި ޖަމާަޢތްތަާކއި އިދާރާތަކާއި 

 އުންސިލުތައް ިހމެނޭގޮތުންނެެވ. ކަ

ދިވެހި ދައުަލތުގެ ނަމުގައި  ،ބުނެފައިއެވަނީ"ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި" ކަމަްށ    

ނުވަތަ ދިވެިހ ސަރުކާރުެގ ނަމުގައި މިލްކުކުރެވިގެންާވ ރައުސްމާލެއް 

ށް ނުވަަތ ްއސާެގ ަމއްޗަހިނުވަތަ ރަުއސްމާލުެގ ބައެްއ ހިމެނޭގޮތުްނ 

ގެރެންޓީގެ މައްޗަްށ އުފައްާދ ނުވަތަ ހިންގާ ކުންފުިނތަކާއި، ެއ 

ކުރުމާއި ވަިކކުރުމާއި އެ ންކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ޢައްޔަ

ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ނިންމުުމގައި ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ދަުއރެއް އޮންނަ 

އުފައްާދ ސަްބސިޑިއަރީ  އްސާއިން ހިއެއިްނ ކުންފުްނޏެއްގެ ، ކުންފުނިތަކާއި

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކާއި  ،ކުންފުނިތަކާއި ރިލޭޓެޑް ކުންުފނިތަކާއި

ކޮންސޯޝިއަމްތަކާއި، ކުންުފންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ސަރުކާރުެގ 

ކޮންމެ ކުންުފންޏެއް ނުވަަތ  ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އުފަްއދާ ހިންގާ ަހމަ

 ނެވެ.ނޫނީ ޝަޚްޞެްއ ހިމެނޭގޮތުން ޤާ

ނިވަން "ޒޯން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޒޯނުގެ ގޮތުގައި މާނަކޮށްީދފަިއވާ މި   

 ވިޔަފާިރ ސަަރޙައްދަށެެވ.

"ޓެކްސް ރިލީފް" ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ، ޒޯނެއްގައި ހިންާގ އިޤްތިޞާީދ    
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މަސައްކަތަާކ ގުޅިގެްނ ޢާންުމ އުސޫލުްނ ދައްކަންޖެޭހ ޓެކުހުެގ މިންވަަރށް، 

 ންވެސްޓަރަްށ ދެޭވ ުލޔަކަށެވެ. ޒޯނުގެ ޑިވެލޮޕަަރށް ނުަވތަ އިއެ 

"ޓެކްސް ްކރެޑިޓް" ކަަމށް ބުެނފައިއެވަނީ، ޒޯނެއްގައި ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ    

މަސައްކަތަކާ ުގޅިގެން ޢާންުމ އުސޫލުން ދައްކަންޖެޭހ ޓެކުހުެގ މިންވަރުން 

ނޑުމަްށ ެއ ޑިވެލޮަޕރަށް ނުަވަތ އިންވެްސޓަަރށް ލިބިދެޭވ  އަޅާކެ

 ނުވަަތ ޢިާނޔަަތށެވެ. .ރުޞަތަށެވެފު

"ޕާރމިޓް" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުަމްށ ޑިވެލޮޕަރަކު    

ހުށަހެޅުމުްނ ދެވޭ އިނީޝިައލް ޕާރިމޓްގެ މައްޗަްށ ިބނާކޮށް އެ 

އެ ޒޯްނ  ،ޑިވެލޮޕަރަކު ހުށަަހާޅ ތަފްޞީުލ ިލޔުންތަްއ ދިާރސާކުރުމަްށފަހު 

 އި، ބޯޑުން ޭދ ރަސްީމ ހުއްދައަށެވެ. އަޅަގާއިމުކުރުމަށް ފެންނަކަމަްށ ަކނޑަ
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 1ޖަދުވަލު 

 ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ) 23(

 ޒޯނަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތްތައް 

 

 ޑިވެލޮޕަރަށް ޔަޤީން ކަމާއެކު ލިބޭނެ ޢިނާޔަތްތައް  (ހ)  

ވެގެންވަނީ ޒޯނުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި އަދި ޒޯނުގައި ގާއިމުކުރާ  ޚާއްޞަ (މި ޢިނާޔަތްތައް 

 ).ތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ މަތް ޚިދު ސާސީ އައެހެނިހެން 

ޒޯނެްއ ހިންުގމަށްޓަކަިއ ުނަވތަ ތަރައްީޤކުރުމަށްޓަަކއި ނުަވތަ އޮޕަރޭޓްކުުރމަށްޓަކަިއ ުނަވތަ  .1

ުކރިެއރުވުމަށްޓަަކއި އެތެރެކުާރ ކެޕިޓަލް ގުްޑސްއަްށ އިްމޕޯޓް ިޑއުޓީ ދެްއކުްނ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުވަަތ 

 ؛އިސްތިސްާނވުން

 ؛ ވިޔަފާރި ފަިއދާިއން ނަާގ ޓެކްްސ ދެއްުކމުްނ ިއސްތިސްާނވުން .2

 ؛އަހަރަށް ިއސްތިސްނާު◌ވުން 10މުދަލާިއ ޚިުދމަތުެގ ައގުްނ ަނގާ ޓެކްސް ފުރަތަަމ  .3

ަނާގ ޓެކްްސ ނެުގްނ  ޭބ ިޑވިޑަްނޑްސްިއްނ ވިޔަފާިރ ފައިދާިއން ކޮންެމ ޝެއަރހޯލްޑަަރކަށް ލި .4

 ؛ވުން އިސްތިސްނާ 

ނޑައެޭޅ ަވކި އުސޫލަުކން ެޓްކސް ރިލީފް ިދނުްނ؛ .5  ކަ

ނޑައެޭޅ ަވކި އުސޫލަުކން ެޓްކސް ކްެރޑިޓް ިދުނން؛ .6  ކަ

 އަހަރުެގ މުްއދަތަށް ދަްއކަްނ ނުޖެހުްނ؛ އަދި  10ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ފުރަތަމަ  .7

 ގޮތްަތކެއް ަހމަޖެހުްނ. ަގއި ލުއިފަސޭހަ ިއ ެގންގުުޅމުއާބިދޭސީްނ ަވޒީފާއަށް ގެަނއުުމގަ .8

 

 

 ބޯޑުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ނެގޯޝިއޭޓް ކުރެވިގެން ޑިވެލޮޕަރަށް އިތުރަށް ދެވިދާނެ ޢިނާޔަތްތައް  (ށ)
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ވެގެންވަނީ ޒޯނުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި އަދި ޒޯނުގައި ގާއިމުކުރާ  ޞަ(މި ޢިނާޔަތްތައް ޚާއް◌ަ 

 މަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.)ޚިދުސާސީ އައެހެނިހެން 

 ވުެރ ިދގު މުްއދަތަށް އިސްތިްސާނވުު◌ން؛އަހަރަށް 10ގާ ޓެކްސް ފުރަތަަމ މުދަލާިއ ޚިުދމަތުެގ ައގުްނ ނަ  .1

 އިސްތިްސނާކުުރ◌ުްނ؛ވުރެ ދިުގ ުމއްދަތަށް އަހަަރށް 10ތްހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ވި .2

ސޮިއކުާރ ންާޓއެުކ މައަހަރަށް ުކއްޔަށް ދޫކުުރން؛ ައިދ ފުރަތަމަ އެގްރި  66ބިދޭސީ ކުންުފނިތަކަށް ިބން  .3

 އޮތުްނ؛ އަހަރަްށ މުްއދަތު އިުތރުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު 33ން، އިތުރު މަންެޓއްެގ ދަށު ރި އެހެން އެގް

ީރކޮށްެގްނ ހިންގާ ުކންފުނިަތކުގެ ތެެރއިްނ ބިދޭސީ ުކންފުންަޏކަށްުނވާ ޮކންެމ ޓަަރޖިސް◌ްރާއްޭޖގައި  .4

 ކުންފުންަޏކަށްެމ ބިްނ މިލްުކކުރުުމގެ ފުރުޞަުތ އޮތުްނ؛ އަދި 

 ބިން ގަތުމުަގއި ނުވަަތ ައމިއްލަުކރުމުަގއި އެއްެވސް ޓެކުެހއް ދަްއަކން ނުޖެހުްނ. .5

 
މަތްތަކަށް އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ޚިދު ވިޔަފާރީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އަދި ޒޯނުގައި ހިންގޭ އެހެނިހެން  (ނ)  

 ންކަމާއެކު ލިބޭނެ ޢިނާޔަތްތައް ޤީ◌ި އިންވެސްޓަރުންނަށް ޔަ 

 ލިބޭނެ ޢިނާޔަތް  ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ 

ހޮޓެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އަދި 

 ކޮމާރޝަލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް 

ދާއިާރގެ ަމޝްރޫޢުތައް ތަަރއްީޤުކރުމަށްޓަކައި އެތެރެކުާރ  ެކޕިޓަލް  .1

 ؛އިސްތިސްާނވުންގުޑްސް އިްމޕޯޓް ޑިއުީޓ ެދއްުކން 

އަހަރުެގ  2ވިޔަފާރި ފަިއދާިއން ނަާގ ޓެކްްސ ެދއްކުުމްނ ފުރަތަމަ  .2

 މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން؛

ހަުރގެ އަ 2މުދަލާއި ޚިުދމަތުގެ އަުގން ނަާގ ޓެކްސް ފުރަތަަމ  .3

 މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން؛

އަހަރުގެ މުްއދަތަށް  2ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ފުރަަތމަ  .4

 އިސްތިސްާނވުްނ؛
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ކޮންެމ ެޝއަރހޯލްޑަރަކަށް ިލބޭ ޑިވިަޑންޑްްސއިން ވިޔަފާރި  .5

އަހަުރެގ ުމއްދަތަށް  2ފައިދާިއން ނަާގ ޓެްކސް ނެުގްނ ފުރަތަަމ 

 އިސްތިސްާނވުްނ؛ އަދި 

ްނގުޅުުމގަިއ ލުއިފަސޭހަ އި ގެއާށް ެގނަުއމުގަ ވަޒީާފއަބިދޭސީްނ  .6

 ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖެުހން.

ބޯޑުްނ ޕާރމިްޓ ޫދކުެރވޭ ޒޯަނކީ ސަރަޙައްީދ ތަަރއްީޤއަށް މަގުފަހިާވކަމަްށ 

ނޑަައޅައިފިަނމަ، ެއ ޒޯުނގަިއވާ ހޮޓެލް ެއންޑް ޫޓރިޒަމްެގ  ބޯޑުން ކަ

ދެްނނެވިފަިއވާ ިޢނާަޔތްތަކުގެ ދާއިާރގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް، ަމތީގައި 

ނޑަައޅާފައިާވ ގޮތުެގމަތިން  ،އިތުރުން، މި ޖަުދވަލުގެ (ރ) ގައި ކަ

ެގ މަިތން އިތުރަށް ޢިނާޔަްތ ދިުނމުެގ އިޚްތިޔާުރ ބޯުޑެގ ލަފާ

 އަްށ ލިބިގެްނވެއެެވ.ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ

ލޮޖިސްޓިކްސް، ، މެނުފެކްޗަރިންގ

ރު، ޕޯޓް ބިނާކޮށް ދަތުރުފަތު 

 ތައް މަތް ޚިދު ޞަލާތީ އާމާއި މު ހިންގު 

 

 

ދާއިާރގެ މަްޝރޫޢުތަްއ ހިންގުމަށްޓަަކއި ުނވަތަ  .1

ތަރައްީޤކުރުމަށްޓަަކިއ ުނވަަތ ޮއޕަރޭޓްކުުރމަށްޓަކަިއ ނުަވތަ 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުރިެއރުވުމަށްޓަަކއި އެތެެރކުރާ މުދަލަްށ 

 ؛އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެްއކުްނ ިއސްތިސްނާުވން

އަހަރުެގ  20ވިޔަފާރި ފަިއދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ދެއްުކމުްނ ފުރަތަަމ  .2

 މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން؛

އަހަރުެގ  10މުދަލާިއ ޚިުދމަތުެގ ައގުްނ ނަާގ ޓެކްްސ ފުރަތަަމ  .3

 މުއްދަތަްށ މަޢާފުެވގެްނވުްނ؛

އަހަރުގެ ުމއްދަތަްށ  10ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެްކސް ފުރަތަމަ  .4

 އިސްތިސްާނވުްނ؛

ޝެއަރހޯލްޑަރަކަްށ ިލބޭ ޑިިވޑަންްޑސްިއން ވިޔަފާރި ކޮންެމ  .5

އަހަރުެގ މުްއދަތަށް  15ފައިދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ނެުގްނ ފުރަތަމަ 
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 އިސްތިސްާނވުްނ؛ އަދި 

ިއ ެގންގުުޅމުަގިއ ލުއިފަސޭހަ އާބިދޭސީްނ ވަޒީފާއަްށ ެގނަުއމުގަ  .6

 ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖެުހން.

ަމޝްރޫޢުތައް ތަރަްއީޤުކރުމަށްޓަކައި އެތެރެކުާރ ކެޕިޓަލް ދާއިާރގެ  .1 އްޙަތު، ގެދޮރު ޞި ، ތަޢުލީމު

 ؛ގުޑްސް އިްމޕޯޓް ޑިއުީޓ ެދއްުކން އިސްތިސްާނވުން

އަހަރުެގ  10ވިޔަފާރި ފަިއދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ދެއްުކމުްނ ފުރަތަަމ  .2

 މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން؛

އަހަރުެގ  10މުދަލާިއ ޚިުދމަތުެގ ައގުްނ ނަާގ ޓެކްްސ ފުރަތަަމ  .3

 ؛އިސްތިްސނާުވންްށ މުއްދަތަ

އަހަރުގެ ުމއްދަތަްށ  10ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެްކސް ފުރަތަމަ  .4

 ؛އިސްތިސްާނވުން

ކޮންެމ ޝެއަރހޯލްޑަރަކަްށ ިލބޭ ޑިިވޑަންްޑސްިއން ވިޔަފާރި  .5

އަހަރުެގ މުްއދަތަށް  10ފައިދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ނެުގްނ ފުރަތަމަ 

 އިސްތިސްާނވުްނ؛ އަދި 

ިއ ެގންގުުޅމުަގިއ ލުއިފަސޭހަ އާނަުއމުގަ ބިދޭސީްނ ވަޒީފާއަްށ ގެ  .6

 ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖެުހން.

ދާއިާރގެ ަމޝްރޫޢުތައް ތަރަްއީޤުކރުމަށްޓަކައި އެތެރެކުާރ ކެޕިޓަލް  .1 ކުޅިވަރު 

 ؛ގުޑްސް އިްމޕޯޓް ޑިއުީޓ ެދއްުކން އިސްތިސްާނވުން

އަހަރުެގ  5ވިޔަފާރި ފަިއދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ެދއްުކމުްނ ފުރަތަަމ  .2

 ؛މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން

އަހަުރގެ  5މުދަލާިއ ޚިުދމަތުެގ ައގުްނ ަނާގ ޓެކްްސ ފުރަތަމަ  .3
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 ؛މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން

އަހަުރގެ މުްއދަތަށް  5ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ފުރަަތމަ  .4

 ؛އިސްތިސްާނވުން

ކޮންެމ ޝެއަރހޯލްޑަރަކަްށ ިލބޭ ޑިިވޑަންްޑސްިއން ވިޔަފާރި  .5

އަހަުރެގ މުްއދަތަށް  5ްސ ނެުގްނ ފުރަތަަމ ފައިދާިއްނ ަނާގ ޓެކް

 އިސްތިސްާނވުްނ؛ އަދި 

ގުުޅމުަގިއ ލުއިފަސޭހަ ިއ ެގންއާވަޒީފާއަްށ ެގނަުއމުގަ  ބިދޭސީން  .6

 ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖެުހން.

ދާއިާރގެ ަމޝްރޫޢުތައް ތަރަްއީޤުކރުމަށްޓަކައި އެތެރެކުާރ ކެޕިޓަލް  .1 ޝަލް ސަރވިސަސް ންފައިނޭ 

 ؛ސްތިސްާނވުންޑިއުީޓ ެދއްުކން އިއިްމޕޯޓް ގުޑްސް 

އަހަުރގެ މުްއދަތަށް  10ބޭންްކ ޕްރޮފިޓް ެޓކްސް ދެްއކުްނ ފުރަތަމަ  .2

 ؛އިސްތިސްާނވުން

އަހަރުެގ  10ވިޔަފާރި ފަިއދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ދެއްުކމުްނ ފުރަތަަމ  .3

 ؛މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން

ހަރުެގ އަ 10މުދަލާިއ ޚިުދމަތުެގ ައގުްނ ނަާގ ޓެކްްސ ފުރަތަަމ  .4

 ؛މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން

އަހަުރގެ މުްއދަތަށް  5ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ފުރަަތމަ  .5

 ؛އިސްތިސްާނވުން

ކޮންެމ ޝެއަރހޯލްޑަރަކަްށ ިލބޭ ޑިިވޑަންްޑސްިއން ވިޔަފާރި  .6

އަހަުރެގ މުްއދަތަށް  5ފައިދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ނެުގްނ ފުރަތަަމ 

 އިސްތިސްާނވުްނ؛ އަދި 

ިއ ެގންގުުޅމުަގިއ ލުއިފަސޭހަ އާްށ ެގނަުއމުގަ ބިދޭސީްނ ވަޒީފާއަ .7
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 ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖެުހން.

ދާއިާރގެ މަްޝރޫޢުތަްއ ހިންގުމަށްޓަަކއި ުނވަތަ  .1 ރޕޯޓް ބިނާކޮށް ހިންގުން އަ އެ

ތަރައްީޤކުރުމަށްޓަަކިއ ުނވަަތ ޮއޕަރޭޓްކުުރމަށްޓަކަިއ ނުަވތަ 

އެތެެރކުާރ ކެޕިޓަލް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ުނވަަތ ކުިރެއރުވުމަށްޓަަކިއ 

އަހަަރށް ިއމްޕޯޓް ޑިއުީޓ ެދއްުކން  5ގުޑްްސ ފުރަތަަމ 

  ؛އިސްތިސްާނވުން

އަހަރުެގ  10ވިޔަފާރި ފަިއދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ދެއްުކމުްނ ފުރަތަަމ  .2

 ؛މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން

އަހަރުެގ  10މުދަލާިއ ޚިުދމަތުެގ ައގުްނ ނަާގ ޓެކްްސ ފުރަތަަމ  .3

 ؛ްސނާުވންމުއްދަތަްށ އިސްތި

އަހަރުގެ ުމއްދަތަްށ  10ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެްކސް ފުރަތަމަ  .4

 ؛އިސްތިސްާނވުން

ކޮންެމ ޝެއަރހޯލްޑަރަކަްށ ިލބޭ ޑިިވޑަންްޑސްިއން ވިޔަފާރި  .5

އަހަރުެގ މުްއދަތަށް  10ފައިދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ނެުގްނ ފުރަތަމަ 

 އިސްތިސްާނވުްނ؛ އަދި 

ންގުުޅމުަގިއ ލުއިފަސޭހަ ިއ ގެ އާބިދޭސީްނ ވަޒީފާއަްށ ެގނަުއމުގަ  .6

 ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖެުހން.

ދާއިާރގެ ަމޝްރޫޢުތައް ތަރަްއީޤުކރުމަށްޓަކައި އެތެރެކުާރ ކެޕިޓަލް  .1 ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ؛ގުޑްސް އިްމޕޯޓް ޑިއުީޓ ެދއްުކން މަޢާފުވެގެްނުވން

 އަހަރުގެ  10ވިޔަފާރި ފަިއދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ދެއްުކމުްނ ފުރަތަަމ  .2

 ؛މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން

އަހަރުެގ  10މުދަލާިއ ޚިުދމަތުެގ ައގުްނ ނަާގ ޓެކްްސ ފުރަތަަމ  .3
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 ؛މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން

އަހަރުގެ ުމއްދަތަްށ   10ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެްކސް ފުރަތަމަ  .4

 ؛އިސްތިސްާނވުން

ކޮންެމ ޝެއަރހޯލްޑަރަކަްށ ިލބޭ ޑިިވޑަންްޑސްިއން ވިޔަފާރި  .5

އަހަރުެގ މުްއދަތަށް  10ފައިދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ނެުގްނ ފުރަތަމަ 

 ައދި ؛ އިސްތިސްާނވުން

ިއ ެގންގުުޅމުަގިއ ލުއިފަސޭހަ އާބިދޭސީްނ ވަޒީފާއަްށ ެގނަުއމުގަ  .6

 ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖެުހން.

ދާއިާރގެ ަމޝްރޫޢުތައް ތަރަްއީޤުކރުމަށްޓަކައި އެތެރެކުާރ ކެޕިޓަލް  .1 މަތްތައް ޚިދުއެހެނިހެން ވިޔަފާރީގެ 

 ؛ގުޑްސް  ިއމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެްއކުްނ އިސްތިްސނާުވން

އަހަރުެގ  5ވިޔަފާރި ފަިއދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ެދއްުކމުްނ ފުރަތަަމ  .2

 ؛މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން

އަހަުރގެ  5ފުރަތަމަ މުދަލާިއ ޚިުދމަތުެގ ައގުްނ ަނާގ ޓެކްްސ  .3

 ؛މުއްދަތަްށ އިސްތިްސނާުވން

އަހަުރގެ މުްއދަތަށް   5ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ފުރަަތމަ  .4

 ؛އިސްތިސްާނވުން

ކޮންެމ ޝެއަރހޯލްޑަރަކަްށ ިލބޭ ޑިިވޑަންްޑސްިއން ވިޔަފާރި  .5

އަހަުރެގ މުްއދަތަށް  5ފައިދާިއްނ ަނާގ ޓެކްްސ ނެުގްނ ފުރަތަަމ 

 އިސްތިސްާނވުްނ؛ އަދި 

ެގންގުުޅމުަގިއ ލުއިފަސޭހަ  އި އާފާއަްށ ެގނަުއމުގަ ދޭސީްނ ވަޒީބި .6

 ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖެުހން.
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މަތީގައިވާ  ތާވަލުގައިވާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރުން ޑިވެލޮޕަރު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައި، މި ޖަދުވަލުގެ (ނ) ގައި  (ރ) 

ބަޔާންވެގެންވާ ދާއިރާތަކަށް ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރަށް، ތިރީގައި 

ރެއިން ޢިނާޔަތެއް، ނުވަތަ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބަޔާންކޮށްފައިއެވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 .ށް އިސްތިސްާނުވންވިޔަފާރި ފަިއދާިއން ނަާގ ޓެކްްސ އިތުރު ުމއްދަަތކަ .1

 ކުުރން.ނާމުދަލާިއ ޚިުދމަތުެގ ައގުްނ ަނގާ ޓެކްސް އިތުުރ ުމއްދަަތކަށް އިްސތިސް .2

 ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ އިތުުރ މުްއދަތަކަށް އިސްތިސްާނކުުރން. .3

އެުކ ންޓާ ިރމައަހަރަށް ުކއްޔަށް ލިބޭެނގޮތްުވން. އަިދ ފުރަތަމަ އެގް 66ބިދޭސީ ކުންފުނިަތކަށް ިބން  .4

 އަހަރަށް މުްއދަތު ިއތުރުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރުއޮުތން. 33ންޓެްއގެ ދަށުްނ، އިތުރު ގްރިމަ ސޮއިކުާރ އެ 

ިއންސައްަތ ދިވެިހ ހިއްާސދާުރން  51ީރކޮށްެގްނ ހިންާގ ުކންފުނިތަުކެގ ތެރެިއްނ ޓަިއ ަރޖިސް◌ްރާއްޭޖގަ .5

 ހިމެނޭ ކުންުފނިތަކަށާިއ ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަްށ ބިްނ މިްލކު ކުރުުމެގ ފުރުޞަތު އޮތުން.

 ބިންގަތުުމގަިއ ެއއްވެްސ ޓެކުހެްއ ދައްަކްނ ުނޖެހުން. .6

 ޓެކްސް އިތުުރ ުމއްދަތަްށ ަދއްަކްނ ުނޖެހުން. މުދަލާިއ ޚިުދމަުތެގ ައގުްނ ަނގާ .7

ނޑައެޭޅ ަވކި އުސޫލަުކން ެޓްކސް ކްެރޑިޓް ިދުނން. .8  ކަ

ނޑައެޭޅ ަވކި އުސޫލަުކން ެޓްކސް ރިލީފް ިދނުްނ. .9  ކަ

 ކުލި. ޓޫރިޒަމް ޤާޫނނުެގ ދަށުން، ޓޫރިްސޓް ރިޒޯޓުތަކުްނ ދައްަކންޖެޭހ ބިމު  .10

 ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ލިބޭނެ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް އަދި ޒޯނުގައި އިންވެސްޓް  ޑިވެލޮޕަރު (ބ)

އެހެން އެްއވެްސ ފަރާތެއްެގ ހުްއަދއެްއ ހޯދުަމކާ ނުލަިއ، ފަިއސާ ެއތެރެކުރުާމއި ބޭުރކުުރމުެގ ފުރުަޞތު  .1

 ޑިވެލޮޕަރަށް ނުވަަތ ެއ ޒޯުނގަިއ އިންެވސްޓްކޮށްފައިާވ ފަރާތަށް އޮުތން؛ އަދި 

އްަދކުރެވޭ ކަްނކަާމ ގުޭޅގޮތުން ސަުރކާރުގެ ެފންވަުރގައި އެިކ ިއދާރާަތކުން ޒޯނެްއގެ ތެޭރގައި ކުރުމަށް ހު  .2

  ޢާންމު އުސޫލުްނ ހޯދަްނޖެހޭ ހުްއަދތައް ެއއް ފުރާެޅއްެގ ދަުށން ލިޭބނެގޮތްުވން.
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 2ޖަދުވަލު 

 ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ) 50(

 

 ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު މާއްދާ 

ިމ ެއގްރިަމންޓް ހޯުދމަްށ، ުނވަތަ މި ެއގްިރމަންޓް މިގޮަތށް ކުރުމަްށ  މި ެއގްރިަމންޓްަގއި ޮސއިކުުރމަށް، ނުވަތަ  (ހ)

ދެވޭ ހިތްވަެރއްގެ ގޮތުަގއި، ނުވަތަ ެއގްިރމަންޓްަގއި ސޮއިކުިރކަމަށްޓަަކއި ުނވަތަ މި އެްގރިަމންޓް  

ކޮަރޕްޝަާނގުޭޅ ުމޤާބިލުަގއި،  ޭއގެ ،ހޯދައިިދންަކމަށްޓަކަިއ، ުނވަތަ ިމ އެގްިރމަންޓް މިގޮތަށް ުކރުމަްށޓަކައި

މުޢާހަާދގަިއ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮރަްޕޝަްނެގ ުކށެއް ނުވަަތ ޮކރަޕްަޝންެގ ަޢމަލެްއ ިމ  ބައިނަލްައޤްާވމީ 

 ފަރާތަކުްނ ހިްނގާފައެްއ ުނާވނެއެެވ. އެގްިރމަންޓްަގއި ަބއިެވރިާވ އެްއެވސް

ވަަތ ިމ އެގްިރމަްނޓް ކުުރމަްށ މި އެްގރިަމންޓްގަިއ ސޮއިުކރީ، ނުވަަތ ިމ އެގްިރމަންްޓ ިލބިގަތީ، ނު  (ށ)

މެުދވެރިކުުރވީ، މި މާްއދާެގ (ހ) ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވާަފދަ ޮކރަްޕޝަންެގ ކުށެްއ ުނވަތަ ކޮރަޕްަޝންގެ ަޢމަލެްއ 

ހިންގަިއގެްނ، ުނވަތަ އެފަަދ ުކށެއް ނުވަަތ ޢަމަލެްއ ެމދުވެިރޮކށް، ނުވަަތ އެފަަދ ކުށެްއ ުނަވތަ ޢަމަލެއްެގ 

ްނ ަކމުަގއިާވނަަމ، އެަކމެްއ ެއއީ، ިމ ެއގްރިަމންްޓ، އެ ސަބަބަށްޓަކަިއ، ފެށުީނއްުސރެ ިނޔަލަށް ނަތީޖާެގ ސަބަބު 

ނޑަައޅައި  ައދި ެއ ، ޣައިރު ޤާޫނީނ ެއއްބަސްުވމެްއ ކަމުަގއި، ކަުމގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެންާވ ކޯޓަކުްނ ކަ

ނޑައެުޅމުެގ ަމއްޗަްށ ބިާނޮކށް، ިމ ެއގްިރމަންޓަީކ، ބާިޠލު އެއްބަސް  ވުެމއް ކަުމގަިއ އެ ކޯޓަށް ކަ

ނޑައެިޅދާެނކަެމކެެވ.   ކަ

މި ެއގްރިަމންޓްގަިއ   ،މި ާމއްާދގެ (ށ) ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން، މި އެްގރިަމންޓް ބާޠިލުކުރެިވއްޖެ ިހނެދއްަގއި (ނ)

ިމ  ،ެއއްވެްސ ަބދަލެްއ ިދނުން ،ހިމެނޭ އެްއވެްސ ފަރާތަކަށް ދިާމވާ ނުވަަތ ކުިރމަތިާވ ުނވަަތ ލިބޭ ެގއްލުމަކަށް

ަދއުލަތުގެ އެްއވެސް އިާދރާއެްއެގ ަމއްޗަށް ނުވަަތ   ،ޤާޫނނުެގ އެެހން މާްއދާެއއްަގއި ެއހެން ގޮަތކަށް އޮތްަނމަވެސް

 ދިވެހި ދައުލަތުެގ ަމއްޗަށް ނުވަަތ ދިވެހި ސަރުކާުރގެ މައްޗަްށ ލާޒިެމއް ުނކުެރވޭެނއެވެ.  
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