
 
 2008/6 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

  
 ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު 

  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ  ،މި ޤާނޫނަކީ  )ހ(  .1  ތަޢާރުާފއި ނަން 

ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން އެ ގަވާއިދެްއ 
 ،ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ނޫންގޮތަކަށް ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން

ޢާންމު  ،ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް މުހިންމު  ،އްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށާއިރަ

ނޑައަޅައި ގަވާއިދުތައް ހިންގުމަށް ވަގުތީގޮތުން  އެ ،ގަވާއިދުތައް ކަ
  .ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅާފައިވާ ޤާނޫނެވެ

 .އެވެ ]ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު[މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ   )ށ(    
  

ޖަުދވަލްތަުކގަިއވާ 
ގަާވއިުދތަކަްށ ލިިބދޭ ާޤނޫީނ 

  ބާރު

ދައުލަތް  ،ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަކީ 2ގައާއި ޖަދުވަލް  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް   .2
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް  ،ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި ،ހިންގުމަށާއި

ނޑައަޅައި ގަވާއިދުތަކަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެ ،މުހިންމު ގަވާއިދުތަކެއްކަމަށް ކަ
މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ،ބާރު ލިބިގެން 
 .ގަވާއިދުތަކެކެވެ

  
ޖަުދވަލްތަުކގަިއވާ 

  ގަާވއިުދތަްއ ިހްނގާ ަފރާތް 
ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް   )ހ(  .3

 ،ގަވާއިދަކާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ  އެގަވާއިދެއްވެސް ހިންގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއް  ގައި އެ 1ޖަދުވަލް  ގަވާއިދެއް ހިންގުމަށް ކަ

  .ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންނެވެ
ގަވާއިދަކާބެހޭ  ގައިވާ ގަވާއިދުތައް ހިންގައި އެ  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް   )ށ(    

ޢަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުން ކަމާބެހޭ  ،ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ
 

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް  ،އެހެންނަމަވެސް . ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުންނެވެ
ނޑައެޅިގެން ވަކި ކޯޓަކަްށ  2 ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ކަ

ގަވާއިދަކީ ވަކި ކޯޓަކަށް ނުވަތަ  އެ ،ނިސްބަތްނުވާ ގަވާއިދުތަކާއި
 ،ބަތްވާ އެއްޗެއްކަން ސާފުނޫން ގަވާއިދުތަކާއިކޯޓުތަކަކަށް ނިސް

ގަވާއިދަކާބެހޭ  ގިނަކޯޓުތަކަކަށް ނިސްބަތްވާ ގަވާއިދުތައް ހިންގައި އެ 
 .ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ ،ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ

  
ޖަުދވަލްތަުކގަިއވާ 

  ގަާވއިދަަކށް ަބދަުލގެަނއުން 
ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން  2 ޔާއިގައް 1ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  މި  )ހ(  .4

އެއްވެސް ގަވާއިދަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ގަވާއިދު 



2 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ   .ކޮމިޓީން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ  3ޤާނޫނުގެ  މި  )ށ(     ވަނަ މާއްދާގައި ގަވާއިދެއް ހިންގުމަށް ކަ
 ،ނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަގަވާއިދަކަށް ބަދަލެއް ގެން ފަރާތަކުން އެ 

 .އެފަރާތަކުން އެކަމެއް ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

ޖަުދވަލްތަުކގަިއވާ 
ގަާވއިުދތަކަްށ ޢަަމލުކުރުމުެގ 

  މުްއދަތު 

ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް  2ގައާއި ޖަދުވަލް  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް   )ހ(  .5
 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ޢަމަލުކުރާނީ

  .މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ) ބާރަ( 12
ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ  2ގައާއި ޖަދުވަލް  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް   )ށ(    

) ބާރަ( 12ތެރެއިން ގަވާއިދަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދުތަކަކަށް 
ގަވާއިދު ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ޢަމަލުކުރަން 

މުއްދަތު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ،ދީފިނަމަ
  .އިތުރުކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ 

މި ޤާނޫނުގެ  ،ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް) ށ(އާއި ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    
 ،ކުގެ ތެރެއިންގައިވާ ގަވާއިދުތަ 2ގައާއި ޖަދުވަލް  1ޖަދުވަލް 

 ގަވާއިދަކާގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް
އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން  ،ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިނަމަ އެ

ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ގަވާއިދަކަށް ނުވަތަ އެ ޤާނޫނަކަށް ނިސްބަތްވާ 
  .އަންނާނެއެވެބަޔަކަށް ނިމުން  ގަވާއިދުގެ އެ އެ

ގަާވއިެދއް ުނވަަތ ގަާވއިުދްނ 
  ބަޔެްއ ބާޠިލްކުުރން 

ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިްނ  2ގައާއި ޖަދުވަލް  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް   .6
ނުވަތަ އެ ގަވާއިދަކުން ބަޔަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ  ،އެއްވެސް ގަވާއިދެއް

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ގަވާއިދެއް ނުވަތަ ގަވާއިދުން ބަޔެއްކަމަށް
ނޑައަޅައިފިނަމަ އެ ގަވާއިދެއް  ،ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަ

 .ގަވާއިދުގެ އެބަޔެއް ބާޠިލުވާނެއެވެ  ނުވަތަ އެ
  

ތަކަްށ ގަާވއިެދއް ޖަުދވަލު
  އިތުރުކުުރން 

އަށް ގަވާއިދެއް  2އަށް ނުވަތަ ޖަދުވަލް  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް     .7
އެކަމަށް އެދި ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް  ،އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

ނޑައަޅައި ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ،ހުށަހެޅުމުން  ،ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ކަ
އަށް  2އަށް ނުވަތަ ޖަދުވަލް  1ގަވާއިދެއް ޖަދުވަލް  އެ

 .އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ
  

ގަާވއިުދތަްއ ާޢްނމުކޮށް 
  ޝާއިޢުކުުރން 

ގައިވާ ގަވާއިދުތައް  2ގައާއި ޖަދުވަލް  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް     .8
ވަނަ މާއްދާގައި އެ ގަވާއިދެއް ހިންގުމަށް  3މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން ޢާންމުންނަށް  ލިބެންހުންނާނެ ގޮތަކަށް ކަ
  .ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ،އިންތިޒާމްކޮށް
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އާިއ ޖަުދވަލް  1ޖަުދވަލު 
އަކީ ިމ ޤާޫނުނގެ  2

  ބައެއްކަަމށް ަކނޑައެޅުން 

 އާއި ޖަދުވަްލ 1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޖަދުވަލު  2މި ޤާނޫނުގެ     .9
  .އަކީ މި ޤާނޫނުގެ ބައެކެވެ  2

  
ޢަަމލުކުރަން ޤާނޫނަްށ 

  ފެށުން 
ތަޞްދީޤުކޮށް  ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ    .10

  .ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޤެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
  

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ  ]ގަވާއިދު ކޮމިޓީ[    .11  މާނަ 
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހިންގާ ގަވާއިދުތައް ބަލައި  ،ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން

ދިރާސާކޮށް ފެންނަގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު 
  .ކޮމިޓީއަށެވެ

  
  

  1ޖަދުވަލު 

  

ގަވާއިދު 
 ނަންބަރު 

  ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް   ގަވާއިދުގެ ނަން 

 ފާސްކުރުމާއި ނަން  ބޭނުންކުރާ  ވިޔަފާރީގައި    .1
 ގަވާއިދު  ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
  އެންޑް ޓްރޭޑް 

ރަޖިސްޓްރީތަކާބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދު    .2
2008 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
  އެންޑް ޓްރޭޑް 

ހުންނަ ބޮންޑަޑް ވެއަރހައުސް ތަކުގައި ބަހައްޓާފައި    .3
މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެ 
ހިނދެއްގައި ރީ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ 

  ދިނުމުގެ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
  އެންޑް ޓްރޭޑް 

ފަންޑުގެ  ޕްރޮވިޑެންޓް  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރުކާރުގެ   .4
            ގަވާއިދު

  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜީަރ މިނިސްޓްރީ އޮްފ

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު   ގަވާއިދު އާއްމު މަސައްކަތާބެހޭ ހެލްތް ޕޯޓް   .5

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު   ގަވާއިދު  މަޖިލިހުގެ  ނަރުހުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .6

ސައިންސަސް  ހެލްތް އޮފް ބޯޑް މޯލްޑިވްސް   .7
  ރެގިއުލޭޝަންސް 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

 ހިންގުމާ  ކްލިނިކްތައް  ފަރުވާދޭ  ޞިއްޙީ ރާއްޖޭގައި   .8
  ޤަވާއިދު  ބެހޭ

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 
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ގަވާއިދު 
 ނަންބަރު 

  ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް   ގަވާއިދުގެ ނަން 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު   ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު މެޑިކަްލ މޯލްޑިވްސް   .9

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް    .10
  އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

  ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ޕްރިސްކްރިޕްޝަންއާބެހޭ    .11
  ގަވާއިދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު   ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު    .12

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  ގަވާއިދު  އާއްމު ޚިދުމަތްދޭތަންތަނާއިބެހޭ ކާބޯތަކެތީގެ   .13

ބަދަލުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ގާތުންދޭ ކިރުގެ    .14
 ،ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި

ވިޔާފާރިގައި ބޭނުންކުރުމުގައި  ،އުފެއްދުމާއި
 އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޖަލުގައި    .15
މީހުންގެ އަމިއްލަ  އެ ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުން

ޚަރަދުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަރުވާ ހޯދުމުގެ 
 ގަވާއިދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

 މީހުންނަށް  ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި    .16
 މީހުން  އެ  ޙާލަތްތަކުގައި  ބައެއް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި

 ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރަންވީ  ކުރުމުގައި  އެކަހެރި މުޖްތަމަޢާ
 ގަވާއިދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  ޕްރޮގްރާމްގެ ގަވާއިދު ޕެރޯލް   .17

 ބަހައްޓާ  އިޝްތިހާރު ތަންތާނގައި ޢާންމު    .18
 ގަވާއިދު  ހިއްޕުމާބެހޭ

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

 ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް މަގުމަތީގައި މާލޭގެ   .19
 ގަވާއިދު  މަގުބަންދުކުރުމާބެހޭ

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  އެއްވެއުޅުމުގެ ގަވާއިދު    .20

ޓޫރިސްޓުންނަށާއި ބިދޭސީންނަށް ރާވިއްކުމުގެ    .21
  ގަވާއިދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ވާރކްޝޮޕްފަދަ ތަންތަނާބެހޭ  ،ގަރާޖު ،ވަޑާންގެ   .22
  ގަވާއިދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގަވާއިދު  މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ  މަގުމަތީ   .23
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ގަވާއިދު 
 ނަންބަރު 

  ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް   ގަވާއިދުގެ ނަން 

ނޑު މަގުމަތީގައި   .24   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގަވާއިދު  ޖެހުމުގެ ބިތްގަ

 ހެދުމާބެހޭ  ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން   .25
 ގަވާއިދު 

  އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް 

 މީހުން  އަރުވާލެވޭ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޙުކުމް   .26
  ޤަވާއިދު  އަސާސީ  ހެދިފައިވާ އަމަލުކުރުމަށް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޖަލުގެ ޤަވާއިދު    .27

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާބަން  ގަވާއިދު  ޕްލޭނިންގ މާޭލ   .28
  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާބަން  ގަވާއިދު  ކުރުމުގެ ޢިމާރާތް  އަދި  ޕްލޭނިންގ   .29
  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ހިންގުމުގެ  ކުރުމާއި  ޕްލޭން  ބިނާވެށި ރާއްޖޭގެ    .30
 ގަވާއިދު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާބަން 
  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް  ގަވާއިދު މަޖިލީހުގެ  ޤައުމީ ކުޅިވަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .31

  ވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މޯލްޑި   ގަވާއިދު  ޢާންމު  ކަސްޓަމްސްގެ   .32

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ މަތީ   ދީނީ ފޮތް ފާސްކުރުމުގައި އަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދު    .33
  މަޖިލިސް 

 މީހުން  ޢުމްރާއަށް  ޙައްޖާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން    .34
 ގަވާއިދު  ގެންދިއުމާބެހޭ 

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ މަތީ 
  މަޖިލިސް 

  ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ  ޤަވާއިދު  ބިޔުރޯގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޕަބްލިކް   .35

 ރެގިއުލޭޝަން  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް   .36
2003  

  މޯލްޑިވްސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް 

 ،މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމާއި   .37
އެތަކެތީގެ ލައިސަންސް ހެދުމާއި އަދި ޢާންމުކޮށް 

 ބޭނުން ކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 ބޭނުންކުރާ  އަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓެރެސްޓްރިއަލް    .38
   ގަވާއިދު ދޫކުރުމާބެހޭ ފްރިކުއެންސީ

  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 ޢާންމުންނާބެހޭ ( ގަވާއިދު ބަނދަރުގެ ވިޔަފާރި  މާޭލ   .39
 )ބައި

  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ 
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ގަވާއިދު 
 ނަންބަރު 

  ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް   ގަވާއިދުގެ ނަން 

 ޢާންމުންނާބެހޭ ( ގަވާއިދު ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދީ   .40
 )ބައި

  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ 

  އިލެކްޝަންސްއާބެހޭ އިދާރާ   ގަވާއިދު ޕާޓީގެ  ސިޔާސީ    .41

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ    .42
  ގަވާއިދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ    .43
  ގަވާއިދު 

އެނަރޖީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
  އެންޑް ވޯޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް   ވިއްކާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު ޕެޓްރޯލް    .44
  ސެކިއުރިޓީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް   ބިޑި އެޅުމާއި ބިޑި ގެންގުޅުމުގެ ގަވާއިދު    .45
  ސެކިއުރިޓީ 

ނޭޝަނަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް   މުގުރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު    .46
  ސެކިއުރިޓީ 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު    .47

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ    .48
  ގަވާއިދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢްލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ    .49
  ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު

އިންފޮމޭޝަން  ،ލީގަލް ރިފޯމްމިނިސްޓްރީ އޮފް 
  އެންޑް އާޓްސް 

ނޑައެޅުމާއި ދަރަޖަކުރުމުގެ ގަވާއިދު    .50 އިންފޮމޭޝަން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް  ގިންތި ކަ
  އެންޑް އާޓްސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފޮތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ    .51
  ގަވާއިދު 

އިންފޮމޭޝަން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް
  އެންޑް އާޓްސް 

އިންފޮމޭޝަން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޅެމާއި ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު    .52
  އެންޑް އާޓްސް 

މިއުޒިކް /ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ރާގު    .53
  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

އިންފޮމޭޝަން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް
  އެންޑް އާޓްސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޯޑިއޯ އަލްބަމް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ    .54
  ގަވާއިދު 

އިންފޮމޭޝަން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް
  އެންޑް އާޓްސް 

އިންފޮމޭޝަން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް  ޗެނަލް ކްލެސިފައި ކުރުމުގެ ގަވާއިދު . ވީ.ކޭބަލް ޓީ   .55
  އެންޑް އާޓްސް 
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ގަވާއިދު 
 ނަންބަރު 

  ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް   ގަވާއިދުގެ ނަން 

ފިލްމާއި ފަންނުވެރި އުފެއްދުމުގައި ކްލެސިފިކޭޝަން    .56
ސެޓްފިކެޓާއި އުމުރުފުރައިގެ ނިޝާން ބޭނުންކުރުމުގެ 

  ގަވާއިދު 

އިންފޮމޭޝަން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް
  އެންޑް އާޓްސް 

އިންފޮމޭޝަން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް  ގަވާއިދު  ނެގުމުގެ  އިޝްތިހާރު ފިލްމާއި ރާއްޖޭގައި   .57
  އެންޑް އާޓްސް 

ޝަނަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ގަވާއިދު    .58
  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް   މާލޭ ފަޅުތެރޭގެ ޢާންމު ގަވާއިދު   .59
  ޗަރޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކް

  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  އިންޝުއަރަންސް އިންޑަސްޓްރީ ރެގިއުލޭޝަންސް    .60

ރެގިއުލޭޝަންސް ފޮރ ފައިނޭންސް ލީސިންގ    .61
ކޮމްޕެނީޒް އެންޑް ފައިނޭންސް ލީޒިންގ 

  ޓްރާންސްއެކްޝަންސް 

  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ   ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު    .62
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ދަޢްވާކުރާ މުއައްސަސާ

ޢަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ   ،ހޯމްއެފެއާޒް
  ބާރު

އެގްރިކަލްޗަރ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  ރޯމަސް ގަނެ އެކްސްޕޯޓުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު    .63
  އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް 

ބޭނުންކުރުމާއި  ،އަކިރިނެގުމާއި ،ވެއްޔާއި ،ގަލާއި   .64
  ބެހޭ ގަވާއިދު 

އެގްރިކަލްޗަރ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
  އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް 

އެގްރިކަލްޗަރ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު    .65
  އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް 

އެގްރިކަލްޗަރ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  ގަސްގަހާގެހި ކަރަންޓީނުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު    .66
  އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް 
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  2ޖަދުވަލު 

  

ގަވާއިދު 
 ނަންބަރު 

  ގަވާއިދުގެ ނަން 

  6.1ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު    .1

  6.0ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު    .2

  އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި    .3

  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު   .4

އިންސާފުކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ،ތަޙްޤީޤްކޮށް ،ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި   .5
  ގޮތުގެ ގަވާއިދު

  ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންނާބެހޭ    .6

  ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު   .7

  ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް އަވަސް ނިޔާއިން ނިންމުމާބެހޭ ގަވާއިދު   .8

  ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާ ތަންތަނުން ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު   .9

  ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުއަބުރާބެހުމުގެ    .10

  ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު   .11

  ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު   .12
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