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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

181 އަދަދު: 6201 ނޮވެންބަރު 29 – 8143 ޞަފަރު 29 ތާރީޚު: އަންގާރަ  45 ވޮލިއުމް:   

     އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހ  ބަނދަރުކުލި  ގައި ދިވެހިރާއްޖ  ) 78/66 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  1

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ  ތިންވަނަ ހު އޮްތ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ އަންގާރަ ވި  22މަހުގެ  ޮނވެންބަރުވަނަ އަހަުރގެ  2016
ޤާނޫނު(  ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ) 78/66ޤާނޫނު ނަންބަރު " އްވިވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެ 13

 ނޮވެންބަރު  29 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ " ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ 1އަށް 
މި ބިލު  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން އަންގާރަހ( ވި 1438 ޞަފަރު 29) 2016

 ުކރެވިއްެޖއެވެ. ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2016/26 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހ  ބަނދަރުކުލި  ގައި ދިވެހިރާއްޖ  ) 78/66 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  1

 

ގެަނއުން. އިޞްލާޙުަތއް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު ނެުގމާބެހ  ބަނދަރުކުލި ގައިދިވެހިރާއްޖ ) 78/66ޤާނޫނު ނަންބަރު   

 

 އަރިމަތީ ސުރުޚީއެއް އިތުރުކުުރން. ގޮތަށްއަންނަނިވި  އަށްވަނަ މާއްދާ 1ޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދި .1

   .1 ތަޢާރުފު 

 .ކުރުންޞްލާޙުއި ގޮތަށްަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  2ޤާނޫނުގެ . ބުނެވިދިޔަ 2

ބަނދަރަށް 
ވަނުމުގެ ކުލި 
 ނެގ ނެ ގޮތް 

 .މަތިންނެވެގޮުތގެ ތިރީގަިއވާ ނެގ ނީ ލިކު ވަނުމުގެ ބަނދަރަށް 2.
 

)ދުއިސައްަތ(  200/- އުޅަނދަކުން ކޮންމެ ހަމަނުވާ  ޓަން ގްރޮސް 200 )ހ(  

 ރުފިޔާ؛

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

 ( ރުފިޔާ؛ތިންސަތ ކަ) 300/- އުޅަނދަކުން

 ކޮންމެ ނުވާހަމަ ޓަން ގްރޮސް 2,000ފެިށގެން  ންނުޓަ ގްރޮސް 1,000 )ނ(  

 ( ރުފިޔާ؛ހަތަރުސަތ ކަ) 400/- އުޅަނދަކުން

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

 ގްރޮސް  500ގްރޮސް ޓަނަށްވުރެ އިތުުރވާ ކޮްނމެ  2,000ދި އަރުފިޔާ، 

 .( ރުފިޔާ ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) 250/- ންވަންދެހަމަ ނެއްޓަ

 .ކުރުންޞްލާޙުއި ގޮތަށްަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  3ޤާނޫނުގެ  ނެވިދިޔަ. ބ3ު

ބަނދަރުގައި 
އޮތުމުގެ ކުލި 
 ނެގ ނެ ގޮތް 

 ގޮތުގެމަތިންެނވެ. ތިރީަގއިވާ ެނގ ނީ ކުލި އޮތުުމގެ ބަނދަރުގައި 3.
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 ދުވަހުގެ  ވަނަ 45 ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 7 އޮންނަތާ ބަނދަރުގައި )ހ(  

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

 ރެައާކއި ، ނިޔަލަށް ދުވަުހގެ ވަނަ 90 ފެށިެގން ދުވަހުން ވަނަ 46 )ށ(  

 ރުފިޔާ؛)ސަތ ކަ(  100/- ދުވާލަކަށް

       ދުވާަލކަްށ  ރެައކާއި ކޮންމެ އިތުރުވާ ފެށިެގން ދުވަހުން ވަނަ 91 )ނ(  

 ރުފިޔާ.)ސަތ ކަ ފަންސާސް(  150/-

 .ކުރުންޞްލާޙުއި ގޮތަށްަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  4ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ . ބ4ު

ކުލި ދެއްކުމުން 
އިސްތިސްނާވާ 

 އުޅަނދު 

ހަމަނުވާ  ޓަން ގްރޮސް 1,000، ދުއްވާ  ރަޖިސްޓަރީޮކށްގެން ދިވެހިރާއްޖ ަގއި .4

 ނުެނގ ނެެއވެ. ކުްއޔެއް އޮތުމުގެ ބަނދަރުގައި ބޯޓުފަހަރުން

 .އިތުރުކުރުން މާއްދާތައްއަންނަނިވި  ގެ ފަހަތަށްަވނަ މާއްދާ 4ގެ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނު. ބ5ު

ކުލި ދައްކަންޖެހ  
 މުއްދަތު 

 

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

ޓްރާންސްޕޯޓް )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިްވސް  3

 ނިންމަްނވާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް ދަްއކައި

)ތިެނއް( މަސްދުވަުހެގ  3މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުލި ދަްއކަންޖެހ  އުޅަނދެއް،  )ށ(  

މުއްދަތަކަށްވުރެ އިތުރަށް ަބނދަރުގައި އޮންނަނަމަ، ެއފަދަ އުޅަނދެއް 

ބަނދަރުގައި އޮވެ ހިނގާ ކޮންމެ ކަލަންޑަރު މަހެްއެގ ކުލި، ބަންދު 

ން އަންނަ މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދުވަސްތައް ފިަޔވަިއ، ޖެހިގެ

 ނިންމަންވާެނއެވެ.  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީއަށް ދައްަކއިމޯލްޑިވްސް 

ކުލި ދެއްކުމަށްފަހު 
މެނުވީ ފުރައިގެން 

 ނުދިއުން 

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ބަނދަރަކުން ުފރައިގެންދާ ކޮންމެ އުޅަނދެްއެވސް ފުރައިގެން ދާްނވާނީ  .6

ދައްކަންޖެހ  ކުއްެޔްއވާނަމަ އެ ކުްއޔެއް ދަްއކަިއ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ.

އޮޓޯރިޓީގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު 

ތިންވަނަ ފަރާތެއް 
މެދުވެރިކޮށް 
 އަދާކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީން އަދާކުރަންޖެހ   .7

ނަޑއަޅާ އުސޫލަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން  މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އެ އޮޯތރިޓީން ކަ

 ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮްށ އަދާކުރެވިދާެނއެވެ.
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ގަވާއިދު ހަދައި 
 ހިންގުން 

މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހ  ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ މޯލްޑިވްްސ  .8

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ.

 އަރިމަތީ ޞުރުޚީއެއް އިތުުރކުރުން. ގޮަތށްއަންނަނިވި  އަށްދާަވނަ މާއް 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ . 6

ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒް 
ލިބ  ފަރާތްތައް 
 އިސްތިސްނާވުން 

5.  

 އަރިމަތީ ޞުރުޚީއެއް އިތުުރކުރުން. ގޮަތށްއަންނަނިވި  އަށްަވނަ މާއްދާ 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ . 7

  .6 މާނަކުރުން 

 ށް އިތުރުކުރާ މާއްާދތަކާ ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަުރ މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނަ .8
 ން.ތަރުތީބުކުރު

ިދވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓަގިއ ކޮށް، ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު . 9

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
 

________________________ 


