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 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ އޮތް ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގެ ރޭހުދުވަ  ބުދަވި  12މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަރުގެ  2017
 ،މަތިން ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ " ބިލު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ" ވަަނ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި  14

   ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންރަ ދުވަހު އާދީއްތަހ( ވި 1438 ރަޖަބު 26) 2017 އެޕްރީލް 23
 ޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2017/4 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 ޤާނޫނުޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

 
 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

 
ަކނޑަެއޅޭ ހަމަތަކަކާއި  ،މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ނޑުތަެކްއގެ މަތިން އެ ދާއިރާ ކުރިއަުރވައި ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ  މިންގަ

ނޑު ަކނަޑއެޅުމުގެ ޤާޫނނެވެ.  އޮނިގަ

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ެއވެ. )ށ(  

މަޤްަޞދުތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ މި ޤާނޫނުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ މައިަގނޑު   .2 މަޤްޞަދު 

 އެވަީނއެވެ.

ދުަޅހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް މަގުފަހިކޮްށދޭ، އަދި އެ ތަންތަން ، ޢިމާރާތްތަކަކީ ރައްކާތެރި )ހ(  

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ރައްކާތެރި ތަންތަން ކަމުގަިއ 

 ؛ހެދުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ތަރައްީޤއާިއ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަީކ ރައްކާތެރި )ށ(  

 ؛މަގުފަހިކުރާ، ތިމާެވއްޓާ ރައްެޓހި މަސައްކަތަކަށް ހެދުން

ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ ޤާބިލު، ފަންނުވެރި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ނ(  

 ބަޔަކަށް ހެދުން؛

މަސައްކަުތެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާިއ، ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ރ(  

 ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުްނ؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ުގޭޅގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުމަށް "މޯލްޑިވްސް  )ބ(  

 ޯބޑެއް އުެފއްދުން؛ބިލްޑިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްަރކްޝަން ބޯޑު" ގެ ނަުމގައި 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރަްއޤީކޮށް ކުރިއެުރވުން. )ޅ(  
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މި ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އަދި މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާެނ   .3 ކަނޑައެޅުން  ސިޔާސަތު 

ަކނަޑއެޅުމަކީ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް 

 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތެެކވެ.

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމާއި، ހިންގުމާއި، މި ޤާނޫނުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަްނކަން ކުރުމުެގ   .4 ތަންފީޛުކުރުން  ޤާނޫނު 

 އެންމެ އިސް ޒިންމާ އުފުލާނީ މިނިސްޓަރެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބޯޑު މޯލްޑިވްސް ބިލްޑިންގ އެންޑް 

މޯލްޑިވްސް ބިލްޑިންގ 

އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 ބޯޑު ޤާއިމުކުރުން 

ނޑައަާޅ ސިޔާސަތުަތްއ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .5 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ކަ

ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ، މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި "މޯލްިޑްވސް ބިލްޑިންގ އެްނޑް )ހައެއް(  6ފަށާތާ 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބޯޑު" ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީަގއި ބޯެޑްއ އުފައްދަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެދޭ ބޯޑު ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓްރީގެ  )ށ(  

 ދަށުންނެވެ.

އެކުެލވިގެްނވާނީ، ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ދާއިާރއިން ފަންނީ ތަޢުލީމު އަދި/ނުވަތަ ބޯޑު  )ހ(  .6 ބޯޑުގެ މެންބަރުން 

)ހަތެއް(  7ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ، ތިރީަގއިވާ ދާއިރާަތކުން ޢައްޔަްނކުރެވޭ 

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ނޑަައޅާ   (1)     )ޭދއް( މެންބަރުން؛ 2މިނިސްޓަރު ކަ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަފާތު ދެ ދާއިރާ  ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ފަންނީ ލަފާދޭ  (2)   

 )ދޭއް( މެންބަރުން؛ 2ތަމްސީލުކުރާ 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ       (3)   

 )އެެކއް( މެންބަރު؛  1

 )އެެކއް( މެންބަރު؛ 1ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ޢައްޔަންކުާރ   (4)   

 .)އެކެްއ( މެންބަރު 1އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންކުރާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް   (5)   

          ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުެރޭވ މެންބަރުންގެ ކިބައިަގއި އަންނަނިިވ  )ށ(  

 ސިފަތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.
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ބޯޑުގެ މެންބަރެްއގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުތަްއ   (1)   

ލަޔާޤަތާއި މަސައްކަުތގެ ައޚްލާޤު ހުރި އަދާކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި 

 ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުަގއިވުްނ؛

އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދެއް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުެށއް ނުވަަތ ރިޝްވަތުެގ   (2)   

)ފަެހއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ކުރިކަން  5ކުށެއް ވޭުތވެދިޔަ 

 .ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ީމހަކު ކަމުގައި ުނވުން 

 ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. )ނ(  

ނޑަައޅާނީ މިނިްސޓަރ އޮފް ފިނޭންސް  )ރ(   ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ދެޭވ އުޖޫރަ ކަ

 އެންޑް ޓްރެޜަީރގެ ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަުހގެ    2ބޯޑަށް ޢައްޔަްނކުރެޭވ މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ ަދއުަރކީ   .7 ބޯޑު މެންބަރުންގެ ދައުރު 

)އެެކއް( ދައުެރވެ. މިގޮުތން ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮންމެ ެމންބަރެއްެގވެސް މެންބަރުކަމުގެ  1

)އެެކއް( ދައުރަށް ައލުން އެ މެންބަރަކު ބޯޑަށް  1އިތުުރ ، ދައުރު ހަމަވުމަށްފަހު

 ކުެރވިދާނެެއވެ.ޢައްޔަން

 މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ. ބޯޑުގެ  .8 ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް ކުިރއެރުވުމާ ގުޭޅގޮތުްނ  )ހ(  

 މިނިސްޓަރަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދިނުން؛

ައސަރުފޯރާ ނުވަތަ އެ ާދއިރާާއ ގުޅުންހުރި ކަންކަާމ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް  )ށ(  

ބެހޭގޮތުންނާއި، ޢިމާރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 އެޅުމާ ގުޭޅގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުން؛

ާދއިރާެގ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމަށާއި އެ )ނ(  

ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްަޓކައި، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި ބޭނުންކުރާ 

ތަކެއްާޗއި، އުެފއްދުންތަކާިއ، މަސައްކަތްކުރާ ގޮތްަތއް ތަަރއްޤީކުރާނެ ގޮތަކާމެދު 

 ލަފާދިނުން؛

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި ޕްރޮކިޔޮމެންޓާއި އެއްބަްސވުްނތައް ޤާއިމުކުރުުމގެ )ރ(  

ެއކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ، އުސޫލުތަާކއި ގޮތްަތއް ކުިރއެުރވުމާއި 

 ލަފާދިނުން؛

         ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާާއ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ދައުލަތުެގ  )ބ(  
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 ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުން؛ ކަމާބެހޭ 

ވަސީލަތްތަްއ ތަރަްއޤީކުރެވޭނެ ގޮތަކާމެުދ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގެ ިއންސާނީ  )ޅ(  

 ލަފާދިނުން؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގަިއ ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޤާބިލުކަާމިއ  )ކ(  

 ފަންނުވެރިކަން ކުރިއެުރވޭނެ ޮގތަކާމެދު ލަފާދިނުން؛

ނޑުަތއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބައިނަލްައޤްވާމީ  )އ(   މިންގަ

 ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅާނެ ގޮްތތަކާމެދު ލަފާދިނުން؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގިއ ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ބޭނުންާވ  )ވ(  

 މިންވަރާއި، ލިބެންހުންނަ މިންވަރާމެދު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުން؛

ަތރައްޤީާއއި ކުރިއެރުމަށް ޢިމާރާތްތަކުގައި ހަކަަތ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ  )މ(  

ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތާިއ، ޢިމާރާތް ބަލަހައްޓައި މެނޭޖްކުރާެނ ގޮތާިއ، ބިލްޑިްނގ 

ކޯޑާިއ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ަގވާއިދުތަާކއި، ބިލްޑިންގ ޮކންޓްރޯލް ނިޒާމުތަކާ 

ރުވޭނެ ގޮތަކާމެދު ގުޭޅގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާާސތައްކުރުމާިއ، ެއކަންކަން ކުިރއެ

 ލަފާދިނުން؛

ޢިމާރާތްތައް ތަރައްޤީކުރުމާިއ ބޭނުންކުރުމުގައި ހޭދަާވ ހަކަތައިގެ މިންވަރު  )ފ(  

 މަދުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާ ގުޅޭގޮުތން ލަފާދިނުން؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާެގ މަސައްކަތްތަުކގެ ރެޯކުޑތަކާއި ކުރެހުންތަުކެގ  )ދ(  

 ޤާއިުމކޮށް ބެލެހެްއޓުމާމެދު ލަފާދިނުން؛އަރުޝީފެއް 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގިއ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށް،      )ތ(  

 އެ ފަންނުވެރިންނާގުޅޭ ދަފްތަުރތައް ބެލެހެއްޓުމާމެދު ލަފާދިނުން؛

އެކްސްޕޯޓްކުރުުމގަިއ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްަކތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަްއ  )ލ(  

 އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެކަން ުކރިއެރުވޭނެ ގޮތަކާމެދު ލަފާދިނުން؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުިރެއރުވުމުެގގޮތުން އެހެން ޤައުމުަތކުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުެގ  )ގ(  

ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މުައއްސަސާތަާކއެކު ފަންނީ ލަފަޔާއި މަޢުލޫމާތު 

 ހިއްސާކުރުން؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުިރއަރުަވއި، ހަރުދަނާ ގޮތެްއަގިއ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  )ޏ(  

 ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ތަންފީޛުކުރުމާމެދު ލަފާދިނުން؛
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ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ަމސައްކަތްކުރާ ިދވެހިންގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަށް  )ސ(  

އެެހނިހެން އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ބާރުއަޅަިއ، ކަމާުގޅޭގޮތުން

 ކުރުވުމުގެ ޒިންމާ މިނިސްޓްރީން އަދާކުރުމުަގއި ލަފާދިނުން؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާާއ ުގޭޅގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ  )ޑ(  

 މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ލަފާދިނުން.

ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަީކ ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ   .9 ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން 

 ފަރާތެކެވެ.

ޗެއަރމަންގެ ވާޖިބާއި 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ބޯޑުގެ ެޗއަރމަންގެ ޒިންމާތަަކކީ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ   .11

ހިްނގުމާއި، ޯބޑުގެ ޖަލްސާަތކުެގ ރިޔާސަުތ  ގޮތުގެމަތިން ޯބޑުެގ މަސައްަކތްތައް ރާަވއި

 ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އޭނާެގ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  )ހ(  .11 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާދެވިދާނެއެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިުބމުން އެ މެންބަރަކު  އިސްތިޢުފާދިންކަމުގެ ލިޔުން 

 އެ މަޤާމުން ވަކިީވެއވެ.

ބޯޑުގެ ެޗއަރމަން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ، މި މާއްދާގެ  )ށ(  

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން 

އިސްތިޢުފާދިންކަމުގައިިވޔަސް، ޯބޑުގެ މެންބަރުކަމުން އޭނާގެ މަޤާމުން 

އިސްތިޢުފާނުދޭހާ ހިނދަކު، ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާދިނީ ކަމުގައެްއ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
ކަންކަން ބެލުމުގައި 

 ބައިވެރިނުވުން 

މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ބޯޑުެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ  )ހ(  .12

ލަފައަކަށް އެދި މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެްއ ބޯޑުން ބެލުމުގައި،       

އެ މައްސަލަައކީ ބޯުޑގެ ެއްއވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ 

ފައިދާއެއް ުނވަތަ ދައުެރްއ އޮތް މައްސަަލއެއްނަމަ، އެ މައްސަަލއެްއ 

ނުވަތަ ނިންމުމުގަިއވެސް ެއއްވެސް މިންަވރަކަށް އެ މެންބަރަކު  ބެލުމުގައިެވސް

ބޯޑު މެންބަރެްއެގ  ،ބައިވެިރެވގެން ނުވާެނއެވެ. ައދި ބޯޑުން ބަލާ މައްސަަލއަކީ 

މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް މަްއސަލައެްއކަން ކުރިން 
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އެނގިފައި ނެތްނަމަވެސް ެއކަން އެނގޭ ހިނދުން ފެށިގެން އެކަން ބޯުޑެގ 

އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށް އަދި/ނުވަތަ އެ މައްސަަލއަާކ  ،ޗެއަރމަނަށް އެްނގުމާއެކު 

މަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އެ މެންބަރަކު ގުޭޅގޮތުން ނިން

 ތަނާޒުލުވާންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޙާލަތެއް ބޯޑުގެ ެޗއަރމަނަށް  )ށ(  

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޖަލްސާއެްއގެ ރިާޔސަތު ބެލެހެްއޓުން ބޯޑުގެ އެހެން 

 މުން އޭނާ ތަނާޒުލުވާންވާނެެއވެ.މެންބަރަކާ ޙަވާލުކޮށް، އެ މަްއސަލަ ބެލު

ބޯޑުގެ ެއއްެވސް މެންބަރަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމީހެއްގެ ވާޖިބު  )ނ(  

އަދާކުރުމުަގއި، ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ދާއިރާގައި މަސަްއކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ މާލީ 

ހިމެނޭ ނުވަތަ ސިނާޢީ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރި ހިންގުމުެގ ދާއިރާގައި 

ފަރާތެއްގެ، ނުވަތަ އެނޫްނެވސް ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދު ލިބިގަނެ، ޤަބޫލުކޮށްގެން 

 .ނުވާނެެއވެ

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ބޯޑަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި ަޢއްޔަންކުެރޭވ  )ރ(  

މާހިރުންނާއި ކޮންސަލްޓަންޓުންނާ ބޯޑުން މަޝްވަރާކޮށް އިުރޝާދު ލިބިގަތުމަކަށް 

 .މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ މި

ބޯޑުގެ ެއްއވެސް މެންބަރަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގިއ  )ބ(  

ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަެވވިދާނެ ފަދަ ގޮތެއްަގއި، ެއްއވެސް ބާވަތެްއގެ ހަދިޔާެއއް، 

އޭނާެގ ނުވަތަ މަންފާއެއް ލިބޭފަދަ ކަމެއް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަުމގަިއ، ނުވަތަ 

ޢާއިލާގެ މީހެްއގެ ނަމުަގއި ނުވަތަ ިވޔަފާރީެގގޮތުން ނުަވތަ މާލީގޮތުން އެމީހަކާ 

ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ ދަރިއެްއގެ ނަމުގަިއވެްސ، ، ގުޅުމެއް އޮތް މީހެްއގެ ނަމުގައި 

 .ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާެނއެވެ

މެންބަރުންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރުގެ ގޮުތަގިއ ބޯޑުގެ މެންބަރެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން   .13 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް، ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން 

ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރާ ކުރުން ފިޔަވައި ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން 

 ނުވާނެެއވެ.

)އެކެްއ( ފަހަރު  1ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުމެއް މަުދވެގެން ކޮންމެ މަހަކު  )ހ(  .14 ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް 

 .ބާއްވަްނވާނެެއވެ
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)ހަތަރެއް( މެންބަރުން  4ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުެމއް ބޭްއވޭނީ، މަދުވެގެން  )ށ(  

 ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

އަޣުލަބިްއޔަތުން ބޯޑުން ކަމެއް ނިންމީ ކަމަށް ބެލޭނީ، ބޯޑުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  )ނ(  

 އެކަމެއް ފާްސވުމުންނެވެ.

ޯބޑުެގ . ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުންތަުކގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ބޯޑުެގ ޗެއަރމަނެވެ )ރ(  

ޗެއަރމަނަށް ހާޒިުރވެވެން ެނތް ޙާލަތެއްަގއި ބޯުޑގެ ބައްަދލުވުންތަކުެގ ރިޔާސަުތ 

ެމްނަބުރންގެ ތެރިެއން        ބަލަހައްޓާނީ އެ ބައްދަުލުވމަށް ހާޒިރުވި ބޯުޑގެ 

 .އެ ބައްދަލުވުުމގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓަން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެކެވެ

)ތިނެއް( މެންބަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން ބޯޑުގެ  3ބޯޑުގެ  )ބ(  

ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް ޭބނުންވާނަމަ، އެކަން ސަބަުބ ބަޔާންކޮށް ބޯޑުެގ 

ޗެއަރމަނަށް ނޯޓިސް ދެވިދާނެއެވެ. އަދި ބޯުޑގެ ޗެއަރމަަނށް އެ ނޯޓިސް ލިބޭތާ 

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ އެ ނޯޓިހުގައި ހުށަހަޅާފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ބޯުޑގެ  5

 ބައްދަލުވުމެއް ާބއްވަްނވާނެެއވެ.

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.ބޯޑުގެ ކޮންމެ ބައްދަުލވުމެްއގެ އެޖެންޑާާއއި ަޔއުމިއްޔާ ިލޔެ  )ޅ(  

ބޯޑުގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ބޯުޑގެ ސެކްރެޭޓރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ  )ކ(  

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނު ހިންގުން 

 
 މިނިސްޓްރީއާއި 

 މިނިސްޓަރުގެ ބާރުތައް 

ގޮުތގެމަތިން، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ެއއްގޮްތވާ  )ހ(  .15

މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިްއަޔތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ުކރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ބާުރތައް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމާ ގުޭޅގޮތުންނާިއ   (1)   

ތަންޛީމުކުރުމަށްޓަކަިއ ހަދަންޖެހޭ އެނޫނަސް އެ ދާއިާރގެ ަކންކަން 

 ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގުްނ؛

ޑިަޒއިންކުރުމާއި، މަަސއްަކތްކުރާ ގޮތްތަާކއި، އުެފއްދުންތަކާިއ   (2)   
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ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެްއޗާ ުގޅޭގޮތުން ިޢމާރާތްކުރުމުގެ 

ނަޑއެޅުން؛ ނޑުތައް ކަ  ދާއިރާަގއި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަ

ނަޑއެޅުމާިއ،   (3)    ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަްށ ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ކަ

ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި، 

ފެންވަރު ބެލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، ހުނަރު ލިބިފައިވާކަުމެގ 

 ސަނަދު ދިނުން؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސަްއކަތުެގ ފެންވަުރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ   (4)   

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި އެ ދާިއރާގަިއ ޙަރަކާތްތެރިާވ ކޮންޓްެރކްޓަރުންނާިއ 

 ފަންނުވެރި މަސައްކަތްތެރިން ގިންތިކޮށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން؛

 މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުން؛  (5)   

ދާއިާރއާގުޭޅ ކަންކަުމގަިއ ޢާންމުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ   (6)   

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުްނ؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ުގޅޭގޮތުންނާިއ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ   (7)   

ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަުކގެ ަދށުން ހުށަހެޅޭ އެކި ަމއްސަަލތައް ބަލަިއ، 

ޙާލަތްތަކުަގއި އެ ލަފާ ހޯދަިއ އަޅަންޖެހޭ  ބޯޑުގެ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ

 ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުްނ؛

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤްޞަދުތައް  2މި ޤާނޫނުގެ   (8)   

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި، މި ޤާނޫނު 

 ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންެޖހޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ކުުރން.

ނޑައެޅިެގން ވަކި ބާރެއް މިނިސްޓަރާ ޙަވާލުކޮށްފަިއާވ  )ށ(   މި ޤާނޫނުން ކަ

ނޑަެއޅިގެްނ ވަކި ބާރެއް ޙަވާލުކޮށްަފިއނުވާ ޙާލަތުގަިއވެސް،    ޙާލަތުގަާއއި، ކަ

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ނުވަތަ މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް ކަމުަގިއ   

ނޑައަޅާަފއިާވ ކަމެއް ކުރުމަށް، ސީދާގޮތުްނ ބޭނުންވާ އެންމެހަިއ  މި ޤާނޫނުން ކަ

     ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރުމަްށ  ،ބާރުތަކާއި

          މަގުފަހިކޮށްދޭ އެންމެހައި ބާރުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދާއިރާގެ ތެެރއިން 

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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މިނިސްޓަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ތަންފީޛުކުރުމުގައި އެކުަލވާލަންޖެހޭ ގަާވއިުދތަކާއި ުއސޫލުތަކާިއ  މި ޤާނޫނު )ހ(  .16

ނިޒާމުތައް ެއކުލަވާލުމާިއ، ަކމާ ގުޅޭގޮތުން ނެރެންޖެހޭ ެއންގުންތައް ނެރުމާިއ، 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުަމީކ މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

އަދާކުރުމުަގއި މި ޤާނޫނުގައި ބަާޔންކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތްއ  )ށ(  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށިއ ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް މިނިސްޓަރު 

 ޖަވާބުދާރީވާންވާެނއެެވ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ޢިމާރާތްކުރުމާއި ޢިމާރާތް 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރަންާވނީ،   .17

ދަށުން ހަދާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ަގވާއިާދއި ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ހުއްދަ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ނެތި އެއްވެސް 

 މަސައްކަތެއް ނުކުރުން 

މެނުވީ،  ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ާޙލަތްތަކުގައި  30މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .18

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ުހއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި 

އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެްއވެސް މަސައްކަެތއް ކުރުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް އެއްެވސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، ކަމުެގ  )ށ(  

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާިއ        5,000/-ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ެއ ފަރާތެއް 

)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު،    500,000/-

އެ ފަރާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ަވގުތުން ހުއްާޓލަން އަންަގއި، ކަާމ 

ގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަަތ ގުޭޅގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ެއޅުމު

ނަޑއަާޅ ފަރާތަކަށް ލިބިގެްނެވއެވެ. މިނިސްޓްރީން  މިނިސްޓްރީން ކަ

އެންގުމުންެވސް މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަްށގެންދާނަމަ، އެ މަސައްކަްތ 

)ތިނެްއ  3ހުއްޓާނުލައި ހޭދަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، ޖޫރިމަނާކުރި ޢަދަދުގެ %

 ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދަށް އިތުރުކުރެވޭެނއެެވ. އިންސައްތަ(
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މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަްށ އެްއވެްސ ފަރާތަކުން މަސަްއކަތެއް ކޮށްފަިއވާކަްނ  )ނ(  

ވަަނ  35ވަނަ މާއްދާއާއި  34މިނިސްޓްރީއަށް އެނިގއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

މިނިސްޓްރީން  މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް

އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި ެއ ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތަްށ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައާ 

 ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފީ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ   .19

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން ފީ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ގޮތުގެމަތިން 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 

 އެދި ހުށަހެޅުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ެއދި ހުށަހަޅާނީ، ޢިމާރާތުގެ ެވރިފަރާތުންނެވެ. އަިދ  )ހ(  .21

ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުެގ އެފަދައިން 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ ގޮުތެގމަތިން، އެ ަގވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ ފަރާތަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މި ޤާނޫނުަގިއ  )ށ(  

އިތުރުން، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ަގާވއިދުަގއިާވ ބަޔާންކުރާ ލިެޔކިޔުންތަުކގެ 

 ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެއްެވސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ )ނ(  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަާވއިުދގަިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުަގއި، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ދިނުމާމެދު އެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ގޮތެއް ނިންމަިއ، އެކަން ހުއްަދއަށް އެިދ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

ސިވިލް ވަރކްސްގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭ 

މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަ 

 ން ހޯދު 

ވަނަ މާއްދާގައި ޢިމާރާތްކުރުން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބަހުގެ މާނައިަގިއ  99މި ޤާނޫނުގެ   .21

ހިމެނޭ ސިވިލް ވަރކްސްގެ ޮގތުގައި ބެލެވިދާނެ އެންމެހައި ކަމެއް ކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެަމތިން އެކަމަށް ަކނަޑއެޅިަފއިވާ 

 ރާއަކުން ހުއްދަ ހޯދަިއގެްނނެވެ.އިދާ

އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 

 ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަެތްއ ކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި   .22

ހުށަހަޅާއިރު، މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ ކަންކަްނ 

 ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިތުރުން އަްނނަނިވި ކަންކަންެވސް ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ.

އެފަދަ މަސައްކަތަކީ ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހުއްދައެއް ބޭނުންާވ  )ހ(  
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އެކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ޕްލޭނިންގ ހުއްދަ  ،މަސައްކަތެއް ކަުމގަިއވާނަމަ

 ހުށަހެޅުން؛

މަސައްކަތަީކ އެހެްނ ޤާނޫނަކުން ހުއްދައެއް ޯހދަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އެފަދަ  )ށ(  

 ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، އެފަދަ ހުއްަދއެއް ހޯދުން.

ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން 

 ފާސްކުރުން 

ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ަގާވއިދުަގިއ  )ހ(  .23

 ޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން، އެ ަގވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ ފަރާތަަކށެވެ.ބަ

ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގިއ  )ށ(  

މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންެގ ގަވާއިުދގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް 

 ުކރެހުންތަކާއި ތަފްޞީލުތައް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ފަރުމާކޮށްފައިވާ، ޢިމާރާތުގެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި  )ނ(  

ހުށަހެޅުމުން، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުަގިއވާ ޮގތުގެމަތިން ޢިމާރާތުގެ 

 ދޫކުރަންވާެނއެވެ.ކުރެހުން ފާސްކޮށް، ފާސްކުރިަކމުގެ ލިޔުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

 ހުއްދަދިނުން 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ  20މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .24

ހުށަހެޅުމުން ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން އެ ފަރާތަކަށް 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ތިީރގަިއވާ ކަންކަން ފުރިހަމަނުވަނީްސ  )ށ(  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން އެްއވެސް ފަާރތަކަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

 ހުއްދަ ދޫކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.

 ދަްއކާފައިވުްނ؛ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ފީ   (1)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައްކަްނޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއްވާނަމަ އެ ޖޫރިމަނާއެއް   (2)   

 ދައްކާފަިއވުން؛ އަދި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ  22މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ހުއްދަތައް ހުށަހަޅާފައިވުން.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ 

މަސައްކަތަށް ޒިންމާ 

 އުފުލުން 

ޢިމާރާތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ިޢމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ެއދޭއިރު ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަާކއި   .25

  ތަފްޞީލުތަކުގަިއ ެއްއވެސް މައްސަލަެއއްވާނަމަ، ެއ ކުެރހުންތަކާއި ތަފްޞީލުތައް ހުީރ 

 މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންކަން 
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ކަށަވަރުކުރުުމގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސަްއކަތްުކރާ 

ފަންނުވެރިންގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޢިމާރާތެއް ަފރުމާކުރި ފަރާތްތަކާއި ޗެްކކުރި 

 ފަރާތްތަކެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ބާޠިލުވުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  24ޤާނޫނުގެ ވަކި ޢިމާރާތަކާ ުގޅިގެން މި  )ހ(  .26

ހުއްދައެއް ދޫކުރުމަށްފަހު، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާިއދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ 

ނޑަައޅާފަިއވާ މުއްދަުތގައި ޢިމާރާތްކުރުމުެގ  އެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެުށމަށް ކަ

 ެއއް ބާޠިލުވާެނއެވެ.ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިނުާވނަމަ، އެ ހުއްދަ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ފެށުމަށް މުއްދަތެއް  )ށ(  

ނަޑއަޅާފައިުނވާ ގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް     ކަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތުގެަމތިން، އެ ގަާވއިދުަގިއ 

ބަޔާންކުރާ މުއްދަތެްއގެ ތެޭރަގއި ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ެއ މުއްދަތު ހަމަވުމާއެުކ 

 އެ ތަންތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުްއދަ ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 

 ބަދަލު ގެނައުން 

ދިނުމަށްފަހު، ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ުހއްދަެއއް  24މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .27

މި ޤާނޫނުގެ  ،އެ ހުއްދަ ދިން ކުރެހުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވެްއޖެނަމަ

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ބަދަލެއް އަންަގއިދޭ ކުރެހުމާިއ 

ތަފްޞީލު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރި އިދާރާއަށް ހުށަަހޅައި، އަލުން ހުއްދަ 

ދި އެފަދަިއން އެ ބަދަލަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މި ޤާނޫނުގެ ހޯދަންވާނެއެވެ. އަ

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާާރއިން 

 އެ ހުއްދަ ދޭންވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތައް  )ށ(  

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ  24ފާސްކޮށްދިނުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ 

ހުއްދަ ބާޠިލުވާނެެއވެ. ދެްނ ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާެގ ދަށުން ދޫކުރެވޭ އާ 

 ހުއްދައަށެވެ.

ސްޓްރަކްޗަރގެ 

މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަ 

 ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތް 

ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ހުއްދަ ދޫކުާރއިރު ޢިމާރާތްކުރުުމގެ  ވަނަ ާމއްާދގެ ދަށުން 24މި ޤާނޫނުގެ   .28

ޢިމާރާތެްއގެ ސްޓްަރކްަޗރގެ މަަސއްކަތެްއ ކުރުމަްށ  ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެ

ހުއްދައަށް އެދެންވާެނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، ޢިމާރާތުެގ ވެރިފަރާތުން އެކަމަށް ހުއްދަ 
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ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަިދ އެފަދައިން އެ ހުއްަދއަށް އެިދއްޖެނަމަ، ަގވާއިުދަގއި ހޯދުމަށް އެދި 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަންވާެނއެވެ.  ކަ

ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް 
މެދުކެނޑުމުން އަލުން 
 ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތް 

ހުއްދައެއް ދޫކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ސްޓްރަކްޗަރެގ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ހ(  .29

)ހަެއއް( މަްސ  6މަސައްކަތެްއ ފެށުމަށްފަހު، އެ މަސަްއކަތް ފުރިހަމަނުކޮްށ 

ނޑިއްޖެނަމަ ދެން އިތުރަށް މަސައްކަތް  ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަަކށް މެދުކެ

ކުރި އިދާރާއަކުން އަލުން ކުރިއަްށގެންދަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫ

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ނޑިފައިާވ  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން މެދުކެ

މަސައްކަތެއް އަލުން ފެށުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގަިއ 

ދަށުން ހުއްދަެއްއ ދީފައިވާ ފަރާތަކުްނ  މަސައްކަތްކުރާ ފަންުނވެރިންެގ ަގވާއިުދގެ

އެ ތަނެއްގެ ޙާލަތް ދެނެގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓާއި، މަސަްއކަތް 

 ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތުގެ ަބޔާނަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް 

ނެތި ޢިމާރާތްކުރެވިދާނެ 

 ޙާލަތްތައް 

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ހުއްަދ ހޯދުމަކާ ނުލައި ތިީރގަިއ ވަނަ  18މި ޤާނޫނުގެ   .31

އެފަދަ ޢިމާރާތެއް ބޭނުން ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތްތަްއ ކުރެވިދާނެެއވެ. އެހެންނަމަެވސް

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ހުއްދަ  32ކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަާވއިުދގަިއ ހުއްދަ ނެގުން އިސްތިސްާނވާ ކަމަށް ބަޔާންކުާރ  )ހ(  

 ނުވަތަ ؛ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

ދިމާވާ ކުއްލި ޙާލަތެްއގެ ސަބަބުން ދުރާލާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ވަގުތު ނުލިބޭ  )ށ(  

 މަސައްކަތްތައް. އެފަދަ ޙާލަތްތަކަކީ:

 ނުވަތަ ޞިްއޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް؛ ުނވަތަމީހެއްގެ ފުރާނަ   (1)   

މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ ޙާލަތަކުން   (2)   

 ނުވަތަ ؛ ސަލާމަތްކުރުމަށް

ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން ކުއްިލގޮތުަގިއ   (3)   

 ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތައް.
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ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލެއް 

ފަދަ ބިމެއްގައި 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަ 

 ދޫނުކުރުން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަތްތަކުގަިއ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ  )ހ(  .31

އިދާރާއިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުުމގެ ހުއްދަ 

 ދީގެންނުވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދައަށް ެއދޭ ބިމަކީ ނުވަތަ ތަނަީކ ނުަވތަ ޢިމާރާތް   (1)   

ހުރި ބިމަކީ ނުވަތަ ތަނަކީ އެއްގޮތުން ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ިގނަ ގޮތްގޮތުްނ 

 ޤުދްރަތީ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަިތވެދާނެ ފަދަ ބިމެއް ނުވަތަ ތަނަކަށް ވުން؛

  އެ މަސައްކަތަކާ ުގޅިގެން މީހަކަށް، ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތަކަށް ނުވަަތ   (2)   

އެ ޢިމާރާތާ އިންެވގެންާވ އެެހން ޢިމާރާތަކަށް، ނުވަތަ ބިމަކަށް ނުވަަތ 

ތަނަކަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާވުން ނުވަތަ ދިމާވެފައިާވ ނުރައްކަލެްއ 

 އިތުރަށް ގޯްސވުމުގެ ފުރުޞަުތ ބޮޑުވުން.

އި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފަދަ ތަންތަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަންތަނުގެ މި މާއްދާގަ )ށ(  

މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީންނާއި ހުއްދަދޫކުރާ އިދާާރތަކުން ޢާންމުކޮށް 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ 

 ހުއްދަ ދޫކުރުން 

އެ ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ  ،ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ )ހ(  .32

ޢިާމާރތުްކރުަމށް ހްުއދަީދފައިވާ ުކެރހުްނތަކާ ެއއްގޮަތށްކަަމށް ބާަޔނޮްކށް       

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުެގމަތިން، މިނިސްޓްރީން 

ނަޑއަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.  ކަ

ގޮުތގެމަތިން ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ  )ށ(  

ހުއްދައަށް އެދި، ތިީރަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮްތތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޢިމާރާތެއްގެ ބަެއއް ުނވަަތ ޔުނިޓެްއ ހަދާ ނިމިގެން، ހަމައެކަނި   (1)   

 ހުށަހެޅުން؛އެބަޔަކަްށ، އެ ޢިމާރާތެްއގެ ެވރިފަރާތުން ހުއްދައަށް އެދި 

ޢިމާރާތް އެކުަގއި ހަދާ ނިމިގެން އެ ޢިމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތުން ހުއްދައަްށ   (2)   

 އެދި ހުށަހެޅުން.

ވަގުީތގޮތުން ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަާވއިުދގަިއާވ  )ނ(  

ދިރިުއޅުމުެގ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކުްނ ވަގުތީ 
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ހުއްދައެއް ޫދކުރެވިދާނެެއވެ. ައދި އެފަދަ ވަގުތީ ުހއްދަެއއްެގ ދަށުން ޢިމާރާތެއްގެ 

ބޭނުން ހިފަންވާނީ އެ ހުއްަދިއގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، އެ ުހއްދަިއގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތަކަެށވެ.

އިވާ ޙާަލތްތަކުަގއި ޢިމާރާތް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ  30މިޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭެނ އުސޫލު މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތެއްގެ ބޭނުންހިފަން 

 ފެށުން 

ވަިކ ޢިމާރާތަކަށް ، މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތަކށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު )ހ(  .33

ޢިމާރާތެއްގެ ބަޔަކަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ 

 ލިޔުމުން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ެއ ޢިމާރާތެއްގެ ބޭނުން ކޮށްގެްނނުވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ތިރީަގިއވާ ކަންކަްނ ކުރުމަކަށް އެ މާއްދާ  )ށ(  

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 ޢިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތުގައި މީހަކު ބެހެއްޓުމަށް؛  (1)   

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ  32މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

ވަގުީތގޮުތން ދިިރއުޅުމުެގ ހްުއދަެއއް ދޮޫކށްަފއިާވ މްުއދަަތށް،        

 އެ ޢިމާރާތުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބަެއއްގެ ބޭނުންހިފުމަށް.

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ބޭނުންނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ޢިމާރާތް  )ނ(  

ބޭނުންކުރަން އެދޭނަމަ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްަފއިވާ އިދާރާގެ ހުއްަދ 

ހޯދަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.

)ނ( އާ ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާުފވެއްެޖނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ     މި މާއްދާގެ )ރ(  

 ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެަމތިން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެެއވެ. 90

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 
ހޯދުމަކާ ނުލައި 
 މަސައްކަތްކުރުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަައކާ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން  18މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .34

ނުލައި މަސައްކަތެއް ކުރަމުންގެންދާކަން ނުވަތަ ކޮށްަފއިާވކަން، ހުއްދަ ދޭ 

އިދާރާއަކަށް ފާހަަގކުރެިވއްޖެަނމަ، އެ މަސައްކަެތއް ހުއްުޓވަިއ، އެ ޢިމާރާތް 

 ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަންވާނެެއވެ.

މަސަްއކަތް ހުްއޓުވައިފިނަމަ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން  )ށ(  

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފިނަމަ، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ަގާވއިދުަގއިާވ 
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ގޮތުގެމަތިން އަލުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދިޔުުމެގ ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތް 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ން ހުއްދަ ދޭންވާނީ، ހުއްދައަްށ އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށު )ނ(  

   ކުރެހުންތަކާއި ތަފްޞީލުތަްއ ހުރީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަާކއި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ބިލްޑިންގ ކޯޑާ ެއްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިންތޯ 

 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ފަދައިން ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ކޮށްފަިއާވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކުރާ  )ރ(  

މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވަނީ ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކާއި ބިލްޑިްނގ 

ކޯޑާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ކަމުގައިުނވާނަމަ، އެ މަސައްކަެތއް ނުވަތަ އެ ތަނެއް 

ައންގަންވާނެެއވެ. އަދި  އެ ަގާވއިދުތަކާއި ބިްލޑިންގ ޯކޑާ ެއއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް

އެފަދައިން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުކުރުމަކީ ޢިމާރާތުގެ 

 ވެރިފަރާތުގެ ޒިންާމއެެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ފަަދިއން ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެންގުމުން، އެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ  )ބ(  

ނެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ނުލައި މަސައްކަްތ ކުިރއަްށގެންދިޔުމަކީ ުނވަތަ އެ ތަ 

 މަނާކަމެކެވެ.

 5,000/-މި މާއްދާގެ )ބ( އާ ޚިލާފުާވ ފަރާތެއް، ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،  )ޅ(  

)ފަސްލައްކަ( ރުިފޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  500,000/-)ފަސްހާސް( ރުފިޔާާއއި 

ނަޑއަާޅ  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި އެކަްނ 

ރި ތަކުރާރުކުރަމުންދާނަމަ، އެފަދައިން ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ދުަވހަކަށް، ޖޫރިމަނާކު

 )ތިނެއް އިންަސއްތަ( އިތުރަށް ޖޫރިމަނާކުރެޭވނެއެވެ. 3ޢަދަދުގެ %

މަސައްކަތް 

ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުން 

 ދޫކުރުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި، ހުއްަދެއްއ  )ހ(  .35

 އެދިއްޖެނަމަ،ނެތި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުާރ އިދާރާައކުން ެއ ޢިމާރާތަކަށް އަންނަނިިވ 

 ޙާލަތްތަކުގަިއ، މަސަްއކަތް ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުެމއް ދޫކުރެިވދާނެއެވެ.

އެ މަސައްކަަތކީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ   (1)   
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 ުނވަތަ  ؛މަސައްކަތަކަްށވުން

       ވަނަ މާއްދާގައި  18އެ މަސައްކަތަކީ ިމ ޤާނޫނުގެ   (2)   

ބަޔާންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލަިއ ކޮށްފަިއާވ 

 މަސައްކަތަކަްށވުން؛ ުނވަތަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ  30އެ މަސައްކަތަކީ މި ޤާނޫނުެގ   (3)   

 މަސައްކަތަކަްށވުން.

ދަށުން މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާކަުމގެ ލިުޔމެއް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ހުށަހަޅާއިރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި މަސަްއަކތްކުރާ ފަންނުވެރި 

މަސައްކަތްތެރިންެގ ަގާވއިދުެގ ދަށުން ހުއްދަ ދީފަިއވާ ަފރާތަކުން އެ ތަެނއްެގ 

 ހަޅަންވާނެެއވެ.ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯެޓއް ހުށަ

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ނ(  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކުން މަސަްއކަތް ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުްނ 

 ދޫކުރަންވާނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 3( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )2މާއްދާގެ )ހ( ގެ )މި  )ރ(  

ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަުކގައި ޢިާމރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިާދރާއަކުން މަސަްއކަތް 

ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުން ދޫުކރަންވާނީ، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ަގވާއިުދގަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  24ހެން އޮތުމަކުން، މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ މި )ބ(  

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދުމުން އެ ފަރާތް 

 އިސްތިސްނާެވގެނެއްުނެވއެވެ.

ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ 

 ގެނައުން  ތަނަކަށް ބަދަލެއް 

ފަރާތުން  ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެްއގެ ެވރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ތަެންއ ބޭނުންކުރާ )ހ(  .36

އެ ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުްއދައާ ޚިލާފަށް އެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ ތަނުގެ ބައެއް 

ނެގުމަކީ ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަީކ ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަކީ ނުވަތަ ހުރަހެއް ކުރިމަތިވާ 

 ފަދަ އެނޫންވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފަިއވާކަްނ  )ށ(  

    އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ެއނގިއްޖެނަމަ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުާރ 

 އިދާރާއަށް ެއކަން އަްނގަންވާެނއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފަިއވާކަްނ  )ނ(  

ތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫުކރާ އިދާރާއަްށ އެނގިއްޖެނަަމ، އެފަދަ ތަނަކުްނ ޢިމާރާ

ކުރަމުންއައި ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އަލުން ކުރުމަށް ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލެްއ ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް 

މާރާތުގެ ެވރިފަރާތަށް ލިޔުމަކުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުާރ އިދާރާއިން ޢި

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 5,000/-މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއް، ކަމުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ބަލައި،  )ރ(  

)ފަސްލައްކަ( ރުިފޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  500,000/-)ފަސްހާސް( ރުފިޔާާއއި 

ނަޑއަާޅ  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެެވ. އަދި ެއކަން ތަކުރާރުކުރަުމންދާނަމަ، އެފަދައިން 

ންަސއްތަ( )ތިނެއް އި 3ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަްށ، ޖޫރިމަނާކުރި ޢަދަދުގެ %

 އިތުރަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެެއވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ 

މަސައްކަތްތަކާމެދު 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް 

     ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެްއވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފަިއވަނީ މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ  )ހ(  .37

ހުއްދަދޫުކާރ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

އެ އިދާާރއަކުން މިނިްސޓްރީއަށް އެ މައްސަލަ  ،އިދާރާއަކަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެްއގައި 

ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން އަދި ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ 

ގަާވއިދާ އެްއގޮތްާވ ޮގތުގެމަތިން ަގވާއިދާ ިޚލާފުވި ފަރާތާމެދު 

 ފިޔަވަުޅއަޅަންވާެނެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުާރ އިދާރާއިން މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންާގ  ށ()  

އެންގުމަކަށް ަގވާއިދާ ޚިލާުފވި ފަރާތުން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އެ ފަރާތާމެދު 

ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އެންގުމެއް އެްނގޭ ފަރާތަކުން އެ އެްނގުމާ ެއއްގޮތަްށ މި  )ނ(  

 ،ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެްއ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 

މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެްއގެމަތިން އެ ތަނެއް ތަޅާލުމުގެ ނުވަތަ އެ ތަން 

    ގެނައުމުެގ ާބރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ނެގުމުގެ ުނވަތަ އެ ތަަނށް ބަދަލެއް

 ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ ުގޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދަްށ  )ރ(  

 ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޒިންމާ އުފުލަންވާނެެއވެ.

      މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއް، ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،  )ބ(  

)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާާއ  50,000/-)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާިއ  5,000/-

ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްްޓރީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. 

ނަމަ، އެފަދައިްނ ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ އަދި ެއކަން ނުހުއްަޓއި ތަުކރާރުކުރަމުންދާ

)ތިނެއް ިއންސައްތަ( އިތުރަްށ  3ދުވަހަކަށް، ޖޫރިމަނާކުރި ޢަދަދުގެ %

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެެވ.

ހުއްދަދޭން އިންކާރުކުރާ 

ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ އެއްވެސް ުހއްދަެއްއ ދިނުމަށް ހުއްދަދޭ  )ހ(  .38

އިދާރާއަކުން އިންކާުރކުރާނަމަ، ނުވަތަ ހުއްދަނުދީ ހިފަހައްޓާނަމަ، އެކަމުެގ 

 ޝަކުވާ މިނިސްޓްީރއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ  )ށ(  

ސަލަެއއް ބަލައި، އިދާރީ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީން އެ މައް

އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ައޅަިއ، މައްސަލައަށް ަޙއްލެްއ 

 ހޯދައިދޭންވާނެެއވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ބިލްޑިންގ ކޯޑު 

ބިލްޑިންގ ކޯޑުގެ 

 މަޤްޞަދު 

އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބިލްޑިންގ ކޯެޑްއ   .39

 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްތަކަކީ ރައްކާތެރި ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމަށާއި އެ ތަންތަން ބޭނުންކުރާ  )ހ(  

 ؛ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިޭބނެ ރައްކާތެރި ތަންތަނަށް ހެދުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަްށ ޢިމާރާތްތަކަކީ އެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް  )ށ(  

 ؛ތަނަވަްސކަން ލިބޭ މާޙައުލަކަށް ހެދުން، މަގުފަހިކޮށްދޭ

ހާދިސާއެއް މެދުވެިރވާ ާޙލަތްތަކުގައި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް  )ނ(  

ެއފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ސަލާމަތްެތރިކަމާއެކު ޢިމާރާތުން  ،ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމާއި
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 ؛ނިކުމެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް މަގުފަހިކުރުން

 ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްީޤއަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮަތކަށް ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރެވުމާއި، )ރ(  

 ޢިމާރާތްކުރެވުމާއި، ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

އެއްގޮތަށް ބިލްޑިންގ ކޯޑާ 

 ޢިމާރާތްކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކާއި   .41

ތަފްޞީލުތަކާއި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތަާކއި، ޢިމާރާތްތަްއ 

 ހުންނަންވާނީ، ބިލްޑިންގ ޯކާޑ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 ބިލްޑިންގ ކޯުޑަގއި އަންނަނިިވ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެެއވެ.  .41 ބިލްޑިންގ ކޯޑުގެ ބައިތައް 

 އަދި  ؛ޢިމާރާތަކުން ޙާޞިލުވާންޖެހޭ ކަންކަން )ފަންކްޝަނަލް ރިްކވަޔަރމަންޓް( )ހ(  

ޢިމާރާތަކުން ޙާޞިލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަުކގެ މިންަވރު )ޕަރފޯމަންސް  )ށ(  

 އަދި  ؛ކްރައިޓީިރއާ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަކންކަން ޔަޤީންކަމާއެުކ  )ނ(  

 ނުަވތަ ؛ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ގޮެތއް )ކޮމްްޕލަޔަންސް ޑޮިކއުމަންޓް(

މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތެއް ހުށަހަޅާނަމަ،  )ރ(  

ޙާޞިލުވާނެކަން ދެނެގަެނވޭނެ ގޮތެއް )ވެރިފިކޭޝަްނ ބިލްޑިންގ ޯކޑުެގ މަޤްޞަދު 

 މެތަޑް(.

ބިލްޑިންގ ކޯޑު 

 ގެޒެޓުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓްރީން ބިލްޑިންގ ކޯުޑ  41މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .42

އެކުަލވާލުމަށްފަހު އެ ކޯޑު ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގައި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ. 

ގ ޯކޑުެގ އެްއވެސް ބަޔަަކށް ަބަދލެއް ގެނެިވްއޖެަނމަ،         އަދި ބިލްޑިން

 އެ ބަދަލެއްެވސް ދިވެހިސަރުާކރުގެ ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.

ވަނަ ާމއްދާެގ  41ބިލްޑިންގ ޯކޑުަގއި ހިމެނޭ ަބއިތަުކގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

ލިޔުންތަކެއް ކަމުަގިއވާތީ،  )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާްނުކރާ ލިޔުންތަކަކީ ފަންނީ

 އެ ލިޔުންތައް އިނގިރޭސި ބަުހން ޝާއިޢުކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން 

ގަވާއިދަކުން ިއސްތިސްނާކޮށްފައިނުާވ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  )ހ(  .43ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
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މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 ބެލުން 

ކޮންމެ މަސައްަކތެއްވެސް ކުރެވެީނ  ކޮންމެ ޙާލަތެއްގަިއ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ހުއްދަދެވިފަިއވާ ގޮތަށްޯތ ބެލުމަށްޓަކައި، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުްނ 

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން މީހަކު 

 ެއވެ.ޢައްޔަންކުރަްނވާނެ

މަނާކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކުާރ  މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވުމަކީ  )ށ(  

ފަރާތަކާމެދު ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން ފިޔަވަުޅއަޅަްނވާނެެއވެ.

ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ އެ މަސަްއކަތެއް ކުރާ ފަރާތުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ނ(  

ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާުތގެ އެްއވެސް މަޞްލަޙަެތްއ އޮންނަ ފަރާތަކަށް 

 ވެގެންުނވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ 

 ޓެސްޓުތައް 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަށްގެންދާ ފަރާތަކުން، )ހ(  .44

ބޭުނންކުރާ ތެަކތި ޓެސްުޓުކުރމުގެ ަގާވިއދުަގއި ބަާޔންކުރާ ެޓްސުޓތަްއ،       

ނޑައަޅާަފިއވާ ގޮތަށް ކުރަްނވާނެެއވެ.  އެ ަގވާއިުދގައި ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޓެސްޓެއް ހެދުުމން އިސްތިސްނާެއއް  )ށ(  

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހޯދަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ެއކަން 

ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުުރމުގެ ަގވާއިުދަގއި އެ އިސްިތސްނާއެއް ެދވޭނެ ކަމަްށ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުަގއި، އެ އިސްތިސްާނއެއް މިނިސްްޓރީއަށް ދެވިދާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
ޤާނޫނާ ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ މި  )ހ(  .45

، ހިނގައިފިކަން ޢިމާރާތްކުރުާވ ފަރާތަށް އެނގިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތުން

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަށް ެއކަމެއް އަންގަްނާވނެއެވެ.

އެްނުގންތައް، މިނިސްޓްީރގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އަންާގ  )ށ(  

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީއަްށ 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އެންގުން ލާޒިުމވާ ކަެމއް ނާންަގއި ހުރުމަކީ  )ނ(  

 މަނާކަމެކެވެ.

 5,000/-ކަުމގެ ކުޑަބޮޑުމިަނށް ބަލައި، މި މާއްދާގެ )ނ( އާ ޚިލާފުާވ ފަރާތެއް،  )ރ(  

)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ  50,000/-)ފަސްހާސް( ރުފިޔާާއއި 
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 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ 

 ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަުތގެ  43ޤާނޫނުގެ މި  )ހ(  .46

ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްަޔންކުރާ ފަރާތްތައް ޢައްޔަްނކުަރންޖެހޭނެ ޙާލަތްތަކާއި، 

އެމީހުން ފެންވަރު ބަލަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަާކއި، އެީމހުން އަދާކުރަންޖެހޭ 

ރާގައި މަސަްއކަތްުކރާ ފަންނުވެރިންގެ ވާޖިބުތައް، ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ދާއި

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި ޮއންނަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަުތގެ  43މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

މި ޤާނޫނާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ، ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް

ްއކަތްކުރާ ަފންނުވެރިންގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުމަީކ ދާއިރާަގއި މަސަ

 މަނާކަމެކެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަުތެގ ފެންވަރު ބެލުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ެއއްެވސް  )ނ(  

ފަރާތަކުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޢަަމލެއް ހިންގައިފިނަމަ، 

މަސައްކަތްކުާރ ފަންނުެވރިންގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގިއ 

 ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތަކާމެދު ިފޔަވަުޅއެޅޭެނއެވެ.

ހުއްދައާ އެއްގޮތަށް 
މަސައްކަތްކުރުމުގައި 
ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢިމާރާތްކުރުުމގެ މަަސއްކަތްކުާރ ފަރާތްތަުކން އެ މަަސއްކަތް  )ހ(  .47

ރަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުތަާކ ެއއްގޮްތާވ ކު

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި މާއްާދގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. )ށ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ     )ނ(  

 ދަށުން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ. ވަނަ މާއްދާގެ 90

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީެވފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިނުޮކށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް،  )ރ(  

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ޙާލަތްތަުކގަިއ، މި މާއްދާެގ    

 )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރުން އިސްތިސްނާވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަެތއް ކުރަންވާީނ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުާރ  )ބ(  

 އިދާރާއަކުން ހުއްދަދީފަިއވާ ުކރެހުންތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިުދގައި ޢިމާރާތްކުރުމުެގ  )ޅ(  

     ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްަތުކގައި މި މާއްާދގެހުއްދަ ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށް 
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 )ބ( އަށް ޢަމަލުކުރުން އިސްިތސްނާވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސަްއކަތެއް ހިނގާ ތަނެްއގަިއ މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  )ކ(  

ހަދާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުކަމެްއ ހިނގާކަން ނުވަތަ ހިނގައިފިކަން ޢިމާރާތްކުރާ 

އެނގިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް އެނގޭނެކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ކަމެއް    ފަރާތަށް

އެ ތަނެއްަގއި ހިނގާނަމަ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަށް ޢިމާރާތްކުރާ 

 ފަރާތުން އެކަން އަންގަްނވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން އަންގާ އެްނގުންތަުކގެ މަޢުލޫމާތު،  )އ(  

 ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއިން މިިނސްޓްރީއަށް އަްނގަންވާެނއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން އަންގަންޖެހޭ ކަމެއް ނާންގައި ުހރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. )ވ(  

ނަޑއެިޅފައިވާ ަވކި ޚާއްަޞ  )މ(   ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިުދަގއި ކަ

ކުރަމުންދާިއރު، އެކަެމއް ކުެރވެނީ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަެކއް 

ދީފައިވާ ުހއްދައާ އެްއގޮތަށްޯތ ބެލުމަށްޓަކައި، ެއކަމަކަށް ުހއްދަދީފައިާވ ފަރާތެއް، 

އެ މަސައްކަެތއް ކުރާ ވަގުުތގައި އެ މަސަްއކަތްކުރާ ތަުނގައި ހުންނަ ގޮތަށް 

 ވެ.ހަމަޖައްސަންވާެނއެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން

ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރި 

 ނޫން ޢިމާރާތް 
އެްއވެސް ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބައެއް ެއއީ ިޞއްޙީގޮތުން ރަްއކާތެރި  )ހ(  .48

ނޫން ތަނެއް ކަމަށް ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް ފާހަަގކުެރވިއްޖެނަމަ، އެކަން 

އިދާރާއަްށ ނުވަަތ ފާހަގަކުރެޭވ ފަރާތަކުން، ިޢމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުާރ 

 މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އަންަގންވާނެެއވެ.

ޞިއްޙީގޮތުން ަރއްކާތެިރ ނޫން ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ބެލެޭވ ތަނެއްެގ މަޢުލޫމާތު  )ށ(  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކަްށ ލިބިއްޖެނަމަ، ެއކަން މިނިސްޓްރީއަްށ 

މަޢުލޫމާތު ބެލުމަށްފަހު، އެ ޢިމާރާތަކީ އަންގަްނވާނެެއވެ. ެއގޮތުން ހުށަހެޅޭ 

ޞިއްޙީގޮތުން ރަްއކާތެރިނޫން ޢިމާރާތެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޢާންމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކަާމގުޭޅ އިދާރާއަށް އެކަްނ 

 އަންގަްނވާނެެއވެ. ވަކި ޢިމާރާތަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާެތރި ނޫން ޢިމާރާތެއް 

ނަޑއަޅާނީ، ކަމާގުޅޭ އިދާރާއިންނެވެ.  ކަމަށް ކަ

ވަކި ޢިމާރާތަކީ ޞިއްީޙގޮތުްނ ރައްކާތެރި ނޫން ޢިމާރާތެއް ކަމުގައި މި މާއްދާެގ  )ނ(  

ނަޑއަަޅއިފިނަމަ، ތިރީގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން  )ށ( ގެ ދަށުން ކަމާގުޅޭ އިާދރާއިން ކަ
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ލަތު ރަނގަޅުކުެރވެންދެްނ    ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޢަމަލުކޮށް، ޢިމާރާތުގެ ޙާ

 އެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކޮށްގެންނުާވނެއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަްށ         (1)   

އެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތުގެ ނިޒާމެއް ބަލައި ތަޙްލީލުކޮށް، 

 އަދި ؛ރިޕޯޓެއް ތައްޔާުރކުރުން

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮަތށް ޢިމާރާތުގެ   (2)   

 ވެރިފަރާތުގެ ޚަރަދުަގއި ެއކަެމއް ރަނގަުޅކުރުން؛ އަދި 

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރަްއކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކަމާުގޭޅ   (3)   

 އިދާރާއިން އަްނގާ ގޮެތްއގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.

ޢިމާރާތެއް ގިނަ ުދވަސްެވ ބާުވމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޢިމާރާަތކަށް އަުރވާފައި ހުިރ  )ހ(  .49 ޢިމާރާތް ނުރައްކާތެރި 

ބަރުދަނެއްގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ޢިމާރާތެއްގައި ކޮށްފަިއވާ މަސައްކަެތއްގެ ފެްނވަުރ 

ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދިމާވާ ހާދިސާއެްއގެ ސަބަބުްނ ނުވަތަ އެނޫންވެްސ 

ސަބަބަކަށްޓަކަިއ ޢިމާރާތަކަށް މެދުވެރިވެފަިއވާ ޙާލަތަުކން އެ ޢިމާރާތަީކ 

ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތެއް ކަަމށް ނުވަތަ ނުަރއްކާތެރި ިޢމާރާތަކަށްވުން ގާތް 

ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، އެކަން ާފހަގަކުރެވޭ ފަރާަތކުން، 

ކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް އެކަެމއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަ

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

ދަށުން ހުއްދަދޫކުރާ އިާދރާއަކަށް ލިބުމުން އެކަްނ މިނިސްޓްރީއަށް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އަންގަްނވާނެެއވެ. ެއގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނާއި

ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ބެލުމަށްފަހު، އެ ޢިމާރާތަކީ ނުރައްކާތެރި 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  ޢިމާރާތެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ކަ

ވަކި ޢިމާރާތަކީ ނުަރއްކާތެރި ޢިމާރާތެއް ކަމުަގއި މި މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން  )ނ(  

ނޑަައޅައިިފނަމަ، އެ ޢިމާރާތް ދެން ބޭނުންކުރަންވާނީ،      މިނިސްޓްރީން  ކަ

އެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ، ުހއްދަދޫކުާރ އިދާރާއިން އަލުން 

 ދޫކުރުމުންނެވެ.

ވަކި ޢިމާރާތަކީ ނުަރއްކާތެރި ޢިމާރާތެއް ކަމުަގއި މި މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން  )ރ(  
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ނަޑއަަޅިއފިނަމަ،  ތިރީގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޢިމާރާތުގެ މިނިސްޓްރީން ކަ

 ވެރިފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަްށ         (1)   

އެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ބަލައި ތަޙްލީލުކޮށް ރިޕޯޓެއް 

 އަދި  ؛ތައްޔާރުކުރުން 

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަްށ   (2)   

 ވެރިފަރާތުގެ ޚަރަދުަގއި ެއކަެމއް ރަނގަުޅކުރުން.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު 1މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) )ބ(  

ރާތާމެދު އެކަމެއް ރަނަގޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތް ތަޅާލުމަށް، ނުވަތަ ޢިމާ

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ  ،އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަްށ މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެަނމަ

އިދާރީ ަގވާއިުދަގއި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގަިއ އެ ޢިމާރާތަކާމެދު 

ސަބަުބ ބަޔާންކުރުމާއެކު އެ ިޢމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް  ،ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިން ޢިމާރާތުގެ  މި )ޅ(  

ވެރިފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމުން، ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ފަރާތަކަށް 

 ދޭންވާނެއެެވ.

ެއކަންކުރުމަށް  ،މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުްނ އަންގާ އެންގުމުަގިއވާ ކަްނކަން )ކ(  

ެއކަމެއް  ،އްދަތުގެ ތެރޭަގިއ އެ ފަރާތަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަދެވިފަިއވާ މު

ރަނގަޅުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާުރ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އެ ޙާލަތުަގއި، 

އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

 ދައްކަްނވާނެެއވެ.ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް 

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ގޮތް ފިޔަަވއި އެެހން ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް  )އ(  

ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިެވއްޖެނަމަ ނުވަތަ ތަނަކަށް ނުވަަތ 

ބަޔަކަށް ެގއްލުމެްއވެއްޖެނަމަ، އެ ލިބުނު ގެއްލުމެްއެގ ޒިންމާ ޢިމާރާތުގެ 

 ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )އ( އާ ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ     )ވ(  
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ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން 
 ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ުނަވތަ ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ތެރޭަގއި ނުވަަތ  )ހ(  .51

ޢިމާރާތެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަަކށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް 

ނުވަތަ އެހެން ޢިމާރާތަކަށް ުނވަތަ ވަަށިއގެންވާ ވެްއޓަށް ެގއްލުމެއްވާނެ ގޮތަކަްށ 

 ކުރުމަކީ މަާނކަމެކެވެ. އެ މަސައްކަެތއް

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެްއވެްސ ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަްށ  )ށ(  

 500,000/-)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި  5,000/-ބަލައި، އެ ފަރާތެއް 

)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ެދމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

ނަޑއަޅާ ފަރާތަަކށް ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި  މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

މަސައްކަތް ކުާރގޮތް އިޞްާލޙުނުކޮށް އެކަން ތަކުރާރުކުަރމުންދާނަމަ، އެފަދައިން 

)ތިނެއް އިންަސއްތަ(  3ޖޫރިމަނާކުރި ޢަދަދުގެ % ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަްށ،

 އިތުރަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަެތއް ކުރަމުންދާ ކަމުެގ  )ނ(  

މަޢުލޫމާތު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ިލބިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ 

 ން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.ތިރީގަިއވާ ގޮުތގެމަތި

އެ މަސައްކަެތއްގެ ސަބަބުްނ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިެވއްެޖނަމަ ނުވަތަ   (1)   

ކުރިމަތިވުން ގާތްނަމަ، ޢިމާާރތްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ަވގުުތން ހުއްޓާލަން 

 އަދި ؛ އެންގުން

އެ ނުރަްއކަލުން ސަލާމަތްވާނެ  ،އެފަދަ ނުރައްކަލެއް ދިާމވި ަސބަބުތަކާއި  (2)   

ގޮތްތައް ހިމެނޭ ރިޕޯެޓްއ ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތްުކރާ ފަރާތަށާއި 

 އަދި  ؛ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް އެންުގން

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓަްށ ބެލުމަށްފަހު 2މި އަކުުރގެ )  (3)   

ފެންނަނަމަ،  މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދިޔުްނ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް

ނުވަތަ މަސައްކަތް ރަނގަޅުޮކށްގެން ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް ފެންނަނަމަ، 

 އެގޮަތކަށް ކުރިއަްށގެންދިޔުމަްށ ހުއްދަދިނުން؛ އަދި

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓަްށ ބެލުމަށްފަހު 2މި އަކުުރގެ )  (4)   
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ޢިމާރާތަކާމެދު މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދިުޔމަށް ނުފެންނަނަމަ، އެ 

ޢިމާރާތްުކރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިުދގަިއ ބަޔާންކުާރ ، ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ސަަބބު ބަޔާންކޮށް ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް 

 އެންގުން.

އެކަން ކުރުމަްށ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުުމގަިއވާ ކަްނކަން )ރ(  

ދެވިފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ އެ ފަރާތަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ، ެއކަމެްއ 

ނަޑއަާޅ  ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަަމށް ހިނގާ ޚަރަދު، 

ދާރީ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އި

 މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަްނވާނެެއވެ.

ކުރަމުންދާ ނުވަތަ 
ކޮށްނިމިފައިވާ 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްތައް ބަލައި 

 ޗެކްކުރުން 

، ބެލުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްނިމިފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ ެފންވަރު  )ހ(  .51

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިާދރާއަކުން ބޭނުންެވއްޖެ 

ހިނދެއްގަިއ، ެއ ތަނެްއގެ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމަުކން އެންގުމަށްފަހު، 

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ ތަނެއް ބަލައި 

ވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ޗެކްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ނު

 ވަނުމަށް އެ ތަނެްއގެ ވެރިފަާރތުން ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަްތތަކާ ގުިޅގެން ޢިމާރާތްުކރުމުގެ މަސައްކަްތ  )ށ(  

ހިނގަމުންދާ ތަނަކަށް ަވންނަން މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުެގ 

ހުއްދަދޫކުރާ އިދާާރއަކުން ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެދިއްޖެ ހިނދެްއގަިއ 

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ތަނެއްަގއި ބަލަހައްާޓ 

ކަމާގުޅޭ ިލޔުންތައް ނުވަަތ ފޮތްތައް ނުވަތަ ރެޯކުޑތައް އެ ފަރާތަްށ 

 ދައްކަންވާެނއެެވ.

)ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެ ތަނަށް 

ވަދެޭވވަުރގެ އާނަގއެއް ހެދިދާނެއެވެ. އަދި ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ 

ކުރެވިފަިއވާ ެއއްެޗްއެގ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުން

ސާމްޕަލެއް، އެ އެްއޗެއް ތަްޙލީލުކޮށް ބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، އަެގްއ 
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ނަޑއަޅާ ފަރާތަކަށް  ދެއްކުމަކާ ނުލައި މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

 ނެގިދާނެއެެވ.

ހު އެ ޢިމާރާތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޢިމާރާތެއް ބަލައި ެޗކްކުރުަމށްފަ )ރ(  

އެސެސްމަންޓެްއ ހަދަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ިޢމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ނަޑއަޅައި އަންަގއިފިނަމަ، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ  ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ކަ

ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން އެ ޢިމާރާތުގެ ެއސެސްމަންޓެްއ 

މާގުޅޭ ރިޕޯޓެްއ ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްީރއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ހެދުމަށްފަހު، ކަ

ނަޑއަޅާ އިދާާރއަކަށް ޢިމާާރތުގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  ކަ

މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއާވ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު ޢިމާރާތުގެ ފެންވަރުަގިއ  )ބ(  

ޢިމާރާތް ރަނގަޅުކުރުމަށް މައްސަލަެއއް ވާކަމަށް ާފހަގަކުރެިވއްޖެނަމަ، 

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުާރ އިާދރާއަކުން ޢިމާރާތުެގ 

 ވެރިފަރާތަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މަސައްކަތްކުެރވެމުންދާ  )ޅ(  

ރުމުެގ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާާރގެ ސަރަޙައްދަކަށް މިނިސްޓްރީްނ ނުވަތަ ޢިމާރާތްކު

ފަރާތުން ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަްޞދުގައި ހުރަސްއެޅުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )ކ(  

ހުއްދަ ދޫކުާރ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

އިދާރާއަކުން އަްނގާފަިއވާ އެންގުމަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތެގމަތިން އެ ތަނެއްގެ 

ވެރިފަރާތުން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާާއއި  5,000/-އިދާރީ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮުތގެަމތިން އެ ފަރާތެްއ 

)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  500,000/-

އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްީރއަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުމުގެ ުހއްަދ ދޫކުރާ އިދާާރއަށް 

ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި އެ މަަސއްކަތް ހުްއޓާނުލައި އެކަން ަތކުރާރުކުރަމުންދާނަމަ، 

)ތިނެްއ  3ރިމަނާކުރި ޢަދަދުގެ %އެފަދައިން ތަކުރާުރކުރާ ކޮންެމ ދުވަހަކަށް، ޖޫ

 އިންސައްތަ( އިތުރަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ބަލާ ބެުލމެއްގެ ތަފްޞީލުތަާކިއ  )އ(  

ރިޕޯޓުތަކުގެ ކޮޕީ، ޢިމާރާތްުކރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުެގ 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީއަށް ތެރޭގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގައި 
ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ 

ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ 
 މަޤްޞަދު 

ތަކެތީގެ އުފެްއދުން  ދަތަކެތި އެތެރެކުރުމާިއ، އެފަރާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކު  .52

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، އެ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢިމާރާތްކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރާ ތަކެއްާޗއި އެ ަތކެތި ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ ފެންވަރާއި މިންަގނޑު ރަނގަުޅ 

 ފެންވަރެްއގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 
ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި 

 އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން  55ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫުނގެ   .53

އެހެން ކޮންމެ ެއއްެޗްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފައްދަިއ  ،ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބާވަތްަތއް ފިަޔވައި 

 ހިރާއްޖެއަށް އެތެެރކޮށް، ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.ނުވަތަ ދިވެ

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 
 ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުން 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  )ހ(  .54

ނޑައެޅުުމގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމާުގޅޭ  ުއޫސލުތައް ކަ

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންެވއެެވ.

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާނީ، ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  )ށ(  

ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުުމގެ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ެއ ަގާވއިދުގެ ދަށުން ުހއްދަ 

 ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަެކވެ.

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަަކއި، ޢިމާރާތްކުރުމުެގ  )ނ(  

ދާއިރާަގއި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ޓެސްޓުކުެރވޭ ފެންވަރުގެ ލެބޯޓްރީެއއް، 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ ގަާވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން  

)ބާރަ( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  12ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ މި 

 ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށާއި، އެ ތަކެތި  )ހ(  .55 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ބާވަތްތައް 
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ބޭނުންކުރަނީ ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއކަން ކަަށވަުރކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި، 

ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެެރކުރުމާއި، އެ ަތކެިތ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފެއްދުްނ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ އިޚްިތޔާރު މިނިސްޓްރީއަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންޓްޯރލްކުރެވޭ ާބވަތްތަްއ، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  )ށ(  

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެެރކުރުމާއި އުފެއްުދން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ޢިމާރާތް

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ބާވަތްަތްއ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  )ނ(  

ނަޑއަޅަްނވާނީ، ެއކި ބާވަތްތަުކގެ ތަކެްއޗާިއ، ެއ ތަކެތީގެ ފެންވަާރިއ  ކަ

ރޑް( ބޭނުން ބަޔާންކުުރމަށްފަހުގައެވެ.  )ސްޕެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ްސޓޭންޑަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންޓްޯރލްކުރެވޭ ާބވަތްތައް ިދވެހިރާްއޖޭގައި އުފެއްދުމަށާިއ  )ރ(  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަްށ ހުއްދަދެވޭނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުްނ މިނިސްޓްރީން ހަދާ 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގަާވއިދުަގިއ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުން 

ދިވެހިންނަށް 
 އިސްކަންދިނުން 

މަސައްކަތްަތއް ކުރުުމގައި ީވވަރަކުން ދިވެހިންނަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި ކުރާ   .56

އިސްކަންދޭންވާެނއެެވ. އެފަދަިއން ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިުނމުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިިވ 

 ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަްށ  )ހ(  

 ން؛މަގުފަހިކުރު

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުެރވޭ މަސައްކަތްތަަކކީ ދިވެހިންެގ ހުނަރު އެކުލެޭވ  )ށ(  

 މަސައްކަތްތަަކކަށް ހެދުން؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ޤާބިލުކަން ހުރި ދިވެހިންނަށް  )ނ(  

 ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން ދިޔުން؛
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ެތރެއިން އެ ރަެށްއގައި ހުެރެގން ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގެ  )ރ(  

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް ހުޅުވިގެންދިޔުން.

ދިވެހިންނަށް 
އިސްކަންދިނުމުން 

 ޙާޞިލުވާނެ ކަންކަން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގަިއ ުކރާ މަސައްކަތްަތއް ކުރުުމގަިއ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުމުން   .57

 ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންަކމަކީ:

ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ުފރުޞަތުތައް ލިބިގެން ދިުޔމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ(  

 އިޤްތިޞާދުަގއި ދައުރުކުރާ ޭބރު ފައިސާގެ ނިސްބަތް ހިފެހެއްޓި މަތިވުން؛

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަަސއްކަތްކުރާ ޢުމުުރގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީާފެގ  )ށ(  

 ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން ދިޔުން؛

  
 

 ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންގެ ހުަނރު އިތުރުެވގެން ދިޔުން. )ނ(

ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭނެ 
 ނިސްބަތް 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނުގެ     .58

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ގަާވއިދުތަުކގަިއ، ދިވެިހންނަށް އިސްކަންދޭނެ ގޮތްތައް  95

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ގިންތިކުރުން 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ 

 މަޤްޞަދު 
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި ޙަރަާކތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ކަންަކން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   .59

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަޤްޞަދަީކ:

އެ ހުއްދަައާކގުޅޭ ފެންވަާރއި ޝަރުޠުތައް ެއ ފަރާތެްއގައި ުހރިކަން ަވޒަންކުރުމާިއ  )ހ(  

 އަދި ؛ އަދި އެކަން ރެޯކޑުކުރުން 

ަމސައްކަތްތަަކކީ ރަްއކާތެރިކަމާެއކު ކުރަންޖެހޭ ފަންނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ  )ށ(  

މަސައްކަތްތަަކކަށްވުމާެއކު، ެއފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ އެކަމަްށ 

 ޤާބިލު ފަރާތްތަކެއްކަން ދެނެަގނެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުން.

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން 

 ޙާޞިލުވާނެ ކަންތައްތައް 
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގިއ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   .61

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން ޙާޞިލުވާނެ ކަންތައްތަކަކީ:

އެ ފަރާތްތަކަީކ ހުއްދަ ިލބިގެން ޙަރަކާތްތެިރވާ ފަާރތްތަކެއްތޯ ބެލުމާިއ،       )ހ(  
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ހުއްދަިއެގ އެ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަިއގެ ޙާލަތް ދެނެގަތުމާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ 

 ؛މަޢުލޫމާތު އެނގުން

 ؛އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުރުން )ށ(  

 ؛އެ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން )ނ(  

އެ ފަރާތްތަކާމެދު މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަށް  )ރ(  

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛

އެ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ިފޔަވަެޅއް އެޅިފަިއވާ ފަރާތްތަްއ ޢާންމުކޮށް އެނގޭެނ  )ބ(  

 .ގޮތް ހެދުން

ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަުތަގއި ޙަރަކާތްތެރިާވ ތިރީަގއި  މި ޤާނޫނުގެ  .61 ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ދާއިރާތައް 

ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ރަޖިސްޓަރީތައް މިނިސްޓްރީން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުެގ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާތައް؛ )ހ(  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ފަންނުެވރިންގެ ގަާވއިދުަގިއ  )ށ(  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތައް؛

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި ަޙރަކާތްތެރިވާ ޓެކްިނކަލް ފަރާތްތައް؛ )ނ(  

 ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތައް؛ )ރ(  

 ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަްއ؛ )ބ(  

 ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛ )ޅ(  

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަުކގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތައް؛ )ކ(  

 ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އުފައްަދއި އަދި އެތެެރކުާރ ފަރާތްތައް. )އ(  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ 

 ގަވާއިދުތައް 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަްއ  61މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .62

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ ގަާވއިުދތައް، މިނިސްޓްރީން ހަދަިއ، ދިވެހިސަރުކާުރގެ 

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީއަކާބެހޭ ގަާވއިދުަގއި ތިީރގަިއ  )ށ(  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބައިތައް ހިަމނަންވާނެއެެވ.

ނަޑއެޭޅ އެ   (1)    ރަޖިސްޓަރީެއްއގައި ހިމެޭނ ގިންތިތަާކއި ެއކި ގިންތިއަްށ ކަ

 އެންމެ ދަށް ފެންވަރު )އެލިޖިބިލިޓީ ކްރައިޓީރިާއ(؛



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 73 އަަދދު:  46 ލިުއމް: ވޮ

 35 

ނޑު )ކޯޑް އޮފް   (2)    މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤީ ުނަވތަ ސުލޫކީ މިންގަ

 ކޮންޑަކްޓް(؛

ރަޖިސްޓަީރކުރެވިފަިއާވ ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީއެްއެގ ކޮްނމެ ގިންތިެއއްަގއި   (3)   

 ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު؛

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާބެހޭ   (4)   

 މަޢުލޫމާތާއި، ދޫކުރާ ހުއްދައިަގއި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު؛

 އުސޫލުަތއް؛ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ މުއްދަާތއި ރަޖިސްޓަރީ އާކުރުމުގެ   (5)   

 ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމާއި ހިފެހެއްޓޭނެ ޙާލަތްތަކާއި ެއޅޭނެ ފިޔަވަޅުަތއް؛  (6)   

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ ފަރާތަކާ ގުޭޅގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާިއ   (7)   

 އެފަދަ މައްސަލަ ބެލޭނެ ގޮތް؛

ހުއްދަެއއް އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ަރޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނަމަ ނުވަތަ   (8)   

 ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެކަން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ( އަދި )ޅ( ގަިއ  61މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ނޑުތަެކއް،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތައް އިންޝުއަރކުރަން ާލޒިމުކުާރ މިންގަ

 ރަޖިސްޓަރީތަކާގުޅޭ ގަާވއިުދގަިއ ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ރަޖިސްޓަރީގައިވާ 
މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުކޮށް 

 ޝާއިޢުކުރުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުެރވޭ  62މި ޤާނޫނުގެ   .63

ނޑައެޅޭ ވަކި މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިނިސްޓްރީން  ފަރާތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ތެރެއިން ކަ

އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ. އަދި އެފަދައިން

 ޢާންމުކުރުމުގެ އުސޫލު، އެ ަގވާއިުދގައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެެވ.

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
މި ޤާޫނނުގެ ދަުށން ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ އިާދާރތަކާއި ފަރާްތތުަކން،         )ހ(  .64

ހުއްދަދީފައިވާ ގިންތިެއއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން އެ ފަރާތްތަކަށް 

ކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުތަާކ ެއއްގޮްތވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކާ ިޚލާފަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ށ(  

ހިނގަމުންދާކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދައެއް ލިބިފަިއާވ ދާއިރާަގއި ކަމެއް 

ފަރާތަކަށް އެނގޭނަމަ، ެއކަމެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަްށ 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
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ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކާ ނުލައި 
ނުވަތަ 

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ 
ގިންތީގެ ބޭރުން 
 މަސައްކަތްކުރުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގަިއ ޙަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާތަުކގެ ތެރެއިން ނުވަތަ  )ހ(  .65

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަވކި ގިންތިެއއްގެ ދަށުން ަވކި މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް 

ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް، އެފަދަ ަމސައްކަެތއް ކުރުމަށް ރަޖިްސޓަރީކޮށްފައި އޮްތކަމަށް 

 ވާނެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ދެއްކުމަކީ ނުވަތަ އެފަދައިން ދޭހަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތެްއ، ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް  )ށ(  

)ދެލައްކަ  250,000/-)ދެހާސް ފައްސަތޭކަ( ރުފިާޔއާއި  2,500/-ބަލައި، 

ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ރަޖިްސޓަރީކުރުމުގެ ބޭނުމަށް  )ނ(  

މިނިސްޓްރީއަށް  އެ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލު އައުމުން އެކަން

 ނާންގައި ހުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތެއް، ކަމުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް  )ރ(  

)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާާއ  50,000/-)ދެހާސް( ރުފިޔާއާއި  2,000/-ބަލައި، 

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްީރއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކާ 
ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ 
މައްސަލަތަކާމެދު 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ހުށަހެޅޭ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހުއްދައެއް ދީފަިއވާ ފަރާތަކާމެދު  )ހ(  .66

 ، މައްސަލަެއއް، ކަމާބެހޭ ގަާވިއދާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓްރީން ބަލައި

 އެ ަގވާއިެދއްަގއި ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތެްއގެމަތިން ފިޔަަވޅުައޅަންވާނެެއވެ.

މި މްާއދާގެ ދަުށން މިންިސްޓީރން ފިޔަވަޅު ެއޅުމުަގއި، ަވކި ަފާރތަީކ         )ށ(  

   ، ން ރަޖިސްޓަރީކުރެވިަފއިވާ ފަރާތެްއ ކަމުގައިނުވިނަަމވެސްމި ޤާނޫނުގެ ދަށު

އެ ފަރާތެއް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފަށް 

ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަަތކާ ުގޅޭގޮތުން ފިަޔވަުޅއެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެހެން މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން  )ނ(  

ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ހުއްދައަާކގުޅޭ ަމއްސަލަެއްއ މިނިސްޓްރީއަކަށް 

 ނުބެލޭނެއެވެ.
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ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް 
ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވުމުން 
 އެޅޭ ފިޔަވަޅު 

ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  62މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .67

ކަމެއް، އެ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކުން ކޮށްފިކަން މިނިސްޓްރީއަށް 

އެނިގއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ ބަލަން މިނިސްޓްރީން ޢައްޔަންކުރާ ކޮމިޓީެގ 

ލަފާގެމަތިން، މިނިސްޓްރީން އެ ފަރާތަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

 މަތިން ފިަޔވަޅުައޅަންވާެނއެވެ.ގޮތުގެ

 އިންޒާރުދިނުން؛  (1)   

އެ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމުަގއި ވަކި ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް   (2)   

ނަޑއަޅާފަިއވާނަމަ އެފަދައިްނ ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުން؛  ކަ

އެ ފަރާތެްއގެ މަަސއްކަުތެގ ދާއިރާ ހަނިކުރަންޖެހޭނަމަ އެފަދައިން   (3)   

ނޑައެޅުްނ، ައދި އެކަން  ޢަމަލުކޮށް، ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ކަ

 ރަޖިސްޓަރީގައި ރެޯކޑުކުރުްނ؛

އެ ހުއްދައެއް ދިނުމަށް އެ ފަރާތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް   (4)   

)ބާރަ( މަސް ދުވަހަށްުވރެ ދިގުނޫން  12ހަމަވަންދެން، ނުވަތަ 

ހުއްދަ ހިފެހެްއޓިފައިާވކަން މުއްދަތަކަށް ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން، އަދި އެ 

 ރެކޯޑުކުރުން؛

އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީން  ،އެ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް  (5)   

އުނިކޮށް، އެ ފަރާތަކަްށ އަލުން ހުއްދަދޫކުެރވޭނެ މުއްދަތެްއ 

ނަޑއަަޅއި، ެއކަން އެްނގުން؛  ކަ

)ދެހާސް ފައްސަތޭކަ(  2,500/-ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،   (6)   

)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެުދެގ  250,000/-ރުފިޔާއާިއ 

 ޢަދަދަކުން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުަގއި، ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،  )ށ(  

ެއއް ފިޔަވަޅަްށވުރެ ގިނަ އެ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ިފޔަވަޅުަތކުގެ ތެެރއިން 

 ފިޔަވަޅު އެުކގައި އެޅުމުގެ އިްޚތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވަެޅއް ރަޖިސްޓަރީގައި ރެޯކޑުކުރުުމެގ  )ނ(  

ނަޑއެޅިފަިއވާ ުއސޫލަކުން   އިތުރުން، އެ ިފޔަަވޅަާކގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިުދގައި ކަ

 ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
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ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތުން 

އަގު ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ 

 ނުދެއްކުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެ މާއްާދގެ 6ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 67މި ޤާނޫނުގެ   .68

އެ ފަިއސާ ދައްކަން އަންާގ  ،ފައިސާެއއް )ށ( ގެ ދަށުން އެްއވެސް ފަާރތަކުން ދައްކަންޖެހޭ 

އެ ަފއިސާެއްއ  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނުދައްކައިފިނަމަ، 60ދުވަހުން ފެށިގެން 

)ބާރަ( މަްސ  12ދައްކަންދެން އެ ފަރާތެްއެގ ހުއްދަ ހިފަހައްޓަންވާނެެއެވ. އަދި 

ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް، ބާިޠލު  އެ ފަރާތެއްގެ، ފާއިތުާވއިރުވެސް އެ ފަިއާސ ނުދައްކައިފިނަމަ

 ކުރިކަން ރަޖިސްޓަރީަގއި ރެޯކޑުކުރަންވާެނއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގަިއ މަސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތަްއ ގިންތި ކުރުުމގަިއ       )ހ(  .69 ގިންތިކުރުން 

އެ ފަރާތްތަކުގެ ަވޒީފާަގއި ގެންގުޅޭ ިދވެހިންގެ ނިސްަބތަށް ބަލަންވާނެއެވެ. 

ދިވެހިންގެ ނިސްބަްތ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ގިންތި ުކރުމުގައި ގިނަ މާކްްސ މިގޮތުން 

 ދޭންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންތަުކގެ އިތުުރން ގިންތި ކުރުމުގަިއ  )ށ(  

 ބަލާނެ ކަންކަން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ދެވޭ ޚިދުމަތަށާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް އުޖޫރަ ލިބުމުގެ ޔަޤީންކަން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް 

 އޮތުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ެއއްވެސް މަަސއްކަތެއް ކުރަންވާނީ، އެ މަސަްއކަތްކުރުމަްށ   .71

ޮއެވގެންނެވެ. އެފަދަ ެއއްބަސްވުެމއްަގިއ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ެވޭވ އެއްބަްސވުމެއް 

މަދުވެގެން ހިމެނެންޖެހޭ ބައިތައް މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މަސައްކަތަށާއި ޚިދުމަތަށާއި 
ތަކެއްޗަށް އުޖޫރައާއި އަގު 

 ޙައްޤުވުން 

ނޑަެއޅިގެްނ  )ހ(  .71 އެހެން ގޮތަކަްށ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަްސުވމެއްަގއި ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އެ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

މަސައްކަތެްއ ކުރަމުންދާއިުރ، ަވކި މަަސއްކަތްތަެކްއ ނިމުމުން ނުވަތަ 

މަސައްކަުތގެ ައގު ވަިކ ޢަދަދަކަށް ދިޔުމުން، ެއ ކުރި މަސަްއކަތެްއގެ 

 ތަށް އުޖޫރަ ޙައްޤުވާނެެއވެ.މިންވަރަކަށް އެ މަސަްއކަތްކުިރ ފަރާ

ނޑަެއޅިގެްނ އެހެން ގޮތަކަްށ  )ށ(   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަްސުވމެއްަގއި ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އެ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ 
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 ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު، އެ ޚިދުމަތް ަވކި މިންވަަރކަށް ފޯރުކޮށްދެވުމުން،

އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިންވަރަށް، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އުޖޫރަ 

 ޙައްޤުވާެނއެވެ.

ނޑަެއޅިގެްނ އެހެން ގޮތަކަްށ  )ނ(   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަްސުވމެއްަގއި ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އެ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު، ވަިކ މިންވަރަކަށް ތަކެތި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް 

ފޯރުކޮށްދެވުމުން، އެ ތަކެިތ ފޯރުކޮށްދީފައިާވ މިންވަރަށް، ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިްނ 

 ފަރާތަށް އެ ތަކެތީގެ ައގު ަޙްއޤުވާނެެއވެ.

ގަކަްށ ވާނީ، އަންނަިނވި ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޙައްުޤވާ އުޖޫރަ ނުވަތަ އަ  71މި ޤާނޫނުގެ   .72 އުޖޫރައިގެ މިންވަރު 

 ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ހިސާުބކުރެވޭ އުޖޫރަ ނުވަތަ ައގެެވ.

        އެއްބަްސވުމުަގިއވާ ުއސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަްށ ހިސާބުކުރެވިފަިއާވ  )ހ(  

 ުނވަތަ ؛ފައިސާގެ ޢަދަދު

   ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަަމ،އެއްބަްސވުމުަގއި ފައިސާ ހިސާބުކުރުމުގެ އުސޫލުަތއް  )ށ(  

އެ ފަރާތަކުން އެއްބަސްވުުމެގ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަުތގެ 

 ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ަތކެތީގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަުގގެ ިމންވަރެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
މަސައްކަތާއި 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ތަކެތި އަދި 
 ޚިދުމަތް އަގުކުރުން 

އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުެގ މަސައްކަތް ނުވަަތ  )ހ(  .73

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ތަކެތި ނުވަަތ ޚިދުމަތް އަގުކުރަންވާނީ ތިީރގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ އުސޫލުަތކާ ެއއްގޮތަްށ؛ ނުވަތަ   (1)   

އުސޫލެއް ެއއްބަްސވުމުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާނަމަ މި މާއްދާގެ އެފަދަ   (2)   

 )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ެއއްބަްސވުމެްއެގ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ތަކެިތ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްުކރުމުގެ މަސައްކަތް ުނވަތަ 

 ނުވަތަ ޚިދުމަތް އަގުކުރަްނވާީނ ތިރީގަިއވާ ކަންތައްަތކަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާިއ، ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   (1)   

 އެއްބަްސވެފަިއވާ ައުގ؛
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    އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ އެނޫންވެްސ އެެހން ރޭޓެއް   (2)   

 ނުވަތަ ައގު؛

އެއްބަްސވުމުަގިއވާ އަުގ ނުވަތަ އެއްބަްސވުމުަގއި ަބާޔންކޮށްފައިާވ   (3)   

އެނޫންވެސް ރޭޓަކަށް ނުަވތަ އަގަކަށް ަވކި ޚާއްަޞ ޢަދަދަކުން 

ެއއްބަސްވުުމގެ އުނިއިތުރެްއ ގެެނވިދާނެކަަމށް އެއްބަްސވުމުަގއި 

 ބައިވެރިން ެއއްބަްސވެފަިއވާނަމަ އެ އުނިއިތުެރއް؛

( ވަނަ 3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1މި އަކުރުގެ )  (4)   

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަަވއި އެނޫން ާޙލަތެއްނަމަ، 

ތަެކްއޗާއި ޚިދުމަްތ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރިއިރު ުނވަތަ 

ފޯރުކޮށްދިންއިރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި ެއކަމުގެ ައގު ނުވަތަ ރޭޓް 

 ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ހުރި މިންވަރު؛

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާިއ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ތަކެތި ނުަވތަ ޚިދުމަތުގެ   (5)   

ަރނގަޅުކުރުމަްށ އެްއވެސް ަބއެއް ރަނގަޅަށް ކޮށްފައިނުވާނަމަ ެއކަމެއް 

 ހިނގާނެ ޚަރަދު؛

ޢިމާރާތެއްގެ ބަެއއްގެ ގޮުތގަިއ ހިމެނުމަށް ގެނެވިފައިވާ ތަެކތީގެ ތެރެއިްނ   (6)   

އަގު ެދއްކުމުން އެ ތަނެްއެގ ވެރިފަރާތަށް މިލްކުވެރިކަްނ ބަދަލުވާނެ 

 ތަކެތީގެ ައގު.

އުޖޫރަދިނުމުގެ މުއްދަތު 
 ހަމަވާ ދުވަސް 

މަސައްކަުތގެ ުއޖޫރަދިނުމުގެ މުއްދަތު  އެއްބަްސުވމެއްަގއިޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ހ(  .74

ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، ެއ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ކަމުގައި ބަލާީނ           

 އެ ެއއްބަސްވުުމގައި ަބޔާންކުާރ ތާރީޚެވެ.

އެއްަބސްވުެމއްަގިއ ޢިމާރާތްކުރުމުެގ މަސައްކަުތގެ އުޖޫރަދިނުމުެގ ތާރީޚެއް  )ށ(  

 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާީރޚު ކަމުަގއި ބަލާނީ،ކޮށްފައިނުވާނަމަ، އުޖޫަރދިނުމުގެ ބަޔާން

)ތިރީސް(  30އެ މަސަްއކަތް ނިންމުމަށްފަހު، ޞައްޙަ އިންޮވއިސް ހުށަަހޅާތާ 

 ދުވަހެވެ.

ޚިދުމަތެއްގެ ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަްސވުމެްއގައި ަވކި ހިސާބަކަށް  )ނ(  

ފޯރުކޮށްދެވިފަިއވާ ޚިދުމަތަކަްށ ނުވަތަ އެްއޗަކަށް ައުގ ދެއްކުުމގެ މުއްދަތު 

އުޖޫރަދިނުމުގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލާނީ،      ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، އެކަުމގެ 
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 ކޮްށފައިވާ މުއްދަެތވެ.އެ ެއއްބަސްވުުމގައި ަބޔާން

ޚިދުމަތެއްގެ ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަްސވުމެްއގައި ަވކި ހިސާބަކަށް  )ރ(  

ފޯރުކޮށްދެވިފަިއވާ ޚިދުމަތަކަްށ ނުވަތަ އެްއޗަކަށް ައުގ ދެއްކުުމގެ މުއްދަތު 

  މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚު ކަމުަގިއ އުޫޖރަދިނުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، 

     އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު، ޞައްޙަ އިންވޮއިސް ހުށަހަޅާތާ  ބަލާނީ،

 )ތިރީސް( ދުވަހެވެ. 30

އުޖޫރަ ނުވަތަ ައގު ދައްަކންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ނުދައްކަިއގެން ނެޭގ  )ބ(  

ޖޫރިމަނާ ނަގަންވާނީ އެއްަބސްވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އުސޫލުންނެވެ. އަިދ 

އެއްބަްސވުމުަގއި ޖޫރިމަނާ ނަގަންީވގޮތް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާަނމަ ޢަމަލުކުރަންވާނީ، 

ނޑަައޅާފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަ

ފައިސާ ލިބުމުން 
 ފައިސާދެއްކުން މަނާކުރުން 

ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަަތ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްަފއިާވ މަސައްކަތަކަށް ުނވަތަ ފޯރުޮކށް  .75

 އެްއޗަކަށް ަދއްކަންޖެހޭ ުއޖޫރައަކަށް ނުވަތަ ައގަކަްށ ފައިސާ ދަްއކާނީ ފަިއސާ

ލިބުމުންކަމަށް، އެްއވެްސ މުއްދަތެއް ބަޔާންކުރުމެްއނެތި ބަޔާންކުރާ މާއްދާެއއް، 

ބާޠިލު މާއްދާެއްއ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަްސވުމެްއގައި ހިމަނާފަިއވާނަމަ، އެ މާްއދާއެއް ވާނީ 

 ކަމުގަެއވެ.

އުޖޫރަ ހޯދަން އެދެންވާނީ ެއއްބަސްވުުމގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ އުސޫލުންނެވެ. އަިދ  )ހ(  .76 އުޖޫރަ ހޯދަން އެދުން 

އެއްބަްސވުމުަގއި އެފަދަ އުޫސލެއް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ނޑައަޅާަފއިވާ   ގޮތުގެމަތިންނެެވ.ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަ

ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި އެ އުޖޫރަެއްއ  ،އުޖޫރަ ހޯދަން ހުށަހެޅުމުގައި )ށ(  

ނިސްބަތްވާ މުއްދަތު ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުްނ ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އުޖޫރަ ހޯދަން އެދުމުން 

 ޖަވާބުދިނުން 
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  )ހ(  .77

ހުށަހެޅި ، އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން އުޖޫރަ ނުވަތަ އަގު ހޯދަން އެދުމުން

ނޑައެޅިަފއިާވ  އިންޮވއިްސގައި ަމއްސަލަެއްއ ނުވާނަމަ، އެ ެއއްބަސްވުުމގައި ކަ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އުޖޫރަ ނުވަތަ އަގު ދޭންވާނެެއެވ. އަދި މައްސަލައެްއ 

ނަޑއެޅިފަިއާވ  ފާހަގަކުރެިވއްޖެނަމަ، އެ މަްއސަލަ ބަޔާންކޮށް އެއްަބސްވުުމގައި ކަ
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 މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ޖަވާބުދޭްނވާނެެއވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ތަކެތި  )ށ(  

ނަޑއަޅާފައިުނވާނަމަ، އުޖޫރަ ނުވަތަ އަުގ  އެއްބަްސވުމެްއގައި ވަކި މުްއދަތެއް ކަ

)ތިރީސް(  30ހުށަހެޅި އިންވޮއިްސަގއި މައްސަަލއެއް ނެްތނަމަ، ، ހޯދަން އެދުމުން

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އުޖޫރަ ނުވަތަ ައގު އަާދކުރަންވާެނއެވެ. އަދި މައްސަލަެއްއ 

)އެާކވީްސ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  21އްޖެނަމަ، އެކަްނ ބަޔާންކޮށް ފާހަގަކުރެވި 

 ޖަވާބުދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮަތށް އުޖޫރަ ދިނުމުގަިއ  )ނ(  

އިތުރަށް ފައިސާ ެދވިފަިއވާނަމަ، އެންމެ ފަހުގެ އުޖޫރަ ުނވަތަ ައގު އަާދކުރުމުެގ 

ހުށަހަޅާފަިއވާ އިްނވޮިއސްގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުން އިތުރަށް ދެވިފަިއވާ ފަިއާސ  ،ކުރިން

 އުނިކުރެވިދާެނއެވެ.

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދަކުން 
ފެންނަ ޚާއްޞަ ތަންތަނާއި 

 ތަކެތި 

ސަރަޙައްދަކުން ާޚއްޞަ ތަނެްއ ނުވަަތ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރަމުންދާ  )ހ(  .78

އެްއޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ަވގުުތން މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ 

އިދާރާއަކަށް ެއކަން އަންގައި އެ ފަރާތަކުން ައންގާ ގޮތެްއގެމަތިން 

ތުމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ެއޮގތުން ހުއްޓާލާ މަސަްއކަތްތައް އަލުން ފަށަިއގަ

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  10ކަމާބެހޭ އިދާރާއާއި މަސައްކަްތކުރާ ފާރާތާމެދު 

 އެއްބަްސވެ، އެއްަބސްެވވޭ ގޮެތއްގެމަތިން މަސަްއކަތް ކުރިއަްށ ގެންދަންވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަްތކުަރމުންދާ ސަރަޙައްދަކުން ފެންނަ ޚާއްޞަ ތަންތަނާިއ  )ށ(  

ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަްށ 

ނާންގައިފިނަމަ، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ަގވާއިުދަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން އެ ފަރާެތްއ 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެެވ.

ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ކަންތައްތައް 

ހެދިފައިވާ ގަާވިއދަކުން، ވަކި ވަގުަތކަށް ނުވަތަ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  މި ޤާނޫނުގައި  .79

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކަމެއް އެ ަވގުތަކަށް ުނވަތަ ަވގުތެްއެގ  ވަކި ވަގުެތްއގެ ތެރޭަގއި ކުުރމަށް ކަ
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އެ ވަގުުތ  ،ތެރޭގައި ުނކުރުމަކީ މަނާކަެމކެވެ. އަދި ވަކި ަވގުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

މަކީ މަނާކަމެކެވެ. މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ    ފާއިތުވުމަށްފަހުގަިއވެސް ނުޮކށް ހުރު

 ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަަވޅު ެއޅޭނެއެވެ. 90މި ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަުކގެ ދަުށން ޢިމާރާތްކުރުމަށް  )ހ(  .81 މައްސަލަ ބެލުން 

މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަަވަޅކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާައކުން ނުަވތަ 

)ސާދަ( ދުވަުހެގ  14އެ ފަރާަތކަށް އެ ފިޔަވަެޅއްެގ މަޢުލޫމާތު ލިބޭތާ  ،ފަރާތަކުން

 ތެރޭގަިއ، އެ ކަެމއް ބަލައިދިުނމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)އެެކއް(  1ހެޅުންތައް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަ  )ށ(  

ނިންމާ ގޮތެއް، އެ މައްސަަލއެްއ ، މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިިނސްޓަރު ބަލައި

ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި، ެއ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުާރ 

 އިދާރާއަކަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

ޝަރުޢީ ޙުުކމެއް ތަންފީޛުކުރުމުެގ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ  )ނ(  

ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކުން އަޅާފަިއާވ 

މިނިސްޓަރު އެ ޙުކުމް ބަަލއިގަެނ، ެއ މައްސަަލ  ،ފިޔަވަަޅކާގުޭޅ މައްސަަލއެއްނަމަ 

އިތުރަށް ބެލޭނެ ތަނެްއ ނެތް ކަމަށް، މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 ންގަްނވާނެެއވެ.އަ

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 
މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެވެވޭނެ 

ގޮތުގެ އިންތިޒާމު 
 ހަމަޖެއްސުން 

ޢިމާރާތްކުރާ ތަނަކީ ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ާޢންމު ޚިދުމަތްދިނުމަށް  )ހ(  .81

ތަނަށް ޢިމާރާތްކުރާ ތަނެއްނަމަ، ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނވާ މީހުންނަށް އެފަދަ ތަން

 ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެނުކުެމެވވޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްަސންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ އެފަަދ ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލެއް  )ށ(  

 ގެންނަ ޙާލަތުގަިއވެްސ، މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރުްނ ލާޒިމުވެގެްނވެެއވެ.

ޢިމާރާތަީކ މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ފަދަ ޢިމާރާތެއް ވަކި  )ނ(  

ކަމުގައިުނވިނަމަވެްސ، އެ ޢިާމރާތުގަިއ، ނުވަތަ އެ ޢިމާރާުތގެ ބަެއއްަގއި ޢާންމު 

ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 

 އިގެންނެވެ.ވަދެނުކުމެވޭނެ ގޮތުގެ އިންތިާޒމު ހަމަޖައްސަ
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މި މާއްދާަގއިާވ ގޮތަްށ އިންިތޒާމު ހަމަޖެހިފައިނުވާނަމަ ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ  )ރ(  

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތާމެދު ފިޔަަވޅު އަޅަންވާެނެއވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 
ފަރާތްތައް 

 ޒިންމާވާންނުޖެހުން 

ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއެްއގެ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ މުަވއްޒަފަކު ުނަވތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ   .82

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުާރ އިދާރާެއއްގެ ުމވަްއޒަފަކު ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ނަމުަގއި 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން ޭއނާގެ ވާޖިބުތައް އަާދކުރުމުަގިއ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ 

ޔޮ ިނޔަތުަގިއ ކުރާ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ނުޮކށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު އޭނާގެ ހެ ،ގޮތުގެމަތިން

 މައްޗަށް ދަޢުާވއެއް ނުކުެރވޭެނއެވެ.

މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ ގޮތް 
ބެލުމަށް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމުގެ 

ޞައްޙަކަން ބެލުމަށް 
 ލާޒިމުނުވުން 

ަކނޑަެއޅިގެން ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ   .83

ޙާލަތްތަކުގައި މެނުީވ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަްތކުާރ ތަން ނުވަތަ ސައިޓުަގއި 

މަސައްކަތްކުެރވެމުންދާ ގޮތް ބެލުމަށް، ނުވަތަ ެއްއވެސް ުކރެހުމެއް ނުވަތަ ސެޓްފިެކޓެްއ 

މަށް މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ އެންގުމެއް ނުވަތަ ެއނޫންވެސް ލިޔުމެއްގެ ަޞއްަޙކަން ބެލު

 ނުވަތަ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާާރއަްށ މި ޤާނޫނު ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ 
މަސައްކަތުގެ ދަޢުވާލިބޭ 

 ފަރާތް 

އެކަމަކާ ޒިންމާާވ ، މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން، ަކމާގުޅޭ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި  )ހ(  .84

އެކަމުަގއި ޒިްނމާވާ ފަރާތް ކަމުގަިއ އެހެން ފަރާތެއް ވާކަމަށް ާސބިތުވަންދެން 

ބެލެވޭނީ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަާކ 

ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،  

 އެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކަށް ވާނީ އެފަދައިން ސާބިތުވި ފަރާތެެކެވ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކޮށްގެން ެއްއ  )ށ(  

ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުަގިއވާ ޢިމާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ 

ދަޢުވާ އުފުލޭ ހިނދު، ތިީރަގިއވާ ކަްނކަން، އެ ދަޢުާވ އުފުޭލ ފަރާތުގެ ދިފާޢުަގއި 

 ބޭނުންކުރެވޭނެެއވެ.

އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވަނީ އެ ދަޢުވާ އުފުލޭ މިލްކުވެރިޔާ ނޫން   (1)   

 އެހެން މިލްކުވެރިަޔކު ކަމުަގިއވުން؛ ނުވަތަ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަންާގ އެންގުމެްއ  ،އެފަދަ ޢަމަލަކާ ބެހޭގޮތުން  (2)   

ނުވަތަ އަމުރެއް އަްނގާފަިއަވނީ އެ ދަޢުވާ އުފުލޭ މިލްކުވެރިޔާ ނޫން 

 އެހެން މިލްކުވެރިަޔކަށް ކަމުަގއިވުން.
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ޢިމާރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަން 
ބަދަލުވީނަމަވެސް 

ވެރިފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ 
 ޒިންމާ 

މިލްުކވެރިކަން ބަދަލުވީނަަމވެސް، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެްއވެސް ޢިމާރާތެްއގެ  )ހ(  .85

ދޫކުރާ އިދާރާ ުނވަތަ މިނިސްޓްރީން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ގަާވއިދުގެ ދަށުން އެ ޢިމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ކޮށްފަިއވާ އަމުރެއް ނުވަަތ 

 އެންގުމެއް ބާޠިެލއްނުވާެނއެވެ.

ަގއި ބަޔާްނކުރާ ފަދަ އަމުެރއް ނުވަަތ ެއ އެންގުެމއްެގ ޒިންާމ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

އުފުލާނީ ވިްއކާ ފަރާތާިއ ގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވަކި ގޮތަކަށް 

 އެއްބަްސވެފައިުނވާނަމަ، އެ ިޢމާރާތެއް ވިްއކި ފަރާތެކެެވ.

ހިންގަންވާނީ އެްއވެސް ޢިމާރާތެއްގެ މިލްުކވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ މުޢާމަލާތް  )ނ(  

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ކަންަތއްތައް 

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ޢިމާރާތެއްގައި ކޮށްފަިއވާ ކަަމކަށް ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ  )ރ(  

ޚަރަދެއް ދައްކަްނ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

އޮތްނަމަ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެއއްބަސްވުުމގަިއ އެހެްނގޮތަކަށް ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގިއ 

ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުަގިއ، އެ ޢިމާރާތެްއގެ ވެރިފަރާުތން އެ ޢިމާރާތެއްެގ 

މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރި ކަުމގަިއވީނަމަވެްސ، މި މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުާރ 

 ދައްަކންޖެހޭނެއެވެ. ފަރާތަކުން އެ ޚަރަދެއް

ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ގެންދެވޭ 
 މުދަލާއި ތަކެތި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާގެ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީެގ  )ހ(  .86

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުުމގައި ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ގެންދާ އެއްެވސް މުދަލެއް ނުވަތަ 

)ވިހި( ދުވަހުެގ  20އެްއޗެއް ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ގެންދެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ،ދަޢުވާނުކުރާނަމަ ެވރިކަމާމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ ތެރޭގައި އެ ެއއްެޗްއގެ މިލްކު

ެއ އެްއޗެއް އަނބުާރ  ގޮތުގެމަތިންޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިުދގަިއވާ 

 ރައްދުކުރުމަށް މަސައްކަްތކުަރންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްެޗއް ރައްދުނުކުރެިވއްޖެނަމަ،  )ށ(  

މުދަލެއް ނުވަތަ ެއއްަޗީކ ދައުލަތަށް ނެގިފައިވާ މުަދލެއް ނުވަތަ ެއއްެޗއް އެ 

ދައުލަތަށް ނެގޭ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދުތަކާ ެއްއގޮތްާވ ، ކަމުގައި ބަލައި 

ގޮތުގެމަތިން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމުެގ ބާރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

 ށް ުނވަަތ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވއެެވ.ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ މުދަލެއް ނުވަތަ އެްއޗެްއގެ މިލްކުވެިރކަމާ  )ނ(  

، )ވިހި( ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ ެއއްެވސް ފަރާަތކުން ދަޢުވާކޮށްފިނަމަ 20ގުޭޅގޮތުން 

ނަޑއަޅާ ވަިކ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުާރ  އިދާާރިއން ކަ

ޝަރުޠުތަކަކާެއކު އެ މުަދލެއް ނުވަތަ އެްއޗެއް ެއ ފަރާތަކާ އަނބުރާ 

 ޙަވާލުކުރަންވާެނެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ނުަވތަ   .87 ލިޔެކިޔުން ޙަވާލުކުރުން 

ފުރިހަމައަށް ޙަވާލުކުެރިވއްޖެ ކަމަްށ ބެލެވޭނީ، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ނޯޓިހެއް އެ ފަރާތަާކ 

 އިދާރީ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެަމތިން އެ އެްއޗެއް ަޙވާލުކުރުުމންނެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިސްްޓރީން ބަލަމުންގެންދާ  )ހ(  .88 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

ގުޭޅގޮތުން، ެއ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެަކމަށް އެ އިދާރާއަކަްށ މައްސަލައަކާ 

އެކަާމެބހޭ މަުޢލޫާމތުދިނުަމށް ައންގިައފިަނމަ         ،ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް

 އެ ފަރާތަކަށް އެނގޭ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

އެންގުމުން، އެ އެްނގުމުަގއިާވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮަތށް މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް  )ށ(  

މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ ނުވަތަ އެނގިހުރެ އެކަާމގުޅޭ ދޮގު މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން 

 ދެނެގަތުން 

މި މާއްދާގައި އެހެްނގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ހ(  .89

އެނޫންޮގތަކަށް ސާބިތުނުވާހާ  ،ތައްޔާރުކުރާ އަދި ދޫކުރާ ހުރިހާ ލިޔުމެއްވެސް

 ހިނދަކު ބެލެވޭނީ ޞައްޙަ ލިުޔންތަކެއްގެ ގޮުތގަެއވެ.

ހެއްކެްއގެ ގޮުތގަިއ ހުށަހެޅޭ ލިޔެިކޔުމެއް ުނވަތަ އިލެްކޓްރޯނިކް މީޑިާޔއެްއެގ  )ށ(  

ކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިާދ ޛަރީޢާއިން ފޮނުވޭ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް، ޢިމާރާތް

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ހުށަހެޅުމުން، ހެއްކެްއގެ ގޮުތަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ަވކި ގޮތަކަށް   .91 ޢާންމު އަދަބު 

ފަރާތްތަކާމެދު އަންނަނިވި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ކަމުެގ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި، ެއފަދަ

 ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެެރއިން ފިޔަަވޅެއް ެއޅުމުގެ އިޚްިތޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

    މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްަދއެއް ނުވަތަ ހުއްދަތަެކްއ  )ހ(  

 ހިފެހެއްޓުން؛ ނުވަތަ 
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    ޮބުޑނޫން ޢަދަދަކުން )އެއްަލއްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ  000,100/- )ށ(  

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ނުވަތަ

               މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ުހއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއެުކ  )ނ(  

   )އެއްަލއްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބުޑނޫން ޢަދަދަކުން  000,100/-

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި

އަންގާަފއިާވ ޙާލަތުގައި، އެކަްނ މިނިސްޓްރީން ވަކި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް  )ރ(  

ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުާވއިރުެވސް އެކަން ރަނަގޅު ކޮށްފައިނުވާނަމަ، 

އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމާ ހަމައަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، މި މާއްދާގެ ދަށުން 

 ން.)ތިނެއް އިންަސއްތަ( އިތުަރށް ޖޫރިމަނާކުރު 3ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުގެ %

ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު 

 ހިނގުން 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ   .91

މުއައްސަސާަތކެްއގެ މަްއޗަށްެވސް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެންމެހައި 

 ގަާވއިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ިހނގާނެެއވެ.

ޢަމަލުކުރަން މި ޤާނޫނަށް 

ފެށުމުގެ ކުރިން ދީފައިވާ 

ހުއްދަތަކާއި ހަދަން 

 ފަށާފައިވާ ތަންތަން 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދެްއަގއި ވަކި ގޮތަކަްށ   .92

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދީފައިވާ 

ފައިވާ ތަންތަނާ ގުޭޅގޮތުްނ ޢަމަލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ހުއްދަތަކާއި ހަދަން ފަށާ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ދޫކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ ލިޔުން، ހުއްދަ ނުވަތަ ލައިސަންސް ބެލެވޭނީ ޞައްޙަ  )ހ(  

 އެްއޗެހި ކަމުަގއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގަާވއިދަކުްނ  )ށ(  

އުސޫަލކުން ހުއްދަދީފައިވާ ަވގުތީ ޢިމާރާތެއްގެ ުހްއދައިގެ މުއްދަތު ކަމަށް ނުވަތަ 

)ހަެއއް(  6ބެލެވޭނީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 މަސްދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

 ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ މައްޗަްށވެސް މި ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ. )ނ(  

ދޫކޮށްފައިވާ ަޞއްޙަ ހުއްަދެއއް ނުވަތަ ަލއިސަންސެްއގެ މުއްދަތުކަމަށް ބެލެވޭނީ  )ރ(  

           މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ޤާނޫނާއި 

           މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ، އެ ހުއްދައަކަށް ނުވަަތ 
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 ަކނަޑައޅާފައިވާ މުއްދަެތކެވެ.އެ ލައިސަންަސކަށް، 

ވަަނ  95މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދުމަށް ލާޒިމުކުރާ ަގާވއިދެއް މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

 މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާަލިއ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ 

ހަމައަށް، ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ އެކަމަާކ ގުޅިގެން ކުރިްނ 

 ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިޔަ ގަާވއިަދކަށެވެ.

މި ޤާނޫނު ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަާވއިެދއް ތަންފީޛުކުރުމުެގ  )ޅ(  

މްރާނީ ވަސީލަތަކަށް ބަދަލެްއ ޢުކުރިން ހަދާފައިވާ ެއްއވެސް ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ 

ހަދާ، ގަވާއިދަށް ފެތޭ ގެންނަނަމަ، އެ ބަދަލަކީ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ބަދަލަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް 

ރަށްތައް އަދި ފަޅެއްގައި 

 ޢިމާރާތް ކުރަންވީ ގޮތް 

ޢިމާރާތެއް ކުރެވެނީ ޕްލޭނިންގ ގަާވއިދެއް ނެތް ރަެށއްަގއި ނުވަތަ ފަޅެްއގައިނަމަ، އެފަދަ   .93

ގަާވއިދެއް ނެްތ ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ތަނެއްަގއި ޢިމާރާތްކުރަންވާީނ ޕްލޭނިންގ 

 ޢިމާރާތްކުރަންވީ ގޮުތގެ ަގވާިއދުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް 

 ދިމާވުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަެތްއ ކުރެވެމުންދާ ެއއްެވސް ޢިމާރާތެއްގައި ުނވަތަ  )ހ(  .94

ނަަމވެސް ނުރަްއކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނަގއިފިކަމުެގ އެހެން ޢިމާރާތެއްގައި 

މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުިރ އިދާރާއަށް ނުވަަތ 

މިނިސްޓްރީއަށް އަްނގަންވާެނއެވެ. އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުެގ 

ފަރާތަކުން      މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ލިބުމުން އެ 

 އެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިދިޔަ ޮގތް ބަލަންވާނެއެވެ.

ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެްއގެ މަޢުލޫމާތު ހުއްދަދޫކުރާ އިދާާރއަކަްށ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތެއް  )ށ(  

ލިބުމުން އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް އަްނގަންވާެނއެވެ. ިމގޮުތން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު،    

ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ 

ބެލުމަށްފަހު އެ ހާދިސާއަީކ ނުރައްކާތެރި ހާދިާސއެްއަކމަށް މިނިސްޓްރީއަށް 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަ ނުރައްކާތެިރ ޙާލަތަކީ މަސައްކަތް  )ނ(  

ްއކަތެއް ވަގުތުން ހުއްޓާަލިއ     ހުއްޓާލަންޖެހޭ ފަދަ ކަމަކަށްވާނަމަ، އެ މަސަ

 މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ހާދިސާއަކީ ނުރައްކާެތރި ހާދިސާއެއް ކަމަްށ   )ރ(  
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ނޑައަަޅއިފިނަމަ، ތިރީގަިއާވ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން މިނިސްޓްރީން ކަ

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ   (1)   

 ބޯޑުން އެ ހާދިސާއެއް ތަޙްޤީުޤކޮށް ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރުކުރުން؛

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުރާ ރިޕޯުޓގައި ކަމެްއ 1މި އަކުރުެގ )  (2)   

ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމެްއ ރަނގަޅުކުރަން 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ރިޕޯުޓގަިއ ަބޔާންކުރާ ފަރާތަކަށް މިނިސްްޓރީން އެކަމެްއ 

 އަންަގއި އެ ފަރާތުން އެކަން ކުރޭތޯ ޔަޤީންކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އަންގާފަިއވާ އެންގުަމކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން    )ބ(  

އެްނގުމެއް ރައްުދވާ ަފރާތުން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް އެ 

 500,000/-)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި  5,000/-ބަލައި، އެ ފަރާތެއް 

)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ެދމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. އަދި އެ އެންގުމަށް ތަބާުނާވ ކޮންމެ ދުވަހަކަްށ، 

 )ތިނެއް އިންސައްަތ( އިތުރަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެެވ. 3ޖޫރިމަނާ ކުރި ޢަދަދުގެ %

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ަގވާއިުދތައް، މި ޤާނޫނަްށ  މި ޤާނޫނު )ހ(  .95 ގަވާއިދު ހެދުން 

)ަހއެއް( މަސް ދުވަުހެގ  6ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިަނެވގެން 

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގިއ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދު؛  (1)   

 ބިލްޑިންގ ކޯުޑ؛  (2)   

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަންުނވެރިންގެ ގަާވއިދު؛  (3)   

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ަގވާއިދު؛  (4)   

   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުުމގަިއ ގެންގުޅެންޖެޭހ   (5)   

ނޑުތަުކގެ   ަގވާއިުދ؛ސަލާމަތީ މިންގަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެްއޗާިއ، ތަކެިތ ޓެސްޓުކުާރ   (6)   

 ފަރާތްތަކުގެ ަގާވއިދު؛
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ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ާދއިރާތަުކގެ ޢިލްމީ   (7)   

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ަގވާއިދު؛

ަޖމްޢިއްޔާތަުކގެ ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ފަރާތްތަްއ ނިސްބަތްވާ ފަންނީ   (8)   

 ގަާވއިދު؛

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދެްއގެ ަދށުން ނިންމާ   (9)   

 ކަންކަން އިސްިތއުނާފު ކުރުމުގެ ަގާވއިދު؛

 ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ ަގވާއިުދ؛  (10)   

އުފެއްދުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާިއ   (11)   

 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގަާވއިދު؛

ޕްލޭނިންގ ގަާވއިދެއް ނެްތ ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ޢިމާރާތް   (12)   

 ކުރަންީވގޮތުގެ ގަާވއިދު؛

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުުމގެ ގަާވއިދު؛  (13)   

 ގަާވއިދުތައް.ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ އެހެނިހެން   (14)   

( ވަަނ 1މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުރާ ިޢމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ަގާވއިދު، މި ޤާނޫނަށް 

)އެކެްއ( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ހަދައި،  1ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން  )ނ(  

މިނިސްޓްރީން ނެރޭ އުސޫލުތަކާއި އެްނގުންތައް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ. 

މިނިސްޓްރީން އަދި އެފަދަ އުސޫލުތަާކއި އެްނގުންތައް، ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް، 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ގަވާއިދުތަކުގައި ހިމެނެންވާ 

 ބައިތައް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަުކަގއި މަދުވެގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ބައިަތްއ   .96

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުަގއި އަންނަނިވި ަބއިތައް  )ހ(  

ނަޑއަާޅ   (1)    ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާތަްއ ކަ

 އުސޫލުތަްއ؛
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ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުާރ އިދާރާތަުކެގ   (2)   

 މަސްއޫލިއްޔަުތ؛

ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެޭދއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   (3)   

 ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ތަފްޞީލު؛

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ުކރާއިރު ފެންވަރު ބަލާނެ ގޮތްަތއް؛  (4)   

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްުކރުމުގެ ހުއްދައާ ގުިޅގެން ނެގޭ ފީެގ   (5)   

 މިންވަރާއި އުސޫލުަތއް؛

 ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްަދއަށް އެޭދއިުރގަާއއި ހުއްދަ   (6)   

 ދޫކުރާއިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް؛

  ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމުގަިއ   (7)   

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް؛

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ގޮުތގެ އުސޫލު؛  (8)   

މިނޫނަސް މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި އިދާީރގޮތުްނ ކުރަންޖެހޭ   (9)   

 ހިމަނަންޖެހޭ އެހެނިހެން ބައިތައް.ކަންކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ަބއިތައް  41ބިލްޑިންގ ކޯުޑަގއި މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްާދަގއި  62ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ ގަާވއިުދތަކުަގއި މި ޤާނޫނުެގ  )ނ(  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބައިތައް ހިެމނެންވާނެއެެވ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ފަންނުެވރިންގެ ގަާވއިދުަގިއ       )ރ(  

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  69ވަނަ މާއްާދއާއި  62މި ޤާނޫނުގެ 

 ބައިތައް ހިމެނެންވާނެެއވެ.

 މި ޤާނޫނުގެ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަުކގެ ަގވާިއދުގައި  )ބ(  

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިާވ ބައިަތއް  69ވަނަ މާއްދާާއއި  62

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުުމގައި ގެންގުޅެންޖެޭހ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ  )ޅ(  

 ގަާވއިދުަގއި އަންނަިނވި ބައިަތއް ހިމެނެންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާިއ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި   (1)   
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 ރައްކާތެރިކަމަށް އެންމެ ުކޑަ މިންވަރެއްަގއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ؛

ގަާވއިދާ ޚިލާފުވުމުން އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ިފޔަވަުޅއަޅާނެ   (2)   

 ފަރާތްތައް.

ތަކެްއޗާިއ، ތަކެތި ޓެސްޓުކުާރ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަްށ ބޭނުންކުރާ  )ކ(  

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  62ފަރާތްތަކުގެ ަގާވއިދުަގއި ިމ ޤާނޫނުގެ 

 ބައިތައް ހިމެނެންވާނެެއވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަުކގެ ިޢލްމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  )އ(  

 ވާނެއެވެ.ގަާވއިދުަގއި އަންނަިނވި ބައިަތއް ހިމެނެން

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ބައިަތއް؛ 62 މި ޤާނޫނުގެ  (1)   

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކުން ނަގާފައިާވ   (2)   

ނޑުތައް.  ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ފާސްތައް ަޤބޫލުކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ

ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ ގަާވއިުދގަިއ  ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ފަރާތްތަްއ ނިސްބަތްވާ  )ވ(  

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ބައިަތއް ހިމެނެންވާނެއެވެ. 62މި ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެްއގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން  )މ(  

 ނެއެެވ.އިސްތިއުނާފު ކުރުުމގެ ަގވާއިުދގައި އަންނަނިވި ބައިަތއް ހިމެނެންވާ

 އިސްތިއުނާފުކުެރވޭނެ މައްސަަލތަކާއި ިއސްތިއުނާފުކުެރވޭނެ ޙާލަތު؛  (1)   

 އިސްތިއުނާފުކުރުުމގައި ޢަމަލުުކރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް؛  (2)   

 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު؛  (3)   

 އިސްތިއުނާފުކުރި މަްއސަލަ ނިމުނު ގޮތް ހާމަކުރާނެ ގޮތް.  (4)   

 ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ ަގވާއިުދގައި އަންނަނިވި ބައިަތއް ހިމެނެންވާނެއެެވ. )ފ(  

 ޓެސްޓުކުރެވޭ ާބވަތްތަްއ؛  (1)   

ނޑުތަްއ؛  (2)     ޓެސްޓުކުރުމުަގއި ބެލޭނެ މިންގަ

 ޓެސްޓުކުރެވޭ ަތކެްއޗަށް ހުއްަދ ދޭ މުއްދަތުތައް؛  (3)   

 ޓެސްޓުކުރެވޭނެ ތަންތަން.  (4)   

ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެެރކުރުން ކޮންޓްޯރލްކުރުމުގެ ގަާވއިދުަގިއ ޢިމާރާތްކުރުމަށް  )ދ(  

 އަންނަނިވި ބައިަތއް ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 އެތެރެކުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ާބވަތްތަްއ؛  (1)   
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 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ާބވަތްތަުކގެ ފެންވަރު ބަލާނެ ގޮތް؛  (2)   

 ހުއްދަދެވޭނެ ގޮްތތައް.ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ާބވަތްތައް ެއތެރެކުރުމަށް   (3)   

މި ޤާނޫނުން 

 އިސްތިސްނާވާ ކަންތައް 

ފަތުރުވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ، މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުަގއި ކުރެޭވ  )ހ(  .97

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާގުޭޅ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސަްއކަަތކާއި، އަތޮޅުތެޭރަގއި 

ކެއް( ފަންގިިފލާއަށްވުރެ ުއސްނޫން )އެ  1ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ކުެރވޭ 

ޢިމާރާތްތައް، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތެގމަތިން މި ޤާނޫނުން 

 އިސްތިސްނާވާެނއެެވ.

މި ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާާވނެ ކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ  )ށ(  

ނޑުތަްއ، ތަންތަނާއި މަސައްކަތްތަްއ، އިސްތިސްނާވާނެ ގޮތާއި  ހަމަތަކާއި މިންގަ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާެގ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ނ(  

ެގޒެޓުަގިއ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ަގވާއިުދ މިނިސްޓްރީން ހަދައި، ދިވެިހސަރުކާރުގެ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގައި ޝާއިުޢކުާރ   .98

 )ހައެއް( މަސް ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ނޑައެިޅގެން އެހެން މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް   .99 މާނަކުރުން  ުނވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްަފއިާވގޮތުން ކަ

      ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއެއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭ "ރަޖިސްޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މި  )ހ(  

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ 

 ދަފްތަރަށެވެ.

"ބިލްޑިންގ ކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ގެްނގުޅެްނވީ  )ށ(  

ނޑުަތއް އެކުެލވޭ، މި ޤާނޫނުގެ  ނަ ( ވ2ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 95މިންގަ

 ނަންބަރުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދަށެވެ.

ގުޭޅގޮތުން ކަމަށްވާނަމަ،  "ބަދަލު ގެނައުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޢިމާރާތަކާ )ނ(  

އެ ޢިމާރާތެއް މަރާމާތުކުރުމާއި، ބޮޑުކުރުާމއި، އެ ޢިމާރާތް އަލުން އެޅުމާއި، 
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އިތުރުކުރުމާިއ، ޢިމާރާތުން ބައެއް އަލުން ކޮޅަށްޖެހުމާއި، އެ ޢިމާރާތަށް ބައެއް 

 އުނިކުރުން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

"ޢިމާރާތްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ބިނާވެށީަގިއ ހިމެނޭ ޢިމާރާތާއި  )ރ(  

ބިނާވެށީަގއި ހިމެނެނީ ތަންތަން ހެދުމަށް ނުވަތަ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުމެެވ. 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ނިޒާމުތަކާއި،ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ޤާއިމުކުރާ 

މްރާނީ ޢުކަރަންޓު އަދި ހާބަރު ފަދަ ، ނަރުދަމާއާއި ަމގާިއ،، ގެދޮާރއި، ތަންތަނާއި

 ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ތަންތަެނވެ.

"ކުރެހުމާއި ލިޔުންތައް" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގައި ނުވަތަ  )ބ(  

ގެނައުމުގައި ަވކި ސްޕެސިފިކޭަޝންތަކަކާ އެްއގޮތަށް ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލެއް 

އެކަން ކުރުމަށްޓަަކއި ތަްއޔާރުކުރެވިަފއިވާ ޑިަޒއިންތަާކއި ކުރެހުންތަކާއި 

 ލިޔުންތަކަށެވެ.

"ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، އަންނަނިވި ތަންތަން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. އަދި  )ޅ(  

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ޢިމާރާތުގެ މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަަކށް 

 މާނައިގައި ޢިމާރާތެްއގެ ބަެއްއވެސް ހިމެނެއެވެ.

ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ނުވަަތ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވޭފަދަ   (1)   

ނުވަތަ ެއއް ތަނުން އަނެްއ ތަނަށް ނުގެންދެވޭފަދަ ބިނާތަކަށެވެ. މިފަދަ 

ވިޔަާފރިކުރުމަށާއި،  ،އިންާސނުން ދިރިއުޅުމަށާއިތަންތަނުގެ ތެރޭގައި 

އެނޫން ބޭނުންތައް ކުރުމަށާއި، ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަށާިއ، މެޝިނެރީއާިއ 

 މުދާ ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަން؛

ތިރީގަިއވާ ކަންަތއްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެ ެއއްެޗއް ހަުރކުރެވިފަިއާވ   (2)   

ޢިމާރާތުގައި ، )ހަތެއް( މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް  7ތަނަކުން ފެށިގެން 

ހުންަނ  ،ހަރުކުރެވިފަިއވާ ުނވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބަެއްއގެ ގޮތުަގއި ނަމަެވސް

ނޑި ނުވަތަ މުއާޞަލާތީ ޓަވަރު؛ )މީގެތެރެއަކު  )ދޭއް(  2ދަ

 މީޓަރަށްވުރެ ފުޅާނޫން ޑިޝް އޭރިއަްލއެއް ނުހިމެނެއެެވ.(

ނޑު ހިފެހެއްޓުމަްށ ނުވަތަ ފަސް ޭފބިޔަނުދިނުމަށް   (3)        ބިންގަ

 ހެދިފައިވާ ަވގުތީ ނުވަތަ ދާއިީމ ސްޓްރަކްޗަރ؛

ނުޑގައި ުދއްާވ އުޅަނދުފަހަރު ފިަޔވަިއ، ތިރީގަިއާވ   (4)    ބޯޓެއް ނުވަަތ ކަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 73 އަަދދު:  46 ލިުއމް: ވޮ

 55 

 ފަދަ ގޮތަކަށް ހެދިފައިވާ ފްލޯިޓންގ ސްޓްރަްކޗަރ:

    i.   ާުނވަތަ ސަޕޯޓުކުރުމަށް ޤަޞްދުުކރާ ފެނުގައި ސަޕޯޓުކުެރވިފަިއވ

 ؛ބިނާއެއް

    ii.   ެނެވިކަމުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންނުކުރާ ނުވަތަ ބޭނުންނުކުރެވޭނ 

 ސްޓްރަކްޗަރ؛

    iii.  .ދާއިމީކޮށް އަޅާަފއި ނުވަތަ ައާޅފައި ބޭއްވޭނެ ސްޓްަރކްޗަރ 

ޓަަނލެއް ނުވަަތ  ،ހުރަސްކުރާ ފާލަމެއް ،ކަލްވާެޓއް، ބްރިެޖއް  (5)   

 އަންޑަރޕާސް؛

 ،ނަރުދަމާ ޓްރީޓްމެންޓް ޕްލާންޓެއް، ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް، ކާނެއް  (6)   

ހަރު ނުވަތަ ދިާޔެއއްެޗއް ނުވަތަ ، ނުވަތަ ެއނޫންވެސް ،ސްވިމިންގ ޕޫލެއް 

 ގޭހެއް ރަްއކާކުރުމަށް ބޭނުންުކރާ ނޮން ޕްރޮޕްރައެޓަރީ ތާނގީ؛

 ބިނާތައް؛ވިންޑް ޓަރބައިން ފަދަ   (7)   

 ބަނދަރެއް، ފާލަމެއް ނުވަތަ ޯކޒްވޭ ފަދަ ތަނެއް؛  (8)   

ނޑުދޮށް ޙިމާޔަްތކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެަފދަ ތަންތަން   (9)    ގޮ

 ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހަދާ ރިވެޓްމަންޓް ފަދަ އެއްޗެހި؛

 މަގު، ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ހަދާ އެހެނިހެން ސްޓްރަކްޗަރތަްއ؛  (10)   

އުފުލުމަށް ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަދާ ނުވަަތ ޤާއިމުކުރާ ބަރު   (11)   

 އެްއޗެހި.

ވަނަ  24"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ާޤނޫނުގެ  )ކ(  

މާއްދާގަިއވާ ޢިމާރާތްކުރުުމެގ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކުްނ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

 ށެވެ.މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުްއދައަ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުާރ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައިެއަވނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )އ(  

މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަދިނުމާިއ، އެ މަސައްކަތްަތއް ބެލުމާއި، ކަމާގުޅޭ ެއކިެއކި 

މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން 

 އިދާާރއަށެެވ.ހުއްދަދީފައިވާ 

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގަިއ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަްއ" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަީނ،  )ވ(  

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބިލްޑިންގ ްޕރެކްޓިޝަނަރުންނާއި،
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ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ، ިބލްޑިންގ އިންސްެޕކްޓަރުންނާއި، ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި

މަސައްކަތް ސުަޕވަިއޒްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 

 ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

 "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ: )މ(  

 ،ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރެވިފައިާވ ގޮތް ބަލައި، ހެދިފަިއާވ ކުރެހުމާއި  (1)   

 ލިޔުންތައް ބެލުމަށް؛ ނުވަތަ 

 ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާގޮތް ބެލުމަށް؛ ނުވަތަ  (2)   

ހުއްދަދެވިަފއިވާ ކުރެހުމާ  ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ކޮށްފައިވަނީ  (3)   

 އެްއގޮތަށްތޯ ބެލުމަށެވެ.

 "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ: )ފ(  

ބިނާކުރުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުުކރުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތް   (1)   

 ނުވަތަ ؛ ޢިމާރާތެއް ތަޅާލުމަށް

ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލެއް ގަނައުަމށް ނުވަތަ ޢިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް   (2)   

 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް މަރާމާތުކުރުމަށް

ގުޅިފަިއވާ އެއަރކޮްނޑިޝަނިންގ ޢިމާރާތެއްގަިއވާ ނުވަތަ ޢިމާރާތަކާ   (3)   

ސިސްޓަމެއް ނުވަަތ ވެންޓިޭލޓިންގ ސިސްޓަެމއް ހަރުކުުރމަށް ނުވަތަ 

 އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލުުކރުމަށް؛ އަދި

( ވަނަ 3( ވަނަ ނަންބަރާއި )2) ،( ވަނަ ނަންބަރާއ1ިމި އަކުރުގެ )  (4)   

ނަންބަރުގަިއވާ މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމަށް ސައިޓު ތައްޔާރުުކރުމުގެ ގޮތުން 

 ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތަްއވެސް ިހމެނޭގޮތުންނެވެ.

]ޢިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޢިމާރާުތެގ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ   )ދ(  

ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަކމުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ ( ވަނަ 2މި އަކުުރގެ )

ގުޭޅގޮތުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުުރވާ ކޮންެމ ފަރާތަކަށެވެ. އަދި 

ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުން ޢިމާރާތް ތަރައްޤީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި 

 ކުރާ ޮކންމެ ފަރާތަކަށެވެ. ިވޔަފާރިއެްއގެ ގޮތުަގއި ،ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް

 ނުވަތަ  ؛ޢިމާރާތްކުރުން  (1)   

 ނުވަތަ  ؛ޢިމާރާތްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން  (2)   
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ޢިމާރާތްކުރި ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ތަަނވަސް ކޮށްދޭ   (3)   

 ފަރާތުގެ ކިބައިން އެ ޢިމާރާތް ގަންނަ ފަރާތް.

"ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް" ނުވަތަ "ކޮންޓްރެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،       )ތ(  

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ކޮންމެ 

 ފަރާތަކަށެވެ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ައންނަނިވި ފަރާތްތައް ހިމެނެއެެވ.

 ޕާޓްނަރުން؛ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ   (1)   

ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އެކަީށގެންވާ ގިަނ   (2)   

 ޢަދަދެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިަޔފާރިއެއް؛

ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުވަަތ ކޮންޓްރެކްޓަރަީކ ިވޔަފާިރ ޝަޚްޞެއް   (3)   

 ކަމުގަިއވާ ޙާލަތުަގއި:

    i.   ަޢަދަދެްއގެ ހިްއސާ ޮއންނަ އެ ވިޔަފާރިެއްއގެ ެއކަށީގެްނާވ ގިނ

 ފަރާތެއް؛

    ii.   އެ ވިޔަފާރިެއްއގެ ޑިރެކްޓަެރްއ ނުވަތަ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީއެްއ

 ނުވަތަ އެފަދަ މަޤާމެއްަގއި ހުރި ފަރާތެއް.

      ،ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ޓްަރސްޓީއެއްނަމަ   (4)   

 ލިބޭ ފަރާތެއް؛ އެ ޓްރަސްޓަކުން ފައިދާ 

 ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް.   (5)   

"ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ޢިމާރާތެއް  )ލ(  

ފުރިހަމަކުރުމުން، އެ ޢިމާރާތެއް ނުވަަތ ޢިމާރާތުގެ ަބއެްއ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި 

 ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްަދއަށެެވ.ވަނަ މާއްާދގެ  32މި ޤާނޫނުގެ 

"ޢާންމުކޮށް އެންގުން" ކަމަްށ ބުނެފައިެއވަނީ، ތިީރގަިއވާ ފަދައިން ޢާންމުކޮށް  )ގ(  

 އެންގުމަށެެވ.

 ޢާންމުކޮށް ނެރޭ ދުވަހު ނޫހެއްގައި ާޝއިޢުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ   (1)   

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ   (2)   

އެކަީށގެންވާ ހުރިހާ ވަގުތެްއގަިއވެްސ، ޢާންމުކޮށް ބެލެން ހުންނަ   (3)   

 އިންޓަރނެޓް ވެބްަސއިޓެްއަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ 

ޢިމާރާތްކުރާ ތަންތަނާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަުކގައި ބަހަްއޓާ   (4)   
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 އިޢުލާންތަކާއި އެްނގުންތައް ެމދުވެރިކޮށް ޝާއިުޢކުރުމަށް.

 ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ:"ވެރިފަރާތް"  )ޏ(  

އެ ޢިމާރާތަކުން ކުލި އެ ފަާރތަކަށް ލިބޭ ފަރާތެއް ުނވަތަ އެ ޢިމާރާތެއް   (1)   

އެ ޢިމާާރތަކުން ކުލި އެ ފަރާތަކަްށ އަމިއްަލ  ،ކުއްޔަށްދީފިނަމަ

ހައިސިއްޔަތުްނ ލިބޭނެ ފަރާތަކަށެވެ. ީމގެ ތެޭރގަިއ ރަހުނެއްެގ ގޮުތަގިއ 

 ުނވަތަ  ގެ ޙަވާުލވާ ފަރާތްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ެއ ޢިމާރާތެއް  ،ބައިބަޔަށް ބެހިފައިވާ ޢިމާރާެތއްގެ ޢާންމު ބައެއްނަމަ  (2)   

 ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުވެފަިއވާ ުކންފުންޏަށެވެ. ނުވަތަ

ބައިބަޔަށް ބެހިފައިވާ ޢިމާރާެތއްގެ ޢާންމު ސަރަޙައްުދގެ ަބޔަކުން ކުލި   (3)   

ނުވަތަ ފީ ލިބޭ ފަރާތެއް، ނުވަތަ އެ ބައެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުވެަފއިާވ 

 ފަރާތަށެވެ. ނުވަތަ 

ޑިވެލޮޕްމަްނޓް ކޯޕަރޭޝަނެްއގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމަށް ރިއަލް އެސްޓޭޓް   (4)   

        ،ހެދިފައިވާ ނުވަތަ ިވޔަފާރި ޢިމާރާތެއްގެ ޢާންމު ބައެއްނަމަ 

 އެ ކޯޕަރޭޝަނެްއގެ ބޯޑަެށވެ. ނުވަތަ

 ،ނުވާ ޢިމާރާތެއްގެ ޢާންމު ބައެއްނަމަ          ބައިބަޔަށް ބެހިފައި  (5)   

އެ ބައެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާުލވެފަިއވާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ބަޔަކުން 

ނުވަަތ އެ ބައެއް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެަފއިާވ  ،ކުލި ލިބޭ ފަރާތެއް

 ފަރާތަށެވެ.

ފެންވަރު ދަށް ނުވަތަ ޢުމުރު ކުރު  "ަވގުތީ ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، )ސ(  

ނޑަެއޅިފަިއވާ ވަކި ުމއްަދތަކަށް ހަދާ ަވގުތީ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެްނ، ކަ 

 ތަންތަނަށެވެ.

ޢިމާރާތެއް  "ަވގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، )ޑ(  

 ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުެރވޭ ވަގުތީ ހުއްަދއަެށވެ.

ތެރެއިން ކަމަާކގުޭޅ ތިީރގަިއވާ ކަންކަމުެގ  "ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، )ޒ(  

ނުވަތަ ިވޔަާފރީގެ ދާއިރާެއއް، ުނވަތަ ފަންނެއް، ނުވަތަ  ،ވިޔަފާރިެއއް 

 ވަޒީާފއެްއ، އަދި އެނޫނަސް ަނފާއެްއގެ ބޭނުމުގައި ހިންގޭ ަޙރަކާތްތަކަށެވެ.

 ނުވަތަ ހޯދުމަށް؛ ،މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  (1)   
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 ގަތުމާިއ، ިބމުން ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް.ގޭބިސީ ޔުނިެޓއް   (2)   

"ފިޔަވަުޅ" ކަމަށް ބުނެފަިއެއވަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ދާިއރާގަިއ ޙަރަކާތްތެރިާވ  )ޓ(  

ހުއްދަދެވިފަިއވާ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވިަފއިވާ ަޝކުާވެއއް، ނުވަތަ އެއިން 

 ނިންމުމަކަށެވެ.ފަރާތެއްގެ ޢަމަލުތަކާމެދު ބަލައި ބެލުމަކުން ނިންމޭ 

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަީނ، ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ިސޔާސަތުތަްއ  )ޔ(  

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ ެއއިެރއްަގއި ޙަވާުލކުރެވިަފއިވާ ސަުރކާރުގެ ވުޒާާރއަށެވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަީނ، ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ިސޔާސަތުތަްއ  )ޕ(  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެިއރެއްަގއި ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާެގ 

 ވަޒީރަެށވެ.

"ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގައި  )ޖ(  

 ބޭނުންކުރާ ތަކެއްާޗއި، އެ ތަެކތި ބޭނުންކުރާ ގޮތް ޓެސްޓުކުާރ ފަރާތްތަކަށެވެ.

"ޤުދުރަތީ ނުރައްކާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޤުދުރަީތ ކަމެއްގެ ސަބަބުން  )ޗ(  

 ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލަެށވެ.

ޢިމާރާތެއްގެ  "ސްޓްރަކްޗަރގެ މަަސއްަކތް" ކަމަށް ބުނެފައިެއަވނީ، )ހހ(  

 ސްޓްރަކްޗަރގެ ބައިަތއް ހެދުމަށްޓަކައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތަށެވެ.

ތިރީގަިއވާ ފަދަ  އިންސްޕެކްޓްކުރުްނ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،"ޢިމާރާތް  )ށށ(  

ުގޅިގެްނ     މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކުރުމުެގ މަސައްކަތަކާ 

 އެ މަސައްކަްތކުރެވޭ ގޮތަށް ފާޑުކިަޔއި، ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އަދި ބެލެހެއްޓުމަށެވެ.

 ފެންވަަރކަށްތޯ ބެލުމަށް؛ އަދި އެ މަސައްކަެތއް ކުެރވެނީ ެއަކށީގެންވާ   (1)   

އެ މަސަްއކަތެްއ ކުެރވެނީ ެއ މަސައްކަތެްއ ކުރުމަށް ެދވިފަިއވާ ހުއްަދއާ   (2)   

 އެްއގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް.

))ނނ  

) 

"ޞިއްީޙގޮތުން ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތިރީގަިއވާ ފަދަ 

 ޢިމާރާތަށެވެ.

ނުވަތަ ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގޮތަކުން ނުވަތަ ބާެވ ޢިމާރާތް ހުރި ތަނަކުން   (1)   

ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިވުމުގެ ސަބަބުން 

ޞިއްޙަތަށް ެގއްލުން ލިބޭ ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބިދާެނކަމަށް ބެލެވޭ 

 ޢިމާރާތްތައް؛ ނުވަތަ 
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ޢިމާރާތުގައި ފިނި ޢިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ފެން ވަނުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ   (2)   

ހިފުމުގެ ސަބަބުން އެ ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގެ ތެްއކަން އުފެދުން ހުއްޓުާވ 

ނިޒާމަކަށް އެކަީށގެންނުާވ ަވރަށް ހުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ނިޒާމެްއ 

 މައްސަލަ ޖެހިފައިވުން؛

ޢިމާރާތަކީ އެ ތަނެއްަގއި ެފން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ   (3)   

ވާނަމަ، އެ ޢިމާރާތަށް ލިބޭ ފެނަކީ ބޭނުންކުރަން  ޢިމާރާތަކަށް

 އެކަީށގެންނުވާ ފެން ކަމުަގއިާވ ޢިމާރާތްތައް؛ ނުވަތަ 

ޢިމާރާތެއްގައި ކުރުމަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ކަމަކަށް އެކަީށގެންާވ މިންވަރަށް   (4)   

 ސާފުތާހިރުވުމުގެ ޚިދުމަތް ނެތް ޢިމާރާތްތައް.

ބުނެފައިެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ މޯލްޑިވްްސ "ބޯޑު" ކަމަށް  )ރރ(  

 ބިލްޑިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްަރކްޝަން ބޯޑަށެވެ.

"މީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، ޠަބީޢީ ޝަޚްޞުތަކާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތައް  )ބބ(  

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

________________________ 


