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 2021/9ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނު ކްލައިމެޓް އިމަރޖަންސީ 

 
 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 
 

މިއީ، ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިންނާއި،  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިދރިއުޅޭ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކަށާއި، ދިވެހިރާއްެޖއަްށ 

ނުރައްކާވެފަިއވާތީ، ދިެވހިންނާއި ިދވެިހރާއްޖެ ރައްކާތެިރކޮްށ 

ުކރަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ެއކުލަވާލުމަާށއި، ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ތަންފީޛު

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމަްށ ބޭނުންާވ ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ އޮނިގަނުޑ 

އެކުލަާވލުމަށާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަުކގެ ސަބަބުްނ ުދނިޔެއަށް ލިޭބ 

ްށ ގެއްލުންތަކަްށ ދުނިެޔ ޭހލުންތެރިުކރުމަށް އިސްނަގަިއ ވަކާލާުތކުާރ ބަޔަކަ

ދިވެހިރާއްެޖ ހެދުމަްށ ާބރުއެޅުމަށާއި، ދިެވހިާރއްޖެއަީކ ކާަބން ނިއުްޓރަްލ 

ޤައުމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް ދެނެގަނެ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަަރއްޤީއަށްޓަކަިއ ބޭނުންވާ ބަރުދާސްީތ ޤާބިލުކަްނ 

 ްއ ބަޔާންކުރުުމގެ ާޤނޫނެވެ.އިތުރުކުރުމަށާިއ އެކަްނކަމާބެހޭ އުޫސލުތަ

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ްކލައިމެޓް އިމަރޖަންސީ ޤާނޫނު" އެވެ. )ށ(  
 

ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮުތން އަންނަނިވި ކަންކަްނ  މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، މޫސުމަށް އަންނަ   .2 މަޤްޞަދު 

 ޙާޞިލުކުރުމެވެ.

ިހރާއްެޖ ހޭނުވުމަށާއި، ދިވެހިންނާިއ ދިވެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް  )ހ(  

އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެޭވ  އެކަންކަމުން ލިޭބ ގެްއލުން ކުޑަުކރުމަށާއި
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ބަދަލުތަކުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށްަޓކަިއ އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ނިޒާމު ބަޔާންުކރުން؛

 ފަރާުތން ކުރުމަްށ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާުނގައި ދިެވހިާރއްޖޭގެ )ށ(  

އެއްބަސްވެފައިާވ ކަްނކަމާ ެއއްގޮތަްށ ޢަމަލުުކރޭތޯ ެބލުމާިއ، އެކަންކަާމ 

ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ދައުލަުތގެ މުއައްަސސާތައް ޒިންމާދާރުުކރުުވމަށް ބޭނުންވާ 

 ރިޕޯޓިންގ ނިޒާމު ޤާއިމުުކރުން؛

ރޮޖެކްޓްތަކާިއ ޤައުމުގެ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭންަތކާއި ްޕރޮގްރާމްތަާކއި ޕް  )ނ(  

މިންގަނޑުތައް އެކުލަާވލައި ހިންގުުމގައި، މޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ 

 ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަްއ އެ ްޕލޭންތަކުގަިއ ހިމެނޭކަްނ ަކށަވަރުކުރުން؛

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުަތކަށް ިދވެހިާރއްޖޭގެ ަބރުދާްސތީ ޤާބިލުކަްނ  )ރ(  

ށް އިންސާނުންނާއި ޤުުދރަީތ ާމހައުީލ ނިޒާމު އިތުރުކުރުާމއި، ެއކަންކަމަ

ހޭނުމުގެ ފުރުޞަުތ އިުތރުކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ްޕރޮްގރާމްތަާކއި ޕްލޭންތަްއ 

 އެކުލަާވލުމުގެ ނިޒާމު ާޤއިމުކުރުން؛

މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ުކރަންޖެޭހ ދިރާާސތައް ުކރުމާއި،  )ބ(  

، އިންސާނީ އަދި މާލީ ޤާިބުލކަން ބިނާކޮށް އެކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ

 އިތުރުކުރުމަްށ ކުރަންޖެޭހ ކަންކަންުކރުން؛

މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަާކ ގުޅިގެްނ އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމުގަިއ  )ޅ(  

 ދައުލަތުގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ބަޔާންުކރުން؛

 ދާއިރާތަކުްނ ދިވެހިރާއްެޖއަްށ ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަކާ ގުޅޭ )ކ(  

ލިބޭ ފަންޑުތައް ހިންގާނެ ދިވެިހރާއްޖެއާއި ބައިަނލްއަޤްވާީމ މުޖުތަމަޢުގެ 

 އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ުމއައްސަސާެއއް އުފެއްދުމަްށ ބާރުއެޅުން؛

ވަނަ އަަހރުގެ ނިޔަލަށް ިދވެހިާރއްޖެ ކާބަން ނިއުޓްަރލް ޤައުމަކަްށ  2030 )އ(  

 ؛ޖެޭހ ކަންކަން ކުރުމަށް ަމގުފަހިކުރުން ހެދުމަށް ކުރަން

ދިވެހިރާއްެޖ ކާބަން ިނއުޓްަރލް ޤައުަމކަށް ހެދުމަްށ ކަނަޑއަޅާ އަމާޒަށް  )ވ(  

ވާސިލުވުމަށްޓަަކއި ހިންގަންޖެޭހ ޕްޮރގްރާމްތަްއ ެއކުލަާވލަިއ ިހންގުމުގެ ާބުރ 

 ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން؛
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ްލ ޤައުމަކަށް ހެދުމާގުޅޭ އުސޫލުތަާކިއ ދިވެހިރާއްެޖ ކާބަން ނިއުްޓރަ )މ(  

 މިންގަޑުތައް އެކުަލވާލުމުެގ މަސްއޫިލއްޔަތާިއ ބާރުތަްއ ކަނޑަެއޅުން؛

 ކާބަން ބަޖެޓިންގއާ ގުޅޭ ނިޒާމެއް އެުކލަާވލުން؛ އަދި  )ފ(  

ދިވެހިންނާިއ ދިވެިހރާއްެޖ ހޭނުވުމަށާިއ  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް  )ދ(  

  ގެްއލުން ކުޑަުކރުމުގެ ނިޒާމުތައް ަބޔާންކުުރން.އެކަންކަމުން ލިބޭ 

 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމުގައި، ތިރީަގިއ   .3 މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަިއގަނޑު އަސާސްތަްއ ނަގަަހއްޓައި، ދަމަަހއްޓަންވާނެއެވެ.

ތަކާގުޭޅ ޤައުީމ ސިޔާސަތުަތއް ހިްނގަިއ މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލު )ހ(  

ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ސަުރކާރާިއ ޯލކަްލ ކައުންިސލްތަކާިއ ޖަމްޢިއްާޔ 

ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަާފރިތަކާިއ ފަރުދުްނ އަިދ ދައުލަުތެގ އެންމެހަިއ 

 މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެްނ މަސައްކަތްުކރުން؛

ޭޖގެ ތިމާވެއްޓާިއ ޤުދުރަީތ ވަސީލަތްތަްއ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ދިެވހިރާއް )ށ(  

 ބޭނުންކުރުން؛

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކުރުމާއި، ކުިރމަތިވާ ނޭދެޭވ  )ނ(  

އަސަރުތަކަށް ހޭނުމަށް ފިަޔވަޅު އެޅުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަަތކީ ދައުލަތާިއ 

  ހެދުމާއި، ޢާންމުން ގުޅިގެން އަދާުކރާ މަސްޫއލިއްޔަތެްއ ކަމުަގއި

އެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާުކރުމުގެ ގޮތުން އެުކލަވާާލ ޕްލޭންތަކާއި، 

މަޝްރޫޢުތައް ރާަވއި، ހިންގުމުގައި ޢާންމުންގެ ުފރިހަަމ ބައިވެރިވުްނ 

 ކަށަވަރުުކރުން؛

ދިވެހިރާއްޖެައކީ، ތަކެތި އުފެއްދުާމއި އެ ތަކެިތ ބޭނުންކުުރމުގައި ކާބަްނ  )ރ(  

ތިޞާދަކަށް ހެދުމަށް ަސރުކާާރއި ލޯކަްލ ަކއުންސިލްތަކާިއ ނިއުޓްރަްލ އިޤް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަާފރިތަކާއި ަފރުދުން އަދި ަދއުލަުތގެ އެންމެހަިއ 

 މުއައްސަސާތަކުން އިްސކަންދިނުން؛

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާުތ އެއްކޮށް، ހާމަކަމާއެކު،  )ބ(  

ނުންާވ ފަރާތްތަކަްށ ފަސޭހައިްނ ލިޭބނެ އިންތިޒާމު އެ މަޢުލޫމާުތ ބޭ

 ހަމަޖައްސައި، މަޢުލޫމާތު ޯފރުކޮށްދީ، ޭހލުންތެރިުކރުވުން؛ އަދި 
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމުގައި ދުާރލާ ަރއްކާތެރިކަުމގެ ފިޔަވަޅުތަްއ  )ޅ(  

ގޮތުގެމަތިްނ އެޅުމާއެކު ދެމެހެއްޓެިނވި ަތރައްޤީެގ އަސާސްތަާކ އެްއގޮތްވާެނ 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާީދ ޤާބިލުކަްނ އިތުރުުކރުން.

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ކާބަން ލަނޑުދަނޑި އަދި ކާބަން ބަޖެޓިންގ

 
ކާބަން ބޭރުކުރާ މިންވަރު 

 މަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑި 
ވަނަ އަަހރުގެ ނިޔަލަށް ިދވެހިާރއްޖެ ކާބަން ނިއުޓްަރލް ޤައުމަކަްށ  2030 )ހ(  .4

 ދަންވާނެއެވެ.ހަ

ވަަނ ައހަުރ ދިެވހިރާއްެޖއިން ޭބރުކުާރ ކާބަްނގެ މިންަވުރ  2030 )ށ(  

ހުންނަންވާނީ ހަމަ އެ އަަހރު ދިެވހިާރއްޖެއިން މަދުުކރާ ނުވަތަ އޮފްސެޓްުކާރ 

 ކާބަންއާ އެްއ މިންވަރަްށ ނުވަތަ އެ މިންަވރަށްުވރެ ދަށްކޮށެވެ.

 ކޮންެމ ައހަރަުކވެްސ ދިވެހިރާއްެޖއިްނ ވަނަ އަހަރުްނ ފެށިގެްނ ދެން  2030 )ނ(  

ޖައްވަށް ޭބރުކުާރ ކާބަްނގެ މިންަވުރ ހުންނަންވާީނ ހަަމ ެއ ައހަރަުކ ކާބަްނ 

މަދުކުރާ ުނވަތަ އޮފްސެޓްކުާރ މިންަވރަށް ުނވަަތ ެއ މިންވަރަށްވުެރ 

 ދަށްކޮށެވެ.

ވޭކަްނ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިާވ ލަނޑުދަނޑިތަްއ ޙާިޞލު ުކރެ )ރ(  

ދެނެގަންނާނެ ގޮތުެގ އުޫސލުތަކާިއ ފޯމިއުަލރ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަާކއި ފޯމިއުލަރއަީކ  )ބ(  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ޤަޫބލުކުރާ ުއސޫލުތަކަާކއި ފޯމިއުލަރައކަްށ 

 ވާންވާނެއެވެ.
 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ ަލނޑުދަނޑިއަށް  4މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .5 ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަލުގެނައުން 

ބަދަލުގެނެވޭނީ، ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ަބޔާންކޮްށ މިނިސްޓަރު 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ހުށަހަޅަިއ އެ މަޖިީލހުން ފާސްުކރުމުްނނެވެ.

ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަނޑައަޅާފައިވާ ަލނޑުދަނޑިއަށް މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

 ބަދަލުގެނެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުން ޙާލަެތއް މެދުެވރިވެފަިއވާނަމައެވެ.
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަލަށް ހޯދޭ ަސއިންޓިފިްކ   (1)   

ހޯދުންތަކުން ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަުލގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފެުނން؛ 

 ނުވަތަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާަތކާއި އުޫސލުތަކާއި ޕޮލިސީތަކަށް އަްނނަ   (2)   

ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަަމށް 

 ފެނުން.

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މޫސުމަްށ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  

ަސއިންޓިފިކް ހޯދުންތަަކީކ މި ޤާނޫނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ 

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާތރީޚުެގ ފަހުން ހޯދާ ހޯދުންތަަކކަށް ވާްނާވނެއެވެ.
 

ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަލުގެނައުމުގައި 
 ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ ަލނޑުދަނޑިއަށް  4މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .6

ތުންެގ މަޖިލީހަްށ ހުށަހެޅުމުެގ ކުިރން އަންނަނިިވ ބަދަލުގެނައުމަށް ރައްޔި

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ ކްލައިމެޓް ޗޭްނޖް  16މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

 މަޝްވަާރކޮށް އެަފރާތުން ދޭ ލަފާ؛ ޑައިރެކްޓަރޭޓާ 

 ަވރާ؛ ައދިދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ެއހެނިހެން އިދާރާތަކުްނ ދޭ މަޝް  (2)   

ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްުކރާ އަިމއްލަ ޖަމްޢިއްާޔ ޖަމާޢަތްތަކާިއ   (3)   

 ވިޔަފާރިތަކާިއ ޢާންމު ފަރާތްތަާކއި ފަރުދުްނ ދޭ މަޝްަވރާ.

( ވަނަ 1ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) )ށ(  

 ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ ( ވަނ3ަ( ވަަނ ނަންބަރު، އަދި )2ނަންބަރާއި، )

ލިބިފައިވާ ލަފަާއއި މަޝްވަރާ ޢާންމުކޮްށ ފެންނާނެހެން 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

 ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަލުގެނައުމަްށ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ހުށަހަޅަީނ  )ނ(  

( ވަނަ ނަންބަުރގެ ދަށުން ކްަލއިމެޓް ޗޭންްޖ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ނޫންކަމުގަިއާވނަމަ، އެކަމުގެ ޑައިރެކްޓަރޭްޓގެ ލަފައާ

 ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.
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ވަަނ މާއްދާގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ ލަނޑުދަނޑި  4ޤާނޫނުެގ  މި )ހ(  .7 ކާބަން ބަޖެޓިންގ

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މީލާދީ އަހަަރކަށް ބޭރުުކރެވޭނެ ަކމަށް ލަފާކުރެޭވ 

ރު ެއކުލެވޭ ކާބަން ބަޖެޓެއް މިނިސްޓަުރ އެކުލަާވލަިއ ކާބަންގެ މިންވަ

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާްސކުރަންވާެނއެވެ.

)ތިނެއް(  3ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ީމލާދީ ައހަުރ ނިމުމުެގ  މި )ށ(  

މަސްދުވަހުގެ ުކރިން މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރިއަްށއޮތް އަަހރަްށ 

ތަމަ ކާބަން ބަޖެޓް މިނިސްޓަރު އެުކލަާވލައި ަރއްޔިތުންެގ އެކުލަާވލަންޖެހޭ ފުރަ

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ ކޮންެމ މީލާީދ އަަހރެްއ ނިމުމުެގ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ުކރިން ކުިރއަށްއޮތް އަަހރަށް ަލފާކުރާ ކާބަްނ  3

 ޅަންވާނެއެވެ.ބަޖެޓް މިނިސްޓަރު ެއކުލަާވލަިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހަށް ހުަށހަ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކާބަން ބަޖެޓް ެއކުލަާވލުމުަގއި، ކްލައިމެްޓ  )ނ(  

ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަޭރޓާއި ަސރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ އެހެނިހެްނ އިާދރާތަކާއި ލޯކަްލ 

ކައުންސިލްތަކާއި ތިާމވެއްޓަށް މަސައްކަތްުކރާ އަމިްއަލ ޖަމްޢިއްޔާ 

އި ަފރުދުން އަދި ދަުއލަުތގެ ކަމާގުޅޭ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރިތަކާ

 މުއައްސަސާތަކުެގ ލަފާ މިނިސްަޓރު ހޯދަްނވާނެއެވެ.

ކާބަން ބަޖެޓް އެކުަލވާލުމުގަިއ ޢަމަުލކުރާެނ އުސޫުލތަކާއި ެއިކ  )ރ(  

 ޞިނާޢަތްތަކުން ބޭރުކުެރވޭނެ ކާބަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަާލނެ ކަންކަްނ 

 ގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދު

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ކާބަްނ ބަޖެާޓ ޚިލާފަްށ އެްއެވސް ފަރާތަކުްނ  )ބ(  

ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ. އަދި ކާބަން ބަޖެޓުގަިއ ވަިކ ދާއިރާައކަްށ 

ކަނޑައަޅާ ކާބަން ބޭުރކުރެވޭެނ މިންަވރަށްވުެރ އިުތރަށް ާކބަން ބޭރުުކާރ 

ހަދާ ަގވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތުގެމަތިްނ  ދު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރާތްތަކާމެ

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާުރ ްކލައިމެޓް ޗޭންްޖ ޑައިރެކްަޓރޭޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
 

 

ކާބަން ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި 
 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކާބަން ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްުކރާނެ ކަްނކަމުގެ ތެ   .8

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަާކ ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ސައިންޓިފިްކ ޯހދުންތައް؛ )ހ(  
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 ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅޭ ކަންކަން؛ )ށ(  
 

 އިޤްތިޞާދީ ކަންކަން؛ )ނ(  
 

 ޓެކްސްއާއި ލޯނު ފަދަ ާމލީ ކަންކަން؛ )ރ(  
 

 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަން؛ )ބ(  
 

 ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ިސޔާސަތުތައް؛ )ޅ(  
 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުންތަާކއި މުޢާހަދާތައް؛ އަދި  )ކ(  
 

 ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ކަންކަން. )އ(  
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެުކލަވާލާ ކާބަން ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެނެވޭީނ  7މި ޤާނޫނުގެ   .9 ކާބަން ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެނައުން 

ބަދަުލގެންނަންޖެހޭ ސަބަބުތަްއ ބަޔާންކޮްށ މިނިސްޓަުރ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ އެ 

 ހުށަހަޅައި ެއ ބަދަލެްއ މަޖިލީހުްނ ފާސްކުރުމުންނެވެ.

 

ކާބަން ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެނައުމުގައި 
 ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން 

 ހުަށހަޅާއިުރ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ ކާބަން ބަޖެޓަށް ބަަދލުގެންނަން 9މި ޤާނޫނުގެ   .10

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެއެވެ.
 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ އުފައްާދ ްކަލއިމެޓް ޗޭންްޖ  16މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  

 ޑައިރެކްޓަރޭޓުްނ ދޭ ލަފާ؛
 

 ކަމާގުޅޭ ދައުލަތުެގ އެހެިނހެން އިާދރާތަކުން ޭދ ލަފާ؛ އަދި  )ށ(  
 

 ަގއި ބަޔާންުކރާ އެންމެހަިއ ކަންަކން.ވަނަ މާއްދާ 8މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 އިދާރީ ހިންގުން 

 
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް 

 ޗޭންޖް ޢައްޔަންކުރުން 
)ިތީރސް( ދުވަހުެގ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  )ހ(  .11

ަނމުގައި ސަފީުރ ތެރޭގައި، "ސްޕެަޝލް އެންޯވއީ ފޮރ ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖް" ގެ 

ފެންވަރުގަިއ މަޤާމެއް އުފައްދައި، އެ މަޤާމަްށ ރައީުސލްޖުމްޫހރިއްާޔ މީހަުކ 

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢައްޔަންުކރާ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެްޓ  )ށ(  

 ޗޭންޖް ޖަވާބުދާރީވާީނ ރަީއސުލްޖުމްޫހރިއްޔާއަެށވެ.

ލް އެންވޯއީ ޮފރ ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖްގެ އޮފީސް ާޤއިމުކޮްށފައި ހުންނާނީ ސްޕެޝަ )ނ(  

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފހުގަެއވެ.

ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ޮފރ ކްލައިމެޓް ޗޭންްޖގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަްނކުރާ މީހަކަށް،  )ރ(  

 ދައުލަތުގެ ސަީފރަކަށް ޭދ މުސާރަާއއި ޢިނާޔަތްތަްއ ދޭންވާނެެއވެ.
 

ލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ސްޕެޝަ 
ޗޭންޖް މަޤާމުން ވަކިކުރުން ނުވަތަ 

 ވަކިވުން 

އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންުކރާ ަފރާތެްއ މަޤާމުން ވަކިުކރުމުގެ ާބުރ  )ހ(  .12

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.
 

ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ޮފރ ކްލައިމެޓް ޗޭންްޖގެ މަޤާމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާދޭން  )ށ(  

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، ސިޓީއަކުން އެކަްނ ބަޔާންކޮށް، 

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރައީުސލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށ 

 .ލިބުމުން، އެ މަޤާމުން ަވކިވީެއވެ
 

ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް 
ޗޭންޖްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް 

ރ ްކލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ މަސްއޫލިްއޔަތުަތކާއި ވާޖިބުތައް ިތރީގަިއ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮ  .13

 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ.
 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ބައިނަލްއަްޤވާީމ މައިދާނުގަިއ  )ހ(  

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްީސލުކޮށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެިހ 

 ތައް ހާމަކުރުމުެގ އިސްދަުއރު އަދާކުރުން؛ދައުލަތުގެ ިސޔާސަތު
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެިހރާއްޖެއަްށ ކުރާ ނޭދެޭވ  )ށ(  

އަސަރުތައް ކުޑަުކރުމަށް ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންވަުރގައާިއ ސަރަޙައްީދ 

 ފެންވަރުގަިއ ވަާކލާތުކޮށް އަޑުއުުފލުން؛

ޞިލުުކރުމަށާިއ މޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލުތަާކ މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާ )ނ(  

ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިާރއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މާީލ އެހީެތރިަކން ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން؛

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ާދއިރާއިްނ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި  )ރ(  

 ؛ އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަޤާމު މަތިުކރުމަށް މަސައްކަތްުކރުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެޭހ މައްސަލަަތކުގަިއ ޤައުމުތަކުެގ އެއްބާުރލުްނ  )ބ(  

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި މި ދާިއރާއިން ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަްށ 

 މަސައްކަތްކުރުން.
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތު 
 އިސްކުރުން 

ންޖްގެ ވާޖިބުަތްއ އަދާކުރުުމގައި ހުރިާހ ސްޕެޝަލް އެންޯވއީ ޮފރ ްކލައިމެޓް ޗޭ  .14

ޙާލަތެއްގަިއވެސް ިދވެހިާރއްޖޭެގ ޤައުމީ މަްސލަހަުތ އިސްކޮްށ ދިފާޢުކޮްށ 

 ކުރިއަުރވަންވާނެެއވެ.
 

ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް 
 ޗޭންޖްގެ ޝަރުޠުތައް 

ުތގެ ކިބަިއގަިއ މަޤާމަށް ޢައްޔަްނކުރާ ފަރާ ސްޕެޝަލް އެންޯވއީ ފޮރ ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖްގެ   .15

 އަންނަނިވި ޝަުރޠުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.
 

 ދިވެހިރަްއޔިތެއް ކަުމގައިވުން؛ )ހ(  

)ފަެހއް(  5ޚިޔާނާތް ނުވަތަ ރިޝްވަުތ ފަދަ ކުެށއް ުކރިކަން ވޭތުވެދިަޔ  )ށ(  

 އަހަރުދުަވހުގެ ެތރޭަގއި ަޝރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަިއވާ މީެހއް ަކމުގައިނުވުން؛

 މްދީނުގަިއ ޙައްދެްއ ކަނޑައެޅިފައިާވ ކުށެްއ ކުރިަކން ވޭތުވެިދަޔ އިސްލާ )ނ(  

)ފަހެއް( އަަހރުދުވަުހގެ ތެޭރގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިުތެވފައިވާ މީހެްއ  5

 ކަމުގައިނުވުން؛

މަޤާމުެގ ވާޖިބުތަކާިއ  ސްޕެޝަލް އެންޯވއީ ފޮރ ކްލައިމެްޓ ޗޭންޖްގެ )ރ(  

ެގ ތަޢުލީމާއި ތަުޖރިބާާއއި ޤާބިލުކަްނ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާުކރެވޭ ފެންަވރު

 ހުރި މީެހއް ކަުމގައިވުން؛ އަދި
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ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ދަުއލަތުގެ އެހެން ެއއްވެސް ވަީޒފާއެއް އަާދކުާރ  )ބ(  

 މީހެއް ކަމުަގއި ނުވުން.
 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓް 
 އުފެއްދުން 

 ތާރީޚުަގއި ޑިޕާޓްމަންޓް ފެންވަރުަގިއ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  )ހ(  .16

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެްކޓަރޭޓްގެ ނަމުަގއި މިނިސްޓްރީގެ ަދށުން އޮފީހެްއ 

 މިނިސްޓަރު އުފައްދަންވާެނއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެދޭ ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެްކޓަރޭޓަކީ ދިެވިހ  )ށ(  

ދި މި އޮފީހުަގއި މަސައްކަތްކުާރ ސިވިލް ަސރވިސްގެ އޮފީހެެކވެ. އަ

 އެންމެހައި މުަވއްޒަފުންނަކީ ދިވެިހ ސިިވލް ަސރވިސްެގ މުަވއްޒަފުންނެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޮީފހުގެ އެންމެ އިސްވެރިަޔކީ،  )ނ(  

ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލްެއވެ. ެއ މަޤާމަށް މީހަުކ ޢައްޔަންުކާރނީ، ސިވިްލ 

ނުންނެވެ. އަދި ެއ މަޤާމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ ސަރވިސް ކޮމިޝަ

ގެ މަްޤޞަދަށްޓަކައި،  )ދިެވހި ސިިވލް ަސރވިްސގެ ޤާނޫނު( 5/2007

 ދިވެހި ސިިވލް ަސރވިްސގެ މަޤާމެކެވެ.
 

ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަްލ މަސައްކަތްުކރާނީ، މިނިސްޓަރުެގ ޢާންމު އިރުޝާުދެގ  )ރ(  

 ދަށުންނެވެ.
 

އިރެކްަޓރޭޓްގެ ަފރާތުން ޑިރެކްަޓރ ޖެނެަރްލ ކްލައިމެޓް ޗޭންްޖ ޑަ )ބ(  

 ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްަޓރަށެވެ.
 

މިނިސްޓްރީގަިއ މިހާުރ ހިނގަމުންދާ މޫސުމަްށ އަންަނ ބަދަލުތަާކގުޅޭ  )ޅ(  

އެންމެހައި މަަސއްކަތްތަކާއި ވަީސލަތްތައް މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެޭދ 

 ށަށް ބަދަުލވީއެވެ.ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްަޓރޭޓްެގ ދަ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެދޭ ްކލައިމެޓް ޗޭންޖް ަޑއިރެކްޓަޭރޓްެގ  )ކ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ާމލީ އަދި ފަންީނ ވަސީލަތްތަކާިއ 

 އެހީތެރިކަްނ ދައުލަތުްނ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
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ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓްގެ 
 ދު މަޤްޞަ 

ގުޅޭގޮތުްނ ޤައުީމ  ކްލައިމެްޓ ޗޭންޖް ޑަިއރެކްަޓރޭޓްެގ މައިގަނުޑ މަޤްޞަދަކީ ޫމސުމާ  .17

ފެންވަރުގައާއި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުަގއި ުކރެވޭ މަސައްކަްތތަކުގައި ިދވެހިާރއްޖޭެގ 

 ފަރާތުން ކުރަންޖެޭހ ކަންކަްނ އިސްެވ ކުރުެމވެ.
 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަާކ ގުޅޭގޮތުން، ްކލައިމެްޓ ޭޗންޖް ޑައިރެކްަޓރޭޓްެގ   .18

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ތިީރގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ.
 

 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަާކ އެއްގޮތަްށ  )ހ(  

ރޮގްރާމްތައް ެއކުލަާވލައި ތަންފީޛުުކރުމާއި، އެ ިސޔާސަތުަތއް މުރާޖަޢާކޮްށ ޕް

 ވިލަރެްސކުރުން؛
 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުފެންވަރުގަާއއި ިސޓީފެންވަރުގަިއ  )ށ(  

އަދި ރަށުފެންވަުރގައި ުކރެވޭ މަަސއްކަތްތައް ހިްނގުމަށް އެހީތެރިވުާމއި، 

އި، އެކަމަްށ ރަްށރަށުެގ އާބާދީތަާކިއ ތިމާެވށި ހޭނުވުމަްށ މޮނީޓަރކުރުމާ

ބޭނުންވާނެ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި، އެކަންކަމަށް ބޭނުންާވ ވަސީލަތްތަްއ 

 ތަރައްޤީކުރުމާެއކު ެއ މަސައްކަތްތަކަްށ ބޭނުންވާ ފަންީނ ލަފާިދނުން؛
 

ަދށުން ކަމާބެޭހ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަާކ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނާިއ ގަާވއިދުގެ  )ނ(  

ފަރާތްތަކުން ޢަމަުލކުާރ މިންވަުރ ދެނެގަތުމަްށ ބޭނުންާވ ިމންގަނޑުތަކާއި 

 އުސޫލުތައް ހެދުމާއި އެކަންކަން މޮނީަޓރކުރުން؛
 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބަިއވެރިވެަފއިވާ މޫސުމަްށ އަންަނ ބަދަލުތަކާގުޭޅ  )ރ(  

ދަށުްނ ަތންފީޛުކުރުމަށް، ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާތަކާިއ ެއއްބަސްވުންތަކުެގ 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުުކުރމަށް ބޭނުންވާ 

 މަސައްކަތްކުރުން؛
 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބަިއވެރިވެަފއިވާ މޫސުމަްށ އަންަނ ބަދަލުތަކާގުޭޅ  )ބ(  

ެޖއިްނ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާަތކާއި ެއއްބަސްވުންތަކުެގ ދަށުން، ދިވެހިރާއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެްއގޮތަށް ރިޕޯޓުކުރުމާއި، އެކަންކަމަްށ 

 ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮްތ ބެލުމާިއ ވިަލރެސްުކރުން؛
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ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބަިއވެރިވެަފއިވާ މޫސުމަްށ އަންަނ ބަދަލުތަކާގުޭޅ  )ޅ(  

އުލަތުްނ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާތަކާިއ އެއްަބސްވުންތަކުެގ ދަށުްނ ދަ

 ؛އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރުމުަގއި ިއސްކޮށް ަޙރަކާްތތެރިވުން

މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަކުްނ ލިޭބ ެގއްލުންތަްއ ވީހާެވސް ކުޑަކޮށް،  )ކ(  

ދެމެހެއްޓެނިވި ަތރައްޤީެގ ރޮނގުްނ ދިވެިހރާއްޖެ ޙާިޞލުުކރަން ބޭނުންާވ 

ވެިހރާއްޖޭގެ ޤުުދރަތީ ައދި އިންސާނީ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ދި

 ވެށި ހޭނުވުމަްށ ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްުކރުން؛

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުުކރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަުކެގ  )އ(  

ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާއި ިސޔާސަތުތައް ދެެނގަތުމާއި ުމރާޖަޢާކުރުމާިއ 

 ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަްށ ހުަށހެޅުން؛ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުަތއް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކި ދާިއރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ ކާބަން ބަެޖޓް ބޭނުންކުާރ  )ވ(  

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެ ާދއިރާތަކުން ްކލަިއމެޓް ޗޭންޖް 

 ޑައިރެކްޓަރޭޓަްށ ރިޕޯޓުުކރާނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކޮށް ތަންފީޛުުކުރން؛

އަންަނ ބަދަލުތަާކ ގުޅިގެްނ އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަުޅތައް އެޅުމުެގ  މޫސުމަށް )މ(  

މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަާވލުކުެރވިފައިވާ އެޖެންސީތަާކއި މުއައްސަާސތަކުގެ މެދުަގިއ 

 ؛ކަންކަން ވިަލރެސްުކރުން

މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަާކ ގުޅޭގޮތުްނ މިނިސްޓަރަްށ ދޭންެޖހޭ އެންމެހަިއ  )ފ(  

 ލަފާ ދިނުން؛

ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ޮފރ ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖްއަށް ބޭނުންވާ ފަްނނީ އެހީތެރިކަްނ  )ދ(  

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަކާބެޭހ ޤައުީމ އެކްޝަްނ ޕްލޭނެްއ އެުކލަވާަލިއ  )ތ(  

 ތަންފީޛުކޮށް، އެ ޕްލޭްނ ގަާވއިދުން މުރާޖަޢާުކރުން؛
 

 ގޭްސ އިންވެންްޓރީ ެއކުލަާވލަިއ އަދާހަމަކޮްށ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ްގރީންހައުސް  )ލ(  

ބަލަހައްޓަިއ ެއ މަުޢލޫމާތު ހާމަކޮށް ެއ މަޢުލޫމާތުތަްއ ފޮނުވަންޖެޭހ 

 ފަރާތްތަކަށް ަގވާއިދުން ފޮނުވުން؛
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ުކރާ އަަސރުތަކަށް ހޭުނވުމުގެ ޮގތުންނާއި ލިޭބ  )ގ(  

ފިަޔވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުަށހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުަތްއ ގެއްލުްނ ކުޑަކުރުމަްށ އަޅާ 

 ތައްޔާރުުކރުމާއި، ެއ ރިޕޯޓުތަްއ ހުށަހަޅަންޖެޭހ ފަރާތްތަކަްށ ުހށަހެޅުން؛
 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުަގއި ބޭއްވޭ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޭޅ  )ޏ(  

 ރުްނ؛ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ބަިއވެރިވުާމއި، އެކަންކަްނ ވިަލރެސްކު 
 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތިމާވެއްަޓކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަްއ ބަުރދާސްތުކުރުމުެގ  )ސ(  

ޤާބިލުކަން ލިބިފަިއވާ ވެށްޓަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ ޕްލޭންތަްއ 

 އެކަށައެޅުމާއި، ތަންފީޛުކުރުމާއި، ކަމާގުޅޭ މަސައްކަތްަތއް ިވަލރެސްކުރުން؛
 

 ދަލުތަާކގުޅޭ ކަންކަްނ މޮނީޓަރކޮްށ ހިްނގުމަށާއި، މޫސުމަށް އަންަނ ބަ )ޑ(  

އެ ބަދަލުތަކަްށ ހޭުނވުމުގެ ްޕލޭންތަްއ ތައްޔާުރކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ފަންީނ 

 ޤާބިލުކަން ހޯދުން؛

ދިރާސާތައްކުރުާމއި، ޕްރޮްގރާމްތަކާއި މަްޝރޫޢުތައް އެކުަލވާަލއި ހިންގުމަްށ  )ޒ(  

 ؛ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި ާމލީ ެއހީ ހޯދުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުަތކުން ުކރާ އަސަރުތަާކގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ ހިއްސާކޮށް،  )ޓ(  

 އެކަމަށް ޢާންމުން ޭހލުންތެރިުކރުވުން؛

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ކަންތައްތަކުަގއި އަމިްއަލ ފަރާތްތަކާިއ  )ޔ(  

 ދަުއރު ފުޅާކުރުން؛ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ބައިެވރިކުުރވުމާއި، އެފަރާތްަތކުގެ 
 

އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަާވއިދެއް މި ޤާނޫނުގެ އެްއވެސް މާްއދާއަކާ ނުވަަތ  )ޕ(  

 ބަޔަކާ ޚިލާފުކަމަށްވާނަަމ މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ާޙޞިުލކުރުމަށްޓަކަިއ 

އެ ފުށުއެރުމެްއ ޙައްުލކުރުމުެގ ގޮތުން ގެންނަންޖެޭހ ބަދަުލތައް ކަމާބެޭހ 

 ރާކޮށް އެކަންކަން ޙަްއލުުކރުން؛ އަދި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަ 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަާކ ގުޅިގެން ިދވެިހރާއްޖެއަްށ ދިމާވެފައިާވ  )ޖ(  

ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ތަފާސްހިސާބު 

 އެކުލަާވލައި ކޮންމެ އަަހރަުކ ޢާންމުކުރުން.
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ގިރާަފއިވާ މިންަވާރއި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކިެއކި ރަށްތަްއ   (1)   

ރަށްގިރުމުެގ ސަބަބުން އެ ރަްށރަށުގަިއ ހަދާފަިއާވ 

 އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރއަްށ އަަސރުކޮށްފައިާވ މިންވަރު؛

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެިކއެކި ރަށްތަކަށް ވިއްާސރަކޮށްފައިާވ މިންވަުރ؛  (2)   

 ؛ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެިކއެކި ރަށްތަކަށް އުދަ ައރާފައިާވ މިންވަރު  (3)   

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަފރުތަކަްށ މުރަަކ ހުދުވުމުެގ މައްަސަލ   (4)   

 ކުރިމަތިވެފައިާވ މިންވަރު؛

އެކިއެކި ުދވަސްަވރު މަތިން ދިެވހިރާއްޭޖގެ ރަށްތަކަށް ޮއިއ   (5)   

 ދައުރުވުމާިއ ވަިއ ޖެހުމުގަިއ އައިސްަފއިވާ ބަަދލު؛

 ންވަރު؛ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަތުުރވެރިކަމަްށ އަސަުރކޮށްފައިާވ މި  (6)   

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްެވރިކަމަށް ައސަރުކޮށްފަިއވާ މިންަވރު؛  (7)   

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދަނޑުވެިރކަމަށް އަަސރުކޮށްފައިާވ މިންވަރު؛  (8)   

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށްތަުކގެ ފެންފަށަލައަށް ައސަރުކޮށްފަިއާވ   (9)   

 މިންވަރު؛ އަދި 

 މިންަވރު. ރައްޔިތުންެގ ޞިއްޙަތަށް އަސަރުކޮށްފަިއވާ  (10)   

 
 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަާކ ގުޅިގެން، މިނިސްަޓރުެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކުެގ ތެޭރގަިއ   .19 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
 

 ؛ޔާސަތުތަްއ ކަނޑަެއޅުންމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާެބހޭ ޤައުީމ ސި )ހ(  

ވަަނ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ަލނޑުދަނޑިއަށް  4މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

ވާސިލުެވވޭކަން ކަށަވަުރކުރުމާއި، އެ ލަނޑުދަނޑިއަށް ބަދަލުެގންނަންޖެހޭނަމަ 

 އެކަން ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅުން؛

ން ެއކުލަާވލާ ކާބަން ބަޖެްޓ ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށު 7މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ހުށަހެޅުން؛
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ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން ެއކުލަާވލާ ކާަބން ބަޖެޓަށްވުެރ  7މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

އެ މުއްދަތުގެ ެތރޭގަިއ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ކާބަން ބޭުރުކރާ މިންވަުރ 

 އިތުރުނުވާކަްނ ކަށަވަުރކުރުން؛
 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ެއކުލަާވލާ ާކބަން ބަޖެޓަށް  7ގެ މި ޤާނޫނު )ބ(  

ބަދަލުގެންނަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ބަަދލެއް ގެނައުމަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަްށ 

 ހުށަހެޅުން؛
 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަުމގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަްށ  )ޅ(  

 ޖަވާބުދާރީވުން؛
 

ންނަ ބަދަލުތަކާެބހޭ ކަންތައްތަްއ ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮތެްއގަިއ މޫސުމަށް އަ )ކ(  

ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްްޓރެޓީޖިކް ޕްލޭންތަާކއި އެކްޝަްނ ޕްލޭންތަކާިއ 

 ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުުމގައި ބޭނުންާވ އެހީެތރިކަމާިއ ލަފާ ޯފުރކޮށްދިނުން؛
 

 އަދާުކުރމަށް އެފަރާތަްށ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑަިއރެކްަޓރޭޓްގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް  )އ(  

 ދޭންޖެހޭ އެންމެހަިއ ލަފައާިއ ެއހީތެރިކަްނ ދިނުން؛ އަދި 
 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާެބހޭ ކަންކަްނ ތަންފީޛުކުރުމަށް އުފައްދަންޖެޭހ  )ވ(  

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ރިޕޯޓުކުރުން 

 
ނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މޫސުމަށް އަން 

 ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭން 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާެބހޭ ޤައުީމ އެކްޝަްނ ޕްލޭނެއް، މިނިސްޓަރުެގ  )ހ(  .20

ލަފާގެ މަތިން، ދައުލަތާިއ ކަމާެބހޭ ަސރުާކރުެގ އަިދ އަމިއްަލ ފަރާތްތަުކެގ 

 ވެ.މަޝްވަރާއާއެުކ ްކލައިމެޓް ޗޭންްޖ ޑައިރެކްަޓރޭޓުން އެކުލަާވަލންވާނެއެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެުކލަވާާލ ޕްޭލން ކްލައިމެްޓ  )ށ(  

ޗޭންޖް ޑައިރެކްަޓރޭޓުްނ މިނިސްޓަރަްށ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ައދި ެއ ޕްލޭްނ 

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށާއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހަްށ މިނިސްޓަރު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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)ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ޤައުމީ އެކްޝަން ްޕލޭންަގއި އަންނަނިިވ  މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ.

މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަކަްށ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ަބރުދާްސތީ   (1)   

ޤާބިލުކަން އިތުުރކުރުމާއި، ދިެވހިާރއްޖެއަކީ ކާބަްނ ނިއުޓްަރްލ 

 ތުަތއް؛ޤައުމަކަށް ހެދުމަށްޓަކަިއ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން މެދުެވރިވާ ގެްއލުންތަްއ   (2)   

 ކުޑަކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުތައް؛

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުވުމަށާިއ އެ ބަަދލުތަަކށް   (3)   

 ރައްދުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް؛

ގުުމގައި، މޫސުމަށް އަްނނަ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭންތައް އެުކލަވާަލއި ހިން  (4)   

ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެްނ މެދުވެިރވެދާނެ ކާިރސާތަކުެގ ހިރާސްަތްއ 

ކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނިގެން އެފަދަ ްޕލޭންތަްއ 

 އެކުލަާވލުމަށް ބާރުޭދ ކަންކަން؛

ގްރީންހައުސް ގޭސް ބޭުރވާ މިންަވރު ބަަލއި މޮނީޓަރކުރަމުންާދނެ   (5)   

 ގޮތްތައް؛

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަާކގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ެއއްކުެރވޭނެ ގޮތްތަާކިއ   (6)   

 އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެ ގޮތްތައް؛

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދެމެެހއްޓެނިވި ގޮެތއްގަިއ އިއާދަުކރަނިވި ހަަކތަ   (7)   

 ކުރިއަުރވާނެ ގޮތްަތއް؛
 

ދަކުރަިނިވ ހަކަތަ ަރއްކާތެިރކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އިތުުރކުރުމާއި، އިއާ  (8)   

 ހަކަތައިެގ ޔަޤީންކަން އިުތރުުކރުމަށް ުކރެވޭނެ ކަްނކަން؛
 

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިުލކުރުމަށް، ުދރުރާސްތާަގާއއި،   (9)   

މެދުރާސްތާ އަދި ކުރުާރސްތާގަިއ ޙާޞިލުުކރުމަށް ކަނޑަައޅާ 

 ލަނޑުދަނޑިތައް؛
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ޑިތަކާ ގުޅިެގން ޤައުމީ އެްކޝަން ްޕލޭންގައި ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނ  (10)   

ސަރުކާާރއި، އެހެނިހެން އިދާރާތަާކއި އަމިްއލަ ފަރާތްތަާކިއ 

 ވަކިވަކި ަފރުދުންގެ ަދއުރާިއ ޒިންމާތައް؛
 
 

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެްނ ދާިއރާތަުކން   (11)   

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އަދި ކަނޑައަާޅ ސިޔާސަތުތަކުެގ ތެެރިއން 

ޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިާވ މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަާކ ގު

 ސްޓްރެޓަޖީތަކާ ގުޅުންުހރި މިންަވރާިއ ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތަްއ؛
 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަާކ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިާވ   (12)   

ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން އިސްކަންދޭ ކަންަތއްތަކާ އެްއގޮަތށް 

 ތައް؛ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ޢަމަލުުކރުމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު
 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ޭބރުކުާރ ކާބަްނގެ މިްނވަުރ މަދުކޮްށ ކާަބން   (13)   

ނިއުޓްރަްލ ޤައުމަކަްށ ހެދުމަށްޓަކަިއ އެުކލަވާލަންެޖހޭ ވިޔަފާީރެގ 

 ސްކީމްތައް ކަނޑައަޅާނެ ދާިއރާތައް؛
 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުވުމަށް އިޖްތިމާޢީ ބައިވެިރުވން   (14)   

ުކރާނެ ކަންތައްތަާކއި އަމިްއލަ ޖަމްޢިއްާޔ  އިތުރުކުރުމަށް

 ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު؛
 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުަތކަށް ހޭނުމަށްޓަަކއި އަންނަނިިވ   (15)   

 ދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތުން ުކރާނެ ކަންަތއްތައް؛

    i.  ޞިއްޙީ ދާއިރާ؛ 

    ii.   ބޯފެނުގެ ޔަޤީންކަްނ ކަށަަވރުކުރުމާިއ ފެނުެގ

 ވަސީލަތްތައް؛

    iii.  ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެެލހެއްޓުން؛ 

    iv.  ކާބޯތަކެތީގެ ޔަޤީންކަްނ ކަށަަވރުކުރުމާިއ ދަނޑުވެރިކަން؛ 

    v.  މަސްވެރިކަން؛ 

    vi.  ފަތުރުވެރިކަން؛ 
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    vii.  ދިރޭތަކެތީގެ ނަްސލުތައް ރައްކާެތރިކުރުން؛ 

    viii.   ްފަރާއި ފަޅާއި ކުޅި، ޗަސްބިން ފަދަ ުމހިންމު މާަހއުލުތައ 

 ދެމެހެއްޓުން؛

    ix.   މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަްށ ހުަރހެޅިފައިވާ ނާޒުުކ

 ޢުމުރާނީ ވަސީލަތްަތއް ދެމެހެްއޓުން؛

    x.   ދުރާާލ އިންޒާރުޭދ ނިޒާމުތައް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކޮްށ

 ބެލެހެއްޓުން؛

    xi.   އިންސާނީ އަދި ފަންނީ ވަސީލަްތ ބިނާކުރުމާިއ

 ން؛މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާުކރު

    xii.  ދިރާސާކުރުމާިއ މަޢުލޫމާތު ފަތުަރއި ޢާންމުުކރުން؛ 

    xiii.   މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮްގރާމްތައް ހިްނގަން ފައިސާެގ

 ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފަިހކުރުން؛

    xiv.   މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަްއ ކުޑަކުރުމަށާިއ ހޭނުމަްށ

 މަގުފަހިކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޓެކްޮނލޮޖީ ފުޅާކުރުން؛

    xv.   ޢާންމު ހޭލުންެތރިކަން އިތުރުުކރުމާިއ ދިރިއުޅުމުެގ

 ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލުގެަނއުން؛ އަދި 

    xvi.   ވިޔަފާރިއާިއ އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިާރ

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްގަިއ ކުިރއެުރވުން.

ަގއި އަންނަނިިވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޕްލޭން އެކުަލވާލުމު )ރ(  

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ.

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ިމހާރުގެ ޙާަލތު؛  (1)   
 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަކާ ގުޅޭ ދާިއރާެގ ހިންގުމުެގ ނިާޒމު   (2)   

 އެކުލެޭވގޮތާއި ހިންގުމުގަިއ ުހރި ގޮންެޖހުންތައް؛
 

ޖައްވަްށ ބޭުރކުާރ ްގރީންހައުްސ ގޭސްތަުކެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން   (3)   

ވައްތަރުތަކާއި، ްގރީންހައުްސ ޭގސް ޭބރުކުާރ މިންަވާރއި، 

 ދާއިރާތައް؛
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށާއި ކަރަންޓް އުފެއްދުަމށް   (4)   

އިއާދަކުރަނިިވ ހަކަތައަްށ ބަދަލުުކރުމާއި، ދަތުރުފަތުުރެގ 

ނޭޖްކުރުމާއި، ހަކަަތ ސަމަކާރަުކރުާމއި، ދާއިރާއާއި، ކުނި މެ

ހަކަތައިެގ ޔަޤީންކަްނ ކަށަަވރުކުރުމަށްޓަަކއި ކުރަމުްނދާ 

 މަސައްކަތްތައް؛
 

އިންސާނީ ފަންނީ އަދި މާލީ ވަސީލަތްތައް ލިބެންުހރި މިންވަާރިއ   (5)   

ލިބުމުގައި ހުިރ ގޮންޖެހުންތަާކއި އަިދ އެފަަދ ވަސީލަތްަތްއ 

  ފުރުޞަތުަތއް.ތަރައްޤީކުރުމަްށ ހުރި 
 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ްކލައިމެްޓ ޗޭންޖް ޑަިއރެކްަޓރޭޓުން ެއކުލަވާލަންެޖޭހ  )ބ(  

)ހަެއއް(  6ޤައުމީ އެކްޝަްނ ޕްލޭން، މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުުކރަްނ ފަށާތާ 

 މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ އެުކލަވާަލއި ޢާންމުުކރަންވާނެއެވެ.
 

 ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭްނގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަކާބެހޭ  )ޅ(  

ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަަކއި ަސރުކާާރއި ލޯކަްލ ަކއުންސިލްތަކާިއ 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަާފރިތަކާއި ަފރުދުން އަދި ަދއުލަުތގެ އެންމެހަިއ 

 މުއައްސަސާތަކުން ެއއްބާުރލުންދޭންވާނެއެވެ.
 

)ޅ( ގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫާލ ޚިލާފަށް ަޢމަލުކުރަމުންާދ މި މާއްދާގެ  )ކ(  

ފަރާތްތަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ަކނޑައަޅާފައިވާ 

ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާުރ ްކލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަޭރޓަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ދާ މިންަވރު ބަޔާންުކރާ ރިޕޯޓެއް، ޮކންމެ އަހަަރުކ މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުވަމުން )ހ(  .21 ރިޕޯޓުކުރުން 

އެއްފަހަުރ ްކލައިމެްޓ ޗޭންްޖ ޑައިެރކްޓަރޭޓުްނ ެއކުލަާވލައި، މިނިސްޓަރަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ރިޕޯުޓގައި، އަންަނނިވި ކަންކަްނ  )ށ(  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ން ނިއުްޓރަްލ ޤައުމަކަްށ ހެދުމަށްޓަަކިއ ދިވެހިރާއްޖެައކީ ކާބަ  (1)   

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިުލވަމުންދާ މިންވަރު؛
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 ޤައުމީ އެކްޝަން ްޕލޭން ތަންފީޛުވަމުންާދ މިންވަރު؛  (2)   
 

މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަާކ ގުޅިގެްނ ިދވެހިާރއްޖެިއން   (3)   

ދަނޑިތަްއ ޙާޞިލުކުރުމަްށ ކަނޑައަޅާފައިާވ އެނޫންވެްސ ލަނޑު

 ޙާޞިލުވަމުންދާ މިންަވރު؛
 

ކާބަން ބަޖެޓުގައިާވ ކަންކަން ޙާިޞލުުކރެވިފައިާވ މިންވަާރިއ   (4)   

 ހޯދާފައިވާ ުކރިެއރުން؛
 

ކާބަން ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން އިތުުރ ކުިރއެރުން ބޭނުންވާ ކަންަކން   (5)   

 ނުވަތަ ދާއިރާަތއް؛
 

ރިވާ ގެްއލުންތަްއ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން މެދުވެ   (6)   

 ކުޑަކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަްއ މުރާޖަޢާުކރުމާިއ 

އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ެއކަށީގެންވާ ިފޔަވަޅުތަކެއްކަން ުނވަތަ ނޫންަކން 

ބަޔާންކުރުމާއެކު، އެ ސިޔާސަތުތައް ުމރާޖަޢާކުރަންޖެހޭނަމަ އެަކން 

 ފާހަގަކުރުން؛
 

ލޭންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ޕް   (7)   

އަމިއްަލ ފަރާތްތަުކެގ ، ސަރުކާާރއި، ެއހެނިހެްނ އިދާރާތަާކއި

ދައުރާއި ޒިންމާތައް މުރާޖަޢާުކރަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާްނކުުރން؛ 

 އަދި
 

ޤައުމީ އެކްޝަްނ ްޕލޭން ތަންފީުޛކުރުމުަގއި ދިާމވާ ދަތިތަާކިއ   (8)   

ިފލުވުމަށްޓަކަިއ އެޅުަމށް ގޮންޖެހުންތަކާިއ އަދި އެ ދަތިަތއް 

 ހުށަހަޅާ ފިޔަވަޅުތައް.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްަޓޭރޓުން ހުށަހަޅާ  )ނ(  

)ތިރީްސ( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި،  30ރިޕޯޓު މިނިސްޓަރަްށ ލިބޭތާ 

ިދ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށާިއ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަ

އެ ރިޕޯޓާމެދު މިނިސްޓަރަްށ ފެންނަ ގޮތް ބަޔާންުކރާ ބަޔާނެްއ އެ ރިޕޯޓާެއުކ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، އެ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް ާޝއިޢުކުރަްނވާނެއެވެ.
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މި ޤާނޫނު ތަންފީުޛވަމުންދާ މިންަވުރ ބެލުމަށާއި، ކަނޑައެޅޭ ލަނޑުދަނޑިތަްއ   .22 އެހެން އިދާރާތަކުން ރިޕޯޓުކުރުން 

ޞިލުވަމުންދާ މިންވަުރ ބެލުމަށްޓަަކއި، ސަރުާކރުެގ ިއދާރާތަކާއި ެއހެނިހެްނ ޙާ

 އިދާރާތަކުން ބަަލހައްޓަންޖެޭހ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، ެއނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާްނކުާރ ގޮތުގެަމތިން ކްލައިމެްޓ ޗޭންްޖ 

 ގެންދަްނވާނެއެވެ. ޑައިރެކްޓަރޭޓަްށ ހުށަހަޅަމުން
 

 ހަވަނަ ބާބު 
 ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ލިބޭ ފަންޑު 

 
ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމަށް އަންނަ 

ބަދަލުތަކާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ލިބޭ 
 ފަންޑު ބެލެހެއްޓުން 

މަާށއި، މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަްއ ކުޑަުކރުމަށާއި، ެއ ބަަދލުތަކަްށ ހޭނުވު )ހ(  .23

ކާބަން ނިއުޓްަރލް ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލުުކރުމަށާއި، ދިެވހިރާްއޖޭގެ ތިމާވެިށ 

ރައްކާތެިރކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ދިެވހިރާއްޖެާއއި ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ބޭރުން ލިޭބ 

ފައިސާ ބެެލހެއްޓުްނ ަހރުދަނާކުރުމުެގ ގޮތުން ިދވެހިރާއްެޖއާިއ 

ބޭފަދަ މުސްތަޤިއްލު ުމއައްސަސާއެްއ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އިތުބާރު ލި

)އަށާރަ( މަސްދުވަުހެގ  18މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ތެރޭގައި އެކަމަށް އެުކލަވާެލވޭ ޚާއްަޞ ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ އުފައްދަންވާެނއެވެ.
 

އުފެއްދުމަށް ަހދާ ޤާނޫނުގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއަްއސަސާ  )ށ(  

އެ މުއައްަސސާގެ މަޤްޞަާދއި، އެުކލެވިގެްނވާ ގޮތާއި، މަަސްއކަތްތަކާއި އަދި 

ފަންޑުތައް ބެލެެހއްޓުމުގައާިއ ހޭދަކުރުމުަގއި ޢަަމލުކުރާެނ އުޫސލުތަްއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
ތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުދުހުން 

 ކަނޑުދަތުރުތަކުން ބޭރުކުރާ ގޭސް 
ކަމާގުޅޭގޮތުން ހަާދ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ ާޙލަތްތަްއ ފިޔަވަިއ ެއހެނިހެްނ   .24

ޙާލަތްތަކުގަިއ ބައިނަލްއަްޤވާމީ އުުދހުންތަކާއި ކަނޑުދަތުރުަތުކން ބޭރުކުާރ ކާބަންއަީކ 

 ބެެލވޭނެއެވެ.ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްދަރުތަކުްނ ބޭރުުކރާ ކާބަންކަމުގަިއ ނު

 

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު،  )ހ(  .25 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ ހަދައި ހިންާގނީ ކްލައިމެްޓ 

 ޗޭންޖް ޑައިރެކްަޓރޭޓުންނެވެ.

 )ުނވައެއް( މަސްދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ  9 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ )ށ(  

މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، ިދވެހިސަރުާކރުެގ 

 ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫުނ ާފސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް،   .26 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ ާތރީޚުން ފެށިގެންެނވެ. ދިވެހިސަރުާކރު
 

މި ޤާނޫނުގަިއ ޢިބާރާެތއް ުނވަތަ ލަފުޒެްއ ބޭނުންކޮށްފައިާވ ގޮތުްނ ކަނޑައެޅިގެްނ   .27 މާނަކުރުން 

އެހެން މާނަެއްއ ދޭހަނުވާާހ ހިނދަކު، އަންނަނިިވ ޢިާބރާތްތަާކއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފަިއ 

 ތަކަށް ިތރީގަިއ ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.އެވަނީ، އެ ޢިާބރާތްތަކާިއ ލަފުޒު

"ހޭނުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލިބޭ ގެްއލުން ކުޑަޮކށްގެން ނުވަތަ  )ހ(  

މަންފާ ލިބެމުންދާ ކަންކަން ބޭނުންކޮށްގެން، މޫސުމަްށ ބަދަލުގެނެޭވ 

ކަންކަމުން ލިބެމުންދާ ނުވަަތ ލިބިދާނެ ުނވަތަ އަަސރުުކާރނެ ކަންކަމުން 

 ތީ ނުވަތަ އިންސާނީ ނިޒާމަށް އަންަނ ޤުދުރަތީ ބަަދލުަތކަށެވެ.ޤުދުރަ

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މޫސުމާެބހޭ ސިޔާސަތުތަްއ  )ށ(  

 ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ސަރުާކރުެގ ވުޒާރާއަެށވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މޫސުމާެބހޭ ސިޔާސަތުތަްއ  )ނ(  

 ންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ސަރުާކރުެގ ވުޒާރާެގ ވަޒީަރށެވެ.ތަ
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"މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އިންާސނުންގެ ފުށުން،  )ރ(  

ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން، ޖައްވަްށ ބޭރުުކރެވޭ ވިހަޭގހުެގ މާއްދާތަކުެގ 

ވުަގިއ އެުކލެޭވ މާއްދާތަކަްށ ސަބަބުން، ވަިކ މުއްދަތެްއގައި، ދުނިޭޔެގ ޖައް

އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށާއި، ޭއގެ ސަބަބުްނ މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަކާއި، 

 އަދި ޤުދުރަތީގޮތުްނ އަންނަ މޫސުމީ ބަަދލުތަކަށެވެ.

"ސައިންޓިފިކް ހޯދުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢު  )ބ(  

ފޭ މަސްދަރަކުން ހާމަކުރާ މޫުސމަށް އަންނަ ޤަބޫލުކުރާ އިތުާބރު ހި

 ބަދަލުތަކާގުޅޭ ހޯދުންތަކަށެވެ.

"ކާބަން ބަޖެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެިހރާއްޖެއިން އަަހރެއްގެ ތެރޭަގިއ  )ޅ(  

 ބޭރުކުރާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކާބަންގެ މިްނވަރެވެ.

ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގަިއ "ކާބަން ނިއުޓްރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަ )ކ(  

ޖައްވަށް ބޭރުުކރާ ކާބަންއާއި ހަމަ އެ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ޖައްުވން މަދުކުރެޭވ 

 ކާބަން އެްއ މިންވަރަކަްށވުމެވެ.

"ގްރީންހަުއސް ގޭސް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް،  )އ(  

ބަންސް، ޕަރފްލޮރޮކާބަންްސ މީތޭން، ނައިޓްރަސްއޮކްސައިޑް، ަހއިޑްރޯފްޮލރޮކާ

އަދި ސަލްަފރ ހެކްސަްފލޮރައިްޑ ފަދަ ގޭސްތަްއ ހިމެނޭގޮތަށް، ޖައްުވގައިާވ 

ގޭހުެގ ބާވަތްތަކުެގ ތެރެއިްނ ެއ ގޭސްތަުކގެ ސަބަބުްނ ގްރީްނހައުްސ 

 އިފެކްޓަށް މަގުފަިހވާ ގޭސްަތކަށެވެ.

________________________ 
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