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 2019/12 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ތަރިކައިގެ  ސަގާފ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

ބާބު  އެއްވަނަ   
 ފެށުން 
 

ނޑައެޅުމާއިސަގާ މިއ ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ " )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި  ފ  ތަރިކަ ސަގާ ،ފ  ތަރިކަ ކަ

ގޮތުްނ  ުގޅޭ އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުމާިއ، ކަމާގުޅޭ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ

ނޑަެއޅުމާއި، ދައުލަތާއި  ފ  ަތރިކައަށް ގެއްލުން ސަގާ ފަރުދުންގެ ޒިންމާތައް ކަ

ގޮުތަގއި ބަޔާންކޮށް އެއަށް އަދަުބ  ލިބޭފަދަ ގޮތަށް ހިންގާ ޢަމަލުތަކަކ  ކުށުގެ

ނަޑއެޅުމާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފ  ތަރިކައާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ސަގާ ކަ

ގުޅޭ އެނޫންވެްސ  ހެއްޓުމާލެފ  ތަރިަކ ރައްކާތެރިކޮްށ ބެސަގާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުމުގެ ޤާޫނނެވެ.

 ފ  ތަރިކަިއގެ ޤާޫނނު" އެވެ.ަސގާމި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ށ(  

 ޞަދުތައް ތިރ ގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަނ ެއވެ.ޤްމި ޤާނޫނުގެ މަ  .2 މަޤްޞަދު 

އަންނަން އޮތް ޖ ލުތަކަށް މިހާރުގެ ޖ ލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކަ  )ހ(  

ރައްކާތެރިކަާމއެކު ފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަކައި، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ސަގާފ  ތަރިަކ 

 ގިންތިކޮްށ ދަފްތަރުކުރުމާ އެ ތަކެތި ސަގާފަތް ދިުރވައި އާލާކޮށް،  ދެނެގަނެ،

 ުއސޫލުތައް ބަޔާންކުރުްނ؛ގުޅޭ 
އުސޫލުތައް  ުގޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފ  ަތރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމާ )ށ(  

ނަޑއެޅުން؛   ކަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުުމގައި އެިކއެކި ފަރާތްތަކުެގ  )ނ(  

 ން؛ރުޒިންމާތައް ބަޔާންކު
 ކޮށް ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރުން؛ މުޤާއި ޑުހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަން )ރ(  
ެއ ކުށްތަކަށް އަދަބު  ،ނުގެ ދަށުން ކުުށގެ ގޮތުަގއި ބަޔާްނކުރާ ކަްނކަމާއިޤާނޫ )ބ(  

ނަޑއެޅުމާ ުގޅޭ   އުސޫލުަތއް ބަޔާންކުރުން.ކަ
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 ދެވަނަ ބާބު 
 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދ ފު 

ވަަނ މާއްާދގެ ނިޔަލަްށ ބަޔާންެވގެްނވާ  11ވަަނ މާއްދާިއން ފެށިގެން  4ޤާނޫނުގެ  މި  .3 އަސާސް  މަފްހޫމްތަކުގެ 

ނޑު މަފްހޫމްތަކެވެ. އެ މަފްހޫމްތައް  ޢިބާރާތްތަކަކ ، މި   ޤާނޫނު ބިނާވެގެްނވާ މަިއގަ
އެވަނ  މި ޤާނޫނުގެ ައސްލު ެއގޮތުަގިއ  އެ މާއްދާތަުކގަިއ ބަޔާންޮކށްފައި

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ ފުޅާ މިނުގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް  ،ދެމެހެއްޓުމަށާއި
މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއެެވ. މި ޤާނޫނުގެ ހަމަ ކޮންމެ މާއްދާެއްއވެްސ 

 އެ މަފްހޫމްތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ،މާނަކުރަންވާނ 

ާމޒ ާއއި ތާރ ާޚ  ،ންެގ އާަދކާދައާއި ހިދިވެ "ސަގާފ  ތަިރކަ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނ ،  .4 ތަރިކަ  ސަގާފ  
ބިނާތަާކއި  ،ތަެކއްާޗއި ،ގުޅިފަިއވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެިހރާއްޖެއަށް މުހިންމު ކަންކަމާއި 

 ސަރަޙައްދުތަކަެށވެ. މި މާނައިގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ާބވަްތތަކުގެ ތަރިކަ ހިމެނެެއވެ.
 ؛އުފުލޭ ސަގާފ  ތަރިކަ  )ހ(  

 ބިނާތައް؛އާސާރ   )ށ(  

 އަދި އް؛ސަރަޙައްދުތަ  އާސާރ  )ނ(  
 މަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަ. )ރ(  

 ،ްނގެ މާޒ އާއި، ސަގާފަާތއިހިތަރިަކ" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނ ، ދިވެ "އުފުލޭ ސަގާފ   .5 އުފުލޭ ސަގާފ  ތަރިކަ 
ތާރ ޚާއި އާދަކާަދއާ ގުޅިަފއިުވމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެައށް މުހިންމު ތަކެއްޗާއި، 
އިޖްތިމާޢ ، އަދަބ ، ފަންނ ، ތާރ ޚ  ނުވަތަ އާިކއޮލޮޖިކަލް ގޮތުން ބަލާއިރު އަންނަނިވި 

 ބައިތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އުފުލޭ ތަކެއްެޗވެ.
ނުޑގެ އަޑިން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްުދގެ ބިމުގެ  )ހ(   އަޑިން ނުވަތަ ކަ

ނުޑގެ އަޑ ަގއިވާ ބިމުްނ ނުވަތަ އެ  އެ   ؛ބިމުގެ އަޑިން ެފންނަ ތަކެތި ކަ
ބައެއްެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރ ަގއި ދިރިއުޅުނު ބަޔަކަށް ނިސްބަތްކުެރވޭ އެ  )ށ(  

 ؛އާދަކާދަާއއި ަސގާފަތުގެ ައަސރު ދައްކުަވއިދޭ ތަކެތި 
ގޮތުްނ  ތިމާޢ ޖްތާރ ާޚ ގުޅިަފއިާވ ފަންނ ، އަސްކަރ  ނުވަތަ އިސަގާފަތާއި  )ނ(  

ަޤއުމ   ،އެގޮތުން ފާހަަގކޮށްލެވޭ ފަާރތްތަކާއި ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަެކްއޗާއި 
 ،ޢިލްމުވެރިންނާއި ،ފެންވަރުަގއި ފާހަގަކޮށްެލޭވ ސިޔާސ  ލ ޑަރުންނާއި

ތަޖުރިބާކާރުންނަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ތަެކއްާޗއި، ަޤއުމ  އެިކއެިކ 
 ؛ހާދިސާތަކަށާއި ޒަމާންތަކަށް ިނސްބަތްކުރެވޭ ތަކެތި 
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ކުރެހުންތަކާއި  ،ފަންނުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ާފހަގަކޮށްލެވޭ ތަްސވ ރުތަާކއި )ރ(  
   ދި އަތްތެރި މަސައްކަުތގެ ފަންނުވެރިކަން ދައްުކަވއިދޭ މަޢުދަނ  ހިލަ އަ

 ؛ގާ ފަދަ ތަކެތިން ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ތަކެތި 
 ؛އެިކއެކި ތަކެތ ގައި ިލޔެ ރައްާކކޮށްފައިވާ ިލޔެކިޔުންަތއް )ބ(  
ފަރުނ ޗަރާއި، މިުއޒިކު ުކޅޭ ސާމާނާއި ެގވެހި ކަންވާރު ަފދަ ހިފައިގެންގުޭޅ  )ޅ(  

 ؛ތަކެތި
 ޑިޖިޓަލް ތަކެތި.އޯިޑއޯާއއި ވ ޑިޯއއާ ުގޅިފަިއވާ އެނަލޮގް އަދި  )ކ(  

"އާސާރ  ބިނާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ސަގާފަާތއި، ތާރ ޚާއި، އާދަކާަދއާ ގުޅިަފއިވާ   .6 ބިނާ  އާސާރ  
ބިނާކުރުމުގެ ފަންނުވެރިކަން ދައްކުަވއިދޭ ނުވަތަ އެ ބިާނއެއް ުނވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ 

ނުވަތަ ޢިލްމ  ނުވަތަ ބާވަތުން، އެއަށް ދެވިަފއިވާ ދަރަޖައެއްގެ ސަބަބުން، ތާރ ޚ  
 ފަންނުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބިނާތަކާއި ޢިމާރާތްތަަކށެވެ.

ަސގާފަާތއި، ތާރ ޚާިއ، އާދަކާަދއާ  ،ސަރަޙައްުދ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ  އާސާރ "  .7 ސަރަޙައްދު  އާސާރ  
ނުވަތަ  ބިނާއެއް ގުޅިފަިއވާ ބިނާކުރުމުގެ ފަްނނުވެރިކަން ދައްުކަވއިދޭ ނުަވތަ އެ

ޢިމާރާތެއްގެ ާބވަތުން، އެއަށް ދެވިފަިއވާ ދަރަޖަެއއްގެ ސަބަބުން، ތާރ ޚ  ނުވަތަ ޢިލްމ  
އިންސާނ   ،ޢިމާރާތްތަކާއި ،ނުވަތަ ފަންނުވެރިކަމުގެ ގޮުތން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބިނާތަކާއި 

ނުވަތަ ިއންސާނ  އަދި ޤުދުރަތ  ގޮތުން  ސަގާފ  މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ސަބަބުްނ 
 އަސަރުގެ ސަބަބުން ފާހަަގކޮްށލެވޭ ސަރަޙައްދުތަކަާށއި ާއކިޮއލޮޖިކަލް ސައިޓްތަކަެށވެ.

"މަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ޖ ލުން ޖ ލަށް ނަޤުލުވަމުން   .8 ތަރިކަ  ސަގާފ   މަޢުނަވ  
މިހާރު  ،ބަހާއިއައިސްަފއިވާ ާމޒ އާ ުނވަަތ ތާރ ޚާ ގުޅިފަިއވާ އާދަާކދައާއި، 

ާމޒ އާ ުނވަތަ ތާރ ޚާ ގުޅިފަިއާވކަމަށް ބެލެވޭ އާދަކާދަތަާކއި  ،ނަމަވެސް  ނެތިގޮސްފަިއވ 
ޢިލްމާއި ހުނަރަށެވެ. މަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަ ދެނެގަނެޭވނ  އަންނަނިވި ކަންކަމާއި 

 ތަކެތިންނެވެ.
ދިވެހި ބަހުންނާއި ދިވެހި ބަހުެގ  ،ދިވެހި އާދަކާދަތަކުންާނއި )ހ(  

 ؛ންގެ ައުކރުންހިިދވެހި އަަދބިއްޔާތުންނާއި ިދވެ ،ބަހުރުވަތަކުންނާއި
 ލުވަމުން އައިސްަފއިވާ ޢުުރފުތަކުންނާއި އާދަކާދަތަކުްނ؛ޤުނަ )ށ(  

 ،ެޅންވެރިކަމުންނާއި ،ނެށުމުންނާއި ،ތަމްސ ލުންނާއި ،ކުޅިވަރުންާނއި )ނ(  
މިއުޒިކުންނާިއ ފިލްމުތަކުންނާއި، ކުރެހުމުންނާއި، ފަންނުވެރިކަމުންނާިއ 

 ފޮތްތަކުން؛
ތިމާޢ  އަދި ދ ނ  ޢަޤ ދާއާ ގުޅިފައިވާ ނުވަތަ ގުޅިފަިއިވ ޖްއި )ރ(  

 ؛އާދަކާދަތަކުންނާއި ފާހަަގކުރުްނތަކުން
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 ؛އާދަތަކުންދިރިއުޅުމާ ނުވަތަ ޤުދުރަތ  ަކންކަމާ ގުޅިފަިއވާ ޢިލްމުންނާއި  )ބ(  
 .މުންމަސައްކަތްތެރިކަ )ޅ(  

 ތަރިކައިގެ  ސަގާފ   މަޢުނަވ  

 އުންޞުރު 
"މަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަިއެގ އުންޞުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ޖ ލުން ޖ ލަށް   .9

ނަޤުލުވަމުން އައިސްފަިއވާ ާމޒ އާ ނުވަތަ ތާރ ޚާ ގުޅިފަިއވާ އާދަކާަދއާިއ، މިހާރު 
ވ ނަމަވެްސ، މާޒ އާ ނުވަތަ ތާރ ާޚ ގުޅިފަިއވާކަމަށް ބެެލވޭ  ނެތިގޮސްފައި

އާލާތްތަކާިއ، ސާމާނާއި  ،އާދަކާދަތަާކއި، ޢިލްމާއި ހުނަރުތަކާ ގުޅިފަިއވާ ފަރާތްތަކާއި 
  ލިޔެކިޔުމަށެެވ.

ދެވިަފއިާވ "ފާހަގަކުރެވޭ ަސގާފ  ައގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ވަކި ެއްއޗަކަށް   .11 އަގު  ސަގާފ   ފާހަގަކުރެވޭ 
ސަގާފ  ނުވަތަ ތާރ ޚ  އަހުމިއްޔަުތގެ ސަބަބުން، އެ ެއްއެޗއް ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ 

 އަންނަން އޮތް ޖ ލުތަކަށް މިހާރުގެ ޖ ލުތަކަށާއި  ،އިށާގޮތުަގއި ރައްާކކުރުމަ
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މިންވަރަށެވެ.

ސަރަަޙްއދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޙިމާޔަތްކުރެވިަފއިވާ "  .11 ސަރަޙައްދު  ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 
ސަރަޙަްއދެއްގެ އިމުގެ ވަށަިއގެން  އާސާރ  ބިނާއެްއގެ ނުވަތަ އާސާރ ގޮތުގެމަތިން 

ނަޑއެޅޭ ސަރަަޙއްދަށެވެ.  ކަ

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނު ހިންގުން 

ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުާމއި  ން ސަގާފ  ތިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަމި ޤާނޫނުގައި   .12 ކަނޑައެޅުން  ސިޔާސަތު 
ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގުޅޭ އެންމެހަިއ ސިޔާސަތުތައް ަކނަޑއަާޅނ   ބެލެހެއްޓުމާ

 ލަފާގެމަތިން ވަޒ ެރވެ.

ބިނާތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް  ،ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ގޮތުގައި ަތކެއްޗާއި، ތަންތަނާއި )ހ(  .13 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒ ރުގެ 
ނޑައެޅު ނޑައެޅުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ  ން؛ކަ

ނޑައެޅޭ ތަކެއްޗާއި، ތަންތަނާއި )ށ(   ބިނާތަކާއި  ،ސަގާފ  ތަރިަކއިގެ ގޮތުަގއި ކަ
ނޑައެުޅން ގުޅޭ ސަރަޙައްދުތައް ަރއްކާތެރިކުުރމާ   ؛ސިޔާސަތުތައް ކަ

ބިންތަކަށް ބަދަލުދިނުުމގައި ޢަމަުލކުރާނެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތަްށ ނެގޭ  )ނ(  
ނޑައެޅުން  ؛ސިޔާސަތުތައް ކަ

 ؛ކުރެެވމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުންޛުޤާނޫނު ތަންފ  )ރ(  

 އިދުތައް ހެދުން؛މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަްނޖެހޭ ގަވާ )ބ(  

Admin
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Admin
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Admin
Highlight

Admin
Highlight
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އަދާކުރޭޯތ ިލއްޔަތު އޫސްވުޒާރާއާއި ވުޒާރާގެ ދަށުން ހިންގާ އިާދރާތަކުގެ މަ  )ޅ(  
 ؛ކަށަވަރުކުރުން

ދިވެިހރާއްެޖއިން ބައިެވރިވެަފއިވާ ތަރިކައާބެޭހ ބައިނަްލއަޤްާވމ  އެކިެއިކ  )ކ(  
 ؛މުޢާަހދާތަކާއި އެއްބަްސވުންތައް ތަންފ ޛުކުރުން

 އުފެއްދުން. ރަށް ލަފާދޭ ޮކމިޓ ތައްކާ ގުޅޭޮގތުން ވަޒ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތަ )އ(  

 ރައްކާތެރިކުރާ  ތަރިކަ  ސަގާފ  

 މަރުކަޒު  ޤައުމ  
ގޮތުްނ މި ޤާނޫނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  )ހ(  .14

ބަޔާންކުރާ މަސަްއކަތްތައް ުކރުމަށްޓަކައި، "ަސގާފ  ތަރިަކ ރައްކާތެިރކުރާ 

ޤައުމ  މަރުކަޒު" ެގ ނަމުަގިއ މަރުކަެޒއް ހުންނަންވާނެެއވެ. އެ މަރުަކޒަށް 

"ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ކަލްޗަރަލް  ،އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔާނ 

 ހެރިޓޭޖް" އެވެ.

ޖް" ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ހެރިޓޭ" ކުރިން ،އެކުމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ )ށ(  

"ސަގާފ  ތަރިކަ  ،ނަމުަގއި ހިނގަމުންައިއ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންގެ 

 ރައްކާތެރިކުރާ ަޤއުމ  މަރުކަޒު" އަށް ބަދަލުވ ެއވެ.

އޮފް  ޕާޓްމަންޓްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަރުކަޒު އުފެދުމާއެކު، ޑި )ނ(  

ގެ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންނާއި، މަސަްއކަތްތަާކއި، އެ ޑިޕާޓްމަންްޓެގ ހެރިޓޭޖް

މާލ  އަދި މަދަނ  ޒިންމާތަކާއި ޙައްޤުތަްއ، ހުރިހާ ވަސ ލަތްތަކާއި، އެންެމހައި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ސަގާފ  ތަރިކަ ަރއްކާތެރިކުާރ ޤައުމ  މަރުކަޒަށް 

 އެހިނދުން ފެށިގެން ބަދަލުވ ެއވެ.

މުވަްއަޒފުންނަކ  ސިވިލް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަރުކަުޒގެ  )ރ(  
މުަވްއޒަފުންނެވެ. ނަމަވެސް، ެއކިެއކި ކަްނަކމަށް ކޮންޓްރެކްޓް  ގެސަރވިސް 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ަމކަށްއުސޫލުން މުވަްއޒަފުން ނެގު

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  މަރުކަޒުގެ 

 ބާރުތައް 
 މަްސއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ބާރުތައް ތިރ ގައި ެއވަނ ެއވެ. މަރުކަޒުގެ  .15

ނަޑއަަޅއި ސަގާފ  ތަރިކަ  )ހ(   ނަޑއެޅުުމަގއި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ކަ ކަ
 ޢާންމުކުރުން؛

، ސަގާފ  ތަރިކަ ގިންތިކޮްށ، ސަގާފ  ތަރިަކިއގެ ދަފްތަރެއް ެއކުލަވާަލއި )ށ(  

 އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛
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ޤައުމ  ތަރިކަިއގެ ޙާލަާތއި، އެފަދަ ތަރިަކ ރައްކާތެިރކޮށް ބެލެހެއްޓުާމ  )ނ(  
 އިރުޝާދު ދިނުން؛ށް ގުޭޅގޮތުން ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކަ

 ސަގާފ  ތަރިކަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން  )ރ(  
، އެފަދަ ތަރިކަ ބަލަހައްޓައި ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ާއބާތުރަފިލުވައި

 ޤާއިމުކުުރން؛ރައްކާތެރިކޮށް ޒަމާންތަކަށް ދަމަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް 
 މި ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރުމަށްޓަކައި ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކާއި އެނޫްނވެސް  )ބ(  

 ގޮތުގެ ިއރުޝާދު ދިނުން؛ އިދާރާތަކަށް ސަގާފ  ތަރިކަ ބަލަހައްޓާނެ ކަމާބެހޭ
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިްނ ސަގާފ  ތަރިކަ )ޅ(  

 ޝަރުޠުތައް ަކނޑަެއޅުން؛ ރައްކާތެރިކުރުުމގެ މަސައްކަްތުކރާ ފަރާތްތަކުގެ
ތަިރކައާބެހޭ ަބއިނަލްައޤްވާމ  ެއކިެއކި  ަބއިވެިރވެަފއިވާދިވެހިރާއްޖެއިން  )ކ(  

 ވަޒ ރަށް ތަންފ ޛުކުެރވެމުންދޭތޯ ބެލުމުގައި  ކާއި އެއްބަްސވުންަތއްމުޢާހަދާތަ
 ؛ލަފާދިނުން

ސަގާފ  މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން  )އ(  
 މޮނިޓަރކުރުން؛ ،ބަލަހައްޓަމުންދޭތޯ ބަލައި ތަރިކަ

އިހުމާލުާވ  ،އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކައަށް ެގއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާ )ވ(  
ނަޑައޅާ ގަާވއިދުތަކާިއ ވުޒާާރއިން ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ގުޭޅގޮތުން  ކަ

 އުސޫލުތައް ތަންފ ޛުކުރުްނ؛
ބެލުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިަކައށް ކޮށްފާނެ އަސަރު )މ(  

ނަޑއެޅުްނ؛  އެސެސްމަންޓް ހެދުމާގުޅޭ އުޫސލުތައް ކަ
ބެލުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފ  ތަިރަކ ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސރަޙައްދު  )ފ(  

އެ މަސައްކަތް  ،އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި
 ކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލުން؛

ަސއިންްސގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްުދގެ ތެރޭގައި ހުރި ަސގާފ  ތަިރކަ )ދ(  
އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް  ،ހަމަތަކުގެމަތިން ހޯދައި ބަލައި ދިރާސާކުރުމާއި

 ހިތްވަރުދ ، އެހ ތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުން؛
ސަގާފ  ތަރިަކއާ ގުޭޅގޮތުން އެްއކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު، ަރއްާކތެރި ނިޒާމެްއގެ  )ތ(  

 ތެރެއިން ޒަމާނ  ވަސ ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛
ނަޑއެޅިފަިއވާ ުއސޫލެްއގެ ދަށުން މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  )ލ(    ކަ

 ެނގުން؛ އަގު
 މަރުކަޒުގެ މަަސއްކަތްަތއް ހިންގުމަށްޓަކައި އެިކއެކި ކޮމިޓ ތަްއ ހެދުން؛ )ގ(  
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ންގެ އާދަާކދައާ ުގޅޭގޮތުްނ ހިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަިރކައާ ގުޭޅގޮތުންނާއި ިދވެ )ޏ(  
 އެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން؛ ،ދިރާސާތަްއކޮށް ،ހޯދައިހޯދުންތައް 

 ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހިންގުން؛ )ސ(  
ގުޅޭ ކަންކަުމގައި ޢާންމުްނގެ މަޝްވަާރއާިއ  ސަގާފ  ތަރިކަ ަރއްކާތެރިކުުރމާ )ޑ(  

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިްނގުން؛ ،ޚިޔާލު ހޯދައި
ގޮުތގެމަތިްނ ސަގާފ  ތަރިކަ  ހަދާ ގަވާއިދާ ެއްއގޮތްވާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ޒ(  

ގުޅޭ  ބިނާތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލުމާ ،ހިމެނޭ ތަންތަނާއި
 ؛ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކައަށް ެގއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާއި އިހުމާލުާވ  )ޓ(  

 ؛ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން 

 ނެެއވެ.ގެ ފަރާތުްނ ހަމަޖައްސައިދޭންވާދައުލަތު އި ަވސ ލަތްތައްހިންގާނެ ބަޖެޓާ މަރުކަޒު  .16 ބަޖެޓާއި ވަސ ލަތްތައް 

 ތަުކގެކޮމިޓ އެ ބޭނުންތަކާއި،  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމިޓ ތައް އުފައްދާ  .17 އުފެއްދުން  ކޮމިޓ  
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ،ގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް  ހިންގުމާ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 
 ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑު 

ޓުމަށް ކުރެވޭ ކަްނކަމަށް ބެލެހެއްވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދި )ހ(  .18 ފަންޑު  ޓްރަސްޓް  ހެރިޓޭޖް 

 އްޓްރަސްޓް ފަންޑެހެރިޓޭޖް ޤާއިމުކުރެިވފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް 

 ވާނެެއވެ.އޮންނަން
ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްގެ  އެކުޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ މި )ށ(  

ހިނގަމުންއައި "ހެރިޓޭޖް ޓްަރސްޓް ފަންޑު"، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އުފައްދާ 

 "ސަގާފ  ތަރިކަ ަރއްކާތެރިކުާރ ޤައުމ  މަރުކަޒު" ގެ ދަށަށް ބަދަލުވ ެއވެ.

 ގެ މަްއޗަށެވެ.ތަކުފަންޑުގެ ރައުސުލްމާލު ެއކުލެިވގެންވަނ  އަންނަނިވި މާލ  މަންފާ  .19 ފައިސާ  ޖަމާކުރެވޭ  ފަންޑަށް 
ދިވެހިރާއްޖެާއއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަގާފ  ތަރިކަ ރަްއކާތެރިކުރުމަްށ  )ހ(  

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާްތތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހ އާއި، ވަުޤފާއި ހަދިޔާ؛
 ޙަރަކާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ؛ މަށް ހިންގޭއެހ  ހޯދު )ށ(  

 ފ ގެ ފައިސާ؛ނަގާ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  މަރުކަޒުންމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ނ(  
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ާކިއ އެނޫންވެްސ ަސގާފ  ތަރިކަކަމުަގިއ ޤައުމ  ދާރުލްއާސާރުތަ )ރ(  
ނަޑއަޅާފަިއވާ ތަންތަނަށް  ފައިސާ؛ފ ގެ ޢާންމުން ވަނުމަށް ނަގާ  ކަ

 ތަކުން ލިބޭ ފައިސާ؛ޓްފަންޑުން ޤާއިމުކުރާ އިންެވްސޓްމަން )ބ(  
      ސަގާފ  ތަރިކަ ަރއްކާެތރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަްށ  )ޅ(  

 ؛ހޯދޭ ފައިސާ
ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުން ސަާގފ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށްަޓކައި ަކނަޑއެޭޅ  )ކ(  

 ފައިސާ.

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުެރިވދާނެއެވެ.  .21 ބޭނުންކުރުން  ފައިސާ  ފަންޑުގެ 

       މާއްދ  އަދި މަޢުނަވ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަފްތަރުކުރެވިފަިއވާ  )ހ(  
އެހ ތެރިކަން ކުރުމަށް ުކއްލި ޙާލަތުަގއި ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ ތަރިކަ ރަްއކާތެރި
 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި  މާއްދ  އަދި މަޢުނަވ  )ށ(  
ތަކާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން އުސޫލުހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރާ 

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛
ތަރިކަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން  )ނ(  

 ،ތަކާއިތަމްރ ނު ،ތަޢުލ މާއި  ރަާކތްތަކާއި،ޙަރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ 
 .ސަރވޭަތކާއި ިލޔެކިޔުންަތއް ތައްޔާުރކުރުން ،ދިރާސާތަކާއި

 ފައިސާ  ފަންޑުގެ 

 އިންވެސްޓްކުރުން 
ފަންޑުގެ ފައިސާ އިންވެްސޓްކުރެވިދާނެެއވެ. މިގޮތުން މަރުކަޒަށް މަންފާ ހޯދުމަށްޓަކައި   .21

ނަޑއަޅާނ  މި ޤާނޫނުގެ  އިންވެސްްޓކުރާނެ މިންވަރާއި އިންވެސްްޓކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަ
 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުާރ ފަންޑުގެ ބޯޑުންނެވެ. 22

ފަންޑުގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްަމންޓާ އެްއގޮތަށް ފަންޑުގެ ބޯޑު އެކުެލިވގެންވަނ   )ހ(  .22 ފަންޑުގެ ބޯޑާއި އިދާރ  ހިންގުން 
 )ނުވަެއއް( މެންބަރުންގެ މައްަޗށެވެ. 9އަންނަނިވި ، ޢައްޔަންކުެރވޭ

 ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ކަްނކަމަށް ޒިންމާވާ ުވޒާާރގެ ަވޒ ރު؛ (1)   

ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ކަންކަމަްށ ޒިންމާވާ ުވޒާރާގެ ވަޒ ރު ަޢއްޔަންކުާރ  (2)   
 މެންބަރުން؛)ދޭއް(  2

ނަޑއަޅާ ފަރާތެްއ؛ (3)     މާލ  ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ުވާޒރާއިން ކަ

ނޑައަޅާ ފަރާެތއް؛ (4)     ތިމާވެށ ގެ ކަްނކަމަށް ޒިންމާާވ ވުޒާާރއިން ކަ
ނޑަައޅާ ފަރާތެއް؛ ފަތުރުވެރިކަމާގުޅޭ (5)     ކަންކަމަށް ިޒންމާވާ ވުޒާާރއިން ކަ
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 ޒިންމާވާ ުވޒާރާއިން ަކނަޑއަޅާ ފަާރތެއް؛ތަޢުލ މާގުޅޭ ކަންކަމަށް  (6)   
ނަޑއަޅާ ފަރާތެްއ؛ (7)     ދ ނ  ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ުވާޒރާއިން ކަ

ނަޑއަޅާ ފަރާތެއް (8)     .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ން ކަ

    ފަންޑުގެ ބޯުޑގެ ހިްނގާ ަގވާއިެދއް މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ  )ށ(  
 ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި، ވަޒ ރު އެކުަލވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.)ނުވަދިހަ(  91

ފަންޑުގެ އިދާރ  ކަންކަން ބަަލހައްޓާނ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ "ަސގާފ   )ނ(  

 ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ަޤއުމ  މަރުކަޒު" އިންެނވެ.
ހެިރޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ،ކޮންމެ މާލ  އަހަރަކު )ރ(  

އޮޑިޓްކޮްށ، ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ މ ލާދ  އަހަރެއް ނިމުމުން އެ އަހަރަކު ފަންޑު ިހންގިގޮުތގެ އަހަރ   )ބ(  
)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުެގ  3 ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮްށ، ކޮންމެ މާލ  އަހަރެއް ނިމޭތާ

ތެރޭގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަާށއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ވަޒ ރު 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު ފަސް 
 ސަގާފ  ތަރިކަ ދަފްތަރުކުރުމާއި ގިންތިކުރުން 

ސަގާފ  ތަރިކަ ދަފްތަރުކުރުމާއި 

 ގިންތިކުރުން 
     ،އުފުލޭ ަސގާފ  ތަރިަކއާއި  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަރއްކާތެރިކުެރވޭ މި )ހ(  .23

   އާސާރ  ބިނާތަާކއި، ާއސާރ  ސަރަޙައްދުތަާކއި މަޢުނަވ  ސަގާފ  
      މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، ތަރިކަިއގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ދަފްތަރުތަކެއް

ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެަމތިން މަރުކަޒުން 
 ކުރަންވާެނއެވެ. ބަލަހައްޓައި ޢާންމު

 )ދޭއް( އަހަރުްނ  2މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ދަފްތަރުތައް ކޮންމެ  )ށ(  

ދަފްތަރަށް އަންނަ ަބދަލުތައް ޢާންމު  ،)އެެކއް( ފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް 1

 ކުރަންވާނެެއވެ.
ޤައުމ  ފެންވަރު، އަތޮުޅ  ންއެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިމި މާއްދާގެ )ހ( އާ  (ނ)  

ފެންވަރު އަދި ރަށު ފެންވަރުގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި 
ބަޔާންކުރާ އުސޫލުަތކާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ސަގާފ  ތަރިަކ 

 ންތިކުެރވިދާނެއެެވ.ގި
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ދަފްތަރުކުރުމަށް ތަރިކަ ސަގާފ  ފަދަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ރ)  
 މަރުކަޒަށް ުކންނުވަތަ ގިންތިކުރުމަށް ެއދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަ

 ޅިދާނެއެވެ.ހުށަހެ

އުފުލޭ މުދަލުގެ ގޮތުގައިހުރި 

 ސަގާފ  ތަރިކަ ދަފްތަރުކުރުން 
     އުފުލޭ ސަގާފ  ތަިރކަިއެގ ދަފްތަރުގައި އެްއވެްސ އެްއޗެްއ ހިމެނޭނ   )ހ(  .24

ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ  2ނަްނބަރު ނުވަތަ ވަނަ  1މި އަކުރުގެ 

 ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
އެ އެްއޗަކ  ފާހަގަކުެރވޭ ަސގާފ  އަެގއް ހުރި އަދި އެ އެއްެޗއް  (1)   

ގިނަ ދުަވސްވެފަިއާވ  އަހަރަށްވުރެ ފަހެއް( )ހަތްދިހަ  75 ފަހުން އުފެއްދި

 އެްއޗަކަްށވުން؛ ނުވަތަ 
      އެ އެްއޗެްއގެ ޢުމުރުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ުނވިނަމަވެްސ،  (2)   

 އެ ެއއްެޗއްަގއި ފާހަގަކުެރވޭ ސަގާފ  ައގެއް ހުރުން.
 ކުރުމަށް ނުވަަތ ގިންތިކުރުމަށް ދަފްތަރު ޮގތުގައި އުފުލޭ ސަގާފ  ތަރިަކިއގެ )ށ(  

 ރަންވާނެެއވެ.ހުށަހެޅުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކު

 ސަރަޙައްދުތަކާއި  އާސާރ  

 ދަފްތަރުކުރުން  ބިނާތައް 
ޢިމާރާތެއް ަސގާފ  ތަރިަކއިގެ އާސާރ  ސަރަަޙއްދެްއ، ބިާނއެއް ުނވަތަ  )ހ(  .25

 އެ ޢިމާރާތަކ ނުަވތަ  ާނއަކ ބިއެ ސަރަޙައްދަކ ، އެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭނ ، 
ބިނާެއއް ހުރި ސަރަޙައްދެއް، ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފ  އަެގއް އެ ތަނެއްަގއި 
 މުަގއި ވާަނމައެވެ.ކައްނުވަތަ ޢިމާރާތެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާސާރ  ސަރަޙައްދުތަކާިއ،  )ށ(  

ނޑައެޅުުމަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ސަގާފ   ުކގެޢިމާރާތްތަ، ބިނާތަކާއި ައގު ކަ
ނޑު ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަާވއިުދގައި  އުސޫލާިއ މިންގަ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ
  ކުރުމަށް ޢިމާރާތެްއ ދަފްތަރުއާސާރ  ސަރަޙައްދެްއ، ބިނާއެއް ނުވަތަ  )ނ(  

 ރަންވާނެެއވެ.ހުށަހެޅުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކު ނުވަތަ ގިންތިކުރުމަށް

 ތަރިކަ  ސަގާފ   މަޢުނަވ  

 ކުރުން  ގިންތި  ދަފްތަރުކޮށް 
އެ ެއއްެޗއްަގިއ މަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަިއެގ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭނ ،  )ހ(  .26

 އް ެއކުލެވޭނަމަެއވެ.ފާހަގަކުރެވޭ މަޢުނަވ  ަސގާފ  އަގެ 
މަޢުނަވ  ަސގާފ  ތަރިަކއިެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  )ށ(  

ނަޑއެޅުމުަގއި ސަގާފ   ހިމެނުމަށްޓަކަިއ މަޢުނަވ ދަފްތަރުގައި  ައުގ ކަ
ނޑު މި ޤާނޫނުގެ  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލާއި މިންގަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

Admin
Highlight

Admin
Highlight

Admin
Highlight

Admin
Highlight

Admin
Highlight



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1110 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 13 

ހުށަހެޅުމަށް  ކުރުމަށް ނުވަތަ ގިންތިކުުރމަށްދަފްތަރު މަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަ )ނ(  
 ރަންވާނެެއވެ.ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކު

 ހިމެނުމަށް  ދަފްތަރުގައި 

 ހުށަހެޅުން 
     އާސާރ  ނުވަތަ  އެއްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލޭ ސަގާފ  ތަރިކަ )ހ(  .27

ެގ ެއއްސަަރޙައްދެއް ނުވަތަ މަޢުނަވ  ަސގާފ  ތަރިކަބިނާއެއް ނުވަތަ އާސާރ  

       ގޮތުަގއި ދަފްތަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން 

 ނެވެ.މަރުކަޒުންލިބޭ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ޮގތެއް ނިންމާނ  

ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ށ(  
)ުނވަދިހަ( ދުވަުހގެ  91ހުށަހެޅުންތަކާމެދު އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާތާ 

އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،ތެރޭގައި މަރުަކޒުން ގޮތެއް ނިންމައި
 ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން އަންގަންވާެނއެވެ.

ފެނިއްޖެނަމަ  އެްއވެްސ ފަރާތަކަށް ،ތަރިަކކަމަށް ބެލެވިދާެނ އެްއވެސް އެްއެޗއްސަގާފ    .28 ތަކެތި  ފެންނަ  އަލަށް 
 ން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.ތިރ ގަިއވާ ގޮުތގެމަތި

ނުވަތަ އެފަދަ އެއްެޗްއ  ،އެފަދަ އެއްެޗއް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ފެނުނު ފަރާތަކުން )ހ(  
        ފެނުނުކަން އެނގިފަިއވާ ފަރާތަކުން އެކަން އެ ރަށެއްގެ ުނވަތަ 
     އެ ސިޓ އެްއގެ ކައުންސިްލގެ އިދާރާއަށް، އަދި ފަުޅ ރަށެއްަގއިނަަމ 

  އެ ރަށް ހިމެނޭ އަތޮޅު ކަުއންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެ ެއއްެޗއް ފެނުނުތާ 
 ގެ ތެރޭަގއި އަްނގަންވާެނއެެވ.އަށެއް( ގަިޑިއރު )ސާޅ ސް  48

ފަދަ އެއްަޗކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަށު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
ުނވަަތ  ،އަޮތޅު ަކއުންސިލްެގ ިއދާރާއަށް ނުވަތަ ،ކައުންސިްލގެ އިދާާރއަށް

އަށެއް(  )ސާޅ ސް  48ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާައށް ލިބުމުން، އެކަން 

 ތެޭރގައި އެ އިދާާރތަކުން މަރުކަޒަށް އަްނގަންވާެނއެވެ. ގަިޑއިރުގެ

އެފަދަ  ހޯދި ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއްެޗއް ބެލެވޭ އެްއކަމުަގއިތަރިކަ ސަގާފ  )ނ(  
 ނުވަތަ  ،އިދާރާއާ ގެފެނުނު ފަރާތަކުން އެ އެއްެޗއް ރަށު ކައުންސިލްއެްއޗެއް 

 އާ އިދާރާ ގެނުވަތަ ސިޓ  ކައުްނސިލް ،އިދާާރއާ ގެއަތޮޅު ކައުންސިލް 
އެ އެްއޗެްއ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްަޓންވާނެެއވެ. އަިދ ، ޙަވާލުކުެރވެންދެން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ އިޖުރާައތުތަކާ ެއއްގޮްތާވ 
 ގޮތުގެމަތިން ެއއާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.
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 ނުވަތަރަށު  މި މާއްދާެގ ދަުށން އެްއކަމުަގއި ބެެލވޭ އެްއޗެއް ސަގާފ  ތަރިކަ  )ރ(  
ގެ މަރުކަޒު  ،ޙަވާލުކުރުުމން އިދާާރއާ ގެއަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓ  ަކއުްނސިލް

ރައްކާތެިރކަމާއެކު ބެލެެހއްުޓމަށް ކުރަންޖެހޭ އެ ެއއްެޗްއ ން އިރުޝާދުގެމަތި
 ކުރަންވާނެެއވެ.އެ އިދާރާައކުން ހުރިހާ ކަމެއް 

 ،އެއް ތަނުން އަނެްއ ތަނަްށ ނުގެންދެވޭފަދަ އެްއެޗއް ،ސަގާފ  ތަރިަކކަމަށް ބެލެވިދާނެ   .29 ތަންތަން  ފެންނަ  އަލަށް 
 ން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.ތިރ ގަިއވާ ގޮުތގެމަތި ،ނުވަތަ ތަނެއް ފެނިއްޖެނަމަ

 އެފަދަ އެްއެޗއް ނުވަތަ ތަނެްއ ފެނިއްޖެނަމަ އެ ފެނުނު ކޮންމެ ފަރާތަކުން  )ހ(   
އަށެއް( ގަިޑއިުރެގ  )ސާޅ ސް 48އެްއޗެއް ނުވަތަ އެ ތަނެްއ ފެނުނުތާ  އެ

ތެރޭގައި ެއކަން ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަްށ، ނުވަތަ ައތޮޅު ކައުންސިލްެގ 

އިދާރާއަށް، ނުވަތަ ސިޓ  ަކއުންސިލްގެ އިދާާރއަށް އަންަގންވާނެެއވެ. އަިދ 
އް އަލުން ހޯދޭފަދަ ގޮތަކަށް އެފަދަ އެއްެޗއް ނުވަތަ ތަނެްއ ފެނުނު ސަރަޙައްދެ

 ފާހަގަކުރަންވާނެެއވެ.
ަތނަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްއޗަކާ ނުވަތަ )ށ(  

އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ިއދާރާއަށް ނުވަތަ  ރަށު ކައުންސިްލގެ އިދާާރއަށް ނުވަތަ
އަެށއް(  )ސާޅ ސް  48ލަސްވެގެން ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަްށ ލިބުމުން، 

 ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި އެ އިދާާރތަކުން އެކަން މަރުކަޒަށް އަްނގަންވާެނއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްުދގަިއ ހިމެނޭ އެއްވެސް ތަނެްއ ކޮންނަނިކޮށް  )ނ(  

ތަނެްއ  ނުވަތަ ތަިރކަކަމަށް ބެލެވޭ އެްއޗެއްަސގާފ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އި، އެ ކަުމގެ ފެނިއްޖެނަމަ އެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެްއ ަވގުތުން ހުްއާޓލަ
ގަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ މަސައްކަެތއް އަން މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް މަރުކަޒަށް

 އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނ  މަރުކަޒުން އަންގާ ގޮތެްއގެަމތިންނެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ވި ޙާލަތްތަކުންކުެރ ާޙލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެނަމައަންނަނި )ހ(  .31 އުނިކުރުން  ދަފްތަރުން 

 އާސާރ  ބިނާތަކާއި، އަސާރ   ،ބަލަހައްޓާ އުފުލޭ ަސގާފ  ތަރިކަާއއި
ސަރަޙައްދުތަކާިއ މަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިަކިއގެ ދަފްތަުރން އެ ތަރިަކ 

 އުނިކުރަންވާެނއެވެ.
އާސާރ  ބިނާއެއް ުނވަަތ އާސާރ  އުފުލޭ ސަގާފ  ތަރިަކއެްއ ނުވަތަ  (1)   

ސަރަޙައްދެއް ޤުދުރަތ  ކާރިސާއެއް ނުވަތަ އެނޫްނ ސަބަބެއް 
 މެދުވެރިެވގެން އެްއކޮށް ހަލާުކވުން ނުވަތަ ެގއްިލގެންދިޔުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަމަށް  (2)   
 ފާަހގަކުެރވޭ ސަގާފ  އަގު ދަްށވުްނ؛ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ތަރިަކއިގެ 
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މަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ އުންޞުރުތަުކގެ ތެރެއިން އުްނޞުރަކަށް  (3)   
އަންނަ ބަދަލެްއގެ ސަބަބުން ެއއިން ކަެމއްެގ ފާހަގަކުެރވޭ ަސގާފ  ައުގ 

 ދަށްވުން.
ަދފްތަރުކުރެވިފަިއވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  )ށ(  

ސަގާފ  ތަރިކަ ދަފްތަރުން އުނިކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން މަރުކަޒުން ޢާންމުކޮށް 
 އިޢުލާނުކުރަންވާނެެއވެ.

 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

  ނެތިގޮސްފައިވާ  ފަށާއިރު 

 ތަރިކަ  ސަގާފ  

ނެތިގޮސްފަިއވާކަްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ދިވެހިރާއްެޖއިން  )ހ(  .31
ާއސާރ  ބިނާތަކާއި،  ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންހުރި އުފުލޭ ސަގާފ  ތަރިކައާއި 

މަރުކަޒުން  ،އާސާރ  ސަރަޙައްދުތަާކއި މަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ދަފްތަރެއް
 އެކުަލވާލައި ޢާންމުކޮށް އިޢުާލނުކުރަންވާނެެއވެ.

ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ދަފްތަުރގަިއވާ ތަިރކަިއގެ މަޢުލޫމާތު މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  )ށ(  
)ސަުއވ ސް( މަސްދުވަހުެގ  24ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،އެްއކޮށް

ތެރޭގައި މަުރކަޒުން ލިޔުމުްނ އެކުަލވާލަންވާެނއެވެ. އަިދ އެ މަޢުލޫމާތު 
 އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ.، މުރާޖަޢާކޮށް

 ވަނަ ބާބު ހަ 
 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 ތަނުން  އެއް  ތަރިކައެއް  ސަގާފ  

 ބަދަލުކުރުމާއި، ތަނަށް  ނެއް އަ 

 ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ގެންދިޔުން 

     ދަފްތަރުކުރެވިފަިއވާ ހުއްދަ ލިޔުުމން ލިބިގެން މެނުވ   މަރުކަޒުގެ )ހ(  .32
އެްއެވސް ބޭނުމަކަށް  ،އުފުލޭ ސަގާފ  ތަރިކަެއއް އެްއވެސް ފަރާތަކުން

 ނުވާެނއެވެ.ށް ގެްނޮގސްގެންދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަ

     ހުއްދަ ލިޔުުމން ލިބިގެން މެނުވ  ދަފްތަރުކުރެވިފަިއވާ  މަރުކަޒުގެ )ށ(  
 އުފުލޭ ސަގާފ  ތަރިަކއެްއ، އެ އެްއެޗއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހުރި ތަނުން 

 އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްގެްނނުވާނެެއވެ.
ރަށް ނެތި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭ ހުއްދަ މަރުކަުޒގެެއއް ކަތަރި އުފުލޭ ސަގާފ   )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައި ަބޔާންކުާރ  ނުގެންދެވޭ ގޮތަށް
ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އި އާ ސަރވިސް ކަސްޓަމްސްމޯްލޑިވްސް  ،ގޮތުގެމަތިން

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން 
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަާކ ޚިލާފަށް އުފުލޭ ަސގާފ   )ރ(  

، ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރާނަމަ، އެ އެއްެޗއް 
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މަރުކަޒަްށ  ،ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނސްތަކުޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރާ އިދާރާ
 އަންގަްނވާނެެއވެ.

މުެގ ލުގެ ބެތަކުއިދާރާ ޛުކުރާތަންފ ޤާނޫނު ން، ތިމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަ )ބ(  
 މަރުަކޒުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަެކއްޗާމެުދ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ަގާވއިދެއް 

 ވާެނއެެވ.ޢާންމުކުރަން، އި ން ެއކުލަވާލަތަކުއިދާރާ އެ ،އެކު ފަޔާލަ

 ސަރަޙައްދު  ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 

 ކަނޑައެޅުން 
ސަރަޙައްދެްއ އާާސރ   ާއާސރ  ބިނާއެްއ ނުވަތަދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ  )ހ(  .33

   ސަރަޙައްދެްއ،  ަކނަޑއެޅޭ ވަށަިއގެން  ހިމެނޭގޮތުން އެ ތަނެްއގެ އިމުގެ
 މަރުކަޒުން ގޮުތަގއި ސަރަޙައްުދގެ ޙިމާޔަތްކުެރިވފައިވާ ގެތަނެއް  އެ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ
ނަޑއެޅުމުގެ  ޙިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ )ށ(   އުސޫލުަތކާއި ހަމަތަކާިއ ސަރަަޙްއދު ކަ

ނޑު  ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ. މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި، ަތއްމިންގަ
ސަރަަޙއްދުަގއި ެއއްވެސް ފަރާަތކަށް އެްއވެްސ  ޙިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ )ނ(  

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެެވ. ކުރެވޭނ  މަރުަކުޒގެމަސައްކަތެއް 

 ތަރިކަ  ސަގާފ   މަޢުނަވ  

 ރައްކާތެރިކުރުން 
ެގ މިލްކުވެރިކަމާިއ ބެލެވޭ އެްއޗެއް  ގައިކަމުއް މަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިކައެ )ހ(  .34

ެއއްެޗއް ދަފްަތރުކުރުމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިކަން އޮތް ފަރާަތކުން އެ 
 މަރުކަޒުން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަިއ، އިޢުލާނުކުރަްނވާނެެއވެ. ،ހުށަހެޅުމަށް

ދަފްތަރުކުރެވޭ މަޢުނަވ  ސަގާފ  ފަދައިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ  )ށ(   
އެއްެޗްއގެ  އެ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ރައްކާތެިރކުރެޭވކަންތަރިކަ 

 މިލްކުވެރިކަމާއި ބެލެިނވެރިކަްނ އޮތް ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.
ގެ މަޢުލޫމާތު އިމަޢުނަވ  ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ގޮތުަގއި ދަފްތަރުކުރެވޭ ތަރިކަ  )ނ(  

ފަރާތްތަކުގެ ކިބަިއގައި ހުރި މަޢުލޫމާތެއް  އެ، އް ހޯދައިއެނގި ހުރި ފަރާތްތަ
 ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ. މަރުކަޒުންރައްކާކުެރވޭނެ އިންިތޒާމު 

 ތަރިކައާގުޅޭ  ސަގާފ  
 ހުއްދަ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް 

 ހޯދުން 

ހުރިކަމަށް ލަފާކުރެޭވ ތަނަކުން އެފަދަ ކަމަށް ބެލެވޭ އެްއޗެއް ކަތަރި ސަގާފ   )ހ(  .35
އެްއޗެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ެއފަދަ އެއްަޗކާުގޅޭ ތަޙްޤ ޤެއްުކރުމަށް އެއްެވްސ 

ނުވަަތ އެފަދަ ެއއްެޗއް ުހރިތަނަކުން ނަގަިއ ، މަސައްކަްތކުރަންާވނ ފަރާތަކުން 
ނުވަތަ ަސގާފ  ތަރިކަާއުގޅޭ އެ ނޫންވެްސ  ،އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަންާވނ 

 އެވެ.ހޯދުމަށްފަހުގަލިޔުމުން ހުއްދަ  މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނ  ަމރުކަުޒގެ
ކަމަށް ބެލެވޭ އެްއޗަކަށް ނުވަތަ ތަަނކަށް ެގއްލުމެްއ ކަތަރި ސަގާފ   )ށ(  

 ތު އުޅޭަކމުގެ މަޢުލޫމާއެއްެވސް ފަރާތަކުން ކުރަންލިބިދާނެފަދަ ކަމެއް 
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ުހއްދަނެތި މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  މަރުަކޒުގެނުވަތަ  ،ލިބިއްޖެނަމަ
 ތު މަޢުލޫމާކަމެއް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކުރަންުއޅޭކަމުގެ  ފަދަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 އަްނަގންވާނެެއވެ. މަރުަކޒަށްލިބިއްޖެނަމަ އެކަން ވ  އެންެމ އަވަހަކަށް 
ކުރަން އެދޭ މަސައްކަެތއް ފަދަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،އެދި ފަރާތަކުން އެ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް
 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  މަރުކަޒަށްޮގތުގެމަތިން ަބޔާންކުރާ ހަދާ ގަވާއިުދގައި 

ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ރ(  
އެ ހުއްދަ ބާޠިލުވާެނޮގތާއި، ހުއްަދއިެގ ، ކުރާނެ ގޮތާއި ހުއްދަ ދޫ މަރުކަޒުން
 ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ. ގަވާއިުދގައި ގެ ދަށުން ހަދާ މި ޤާނޫނު ޝަރުޠުތައް

ގެ ދަށުްނ ސަގާފ  ތަރިަކާއގުޅޭ މަަސއްކަތެްއ ކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ(  )ބ(  
 މަރުކަޒުންކުަރންވާނ   މަސައްކަތްއެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން  މަރުކަޒުން

ނަޑއަޅާ ފަރާތެްއގެ ބެލުމުެގ ދަށުންނެވެ.  ކަ
 ދެވޭ ބޭނުމާއި،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކާއި، ހުއްަދ  )ޅ(  

 ގެ ތަފްޞ ލ  މަޢުލޫމާތު މަސައްކަުތގެ ނަތ ޖާކުރެވޭ މަސަްއކަތާިއ، އެ 
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ލިޔެ  މަރުކަޒުން

ތަރިކައަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު 
 ބެލުން 

       ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަރައްޤ ެގ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެްއ ހިންގަންވާނ   )ހ(  .36
އެ މަޝްރޫޢެއް ފެށުމުގެ ުކރިން އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ސަގާފ  ތަރިކައަްށ 
    އެްއވެސް ެގއްލުމެްއވެދާެނތޯ ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ އެސެސްމަންޓެއް 

 93/4 ބަރުހެދުމަށް ފަހުގައެވެ. އެ ެއސެސްމަންޓް ހަދާނ  ޤާނޫނު ނަން

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަްއކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 
ހަދަންޖެހޭ ތިމާވެއްޓަށް ައސަރުފޯރާ މިންވަރު ބަޔާްނކުރާ ރިޕޯޓުަގިއ 

 ހިމަނައިގެންނެވެ.
        މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު  )ށ(  

އެސެސްމަންްޓގެ ރިޕޯޓު އެ މަޝްރޫޢެއް ފެށުމުގެ ކުރިން މަރުކަޒަށް އެ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ސަރަޙައްދުތަކުގެ  ބިނާތަކާއި 
 ހެދުން  ޕްލޭން  މެނޭޖްމަންޓް 

 އާސާރ  ބިނާއަކަށް ނުވަތަ އާސާރ  ންމެ ކޮގިންތިކުރެވޭ ދަފްތަރުކޮށް އަދި   .37
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ،މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ޚާއްަޞކުރެވޭ  ސަރަޙައްދަކަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްަތާކއި މަރުކަޒާ ގުިޅގެން  ،ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން
 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.
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 އެތެރެކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ 
 ރައްދުކުރުން  އަނބުރާ  ތަކެތި 

ބޭުރ ޤައުމުތަކުެގ ޤާނޫނުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެްސ ޤާޫނނަކާ ޚިލާފަށް، ނުވަތަ   .38
އަދި ބައިނަލްއަްޤވާމ  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބޭރު ޤައުމެއްގެ ަސގާފ  ތަރިކަެއއް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދުަގއި ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ، 

 އެ ފަރާތަކުން އެކަން މަރުަކަޒށް އަންގަންވާެނެއވެ.

 ވަނަ ބާބު ހަތް 
 ސަގާފ  ތަރިކައިގެ މިލްކުވެރިކަން 

    ހިމެނޭ ކަމުަގއި ތަރިކަސަގާފ   ވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްުދެގ ތެރޭަގއި  .39 މިލްކުވެރިކަން  ދައުލަތުގެ 
އަންނަނިވި ހުރިހާ ތަންތަނަކާއި ތަކެއްޗަކ  ދިވެހި ދައުލަތަށް މިލްކުވެގެްނވާ ތަންތަނާއި 

 ތަކެއްެޗވެ.
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުިރ  )ހ(  

 ތަންތަނާއި ތަކެތި؛ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭ އެންމެހައި 
ތަކެތ ގެ ތެެރއިްނ ވެރިފަރާތުން މިލްކުވެރިކަން ދޫކޮށްލާަފއިވާ އެ ެއއްެޗްއގެ  )ށ(  

ަސގާފ  ަތރިކަިއގެ ތެޭރގަިއ ހަމަވާ ފުރިތައް މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ަޝރުޠު
 ތަންތަނާއި ތަކެތި؛ހިމެނޭ އެންމެހައި 

ައދި ހިކިފަސްނޫން ހިކިފަސް އެންމެހައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދުަގިއވާ  )ނ(  
ހުރި، މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވާ ނުވަަތ ހޯދިފައިނުވާ  ތަންތަނުގައި

 ހިމެނޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި. ތަރިަކިއގެ ތެރޭަގއިަސގާފ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ސާބިތުނުކުރެވޭ  މިލްކުވެރިކަން 
 ތަކެތި  ތަންތަނާއި 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަށެްއަގއި  ެއއްސަގާފ  ތަރިކަ ބިތުނުކުެރވޭ ސާމިލްކުވެރިކަން  )ހ(  .41
    ަކމުގެ މަޢުލޫމާތު  އެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްަގއިާވކަން އެނގޭނަމަ،

މަރުކަޒަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުން  ިސޓ އެްއގެއެ ރަށެއްގެ ުނވަތަ އެ 
 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ސަގާފ  ތަރިކަކަުމގައި ބެެލިވދާނެ ތަނެއް ނުވަތަ ެއއްެޗްއގެ މިލްކުވެިރއަުކ  )ށ(  
ގެ މިލްކުވެިރކަްނ ސާބިތުވަންދެން ތަނެއް ނުވަތަ އެްއޗެއް  ބިތުނުވާނަމަ، އެސާ

 .ދައުލަތުގެ މިލްެކއްަކމުގަެއވެ ބެލެވޭނ ، އެ އެްއޗަކ  ުނވަތަ އެ ތަނަކ 

ސަގާފ  ތަރިކަކަުމގައި ބެެލިވދާނެ ތަނެއް ނުވަތަ ެއއްެޗްއގެ މިލްކުވެިރއަުކ  )ނ(  
ތަނެއް ނުވަތަ އެްއޗެއް ރަްއކާތެރިކަމާެއކު ބެލެހެއްޓޭކަން  ބިތުނުވާނަމަ، އެސާ

 ކަށަވަުރކުރަންވާެނެއވެ.މަރުކަޒުން 
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 ިއގެ ދަފްތަރުކުރެވިފަިއވާ ނުވަަތ ގިންތިކުރެވިަފއިވާ ަސގާފ  ތަރިކަ )ހ(  .41 ބަދަލުކުރުން  މިލްކުވެރިކަން 
މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަްނ ބޭނުންވާނަމަ، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ 

 ހޯދަންވާނެެއވެ. މަރުކަުޒގެ ހުއްދަގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން، 
މިލްުކވެރިކަން ބަދަލުކޮްށ ނިމުމުން، އެކަްނ  ިއގެސަގާފ  ތަރިކަ  )ށ(  

މިލްކުވެރިކަްނ  ،އަންަގއިދިނުމަށްޓަކައި ދޫުކރާ ލިޔުމުގެ ކޮޕ އެއް 
 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތުން 

 ތަރިކަ  ސަގާފ   އަޑ ގައި  ބިމުގެ 
 ސަރަޙައްދު  ބެލެވޭ  ހުރިކަމަށް 
 ނެގުން  ދައުލަތަށް 

ދައުލަތުން އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެްއވެސް ބިމެއްގެ އަޑ ަގިއ  )ހ(  .42
ތަރިކަިއގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގެ ބަެއްއ  ސަގާފ 

    ތަނެއް ނުވަތަ  އެ  ،ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަވަޅުލެވިަފއި ނުވަތަ އެްއޗެއް 
 ތިންބަޔާްނުކރާ ގޮތުގެމަގައި ގަވާއިދު މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ، ެއއްެޗއް އެ
 ށް ދޭންވާނެއެވެ.މަރުކަޒަ  ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ފާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލައި ބަ

އަންާގ މަރުކަޒުން ބަަލއި ފާސްކޮށް ނިމެންދެން މަރުކަޒުން އަދި 
   ،ެއއްެޗއް ބެލެހެްއުޓމުގެ އިންިތޒާމު ތަނެއް ުނވަތަ އެ  ން އެ ތިގޮތެްއގެމަ

ވާުލެވފައިވާ ފަރާތުން ޙަބިމަކާ  ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ އެ ބިމެއްގެ
 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

 އި މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން ބަަލއި ފާސްކުުރމުގެ އެންމެހަ )ށ(  
ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާނ  މަރުކަޒުންނެވެ. އަދި ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ 

)ތިރ ސް( ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ނިންމަންވާެނއެވެ. ނަަމވެސް،  31މަސައްކަތް 

)ތިރ ސް( ދުވަހަށް  31ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮެތްއގެމަތިން މި މުއްދަތު 

 ވުރެ އިތުރުކުރުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގައި ެއ ތަނާ ޙަވާލުވެަފއިާވ  )ނ(  

ފަރާތުން އިހުމާލުވެފައިވާނަަމ ނުވަތަ މަރުކަޒުން އަންާގ ގޮތެްއގެމަތިން 
ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް މަރުކަޒުން އެ ތަނެްއ  ،ޢަމަލުކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ

 ބަލައި ފާސްކުރެވިދާެނއެވެ.
އެ ތަނަކ   ،މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ފަަދއިން ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުުރމުން )ރ(  

ގެ ަސގާފ  އަގު ނުވަތަ ެއ ތަނަކުން ފެނުނު ސަގާފ  ތަރިަކއަކ  އެ ެއއްެޗްއގެ 
ސަބަބުން ޤައުމ  ފެންވަރުގައި މުހިންމުކަން ދެވޭ އެްއޗެއް ުނވަަތ 

ކޯޓެއް މެދުެވރިކޮށް ޢަދުލުވެރި ތަނެއްކަމަށް މަރުކަޒަށް ފެނިްއޖެނަމަ ޝަރުޢ  
 ބަދަލެއް ދިނުމަށްފަހު އެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ އެްއެޗއް ދައުލަަތށް ނެގިދާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ބިމެއް ނެގޭ ޙާލަތުގައި އެ ބިމެއްގަިއ  )ބ(  
 ހިމެނޭ ނުއުފުލޭ މުދަލަށް ބަދަލުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންާވނ  މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 43

ބަދަލުދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ 
 އުސޫލު 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އެްއވެސް ސަާގފ  އެްއޗެއް ުނވަތަ ތަނެްއ  42މި ޤާނޫނުގެ   .43

ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ބަދަލުދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ހަމަތަކާއި 
 ޮކށް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.ގައި ތަފްޞ ލުއިދު ގަވާއުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ 

 ބަލަހައްޓާ  ތަރިކަ  ސަގާފ  
 ޢިނާޔަތް  ފަރާތްތަކަށްދެވޭ 

ފަރާތަކުްނ ފަރާތެއްކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ޢާންމު  އިެގ މިލްކުވެިރ ފަރާތަކ ސަގާފ  ތަރިކަ   .44
މަސައްކަތުގެ ައގު  ކުރާ ބެލެހެއްޓުމަށް ރަްއކާތެރިަކމާއެކު އެްއޗެއް އެ

ގޮތެްއގެމަތިން މަރުކަޒުން ަކނޑަައޅާ ފަރާތްތަކަށް  އެ ،ވަޒަންކުރުމަށްަޓކައި 
 ދެވިާދނެއެވެ.ހަމަޖައްސައި ޢިނާޔަތްތައް

 އެދުމުގެ  އެހ ތެރިކަމަށް 
 އިންތިޒާމު 

    ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ، ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ވަކި ޢަަދދެއްގެ ފައިާސ،  )ހ(  .45
ނަޑއަަޅއި،  ތަށްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބަލަހަްއޓާ ސަގާފ  ތަރިަކިއގެ މަރާމާ ކަ

ނަޑއަޅާ އުޫސލެއްގެ ދަށުން  މަރުކަޒުން ފައިާސ ހޯދުމަށް އެދި  އެކަ
 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންވާނެެއވެ. ހުށަހެޅުމަށް މަރުކަޒުން

ން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ފައިސާ ތިމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަ )ށ(  
ދޫކުރުމުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތުެގ މާލ  ފުދުންތެރިކަމާއި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ 

ނޑެއް ،ޚާއްޞަކަމާއި   މަރުަކޒުން ުކޑަބޮޑު މިަނށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ މިންގަ
 ޢާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮަތކަްށ  ސަގާފ  ތަރިކައަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބަލަހައްޓާ  )ނ(  
ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ފަންނ  އެހ ތެރިކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ، 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ުއސޫލެްއގެ ދަށުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް މަރުކަޒުން ފަންނ   ކަ
 އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ތަރިކަިއގެ ތެރެއިން އަމިއްަލ  ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްަގއި ދަރަޖަކުރެވިފަިއވާ ސަގާފ  (ރ)  
 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކަށް  ންފަރާތްތަކުގެ މިލްކުަގއިވާ ަތެކތި ސަރުކާރު

 ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މި

 ޤައުމަކުން  ބޭރު  ތަރިކަ  ސަގާފ  
 ފެނުން 

        ެއްއ ެގ ގޮތުގައި ބެެލވޭ ސަގާފ  ތަރިކައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަ  )ހ(  .46
ބޭރު ޤައުމެްއގައި އޮތްކަން ނުވަތަ ހުރިކަން އެނގިއްޖެަނމަ އެ ކަމެްއ 

 .އަންގަްނވާނެެއވެ މަރުކަޒަްށ އެނގުނު ފަރާތަކުން 
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ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ސަގާފ  ތަިރކަ )ށ(  
ނޑަައޅާަފއިވާ ޤްލިބުމާއެުކ، ބައިަނލްއަމަރުކަޒަށް   އުސޫލުތަކާ ވާމ  ގޮތުން ކަ

ން އެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތިއެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަ
 މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާެނއެވެ.

މަރުކަޒަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ފަދަ ެއއްެޗްއގެ މަޢުލޫމާތު  )ނ(  
ލިބުމާއެކު، އެ އެްއެޗއް ނުވަތަ، އެ އެްއޗެްއގެ ަނކަލެއް ހޯދުމަށް 
މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ. ައދި އެފަދަ އެްއޗެއް ލިބުުމން، އެ ެއއްެޗްއ 
ސަގާފ  ތަރިަކއިގެ ގޮުތގަިއ ރައްކާކުރަްނވާނެެއވެ. އަިދ އެފަދަ އެްއެޗއް 

ބެހޭގޮތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ދިރާސާކޮށް  ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެ އެްއޗަކާ 
 ރައްކާކުރަްނވާނެެއވެ.

 ވަނަ ބާބު އަށް 
 ދައުލަތާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

އިދާރާެއްއގެ ސިޔާސަތުތަާކއި،  ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ އިދާާރައކުންމެ، އެ )ހ(  .47 އިދާރާތައް  ސަރުކާރުގެ 
ނަޑއަަޅއި ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގިއ  ޕްލޭންތަކާއި މަސައްކަތްަތްއ ކަ

ގަވާއިދާ އެްއގޮްތާވ  ދާމި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ޢަމަލުކުރަމުންދަނ 
 ންކަން ކަަށވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.ތިގޮތުގެމަ

ރަސްމ  އަދި ނުރަސްމ  ތަޢުލ މު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޒިންމާވާ ކޮންމެ  )ށ(  
 ،އިދާރާއަކުންމެ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސަގާފ  ތަރިަކއާބެހޭ ޢިލްމާއި ހުނަރު

ިއ ފެތުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓ ަތކުަގއި ކުިރއަުރވަ ތަކާއިކޮލެޖް ،ތަކާއި ސްކޫލު
އަިދ  ފަދައިން މަންހަޖުތައް އެކަަށއެޅުމަށް އިްސކަންދޭންވާނެެއވެ. މަގުފަހިވާނެ

އެފަދަ އިދާރާތަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތ  ސާނަވ  ތަޢުލ މުދޭ ތަންތަނާއި 
ޢިލްމާިއ  ގެދިވެހިާރއްޖޭގެ ަސގާފ  ަތރިކައި ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓ ަތކުަގއި 

ފަހިވާނެ ފަދައިން މަރުކަޒުގެ ލަފަާޔއި އިރުޝާދުގެމަތިން ކިޔެވޭނެ މަގު ހުނަރު
 މަންހަޖުތައް އެކަށައެޅުމަށް ިއސްކަންދޭންވާނެެއވެ.

 ތަކެތ ގެ  ތަންތަނާއި، ރަށްރަށާއި،
 ދެމެހެއްޓުން  ނަން 

ތަންތަނާއި  ަފޅުފަޅާއި، ފަރުތަާކއި، އެހެނިހެން ށާިއ،ވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަދި )ހ(  .48
އް އެކުަލވާލަިއ ތަކެއްޗަށް ޒަމާނުއްސުރެ ިކޔަމުން އައިސްަފއިވާ ނަންތަ 

 މަރުކަޒުން ބަލަހައްޓަންވާެނއެެވ.

ތަންތަނާއި  ަފޅުފަޅާއި، ފަރުތަާކއި، އެހެނިހެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި  )ށ(  



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1110 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 22 

 ތަކެއްޗަށް ޒަމާުނއްސުރެ ކިޔަމުން އައިސްަފއިވާ ަނންތަކަށް ބަދަލު 
އެފަދަ ނަންނަން އެްއގޮތަކަްށވެސް ބޭނުންނުކުރާ ގޮތަްށ  ،ގެނައުމާއި 

 ހަމަޖައްސައިގެންުނވާނެެއވެ.
    ރަށެއްަގއި ނުވަތަ ތަނެްއަގއި ކުރަމުންދާ ވަކި މަސައްކަތަކާ ގުިޅގެން  )ނ(  

އެ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެ ރަށަކަށް ކިޔާ ނަމުގެ ތެޭރގައި އެ ރަށުގެ ުނވަަތ 
  އަިދ އެ ތަނެްއަގއި  ނަން ހިމެިނފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.ލު ސްތަނުގެ އަ

ކުރާ މަސައްކަތާ ގުިޅގެްނ ކުރާ ރަސްމ  މުޢާމަލާތްތަކާއި ހާމަކުރާ 
 ލިޔެކިޔުންތަުކަގއި އެ އަސްލު ނަން ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ިއޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ސަގާފ  ތަރިކަ ށުގެ މ ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަ (ހ)  .49 ދައުރު  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 
ަކއުންސިްލގެ  ރައްކާތެރިކޮްށ ދެމެހެއްޓުމަކ  އެ ރަށެްއގެ ުނވަތަ ިސޓ ެއްއގެ

  ޒިންމާއެެކވެ.
ފިޔަވަިއ، އެހެނިހެން ތަންތަނުގަިއ ހުންނަ ސަގާފ   މ ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް )ށ(  

 ޞް ތަނެްއގެ އިޚްތިޞާ ތަރިކަ ބަލަހައްޓައި، އެ ތަިރކަ ދެމެހެއްޓުމަކ   އެ
 ލްގެ ޒިންމާއެެކވެ.ލިބިގެންވާ ަކއުންސި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރާނ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ނ(  
 މަރުަކޒުން ހަދާ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ. ހަދާ ގަވާއިދުަތކާއި

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ަސގާފ  ތަރިކަ ބަލަހަްއޓައި، އެ ތަިރަކ  )ރ(  
ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނ  އެހ ތެރިކަން، ަކއުންސިްލތަކަށް މަރުކަޒުން 

ަތކަްށ ބޭނުންވާ މާލ  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. ައދި، އެފަދަ މަސައްކަތް
 ވަސ ލަތްތައް ހޯދުމުަގއި މަރުަކޒުން ކައުންސިލްތަކަށް އެހ ތެިރވާންވާެނއެވެ.

ަސގާފ  ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(  .51 ޒިންމާ  ފަރާތްތަކުގެ  ޢާންމު 
އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫުނގެ ބާރު ހިނގާ  ،ދިވެހިރައްޔިތެްއގެ ހަމަ ކޮންމެ 

އަދި ިދވެހިރާއްެޖއަށް ިޒޔާރަތްކުރާ ، ސަރަޙައްދުަގއި ދިރިުއޅޭ ކޮންެމ ފަރާތެއްގެ 
 ފަރާތެއްގެ ޒިންމާެއކެެވ.ކޮންމެ 

ގޮުތގައި ހުންނަ ަސގާފ  ތަިރކަިއގެ މަޢުލޫމާތު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަުކގެ މިލްުކގެ  )ށ(  
 އަްނގަންވާނެެއވެ. މަރުކަޒަށް

ނަޑއަޅާފަިއވާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަްތކުރާ ފަރާތްތަކުން  )ނ(   ސަގާފ  ތަރިކަކަމުަގއި ކަ
ނޑައަަޅއި ޢާންމުކޮށްފަިއ ހުންނަ ޚާއްޞަ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކަ
އުސޫލުތަކަށް، އެ ތަންތަނަްށ ޒިޔާރަތްކުާރ ފަރާތްތަކުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

 ހިތަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުާރ ފަރާތްތަކަށް ސަގާފ  ތަރިކައާ ުގޅޭގޮތުްނ  )ރ(  
 އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ދ ގެންނުވާނެެއވެ.

އެ ފަރާތްތަކުން ބަލަހައްޓައި،  ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިލްުކގަިއ ހުންނަ ސަގާފ  ތަރިކަ  .51 ޒިންމާ  ފަރާތުގެ  މިލްކުވެރި 
 ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަްނވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު ނުވަ 
 ތަނުގެ އާސާރުތައް  ދާރުލްއާސާރާއި އެ 

 ތަނުގެ  އެ  ދާރުލްއާސާރާއި  ޤައުމ  
 އާސާރުތައް 

ދާރުލްއާސާރުެގ ެއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤައުމ  ދާރުލްއާސާރެއް ހުންނަންވާނެެއވެ.  )ހ(  .52
 ާރއްޖޭގެ އެކި ަކންކޮޅުތަުކގައި ާޤއިމުކުރެވިދާެނއެވެ.ދިވެހިގޮފިތައް 

 ބެހެއްޓުމާބެހޭ އެ ތަކެތި ، ޤައުމ  ދާރުލްއާސާރުގައި ަތކެތި ޖަމާކުރުމާއި )ށ(  
 ންވާނެއެެވ.އެކުލަާވލަ ގަާވއިދެއް މަރުަކޒުން 

 ،ފޯރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައިގިނަބަޔަކަށް  ވ ހާވެސް މަޢުލޫމާތު ތަރިކައާބެހޭ ންގެހިދިވެ )ނ(  
ނޑަައޅާ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަުކގެ މިލްުކަގއިާވ ސަގާފ  ތަިރކަ  މަރުަކޒުން ކަ

 ބެހެއްޓިދާެނއެވެ. ދާރުލްއާސާުރގައި އުސޫލެްއގެމަތިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމ  ދާރުލްއާސާރުަގއި ޢާންމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް  )ރ(  

ނޑަައޅާ ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނ  ަޤުއމ   ތަރިކަިއގެ ގޮތުަގއި މަރުަކޒުން ކަ
ނޑުތަކަށް ފެތޭ ަސގާފ  ތަރިކަެއވެ.  މިންގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމ  ދާރުލްާއސާރުގައި ހުންނަ ތަެކއްަޗކ  އަގުނުކުެރޭވވަރުެގ  )ބ(  
އަގުހުރިތަކެތި ކަމަށްވާތ ، ެއ ތަކެްއޗަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސެގ 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ފަރާތުން ދާއިމ  
ޕޮލިސް އެކަން ކަށަވަރުކުަރންވާނެެއވެ. އަދި ސިޓ  ޕޮލިސް އުފެދުމުން، 

 މިކަން ސިޓ  ޕޮލިސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ.

 އާޓް  ދާރުލްއާސާރުތަކާއި  އަމިއްލަ 
 މިއުޒިއަމްތައް 

ދާރުލްއާސާރުތަކާއި އާޓް ިމއުިޒއަމްތަްއ ރަޖިސްޓަރ ކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  )ހ(  .53
 ހިންގާނެގޮތުގެ ަގވާއިެދއް މަރުކަޒުން ެއކުލަވާަލއި ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދާރުލްއާސާރުތަާކއި އާޓް މިުއޒިައމްތައް ހުޅުވަިއ  )ށ(  
މަރުކަުޒގެ ލަފާގެމަތިން އެ ތަނެއްގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބިގެންާވ  ،ހިންގަންވާނ 

 ރަިޖސްޓަރ ކޮށްގެންެނވެ. ،ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި
އަިމއްލަ ާދރުލްއާސާރުތަކަށް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި )ނ(  

 ފަންނ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ.
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 ވަނަ ބާބު ދިހަ 
 ކުށާއި އަދަބު 

 ގެއްލުން  ތަރިކައަށް  ސަގާފ  
 އިހުމާލުވުން  ދިނުމާއި 

ދަށުން ކުރުަމކ  ނުވަތަ ކުރަްނއުޅުމަކ  ިމ ޤާނޫނުގެ  ކަެމއްއަންނަނިވި  )ހ(  .54
 ކުށެކެެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފ  ތަރިަކއިގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ެއްއެވސް އެްއޗެްއ  (1)   
ސަރަޙައްދެއް ހަލާކުކޮށް، ގެއްލުްނދ  ނުވަތަ  ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ

 ނެތިކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ެއންމެހައި ކަންކަން؛
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަގާފ  ތަރިކަިއގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ އެްއވެްސ އެްއޗަކަްށ  (2)   

ބަދަލުގެނެސް، ނުވަތަ އެ އެްއޗެްއގެ އަސްލު ޮއޅުވާަލިއ ނުވަތަ 
 އުނިއިތުރު ގެަނއުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުނވަތަ އެހެްނ ޤައުމެްއގެ ތަރިކަިއގެ ގޮތުަގއި ހިމެނޭ  (3)   
އެްއވެސް އެްއޗެްއ، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް 

 ؛އިމްޕޯޓުކުރުން ނުވަތަ ެއކްސްޯޕޓުކުރުން ނުވަތަ ިވއްކުން 

މަރުކަޒުގެ ހުއްދަ ނެތި ސަގާފ  އަެގއް ހުރި އެްއޗެްއ ހޯދުމުގެ  (4)   
 ؛ބޭނުމުގައި ތަންތަން ކޮނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދުަގިއ ހިމެނޭ އެއްވެސް ތަެނއް ޮކންނަނިކޮށް  (5)   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފ  ތަިރަކކަމަށް ބެލެވޭ އެްއޗެްއ ނުަވތަ ތަނެއް 
 ފެނި، އެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މަރުކަޒަށް ނާންަގއި ހުރުން؛

 .ަޞއްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ފެތުރުންސަގާފ  ތަރިކައާބެހޭ  (6)   

މި ޤާނޫނުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިަދކުން ބާރު ލިބިގެން  )ށ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ޭއެގ އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަްށ ގިނަ ދުވަހަށް 
ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެ ކަމަށް ުހއްދަ ލިބިފައިާވ 

ކުރާ މަަސއްކަތަކ  އެ ތަިރކަައކަށް ގެއްލުން ދިނުން ކަމުގަެއްއ ފަރާތަކުން 
 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

އެްއވެްސ  ކަމެއްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެްއވެސް  )ނ(  

ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަްނ  ކޮށްފިކަމަށް މަރުކަޒަށްފަރާތަކުން 
 ށަހަޅަންވާނެެއވެ.ތަޙްޤ ޤުކުރުމަށް ތަޙްޤ ޤ  އިދާރާއަކަށް ހު

   ، ކޮށްފި މ ހެއްގެ އަދަަބކ ކުެށއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ )ރ(  

           ެގ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފ  އަގަށް ބަލައި، އި އެ ސަގާފ  ތަރިކަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1110 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 25 

)އެއް މިލިއަން(  1,000,000/-( ރުފިޔާއާއި ދިހަހާސް) 10,000/-
 މެވެ.ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުެށއްކޮށްފި މ ހަކަށް، މި މާއްދާގެ  )ބ(  
ނޑައަޅާަފއިވާ ައދަބުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު   2114/9)ރ( ގައި ކަ

ކުށަކަށް އަދަބެްއ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ދަށުން އެ
ނަޑއެޅިފަިއވާނަމަ، އެ ކުުށގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި ކުށް ކުރި މ ހާގެ  ކަ
މައްޗަށް އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ޖިނާއ  ދަޢުވާކުރުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެްއ 

 ނާޅައެވެ.
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަާޔންކުރާ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އުޫސލު މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  

 ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.ދަށުން 

 ވަނަ ބާބު އެގާރަ 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

)ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  79/27މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .55 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

 ހުރި އާސާރ  އަދި ތާރ ޚ  ތަންތަނާއި ތަކެްއޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު( އުވުނ އެވެ.

ނޑަެއޅިގެްނ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންނުުކރާހާ ހިނދަކު،  )ހ(  .56 ހެދުން ގަވާއިދު    މި ޤާނޫނުގައި ކަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުތަާކއި 

ނޑުަތއް ހަދައި ޢާންމުކުރާނ  މަރުކަޒުންނެވެ.  މިންގަ
 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މި ަގވާއިދުަތއް އެންމެހައި ހަދަންޖެހޭ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ށ(  

 ހަދައި ޢާންމުކުރަންާވނެއެވެ. ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ )ހައެއް( 6 ފަށާތާ

މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަްޞދ ޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާުރގެ  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ   .57 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްަފިއވާ ގޮތުން ަކނަޑއެިޅގެން   .58 މާނަކުރުން 
ކަްށ އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާާހ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ިޢބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަ

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރ ަގއި ދ ފައިވާ މާނައެވެ. ،ދ ފައިވަނ 
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ(  

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ ސަރަޙައްދަށެވެ. 3 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ 
"އަލަށް ފެންނަ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، މ ެގކުިރން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ށ(  
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ސަރަޙައްދަކުން ފެނިފައި ނުާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަކަުމގަިއ ބެލެވޭ ކޮންމެ 
 އެްއޗެެކވެ.

"އަލަށް ފެންނަ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ނ(  
ން ނުވަތަ އޮތްކަން އެނގިފަިއ ނުވާ ތަރިކައިެގ ސަރަޙައްދުަގއި ކުރިން ހުރިކަ
 ގޮތުަގއި ބެލެވޭ ތަންތަނަށެވެ.

"ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނ ، ޤާނޫނ  ގޮތުން ަވކި ނަމެއްގައި މ ހަކު  )ރ(  
ނުވަތަ ބަޔަކު ސަރުކާުރގައި ަރޖިސްޓަރ  ކޮށްގެން ހިންގާ ުކންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ 

 ތަންތަނާއި ވަިކވަކި ފަރުދުން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.ޖަމާޢަތްފަދަ ހުރިހާ 
 7/2010"ލޯކަލް ކައުންސިްލ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރ  ާދއިާރތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު( 
 ފަިއވާ ކަުއންސިލްތަކަށެވެ.ގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ

"ވަޒ ުރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ސަގާފ  ތަރިަކއިގެ ަކންކަމަށް ޒިންމާވާ  )ޅ(  
 ވުޒާާރގެ ަވޒ ރަެށވެ.

"ވުޒާާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނ ، ސަގާފ  ތަރިަކިއގެ ކަންަކމަށް ޒިންމާވުމުެގ  )ކ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތު ަޙވާލުކުެރވިފަިއވާ ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާއަެށވެ.

  "މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނ ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ  )އ(  
 "ސަގާފ  ތަރިކަ ަރއްކާތެރިކުާރ ޤައުމ  މަރުކަޒު" އަެށވެ.

"ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރާ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނ ، މޯލްޑިވްސް  )ވ(  
އާިއ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ އިތުރުން ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް

ހިރާއްޖެއިން ފުރާ އަިދ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އަންނަ މ ހުންގެ ކަންކަން ދިވެ
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ިއދާރާތަކަށެވެ.

"ތަޙްޤ ޤ  އިދާރާ" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނ ، ފުލުހުން ނުވަަތ ޖިނާއ  ކުށްތަްއ  )މ(  
   ތަޙްޤ ޤުކުރުމުގެ ބާރު ާޤނޫނުއަސާސ ންނާއި، ޤާނޫުނން ލިބިދ ފައިވާ 

 ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.
"ޢުރުފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، މ ސްތަކުންގެ މެދުގަިއ ޢާންމުވެފައިވާ،  )ފ(  

 މ ހުން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަްނަކމަށެވެ.

________________________ 
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