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 މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބިލު 

 

ސްޓް ސަރުކާރުގެ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި،  ޙައްޤުތައް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ޕްލޭން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެކްޝަން      ރެޓަޖިކް 
ތެރެއިން    2019-2023 ސިޔާސާތުތަކުގެ  މުހިންމު  ހިމަނާފައިވާ  މަސައްކަތްކުރާ ގައި  މަސައްކަތްތެރީން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ކަށަވަރުކުރުމަށް މާޙައުލެއްކަން  ރައްކާތެރި  ނުރައްކާ  ،މާޙައުލަކީ  ޞިއްޙީ  ދިމާވެދާނެ  މާޙައުލުގައި   ތަކާއި މަސައްކަތުގެ 
ފޯ ރައްކާތެރިކަން  ތަޢާރަފުކޮށް،  ރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ  ގެއްލުންތަކުން  އޮނިގަނޑު  މަސައްކަތްކުރުވާ  ޤާނޫނީ  މަސައްކަތްތެރިންނާއި 
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާެބހޭ   ،ވިސްނުމުގައި  ގެކަށް ހެދުމުކަފަރާތްތަކަކީ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަ

 ފައިވާނެއެވެ.  އެކުލަވާލައި އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލާ ިބލު

މަޤްޞަދަކީ،   މުހިންމު  އެންމެ  އެކުލަވާލުމުގެ  ިބލު  ނުރައްކާމި  ޞިއްޙީ  ދިމާވެދާނެ  މާޙައުލުގައި    ތަކާއި މަސައްކަތުގެ 
ކަނޑައަ އުސޫލުތައް  މައިގަނޑު  ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ  ރައްކާތެރިކަން  ރައްކާތެރިކަން  ޅައި،  ގެއްލުންތަކުން  މަސައްކަތްތެރީންގެ 

ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ   ތާމަސައްކަތްތެރިންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ސަލާމަ  ،އެކުލަވާލުމާއެކުޤައުމީ ސިޔާސަތު  ގުޅޭ  ކަށަވަރުކުރުމާ
ދި މައްސަލަތައް  ނިންމުންތަކާއި  ހޯދައިދީޙަމާވާ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ޙައްޤު  ަބސްުބނުމުގެ  މަސައްކަތުގެ   ،އްލުކުރުމުގައި 

ޢަމަލުކު ލިިބއްޖެނަމަ  އަނިޔާއެއް  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް  ޞިއްޙީ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް   އިޖުރާއަތުތައް   ރަންޖެހޭމާޙައުލުން 
   ތަރައްޤީވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި އެއްހަމައެއްގައި ކަނޑައެޅުމެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ިބލަކީ  މި  ގޮތުގައި،  ޤަޫބލުކުރާ  މަސައްކަތްތެރީންގެ ސަލާމަތާއި    ގެމަސައްކަތުމިނިސްޓްރީއިން  މާޙައުލުގައި 
ކަށަވަރުކުރުމާ ގޮތުންގުރައްކާތެރިކަން  ހިމެނޭ    ޅޭ  ދާއިރާގައި  ިބލުގެ  މި  އެހެންކަމުން،  ބިންގަލެވެ.  މުހިންމު  އެންމެ  އެޅޭ 

މުހިންމު މަސައްކަތަށް ލިިބގެންދާނެ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ކަމުގައި   ކަންކަމަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ލުިބމަކީ ސަރުކާރުގެ މި 
  ދެކި، ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް އެދެމެވެ. 

ގެ ކުރިން، މި މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް    2022ޖޫން    19މިބިލަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވަން ޭބނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން،  
legal@trade.gov.mv  .ެއަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވ 

 2022ޖޫން  08
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 ވަރކިންގ ޑްރާފްޓް 
 2022ޖޫން  8

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މަސައްކަތ  ގެ   މާޙައ ލ ގެ ސަލާ މަތާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ބިލ  

      

  



1 

 

 

 

 ބެހޭ ބިލ  މަތާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާ މާޙައ ލ ގެ ސަލާ   ގެ މަސައްކަތ  

 އެއްވަނަ ބާބ  
 ފެށ ން 

 ނަން   ތަޢާރ ފާއި

 

މާދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އީ،މި )ހ(  .1 މަސަްއކަތ ެގ  ސަލާމަ  ތްތެރިކަމާއި  ޙައ ލ ެގ 
ރައްކާތެރިކަމާއި    މަސައްކަތްތެރީންގެ    ނޫންވެސްއެޞިއްޙީ 

ފަރާތްތަކ ެގ   އެހެންވެސް  ޙަރަކާތްތެރިވާ  މާޙައ ލ ަގއި  މަސައްކަތ ެގ 
ރައްކާތެރިސަލާމަތާއި   ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މާކަންޞިއްޙީ  ގ ޅޭ  

 ޤާނޫނެވެ. އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގ 

މަސަްއކަތ ެގ މާޙައ ލ ެގ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ  މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ " )ށ(  

 ނޫނ " ެއވެ. ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޤާ

 މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލ ކ ރ ެމވެ.   .2 މަޤްޞަދ  

ާމޙައ ލަކީ   )ހ(   މަސައްކަތްކ ރާ  މަސަްއކަތްތެރީން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
ލެއްކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް މަސަްއކަތ ެގ މާޙައ ލ ަގިއ  ރައްކާތެރި މާޙައ 

ނ ރައް ޞިއްޙީ  ރައްކާތެރިކަން ގެއް  ތަކާއިކާ ދިމާވެދާނެ  ލ ންތަކ ން 

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ މާގ ޅޭ މައިަގނޑ  އ ސޫލ ތައް ކަނޑަެއޅ ން

ސަލާމަތާއި   ެގމަސައްކަތ   )ށ(   މަސައްކަތްތެރީންެގ  މާޙައ ލ ަގިއ 

 ؛ޤައ މީ ސިޔާސަތ  ކަނޑަެއޅ ންގ ޅޭ ރ މާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ 

މަ )ނ(   ރައްކާތެރިކަާމއި  މާޙައ ލ ެގ  ސަްއކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތ ެގ 
ހަމަހަމަ   ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކަން  ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި 

 ؛ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން ވިއަދި ދެމެހެއްޓެނި



2 

 

މަސައްކަތ   )ރ(   ޞިއްޙީ    ތާއިސަލާމަލ ެގ  މާޙައ   ގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
ފަރާތްތަކާއި އ ފ ލާނެ  ޒިންމާ  ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ    ، ރައްކާތެރިކަން 

 ؛ރާތްތަކ ެގ މަިއަގނޑ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ެއކަށަެއޅ ންއެފަ

ެއނޫންވެސް  )ބ(   ފަރާތްތަކާއި  ަމސައްކަތްކ ރާ  މާޙައ ލަކީ  މަސައްކަތ ެގ 
އަ ޖިސްމާނީ  އަދި/ނ ވަތަ  ނަފްސާނީ ފަރާތްތަކ ެގ ޞިއްޙީ  ދި/ނ ވަތަ 

ކަށަވަރ ކ ރ ަމށް ާމޙައ ލެއްކަން  ރަްއކާތެރި  ޓަކައި   ޮގތ ން 

 ؛ލ ތައް ެއކ ލަވާލ ންސޫޖެހޭ އ އެކަށަައޅަން

ސަލާމަ )ޅ(   ދ ޅަހެޔޮކަމާއި  ޞިއްޙީ  ގ ޅޭޮގތ ން   ތާމަސައްކަތްތެރިންެގ 
މައްސަލަތައް   ދިމާވާ  ނިންމ ންތަކާއި  އްލ ކ ރ މ ަގއި  ޙަނިންމާ 

 ؛ނަށް ހޯދައިދިނ ންެގ ޙައްޤ  މަސައްކަތްތެރިންބަސްބ ނ މ 

އެކް  ( ކ)   ދިމާވާ  މާޙައ ލ ަގއި  އަނިޔާތަކ ެގ  މަސައްކަތ ެގ  ސިޑެންޓްތަކާއި 
އިތ ރ ން މަސައްކަތްތެރިންެގ ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ެގއްލ ންތަކ ެގ ރެކޯޑް  

ކަން އެފަދަ  އަދި  ނިޒާމެްއ    ކަންބެލެހެއްޓ މާއި  ރިޕޯޓ ކ ރާނެ 

  ؛ކަނޑައެޅ ން 

މާޙައ ލާއި   ( އ)   މަސަްއކަތ ެގ  ބަލިތަކާއި  މާޙައ ލ ންޖެހޭ  މަސައްކަތ ެގ 
ބަލިތައް   މާޙައ ލާިއ  ޅައި،  ކަނޑައަގ ޅ ންހ ރި  މަސަްއކަތ ެގ 

މާޙަ މަސައްކަތ ެގ  ބަލިތަކާއި،  ދިމާވެދާނެ އ ގ ޅ ންހ ރި  ލ ަގއި 
މަސައްކަތްތެރިންނާއި  ގ ޅޭޮގތ ން  ެގއްލ ންތަކާ  ނ ރައްކާތަކާއި 

ނ ރައްކާތަކ ން   ރައްޔިތ ން ބަލިތަކާއި  އެފަދަ  ހޭލ ންތެރިކ ރ ވަިއ، 
ރަ މ ޖ ތަމަޢ   ތައް އ ސޫލ ކާތެރިކ ރ މ ެގ  އްމަސައްކަތްތެރިންނާއި 

 ؛ކަނޑައެޅ ން 

ެގއްލ މެއް   ( ވ)   ޞިއްޙީ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  މާޙައ ލ ން  މަސައްކަތ ެގ 
ލިބި އަނިޔާެއއް  ޢަމަލ ކ ރާނެ ނ ވަތަ  އ  އްޖެނަމަ   ލ  ސޫޮގތ ެގ 

 ؛ނޑައެޅ ން ކަ
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ައނިޔާތަކާއި   (މ)   ލިބޭ  ަމސައްކަތްތެރިންނަށް  މާޙައ ލ ން  މަސައްކަތ ެގ 

 ؛ންތަކަށް ބަދަލ ދޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑަެއޅ ންެގއްލ 

ސިޓީ (ފ)   އަދި  މާޙައ ލ ެގ  ފެންވަރ ަގއި    ރަށްރަށ ެގ  މަސައްކަތ ެގ 
ޮގތެއްަގއި   ދެމެހެއްޓެނިވި  ރަްއކާތެރިކަން  ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި 

އ ސޫލ ތަްއ   ކަމާގ ޅޭ  ިއ  މ ގަ ހިންގ ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، 

 ؛ންކ ރ ންދައ ރ  ބަޔާ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ

ތަނަ (ދ)   ރައްކާތެރި  މާޙައ ލަކީ  ހެދ މަށްޓަކައި،  މަސައްކަތ ެގ  ކަށް 
ޒިންމާދާރ ،  ފަރާތްތަކަކީ  މަސަްއކަތްކ ރ ވާ  މަސައްކަތްތެރިންނާއި 

މަސައްކަތ ެގ މާޙައ ލާިއ    ،މަށްޓަކައިހެދ   ކަށްކަލ ވެރި ފަރާތްތައޫމަސް
ގ ޅޭޮގތ ން  ނ ރައްކާތަކާ  ބަލިތަކާއި  ސައްކަތ ެގ މަ، ގ ޅ ންހ ރި 

 ؛ފަރާތްތައް  ހޭލ ންތެރިކ ރ ން ހައިލ ަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ ެއންމެއ މާޙަ

ޤާނޫނާ (ތ)   ޚިލާފ ވާ  މި  ަގާވއިދ ތަކާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އި 

  ބަޔާންކ ރ ން.ޅޭނެ އ ސޫލ ތައް ޅ  އެފަރާތްތަކާމެދ  ފިޔަވަ

ިއސްތި  .3 ދާއިރާ  ޤާނޫނ  ހިނގާ  ދަށ ން  ޤާނޫނެއްެގ  ފަރާތްތައް  ކޮށް ސްނާއެހެން  ދާއިރާތަކާއި  ފަިއވާ 
ފިޔަވަިއ، ދައ ލަތ ެގ ނ ވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ެގ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ  

ފަރާތްތަ  ޙަވާލ ކ ރާ  މަސައްކަތް  އަމިއްލަ  މަސައްކަތްތެރިންނާއި،  ކާއި، 

 ހިނާގނެއެެވ. މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ މައްޗަށް މި ޤާނޫނ  

އެހެން   .4 އިސްކަންދިނ ން މި ޤާނޫނަށް  ގ ޅޭޮގތ ން  ރައްކާތެރިކަމާ  ސަލާމަތާއި  މާޙައ ލ ެގ  މަސައްކަތ ެގ 
ފ ށ އަރާނަމަ  ނެޤާނޫ އ ސޫލަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނަށް އްަގިއ  މި 

   .އެކ  އިސްކަންދޭނީ މި ޤާނޫނަށެވެޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާ

 ދެވަނަ ބާބ  

 މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ގެ ޙައްޤ ތައް 
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 މެއްނެތިމި ބާބ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްޤ ތައް އެްއވެސް ތަފާތ ކ ރ   )ހ(  .5 އްޤ ތައް ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން ޙަ

 ލިބިެގންެވއެވެ.  މެކޮންމެ މަސައްކަތްތެރިައކަށް

އަދާ )ށ(   ވާޖިބ ތަކަށް  މަސްއޫލިކ ރަންޖެހޭ  އެމީހަކ   އްޔަތ ތަކާއި 
ރައްކާ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި  ހޯދ މ ެގ މި  ތެރިކަން 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  ކޮންމެ މަސައްކަތްތެރިައކަށްމެ ޙައްޤ  

މަސަްއކަތްތެރިންނާއި  )ނ(   ޙައްޤ ތައް  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
ލިބިދި ފަރާތްތަކަށް  ބާވަތާއި  ނ މ ގައިއެހެނިހެން    މަސައްކަތ ެގ 

ޙާލަ ރައްކާތެ  ތަށްބަދަލ ވަމ ންދާ  އެކަށީެގންާވ  ރި  ރިޢާޔަތްކޮށް، 
މަސައްކަތެއް ޙަވާލ ކ ރާ    އ ލެއް ބިނާކޮށްދިނ މަކީ އެޙަމާ  ެގމަސައްކަތ  

 ފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

ޙައްޤ ތައް ލިބިދިނ މ ގައި  
 ތަފާތ ނ ކ ރ ން 

ޤާ )ހ(  .6 ދަށ ން  ނޫމި  މީހ ންނަށް ކަތްތެމަސައްނ ެގ  އެ  ޙައްޤ ތައް   ރިންެގ 
ނ ވަތަ    ،ލިބިދިނ މ ގައި ނަސްލަށް،  ީމހެއްެގ  ކ ލަޔަށް،  އެްއވެސް 

ސިޔާސީ   ނ ވަތަ  ޤައ މަށް،  ނިސްބަތްވާ  ނ ވަތަ  ޖިންސަށް،  ނ ވަތަ 
ނ ވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނ މަކަށް، ނ ވަތަ ވާހަކަދައްކައި އ ޅޭ ބަހަށް  

ނި ނ ަވތަ  ބަހ ރ ވަޔަކަށް،  ނ ވަތަ ނ ވަތަ  ޢާއިލާއަށް،  ސްބަތްވާ 

ތަ  މަރ ކަޒަށް، ނ ވަ  ޢީއ ފަންވީ ރަށަށް، ނ ވަތަ ނިސްބަތްވާ އިޖްތިމާ
ނ ކ   މީހެއްެގ މާލީ  ޅެކިބައިަގއިހ ރި  ނ ވަތަ  ދ ންތެރިކަމަކަށް، 

ބިނާކޮށް  ކަމަކަށް  ެއއްވެސް    ،ފ ދ ންތެރިކަމަށް، ނ ވަތަ އެނޫންވެސް 

 ނެެއވެ. ކަހަލަ ތަފާތ ކ ރ މެއް ެގންގ ޅެެގން ނ ވާ

ގ ޅ ންހ ރި  )ށ(   މަސައްކަތްތެރިންނާިއ  ނ ވަތަ  މަސައްކަތްތެރިައކ  
ހިންާގ ޚިޔާލަކާ  ފަރާތަކ ން  ފާޅ ކ ރާ  ނ ވަތަ  ގ ޅިެގން  ޙަރަކާތަކާ   

ކަމަކަށް   ގ ޅިެގން ނ ވަތަ ެގންގ ޅޭ ފިކ ރަކާ ގ ޅިެގން ނ ވަތަ ެއއިން
ތާ ކ ރ މަކާދ ކ ރާ އީމަސައްކަތްތެރިައކ   ޤާނޫ    މި  ނ ަގއި  ގ ޅިެގން 

އެީމހަކާމެދ    އެމީހަކަށް ލިބިދިނ މ ގައިރާ ެއއްެވސް ޙައްޤެއް  ބަޔާންކ 

  ނ ވާނެެއވެ. ތަފާތ ކޮށްެގން
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ގޮތ ގައި   އްކާތެރި ރަ
މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ ތަނަކާއި  
 ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނ ން 

އެއްވެސް    މަސައްކަތްތެރިންެގ )ހ(  .7 ނ ރައްކާވާފަދަ  ސަލާަމތަށް 
ކ ރ މަ ފަރާތ ން  ށް  މަސައްކަތެއް  އަމ ރ ކޮށްެގން  މަސައްކަތްކ ރ ވާ 

މ ަވއްޒަ ައމ ރެއްކޮށް  އެފަދަ  އަދި  މަޖ ބޫރ   ނ ވާނެެއވެ.  ފ ންނަށް 

   މަނާކަމެކެވެ.ކ ރ މަކީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

ޮގތެްއަގއި   (ށ)   ކ ރ މަށްރައްކާތެރި    އާލާތާއި، ބޭނ ންވާ    މަސައްކަތް 
ތަކެތި  މެޝިނަރީ އެނޫންވެސް  ކޮންމެ ޙަެގ  ލިބ މ   އަދި  އްޤ  

 މަސައްކަތްތެރިައކަށްމެ ލިބިެގންވެެއވެ. 

ޮގތެްއަގއި   (ނ)   ކ ރ މަށްމަސަރައްކާތެރި  ތަކެތީެގ  ބޭނ ންވާ  ްއކަތް  ނޭ 
ބާވަތ ން  އިތ ރ ން، މަސަްއކަތެްއެގ  ޮގތެްއަގއި    އެ  އެ  ރައްކާތެރި 

ބޭނ ންވާ ވަ  ނޭ މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ލިބ މ ެގ ސީއެކަށީެގންވާ  ލަތްތައް 

 ރިައކަށްމެ ލިބިެގންެވއެވެ. ޤ  ކޮންމެ މަސައްކަތްތެޙައް

މަސައްކަތަކީ،ކ ރަ (ރ)   ެގއްލ ންހ ރި  ޞިއްޙަތަ  މ ންދާ  ކަންކަން ށް 
މަސަްއކަތަކަށް   ބާވަތ ެގ  ދިމާވެދާނެ  މާޙައ ލ ަގއި  މަސައްކަތ ެގ 

ކަންކަން   އެފަދަ  ނައްތާނ ލެވޭނަމަ ވެފައި،  ތަނ ން  ަމސައްކަތްކ ރާ 
ކޮންޓްރޯލް   ސަލާމަތްވ މަށް   އެކަންކަމ ންނ ކ ރެޭވނަމަ،  ނ ވަތަ 

މަސައްކަ ތަކެތި  ހެދ މާއި  ރައްކާތެރި  ތްތެރިންނަށް  ބޭނ ންކ ރާނެ 

 ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ބަލައި،   (ބ)   ބާވަތަށް  މަސައްކަތ ެގ  މަސަްއކަތްތެރިންެގ ކ ރަމ ންދާ 
މަޢ ލޫމާތ   ތަމްރީނާއި  ގ ޅޭޮގތ ން  ރަްއކާތެރިކަާމ    ޞިއްޙަތާއި 

މާޙައ ލ ެގއި،  ދިނ މާ ރައްކާތެރިކަމާ   ސަލާމަތާއި  މަސަްއކަތ ެގ 
އެހެނިހެން   އެނެގންޖެހޭ  ލިބޭނެ  ގ ޅޭޮގތ ން  މަޢ ލޫމާތ ތައް 

ހަމަޖެހިފައި   އިންތިޒާމ ތައް މާޙައ ލ ަގއި  މަސަްއކަތ ެގ 

 ހ ންނަންވާނެއެވެ. 

މަސަްއކަތ   .8 ކ އްލިނ ރައްކަލ ގެ ޙާލަތ   ޙާލަތްތަކ ަގާއއި  ދިމާާވ  ކ އްލިނ ރަްއކަލ ެގ  މާޙައ ލ ަގއި  ެގ 
އެހީ  ،އެކްސިޑެންޓ ތަކ ަގއި  ބޭނ ންވާނެ   ފ ރަތަމަ   ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް 
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އިންތިޒާމ   ސީލަވަ ލިބޭނެ  މާޙައ ލ ަގއި  މަސައްކަތ ެގ  ތްތައް 
ތަމްރީނ ހަމަޖައްސައިދިނ މާއެކ ،   ބޭނ ންކ ރ މާގ ޅޭ  ަވސީލަތްތައް  ކޮންމެ    އެ 

 މެ ދޭންާވނެއެވެ. ށްމަސައްކަތްތެރިައކަ

ހާނީ )ހ(  .9 ބޭސްފަރ ވާ ލިބ މ ގެ ޙައްޤ   މަސައްކަތްތެރިައކަށް  ތެރޭަގއި  ނ އް މަސައްކަތ ެގ  ވަތަ  ކަެއްއ 
ނަފްސާނީޮގތ ން  ޖިސްމާނީޮގތ ންނާއި  ެވއްޖެނަމަ،  އަނިޔާެއއް 

ވ މަށް ބޭނ ންވާ އެކަށީެގންވާ ޞިއްޙީ  ޞިލ  އްޙަތަކަށް ވާޞިދ ޅަހެޔޮ  
ެގއްލ ޚިފަރ ވާާއއި   ލިބ ނ   ނ ވަތަ  ފަރ ާވކ ރެވޭނެ  ދ މަތް،  މަކަށް 

އިތ ރ   ، ތްތައް ވަސީލަ އަތ ން    އަެގއްމަސަްއކަތްތެރިންެގ 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.  ،އިނެގ މަކާނ ލަ

މާއްދާމަސައްކަތ ަގއި   )ށ(   ބަޔޮލޮޖިކަލް  ނ ަވތަ  ބޭނ ންކ ރާ ތަކެމިކަލް  އް 
އެްއވެސް    އިމަސައްކަތްތެރިންނާ ޞިއްޙަތަށް  ޖިސްމާނީޮގތ ން 

ެގ ޞިއްޙަތަށް ލެއް ދިމާވެދާފަދަ މަސައްކަތްކ ރާ މ ަވއްޒަފ ން ނ ރައްކަ
މަ ނ ަވތަ  ސަބަބ ން  ސަބަބ ން މަސައްކަތ ެގ  މާޙައ ލ ެގ  ސައްކަތ ެގ 

އަސަރެއް ަގާވއިދ ން    ނޭދެވޭ  ބެލ މަށް    ހަދަންޖެހޭ ކ ރަމ ންދޭތޯ 
މަސަްއކަތްތެރިންެގ އަތ ން އިތ ރ  ،  ނ ވަތަ ތަޙ ލީލ ތައް  ޓެސްޓ ތައް

އިންތިޒާމ   ،ނ ލައިމަކާނެގ   އަެގއް ހަމަޖެހިފައި   ތައްހެދޭނެ 

   ހ ންނަންވާނެއެވެ.

 ތިންވަނަ ބާބ  
 ޒިންމާތައް ޢާންމ   

އިސިއްޔަތާ ގ ޅިފައިވާ ޒިންމާ ހަ ފަރާތްތަ )ހ(  .10  ައންނަނިވި ެއފަރާ  އް،އަންނަނިވި  ލިބިެގންވާ  ތްތަކަށް 
ދަށ ން، މި  ހައިސިއްޔަތ ތަކ ެގ  ަމއްޗަށް  ެގ ޤާނޫނ   އެފަރާތްތަކ ެގ 

އަދި މި   ށ ން ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ.ދަ
ބޭނ މަށްޓަ ތެރެއިން  ޤާނޫނ ެގ  އޭެގ  އެްއ  ކައި  ފަރާތަކަށް  އެއް 

ިގނަ    2ވަގ ތެްއަގއި   އެއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ  އިސިއްޔަތ   ހަ)ދޭއް( 

 ލިބިެގންވާކަމ ަގއި ބެލެވިދާނެެއވެ. 
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 ؛ފަރާތް ވަޒީފާދޭ  (1)   

 ؛ތްތައްމަސަްއކަތްކ ރާ ފަރާ އަމިއްލަ  (2)   

 ؛ތްތައްހިންާގ ފަރާ ންތަންތަ މަސައްކަތްކ ރާ  (3)   

 ތައްއާލާތް  ނ ވަތަ  ތް ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ މެޝިނަރީމަސައްކަ  (4)   
އެއެނ ވަތަ   ތަކެތި  ނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ފަދަ  ޑިޒައިންކ ރާ 

 ؛ތްތައްއ ފައްދާ ނ ވަތަ ސަޕްލައިކ ރާ ފަރާ

ބޭނ ން  (5)    މެޝިނަރީތަކާއިމަސައްކަތ ަގއި  އެހެނިހެން   ކ ރާ 
ބަހައްޓައިދޭ  އެތަކެްއޗަށް   ،ތަކެތި  ނ ވަތަ  ހަރ ކޮށްދޭ 

 .ތްތައްެގންނަ ފަރާބަދަލ 

ޤާނޫނ  )ށ(   ކަނޑައެޅޭ    ެގމި  ަމއްޗަށް  ފަރާތެއްެގ  އެްއެވސް  ދަށ ން 
އެހެންމަސްއޫލި ޒިންމާތަކާއި   އިތ ރ   ަވގ ތެްއަގއި  ެއއް   އްޔަތ ތައް 

މައްޗަށް  ިގނަ ނ ވަތަ    ންއިސިްއޔަތ ހަ އެއް    ،ފަރާތެއްެގ   އެއަށްވ ރެ 
ޙާލަތެއްަގއިެވސް،  ންއިސިއްޔަތ ހަ ފަރާތަކ ން   ންއިއެ  ހިނާގ 

ޒިންމާތަކާއި   ލ ޔެއް    ންްއޔަތ މަސްއޫލިއ ފ ލަންޖެހޭ  އެފަރާތަކަށް 
އެ  ލިބިފައިވާކަމަށް އެއިން    ން އްޔަތ މަސްއޫލިޒިންމާތަކާއި    ނ ވަތަ 

 ނ ބެލެވޭނެެއވެ.  އްމ ަގއެ ކަ   ވީއެްއވެސް ފަރާތެއް ބަރީޢަ

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ގެ ޒިންމާ 

 

ތެރޭަގއި ައންނަނިވި ކަންކަން   ތަކ ެގްއޔަތ ސްއޫލިވާޒީފާދޭ ފަރާތ ެގ ޢާންމ  މަ   .11

 ވެ. އެހިމެނެ

މ ވަްއޒަފ ންެގ    މަސައްކަތްކ ރާ  ، މާޙައ ލ ަގއި  ެގމަސައްކަތ   )ހ(  
ިމންވަރަށް ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން އެންމެ އެކަށީެގން ވާ 

 ؛ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން
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ކަމަކާގ ޅި  މަސައްކަތްކ ރާ )ށ(   އެއްެވސް  ކ ރާ  ެއއްވެސް  ތަނ ަގއި  ެގން 
ވަޒީފާދޭ އެހެން  އަސަރެްއކޮށްފާނެ  ނޫން  މ ވައްޒަފ ން   ފަރާތ ެގ 

ވާނަމަ،  ފަރާތްތަ ޞިއްޙީ ކެއް  ސަލާމަތާިއ  ެއފަރާތްތަކ ެގ 

 ވަރަށް ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން.ރައްކާތެރިކަން އެންމެ އެކަށީެގންވާ މިން

ގެ  މ ވައްޒަފ ން މަސައްކަތްކ ރާ 
  ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ

ން ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ  ރައްކާތެރިކަ
 ގޮތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް 

ޤާނޫނ ެގ    .12 ބޭނ މަށް  11މި  ެގ  )ހ(  ާމްއދާެގ  މަސައްކަތްކ ރާ ޓަކައިވަނަ   ،
ރައްކާތެރިކަން  މ ވަްއޒަފ ން ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި  ޮގތ ން  ެގ  ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ 

ޔަަވޅ ތަްއ  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ފިވަޒީފާދޭ ފަރާތ ން  

 ހިމެނެއެވެ. 

ެއކަށޭނަ )ހ(   ޞިއްޙަތަށް   ސަލާމަތްތެރި  މަސައްކަތްކ ރ މަށް  އަދި 
މާޙައ ލެްއ   ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި   މަސައްކަތްކ ރާ 

ބޭނ ންވާނެކ މަސައްކަތްފޯރ ކޮށްދިނ މާއެކ ،     އެކަށީެގންވާ   ރ މަށް 
މަސައްކަތްކ ރާވަސީލަ އިންތިޒާމ ތަްއ  ފޯ   ތްތަކާއި  ރ ކޮށްދީ ތަނ ަގއި 

 ؛އެކަންކަން ދެމެހެއްޓ ން

ފަރާތްތަކ ން މަސައްކަތް )ށ(   މެޝިނަރީތަކާއި  ކ ރާ    ، ބޭނ ންކ ރާ 
ާއލާތްތަ  ،ޕްލާންޓ ތަކާއި  ،ންޓ ތަކާއިމައިކ އިޕް ކާ އެހެނިހެން 

ބޭނ ންކޮށްެގން    އަދި  ގ ޅޭޮގތ ން ޮގތާއެތަކެތި    މަސައްކަތްކ ރާ 
ފިޔަވަ ސަލާމަތީ  ެއކަށީެގންވާ  ެއޅިފައިާވކަން ގ ޅޭޮގތ ން  ޅ ތައް 

އެތަކެްއޗާގ ޅޭ ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ަމޢ ލޫމާތ     ، ކަށަވަރ ކ ރ ާމއެކ 

 ؛މ ން ެގންދިޔ ންމަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރ ކޮށްދެ

ބަދަލ ކ ރ މ ެގ    ބޭނ ންކ ރާ   މަސައްކަތ ގައި )ނ(   އެްއޗެއް  އެްއވެސް 
ސަބަބ ން ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ  ނ ވަތަ  އ ކާލ މ ެގ  ނ  ސަބަބ ން  ވަތަ 

ސަބަބ ން ނ ވަތަ ޕްރޮސެސްކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ނ ވަތަ ގ ދަންކ ރ މ ެގ  
ސަބަބ ން ެގންދިއ މ ެގ  އަނެއްތަނަށް  ެއއްތަނ ން  ނ ވަތަ  ، ސަބަބ ން 

އެއްޗެއް   އެފަދަ  ބޭނ ންކ ނ ވަތަ  ސަބަބ ން  މަސައްކަތ ަގއި  ރ މ ެގ 
 ެގ ކަިއރީގައިމަސައްކަތްކ ރާ ތަނ ަގއި ނ ަވތަ މަސައްކަތްކ ރާ ތަނ 

ވަޒީފާދޭ ކޮ   އަދި  ތަންތަނ ަގިއ  ފަރާތ ެގ  ދަށ ަގިއވާ  ންޓްރޯލ ެގ 
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މާއްދާ  ނ ރައްކާތެރި  ބާވަތެްއެގ  އަސަރ   އެްއވެސް  އެްއެގ 

 ؛ރ ކ ރ ންށަވަކަ ނ ކ ރާކަން މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތައް

ފަރާތް )ރ(   މަސައްކަތަކ މަސައްކަތްކ ރާ  ވަގ ތ   ތް  ން  ކ ރަމ ންދާ 
ލ ތައް ސޫކާ ގ ޅިެގން ޢަމަލ ކ ރާނެ އ  ނެ ކ އްލި ހާދިސާތަ ކ ރިމަތިވެދާ
ޤާނޫ ހަ  ނާއިމި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ެއއްޮގތްވާ    ދާމި  ގަވާއިދ ތަކާ 

 ؛ ޮގތ ެގމަތިން ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛ ކ ރ ން

ކަށަވަރ ކ ރ ަމށްޓަކަިއ  އ މާޙަ  ެގކަތ  އްމަސަ )ބ(   ރައްކާތެރިކަން  ލ ެގ 
ބޭނ ންވާ  އިރ ޝާދާއި،    ނެމަސައްކަތްކ ރ މަށް  އެކަށީެގންވާ 

ފޯރ ކޮށްދެވޭކަން   ސ ޕަރވިޝަން  އަދި  ތަމްރީނ   މަޢ ލޫމާތާއި، 

 ؛ ކަށަވަރ ކ ރ ން 

ސަލާމަތާއި   )ޅ(   މާޙައ ލ ެގ  މާގ ޅޭ  ރަްއކާތެރިކަޞިއްޙީ  މަސައްކަތ ެގ 
ބަޔާންކ ރާއިންތިޒާ ޮގތް  ހަމަޖެހިފައިާވ  އެންޑް   މ ތައް  "ހެލްތް 

ޕޮލިސީ"   ޕޮލިސީއެ  ކަނޑަައޅައިސޭފްޓީ  ތަންފީޛ ކ ރ މާއި     
ޕޮލިސީައށްމ ރާޖަޢާކ ރ މާއި އެ  މ ވައްޒަފ ންެގ   ،  ބަދަލ ތައް  ެގނެވޭ 

 ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ ން. 

  ތަން ހިންގާ   މަސައްކަތްކ ރާ
 ފަރާތ ގެ ޒިންމާ 

އެ    ތަނަކީތ ެގ  މަސައްކަ  .13 އެންމެހައި ނ ަގއި  ތައަދި    ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ 
ތަނ ަގިއ    ތަކެއްޗަކީ،  އެނޫންވެސް    ފ ންމ ަވއްޒަ  ތްކ ރާ މަސައްކައެ  ނ ވަތަ 

ކޮންމެ ެގއްލ ން  އެތަނ ަގއިވާ  ޞިއްޙަތަށް   ކަމ ންކަން  ދެނިވިމީހެްއެގ 
އެކަ ހެދ މަށްޓަކައި  ތަކެްއޗަށް  ތަންތަނާއި  ށީެގންވާ ރައްކާތެރިކ ރެވިފަިއވާ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާއެޅ މ   އްފިޔަވަޅ ތަ  ތިރީަގއި  ޮގތ ން  ނ ވަތަ    ެގ  ތަންތަން 
ަމސައްކަތްކ ރާ  ރަ  ތަކެތި ފަރާތްތަކ ެގއްކާތެރިކ ރ މަކީ  ހިންާގ    ތަންތައް 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

 ؛ތަން މަސައްކަތްކ ރާ )ހ(  

ންތަނާއި ވަދެނިކ ތ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ހ ރިހާ ތަ  ތްކ ރާ ތަނަށްމަސައްކަ (ށ)  
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 އަދި  ؛ތަކެތި

މެޝިނަރީތަކާއި (ނ)   ބޭނ ންކ ރާ  ތަނ ަގިއ    ، މަސައްކަތްކ ރާ 
އެތަނ ަގިއ    ، ންޓ ތަކާއިމައިކ އިޕް ނ ވަތަ  އާލާތްތައް  ޕްލާންޓް، 

   .އްތަބެހެއްޓިފައިވާ ާމއްދާ

ކޮންމެ )ހ(  .14 މަސައްކަތްކ ރާ މީހ ންގެ ޒިންމާ  ޒިންމާ  ފަރާތަކ ން  މަސައްކަތްކ ރާ  ތައް އަންނަނިވި 

 އަދާކ ރަންވާނެއެވެ. 

ސަލާމަ  (1)    ރައްކާތެރިކަ  ތާއި މ ވަްއޒަފ ންެގ  މާިއ ޞިއްޙީ 
މަސައްކަތްކ ރާ  ތަކ ގެ އެފަރާތް ތަނ ަގއި   މަންފާއަށްޓަކަިއ 

އަދި އެނޫންވެސް ސަލާމަތީ   ހެދ ން  އި،ބޭނ ންކ ރާ ސާމާނާ
ބަޔާންވަސީލަ ޤާނޫނ ަގއި  މި  ޝަރ ކޮށްތްތައް  ތަކާ  ޠ ފަިއވާ 

 ؛ޮގތ ެގމަތިން ބޭނ ންކ ރ ން އެްއޮގތްވާ

ދަށ ން    ވަޒީފާދޭ  (2)    ޤާނޫނ ެގ  މި  މަްއޗަށް  ފަރާތ ެގ 
ޒިންމާތަކާއި  ކަނޑައަޅާފަ  ްއޔަތ ތަްއ  މަސްއޫލިިއވާ 

އެއްބާރ ލ ންދީެގން    އެއަދާކ ރ މަށް   ފަރާތަށް 

 ؛މަސައްކަތްކ ރ ން

ތަނ ގައި  (3)    މީހެްއެގ  މަސައްކަތްކ ރާ  ސަލާމަތާިއ    އެްއވެސް 
ރައް ނ ރައްކަޞިއްޙީ  ކ ރިމަތިވެދާނެ  ކާތެރިކަމަށް  ލެްއ 

  މެއް ވަޒީފާދޭ ެއކަ  ވިއްޖެނަމަފާހަަގކ ރެ އޮތްކަމ ަގއި    ޙާލަތެއް
އަވަހަކަށް  ވީއެންމެ  ސ ޕަވައިޒަރަކަށް  ނ ވަތަ  ފަރާތަށް 

 ޕޯޓ ކ ރ ން.ރި

މާއްދާ )ހ(   )ހ(މި  ައދާނ ކ ރާ   ކަނޑައަޅާފަިއވާަގއި    ެގ  ޒިންމާތައް 
ތ ެވއްޖެނަމަ އަދި މިފަދަ ކ ށެއް ސާބި ކ ށެކެވެ. އެކ ރަނީ    ފަރާތްތައް
ރ ފިޔާއަށްވ ރެއެއް)  1000/-  އަދަބަކީ   ެގއެފަރާތެއް     ހާސް( 
ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެޢަ ބޮޑ ނޫން ތަކ ރާރ ވާ   .ދަދަކ ން  ކ ށް    އަދި 

ރ  ދެ)  2000/-  ކޮންމެފަހަރަކ  ފިޔާއަށްވ ރެ  ހާސް( 
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 .ދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެޢަ ބޮޑ ނޫން

މަޤްބޫލ    ދ ގައިޤަޞް  ،މ ަވއްޒަފެއް  ވެސްއެއް  (ށ)   ނ ވަތަ    ވިޔަސް 
  އިހ މާލ ެގ ޢަމަލެްއެގ ސަބަބ ންކ ރެވޭ    ސަބަބެއް ނެތި އެްއވެސް  
ެއއްވެސް   ވިޔަސް، އެހެން  ނ ވަތަ  އަިމއްލަ  ފަރާތެއްެގ  ތިމާެގ 

ކ ރިަމތިކ ރ ާވ   ނ ރައްކަލެއް  ރަްއކާތެރިކަމަށް  ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި 
ނ ާވނެއެވެ. މާޙައ ލ ަގއި   ެގ  ކަތ  އްމަސަ   ކަމެއް  އެްއވެސް   ކޮށްެގން 

ފަރާތެއްެގ  ކަމެއްފަދަ  އެ   00025,/-  ،އަދަބަކީ  ކޮށްފި 
ޢަދަދަކ ން  ބޮޑ ނޫން  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  )ފަންސާސްހާސް( 

 .ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ

މަސައްކަތްކ ރާ    އަމިއްލަ
 ފަރާތްތަކ ގެ ޒިންމާ 

 

މަސައްކަ )ހ(  .15 މަސައްކަތ ެގ ސަބަބ ން  ތެރޭަގިއ    ތްކ ރާއެމީހެއްެގ  ތަނ ެގ 
ސަލަމަމީ  އެހެން ނ ރައްކަލެްއ  ހެއްެގ  ރަްއކާތެރިކަމަށް  ޞިއްޙީ  ތާއި 

ފިޔަވަޅ ތައް   ކ ރިމަތިނ ވާނެ އެކަށީެގންވާ  މަސަްއކަތްކ ރާ  ޮގތަށް   ،
  ވެސްފަރާތެއްގެ  ކޮންމެ  މަސައްކަތްކ ރާ އަިމއްލަ  ޅ މަކީ  އެ  ތަނ ގައި

 ޒިންމާއެކެވެ. 

ފަރާތ ެގމަސަްއކަތްކ   އަމިއްލަ )ށ(   މ ަވއްޒަފ ރާ  އެހެން   ން  ނޫން 

ވާތަފަރާތް ތަނ ަގއި  މަސައްކަތްކ ރާ  ެއތަނ ަގއި  ،  ވަގ ތ ަގއި  އް 
ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ   އެތަނ ަގއި  ނ ވަތަ  މަސައްކަތ ެގ  ކ ރަމ ންދާ 

ސަބަބ ން  ތަކެ ޞިއްޙީ  ތަކ އެފަރާތްތީެގ  ސަލާމަތާއި  ެގ 
ނ ރައްކަލ ެގ  ރައްކާތެރިކަމަށް ށް ފަރާތްތަކައެމަޢ ލޫމާތ     ހ ރި 

ަމޢ ލޫމާތ    އެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ  ގަވާއިދަކ ން  ދިނ މަށް 

 އެ ފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެވެ. ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ 

މ ވައްޒަ  އަމިއްލަ )ނ(   ފަރާތަކ ން  ެގންގ ޅޭ  މަސައްކަތްކ ރާ  ފ ން 
ޙާލަތަ ެއ  އެކަށޭނަކަޙާލަތ ގައި،  ޤާނޫނ ެގ   ށް  މި  މިންވަރަކަށް، 
ބަޔާންކޮށްފަ ޒިންމާތަކަކީ  ދަށ ން  ފަރާތ ެގ  ވަޒީފާދޭ    އަމިއްލަ އިވާ 

ޒިންމާ  ފަރާތެއްެގވެސް  ކޮންމެ  ކަމ ަގިއ    އެއްމަސައްކަތްކ ރާ 
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 ެއވެ. ނެވޭލެބެ

  މަސައްކަތ ގައި ބޭނ ންކ ރާ
ންޓ ،  މަމެޝިނަރީ، އިކ އިްޕ

ނ ވަތަ ނ ރައްކާތެރި މާއްދާ  
އ ފައްދާ ސަްޕލައިކ ރާ  

 ފަރާތްތަކ ގެ ޒިންމާ 

ބޭނ ންކ ރ މަސައްކަތ ަގ )ހ(  .16 އިކ އިޕްއި  މެޝިނަރީ،  ނ ވަތަ  މަމަށް  ންޓ ، 
މި  އ ފައްދާ ނ ވަތަ ސަޕްލައިކ ރާ ފަރާތްތަކ ން    ނ ރައްކާތެރި މާއްދާ

ޮގތ ެގމަތިން ބަޔާންކ ރާ  ކަންކަން އަންނަނިިވ    މާއްދާަގިއ 

 ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ. 

އިކ އިޕް  (1)    މާއްދާ  މަމެޝިނަރީ،  ނ ރައްކާތެރި  ނ ވަތަ  ންޓ  
އެތަކެތި    ރެވޭކ ލައިސަޕް ފަރާތްތަކަށްވެސް،  ހ ރިހާ 

ބޭނ ންކ ރ  މަޢ ލޫމާތ  އަންނަނިވި    ާމގ ޅޭރައްކާތެރިކަާމއެކ  

 ފޯރ ކޮށްދިނ ން:

    i.  ެބެލެހެއްޓ މ   އ ބޭނ ންކ ރ މާިއ  ަގިއ  ތަކެތި 

 ؛ރައްކާތެރިވާންޖެހޭނަމަ އެފަދަ މަޢ ލޫމާތ 

    ii.    ްސަބަބ ނ ތަކެތީެގ  ނ ރައްކަލެއެ  ްއ  ޞިްއޙަތަށް 
އެކަމ ގެ ކ ރިމަތިވ  އޮތްނަމަ،  ފ ރ ޞަތ     މ ެގ 

 އަދި ؛ޢ ލޫމާތ މަ

    iii.  ( 3މި މާއްދާެގ  )  އެފަދަ ދަށ ން،  ވަނަ ނަންބަރ ެގ  
ގ ޅޭޮގ ބޭނ ންކ ރ މާ  ރައްކާތެރިކަމާެއކ   ތ ން  ތަކެތި 

ޓެސްޓް އަދިހެދިފައިވާ  ތަޙްލީލ ތައް    އެ   ތަކާއި 
ނަތީޖާއާތަޙ ލީލ   ޓ ތަކާއިޓެސް ބެހޭ ތަކ ެގ 

 . ލޫމާތ މަޢ 

ާމއްދާ   ،ންޓ މައިކ އިޕް  ،މެޝިނަރީ  (2)    ނ ރައްކާތެރި  ނ ވަތަ 
ޮގތ ަގއި މީހެްއެގ  ބޭނ ންކ   އެކަށީެގންވާ  އެްއވެސް  ރ މ ން 

ނ ރައްކަލެއް   ށްޞިއްޙަތަ ސަލާމަތަށް    ނ ވަތަ 

 ؛ރ ންކަށަވަރ ކ  ކ ރިމަތިނ ވާނެކަން
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   (3)  ( މާއްދާެގ  ބަޔާންކ ރާ 2މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )
ނ ަވތަ   ،ންޓ މައިކ އިޕް  ، މެޝިނަރީތިން  ޮގތ ެގމަ

މާއްދާ ޞިއްޙަތަށް  ނ ރައްކާތެރި  މީހެއްެގ  ެއއްވެސް  ތަކ ން 
ކ ރިމަތިނ ާވކަން   ނ ރައްކަލެްއ  ސަލާމަތަށް  ނ ވަތަ 

އެކ ރ މަށްޓަކަކަށަވަރ  ަގާވއިދ ންތަކެ  ިއ،  ތަޙ ލީލ ކޮށް   ތި 

 . ޓެސްޓްކ ރ ން

ްއޗާ ގ ޅޭޮގތ ން އެ ާމއްދާަގއި  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ތަކެ )ށ(  
ެއތަކެތި  ބަޔާ ޒިންމާތައް  ސަޕްލައިކ ރާ  ންކޮށްފަިއވާ  ނ ވަތަ  އ ފައްދާ 

އެފަރާތްތަކަކީ  ފަރާތްތަކ  އ ފ ލަންޖެހޭނީ،    އެއް ފައިދާން 
ިވޔަސް،  ހާސިލ ކ ރ  ބޭނ މެއްަގއި  އެނޫން  ނ ވަތަ  ބޭނ މ ަގއި  މ ެގ 

ކ  ވިޔަފާރިެއއް  ނ ވަތަ  ޮގތ ން  ނ ވަތަ ަގނެިވއްކ މ ެގ  ޮގތ ން  ރ މ ެގ 
ނ ވަތަ  ޮގތ ން  މަސައްކަތެްއެގ  ކ ރާ  ހޯދަން  އާމްދަނީ 

އަދާކ  ފަރާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ކ ރާ  އެކަން  ޮގތ ން  ކެއް  ތަތްރ މ ެގ 

 ވާނަމަެއވެ.  ކަމ ަގއި 

ނ ވަތަ  )ނ(   އ ފައްދަނީ  ތަކެތި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
މަސައްކަތްކ ސަޕްލައިކ ރަނީ   ބޭނ ންކ ރ މަހަމައެކަނި  ށް ރ މ ަގއި 

ވީނަމަެވސް ނ ވަތަ ެއނޫންވެސް ބޭނ ންތައް ކ ރ މަށް ކަމ ަގއި ކަމ ަގއި 
ވީނަމަވެސް، އެ ތަކެްއޗާ ގ ޅޭޮގތ ން އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  

އެތަކެތި  ޒިންމާ ފަރާތްތަކ ތައް  ސަޕްލައިކ ރާ  ނ ވަތަ  ން އ ފައްދާ 

 އ ފ ލަންޖެހޭނެއެވެ.  

ނ ވަތަ ނ ރައްކާތެރި    ،ންޓ މައިކ އިޕް  ، މެޝިނަރީ  ެގ ދަށ ން މި މާއްދާ )ރ(  
ތަކެތި މާއްދާ އެފަދަ  ކ ރަނީ،  އެކަން  ފަރާތްތައް  ސަޕްލައިކ ރާ  ތައް 

ނ  ކޮށްެގން  ޓްރާންސްފަރ  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ ވިްއކަިއެގން  ކ ރ   ވަތަ 
ެއ  ދިގ  މ އްދަތަކަށް އެތަކެތި ކ އްޔަށް ދީެގން ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް،  

ގ  ޒިންމާތައް ޅޭޮގތ ން  ތަކެއްޗާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާމއްދާަގއި  އެ 
ސަޕްލައިކ ރާ   އަދި،  އ ފ ލަންޖެހޭނެއެވެ.  ފަރާތްތަކ ން  ސަޕްލައިކ ރާ 

ވެ އެތަކެތީެގ  ސްޕަލައިކ ރަނީ  ތަކެތި  ރިފަރާތ ެގ ފަރާތްތައް 
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ހައިސިއްޔަތ ން ނ ވަތަ އޭޖެންޓެއްެގ ހަިއސިްއޔަތ ން ކަމ ަގއިިވޔަސް  
ފަރާ  ނ ވަތަ އެހެން   ތަށްދެވަނަ  ތިންވަނަ  ސްޕަލައިކ ރަނީ  ތަކެތި 

ޒިންމާތައް   އެ  ިވޔަސް،  ކަމ ަގިއ  ސަޕްލައިކ ރ މަށް  ފަރާތަކަށް 

 އ ފ ލަންޖެހޭނެއެވެ. 

ތައް ބޭނ ންވާ ނ ރަްއކާތެރި މާއްދާ ނ ވަތަ ،ންޓ މައިކ އިޕް ،މެޝިނަރީ )ބ(  
ކ  ކ ރާ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެތަކެތި ހޯދައިދިނ މަށްޓަކައި އެފަރާތާއެ 

ވިޔަފާރިެއއްެގ ޕާރޗޭސް  -ހަޔަރ  ތެރެއިން،    ފައިނޭންސްކ ރ މ ެގ 
ދަށ ންމައެްގރީ ސޭލްސް   ނ ވަތަ  ންޓެްއެގ  ކޮންޑިޝަނަލް 
ސޭލްމެއެްގރީ ކްރެޑިޓް  ނ ވަތަ  ދަށ ން  ންޓެއްެގ  މައެްގރީ  ންޓެްއެގ 

އެހެން ތަކެތިފަރާތެ  ދަށ ން  ފަރާތަށް  ތިންވަނަ  އެ  ައތ ން   އްެގ 
ޙާސަޕްލައިކޮށްދޭ ބަޔާންކ ރާ  ތ ަގއިލަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި   ،

 ށް ނ ހިނާގނެއެވެ. ކަފަރާތ ެގ މައްޗަތަކެތި ސަޕްލަިއކ ރާ ޒިންމާތައް 

އިކ އިްޕ ންޓ   މަމެޝިނަރީ ނ ވަތަ 
ތަ  ނ ވަ  ވައިރާ   ، ހަރ ކޮށް

ބަދަލ ގެ   ންނަ އެތަކެއްޗަށް 
އެތަކެތި  ތަކާއި  ފަރާތް

ކޮންޓްރޯލްގެ      އެފަރާތެއްގެ 
 ތްތަކ ގެ ޒިންމާ ދަށ ގައިވާ ފަރާ

އިކ ިއޕް )ހ(  .17 ނ ވަތަ  މެޝިނަރީ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ންޓ   މަމަސައްކަތ ަގއި 
ނ ވަތަ އެތަކެްއޗަށް ބަދަލ ެގނެސްފައިވަނީ އެތަކެތި    ،އި ރާވަ  ،ހަރ ކޮށް

އަދި  ބޭނ ންކ ރަން ސަލާމަތްތެރި  ބޭނ ންކޮށްފިނަމަ  ޮގތަށް  ޖެހޭ 
ކަށަވަރ ކ ރ  ޮގތ ަގިއކަން  ރަްއކާތެރި  ެމޝިނަރީ   ކީމަޞިއްޙަތަށް 

އިކ އިޕް ހަރ ކޮށް މަންނ ވަތަ  ބަދަލ ެގ  ،ަވއިރާ  ،ޓ    ންނަ އެތަކެްއޗަށް 
ބެލ މ ެގ  އެފަރާތެއްެގ  އެތަކެތި  މަސައްކަތްކ ރ މ ަގިއ  ނ ވަތަ 

 އްެގ ޒިންމާއެކެވެ. ދަށ ަގިއވާ ކޮންމެ ފަރާތެ

ޒިންމާތައް )ށ(   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ެމޝިނަރީ   މި 
އިކ  ހަރ ކޮށްމަންއިޕްނ ވަތަ  ެއތަކެއްޗަށް    ،ވައި ރާ  ،ޓ   ނ ވަތަ 

މައްޗަށްންނަ  ބަދަލ ެގ އެ  ފަރާތްތަކ ެގ  އެފަރާތްތަކ ން   ހިނާގނީ 
ކ ރަނީ ނ ވަތަ  ކަންކަން  ޮގތ ން  ކ ރ މ ެގ  އާމްދަނީ   ވިޔަފާރިެއްއ 

މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ނ ވަތަ  ޮގތ ން  މަސައްކަތެއްެގ  ކ ރާ  ހޯދަން 

 އި ާވނަމައެވެ.  އަދާކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކަމ ގަ 
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ކަން  )ނ(   ނ ވަތަ   ،ފ ރިހަމަކ ރ މ ން  ކަންއަންނަނިވި  މެޝިނަރީ 
ހަރ ކޮށްމައިކ އިޕް ބަދަލ ެގ  ،ރާވާ   ،ންޓ   އެތަކެްއޗަށް  ންނަ ނ ވަތަ 

މާއްދާފަރާތްތަކ ން   ދަށ ން  މި  ެގ  )ހ(  ޒިންމާ ެގ  އ ފ ލަންޖެހޭ 

 އަދާކ ރެވ ނީ ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެއެވެ. 

ނ ވަތަ    ،ހަރ ކޮށް  ،އިޓ  ރާވަމަންއިކ އިޕް  މެޝިނަރީ ނ ވަތަ  (1)   
  އެތަކެތި އ ފެއްދިނ ވަތަ    ،ބަދަލ ެގނެސްފައިވަނީ ޑިޒައިނަރ 

ނ ވަތަ ސަޕް ވ މަށް  ރޭ  އެތަކެތިފަރާތ ން    ލައިކ ރިފަރާތ ން 
ދީފަިއވާ   ރ މަށްހަރ ކ   ނ ވަތަ ބަދަލ ެގނައ މަށް  ނ ވަތަ 

އެކަށީެގންވާ   އިރ ޝާދާ  މަޢ ލޫމާތާއި   އެްއޮގތަށްކަން 

 އަދި  ؛ކަށަވަރ ކޮށްފަިއވ ން ށްމިންވަރަކަ

އިކ އިޕް   (2)    ނ ވަތަ  ރޭމަންމެޝިނަރީ  ނ ވަތަ ޓ    ވ މަށް 
ބަދަލ ެގނައ މަށް  ރ މަށްހަރ ކ  ނ ވަތަ    ، ޑިޒައިނަރ   ނ ވަތަ 

އ ފެ  ނ ވަތަ ސަޕް  އްދިއެތަކެތި  ފަރާތ ން    ލައިކ ރިފަރާތ ން 
ބަރޯސާވ   ދީފައިވާ މައްޗަށް    ވެރިސަބަބ   މަކީމަޢ ލޫމާތ ެގ 

 ކަމ ަގިއވ ން.  ކަމެއް

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  )ރ(   ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
ބޭނ ންކޮށްެގން   ޕަވަރ  މެކޭނިކަލް  މާޙައ ލ ަގިއ  މަސައްކަތ ެގ 

އަނެ  ބޭނ ންކ ރާނަމައެއްތަނ ން  މެޝިނަރީ  ެގންދަންޖެހޭ   ، އްތަނަށް 
ވެރިފަރާއެ މެޝިނަރީ  ކީކަށަވަރ ކ ރ މަ  ކަންއަންނަނިވި ކަން ތ ެގ ެގ 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

މިންވަރަކަ  (1)    ޮގތ ަގިއ    ރައްކާތެރިެމޝިނަރީ    ށްއެކަށީެގންވާ 

 އަދި ؛ އްޓ ންލެހެބެ

ބޭނ ންކ ރާ  (2)    ފަރާތްތަކ ެގމެޝިނަރީ  މާިއ  ސަލާމަތްތެރިކަ   
ައޅަންޖެހޭނަމަ    ޙީޞިއް ފިޔަވަޅ ތައް  ރަްއކާތެރިކަމަށްޓަކަިއ 

ކޮންމެ ބޭނ ންކ ރާ  މަޢ ލޫމާތ  ތަކަފަރާ  މެޝިނަރީ  އެ  ށް 
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 ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން. 

އަނެއްތަނަށް  )ބ(   ެއއްތަނ ން  ބޭނ ންކޮށްެގން  ޕަވަރ  މެކޭނިކަލް 
އެހެން ެވރިފަރާތ ން  މެޝިނަރީެގ  ެއ  ފަރާ  ެގންދަންޖެހޭ  ތަކާއެކ  

ހިފ މަށް މެޝިނަރީ   ކ އްޔަށް  މ އްދަތަކަށް  ދިގ   ނ ވަތަ    ކ ރ  
އްދާެގ )ރ( ެގ ދަށ ން ކަނޑަައޅާފައިާވ  މާ  މި  ،އެއްބަސްވެފަިއވާނަމަ

މެޝިނަރީ  ބަދަލ ަގއި  ވެރިފަރާތ ެގ  އ ފ ލަންޖެހޭނީ  ޒިންމާ 

 ވެ. ންނެފަރާތ ކ އްޔަށްހިފި 

ބޭނ ންކޮށްެގ )ޅ(   ޕަވަރ  އަނެއްތަނަށް އެ   ންމެކޭނިކަލް  އްތަނ ން 
ެގންދަންޖެހޭ މެޝިނަރީެގ ވެރިފަރާތ ން އެ މެޝިނަރީ ބެލެހެއްޓ މަށް 

އެއްބަސްވެފަިއވާނަމައެހެން   ެގ   ،ފަރާތަކާއެކ   )ރ(  މާއްދާެގ  މި 
ޒިންމާ  1) ނަންބަރ ގައިވާ  ވަނަ  ވެރިފަރާތާއި،    އ ފ ލަންޖެހޭނީ ( 

ފަރާތ ެގ ހިފި  ބެލެ  ކ އްޔަށް  މެޝިނަރީ  ހެއްޓ މަށް ބަދަލ ަގއި 

 .  ތަކ ންނެވެއެއްބަސްވި ފަރާ

)ހ( )ކ(    މާއްދާެގ  ހަމައެކަނި  ،  މި  ހިނާގނީ  )ނ(  އަދި  މި )ށ( 
ަގާވއިދ  ހަދާ  ދަށ ން  އާިއ  ޤާނޫނ ެގ  މެޝިނަރީ  ކަނޑައަޅާ  ަގއި 

 އިކ އިޕްމަންޓްެގ މަްއޗަށެވެ. 

އެހެނިހެން   ފަރާތ ގެ  ވަޒީފާދޭ 
 ޒިންމާ

ޞިއްޙީ   )ހ(  .18 ސަލާމަތާއި  މ ވަްއޒަފ ންެގ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ޮގތ ން   ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ  މަންފާތައް  އެހެނިހެން  ރައްކާތެރިކަާމއި 

ވަޒީފާދޭއަދާކ ރަން ގ ޅިެގން  ޒިންމާއަކާ  އެއްެވސް    ން ތ ފަރާ  ޖެހޭ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 

މ ވައްޒަފަކަށް ނ ވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް   ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ން  (1)   
ޖ މްލަ އަގ ން ބައެްއ އ ނިކ ރ ން    ވާދިނ މަށް އެއްބަސްވެފައި 

 ނ ވަތަ  ؛ނ ވަތަ އ ނިކ ރ މަށް ހ އްދަދިނ ން

ފަރާތ ން  (2)    އެފަރާ  ވަޒީފާދޭ  ނ ވަތަ  ތ ެގ  އަމިްއލައަށް 
މ ވަްއޒަފެްއެގ   އެްއވެސް  މެދ ވެރިކޮށްވިޔަސް  އޭޖެންޓެއް 
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 ފަރާތ ން އެއްވެސް ފައިސާެއްއ ލިބިަގތ ން.

ތެރެއިން   ފަރާތ ެގވަޒީފާދޭ   )ށ(   ކަންތައްތަކ ެގ  އަންނަނިވި  މ ަވއްޒަފަކ  
ސަބަބ ން   ކ ރ މ ެގ  މ ވައްޒަފަކ     އެފަރާތ ން    ވަޒީފާދޭކަމެއް 

ަވކިކޮށް  ވަޒީފާއިން ނ ވަތަ    ނ ވާނެެއވެ.ެގން  ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކ ރާނެކަމ ެގ ބިރ ދަްއކަިއެގން ނ ވާނެއެވެ. 

ނ ވަތަ    މ ެގމި ޤާނޫނާއި ޚިލާފ ވެފައިވާކަ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ން  (1)   
މަޢ ލޫމާތ    ދަށ ންޚިލާފ ވެދާނެކަމ ެގ  ޤާނޫނ ެގ   މި 

ސޭފް  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ އެންޑް  ޓީ  ހެލްތް 
  މޮނިޓަރކޮށް ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް ނ ވަތަ  އިންސްޕެކްޓަރ ންނަށް  

ލިބިފައިާވ    ހ އްދަމި ޤާނޫނ ން ނ ވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކ ން  
ނ ވަތަ    ކަށްތަފަރާތް ކަމަށް    މަޢ ލޫމާތ ދޭނެ އެފަދަ  ދިނ ން 

 ؛ބ ނ ން

  ކާ ކަމަ  ސަލާމަތާއި ޞިްއޙަތަށް ނ ރައްކާވެދާނެމ ވަްއޒަފ ެގ    (2)   
ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާގ ޅިެގން   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ހެލްތް   މި 

މޮނިޓަރކޮށް  ނ ވަތަ  އިންސްޕެކްޓަރ ންނަށް  އެންޑް ސޭފްޓީ 

ޤާނޫނަކ ން   ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ން  މި 
ފަރާތް  ހ އްދަ ނ ވަތަ    ކަށްތަ ލިބިފައިވާ  ރިޕޯޓ ކ ރ ން 

ހ ށަ އެފަދަހެރިޕޯޓ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  އެހީ ފަ  ޅ ން  ރާތެއްެގ 

 ؛އެކަމ ަގއި ހޯދ ން

ޤާނޫނ   (3)    އަންާގފަިއވާ    32ެގ  މި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ޤާނޫނާ   މި  ނ ވަތަ  ޢަމަލ ކ ރ ން  ެއއްޮގތަށް  އެންގ މަކާ 

 އ ޅ ން. ރަންކ ޢަމަލ އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ނ ވަތަ 

)ހ(   )ނ(   މާއްދާެގ  ފަރާތެއް)ށ(    އަދިމި  ޢަމަލ ކ ރާ  ޚިލާފަށް    ެގއާ 
)ދިހަހާސް(   -/10,000ކަމ ެގ ކ ޑަ ބޮޑ  މިނަށް ބަލައި    ،އަދަބަކީ

ދެމެދ ގެ   -/25,000ރ ފިޔާއާއި   ރ ފިޔާއާ  )ފަންސަވީސްހާސް( 
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 މެވެ.ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ 

ތަނެއްގައި   އެއް ތައްގިނަ ފަރާތް
ކ ރާނަމަ، އެފަދަ  މަސައްކަތް 

  ސަރަހައްދ ތައްތަނެއްގެ ޢާންމ  
 ތްތަކ ގެ ޒިންމާބޭނ ންކ ރާ ފަރާ 

ޢާންމ     އި މަސައްކަތް ކ ރާ ތަނެއްގެ ތަނެއްގަ   އެއް  ތައްިގނަ ފަރާތް (ހ)  .19
މި    ްއޗާއިތަކެސަރަހައްދ ތަކ ަގިއވާ   ގ ޅޭޮގތ ން  ތަންތަނާ 

ޢަމަލ ކ ރ މަކީ، ޮގތ ެގމަތިން  ވެރިފަރާތ ން    ތަނ ެގ  ޤާނޫނ ަގިއވާ 

 ވެ. ެގ ޒިންމާެއކެފަރާތ  ބަލަހައްޓާސަރަހައްދ  ޢާންމ   ނ ވަތަ

ކަރަ  ސަރަހައްދ ަގއި ޢާންމ     (1)    އިންޖީނާއި    ންޓ ބެހެްއޓިފައިވާ 

 ؛މޯޓަރ ތައް

ލިފްޓް، ހަސަރަޢާންމ     (2)    ހޮއިސްޓް  ބެހެްއޓިފައިވާ  އްދ ަގިއ 

 ؛ލާތް އަދި ެމޝިންއާތަކެތި އ ފ ލާ 

 އަދި؛ އްދަށް ވަދެ ނިކ މެވާން އޮންނަ މަގ ހަސަރަޢާންމ    (3)   

ބަލަހައްޓާ އްދ   ހަސަރަނ ވަތަ ޢާންމ   ތަނ ެގ ވެރިފަރާތ ން    (4)   
ނ ވަތަ  ހަރަސަ  އެފަރާތ ން   ސަޕްލައިކޮށްފަިއވާ  ެއ އްދަށް 

 އްދ ަގއި ބަހައްޓާފަިއވާ މެޝިނަރީ ނ ވަތަ ޕްލާންޓް.ހަސަރަ

މާރާތެއްަގއި އެކެްއ ނ ވަތަ ޢި( ެގ ބޭނ މަށް، އެއް  ހމި މާއްދާެގ ) )ށ(  
މަސައްކަތްކ ރާ ިގނަ  އެފަދަ ހ ންނަނަމަތަންތަން    އެއަށްވ ރެ   ،

ނ ވަތަ މަސައްކަތްކ ރާ މީހ ން    ކަކީސަރަހަްއދ ތަ  މާރާތެއްެގ ޢާންމ ޢި
ސަރަ ބޭނ ންކ ރާ  އ ޅ މަށް  މީހ ން  ހަހިނާގބިނާގވެ  ެއ  އްދ ތަކަކީ 

 ޮގތ ަގއި ބަލަންވާނެެއވެ. ެގ މަސައްކަތްކ ރާ ތަނ ެގ ބަެއއް

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  

 ހިންގ ން ޤާނޫނ   

 ެގކަތްތެރިންެގ މަސަްއކަތ  މަސައް  ހައިދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކ ރާ އެންމެ  .20 ސިޔާސަތ  ކަނޑައެޅ ން 
ކަށަވަރ ކ ރ ާމއި،   ރައްކާތެރިކަން  ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި  މާޙައ ލ ެގ 

މަސަްއކަތ  ޞިއްޙީ    ެގމަސައްކަތްތެރިންެގ  ސަލާމަތާއި  މާޙައ ލ ެގ 
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ކަށަވަރ ކ ރ  އެންމެހައިރައްކާތެރިކަން  ޅާނީ  ކަނޑައަ  ސިޔާސަތ ތައް  މާގ ޅޭ 

 މިނިސްޓަރެވެ. 

 ެގވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކ ރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތެރިންެގ މަސަްއކަތ  ދި  .21 ޓީ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރި 
މި   ދެމެހެްއޓ މަށްޓަކައި  ރަްއކާތެރިކަން  ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާިއ  މާޙައ ލ ެގ 

ބަ އިންތިޒާމްކޮ   ޔާންކ ރާޤާނޫނ ަގއި  ކަންތައްތައް  ބެލެހެއްޓ މ ެގ  އެންެމހައި  ށް 

 ޝަންސް އޮތޯރިޓީންނެވެ. ނީ ލޭބަރ ރިލޭޢާންމ  ޒިންމާ އ ފ ލާ

ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި    .22 އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ޤާނޫނ   މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  މި  މަިއަގނޑ   އޮތޯރިޓީެގ 

 ެއވަނީއެވެ.  ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި

ގ  )ހ(   ތަންފީޛ ކ ރ މާ  ހިންގ މާއި  ޤާނޫނ   މިނިސްޓަރަށް ޅޭޮގތ ން  މި 

 ؛ނ ންދި  ބޭނ ންވާ ލަފަޔާއި އިރ ޝާދ 

އ ސޫލ ތަކާއި   )ށ(   ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި  ޤާނޫނ   މި 
ލަފާެގމަތިން  މިނިސްޓަރ ެގ  ަގާވއިދ ތައް  ހިމެނޭ  މިންަގނޑ ތައް 

 ؛އެކ ލަވާލ ން

މޮނިޓަރކ ރ މާއި )ނ(   މިންވަރ   ތަންފީޛ ކ ރެވޭ  ޤާނޫނ   މިމި  ޤާނޫނާއި    
ފަރާ ަވޒީފާދޭ  ޮގތ ެގމަތިން  މަސަްއކަތްކ ރާ  އެްއޮގތްާވ  ތްތަކާިއ 

 ؛ފަރާތ ން ޢަމަލ ކ ރޭތޯ ބެލ ން

ރައްކާތެރިކަން  )ރ(   ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި  މާޙައ ލ ެގ  މަސައްކަތ ެގ 
ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޢައްޔަން

ކަމާބެހޭ ، ށްފަރާތްތަކާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ދަފްތަރ ކޮހ އްދަ ދޫކ ރ މާއި އެ

 ؛މަޢ ލޫމާތ  ޢާންމ ކ ރ ން

ދިރާސާކޮށް  )ބ(   ގ ޅޭޮގތ ން  މިންވަރާ  ތަންފީޛ ކ ރެވެމ ންދާ  ޤާނޫނ   މި 

 ؛ތައް ތައްޔާރ ކޮށް ހ ށަހެޅ ންރިޕޯޓ 
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މާޙައ ލ ެގ   )ޅ(   ރައްކާތެރިމާއި ސަލާމަތްތެރިކަމާއި  މަސައްކަތ ެގ  ޞިއްޙީ 
މިބެހޭ ފަރާ   ޮގތ ން  އ ފ ލަންޖެހޭ  ޒިންމާ  ދަށ ން  ތްތަކަށް ޤާނޫނ ެގ 

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން އިރ ޝާދާއި މަޢ ލޫމާތ 

ރައްކާތެރިކަމާގ ޅޭ    ެގމަސައްކަތ   )ކ(    ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި  މާޙައ ލ ެގ 
މަސައްކަތ   ފަރާތްތަކަށް  އ ފ ލަންޖެހޭ  ާމޙައ ލ ެގ    ެގޒިންމާ 

ރަްއކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ  ތަޢ ލީމާއި   ސަލާމަތާއި  ބެހޭޮގތ ން 

 ؛އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ ން ޖެހޭތަމްރީނ ދިނ މަށް ކ ރަން

ހަ )އ(    ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި،  ަގާވއިދ ތަކަށް    ދާމި 

 . ހޭލ ންތެރިކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ފަންނީ މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން

ތަންފީޛ   .23 އޮތޯރިޓީގެ ބާރ ތައް  ކަންކަން  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި  އަންނަނިވި މި  ޮގތ ން  ކ ރ މ ެގ 

 .ށ ން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެނ ެގ ދަބާރ ތައް މި ޤާނޫ

ރައްކާތެރިކަން  )ހ(   ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި  މާޙައ ލ ެގ  މަސައްކަތ ެގ 
ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޢައްޔަން

ބަދަލ ެގނަ  ހ އްދަ އާކ ރ މާއި،   ހ އްދަ އ މާިއ،  ދޫކ ރ މާއި، 

 ؛ހިފެހެއްޓ މާއި ބާޠިލ ކ ރ ން

ވަޒީފާދޭ   ()ށ   ެއްއޮގތަށް  ކަންކަމާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
ފަރާތްތަކާއި މަސަްއކަތްކ ރާ ފަރާތްތައް ޢަމަލ ކ ރޭތޯ މޮނިޓަރކ ރ މާިއ  
މި ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

 ؛ތަކ ަގއިވާ ޮގތ ެގމަތިން ފިޔަވަޅ ެއޅ ންހަދާ ގަވާއިދ 

އ ފެދޭ މަސަ )ނ(   ގ ޅޭޮގތ ން  ރައްކާތެރިކަމާ  ޞިއްޙީ  މާޙައ ލާއި  އްކަތ ެގ 
ފިޔަވަޅ ތަްއ    ށްތަޙްޤީޤ ކ ރ މަބަލައި  މައްސަލަތައް   އަންނަނިވި 

 ؛ންއެޅ 

ތެރިކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން  ކާމަސައްކަތ ެގ މާޙައ ލާއި ޞިްއޙީ ރައް  (1)   
ޚިލާފ    ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ތަކާ  މި ޤާނޫނާއި މި
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ޙާލަތ ގައި  ޢަމަލެއް ބެލޭ  ބަލައި   ، ކޮށްފިކަމަށް  ެއކަންކަން 
އެ ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި  ބޭނ މަށްޓަކައި   ފާސްކ ރ މާއި، 

ފަރާތްތައް  ހާޒިރ ކ ރަންޖެހޭ  ވަނ މާއި  ތަންތަނަށް 

 ؛ހާޒިރ ކ ރ މާއި ލިޔެކިޔ ންތައް ހޯދ ން

ޤާ  (2)    މި  ޤާނޫނާއި  ހަދާ މި  ދަށ ން  ގަވާއިދ ތަކާ ނޫނ ެގ   
ކަންކަން ކ ރ މަށް،  އެްއޮގތަށް  މަސަްއކަތް ނ ވަތަ   

ރަ  މަށްހ އްޓ ވ  ކަމެއް  އަންަގންޖެހޭ ނނ ވަތަ  ަގޅ ކ ރ މަށް 

 ؛ފަރާތްތަކަށް އެންގ ންތައް އެންގ ން

ގަވާއިދ ތަކާ   (3)    ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 
ޖޫރިމަނާކ  ފަރާތްތައް  އެފަރާތްތަކާމެދ   ޚިލާފ ވާ  ރ މާއި 

 . ފިޔަވަޅ  އެޅ ން ޤާނޫނާއި ަގާވއިދ ެގ ދަށ ން

ދީފައިވާ )ރ(   ޚިދ މަތްދިނ މަށް    ހ އްދަ    ހ އްދައިަގއިފަރާތްތަކ ން 

 ؛ރަމ ންދޭތޯ ބެލ ންކ ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޝަރ ޠ ތަކާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލ  

މާޙައ  )ބ(   ތެރިކަމާ ރައްކާ   ޞިއްޙީ  ލ ެގމަސައްކަތްތެރީންެގ މަސައްކަތ ެގ 
ހ ށަހެޅޭ   ތަކާއިެގން، އެ ޝަކ ވާގ ޅި   ކާ ޝަކ ާވއަ  ޅާގ ޅޭޮގތ ން ހ ށަހަ

 .ޤީޤ ކ ރ ންޙްމައްސަލަތައް ބަލަިއ ތައެހެނިހެން 

ޖެނެރަލް   ފޯ  ޑިރެކްޓަރ 
އެންޑް   ހެލްތް  ވޯކްްޕލޭސް 

 ސޭފްޓީ 

އެންމެހައި  )ހ(  .24 ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ތަންފީޛ ކ ރ ކަންކަން ފަރާތަކީ    އިސް  އެންމެ  ޑިރެކްޓަރ މ ެގ 

 ފޯ ވޯކްޕްލޭސް ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީެއވެ. ޖެނެރަލް 

ބަޔާންކ ރާ (ށ)   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޖެނެރަލް    މި  ޑިރެކްޓަރ 
ސިޔާސަތ ތައް    މަސައްކަތްކ ރާނީ ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރ  

ކަނޑައަޅާ ގ ޅޭޮގތ ން  ކަމާ  ޢާންމ   ފަިއާވ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، 

 . އިރ ޝާދ ެގ ދަށ ންނެވެ
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ހ ެގ ތެރޭަގިއ  )ހަެއއް( މަސްދ ވަ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ   (ނ)  
ސޭފްޓީޖެނެރަލް  ރެކްޓަރ  ޑި އެންޑް  ހެލްތް  ވޯކްޕްލޭސް  ެގ  ފޯ 

 މަޤާމަށް މިނިސްޓަރ މީހަކ  ޢައްޔަނ ކ ރަންވާނެެއވެ.  

ޢަ )ރ(   މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްެގ  ކިބަިއަގިއ  ތެއް ފަރާޔަންކ ރާ  އްޑިރެކްޓަރ  ެގ 

 އަންނަނިވި ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 

ސޭފްޓީއޮ  (1)    ެއންޑް  ހެލްތް  ދާއިރާއިން   ކިއ ޕޭޝަނަލް 
ޑިްގރީެއއް     ފަރާތެއް ޙާޞިލ ކޮށްފައިވާ  މާސްޓާރސް 

 ؛ކަމ ަގިއވ ން

މަދ ވެެގން   (2)    ދާއިރާ  ސޭފްޓީ  އެންޑް  ހެލްތް  އޮކިއ ޕޭޝަނަލް 
އަހަރ އްފަހެ)  5 ތަޖ ރިބާ   (  މަސައްކަތ ެގ  ދ ވަހ ެގ 

 ކަމ ަގިއވ ން. ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް

މާޙައ  (ބ)   ރައްކާތެރިކަމާ    ލ ެގމަސައްކަތ ެގ  ގ ޅޭޮގތ ން  ޞިއްޙީ 
ކަމާގ ޅޭޮގތ ން   މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  އަދާކ ރަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީން 

ގ ޅޭޮގތ ން،   ނިންމ ންތަކާ  ރެކްޓަރ ޑި އޮތޯރިޓީން ނިންމާ އެންމެހައި 
ސޭފްޓީއިން  ޖެނެރަލް   އެންޑް  ހެލްތް  ވޯކްޕްލޭސް  މިނިސްޓަރަށް ފޯ 

 ޖަވާބ ދާރީވާންވާނެއެެވ. 

އެހީތެރިވ މ ެގ    ށްމި ޤާނޫނ  ހިންގ މ ެގ ބޭނ މަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަ (ޅ)  
ހ އްދަ   އަދި  އިންސްޕެކްޓަރ ން  ޢަދަދަކަށް  އެކަށޭނެ  ޮގތ ން 

ފޯ ވޯކްޕްލޭސް ހެލްތް   ޖެނެރަލް  ރފައިވާ އޮފިސަރ ން ޑިރެކްޓަދޫކޮށް

 ކ ރެވިދާނެއެވެ.  ން ޢައްޔައެންޑް ސޭފްޓީ 

ޤާނޫނ   .25 ތަކ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  ކައ ންސިލ  ދަށ ންމި  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ  ކައ ންސިލ ތަކާ    ެގ 

 ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ. 

ސަލާމަތާއި    ެގމަސައްކަތ   )ހ(   ރައްޞިމާޙައ ލ ެގ  ކާތެރިކަން އްޙީ 
ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރ  ކަނޑައަޅާ  
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އ ސޫލ ތައް  ަގާވއިދ ތަކާއި  ޮގތ ެގމަތިން  ެއްއޮގތްވާ  ސިޔާސަތ ތަކާ 

 ؛އެކ ލަވާލައި ރަށ  އަދި ސިޓީ ފެންވަރ ަގއި ތަންފީޛ ކ ރ ން

ވަރ ކ ރ މ ެގ  ކަން ކަށަ ރި މަސައްކަތ ެގ މާޙައ ލ ެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެ )ށ(  
ޒިންމާތަކާިއ   ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ  ފަރާތްތަކާިއ  އެކި  ޮގތ ން 
ހޭލ ންތެރިކަން  ގ ޅޭޮގތ ން  ބަލިތަކާ  ގ ޅިފަިއވާ  މަސައްކަތާއި 
ފެންވަރ ަގއި   ސިޓީ  އަދި  ރަށ   މަސަްއކަތްތަްއ  އިތ ރ ކ ރ މ ެގ 

 ؛މިނިސްޓްރީެގ ލަފާެގމަތިން ކ ރިއަށް ެގންދިޔ ން

ފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަމ ެގ  ންނ  ތަނޫމި ޤާ )ނ(  
ކަނޑައެޅޭ   ކ ރ މަށް  ފެންވަރ ަގއި  ސިޓީ  އަދި  ރަށ   ތެރެއިން 

 ؛ކަންކަން ކ ރ ން

ޤާނޫނ    )ރ(   މި  ބޭނ މަށާއި  އެއްކ ރ މ ެގ  ތަފާސްހިސާބ   އެކިއެކި 

 ނ ން.ދި ން ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްޓީތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި އޮތޯރި

 ވަނަ ބާބ  ސް ފަ 
 އް ބާރ ތަ   ޚާއްޞަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ  

ހ އްދަ   ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ 
 ދަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހޯ

އަންނަނިވި މަސައްކަތްތައް ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އެ މަސައްކަތްތައް ކ ރެވޭނީ މި   .26

 ޖެނެރަލް ދޫކ ރާ ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ ގައެެވ.  ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޑިރެކްޓަރ

ެމޝިނަރީ މި   )ހ(   ކަނޑައަޅާ  ަގާވއިދެްއަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 
  ފައިވާ މަސައްކަތް ކ ރާޮގތް ބެލ މަށް ނ ވަތަ ޓެސްޓ ކ ރ މަށް ހ އްދަދީ

 ؛ންއެްގޒަމިނަރ 

 ؛ރ ންހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ އޮފިސަ  (ށ)  

 ފަރާތްތައް. އެކްރެޑިޓްކ ރެވިފަިއވާ ތަމްރީނ ދޭ (ނ)  
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އެދި އަދި  ށަހެޅ ން ހ    ހ އްދައަށް   
 ދޫކ ރ ން ހ އްދަ  

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .27 ފަރާތްތަކ ން   26މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 
ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާނީ މި ޤާނޫނ ެގ   ހ އްދަޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްެގ  

އޮތޯރިޓީން  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން 
މެދ ވެރިކޮ  ފޯމެއް  އޮތޯރިށްކަނޑައަޅާ  ަމޢ ލޫމާތ   ،  އަންާގ  ޓީން 

 ހިމެނޭޮގތ ން އެކަމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ފީއާެއކ  އޮތޯރިޓީއަށެެވ. 

މާއްދާެގ   )ށ(   ލިބ މ ން، ( ހ)މި  ހ ށަހެޅ މެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގއި 
އަންނަނިވި   ގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ މަކާ  ޮގތަކަށް  އެ  ޮގތަކ ންކ ރެ 

 ލިބިެގންވެއެވެ.  ށްލަރ ޖެނެރަޓަ ތިޔާރ  ޑިރެކްޚްއި ނިންމ މ ެގ

ޖެނެރަ  (1)    ފެންނަ   ލަށްޑިރެކްޓަރ  ކަނޑައެޅ މަށް 
ކާނ ލައި ހ އްދަ ޠަތަކަކާެއކ  ނ ވަތަ ެއްއވެސް ޝަރ ޠ ޝަރ 

 ނ ވަތަ؛ ދިނ ން

 ހ އްދަ ނ ދިނ ން.   (2)   

ޖެނެރަލަ )ނ(   ޑިރެކްޓަރ  ފ ރިހަމަވެފައިާވކަން  ކަންކަން   ށް އަންނަނިވި 
މާއްދާަގއި    26ޤާނޫނ ެގ  މި   ނ ވީމެޤަބޫލ ކ ރެވިެގން   ވަނަ 

 ނ ވާނެެއވެ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތަކަށް ހ ްއދަ ދޫކޮށްެގން

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   (1)    ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ    މި 
މަސައްކަތ ެގ ޢަމަލީ ތަޖ ރިބާ  އް ފ ރިހަމަވާ އަދި  ތަޠ ޝަރ 

 ؛ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމ ަގިއވ ން

މަސައްކަތާިއ    ވާށްފައިކޮދޫ  ހ އްދަ  (2)    ކ ރަންޖެހޭ  ފަރާތަކ ން 
އަދާކ ރެ ފ ރިހަމައަށް  ޤާބިލ ކަންހ ރި މަސްއޫލިއްޔަތ   ވޭނެ 

ހ ރިހާ މީހެއް  އެހެން  އެކަށީެގންވާ   ޮގތަކ ންވެސް 

 ކަމ ަގިއވ ން. 

ޖެނެރަލަ )ރ(   މާއްދާެގ ށްޑިރެކްޓަރ  ިމ  ހިނދެއްަގއި        ފެނިއްޖެ 
ބަޔާން( ށ) ޝަރ އިން  ދަފަ  ކޮށްފަިއވާަގިއ  ތައް ޠ ކަނޑަައޅާފަިއވާ 
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އައ   ޠ ޝަރ އެ  ނ ވަތަ    ލ ކޮށްބާޠި ނ ވަތަ  ބަދަލ ެގނެސް  ތަކަށް 

 ތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. ޠ ޝަރ 

ދަށ ން   )ބ(   މާއްދާެގ  މި   ފަރާތަކަށް،ކޮންމެ    ދޫކޮށްފައިވާ  ހ އްދަމި 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ، ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ރ ޑިރެކްޓަ  ޤާނޫނ ެގ 

ހިޠ ޝަރ   ަވކިކަނޑައަޅާ   ޖެނެރަލް  ޮގތ ންނޭމެތަކެއް 
ހ އްދަ   އެފަރާތަކީ  މ އްދަތަކަށް،  ަވކި    ދޫކޮށްފައިވާކަނޑައެޅިފަިއވާ 

 ދޫކ ރަންވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީން ފަރާތެއްކަން އަންަގއިދޭ ސެޓްފިކެޓެއް  

 މ އްދަތ   ނެ ހ އްދަ ދޫކ ރެވޭ

 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .28 ބަޔާން  29މި  ާމްއދާަގއި  ޙާލަތްތަކ ަގއި ިއވާ  ފަށްކޮވަނަ 
ޤާނޫނ ެގ  މެނ ވީ،   ބަޔާންކޮށްފައިާވ    26މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ދޫކޮށްފައިވާ ހ އްދަ އެ ހ އްދަަގއި   ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްފަރާތްތަކަށް  

 ާވނެއެވެ. ޙަ އްށް ޞަކަނޑައަޅާ މ އްދަތަ

ޤާނޫނ ެގ   )ށ(   ފަރާތްތަކަށް   26މި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 
ދޫކޮށްފަިއވާ ހ އްދަިއެގ މ އްދަތ  ައއ ކ ރ މާ ގ ޅޭ  ރަލްނެޓަރ ޖެކްޑިރެ

ގަވާއިދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  

ދޫކ ރެވިފައިވާ ހ އްދަ  
ސަސްެޕންޑ ކ ރ ން ނ ވަތަ  

 ބާޠިލ ކ ރ ން 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .29 ދަށ ން    26މި  ާމއްދާެގ  ދޫވަނަ  ފައިާވ  ކޮށްހ އްދަ 
އަންނަނިވި  ރާތްތަކަފަ ހ އްދަ  ދޫކޮށްފައިވާ  ލަތްތަކ ަގއި ޙާށް 

އި  ކ ރ މ ެގސަސްޕެންޑް ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ  ޑިރެކްޓަރ ޚްނ ވަތަ  ތިޔާރ  

 ލިބިެގންވެެއވެ.  ށްޖެނެރަލަ

ދޫކޮށްފަިއވާ ކަން   އަންނަނިވި  (1)    ހ އްދަ  ކަމެއް  ކަމ ންކ ރެ 
ޖެނެރަކޮށްފަިއވާފަރާތަކ ން   ޑިރެކްޓަރ   ލަށްކަން 

 : ޙާލަތްތަކ ގައި ކ ރެވޭލ ޤަބޫ

    .i   ަނ ވަތ ހީލަތ ން  މަކަރާއި  ހޯދައިފައިވަނީ  ހ އްދަ 

 ؛ކަމަށްވ ން އޮޅ ަވއިލައިެގން
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    .ii   ާމއްދާައކާިއ ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ  ހ އްދައިަގއި 
ޝަރ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޚިލާފ ވ ންޠަނ ވަތަ  ؛ ކާ 

 ނ ވަތަ

    .iii   ަހ އްދ ކައެފަރާތަކީ  ވާ އަޅާފައި ނޑަދޫކ ރ ަމށް 

 ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމ ަގއި ނ ވ ން. ފ ރި ޠ ތައްޝަރ 

މަ  (2)    ޖެނެރަލަ ތައްޓަކައި، ޙަލަޞްޢާންމ   ެއކަން   ށްޑިރެކްޓަރ 

 ކ ރ މަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި. 

މާއްދާެގ   )ށ(   ހ އްދަ ( ހ)މި  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ  ަގއި 
ޖެނެ ޑިރެކްޓަރ  ކ ރިން  ކަންކަން އަންނަ ލް ރަބާޠިލ ކ ރ މ ެގ  ނިވި 

 ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ލިޔ ން    ދ ކޮށްފައިވާޤަޞް ބާޠިލ ކ ރަން ހ އްދަ  (1)     ކަމ ެގ 

 ؛ފޮނ ވ ން ފަރާތަށް ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިވާ

ނޯޓިސް ބާޠިލ ކ ރެވޭނެ ހ އްދަ  (2)    ކަމ ަގއި   ދެވ ނ  ތާރީޚ  
 ނޫން ކ ރ  ދ ވަހަށްވ ރެ)އެކާީވސް(   21 ތާރީޚ ން ފެށިެގން

 ؛ދިނ ން އްމ އްދަތެ

ބާޠިލ ކ ރ މަށް    (3)    ހ އްދަ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 
ނ ޖެހޭކަމަށް  ދަމަހައްޓަން  ނިންމ ން  ޤަޞްދ ކޮށްފައިވާ 

މި   ހ އްދަ ސަބަބ ތައް  ފެންނަ  ފަރާތަށް  ދޫކޮށްފައިވާ 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

ތ   ޞަފ ރ   މ ެގހ ށަހެޅ   ށްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަޮގތ ެގމަތިން  

  ދިނ ން.

ޙާލަތެއްަގއި   )ނ(   ކ ރެ  ޙާލަތްތަކ ން  މާއްދާެގ  އަންނަނިވި  ަގއި ( ށ)މި 
ނޯޓިސްދެވިފަިއވާ  ކޮށްބަޔާން ފަދައިން  ހ އްދަ   ފަރާތްތަކ ގެ ފަިއވާ 

ތަކަށް ތްބާޠިލ ކ ރެވޭނެ ތާރީޚ  ބަޔާންކޮށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެފަރާ 
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 . ވެ އަންަގންވާނެއެލިޔ މ ން 

ޑިރެކްޓަރ   (1)    ނ ވަތަ  މ ްއދަތ ަގއި  ދެވިފަިއވާ  ނޯޓިހ ަގއި 
މ އްދަ އިތ ރ ކޮށްދީފައިވާ  ބާޠިލ    ތ ގައިޖެނެރަލް  ހ އްދަ 

 އަދި ؛ ނ ކ ރަންވީ ސަބަބ  ބަޔާންކޮށްދީފައި ނ ވ ން

 ދެްއކިފައި  ސަބަބެއް ނ ކ ރަންވީ އެކަށީެގންވާ ބާޠިލ  ހ އްދަ  (2)   

 ނ ވ ން.

ފަރާ އި ފަދޫކޮށްހ އްދަ   )ރ(   ބާޠިލ ކ ރި  ތެއްެގވާ  ކ ރ މާމެދ   ހ އްދަ 
ފަރާތަކ ން މި   އިޢ ތިރާޟ ކ ރާ  ނޯޓިސް  ބާޠިލ ކ ރިކަމ ެގ  ހ އްދަ 

 14ފައިވާ ޮގތ ެގމަތިން ޙަވާލ ކ ރެވޭތާ  ކޮށް ަގއި ބަޔާން ( ނ)މާއްދާެގ  
ތެރޭަގއި ދ ވަހ ެގ  މިނިސްޓަރަށް   އެކަން، )ސާދަ(  ލިޔ މ ން 

ިމކަމ ވެ.  ހ ށަހެޅިދާނެއެ މިނިސްަގއަދި  އެންމެ އި  ނިންމ މަކީ  ޓަރ ެގ 

 ފަހ ެގ ނިންމ މެވެ.

މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރަށް ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ންތައް  )ބ(  
ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އިޖ ރާއަތ   ޢަމަލ ކ ރާނެ  ނިންމ މ ަގއި  ބަލައި 

 ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  

މާއްދާެގ   )ޅ(   ހ މި  ސަސްއްދަށ ން  ނ ވަތަ ދަ  ޕެންޑ ކޮށް 
އަދަބަކީ،  ފަރާތެއްެގ  މަސަްއކަތްކ ރާ  ކަމ ގެ    ބާޠިލ ކޮށްފައިވަނިކޮށް 

)ފަސްހާސް( ރ ފިޔާއާއި    -/5,000ަބލައި، އެފަރާތެއް   ކ ޑަ ޮބޑ  މިނަށް
ހާސްފަ( -/50,000 ޢަދަދަކ ން   )ންސާސް  ދެމެދ ގެ  ރ ފިޔާއާ 

 ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

އަ ސެޓްފިކެޓް  ބ ރާ  ނހ އްދައިގެ 
 ދ ކ ރ ން ރައް

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .30 )  26މި  މާއްދާެގ  ހ އްދަ ރވަނަ  ދަށ ން  ެގ   )
ފަރާތަކަށް   މި   ދޫކޮށްފައިވާދޫކ ރެވިފަިއވާ  ސެޓްފިކެޓް،  ހ އްދަިއެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބާޠިލ ކ ރާ   29ޤާނޫނ ެގ  
ފެށިެގން   ތެރޭަގއި   7ތާރީޚ ން  ދ ވަހ ެގ  އަށް ޓީއޮތޯރި)ހަތެއް( 
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 ދ ކ ރަންވާނެއެވެ. ރައް

ފަރާތެއްެގ )ށ(   ޚިލާފ ވާ  އާ  )ހ(  މާއްދާެގ     -/5,000އަދަބަކީ    މި 

 )ފަސްހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ  ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

ކަން  ދީހ އްދަ   ފަރާތެއް  ފައިވާ 
 އޮޅ ވާލ ން 

ފަރާތަކ ން   )ހ(  .31 ޤާނޫނ ެގ  އެްއވެސް  މާއްދާަގއި   26މި    ވާވަނަ 
ހ އްދަ  ޮގތ ެގމަ ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ފަރާތެއް   ދޫކޮށްފައިވާތިން 

ނ ސީދާޮގތ ންވިޔަސް   ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ންިވޔަސް  ދެއްކ މަކީ  ކަމަށް 

 މަނާކަމެކެވެ.  

ފަރާތެްއެގ )ށ(   ޚިލާފ ވާ  އާ  )ހ(  މާއްދާެގ    100,000/ -  އަދަބަކީ  މި 

 ވެ. ކ ރ މެމަނާރިޖޫކ ން )އެއްލައްކަ( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ  ނޫން ޢަދަދަ

އަމ ރާއި  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ގެ 
އަމ ރ    ހ އްޓާލ މ ގެ  މަސައްކަތް 

 ނެރ ން 

ހ ންނަ  އަންނަނިވި   )ހ(  .32 ތަންތަނ ަގިއ  މަސައްކަތްކ ރާ  ޙާލަތްތަކ ަގއި 
ަމސައްކަތް   އަމ ރ ކ ރ ާމއި،  އަންަގއި  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ކަންކަން 

ބާރ  އަމ ރ ކ ރ މ ެގ  އަންަގއި  ޖެނެކްޑިރެ  ހ އްޓާލ މަށް   ށް ލަރަޓަރ 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

ޙާލަތ     މަސައްކަތްކ ރާ  (1)    ތަނެއްެގ  ޮގތ ން  ެއއްެވސް  ހ ރި 
ބޭނ ންކ ރާ   ތަނ ަގއި  ކ ރާ  މަސައްކަތް  ނ ވަތަ 

އިކ އިޕް ނ ވަތަ  މަން މެޝިނަރީއެއް،  ޕްލާންޓެއް،  ޓެއް، 
އެތަނ ަގިއ  އެނޫންވެސް   ޮގތަކ ން  ބޭނ ންކ ރެވޭ  އެްއޗެއް 

ހިންނ ކ ރާ މަސައްކަތެއް   ޕްރޮސެސްެއއް އެތަނ ެގ  ވަތަ  ާގ 
ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ޞިއްޙަތާިއ  މ ވަްއޒަފ ންެގ 

 ؛ކަށަވަރ ވާނެ ފަދައަކ ން ކ ރިައށް ނ ެގންދެވ ން

ެއއްވެސް    (2)    ވާޖިބަކާ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ނ ވަތަ ؛ މީހަކ  ޚިލާފ ވ ން

ކޮށްލާފައިވާ  އެްއވެސް މީހަކ  ކ ރި ކަމަކީ ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫ  (3)   
މަސައްކަތ   ސަބަބ ން  އެކަމެްއެގ  މާޙައ ލ ަގިއ    ެގކަމަކީ، 
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ސަލާމަ ޞިއްޙީ  މ ވަްއޒަފ ންެގ    ތާއި މަސައްކަތްކ ރާ 
ރައްކާތެރިކަމަށް ައސަރ ކ ރާ ނ ވަތަ އަސަރ ކޮށްފާނެ ކަެމއް 

 ން. ޤަބޫލ ކ ރެވ  ލަށްކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

މާއްދާެގ )ށ(   ފަ  މި  އަންނަނިވި  މައްޗަށް  ދަށ ން،  ރާތްތަކ ެގ 
ނ ވަތަ  އަމ ރެްއ  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ގ ޅޭޮގތ ން  ތަނާ  މަސައްކަތްކ ރާ 
ޖެނެރަލަ  ޑިރެކްޓަރ  އަމ ރެއް  ހ އްޓާލ މ ެގ  ށް  މަސައްކަތް 

 ވިދާނެއެެވ. ނެރެ

މަސައްކަތް    (1)    ނ ވަތަ  ކޮންޓްރޯލް،  ތަނ ެގ  މަސައްކަތްކ ރާ 
ނ ަވތަ ކ  މަސައްކަތްތަކ ެގ  ކ ރެޭވ  ތަނ ަގއި  ރާ 

 ؛  މަސައްކަތްކ ރެވޭ ޮގތ ެގ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ކޮންމެ މީހެއް

ތަނ ަގިއ   (2)    މަސައްކަތްކ ރާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ސަލާމަތްތެރިކަމާއި   މ ަވްއޒަފ ންެގ ޞިއްޙީ  މަސައްކަތްކ ރާ 

ޙަވާލ ކ ރެ  ޒިންމާ  ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ  ވިފަިއވާ  ރައްކާތެރިކަން 

 ނ ވަތަ ؛ ކޮންމެ މީހެއް

މ ަވއްޒަފ ންެގ  މަސައްކަ  (3)    ަމސައްކަތްކ ރާ  ތަނ ަގއި  ތްކ ރާ 
ނ ރައްކަލެްއ   ރައްކާތެރިކަމަށް  ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި 
ކޮންމެ  ކޮށްފާނެފަދަ  ކަމެއް  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ކ ރިމަތިކ ރ ވާ 

 .މީހެއް

ނިިވ  ނަްއަގއި އަންމި މާއްދާެގ ދަށ ން ނެރޭ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ އަމ ރެ )ނ(  

 . ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ

ރައްދ   (1)    ކަންކަން ާވ  އަމ ރ   ކ ރަންޖެހޭ  ފަރާތ ން 

 : ޮގތ ންއެ  ؛ހިމަނާފައިވ ން

    i.   ްއިޞްލާޙ ކޮށ ނ ރައްކަލެްއ  ، އެންމެހައި 
މަސައްކަތްކ ރާ ނ ވަތަ  ޮގތް   މަސައްކަތް 
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ސަލާމަތްތެރިކަމާއި   ޞިއްޙީ  މ ވަްއޒަފ ންެގ 
ެގންދިމ ެގ  ރައްކާތެރިކަ ކ ރިައށް  ާމއެކ  

 ؛މަގ ފަހިކޮށްދިނ މަށް އެންގ ން

    .ii   ޭއަދާކ ރަންޖެހ ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ   ޒިންމާއެއްމި 

 ނ ވަތަ ؛ އަދާކ ރ މަށް އެންގ ން 

    .iii   މާއްދާެގ )  (ހ)މި  ނަންބަރ ަގއި 3ެގ  ވަނަ   )
ނ ކޮށް    ންކ ރާބަޔާ ނ ވަތަ  ކ ރ މަށް  ކަެމއް  ފަދަ 

 ންގ ން. ދޫކޮށްލ މަށް އެ

އަދި  އަމ ރ   (2)    ތާރީޚ   ފަށާނެ  އަމ ރ ަގިއ    ތަންފީޛ ކ ރަން  އެ 
މ އްދަތ  ކ ރ މަށްދެވޭ  ކަމެއް  އެ   ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ   އަދި 

ތާރީޚ ން  ތަންފީޛ ކ ރާ  ައމ ރ   ފަށާނީ  ގ ނަން  މ އްދަތ  

 . ފެށިެގންނެވެ

އަމ ރެއްަގއި  މި )ރ(   ހ އްޓާލ މ ެގ  މަސައްކަތް  ނެރޭ  ދަށ ން    މާއްދާެގ 

 ނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ. ނައަން

އަންނަނިވި ޮގތަކ ންކ ރެ  އަމ ރ  ރައްދ ކ ރެވިފަިއވާ ފަރާތ ން    (1)   

 ؛ވަގ ތ ން މަސަްއކަތްތައް ހ އްޓާލ މަށް އެންގ ން ޮގތަކަށް  

    .i ިތަ ނ ވަ؛ މ އްދަތެއް ނެތް ޮގތެްއަގއ 

    .ii  ްއިޞްލާޙ ކ ރ މަށ ނ ރައްކަލެްއ  އެންމެހައި 
މަސައްކަތްކ ރާމަސަ ނ ވަތަ  ޮގތް   އްކަތް 

ސަލާމަތްތެރިކަމާއި   ޞިއްޙީ  މ ވަްއޒަފ ންެގ 
ެގންދި ކ ރިައށް  މ ެގ   ޔ ރައްކާތެރިކަާމއެކ  

ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ޮގތ ން  މަގ ފަހިކޮށްދިނ މ ެގ 
ޑިރެކްޓަރ ކަންކަން   ށް ޖެނެރަލަ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 
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 .ޤަބޫލ ކ ރެވޭ މިންވަރަކަށް ކ ރެވެންދެން

 އަމ ރ  ތަންފީޛ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ  ބާޔާންކ ރ ން.  (2)   

ނެރޭ   )ބ(   ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  މި 
އަމ ރަކަށް   ހ އްޓާލ މ ެގ  މަސަްއކަތް  ނ ވަތަ   ތަބާނ ވާއަމ ރަކަށް 

ކަ ފަރާތެއްެގ މިނަށްއަދަބަކީ،  ބޮޑ   ކ ޑަ  ެއފަރާތެއް  މ ެގ  ބަލައި، 

ރ ފިޔާއާއި  )ފަސްހާ  -/5,000   )ފަސްލައްކަ( -/50,000ސް( 
ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ. އަދި އެ ެއންގ މަށް 

  )ތިނެއް   3ޖޫރިމަނާ ކ ރި ޢަދަދ ެގ % ތަބާނ ވާ ކޮންމެ ދ ވަހަކަށް،

 .ވޭނެެއވެއިންސައްތަ( އިތ ރަށް ޖޫރިމަނާކ ރެ

އަމ  )ޅ(   ިއޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ފަރާތަކ ން  ނ ވަތަ  ރަކަށް އެްއވެސް 
އަމ ރަކަށް   ހ އްޓާލ މ ެގ  އަންނަނިވި   ތަބާނ ވެއްޖެނަމަމަސައްކަތް 

 ލިބިެގންވެެއވެ.  ށްޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަ

ވަދެ   (1)    ތަނަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  ަވގ ތެއްަގއި    އެކަށީެގންވާ 
ތަންފީޛ  އަމ ރެއް  ކޮންމެ  ކ ރ މަށް  އެފަދަ  ކ ރަންޖެހޭ 

 އަދި ؛ ކ ރ ންކަމެއް ކަތެއް ނ ވަތަ މަސައް

ސަރަ  (2)    އެއްެވސް  ހ އްޓ ވ މަށް ހަހ އްދަނެތި  ވަނ ން  އްދަކަށް 
މެޝިނަރީ ހިނާގ  ައމ ރެއް  އެފަދަ  ހ އްދަނެތި  ، ނ ވަތަ 

ބޭނ ންކ ރ ންމައިކ އިޕް ެއއްޗެއް  ނ ވަތަ  ޕްލާންޓް   ންޓް، 
އަމ ރެްއ  އްޓ ވ މަށް  ހ  އެ  ނެރެފައިވާނަމަ،  އަމ ރެއް 

    .އެކަށީެގންވާ ފިޔަވަޅ  އެޅ ންރ މަށް ތަންފީޛ ކ 

ކ ރ މަށް( ޅ)މާއްދާެގ    މި )ކ(    ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ަގއި 
ކޮންމެ   ކ ރާ  ޖެނެރަލް  ޒިންމާވާނީޑިރެކްޓަރ   ޚަރަދަކަށް 
ތް ހ އްޓާލ މ ެގ އަމ ރެއް  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ އަމ ރެއް ނ ވަތަ މަސައްކަ

ފަރާ އެ  ރައްދ ވާ  އަދި  ޚަލާސްކ ރަންދެން  ތަކ ންނެވެ.  ދައްކާ  ޚަރަދ  
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 .ައދާކ ރަންޖެހޭ ދަރަންޏެކެވެ ށްސަރ ކާރަ އެއީ އެފަރާތ ން

މާއްދާެގ   )އ(    ޑިރެކްޓަރ    ( 2)ެގ  ( ޅ)މި  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ 
ސަރަ ައޅާފަިއވާ  ފިޔަވަޅ    އެއްމެޝިނަރީ  ނ ވަތަ، އްދެއްހަޖެނެރަލް 

މެދ   އްޕްލާންޓެނ ަވތަ  ،  މަންޓެއް ިއކ އިޕްނ ވަތަ   އެްއޗަކާ   ނ ވަތަ 
ސަރަ އެ  އެނިގހ ރެ  ފިޔަވަޅ   ވަދެފިހައަޅާފަިއވާ  މީހާ    އްދަކަށް 

މެޝިނަރީ އެްއޗެްއ  މަންއިކ އިޕް ، ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ޕްލާންޓް  ޓް، 
ބޭނ ންކޮށްފި   ޮބޑ  އަދަަބކީ  ފަރާތެއްެގހ އްދަނެތި  ކ ޑަ  މިނަށް ކަމ ގެ    

އެފަރާތެއް   ރ ފިޔާއާއި    -/5,000ބަލައި،   -/50,000)ފަސްހާސް( 

 ވެ.ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެ )ހާސްންސާސް ފަ(

ނިންމ ން  ޖެނެރަލްގެ    ޑިރެކްޓަރ 
   މ ރާޖަޢާކ ރ ން 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .33 ޖެނެރަލް    32މި  ޑިރެކްޓަރ  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ވަނަ 
 ސަބަބ ން އަސަރ ކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއްާވނަމަ އެ ނެރެފައިވާ އަމ ރެްއެގ

 ، )ސާދަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި   14ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ނ   ނެރ ރ   އަމ 
ގަވާއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މައްސަލަެއއް  އެ 

ޮގތ ެގމަތިން   އަދި ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  މިނިސްޓަރަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
ހ ށަހެޅ މަކާ އެ ހ ށަހެޅޭ  ބާޠި  ޮގތ ން  އަމ ރ   އެ  ކ ރ ން ލ  ގ ޅިެގން 

 ނެއ މ ެގ ބާރ  މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ބަދަލ ެގނ ވަތަ އަމ ރަށް 

ކަމެްއ   )ށ(   މިނިސްޓަރަށް ވަކި  ގ ޅިެގން  އަމ ރަކާއި  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ 
ަވކިޮގތެއް   މިނިސްޓަރ   އެއްނަމަ އެ މަސައްލަިއގައިމައްސަލަ  ހެޅޭހ ށަ

   ކ ރ ން ފަސްކ ރަންވާނެެއވެ. ތަންފީޛ ނިންމަންދެން އެ އަމ ރ 

ހ މަސަ )ނ(   މިނިސްޓަރަށް އްކަތް  ގ ޅިެގން  އަމ ރަކާ  އްޓާލ މ ެގ 
މައްސަލައެ  މައްސަލަިއގައިހ ށަހެޅިފައިވާ  އެ   ިމނިސްޓަރ    އްނަމަ، 

ނިންމަންދެން   އަސަރ ކޮށްފައިާވ  އެ  ވަކިޮގތެއް  ގ ޅިެގން  އަމ ރާ 
ޢަމަ އެއްޮގތަށް  އަމ ރާ  އެ  ެގންދަންވާނެއެވެ.  ފަރާތ ން  ލ ކ ރަމ ން 

ހ އް މަސައްކަތް  ބާޠި  ޓާލ މ ގެ އަދި  ނ ވަތަ ލ އަމ ރ   ކ ރެވެންދެން 

 އަމ ރަށް ބަދަލ ެގނެވެންދެން ެއ އަމ ރ  ތަންފީޛ ކ ރަންވާނެެއެވ.
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 ވަނަ ބާބ  ހަ 
 ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ން 

ލ ެގ  މަސަްއކަތ ެގ ާމޙައ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގމަތިން  މި ޤާނޫނ ަގއި   )ހ(  .34 ކ ރ ން އިންސްެޕކްޓަރ ން ޢައްޔަން 
ރައްކާތެރިކަން  ސަލާ ޞިއްޙީ  ބަލައި މަތާއި  ޤާއިމ ކ ރެވިފަިއވާކަން 

ހެލްތް އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންކ ރާ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  މޮނިޓަރކ ރާނީ  

  ންނެވެ.އެންޑް ސޭފްޓީ އިންސްޕެކްޓަރ  

ދަށ ން )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ކޮށްފަިއވާ  ންޢަްއޔަ  މި 
ދަ  ނަށްއިންސްޕެކްޓަރ ން ޤާނޫނ ެގ  ހަދާމި  ަގާވިއދ ަގިއވާ  ށ ން   
ކާޑެއް ޮގތ ެގމަތިން   އަންގައިދޭ  އިންސްޕެކްޓަރ ންކަން  ، އޮތޯރިޓީެގ 

 ދޫކ ރަންވާނެެއވެ. އޮތޯރިޓީން 

ލިބިގެންވާ   އިންސްެޕކްޓަރ ންނަށް 
 ބާރ ތައް

ކަ )ހ(  .35 އަންނަނިވި  ތެރޭަގިއ  ފާސްކ ރ މ ެގ  ބާރ   ބަލައި  ކ ރ މ ެގ  ންކަން 

 ވެެއވެ. އިންސްޕެކްޓަރ ންނަށް ލިބިެގން 

ތަނަކަށް  (1)    ކޮންމެ  ތަނެއްެގ   މަސައްކަތްކ ރާ  އެފަދަ  ނ ވަތަ 
ތަނަކަށް   ޤަބޫލ ކ ރެޭވ  ކަމަށް  އެކަށީެގންާވ  ބައެއް 

 ނ ވަތަ  ؛ވަދެ ބަލައިފާސްކ ރ ންވަގ ތެްއަގއި  

މާއްދާެގ    (2)    ައކ ރ މި  )މި  ނަންބަރ ަގ1ެގ  ވަނަ  ިއ ( 
މެޝިނަރީތަ ހ ރި  ތަންތަނ ަގިއ  ކާއި،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ތަކެތި މަންކ އިޕްއި އެހެނިހެން  ޕްލާންޓ ތަކާއި،  ޓ ތަކާއި، 

 ؛ބަލައި ފާސްކ ރ ން

ބަލަހައްޓާ އަދި މި  މަސައްކަތްކ ރާ   (3)    ޤާނޫނ ެގ    ތަންތަނ ަގިއ 
މަސައްކަތްކ ރާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ތަނ ެގ  ތަން  ދަށ ން 

ސެޑ ތަކާއިރެކޯ އަދި  ތަކާއިޓްފިކެޓް،  ނޯޓިސްތައް   ،
ލިޔެކި އަންަގިއ، ޔ ންތައްއެހެނިހެން  ހ ށަހެޅ މަށް  ބަލައި   

 ؛އެފަދަ ލިޔ ންތައް ބަލައިފާސްކޮށް ކޮޕީ ހެއްދ ން
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މަސައްކަތްމަސައްކަ  (4)    ނ ވަތަ  ތަނ ެގ  ފަރާތްތަކާ ތްކ ރާ  ކ ރާ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ޤާނޫނ ަގއި  މި   އެންމެހައި ގ ޅޭޮގތ ން 

ބަލައި  ކަންކަ ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި  ކ ރަމ ންދާކަން  ން 

 ؛ރ ންޤީގ ކ ހްތަ

ިއންސްޕެކްޓަރ   (5)    ތަނ ން  ސ ވާލ ކ ރާ މަސައްކަތްކ ރާ    ން 
މަސައްކަތްކ ރާ   ވަޒީފާދޭ   ތަކ ން،ފަރާ ނ ވަތަ    ފަރާތ ެގ 

ަމޢ  ފަރާތ ެގ  ހިންާގ  އެނޭގ  ލޫތަން  އެފަރާތަށް  މާތ  

 ؛މިންވަރަކަށް ދިނ މަށް އެންގ ން 

ތަނ   (6)    ަމސައްކަތްކ ރާ  ބޭނ މ ަގއި  ނ ވަތަތަޙ ލީލ ކ ރ މ ެގ   ން 
ބޭރ ކ ރާ މާޙައ ލ ން  ސާމްޕަލް   މަސައްކަތ ެގ  ތަކެތީެގ 

  ؛ނެގ ން

އަޑ   (7)    މާޙައ ލ ަގިއ  މިންވަރ ،   ހ ރި  މަސައްކަތ ެގ 
ފިނިހޫނ މިން އަދި ނ ރައްކާތެރި ، އަލިކ ރެވިފަިއވާ މިންވަރ 

ބެލ ން   މިންވަރ   ހ ރި  މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ މާއްދާ  އަދި 
ތަކެއްޗަށް  މި  ހ ށަހެފަރާތްތައް  މިންވަރ    ޅިފައިވާ 

 ؛ދެނެަގތ ން

މަސައްކަތް  (8)    ތަނ ަގއި  ކ ރަމ ންެގންދާ   މަސައްކަތްކ ރާ 
މާޙައ ލ ަގިއ   މަސައްކަތ ެގ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ެގ 

ާގފައިވާ ެއކްސިޑެންޓެއްެގ ސަބަބ ން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ނހި
ނ  އަދި  ވަތަ  މީހ ން،  ގ ޅ ންހ ރި  މާޙައ ލާއި  މަސަްއކަތ ެގ 

ބައްޔެއްކަމަށް   އްކަތ ެގމަސަ ޖެހ ނ   ސަބަބ ން  މާޙައ ލ ެގ 
ބައްޔަކަށް ކްލިނިކެްއަގިއ    ލަފާކ ރެވޭ  ނ ވަތަ  ހޮސްޕިޓަލް 

މަޢ ލޫމާތާ ފަރާތްތަކ ެގ  މެޑިކަލް ފަރ ވާދެމ ންެގންދާ  އި 
ލިނިކްތަްއ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި، ކް  ރެކޯޑްސް

 ؛އަދި މޯޗަރީތަކަށް އެންގ ން
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އެތަނ ަގއި އްކަތްކ މަސަ  (9)    ދެނެަގތ މަށާއި  ޙާލަތ   ތަނ ެގ  ރާ 
ޕްރޮސެސްތަނ ންބޭ ސަބަބ ންކ ރެވޭ    މަސައްކަތް   ކ ެގ 

ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި  ފަރާތްތަކ ެގ  ކ ރަމ ންެގންދާ 
ބެލ މަށްޓަކައި  ކ ރިމަތިވޭތޯ  ނ ރައްކަލެްއ  ރައްކާތެރިކަމަށް 

 ؛ންވާ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ނެގ ންބޭނ 

އެްއވެސް  ކަށް ބޭނ ންވާ  ޤަޤީޙްވޭ ތަ ށ ން ކ ރެ މި ޤާނޫނ ެގ ދަ  (10)   
ބޭނ ންވެއްޖެ  އަދި  އެންގ ން  ހ ށަހެޅ މަށް  އެްއޗެއް 
ބެލ މ ެގދަށަ ިއންސްޕެކްޓަރ ެގ  ެއއްޗެއް  އެ   ށް ހިނދެއްަގއި 

 އަދި؛ ެގންދިއ ން

ކާކ ކަން އަންގައިދޭ    މަސައްކަތްކ ރާ ތަނ ން ދިމާވާ ފަރާތަކީ  (11)   

 . އެންގ ން ކ މަށްދެއް ހެއްކެއް ނ ވަތަ ލިޔ މެއް 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އިންސްޕެކްޓަރ ންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރ ެގ ދަށ ން    މި )ށ(  
ވަނ ަމށް   ތަނަށް    ނ ވަތަ  ބަލައިފާސްކ ރ މަށް ނ ވަތަ  މަސައްކަތްކ ރާ 

  ްއކަތްކ ރާސާމްޕަލް ނެގ މަށް އަދި އެ މަސަ  ނ ވަތަ  ޤީޤ ކ ރ މަށްޙްތަ
ބޭނ  ކަންކަމ ަގއި  އެހެނިހެން  އެހީތަނާގ ޅޭ            ކަމާއިތެރިންވާ 

ތަނ  މަސަްއކަތްކ ރާ  މ ަވއްޒަފ ން  އެއްބާރ ލ ން  އެންމެހައި  ެގ 

  .ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ

ގ ޅިެގން  (ނ)   މަސައްކަތްތަކާ  އިންސްޕެކްޓަރ ންެގ  ފާސްކ ރާ  ބަލައި 

 ސް ފަރާތަކ ން ކޮށްެގންނ ާވނެއެވެ.  އަންނަނިވި ފަދަ ޢަމަލެއް އެްއވެ

ން އިންސްޕެކްޓަރ ެގ ޒިންމާ އަދާކ ރ މަށް  ެގ ދަށ ޤާނޫނ   މި  (1)   

 ؛ހ ރަސްއެޅ ން ނ ވަތަ ޒިންމާ ައދާކ ރ މަށް ދަތިކ ރ ން

އެންގ ަމކަށް   (2)    އަންާގ  އިންސްޕެކްޓަރ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ހ ށަހެޅ މަށްޕެޢަމަލ ނ ކ ރ ން ނ ވަތަ އިންސް  އަންާގ ކްޓަރ  

ސެޓްފިކެޓްތަކާއިރެކޯޑް ނ ތަކާއި ،  ނޯޓިސް  ލި،  ޔ މެއް ވަތަ 
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 ؛ހ ށަނޭޅ ން

މަސައްކަތްކ ރާ  ވަޒީފާދޭ  (3)    ނ ވަތަ  ހިންާގ   ފަރާތަކީ  ތަން 
އެނޭގނެ  ފަރާތަކީ   ފަރާތެއްކަން  ނ ދީ ކޮން  މަޢ ލޫމާތ  

 ؛ހިފެހެއްޓ ން

ފަރާތެއް   (4)    ނ ވަތަ   ،ވަކި  ފާސްކ ރ މަށް  އިންސްޕެކްޓަރ  

ހާޒިރ ވ މަށް އިން އެންގ މަކަށް  އަންާގ  ސްޕެކްޓަރ  
ނ ވަތަ    ސްއެޅ ންހ ރަ ފޮރ ވ ން  ކަމެއް  ނ ވަތަ  އެއިން 

 . މަސައްކަތްކ ރ ން ކ ރަން

ަގއި )ރ(   )ނ(  މާއްދާެގ    ފަރާތެއްގެ ކ ރާ  ޢަމަލެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    މި 
ިމނަށް   ބޮޑ   ސްހާސް( ވީ )ފަންސަ   -/25,000އަދަބަކީ ކަމ ެގ ކ ޑަ 

 ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ. ށްވ ރެ ބޮޑ ނޫންރ ފިޔާއަ

ކ ރ މ ގެ ކޯޓ  އަމ ރ   ލައި ފާސްބަ
 ހޯދ ން 

)  35ޤާނޫނ ެގ  މި   )ހ(  .36 މާއްދާެގ  ެގ  ހވަނަ  ނަންބަރ ެގ 1)(  ވަނަ   )
ބަލައި  ނަމަވެސް،  ލިބިދީފައިވީ  ބާރ   ފާސްކ ރ މ ެގ  ބަލައި   ދަށ ން 

ތަނެްއެގ ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ   ފާސްކ ރ މަށް ތަނަކަށް ވަނ މަށް، އެ
ހިންާގ ހ އްދަނ ދީ  އެތަން  ޤާނޫނ ެގ ފިނަމަ  ފަރާތ ން  މި  އޮތޯރިޓީން 

ދަށ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މަށް އެތަނަކަށް ވަންނަންވާނީ 

 .ކޯޓ  އަމ ރެްއެގ ދަށ ންނެވެ

ބަޔާން )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ނެރެދިނ މަށް  މި  އަމ ރެއް  ކޮށްފައިވާފަދަ 
ޙާލަތްތަކ ންކ  އަންނަނިވި  ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަކަށް  ރެ  ކަމާބެހޭ 

 .ތެއްަގއި ކޯޓ ން އެފަދަ އަމ ރެއް ނެރެދޭންވާނެެއވެޙާލަ

ވަނ މަކީ،   (1)    ތަނަކަށް  ބޭނ ންވާ  ފާސްކ ރަން  ބަލައި 
ބޭނ ން ބަލާއިރ ،  ަމއްޗަށް  ސަބަބ ތަކ ެގ  ތެރި އެކަށީެގންވާ 

ވަދެވޭ  އެތަނަށް  ބޭނ ންތެރިކަމަށް   ކަމެއްކަމަށާއި  ޮގތްވ ން 

 ؛ޤަބޫލ ކ ރެވ ންކޯޓަށް 
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ވަދެ  އެތަނަ  (2)    ބަލަންޖެހޭ ށް  ތަޙ ލީލ ކޮށް،  ޓެސްޓ ތައްކޮށް، 
ނ ވަތަ  ީވޑިޯއކ ރ ން  ފޮޓޯނަަގިއ،  ބަލައި،  ބެލ ންތައް 

ކަމަށް   ހޯދަންޖެހޭ  ހޯދ ންތައް  ކޯޓަށް ހޯދަންޖެހޭ 

 ؛ންޤަބޫލ ކ ރެވ 

ނެގ ން    (3)    ސާމްޕަލް  އެްއޗެހީެގ  ފެންނަ  އެތަނ ން 

 .ޤަބޫލ ކ ރެވ ންކޯޓަށް ބޭނ ންތެރިކަމަށް 

މަޢ ލޫމާތ   ކާތެރިކޮރައް ށްފައިވާ 
 ހާމަ ނ ކ ރެވޭނެ ފަރާތްތައް 

އި )ހ(  .37 ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ްއޔަތ  ަމސްއޫލި  ންޓަރ ކްސްޕެންމި 
އެހެން  ރައްކާތެރި   އަދާކ ރާކ ރ މ ަގއި  ކޮށްފައިާވ  ފަރާތަކާގ ޅޭ 

އަންނަނިވި   ލިބިފައިވާނަމަ،މަޢ ލޫމާތެއް   މަޢ ލޫމާތެއް  އެފަދަ 

 .ތަކަށް ހާމަކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެފަރާ ންޙާލަތްތަކ ަގއި މެނ ވީ އެހެ

މަޢ ލޫމާތާގ ޅޭ    (1)    އެ  ހ އްދަ  ހާމަކ ރ މ ެގ  މަޢ ލޫމާތެއް  އެފަދަ 

   ނ ވަތަ؛ ންފަރާތަކ ން ލިޔ މ ން ހޯދ 

މަޢ ލޫމާ  (2)    މިއެފަދަ  ހާމަކ ރަނީ  ހިންގ މ ެގ   ތެއް  ޤާނޫނ  

 ނ ވަތަ ؛ ނ ވަތަ ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ބޭނ ަމށް ކަމ ަގިއވ ން

ނ ވަތަ ޢ ލޫމާތެއް ހާމަކ ރަނީ އެ މަޢ ލޫމާތ  ކޯޓ ،  އެފަދަ މަ  (3)   
ބާރ   ނ ވަތަ  ޓްރައިބިއ ނަލް،   ޤާނޫނީ  ނ ވަތަ  އޮތޯރިޓީ 

ރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ހ ށަހެޅ މަށް ނ ވަތަ އެފަދަ ފަ

 ޖަވާބ ދާރީވ މަށް ކަމ ަގއިވ ން. 

ޚިލާފ ވާ )ށ(   އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  ފަރާތެއްެގ  މި  ކަމ ެގ   ، އަދަބަކީ  
ބަލަިއ  ކ  ރ ފިޔާއާިއ    -/5,000ޑަބޮޑ މިނަށް  )ފަސްހާސް( 

ޢަދަދަކ ން    -/20,000 ދެމެދ ެގ  ރ ފިޔާއާ  )ވިހިހާސް( 

 ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ. 

އިން (ނ)   ބޭނ މަށް  މާއްދާެގ  ނ ވަތަ މި  ސަބަބ ން  ވ މ ެގ  ސްޕެކްޓަރަކަށް 
އޭނާެގ ސަބަބ ން  އަދާކޮށްފަިއވ މ ެގ  ޒިންމާ    އިންސްޕެކްޓަރެއްެގ 
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ލިޔ މެރެދަށ ަގިއވާ    ބާރ ެގ އެހެންވެސް    އްކޯޑެްއ،  ނ ވަތަ 
މީހަކަށް ލިބ މ ެގ ފ ރ ޞަތ    ލޫމާތެއް އެހެންޢ ސިއްރ ކ ރެވިފަިއވާ މަ

ެއއީ  ފަހިވ ން ކ ރެވިފަވެސް  ހާމަކ ރައްކާތެރި  މަޢ ލޫމާތ   ރ ން ިއވާ 

 ހިމެނެެއވެ.   ކަމ ގައި

 ކަމ ަގއި ބ ނެފައި  "ޢ ލޫމާތ އްކާތެރިކ ރެވިފަިއވާ މަރަ "މި މާއްދާަގއި   (ރ)  
އެފަދަ މަޢ ލޫމާތެއް ހާމަކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ެއ މަޢ ލޫމާތަކާ   ،އެވަނީ 

ެއކަށީެގންވާ ހާމަވެދާނެކަމަށް  ސިއްރެއް  ިވޔަފާރީެގ  ފަރާތެްއެގ   ގ ޅޭ 
ިވޔަފާރީެގ   ކ ރާ  އެފަރާތަކ ން  ނ ވަތަ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ޮގތެްއަގިއ 

އަސަރެއްކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ  ފަދަ   ޤަބޫލ ކ ރެވޭކަމަށް    ގ ޅ ންތަކަށް 

 އި، އެފަރާތްތަކ ން ޒާތީ މަޢ ލޫމާތަށެވެ.މަޢ ލޫމާތ ތަކާ

 ވަނަ ބާބ  ހަތް 
 ޤ ކ ރ މާއި، އެކްސިޑެންޓް ރިޕޯޓ ކ ރ ން ޤީ ޙް ތަކާއި މަސައްކަތާއި ގ ޅިފައިވާ ބަލިތައް ތަ ސާ ނ ރައްކާތެރި ހާދި 

އެސްސިޑެންޓް ނ ވަތަ  
ހާދިސާ ނ ވަތަ   ނ ރައްކާތެރި 

 ޤީޤ ކ ރ ން ޙް ތަ ރ ންބަލި ފެތ  

ހާދިސާެއއް  ނ ވަތަ    އެކްސިޑެންޓެއް  .38 ނ ވަތަ ހިނގައިފިނަމަ  ނ ރައްކާތެރި 
ތަނެްއަގއި   މަސަކަތްކ ރާ  ބައްޔެއް  ގ ޅ ންހ ރި    ފެތ ރޭކަން މަސައްކަތާއި 

އެކްސިޑެންޓް ޑިރެ ެއ  އަތ ވެއްޖެނަމަ  ސަމާލ ކަމަށް  ޖެނެރަލްެގ  ، ކްޓަރ 
ގ ނ ރައްކާތެރި ހާދިސާ ނ ވަތަ މަސައްކަ ދިމާވި   ފެތ ރޭންޅ ންހ ރި ބަލި  ތާއި 

ބަލައި   ޢައްޔަންކ ރާ  ކ ރ މަށް  ތަޙްޤީޤ ޙާލަތްތައް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 އަންަގންވާނެެއވެ.  ރ ންނަށްއިންސްޕެކްޓަ

ނގި ތަން،  އެކްސިޑެންޓް ހި 
ދަކަށް ބަދަލ   އްހަނ ވަތަ އެ ސަރަ

 ގެނައ ން 

ނެތި އަންނަނިވި  ހ އްދައެްއވެސް ފަރާތަކ ން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްެގ )ހ(  .39

 ކަންކަން ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 

ނ ވަތަ    (1)    އެކްސިޑެންޓެއް  މެދ ވެރިވި  މަރ ވ މަށް  މީހަކ  
ގ ޅ ން މަސައްކަތާއި  ނ ަވތަ  ހާދިސާއެއް  ހ ރި ނ ރައްކާތެރި 

މެޝިނަރީއަކަށް  ފެތ ރ މާބައްޔެްއ    ނ ވަތަ  ގ ޅ ންހ ރި 

ނ   ނ ވަތަ  ޓަކަށްމަންއިކ އިޕް އެޕްލާންޓަކަށް  ްއޗަކަށް ވަތަ 
ބަދަލ ކޮށް ؛ ެގނައ ން   އ ނިއިތ ރ ނ ވަތަ      ބަދަލ ެގނެސް، 
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 ނ ވަތަ

ނ ވަތަ   (2)    ތަން  ދިމާވި  އެކްސިޑެންޓް  ނ ރައްކާތެރި 
މަސަ ނ ވަތަ  ހާދިސާ  ބަލި ނ ރައްކާތެރި  ގ ޅ ންހ ރި   އްކަތާ 

 މެދ ވެރިވި ތަނަށް ބަދަލ ެގނައ ން.  ރ މަށްފެތ 

ނ ވަތަ )ށ(   ނ ވަތަ ނ ރައްކާ އެކްސިޑެންޓެއް  ހާދިސާއެްއ  ތެރި 

ބައްޔެ  ގ ޅ ންހ ރި  ފެތ ރ މަސައްކަތާއި  ފަދައް  އެްއ  ހާދިސާ  ން 
ފަރާތަކ ން ކަންކަން  އަންނަނިވި    މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ، ެއްއވެސް 

ވީވަރަކ ން    ތަން ހިންާގ ފަރާތ ން   މަސަްއކަތްކ ރާ،  އްޓ ވަންހ   ކ ރ ން

 މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

މަ  (1)    ނ ވަތަ    ރ ވ މަށްމީހަކ   އެކްސިޑެންޓެއް  މެދ ވެރިވި 
ގ ޅ ންހ ރި  މަސައްކަތާއި  ނ ަވތަ  ހާދިސާއެއް  ނ ރައްކާތެރި 

ނ ވަތަ  ބައްޔެްއ    ގ ޅ ންހ ރި  ފެތ ރ މާޖެހ ން 
  ނ ވަތަ  ޓަކަށްމަންއިކ އިޕްއެފަދަ    ތަނ ވަ  މެޝިނަރީއަކަށް

އެ އެއްޗެްއ    ޕްލާންޓަކަށް ނ ވަތަ އެއްޗަކަށް ބަދަލ ެގނެސް،
އެްއޗައެހެ   އ ނިއިތ ރ  ެއއަށް  ބަދަލ ކޮށް،    ކަށް  ން 

 ނ ވަތަ ؛ ެގނައ ން

ނ ވަތަ   (2)    ތަން  ދިމާވި  އެކްސިޑެންޓް  ނ ރައްކާތެރި 
މާ މަސައްކަތ ެގ  ނ ވަތަ  ހާދިސާ  އި  އ ލާ ޙަނ ރައްކާތެރި 

ބަލި   ފެތ ރ މަށް  ގ ޅ ންހ ރި  ނ ވަތަ  މެދ ވެރިިވ  ޖެހ މަށް 

 ތަނަށް ބަދަލ ެގނައ ން.

ޮގ )ނ(   ސާއެހެން  ަގއި  ތަކަށް  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ހިނދަކ ،  ބިތ ނ ވާހާ 
އެހެން ނ ވަތަ  ެގނެސް،    ލެއްބަދަ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއ 
އ ނިިއތ ރ އެްއޗަކަށް   މަސަ   ބަދަލ ކޮށް،    ްއކަތްކ ރާެގނެސްފަިއވަނީ، 

 ވޭނެއެެވ. ބެލެތަން ހިންާގ ފަރާތ ން ކަމ ަގިއ 
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)ށ(   )ރ(   އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  ކަންކަމ ެގ    އިވާކޮށްފަ ންބަޔާަގއި  މި 
ސަލާމަތްކ ރ މަށް މީހ ން  ނ ވަތަ   ސަބަބ ން،  މަސައްކަތަށް  ކ ރެވޭ 

ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ރައްކާތެރިކަން  ޢާންމ   މ ދަލ ެގ  ނ ވަތަ  ނަފްސ  

 ކަތަށް ހ ރަސް އެޅިެގންނ ވާނެެއވެ. ކ ރެވޭ މަސައް 

 ޚިލާފަށް   )ށ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާ   އަދިމި މާއްދާެގ )ހ(   )ބ(  
ހިންާގ    މަސައްކަތްކ ރާ  ެއ  ތަން  ޢަމަލ ކޮށްފިނަމަ،  ފަރާތ ން 

އަދަބަކީ   ބޮޑ     -/100,000ފަރާތެއްެގ  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  )ެއއްލަްއކަ( 

 ވެ.  ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެ

ހިނާގ   )ހ(  .40 ރާ ކޮމިޓީ ތަޙްޤީޤ ކ  މާޙައ ލ ަގިއ  ނ ވަތަ އެކްސިޑެންޓް،  މަސައްކަތ ެގ 
އ ލާއި ގ ޅ ންހ ރި ޙަކާ ނ ަވތަ މަސައްކަތ ެގ މާހާދިސާއަ  ނ ރައްކާތެރި

ސަބަބ ތަކާއި،   މެދ ވެރިވި  ދިމާވާން  އެކަމެްއ  ގ ޅިެގން،  ބައްޔަކާއި 
ދެނެަގތ މަށްޓަކަިއ   މިނިސްޓަރަށް މަށްކ ރ ޤ ތަޙްޤީޙާލަތްތައް   ،

 އެކ ލަވާލެވިދާނެއެވެ. ކޮމެޓީއެއް  

ބަޔާންކ ރާ )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  އެކ ލަކޮމެ  މި  ޮގތާޓީ  ިއ، ވާލާނެ 
ބާރ ތަކާއި   ކޮމެޓީ  ޒިންމާތަކާކޮމެޓީެގ  މިނިސްޓަރާއަދި  ިއ  ން 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ   ޮގތް، މި  ރިޕޯޓ ކ ރާނެ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ަގާވއިދ ަގއި 

ނ ރައްކާތެރި   އަދި  އެކްސިޑެންޓް 
 ހާދިސާތައް ރިޯޕޓ ކ ރ ން 

 ހިނާގ އެކްސިޑެންޓް، ނ ރަްއކާތެރި ހާދިސާ ތަނ ަގއި  ކ ރާކަތްމަސައް )ހ(  .41
ނ ވަތަ މަސައްކަތާއި ގ ޅ ންހ ރި ބައްޔަކާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ ، ޑިރެކްޓަރ 

ފައިާވ  ކޮށް ރަޖިސްޓްރީވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް ނ ވަތަނ ވަތަ    ށްޖެނެރަލަ
ނ ވަތަ   ފަރާތަކަށް  ޚިދ މަތްދޭ  ފަރާތަކަށް   އެޞިއްޙީ  ނޫންވެސް 

 ކ ރެވިދާނެެއވެ.  މ ކ ރ ަމށް ލާޒިތަ ރިޕޯޓ އެންގ މަށް ނ ވަ

ނ ރައްކާތެރި   )ށ(   އެކްސިޑެންޓް،  ރިޕޯޓ ކ ރަންޖެހޭ،  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 
ބަލިތައް،  ނ ވަތަހާދިސާ   ގ ޅ ންހ ރި  ރ މާގ ޅޭ  ރިޕޯޓ ކ    މަސައްކަތާއި 
ގަވާއިދ ަގިއ    އ ސޫލ ތައް ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
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 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޒިންމާ މާއްދާެގ  މި )ނ(   ރިޕޯޓ ކ ރ މ ެގ  ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއާވ  )ހ(   
ެއކަން ރިޕޯޓ     ނ ކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތެއްގެ މަތިކ ރެވިފަިއވާ ފަރާތަކ ން 

ރ ފިޔާ  -/5,000އަދަބަކީ   ނޫން )ފަސްހާސް(  ބޮޑ   އަށްވ ރެ 

 ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

މަ )ހ(  .42 ޢާންމ ކ ރ ން   ޓ ރިޯޕތަޙްޤީޤ   ޑިރެކްޓަރ ންމ ހި  ނޭ ހިމެ  ތ  ޙަލަޞްޢާންމ   ކަމެއްކަމަށް  މ  
ވަނަ މާއްދާެގ    38ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މި ޤާނޫނ ެގ    ށްޖެނެރަލަ
އެކްސިޑެންޓެއްތަޙްޤީޤ ދަށ ން   އްކާތެރި  ނ ރަ  ނ ވަތަ  ކ ރެވިފައިވާ 

ރިޕޯޓެއް،   ބައްޔަކާބެހޭ  ގ ޅ ންހ ރި  މަސަްއކަތާއި  ނ ވަތަ  ހާދިސާއެއް 

 ވެ. ވިދާނެއެ އެކ ލަވާލައި ޢާންމ ކ ރެ

ބަޔާންކޮ )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ރިޕޯޓ ށްމި  ޢާންމ ކ ރ މ ެގ    ފަިއވާ 
އެކްސިޑެންޓެްއ،  ހާދިސާއެްއ    ނ ވަތަ  މަޤްޞަދަކީ،  ނ ރައްކާތެރި 

ންހ ރި ބައްޔެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކ ރާރ ވ ން ނ ވަތަ މަސައްކަތާ ގ ޅ 

 ހ އްޓ ވ ން ނ ވަތަ މަދ ކ ރ ެމވެ. 

ނިމ މ ގެ   ތަޙްޤީޤ މާއްދާެގ ދަށ ން ކ ރިއަށްދާ  ވަނަ 38 މި ޤާނޫނ ެގ )ނ(  
ނިމ މަށްފަހ  ނ ވަތަ  ބަޔާންކ ރާ   ަގއި ކ ރިން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ   މި 

 ޢާންމ ކ ރެވިދާނެއެވެ.  ރިޕޯޓ 

ނ ރަްއކާތެރި ހާދިސާއެއް ނ ވަތަ ަމސައްކަތާ  ނ ވަތަ  ޑެންޓެްއ،  އެކްސި  )ރ(  
ހި ރިޕޯޓެއްަގއި  ބައްޔަކާގ ޅޭ  މި   ލ ޞީތަފް ހޭ  މަނަންޖެގ ޅ ންހ ރި 

 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ ބާބ  އަށް 
 ކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން ކަން   ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ   އި ލާމަތާ ސަ މަސައްކަތ ގެ މާޙައ ލ ގެ  

ސޭފްޓީ     ހެލްތް  މަސައްކަ )ހ(  .43އެންޑް  ޤާނޫނ ަގއި  ކަނޑަައޅާފައިާވ  އ މާޙަ  ގެ ތ  މި  ކަމަށް  ލެއް 
ތަނެއްެގ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަަވރ ކ ރ މަށް   ކޮންމެ
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ޢަްއޔަން  ހެލްތް ކ ރ ން އޮފިސަރ ން ޢައްޔަން  އޮފިސަރެއް  ސޭފްޓީ  ކޮށްފަިއ  އެންޑް 

 . ންވާނެއެވެހ ންނަ

މާއްދާެގ )ށ(   ޢައްޔަންކ ރ މާގ ޅޭ    މި  އޮފިސަރ ން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ( 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  ންކަން  ނަނިވި ކައަންއ ސޫލ ތައް   ހިމެނޭޮގތ ން 

 ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ގަވާއިދ  ހަދާ 

ޢައްޔަން  ހެލްތް  (1)    އޮފިސަރ ން  ސޭފްޓީ  ޮގތ ެގ  އެންޑް  ކ ރާނެ 

 ؛ އ ސޫލ 

ވާޖިބ ތަކާއި    ހެލްތް  (2)    އޮފިސަރ ންެގ  ސޭފްޓީ  އެންޑް 

 އަދި ؛ މަސްއޫލިއްޔަތ  

ވާޖިބ ތަކާިއ މަސްއޫލިއްޔަތ     ފަިއވާ ށްކޮޤާނޫނ ަގއި ބާޔާން   މި  (3)   
އޮފިސަރ ން  ހެލްތް  ،އަދާކ ރ މަށް ސޭފްޓީ  ނަށް  އެންޑް 

 . ބާރ ތައް ލިބިެގންވާ

މާއްދާގައި )ނ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  މި  އެފަދަިއން  ހެލްތް   ނަމަވެސް، )ހ( 
އޮފިސަރ   ސޭފްޓީ  ފަރާތ ެގ   ނީކ ރާއްޔަންޢަ  އެންޑް  ަވޒީފާދޭ 

  މަސަްއކަތްކ ރާމ ވައްޒަފ ން  ސް(  )ފަންސާ  50  ވަޒީފާަގއި މަދ ެވެގން

 . ތަންތަނ ގައެވެ 

ޞިއްޙީ   ސަލާމަތާއި 
ތަމްރީން  ގ ޅޭ  ރައްކާތެރިކަމާ

 ކޯސްތައް 

ޞިއްޙީ )ހ(  .44 ސަލާމަތާއި  މާޙައ ލ ެގ  ރަްއކާތެރިކަމާ   މަސައްކަތ ެގ 
ބައިވެރިވ މަށް  ގ ޅޭޮގތ ން   ކޯހެއްަގިއ  ޖެނެރަލްތަމްރީނ    ޑިރެކްޓަރ 

އެންގ  ވަކި   މަކ ން،ޢާންމ ކ ރާ  ނ ވަތަ  ފެންވަރެްއެގ  ވަކި 
އެންިގދާނެއެެވ.ފ ރިތަކެއް  ޠ ޝަރ  ފަރާތްތަކަކަށް  ެއ    ހަމަވާ  އަދި 

 . އެންގ ން ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ

މާއްދާެގ   )ށ(   ތަމްރީ( ހ)މި  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޯހެއްަގއި    ނ ަގއި 
   ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ެގ މ ވަްއޒަފ ންގެ އްޒަފެއްބައިވެރިވާންޖެހޭ ފަދަ މ ވަ

ހިމެނޭނަމަ ނ ވަތަ   ،ތެރޭަގއި  ކޯސް  ތަމްރީނ   އެ  މ ވައްޒަފަކ   އެ 
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ކަށަވަރ ކ ރ މަ ފ ރިހަމަކޮށްފައިާވކަން  ތަމްރީނެއް  ށްފަހ   އެފަދަ 
ތަމްރީ އެފަދަ  އެ   ނެއްމެނ ވީ،  މަސައްކަތެއް  ކ ރަންޖެހޭ  ލިބިެގން 

 ނެއެވެ. ެގން ނ ވާމ ވަްއޒަފަކ  ލަްއވާ ކ ރ ވައި 

މާއްދާެގ   )ނ(   ކޯހެއް  ގައި  (ހ)މި  ތަމްރީނ   ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ހިންަގންވާނީ އެކްރެޑިޓްކޮށްފަިއވާ ތަމްރީނ ދޭ ފަރާތަކ ންނެވެ.

މާއްދާ )ރ(   ފ ރިހަމަކޮށްފައިވީ މި  ކޯސް  ތަމްރީނ   ބަޔާންކ ރާ    ަގއި 
ފަރާތަކަށް ފ ރިހަމަކޮށްފައިވާ  ތަމްރީނ     ރ މ ގެ ތާޒާކ   ނަމަވެސް، 

، ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި  ށްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަ މ ކަމަށްންކޯހެއް މ ހި
އެފަރާތަކަށް  ބަިއވެރިވ މަށް  ކޯހެއްަގއި  ތަމްރީނ   އެހެން  އެފަދަ 

 ނެެއވެ. ލިޔ މ ން އެންިގދާ

މާއްދާެގ   )ބ(   ޚިލާފ ވާ  ( ށ)މި  އަދަބަކީ  އާއި    5000/-ފަރާތެއްެގ 

 ން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.ބޮޑ  ނޫ )ފަސްހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ

 ވަނަ ބާބ  ނ ވަ 
 ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތ ން ލަފާދޭ ކައ ންސިލް   ޙީ އް ޞި މާޙައ ލ ގެ ސަލާމަތާއި    ގެ މަސައްކަތ  

ފަށާތާ   )ހ(  .45 ވާލ ން އެކ ލަ  ކައ ންސިލ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ދ ވަހ ެގ    6މި  މަސް  )ހައެއް( 
 ެގއްޗަށް އެކ ލެވޭ "މަސައްކަތ  ންެގ މަތެރޭަގިއ، އަންނަނިވި މެންބަރ 

ބެހޭޮގތ ން  ރަްއކާތެރިކަމާ  ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި  މާޙައ ލ ެގ 
ކައ ންސިލް" ލަފާދޭ  ކައ ންސިލެއް   މިނިސްޓަރަށް  ނަމ ަގއި    ެގ 

  އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. މިނިސްޓަރ 

ތަްމސީލ ކ ރާ   ވަޒީފާދޭ  (1)             ތަކ ންޖަމްޢިއްޔާފަރާތްތައް 

 ؛ންމެންބަރ )ތިނެއް(  3

ތަމްސީލ ކ ރާ    (2)    ފަރާތްތައް       ތަކ ން ޖަމްޢިއްޔާވަޒީފާއަދާކ ރާ 

 ؛)ތިނެއް( މެންބަރ ން 3



44 

 

ދައ ލަތ ެގ    (3)    ނ ވަތަ  އިދާރާެއއްަގއި މިނިސްޓްރީަގއި   އެހެން 
ޞިއްޙީ   ެގމަސައްކަތ   ސަލާމަތާއި  މާޙައ ލ ެގ 

އަދާކ ރާ މަސްއޫލިްއޔަތ   ެގ  ފަރާތްތަކ    ރައްކާތެރިކަާމގ ޅޭ 

 އަދި ؛ )ތިނެއް( މެންބަރ ން 3 ންތެރެއި

ޞިއްޙީ   ެގމަސައްކަތ    (4)    ސަލާމަތާއި    މާޙައ ލ ެގ 
ޮގތ ން  މާ ރައްކާތެރިކަ ގ ޅ ންހ ރި  ދާއިރާާއއި  ގ ޅޭ 

ފަންނީ ތަމްސީޖަމްޢިއްޔާ  ޙަރަކާތްތެރިވާ   3ކ ރާ  ލ ތައް 

  ؛މެންބަރ ން)ތިނެއް( 

ތަމްސީލ ކ ރާ    (5)    ހެލްތް  އޮފް  ކެއް(  )އެ  1މިނިސްޓްރީ 

 .ންބަރ މެ

)  )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކ ރާ  4މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )
އަންހެން މެންބަރަކ    )އެކެއް(  1ތެރޭަގއި މަދ ެވެގން    މެންބަރ ންެގ

 އެވެ. ހ ންނަންވާނެ

) (ނ)   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  )3މި  ނަންބަރާއި  ވަނަ  ނަންބަރ   5(  ވަނަ   )
ނަންބަރ ތަކ ަގއި  ހ ރި  ދެން  ބަޔާންފިޔަވަިއ  ފަރާތްތައް   ކ ރާ 

މިނިސްޓްރީންކ ރާ  ޢާންމ ކޮށް  އެކަމަށްޓަކައި  ޢައްޔަންކ ރާނީ 

 އިޢ ލާނަކަށް އިޖާބަދޭ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިންނެވެ.  

)ހ(   (ރ)   މާއްދާެގ  ތެރެއިން ށްޔާންކޮބަ  ގައިމި  ފަރާތްތަކ ެގ  ފަިއވާ 
ޗެ ލ  ކައ ންސި ޗެ   އަދި  ންއަރމަެގ  ރާނީ ޢައްޔަންކ   މަންއަރޑެޕިއ ޓީ 

 ވެ.  ސްޓަރެމިނި

) (ބ)   މާއްދާެގ  ަގއި  ހމި  މެންބަރ ންެގ ެގ  ލ ކައ ންސިބަޔާންކ ރާ  ( 
އަހަ  5ދައ ރަކީ   ދ ވަހެ)ފަހެއް(  މެންބަރ ންެގ  ވެ.ރ   އެ  އަދި 

ދައ ރ    އިތ ރ   ފ ރަތަމަ  އެ   1ހަމަވ މ ން  ދައ ރަށް  )އެކެއް( 

 ކ ރެވިދާނެއެވެ. ޢައްޔަންކައ ންސިލަށް މެންބަރ ން 
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( ވަނަ  5( ވަނަ ނަންބަރާއި )3މާއްދާެގ )ހ( ެގ )ވަނަ    45މި ޤާނޫނ ެގ    .46 ވަކިކ ރ ން ކަމ ން  މެންބަރ 
ެމންބަރ ންނަންބަރ  ބަޔާންކ ރާ  އެ ފިޔަވައި    ަގއި  މެންބަރ ން  އެހެން 
ފެނިއްޖެ   ެގފަރާތްތަކ  ކަމަށް  އަދާނ ކ ރެޭވ  ވާޖިބ ތައް  މަސްއޫލިއްޔަތާިއ 

ހައި މެންބަރެއްެގ  ނ ވަތަ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ސިްއޔަތ ހިނދެއްަގއި  ން 
އްޖެނަމަ ނ ވަތަ ނ ކ ޅެދިއްޖެނަމަ،  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މ ަގއި އިހ މާލ ވެ 

ކޮށްފައިވާ މެންބަރަކ   މެންބަރ ކަމަށް ޢައްޔަން  ެގކައ ންސިލ    އިޙާލަތެއްގަ   އެފަދަ

 ލިބިެގންވެެއވެ.  މިނިސްޓަރަށްމަޤާމ ން ވަކިކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  

އިސްތިޢ ފާދޭން    ކައ ންސިލ ެގ ހ()  .47 ނ ން އިސްތިޢ ފާދި  މަޤާމ ން  އޭނާެގ  މެންބަރަކ  
ލިޔ މަކ ން   މިނިސްޓަރަށްބޭނ ންވެއްޖެނަމަ   ފޮނ ވާ 

ިއސްތިޢ ފާދިންކަމ ެގ    މިނިސްޓަރަށް ލިޔ ން  އިސްތިޢ ފާދެވިދާނެެއވެ. 

 ލިބ މ ން އެ މެންބަރަކ  އެ މަޤާމ ން ވަކިީވއެެވ. 

މެންބަރަކ ލ  ކައ ންސި (ށ)   އިސްތިނިޔާވެއް  ެގ  ނ ވަތަ  ފާދީފިނަމަ  ޢ ޖެނަމަ 
މ ްއދަތަށް،  ބާކީއޮތް  ދައ ރ ެގ  ވަކިކޮށްފިނަމަ،  މަޤާމ ން  ނ ވަތަ 

ޢައްޔަ މީހަކ   މަޤާމަށް  މިނިސްޓަރަންހ ސްވި  ބާރ   ށް ކ ރ މ ެގ 

 . ލިބިެގންެވއެވެ

ޮގތ ަގއި  ލ  ކައ ންސި  .48 ސެކްރެޓޭރިއަޓް އެކ ލަވާލ ން  ސެކްރެޓޭރިއަޓްެގ  ޑިރެކްޓަރ  ޒަފަކ   މ ަވއް  އޮތޯރިޓީެގެގ 
އިދާރީ   ކ ރަންވާނެެއވެ.ޢައްޔަން  ޖެނެރަލް ބޭނ ންވާ  ކައ ންސިލަށް  އަދި 

 އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖައްސާނީ ޮއތޯރިޓީންނެވެ. 

މަސްއޫލިއްޔަތ ލ  އ ންސިކަ  .49 އްޔަތ ތައް ގެ މަސްއޫލިލ  ކައ ންސި އަންނަނިވި   ެގމިނިސްޓަރ   ތަކަކީެގ  އެދ މ ެގަމތިން 
ގ ޅޭ  ރިޕޯޓ ޮގތ ން  ކަންކަމާ  އި  މިނިސްޓަރާއެކ ލަވާލައި    ތައްދިރާސާކޮށް، 

 މެވެ.ލަފާދިނ   ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް

ސަލާމަތާއި  ެގމަސައްކަތ   )ހ(   ރައްކާތެރިކަމާގ ޅޭ    ޞިއްޙީ  މާޙައ ލ ެގ 
އިޞްލާޙ ތަކާިއ   ފެންނަ  ެގންނަން  ަގާވއިދ ތަކަށް   އެފަދަޤާނޫނާއި 

ތަންފީޛ ކ ރ  ަގާވއިދ ތައް  ދިޤާނޫނާއި  ދަތިތައް މ ަގއި  މާވާ 

 ؛ކ ރ ންފާހަަގ
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ރައްކާތެރިކަމާއި   (ށ)   ޞިއްޙީ  ސަލާމަތާއި  މީހ ންެގ  މަސައްކަތްކ ރާ 
ފަރާ ަވޒީފާދޭ  ދެމެދ   މަންފާއަށްޓަކައި  ފަރާތާ  ވަޒީފާއަދާކ ރާ  ތާއި 

 ؛ކ ރ ންމަސައްކަތްހަރ ދަނާ ކ ރ މަށް ގ ޅ ން އޮންނަ 

ސަލާމަތާ  ެގމަސައްކަތ   (ނ)   ރަްއކާތެރިކަމާ   ޙީއްޞިއި  މާޙައ ލ ެގ 
ވެލްފަރ އަންހެނ ންެގ  ބޭނ ންވާ ޚާ  އާއިގ ޅޭޮގތ ން  އެހީއަށް  އްޞަ 

އްޞަ  ޚާކަށް ދިމާވާ  ތްތަޢަމީހ ން އަދި މ ޖ ތަމަޢ ެގ އެހެނިހެން ޖަމާ 

 ؛އްމައްސަލަތަ

ކެމިކަލް  (ރ)   އިންޑަސްޓްރިއަލް  ތަނެްއަގިއ  މަސައްކަތްކ ރާ 

 ؛ރ ން ތައް ޤާއިމ ކ ންަގނޑ ކޮންޓްރޯލްކ ރާނެ އެކަށީެގންވާ  މި

މާ (ބ)   އަނިޔާތަކ ެގ  ޙަމަސައްކަތ ެގ  އަދި  މަރ   ގ ޅ ންހ ރި  އ ލާ 

 ؛ންތަފާސްހިސާބ  ދިރާސާކ ރ 

 ؛           ންދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ ޚިތްކ ރާ ތަނެްއަގއި ޞިއްޙީ މަސައްކަ (ޅ)  

ސަލާމަތާއި    ެގމަސައްކަތ   ( ކ)   ގ ޅޭ  ރައްކާތެރިކަމާ  ޙީއްޞިމާޙައ ލ ެގ 
އިދާރާއިން ކަމާބެހޭ  ެއކ ލަވާލ މ ަގއި  ކޯޑ ތައް  ލަފާ ތަކަ ޑަސްޓްރީ  ށް 

 އަދި؛ ނ ންދި

ލިބިފަިއވާ  ( އ)   އަނިޔާ  މާޙައ ލ ން  މީހ ން    މަސައްކަތ ެގ 

 . ންރީހެބިލިޓޭޓްކ ރ މ ެގ ޕްލޭންތަކާއި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމ ކ ރ 

 ހިންގ ން  ކައ ންސިލ 

 

މަނެއްތި)  3ެއކ ލަވާލާތާ    ކައ ންސިލ  )ހ(  .50 ތެރޭަގއި  (  ދ ވަހ ެގ  ސް 
 ތޯރިޓީން އޮ ަގވާއިދ   ާމގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ  ހިންގ   ލ ކައ ންސި

 އެކ ލަވާލައި ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

އަދާކ ރ މަށްޓަކަިއ  ކައ ންސިލ   (ށ)   ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ  މަސްއޫލިއްޔަތ   ެގ 
އެކ ލަ  ކޮމެޓީތައް  ފަންނީ  ގ ޅޭޮގތ ން  ދާއިރާތަކާއި    ވާލ މ ގެ އެކި 
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 އިޚްތިޔާރ  ކައ ންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 ވަނަ ބާބ  ދިހަ 
 އެހެނިހެން ފިޔަވަޅ ތައް   ބ  އަދި ކ ށާއި އަދަ 

ސެޓްފިކެޓް، ޞަ    އްޙަނޫން 
ޑެކްލަރޭޝަން   އަދި   އެންޓްރީ 

 ހެދ ން 

ޢަމަލެއް   ފަރާތަކ ންއެްއވެސް   )ހ(  .51 ތެރެއިން  ޢަމަލ ތަކ ެގ  އަންނަނިވި 

 ކޮށްެގންނ ވާނެއެެވ. 

ޤާ  (1)    ހަ މި  ބޭނ މަށް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ދަށ ން    ދާ ނޫނ ެގ 
އްޙަނޫން ސެޓްފިކެޓެއް ހެދ ން ޞައެްއވެސް ސެޓްފިކެޓެްއެގ  

 ؛ންކައ ންޓަފީޓްކ ރ ނ ވަތަ ސެޓްފިކެޓެއް 

ހަ   (2)    ބޭނ މަށް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ    ދާ މި 
މަޢ ލޫމާތަ ހިމެނިފައިވާ  ދޮގ  އެްއވެސް ސެޓްފިކެޓެްއަގއި  ކީ 

އެ ދޫކ ރ ން  ނމަޢ ލޫމާތ ކަން  ސެޓްފިކެޓެއް  ެއފަދަ  ިގހ ރެ 

 ؛ންނ ވަތަ އެފަދަ ސެޓްފިކެޓެއްަގިއ ސޮއިކ ރ 

ނ   (3)    ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ހަ މި  ބޭނ މަށް  ޤާނޫނ ެގ  މި    ދާ ވަތަ 
ސެޓްފިކެޓަކީ   ނ ވަތަ  ޞައެްއވެސް  ސެޓްފިކެޓެްއ  ްއޙަނޫން 

ސެޓްފިކެ  ކަމ ަގއިއްޙަ ޞައް  ޓެކައ ންޓަފީޓްކޮށްފަިއވާ 

 ؛ންދެއްކ ން ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރ 

ބޭނ މަށް   (4)    ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ަވތަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ސެޓްފިކެ ބަޔާންކޮޓެއްދޫކޮށްފައިވާ  ށްފަިއާވ  ަގއި 

ޮގތ ަގިއ   ފަރާތެއްކަމަށް ދެްއކ ން ނ ވަތަ އެފަދަ ފަރާތެްއެގ 

 ؛ންމަސައްކަތްކ ރ 

އި  (5)    ފަރާތަކ ން،  ނޫން  ޓަރެްއެގ  ންސްޕެކްއިންސްޕެކްޓަރެއް 

 ؛ންޮގތ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރ 
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(  5( ވަނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން )1ެގ )މި މާއްދާެގ )ހ(    (6)   
ންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ޤާނޫނާ ބަޔާ   ވަނަ ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް

 ؛ންރ ަގއި ކ ތ ޤަޞްޚިލާފަށް، ސިއްރ ން ނ ވަތަ 

ބޭނ މަށް   (7)    ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ަވތަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ރެކޯޑެްއ، ބެލެހެއް ރައްދ ކ ރެޭވ  ނ ވަތަ  ފޮނ ވޭ  ނ ވަތަ  ޓޭ 

ތ ަގއި  ޤަޞްސެޓްފިކެޓެްއ، ނޯޓިސްެއއް ނ ވަތަ ލިޔ މެްއަގއި  

 ؛ންެއއް ހިމެނ އްޙަނޫން އެންޓްރީޞަ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށް ދޫކ ރެވޭ   (8)   
ޑެކްލަރޭޝަނެއްކަން  ޞަ ޑެކްލަރޭޝަނަކީ   އްޙަނޫން 

ފަދަ ޑެކްލަރޭޝަނެއް ދޫކ ރ ން ނ ވަތަ އެފަދަ  ހ ރެ، އެއެނިގ

 ؛ންޑެކްލަރޭޝަނެްއަގއި ސޮިއކ ރ 

(  8ެގން )( ވަނަ ނަންބަރ ން ފެށ6ިެގ )މި މާއްދާެގ )ހ(    (9)   
ނިޔަލަށް ނަންބަރ ެގ  އްޙަނޫން ޞަބަޔާންކ ރާފަދަ    ވަނަ 

ެއކަން ޞަނ ވަތަ    ލިޔ މެއް ޑެކްލަރޭޝަނެްއ  އްޙަނޫން 

  .ންރ އެނިގހ ރެ ބޭނ ންކ 

ބަޔާންކ ރާ (ށ)   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ފަރާތެއްެގ  މި  ކޮށްފި  ކ ށެއް  ފަދަ 
ނަންބަރ    ޤާނޫނ   )ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2014/9މައްޗަށް 

އިދާރާއަށް  ޢ ލްޤާނޫނ  ކަމާބެހޭ  ދަޢ ވާއ ފ ލ މަށް  ދަށ ން  ެގ  ޤޫބާތ ( 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކޮ )ނ(   ކ ށެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ފަރާމި  އަދަބ  ށްފި  ތެްއެގ 
ނަންބަރ   ކަނޑައަޅާނީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2014/9ޤާނޫނ  

  ަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.( ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ 

ޒިންމާއެއް    ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .52 ޒިންމާ އަދާނ ކ ރ ން  ދަށ ން  ބާބ ގެ    ކަނޑަައޅާފައިވާ ތިންވަނަ 

 ނެއެެވ. ެގންނ ވާވެފަރާތަކ ން އެފަދަ ޒިންމާއަކާ ޚިލާފ 
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ޤާނޫނާ   (ހ)  .53 ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވ ން  ިމ  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ،  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
ކަނޑައަޅާ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  ދެވޭނީ  ފަރާތްތަކަށް  ޚިލާފ ވާ 

 ކެވެ.  އަދަބ ތަ

ބަލައި  (1)    މިނަށް  ބޮޑ   ކ ޑަ  )ފަސްހާސް(   -/5,000  ކަމ ެގ 
( ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ސާސްހާސްން )ފަ  50،000-ފިޔާއާއި  ރ 

   ؛ންކ ރ މަނާޢަދަދަކ ން ޖޫރި

ކ ރ ންމަތީ  (ށ)   ޢަމަލެއް  އެކ ރި  ފަރާތްތަކ ން  ޚިލާފ ވާ  ޤާނޫނާ    މި 

 : އަދި އެކ ށ ެގ އަދަބަކީ  ދެމިހ ރެއްޖެނަމަ އެކ ރަނީ ކ ށެކެވެ.

ދ ވާލަކަށް    (1)    މ އްދަތަށް،  ދެމިހ ރި  ކ ށްކ ރ މ ަގއި  -އެ 
ރ ފިޔާ)ފަސްހާސް  5,000/ ނޫން (  ބޮޑ   އަށްވ ރެ 

 ނ ވަތަ  ؛މަނާކ ރ ންޢަދަދަކ ން ޖޫރި

ށްފައިވާ ޢަމަލ  ޚިލާފ ވެފައިވާ ފަރާތަކ ން މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮ  ޤާނޫނާމި    .54 ތަކ ރާރ ކޮށް ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވ ން 
ފަހަ  ތަކ ރާރ ކޮށްފިނަމަ، ކޮންމެ   ޢަމަލަކަށްއެ    ރަކަށް ތަކ ރާރ ކ ރާ 

އަދަބ ެގ ރ ފިޔާއަށްވ ރެ    5,000/-  އިތ ރ ން  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  )ފަސްހާސް( 

 ބޮޑ  ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ގަވާ  .55 ޖިނާއީ ދަޢ ވާކ ރ ން  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ،  މި  އިދ ތައް 
ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނާއި  މި  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް 

ކ ށެއް ެއކ ލެިވފައިވާނަމަ، ެއކަން   އީރާ ޢަމަލެއްަގއި ޖިނާލާފަށްކ ަގާވއިދާއި ޚި

 . ޤީޤ ކ ރ މަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެޙްތަ

ހޯދ މަ  ބަދަލ   އޮތް  ގެއްލ މ ގެ  ށް 
 ހ ރަހަކަށް ނ ވ ން 

ފަރާތެއް    .56 ވަކި  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި  ސަބަބ ން  ޚިލާފ ވ މ ެގ  ޤާނޫނާ  މި 
ފަރާތަކާމެދ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެނޫން ފިޔަވަޅެއް  ނ ވަތަ އެޖޫރިމަނާކ ރ މަކީ  

ެގއްލ ން  ސަބަބ ން  ޢަމަލ ެގ  އެފަރާތ ންކ ރި  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  މި  އެޅ މަކީ، 

 ކަމ ެގ ބަދަލ  ހޯދ މަށް އޮތް ހ ރަހެއްނޫނެވެ. ލިބ ނ  ފަރާތަށް އެ 
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ބަޔާންކޮށްފަިއވާ )ހ(  .57 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކ ން ކ ށްކ ރ ން  ބާބ ަގއި  ޤާނޫނީ   ކޮށްފަިއވަނީ   ކ ށެއް  މި 
އެ   ޢަމަލ ކ ރިއިރ   އެ  ޝަޚްޞަކާއި،  ޤާނޫނީ  އެ  ޝަޚްޞަކ ންނަމަ 

ނ ވަތަ ޚްޝަ ޒިންމާާވ  މަސަްއކަތަށް  ހިންގ މާއި  ިވޔަފާރިާއއި  ޞ ެގ 
ކޮންމެ އެ ޙަވާލ ކޮށްފަިއާވ  ޒިންމާއާ  ހިންގ މ ެގ  މަސަްއކަތް  ފަރާތ ެގ 

 އެވެ. ބެލެވޭނެ  ފަރާތަކ ންވެސް މި ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވީ ކަމ ަގއި

ހިނިގޔަ   )ށ(   ޢަމަލ   އެ  ހިންާގފައިވަނީ  ޢަމަލ   ޚިލާފ   ޤާނޫނާ  މި 
އެކަށީެގންާވ   ފަރާތްތަކ ން  ަގިއވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނ ދިނ މަށް 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ައޅަިއ، ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ ކަމެްއ    މިންވަރަށް
ނ ވަތަ  ރ ހ މަކާނ ލައި  އެފަރާތ ެގ  ނ ރަކޮށްފައިވަނިކޮށް،  ޅ  ަގނ 

ޤާނޫނާ   ބައިވެރިވ މަކާ ނ ލަިއކަން ސާބިތ ކޮށްދީފިނަމަ އެ މީހަކ  މި 

 ޚިލާފ ވީ ކަމ ަގއެއް ނ ބެލެވޭނެއެވެ. 

 ވަނަ ބާބ  ރަ އެގާ 
 ން އެހެނިހެ 

ކަންކަމ ެގ  ނައަން  .58 ބެލެހެއްޓ ން ރެކޯޑ   ޑިރެކްޓަރ ރެނިވި  އެްއފަހަރ   އަހަރަކ   ބަލަހައްޓައި،  ކޯޑ  

 ންވާނެެއވެ. ރަކ  އް ޢާންމ ޖެނެރަލް އެ ރެކޯޑ ތަ

 ؛މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އަޅާފައިާވ ފިޔަވަޅ ތައް )ހ(  

ނ ވަތަ  އޮތޯރިޓީ )ށ(   ރިޕޯޓ ކޮށްފަިއާވ  ސަމާލ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް  ެގ 
މާއައި މަސަްއކަތ ެގ  ެއކްސިޑެންޓްޙަސްފައިާވ  ގ ޅ ންހ ރި  ؛ އ ލާއި 

 އަދި

ނ ވަތަ  އޮތޯރިޓީ )ނ(   ރިޕޯޓ ކޮށްފަިއާވ  ސަމާލ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް  ެގ 
އ ލާ ޙައ ލާއި ނ ވަތަ މަސައްކަތ ެގ މާޙައައިސްފައިާވ މަސަްއކަތ ެގ މާ

 .ބަލިތައްފެތ ރ ނ  ޔާތަކާއި ގ ޅ ންހ ރިޮގތަށް ހިނާގފައިވާ އަނި

މިންގަނޑ ތައް    މި )ހ(  .59ގަވާއިދ ތަކާއި  ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި   މި 
ަގާވިއދ ތަކާއި  ޤާނޫނ ެގ އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން   
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މި  ހެދ ން  އޮތޯރިޓީންނެވެ.  ހިންާގނީ  ހަދައި  އ ސޫލ ތައް  މިންަގނޑ ތަކާއި 
އަންނަނިވި ހިމެނޭ  ޮގތ ން  ަގާވއިދ    ކަންކަން  އޮތޯރިޓީން  ޮގތ ން 

 ހަދަންވާނެއެވެ. 

ވެންޓިލޭ  މަސައްކަތްކ ރާ  (1)    އަލި،  ން، ޝަތަންތަނ ަގިއ 
ސާފ ފިނިހޫނ މި ގ ޅޭޮގތ ން  ން،  ކަންކަމާ  ފަދަ  ތާހިރ ކަން 

 ؛ހ ންނަންޖެހޭ މިންަގނޑ ތައް

އެހީ    (2)    ފ ރަތަމަ  ޞިއްޙީ  ތަންތަނ ަގިއ  މަސައްކަތްކ ރާ 

 ؛ންފޯރ ކޮށްދިނ މާ ގ ޅޭޮގތ 

ސަމާލ ވާންޖެހޭ   (3)    ެގންގ ޅ މ ަގއި  މެޝިނަރީ  ނ ރައްކާތެރި 
ބޭނ ންކ ރަން ޮގތ ން  ރައްކާތެރިކަމ ެގ  ޖެހޭ ކަންކަމާއި 

 ؛ލާތާއި ައޅަންޖެހޭ ހެދ ންއާ

ހ އްދަ   (4)    އޮފިސަރ ންނަށް  ދެވޭ  ހ އްދަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ؛ތ ތައްއަދިނ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ އިޖ ރާ

އެކްތަމްރީނ ށްފަިއވާ  ޓްކޮރެޑިއެކް  (5)    ފަރާތްތައް  ޑިޓް ރެދޭ 

 ؛ޮގތ ެގ އިޖ ރާއަތ ތައް  ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ

ޤާނޫނ ެގ  (6)    ލިޔެކިޔ ންތަކަށް  ދޫށ ން  ދަ  މި  ދައްކަންޖެހޭ ކ ރާ 

 ؛ފީ

މެޝިނަރީތަކާއި  (7)    ބޭނ ންކ ރާ  މ ވަްއޒަފ ން   ،މަސައްކަތ ަގއި 
ތަކެތި އެހެ  ،ޕްލާންޓ ތަކާއި  ،ޓ ތަކާއިމަންއިކ އިޕް ނިހެން 

ޖިސްމާނީ  ލިބޭ  ގ ޅިެގން  ޮގތާިއ  މަސައްކަތްކ ރާ  ނ ވަތަ 
ހ އްޓ   ށްނ ވަތަ ޞިއްޙަތަ ެގްއލ ންތައް  ނ ވަތަ  ވ މަށް  ލިބޭ 

 ؛މަދ ކ ރ މަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅ ތައް
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ޤާނޫނ ެގ  (8)    އެކ ލަާވލަންޖެހޭ  މި  ދަށ ން  އެކ   ވާލައި  ލަރިޕޯޓ  

 .ޢާންމ  ކ ރާނެ ޮގތ ެގ އިޖ ރާައތ 

މިންަގނޑ ތައް   ށ()   ކަންކަމާގ ޅޭ  އަންނަނިވި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ެގޒެޓ ަގއި    ރ ކާރ ެގދިވެހިސަެއކ ލަވާލައި  ރީެގ ލަފާެގމަތިން  މިނިސްޓް

ކޮންމެ    ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. މިންަގނޑ ތައް  މި  )ދޭއް(   2އަދި 

 .ހަރަކ ން ެއއް ފަހަރ  މ ރާޖަޢާކޮށް ެގޒެޓްކ ރަންވާނެއެވެއަ

ރައްކާތެރި ހާދިސާއެއްކަމަށް ބެލެވޭ  ނ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން    (1)   

 ؛ކަންކަން

 ؛މަސައްކަތާއި ގ ޅ ންހ ރި ބަލިތައް  (2)   

ތަނެއް  ޤާނޫނ ެގމި    (3)    މަސައްކަތްކ ރާ  ކަމ ަގއި    ދަށ ން 

 ؛ކަނޑައެޅ މ ަގއި ބަލާނެ މިންަގނޑ ތައް

ނ ރައްކާތެރި   (4)    ބޭނ ންކ ރާ  މާޙައ ލ ަގިއ  މަސައްކަތ ެގ 

 ؛ންޓްއިކ އިޕްމައަދި  މެޝިނަރީ

ބޭނ ންކ ރާ    (5)    މާޙައ ލ ަގއި  މާއްދާ މަސައްކަތ ެގ  ނ ރައްކާތެރި 

 . އްވޭ މާއްދާތަކަމ ަގއި ބެލެ 

މި   ނ()   ގަވާއިދ ތަްއ،  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ނޫނަށް  ޤާމި 
ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ފަށާ  މަސްދ ވަހ ެގ    6ޢަމަލ ކ ރަން  )ހައެއް( 

 ރަންވާނެއެެވ. ޢ ކ އިތެރޭަގއި ހަދަިއ، ޢާންމ ކޮށް ޝާ

ޢަމަ   މި ޤާނޫނ ެގ  .60 އިންތިޤާލީ މަރ ޙަލާ  ޤާނޫނަށް       ފަށާތާ   ލ ކ ރަންދަށ ން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ން މި 
ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ެއފަރާތްތައް ކ ރ ން   މަސް)ހައެއް(    6

 ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފ ރިހަމަ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
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ތަޞްދީޤ ކޮށް،   .61 ނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން ޤާނޫ ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 
ފެށިެގން  ވެހިސަރ ދި ތާރީޚ ން  ޝާއިޢ ކ ރާ  ެގޒެޓްަގއި  )ހައެއް(    6ކާރ ެގ 

 މަސް ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ. 

ޢިބާރާތެ  .62 މާނަކ ރ ން  ނ ވަތަ  ލަފ ޒެްއ  ަވކި  ޤާނޫނ ަގއި  ޮގތ ން މި  ބޭނ ންކޮށްފައިވާ  އް 
ނ ވަ ލަފ ޒެްއ  ެއ  ހިނދަކ ،  ދޭހަނ ވާހާ  މާނަެއއް  އެހެން  ތަ  ކަނޑައެޅިެގން 

ތިރީަގިއ  ޢިބާ ޢިބާރާތަކަށް  ނ ވަތަ  ލަފ ޒެއް  އެ  ދީފައިއެވަނީ،  ރާތަކަށް 

 ދީފައިއެވާ މާނަކ ރ ެމވެ. 

ވަޒީފާެގ   )ހ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"  "ވަޒީފާދޭ 
ކޮންމެ އެއްބަސް  ަވޒީފާދޭ  ކ ރ މަށް  ަމސައްކަތެއް  ދަށ ން،  ވ މެްއެގ 
ނ ރ ކާރ ސަނ ވަތަ  ،  އްކ ންފ ންޏެނ ވަތަ  މީހަކ ،   އަމިއްލަ    ވަތަ 

ނޫން  ެއ  އަދި  ފަރާތްތަކަށެވެ.   މިނިަވން  މާނަކ ރ މ ގައި، 
ކޮންޓްރެކްޓަރ ންެގ ޚިދ މަތް ބޭނ ންކ ރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ އެފަދަ  

ވާރި ޤާނޫނީ ޡ ފަރާތްތަކ ެގ  ޙައްޤ ތައް  ފަރާތްތަކ ެގ  ެއފަދަ  ންނާިއ، 

 .ޮގތ ން ނަޤ ލ ވާ ފަރާތްތައްެވސް ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ

މީހާއް"މަސަ ()ށ   ނ ަވތަކަތްކ ރާ  ފަރާތް" "  "  އަދާކ ރާ  ކަމަށް   ވަޒީފާ 

އެްއވެސް  މ ަވއްޒަފެއް ނ ވަތަ  އެްއވެސް ފަރާތެއްެގ  ބ ނެފައި އެވަނީ،  

 ފަރާތްތަކަށެވެ. މަށް މަސައްކަތްކ ރާ ވަޒީފާެއއް ހޯދ ފަރާތެއްެގ  

އެ  އަމިއްލަ" )ނ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"  ވަނީ، މަސައްކަތްކ ރާ 
ވަޒީއެ މ ވަްއޒަފ ން  ފާ ފަރާތެްއެގ  ވިޔަސް  ަގއި  ެގންގ ޅޭކަމ ަގިއ 

ނޫނޮްގތަކަށް    ނަމަެވސް،ވީ  ނޫންކަމ ގައި ދަށ ން  ެއއްބަސްވ ެމއްެގ 

 ވެ. ކަށެ ތަތްރާފަތްކ ރާ ލ ކ ރ މަށް މަސައްކަޙާޞިމަންފާއެއް 

ފެކްޓްރީވެސް   )ރ(   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ތަން"  "މަސައްކ ރާ 
ަވގ ތަކަށް ނ ވަތަ ޢާންމ  ޮގތެްއަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ  ތ ން، އެހިމެނޭޮގ

 ކ ރަންޖެހޭ ތަނަށެވެ.ކަތް ނ ވަތަ މަސައް



54 

 

ރ މަށް ކ   ކަންކަން  އެވަނީ، އަންނަނިވި  "ފެކްޓްރީ" ކަމަށް ބ ނެފައި )ބ(  

 ތަންތަނަށެވެ. ެގންގ ޅޭމީހ ން ވަޒީފާަގއި  

ެގންގ   (1)    އެްއޗެްއ،  ނ ވަތަ  މ ދަލެއް  ޅ ން،  އެްއވެސް 
ރަްއކާކ ރ ން،  ތަ ބަންދ ކ ރ ން،  ރ ތީބ ކ ރ ން، 

ނ ވަތަ  އ ފެއްދ ން  މަރާމާތ ކ ރ ން،  ބަދަލ ެގނައ ން، 

 ؛ންޕްރޮސެސްކ ރ 

ނ   (2)    ެގންގ ޅ  ރައެްއވެސް  މާއްދާއެއް  ން، ްއކާތެރި 
ރަްއކާކ ރ ން،   ބަންދ ކ ރ ން،  ތަރ ތީބ ކ ރ ން، 

 ؛، އ ފެއްދ ން ނ ވަތަ ެގންގ ޅ ންންޕްރޮސެސްކ ރ 

އ ފައްދަ އ   (3)    ނ ވަތަ އިޅަނދ ފަހަރ   ބަނދެ   ،  

 ؛މަރާމާތ ކ ރ ން

ނ ވަތަ  ޢި  (4)    ކ ރ ން(  )ޮއފަރޭޓް  ހިންގ ން  މާރާތެއް 

 ؛ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިައރިންގެގ މަސައްކަތްކ ރ ން 

ނިޒާމެއް    (5)    ނ ވަތަ  ތަނެއް  ޚިދ މަތެއްދޭ  ޢާންމ   އެްއވެސް 

 .)ސިސްޓަމްއެްއ( ހިންަގއި ބެލެހެއްޓ ން

 އެ  ،ެއަވނީ  ތަން ހިންާގ ފަރާތް" ކަމ ަގއި ބ ނެފައި  "މަސައްކަތްކ ރާ (ޅ)  
،  މީހަކީ އެތަނެްއެގ ވެރިފަރާތް ނ ވަތަ ވެރިފަރާތް ކަމ ަގިއ ނ ވިޔަސް 

ހައިސި   އަމިއްލަ  ނ ވަތަ  އެނާެގ  އެ   އެހެން އްޔަތ ން  މީހަކ  
ޙަވާލ ކޮށްފަިއވ މ ެގ ތަނެއްެގ  މަސްއޫލިއްޔަތ    ގ ންހިން  ސަބަބ ން، 

 ރާތަށެވެ. ވަތަ ކޮންޓްރޯލ  ޙަވާލ ކ ރެިވފައިވާ ފަނ 

 ެއވަނި: " މަސައްކަތ ަގއި" ކަމަށް ބ ނެފައި ( ކ)  

ތަނެްއަގިއ  ފަމ ވަްއޒަ  (1)    ކޮންމެ  ގ ޅޭޮގތ ންނަމަ،  ކާ 
ވިޔަފާރި    ތްކ ރިމަސައްކަ ފަރާތ ެގ  ވަޒީފާދޭ  ނަމަވެސް، 
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ހޭދަ މަސައްކަތ ަގއި  ގ ޅޭޮގތ ން  މަސައްކަތާ  ކ ރާ ނ ވަތަ 

 ؛މެ ވަގ ތެއްކޮން

މަ  (2)    ކޮންމެ  ސައަމިއްލަ  ގ ޅޭޮގތ ންނަމަ،  ފަރާތަކާ  އްކަތްކ ރާ 
މަސަްއކަތްކ ރި  އަމިއްލަ    ތަނެއްަގއި  ނަމަވެސް، 
ފަރާތެއްެގ   މަސަްއކަތ ަގިއ  ްއޔަސިއިހަމަސައްކަތްކ ރާ  ތ ން 

 ؛ހޭދަކ ރާ ކޮންމެ ވަގ ތެއް

ފަރާތެއްނަމަ،    (3)    ނޫން  ފަރާތްތައް  ކޮންމެ  ބ ނެވިދިޔަ 
އެފަރާތާިއ  ތަ ކ ރިނަމަވެސް،  މަސައްކަތް  ނެއްަގއި 

ދަށ ން  އިރ ޝާދ ެގ  ފަރާތ ެގ  ޙަވާލ ކ ރި  މަސައްކަތް 

 . މަސައްކަތ ަގއި ހޭދަކ ރާ ކޮންެމ ވަގ ތެއް

ބ ނެފައި  "މިނިސްޓަރ " ( އ)   ކަން  ކަމަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ   ކަން ެއވަނީ، 
މަސްއޫލިއްޔަތ   ރެގިއ ލޭޓްކޮށް   އި  ިއރެއްގަ އެ ބެލެހެއްޓ މ ެގ 

 ަވޒީރަށެވެ.  ވ ޒާރާެގ  ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ 

ބ ނެފައި ( ވ)   ކަމަށް  ކަންތައްތައް    "މިނިސްޓްރީ"  ަވޒީފާއާބެހޭ  ެއވަނީ، 
މަސްއޫލިއްޔަތ    ކ ރ މ ެގ  ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ    ަގއިއްއެއިރެ ރެިގއ ލޭޓް 

  ވ ޒާރާއަށެެވ.ސަރ ކާރ ެގ  

 ކަމަށް ބ ނެފައި  ޓީ"  "އޮތޯރި" ނ ވަތަލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ " )މ(  
  76( ެގ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ )   2008/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ     ،ވަނީ އެ

މާއްދާ ރިލޭޝަންސް ވަނަ  ލޭބަރ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 

ނ ވަތަ  "މަ (ފ)   އެވަނީ، ސައްކަތްތެރިން"  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މ ވަްއޒަފ " 
އެއްބަސްވ މެ އަދާކ ރ މ ެގ  ދަށ ވަޒީފާ  ޚިްއެގ  މީހާއަށެވެ.  ދ ން  މަތްދޭ 

މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރާިއ ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ޭއެގ ތެރޭަގއި  އަދި  

 . ނެެއވެކ ރިން މަސައްކަތް ކޮށްދީފަިއާވ މ ވައްޒަފ ންވެސް ހިމެނޭ
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އެވަނީ،  (ދ)   ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  އެކްސިޑެންޓް"  ގ ޅ ންހ ރި  "މަސައްކަތާއި 
މާޙައ ލ ަގމަސައްކަ ދިމާވާ ނ ވަ  އި ތ ެގ  މަސައްކަތ ަގިއ  ތަ 

ޮގތ ން   ނަތީޖާެއއްެގ  ފ ރާނައަށް ހާދިސާއެްއެގ  ކ ރިމަތިވާ 
އަނިޔާ ނޫންވެސް    ނ ވަތަ  ކ ރިމަތީވާ ނ ރައްކާވާފަދަ  ނ ރައްކާތެރި  އެ 

 ފަދަ ހާދިސާތަކަށެެވ. ލިބޭ އަނިޔާ

ެއވަނީ،   (ތ)   ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  ބަލި"  ހ ރި  ގ ޅ ން  "މައްސަކަތާ 
ތެރޭަގމަސައްކަތ   ސަބަބ ން  ެގ  ނ ރައްކަލެއްެގ  ހ ށަހެޅ ނ   ޖެހ ން  އި 

 ބައްޔަށެވެ.  ނ ވަތަ ފެތ ރ ން

މަސަްއކަތްކ ރާ   (ލ)   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ހާދިސާ"  "ނ ރައްކާތެރި 
ނ ވަ ބައްޔެްއ  މީހަކަށް  ނ ވަތަ  އަނިޔާެއއް  މީހަކަށް،  ޢާންމ   ތަ 

ަގޖެހޭ ނ ވަތަ  ޤާނޫނަކ ން  ޮގތ ަގިއ  ކަމެއްެގ  ން  ާވއިދަކ ފަދަ 

 ފާހަަގކޮށްފައިވާ ކަމަކަށެވެ.  ނ ވަތަ ކަނޑައަޅާފައި

ކަ ( ގ )   ފަރާތް"  ތަމްރީނ ދޭ  އެވަނީ،   މަށް "އެކްރެޑިޓްކޮށްފަިއވާ  ބ ނެފައި 
މަސައްކަތ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ޞިއްޙީ    ެގމި  ސަލާމަތާއި  މާޙައ ލ ެގ 

ޓްރެއި ޑިރެކްޓަނިރައްކާތެރިކަމާބެހޭ  ހިންގ މަށް  ޖެނެރަލް    ރންގ 

 ޓްކޮށްފައި ފަރާތްތަކަށެވެ. އެކްރެޑި

ޤާނޫނ ެގ  (ޏ)   މި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޖެނެރަލް"    "ޑިރެކްޓަރ 
 ފޯޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ، ކ ރެވިފަިއވާމާއްދާެގ ދަށ ން ޢައްޔަން   26

 އަށެވެ.  ވޯކްޕްލޭސް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް

އި އެވަނީ،  ބ ނެފަ  މަށް"ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ން" ކަ (ސ)  
ޤާނޫނ ެގ   ޢައްޔަން   34މި  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ހެލްތް  ވަނަ  ކ ރެޭވ 

  ވެ.ނަށެއެންޑް ސޭފްޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ން

ޮއފިސަރ"   ( ޑ)   ސޭފްޓީ  އެންޑް  އެވަނީ،ބ   ކަމަށް"ހެލްތް       ނެފައި 
ކ ރެވޭ ހެލްތް އެންޑް  މާއްދާެގ ެގ ދަށ ން ޢައްޔަން  43މި ޤާނޫނ ެގ  
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 ށެވެ. ސަރ ން އަސޭފްޓީ އޮފި

ސަލާމަތާއި    ެގ"މަސައްކަތ   ( ޒ)   ރަްއކާތެރިކަމާއި    ޙީ އްޞިމާޙައ ލ ެގ 
ކައ ންސިލް"   ލަފާދޭ  ެއަވނީ،  ކަމަށްބެހޭޮގތ ން  މި   ބ ނެފައި 

 ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލެވިފަިއވާ މަސައްކަތ  ވަނަ ާމއްދާެގ  45ޤާނޫނ ެގ  
ސަލާމަތާއި   ބެހޭޮގ  ޙީއް ޞިމާޙައ ލ ެގ  ލަފާރައްކާތެރިކަމާއި  ދޭ  ތ ން 

 ށެވެ. ކައ ންސިލަ

ކަ (ޓ)   ނ ވަތަ ، އެވަނީ   ބ ނެފައި   މަށް"ލިފްޓް"      މ ދަލާއެކ ވިޔަސް 
ނޫންޮގތަކަށް )މައްޗަށް/ތިރިއަށް(   އެ  އ ފ ލ މަށް  މީހ ން  ނަމަވެސް، 

 ންކ ރެވޭ މެޝިން ނ ވަތަ އެްއޗަކަށެވެ. ބޭނ 

އެވަނީ ( ޔ)   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"  ޚިދ މަތްދޭ    ޤާނޫނ  ،  "ޞިއްޙީ 
ފަންނީ    2015/13ނަންބަރ    ޚިދ މަތ ެގ  )ޞިއްޙީ 

ކޮށްފައިާވ   ރަޖިސްޓްރީ  ދަށ ން  ެގ  ޤާނޫނ (  މަސައްކަތްތެރިންެގ 

 ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްތެރިންނަށެވެ.

އެވަނީ"ކ އްލިނ ރަްއކަ (ޕ)   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޙާލަތް"  މަސައްކަތ ެގ    ،ލ ެގ 

 ވެ. ތްތަކަށެއ ލ ަގއި ދިާމވާ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ޙާލަޙަމާ

 




