ޤާނޫނު ނަންބަރު6/2008 :

ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
ނ
ފއި ނަ ް
ތަޢާރު ާ

.1

އވާ
ކގަ ި
ދވަލްތަ ު
ޖަ ު

.2

)ހ(

މި

ޤާނޫނަކީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ގަވާއިދުތަކުގެ

ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ

އ
ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން އެ ގަވާއިދެ ް
ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ނޫންގޮތަކަށް ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން،
ދައުލަތުގެ

ހިންގުމުގެ

ނިޒާމް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށާއި،

ޢާންމު

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި ،ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް މުހިންމު
ގަވާއިދުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ގަވާއިދުތައް ހިންގުމަށް ވަގުތީގޮތުން
ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅާފައިވާ ޤާނޫނެވެ.
)ށ(

ނ
ޤނޫ ީ
ބދޭ ާ
ށ ލި ި
ދތަކަ ް
ވއި ު
ގަ ާ

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ ]ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު[ އެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް  1ގައާއި ޖަދުވަލް  2ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަކީ ،ދައުލަތް
ހިންގުމަށާއި ،ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި ،ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް

ބާރު

މުހިންމު ގަވާއިދުތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެ ގަވާއިދުތަކަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ބާރު

ލިބިގެން،

މި

ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާ

ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ގޮތުގެމަތީން

ގަވާއިދުތަކެކެވެ.
އވާ
ކގަ ި
ދވަލްތަ ު
ޖަ ު
ތ
ފރާ ް
ނގާ ަ
ހ ް
އ ި
ދތަ ް
ވއި ު
ގަ ާ

.3

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ
ގަވާއިދެއްވެސް

ހިންގައި އެ

ގަވާއިދަކާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ،

ޖަދުވަލް  1ގައި އެ ގަވާއިދެއް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއް
ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
)ށ(

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް  2ގައިވާ ގަވާއިދުތައް ހިންގައި އެ ގަވާއިދަކާބެހޭ
ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ،ޢަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުން ކަމާބެހޭ
ޝަރުޢީ
2

ގައިވާ

ކޯޓުތަކުންނެވެ.
ގަވާއިދުތަކުގެ

އެހެންނަމަވެސް،
ތެރެއިން

މި

ޤާނޫނުގެ

ޖަދުވަލް

ވަކި

ށ
ކޯޓަކަ ް

ކަނޑައެޅިގެން

ނިސްބަތްނުވާ ގަވާއިދުތަކާއި ،އެ ގަވާއިދަކީ ވަކި ކޯޓަކަށް ނުވަތަ
ކޯޓުތަކަކަށް

ނިސްބަތްވާ

އެއްޗެއްކަން

ސާފުނޫން

ގަވާއިދުތަކާއި،

ގިނަކޯޓުތަކަކަށް ނިސްބަތްވާ ގަވާއިދުތައް ހިންގައި އެ ގަވާއިދަކާބެހޭ
ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
އވާ
ކގަ ި
ދވަލްތަ ު
ޖަ ު
ނ
ނއު ް
ލގެ ަ
ބދަ ު
ކށް ަ
ވއިދަ ަ
ގަ ާ

.4

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  1ގައްޔާއި  2ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް ގަވާއިދަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ގަވާއިދު

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
)ށ(

މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ގަވާއިދެއް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެ

ފަރާތަކުން

ބަދަލެއް

ގަވާއިދަކަށް

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

ގެންނަން

އެފަރާތަކުން އެކަމެއް ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އވާ
ކގަ ި
ދވަލްތަ ު
ޖަ ު
ގ
މލުކުރުމު ެ
ށ ޢަ ަ
ދތަކަ ް
ވއި ު
ގަ ާ

.5

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް  1ގައާއި ޖަދުވަލް  2ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް
ޢަމަލުކުރާނީ،

ތ
އދަ ު
މު ް

ޤާނޫނަށް

މި

ފަށާ ތާރީޚުން

ޢަމަލުކުރަން

ފެށިގެން

) 12ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
)ށ(

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް  1ގައާއި ޖަދުވަލް  2ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ
ތެރެއިން

ގަވާއިދަކަށް

ގަވާއިދުތަކަކަށް

ނުވަތަ

)ބާރަ(

12

މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ
ދީފިނަމަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މުއްދަތު
އިތުރުކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ
ޖަދުވަލް  1ގައާއި ޖަދުވަލް  2ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން،
ގޮތުން

ގަވާއިދަކާގުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

ޤާނޫނެއް

ފާސްކޮށް

އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިނަމަ ،އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން
ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ގަވާއިދަކަށް ނުވަތަ އެ ޤާނޫނަކަށް ނިސްބަތްވާ
އެ ގަވާއިދުގެ އެ ބަޔަކަށް ނިމުން އަންނާނެއެވެ.
ދ ް
ވއި ު
ތ ގަ ާ
ނވަ ަ
ދއް ު
ވއި ެ
ގަ ާ
ނ .6
ނ
ރ ް
އ ބާޠިލްކު ު
ބަޔެ ް

ނ
މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް  1ގައާއި ޖަދުވަލް  2ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއި ް
އެއްވެސް ގަވާއިދެއް ،ނުވަތަ އެ ގަވާއިދަކުން ބަޔަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ގަވާއިދެއް ނުވަތަ ގަވާއިދުން ބަޔެއްކަމަށް،
ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ގަވާއިދެއް
ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުގެ އެބަޔެއް ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ދއް
ވއި ެ
ށ ގަ ާ
ދވަލުތަކަ ް
ޖަ ު

.7

ނމުކޮށް
ޢ ް
އ ާ
ދތަ ް
ވއި ު
ގަ ާ

.8

ނ
ރ ް
އިތުރުކު ު

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް  1އަށް ނުވަތަ ޖަދުވަލް  2އަށް ގަވާއިދެއް
އިތުރުކުރަން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

އެދި

އެކަމަށް

ގަވާއިދު

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅުމުން ،ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައި ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން،
އެ

ގަވާއިދެއް

ޖަދުވަލް

1

އަށް

ނުވަތަ

ޖަދުވަލް

2

އަށް

އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ނ
ރ ް
ޝާއިޢުކު ު

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލް  1ގައާއި ޖަދުވަލް  2ގައިވާ ގަވާއިދުތައް
މި

ޤާނޫނުގެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

3

ވަނަ

ފަރާތަކުން

މާއްދާގައި
ޢާންމުންނަށް

ގަވާއިދެއް

އެ

ލިބެންހުންނާނެ

ހިންގުމަށް
ގޮތަކަށް

އިންތިޒާމްކޮށް ،ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
2

ދވަލް
އ ޖަ ު
ދވަލު  1އާ ި
ޖަ ު

ލ
މި ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޖަދުވަލު  1އާއި ޖަދުވަ ް

.9

ނގެ
ނ ު
މ ޤާ ޫ
 2އަކީ ި

 2އަކީ މި ޤާނޫނުގެ ބައެކެވެ.

ނ
މށް ކަނޑައެޅު ް
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ރެގިއުލޭޝަން

އެންމެ

މަތީ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

2003
.37

މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމާއި،

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

އެތަކެތީގެ ލައިސަންސް ހެދުމާއި އަދި ޢާންމުކޮށް
ބޭނުން ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
.38

ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭނުންކުރާ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
.39

ލ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ގަވާއިދު )ޢާންމުންނާބެހޭ
މާ ޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ

ބައި(

5

ގަވާއިދު

ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް

ގަވާއިދުގެ ނަން

ނަންބަރު

.40

ގަވާއިދު

ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުގެ

)ޢާންމުންނާބެހޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ

ބައި(
.41

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު

އިލެކްޝަންސްއާބެހޭ އިދާރާ

.42

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ގަވާއިދު
ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ

.43

ގަވާއިދު

އެންޑް ވޯޓަރ

.44

ޕެޓްރޯލް ވިއްކާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް

.45

ބިޑި އެޅުމާއި ބިޑި ގެންގުޅުމުގެ ގަވާއިދު

.46

މުގުރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު

.47

ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ސެކިއުރިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިއުރިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިއުރިޓީ

.48

ކިޔަވައިދޭ

ތަންތަން

ރަޖިސްޓްރީކޮށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ހިންގުމުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ގަވާއިދު
ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢްލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން

.49

ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު

އެންޑް އާޓްސް

.50

ގިންތި ކަނޑައެޅުމާއި ދަރަޖަކުރުމުގެ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން

.51

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފޮތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން

ގަވާއިދު

އެންޑް އާޓްސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޅެމާއި ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން

އެންޑް އާޓްސް

.52

އެންޑް އާޓްސް
.53
.54
.55

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އަމިއްލަ

ރާގު/މިއުޒިކް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު

އެންޑް އާޓްސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޯޑިއޯ އަލްބަމް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން

ގަވާއިދު

އެންޑް އާޓްސް

ކޭބަލް ޓީ.ވީ .ޗެނަލް ކްލެސިފައި ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން
އެންޑް އާޓްސް
6

ގަވާއިދު

ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް

ގަވާއިދުގެ ނަން

ނަންބަރު

.56

ފިލްމާއި ފަންނުވެރި އުފެއްދުމުގައި ކްލެސިފިކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން

ސެޓްފިކެޓާއި އުމުރުފުރައިގެ ނިޝާން ބޭނުންކުރުމުގެ

އެންޑް އާޓްސް

ގަވާއިދު
.57

ރާއްޖޭގައި ފިލްމާއި އިޝްތިހާރު ނެގުމުގެ ގަވާއިދު

.58

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ގަވާއިދު

.59

މާލޭ ފަޅުތެރޭގެ ޢާންމު ގަވާއިދު

.60

އިންޝުއަރަންސް އިންޑަސްޓްރީ ރެގިއުލޭޝަންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން
އެންޑް އާޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް
ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

.61

ރެގިއުލޭޝަންސް
ކޮމްޕެނީޒް

ފޮރ

އެންޑް

ފައިނޭންސް

ލީސިންގ

ފައިނޭންސް

ލީޒިންގ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ޓްރާންސްއެކްޝަންސް
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން

.62

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

.63

ރޯމަސް ގަނެ އެކްސްޕޯޓުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

.64

ގަލާއި ،ވެއްޔާއި ،އަކިރިނެގުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،އެގްރިކަލްޗަރ

ބެހޭ ގަވާއިދު

އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް

.65

ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،އެގްރިކަލްޗަރ

.66

ގަސްގަހާގެހި ކަރަންޓީނުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ދަޢްވާކުރާ
ހޯމްއެފެއާޒް،

މުއައްސަސާ،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޢަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ

ބާރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،އެގްރިކަލްޗަރ
އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް

އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،އެގްރިކަލްޗަރ
އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް
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ޖަދުވަލު 2
ގަވާއިދު
ނަންބަރު

.1

ގަވާއިދުގެ ނަން

ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު 6.1

.2

ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު 6.0

.3

ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

.4

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު

.5

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ތަޙްޤީޤްކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ

.6

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންނާބެހޭ ގަވާއިދު

.7

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

.8

ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް އަވަސް ނިޔާއިން ނިންމުމާބެހޭ ގަވާއިދު

.9

ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާ ތަންތަނުން ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

.10

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

.11

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

.12

ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު

.13

ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

.14

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތައް އަޅަންޖެހޭ ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު

.15

ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދު

.16

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭމީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް

.17

މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ވަނުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގައި ކޯޓުން

ގޮތުގެ ގަވާއިދު

ނިންމުމުގެ ގަވާއިދު

ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު
______________________
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