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  ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތުގެ ޤާނޫނު
 
 

ދިނުމާބެހޭ  މަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓުގެ ޚިދް،މިއީ )ހ(_____.1  އި ނަންތަޢާރުފާ
 .ޤާނޫނެވެ

" މަތުގެ ޤާނޫނުޕޯސްޓުގެ ޚިދް"  ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(   
 .އެވެ
 

 އަންނަނިވި ،ރޭގައި ތެތަކުގެމި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު .2  މަޤްޞަދު
 .ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

 

 ،ތަރައްޤީކޮށް މަތްޕޯސްޓުގެ ޚިދްދިވެހިރާއްޖޭގައި  .1  
  ރާއްޖެއިން ބޭރަށް،ކޮޅު ތަކަށާއި ހުރިހާ ކަންދިވެހިރާއްޖޭގެ

؛ދިނުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުން ފޯރުވައިޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތް
އެކަށީގެންވާ   ރައްޔިތުންނަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި .2 

 ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސް މަތްޚިދް ސްޓުގެޕޯ ،އަގެއްގައި
؛ކޮށްދިނުން

ދަވެރި ވިޔަފާރީގެ މަތް ފޯރުވައިދިނުމުގައި ވާޕޯސްޓުގެ ޚިދް .3 
؛ ކުރިއެރުވުން،އިމުކޮށް ތަރައްޤީކޮށްމާޙައުލެއް ޤާ

 ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމުގައި ،މަތް ފޯރުވައިދީޕޯސްޓުގެ ޚިދް .4 
 ދާއިރާގައި އިންވެސްްޓ މިންމު ފަރުދުންނަށް ޢާރާއި ސަރުކާ

  ؛ދިނުންށްތަނަވަސްކޮ ކުރެވޭނޭ މަގު
މަތް ފޯރުވައި ދިނުމުގައި ދިވެހިސަރުކާރުްނ ޕޯސްޓުގެ ޚިދް .5 

އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާިއ 
؛ންގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރު އްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތްވާއެ

 ސަލާމަތާއި ،ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުވައި ދިނުމުގައި .6 
ޚިދްމަތް ޕޯސްޓުގެ  ،ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި
 .ސަލާމަތްކަމާއެކު ފޯރުވައިދިނުން
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ޤާނޫނު ހިންގުމާއި 
 ހެދުންވާއިދުގަ

 އަދި މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކަިއ ،މި ޤާނޫނު ހިންގާނީ   .3  
މަތުގެ  ޚިދްޕޯސްޓުގެ ، ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި

ވަގުތަކު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ މިނިސްޓްރީ  އެ،ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް
 އަންނަނިވި ،އެ މިނިސްޓްރީން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި. އަކުންނެވެ

 .ކަންކަން ހިމެނެއެވެ
 

 ދޭ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތް .1  
؛ރަޖިސްޓަރީކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދްމަތުގެ  .2 
؛ފެންވަރު ބެލުން

ބަލައި  ،ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން ،ޕޯސްޓުކުރާތަކެތި .3 
ނޑައެޅުން ނޑު ކަ ؛ފާސްކުރާނޭ އުސޫލާއި މިންގަ

 ، ރައްދު ނުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއިޕޯސްޓުކުރާތަކެތީގެ ތެރެއިން .4 
އަދި  ،ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަތުލެވޭ ތަކެއްޗާއި

 ޢަމަލު ކުރާނޭ އުސޫލުތައް ،މެދުނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެއްޗާ
ނޑައެޅުން  .ކަ

 
 ދޭމަތް ޕޯސްޓުގެ ޚިދް

ޤައުމީ އިދާރާ
ެއްއ ޤައުމީ އިދާރާމަތް ދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓުގެ ޚިދް .4  

 .މުކުރަންވާނެއެވެއިޤާ
 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން 
ރުގައި ޕޯސްޓަލް ބޭ
ދިނުންމަތް ފޯރުވައިޚިދް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިާހ ،މަތްދޭ ޤައުމީ އިދާރާއިންޕޯސްޓުގެ ޚިދް .5  
 ދެމެދު ޕޯސްޓުގެ އަސާީސ ހިރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާކަންކޮޅުތަކަށާއި ދިވެ

 . ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެވާ ފަދައިން މިތިރީގައި ،މަތްޚިދް
 

 ހަމަހަމަ އަދި އިންސާފުވިެރ ،އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި .1 
؛ދިނުންމަތް ންމުކޮށް އެންމެންނަށް އެ ޚިދްޢާ ،ގޮތެއްގެމަތިން

އަދި އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް  ،ޞިނާޢީ ،ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ .2 
  . ނުންމަތް ފޯރުވައިދި އެ ޚިދް،އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި
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ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޒިންމާއާ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

މަތް  ޚިދް  އެފަދަ،ކުންމަތްދޭ ފަރާތްތަޕޯސްޓުގެ ޚިދް )ހ(_____.6  
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މަތް ދިނުމާބެހޭ  ޕޯސްޓުގެ ޚިދް،ދޭންވާނީ

ނޑައަޅާ ފެންވައެވަގުތަކު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ މިނިސްޓްރީން  ރެއްގައި ކަ
ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ  . އަދި ކަ

ނޑައަޅާ ފެންވަރާއި އުސޫލު ގެ ދަށުން ) ހ(ދާގެ މި މާއް )ށ(   ކަ
 ސަރުކާރުން ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާއި  މި ޤާނޫނާއި ،ވާންވާނީ

ާކ  އެއްބަސްވުންތަ،އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި
ނޑައަޅާ ފެންވަރާއި އުސޫލުތައް ކަމުގައެވެ އެއްގޮތްވާ  .ގޮތުގެމަތިން ކަ

 
ޕޯސްޓުކުރާތަކެތި 

އުފުލަން އުފުލުމާއި 
އެންގުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓުކުރާ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ  .7  
ނޑާއި ،ގެންދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ދަތުރުކުރާ ޖައްވުގައި  ،ކަ

މަތްދޭ ޤައުމީ އިދާރާގެ  ޕޯސްޓުގެ ޚިދް،ޅަނދުތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރުއު
 .ނުވަތަ އޭނާ ހަވާލުކުރާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ ،އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް

 
އިޚްތިޔާރު 
ބޭނުންކުރަންވާ ގޮތް

 ގެލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުމާއްދާއިން ވަނަ  7މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(_____.8  
 .ށެވެވާ ފަރާތްތަކަމިތިރީގައި ބަޔާންވެގެން ނީގޭދަށުން އެން

 

ރީގެ ންމުކޮށް ވިޔަފާ ޢާ،ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެތެރެއިންދަތުރު .1 
އުފުލުމަށް މުދާ އުސޫލުން ފަސިންޖަރުންނާއި 

؛އުޅަނުދދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ 
 ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އޮޕަރޭޓުކުރާ ،ސަރުކާރު .2 

 .އުޅަނދު
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު  7މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( 
 .ވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެމި ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން،ބޭނުންކުރަންވާނީ

  ޕޯސްޓުން ފޮނުވަން ،ތަނާއި އެ އުޅަނދު ދަތުރުކުރާ .1 
 އެއް މަންޒިލެއް ،ތަނަކީ ބޭނުންވާ ތަކެތި  ފޮނުވާ

؛ކަމުގައިވުން
ދަނަށް ރަ ތަކެތީގެ ބޮޑުމިނަށާއި ބު ފޮނުވާޕޯސްޓުން .2 

ފޮނުވާ އުޅަނދަކުން ދަތުރުކާުރ  އެތަކެތި ،ބަލާއިރު
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  ނުވަތަ،ތުރުވެރިއަކަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާ ނުވުންދަ
 .ދަތުރުވެރިޔަކަށް އުނދަގުލެއް އުފުލަން ނުޖެހުން

 

ތައްތަކުގައި  ކަން އެނޫންވެސް ޤައުމީ ސަލާމަތީ،އިސިފައިންނާ .9  އިސްތިސްނާ ފަރާތްތައް
 ވަނަ 7 މި ޤާނޫނުގެ ،ޙަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާއަކުން އޮޕަރޭޓުކުރާ އުޅަނދު
 .މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ

 

މަންޒިލަށް ވާސިލުވުމުން 
ލަސްނުކޮށް ތަކެތި 
ހަވާލުކުރުން

 ޕޯސްޓުން ފޮނުވާ ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ7ްމި ޤާނޫނުގެ  .10  
ލަސްނުކޮށް ޕޯސްޓުގެ ލުވުމުން ސިމަންޒިލަށް ވާ ،ންގޮސްދޭ އުޅަނދުތަކެތި ގެ

ނޑައަޅާ ފަރާތަާކ ،ޤައުމީ އިދާރާޚިދްމަތްދޭ   ނުވަތަ އެ އިދާރާއިން ކަ
އެތަކެއްޗާ ހަވާލުވާން  އަދި އެފަރާތަކުން .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެއެތަކެތި 
 .ވާނެއެވެ

 
ގެ ދަށުން ޕޯސްޓުން ފޮނުވާ ވަނަ މާއްދާ 7މި ޤާނޫނުގެ  .11  އުޖޫރަ ދިނުން

 .ތަކެތި ގެންގޮސްދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ދޭންވާނެއެވެ
 

މަތްދޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕޯސްޓުގެ ޚިދް 7މި ޤާނޫނުގެ  .12  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން
 ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ،ޤައުމީ އިދާރާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފިނަމަ

 ދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ނިންމި ނިންމުމާމެ،އިފިނަމަނިންމަ
މުގެ ހުށަހެޅު މިނިސްޓަރަށް ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއްގެ  ދުވަހ30ު

އަންނަނިވި  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީމިގޮތުން . އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ
 .ކަންކަމުގައެވެ

 

މަތް ށް ޕޯސްޓުގެ ޚިދް ފޮނުވައިދިނުމަޕޯސްޓުން ފޮނުވާ ތަކެތި .1 
 އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ،ދޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ހުށަހަޅާ އަގަކީ

؛ނުވުން
 ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތަކިާއ ޕޯސްޓުން ތަކެތި ގެންދާ ފަރާތަށް .2 

 ނުވަތަ ، އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތަކެއް،ޠުތަކަކީޝަރް
  ؛ކަމުގައި ނުވުންތަކެއްޠުޝަރް
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 ،ޤައުމީ އިދާރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީމަތްދޭ ޕޯސްޓުގެ ޚިދް .3 
ކަންތައްތަކާ ޚިލާފު ވަނަ މާއްދާގައިވާ  8މި ޤާނޫނުގެ 

 .ނިންމުމެއް ކަމުގައިވުން
 

އިޚްތިޔާރު ނަހަމަގޮތުގައި 
ކުރުން ބޭނުން

ރަށް  މިނިސްޓަ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12މި ޤާނޫނުގެ  .13  
 ޕޯސްޓުން ފޮނުވާ ،ކުރުމުގައި އިޚްތިޔާރު ބޭނުން ލިބިދޭޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް
 އެއީ ، ނުވަތަ އެ ތަކެތި ގެންދިއުން ލަސްކުރުން،ތަކެތި ނުގެންދިއުން

 .މަޤްޞަދު ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ
 

 ނެރެ ސްޓޭމްޕް
ޝާއިޢުކުރުން

 ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ .14  
 .ދާރާއަށެވެމަތް ދޭ ޤައުމީ އިހަމައެކަނި ޕޯސްޓުގެ ޚިދް

 

  އަދި ސްޓޭމްޕް އުފެއްދުމަށް،އުފައްދައި ނެރުން ސްޓޭމްޕް .1 
؛އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން

 ވަކިކަމަކާއި ނުވަތަ ވަކި މުނާސަބަތަކާ ގުޅިގެން ނެރޭ .2 
ނޑައެޅުން  .ސްޓޭމްޕް ބޭނުން ކުރާނެ މުއްދަތު ކަ

 
 އެއްވެސް ،ގެ ތެރެއިން ކަމެއްވާ ކަންތައްތަކުމިތިރީގައި .15   ކަންތައްތައް މަނާ

 . ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
 

؛ވަގު ސްޓޭމްޕް ޗާޕުކުރުން .1 
އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތްދޭ ޤައުމީ  .2 

އިދާރާގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ސްޓޭމްޕެއްވެސް އެ 
؛އަލުން އުފެއްދުން

މްޕެއް  އެ ސްޓޭ،ވަގު ސްޓޭމްޕެއްކަން އެނގިހުރެ .3 
 ބޭނުންކުރަން ، ބޭނުންކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި،ގެންގުޅުމާއި

؛އުޅުން
 ފަރާތަކުން މެނުވީ ސްޓޭމްޕް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ .4 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ޝާއިޢު  ނުވަތަ،އުފެއްދުމަށް
 ނުވަތަ އަތުގައި ،ލަތެއް ގެންގުޅުންއެއްވެސް ވަސީ
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؛ބެހެއްޓުން
 އުފައްދާ ސްޓޭމްޕް ،ކުން މެނުވީހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަ .5 

 ،ޝާއިޢު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް ބޭނުން ކުރުން
؛ ނުވަތަ އަތުގައި ބެހެއްޓުން،ނުވަތަ ގެންގުޅުން

 މަކަރާއި ހީލަތްހެދުމުގެ ،ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސްޓޭމްޕެއް .6 
؛ގޮތުން ބޭނުން ކުރުން

 އެހެން ،އިދާރާ ފިޔަވައިމަތް ދޭ ޤައުމީ ޕޯސްޓުގެ ޚިދް .7 
 ނުވަތަ ރިޓެއިލް ،މޫނުމަތީ އަގު ސްޓޭމްޕުގެ ،ފަރާތަކުން

 ؛އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގައި ސްޓޭމްޕް ވިއްކުން
ގިައ ޖެކަން އެންގުމަށްޓަކައި ސްޓޭމްޕުބޭނުން ކުރެވިއް .8 

ނޑެއްފައިވާ ޖަހާ  ނުވަތަ ، ނުވަތަ ސިއްކައެއް،ތައްގަ
 ،ސްޓޭމްޕްއިވާ  ނުވަތަ އެގޮތަށް ފޮހެފަ،ފާހަގައެއް ފޮހުން

 ނުވަތަ ،ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންކުރުން
؛އަތުގައި ބެހެއްޓުންބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި 

 ،މަތްދޭ އިދާރާށްފައިވާ އެއްޗެއް ޕޯސްޓުގެ ޚިދްޕޯސްޓުކޮ .9 
 ،ނުވަތަ އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހަވާލުގައި ވަނިކޮށް

 .ންއެ އެއްޗަކުން ސްޓޭމްޕެއް ނައްޓާލު
 

ގޮތުގައި ނަހަމަފައިސާ 
ކުރުން ބޭނުން

 ނުވަތަ ،މަތް ދޭ ޤައުމީ އިދާރާގެ ފައިސާޓުގެ ޚިދްޕޯސް .16  
 ، ބަލައިގަންނަ ފައިސާވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލު ކުރުމަށްއިދާރާއިން  އެ

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ  އަދި ، ވަގަށްނަގައި،ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް
 .ނުވާނެއެވެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ ،މަތިން މެނުވީ

 
ޕޯސްޓުކުރާ ތަކެތި 

ނޑައި ބަލައި ހެދުން ،ކަ
  ޕޯސްޓުކުރެވޭ،މަތިން މެނުވީ ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެޤާނޫނު .17  

އެ ތަކެތީގެ ޙައްޤުވެރިން ޕާރުސަލާއި އަދި އެނޫންވެސް ތަކެތި  ،ސިޓީއާއި
ނޑައިއެތަކެތި  ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެހެން ،ފިޔަވައި ބަލައި ހަދައިގެން  ،ކަ

 . ނުވާނެއެވެ
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މަތްދޭ ޕޯސްޓުގެ ޚިދް
ފަރާތްތަކަށް ދަތިކުރުން

 ،ޕޯސްޓުކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އުފުލުމަށް ނުވަތަ .18  
 ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތް ދޭ ށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއްރައްދުކުރުމަ
 ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ، ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެއްގެ އެޖެންޓަކަށް،ފަރާތަކަށް

 .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއެއްވެސް ފަރާތަކުން 
 

ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން 
ދިނުމާއި ވަގަށް ނެގުން

 އެއްވެސް ،ވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއްމިތިރީގައި .19  
 . ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 

 ، ޚިދްމަތްދޭ އިދާރާ ނުވަތަ،ފައިވާ އެއްޗެއްޕޯސްޓު ކޮށް .1 
 ،އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހަވާލުގައި ވަނިކޮށް

 ؛ންއެ އެއްޗަކަށް ގެއްލުންދިނު
 ،ރެކޯޑެއްމަތް ދޭ ޤައުމީ އިދާރާގެ އެއްވެސް ޕޯސްޓުގެ ޚިދް .2 

؛ން ނުވަތަ ހަލާކުކުރު،ކުރުންފޯޖް ،ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް
މުދަލަކަށް މަތް ދޭ ޤައުމީ އިދާރާގެ އެއްވެސް ޕޯސްޓުގެ ޚިދް .3 

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ހަލާކު ކުރުން ،ގެއްލުން ދިނުން
؛ން ނުވަތަ ވަގަށްނެގު،ނައްތާލުން

ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތްދޭ ޤައުމީ އިދާރާގެ އެއްވެސް  .4 
 ނުވަތަ ސިސްޓަމަކަށް އެއްވެސް ،ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް

 .ޅުންބާވަތެއްގެ ވައިރަސްއެއް އެ
 

 ޓުކުރާ ތަކެއްޗާޕޯސް
ލޫމާތު ގުޅުންހުރި މަޢް

ނުކުރުން ހާމަ

މަތް ދޭ ޤައުމީ އިދާރާގެ އެއްވެސް ޕޯސްޓުގެ ޚިދް .20  
 ،ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތުން ، ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި،ކޮމްޕިއުޓަރެއްގައި

ޕޯސްޓު ކުރެވިފައިވާ  ،އެކުލަވާލެވިފައިވާނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން 
 ނުވަތަ ،ނުވަތަ ދިނުން ،ހޯދުން މަޢްލޫމާތެއް ،ގުޅުންހުރި ތަކެއްޗާ

 .ނުވަތަ މިބާވަތުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ ،ލިބިގަތުން
 

ޕޯސްޓުކުރާ ތަކެތީގެ 
މަޢްލޫމާތާއި ޕޯސްޓުކުރާ 
ތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި 

 ލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނެމަޢް
ޙާލަތު

 ނުވަތަ ،ވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަންއެއްޗެއް ޕޯސްޓުކުރެވިފައި .21  
ނުވަތަ  ،ޗެއްކަންއެއްޕޯސްޓުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްގައި ހިމެނެނީ ކޮން

ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތުގެ  ،ޕޯސްޓުކުރާ ތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މަޢްލޫމާތު
ތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގަިއ ވާ ޙާލަތުމި ތިރީގައި، ނުވަތަ އެޖެންޓަކު،މުވައްޒަފަކު
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 .  ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެތަކުން އެއްވެސް ފަރާ،މެނުވީ
 

މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ މުވައްޒަފަކު  .1 
؛އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި

ފައިވާ  އެ ހުއްދަ ކޮށް،ފައިވާނަމަ ކޮށް ހުއްދަޤާނޫނު .2 
؛އިވާ މިންވަރަކަށްފަ އަދި އެ ހުއްދަ ކޮށް،ގޮތަކަށް

؛ ހެކިބަހެއްގައިޢީ މަޖިލީހެއްގައި ދޭޝަރް .3 
ޒުކުރާ ފަރާތަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަންފީދިވެހިރާއްޖޭގެ  .4 

ހިނދެއްގައި  އްޖެބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައަކަށް ބޭނުންވެ
 .އެފަރާތަކަށް

 
ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ނޫން 

 މަތާޕޯސްޓުގެ ޚިދް
ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް 
ކުރުން

ވާ މި ތިރީގައި،ން މެނުވީހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކު .22  
 .ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 

 ،މަތްދޭ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް ނޫން މީހަކުޕޯސްޓުގެ ޚިދް  .1 
 ،ތިމާއަކީ އެފަދަ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބުނުން
 ނުވަތަ އެފަދަ ތަޞައްވުރެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލްެއ

؛ކުރުން
 ،މަތްދޭ ޤައުމީ އިދާރާއެއްގެ އެޖެންޓެއްކަންޕޯސްޓުގެ ޚިދް .2 

ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްކަމަްށ  ،ނުވަތަ ފްރެންޗައިސެއްކަން
ކަމެއް ދޭހަކޮށްދޭފަދަ ނިޝާނެއް  ނުވަތަ އެއިން،ބުނުން

؛ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުން،ބެހެއްޓުން
ރާއެއްކަން އަންގައިދޭ ވިޔަފާރި މަތްދޭ އިދާޕޯސްޓުގެ ޚިދް .3 

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ނިޝާނެއް ،ނުވަތަ މަރުކާއެއް ،ނަމެއް
ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ،ނުވަތަ ޔުނިފޯމެއް ،ފާހަގައެއް

 ،އެ އިދާރާއާ ގުޅުން ހުރިކަން ދޭހަކޮށްދޭ އެއްޗެއް
ބޭނުން އޮޅުވާލުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި 

 .ކުރުން
 

ނުވުން ޕޯސްޓުން ފޮ
މަނާ ތަކެތި

 އަންނަނިވި ،މަތްދޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްޕޯސްޓުގެ ޚިދް .23  
 . ބާވަތުގެ އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ
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 އެހެން ދީނެއް ،ދީނާ އިދިކޮޅު ލިޔުންތަކާއިއިސްލާމް .1 
؛ފެތުރުމަށް ބާރުއަޅާ ތަކެތި

؛ވާ ތަކެތިއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްތު .2 
 ނުވަތަ ފެތުރިދާނެފަދަ ،އެއްވެސް ބައްޔެއްޖެހިދާނެ .3 

؛ ނުވަތަ ކެމިކަލްގެ ބާވަތެއް،ލޮޖިކަލްޔޮބަ
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހުޅުހިފާފަދަ ތަކެތިގޮވާ  .4 

؛އެނޫންވެސް އެފަދަ ނުރައްކާތެރި ތަކެތި
؛ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި .5 
؛ ދައްކުވައިދޭ ތަކެތިއޮރިޔާން މަންޒަރު .6 
މަތްދޭ ފަރާތުން ހުއްދަ ކޮށްފައި ނުވާ ގޮތަކަށް ޕޯސްޓުގެ ޚިދް .7 

؛ފޮނުވާ ދިރޭ ތަކެތި
 ށްނުވަތަ ތަކެއްޗަ ،މަތްދޭ ފަރާތުގެ މުދަލަކަށްޕޯސްޓުގެ ޚިދް .8 

؛އްނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާފަދަ އެއްޗެ
 ނުވަތަ ، ފަރާތުގެ މުދަލަކަށްޕޯސްޓުކުރެވޭ ތަކެތި އުފުލައިދޭ .9 

ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާފަދަ 
؛އެއްޗެއް

 ޚިލާފު  ގަވާއިދާއެ އެއްޗެއް ރައްދުވާ ޤައުމުގެ ޤާނޫނާއި .10 
؛އެއްޗެއް

 . ދުއްތުރާވާ އެއްޗެއްއެ އެއްޗެއް ރައްދުވާ ފަރާތަށް .11 
 

ޚާއްޞަގޮތަކުން 
ހުއްދަކުރެވޭ ތަކެތި

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ތަކެތީގެ  23މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(_____.24  
 ،އެކްޓިވް ތަކެތި ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ،ލޮޖިކަލްނުވަތަ ބަޔޮ ،ބޭސްތެރެއިން 

 .ތަކަށް އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިދާނެއެވެފަންނީ ބޭނުން
 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭސްފަރުވާކުރަން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ  .1 
؛ތަކަށް އިދާރާ ،އިކްލިނިކްތަކަށާ  ،ނަށާއިޑޮކްޓަރުން

 ،ގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން) 1(ގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ  .2 
 .ހުއްދަ ދޭ ފަރާތްތަކަށްލިޔުމަކުން މިނިސްޓަރު  

 

 ،ގެ ދަށުން ފޮނުވާ ތަކެތި) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ( 
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ޤްވާމީ  ބައިނަލްއަ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ  .މިންގަ

 
އިންޝުއަރެންސް ކޮށްގެން 
މެނުވީ ފޮނުވުން މަނާ 
ތަކެތި

 ،އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައިވާ ޕާރުސަލެއްގައި މެނުވީ .25  
ހިފައިގެންދާ މީހާއަށް ފައިާސ ނުވަތަ  ،ފައިސާ ،ރިހި ،ރަން ،ޖަވާހިރު

 ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަަދ ،)ސެކިއުރިޓީސް(  މާލީ ލިޔުމެއްނެގިދާފަދަ
 . ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެއަގުބޮޑު އެއްޗެއް

 
މަތް ދޭ ޕޯސްޓުގެ ޚިދް

ފަރާތަކަށް ބިރު ދެއްކުން
އެ އެއްޗަކުން ބަލި ފެތުރޭފަދަ  ނުވަތަ ،އެއްޗެއްގޮވާ  .26  

ޕޯސްޓުން  ،އެއްޗެއްއެއްވެސް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނުރައްކާތެރި  ،އެއްޗެއް
މަތްދޭ  ނުވަތަ ޕޯސްޓުގެ ޚިދް،ނުވަތަ ފޮނުވައިފިކަމަށް ،ފޮނުވާނެކަމަށް

 ކައިރީގައި ބަހައްޓައިފި ގެ ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރާއެއް،އިދާރާއެއްގެ ތެރޭގައި
 .ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ ބިރު ،ކަމަށް ބުނެ

 
ކަލުގެ ކުއްލި ނުރައް ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ .27  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު

 ،ދެމިއޮންނަ މުއްދަތުގައި ާޙލަތުއެ  ،ފަހުޙާލަތު އިޢުލާން ކުރުމަށް
މަތް ދިނުމަށް ކޮންމެ ޕޯސްޓުގެ ޚިދް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމުރަކުން

ދަ މަތް ދިނުމަށް ހުއްއަދި ޕޯސްޓުގެ ޚިދް. ދެވިދާނެއެވެފަރާތަކަށްވެސް ހުއްދަ 
ނޑާލުމަށްރާތަކަށް އެ ޚިދްދެވިފައިވާ ފަ  ، ނުވަތަ ހުއްޓާލުމަށް،މަތް މެދުކަ
.މަތް ފޯރުވައި ދިނުމަށްވެސް އެންގިދާނެއެވެލަކުން އެ ޚިދްސޫނުވަތަ ވަކި އު

 
 ،އާއި) 1(ގެ  ވަނަ މާއްދ15ާމި ޤާނޫނުގެ  )ހ(_____.28  އަދަބު

މްޕުގިައ  އެމީހަކު އުފެއްދި ސްޓޭ، ޚިލާފުވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީއާ) 2(
 އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން 2 ،އެކުލެވޭ ޖުމުލައަގުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު

 .ޖަލަށްލުމެވެމުއްދަތަކަށް 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާ އެހެން 15މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( 

 އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން 2 ،ކަންކަމާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ
 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން 50,000/-ތަ  ނުވަ،މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

 .އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ
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އާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހެއްގެ  ވަނަ މާއްދ16ާމި ޤާނޫނުގެ  )ނ( 
ލަތް ހެދުމުގެ ހީ ، ނުވަތަ މަކަރާއި، ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ، ވައްކަމުގެ،އަދަބަކީ

ނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެވެ  .ކުށަށް ކަ
 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ،އިއްދާއާވަނަ މާ 17މި ޤާނޫނުގެ  )ރ( 

 ، ވަނަ މާއްދާއާއ21ި ، ވަނަ މާއްދާއާއ20ި ، ވަނަ މާއްދާއާއ19ި
 އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން 2 ،ޚިލާފުވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ ވަނަ މާއްދާއާ 22

ވުރެ ބޮޑުނޫން  ރުފިޔާއަށް-/50,000 ނުވަތަ ،މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
  .ކުރުމެވެނާ ޖޫރިމައަދަދަކުން 
 އާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހެއްގެ 1 ވަނަ މާއްދާގެ 23މި ޤާނޫނުގެ  )ބ( 
 . އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވ10ެ ، އަހަރާއ1ި ،އަދަބަކީ

 އާ 5 ،4 ،3 ،2  ވަނަ މާއްދާގ23ެމި ޤާނޫނުގެ  )ޅ( 
 އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް 10 ،ޚިލާފުވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ

ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން  ރުފިޔާއަށް-/500,000 ނުވަތަ ،ލުންޖަލަށް
  .ކުރުމެވެނާ ޖޫރިމަ

 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6  ވަނަ މާއްދާގ23ެމި ޤާނޫނުގެ  )ކ( 
ށްވުރެ ދިގުނޫން އަހަރަ 2 ، ޚިލާފުވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ އ11ާ

 ވުރެ ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށް-/50,000 ނުވަތަ ،މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
 . ނާ ކުރުމެވެއަދަދަކުން ޖޫރިމަ

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހެއްގެ 25މި ޤާނޫނުގެ  )އ( 
 ނުވަަތ ، ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން މަސްދުވަހަށްވުރ6ެ ،އަދަބަކީ

. ކުރުމެވެނާ  ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަރެވު ރުފިޔާއަށް-/25,000
 ސަރުކާރަށް ،ކޮށްފައިވަނީ ޢަމަލު މަނާކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާއިނ25ް

 ނުވަތަ ފައިސާއެއް ނުދެއްކުމުެގ ، ޑިއުޓީއެއް، ޓެކުހެއް،ދައްކަންޖެހޭ ފީއެއް
 އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން 3 ، އެ ކުށްކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،މަޤްޞަދުގައިނަމަ

 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން -/150,000 ނުވަތަ ،މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
 .ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެއަދަދަކުން 
 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހެއްގެ 26ގެ މި ޤާނޫނު )ވ( 
 ނުވަތަ ، އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުނ3ް ،އަދަބަކީ

  . ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ-/100,000
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 ،ންސަބަބު މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ )މ( 
ނޑައެޅޭ އަދަބުގެ އިތުރަށް ކުރި ޢަމަލެއްގެ  އެ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

 . ދޭންވާނެއެވެބަދަލު ގެއްލުމުގެ ،ސަބަބުން ލިބުނު
 

  އެއިރަކު، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]މިނިސްޓަރު[ .29  މާނަ
މަތް ދިނުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގިައ  ޚިދްދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓުގެ

 .ވެހަވާލުވެހުރި މިނިސްޓަރަށެލެހެއްޓުމާ ބެ
 ރިއަރ ޕޯސްޓާއި ކު،އެވަނީ ނެފައި ބުކަމަށް] ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތް[

 .ޚިދްމަތްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ
 ޕޯސްޓާއި ،އެވަނީ  ކަމަށް ބުނެފައި]ފަރާތް ތް ދޭމަޚިދްޕޯސްޓުގެ [

ވެސް މަތް ދޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ޚިދްރިއަރކު
 .ހިމެނޭގޮތަށެވެ

 . ޕޯސްޓޭޖް ސްޓޭމްޕަށެވެ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ] ސްޓޭމްޕް[
 

 

____________________ 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
W:\J_SECT\BILL\2006\POSTUGE KHIDHMAIY.doc  

  ޓޕ/ޢއ


