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ަދއުރުެގ  ަވނަ ައހަރުގެ ިތްނވަނަ  2021ލީހުގެ ުދަވހު ޭބްއވެވި ަރއްޔިުތްނގެ މަޖި  ުބދަވި  ޮއކްޓޫަބރު 20
)ދިެވހިާރއްޭޖގެ ތިާމވެިށ ަރއްކާތެިރކޮްށ  93/4ާޤނޫުނ ނަންަބރު ަވަނ ޖަލްސާިއން ފާްސކުޅަ " 28

ަވނަ ާމއްާދގަިއާވ  92ޤާޫނުނއަސާސީގެ  ަވނަ ިއޞްލާޙު ެގނަުއމުގެ ބިލު" 2ާޤޫނނު( ައށް  ދެމެެހއްޓުާމބެހޭ 
ުދވަހު ރައީސުލްޖުްމހޫިރއްާޔ  ބުދަ ( ވި 1443 ރަބީޢުްލއާޚިރު  5) 2021ޮނވެްނބަރު  10 ،ންަމތީ ގޮުތގެ

ިދވެހިސަުރކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ މިައދު ޝާއިުޢ  ،މި ބިލު ޤާޫނަނކަށްވެ ،ތަޞްދީުޤ ކުެރްއވުމުން
 ކުރެިވއްެޖއެވެ.
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 2021/19 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2

 

 .އަށް އަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެަނއުން( ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތިމާވެށި ަރއްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) 4/93ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ަފދައިން މާއްދާއެްއ އިތުުރކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

 ޔޫސް -ސިންގަލް 
 ބާވަތްތައް  ޕްލާސްޓިކްގެ 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 އުފެއްދުމާއި  އެތެރެކުރުމާއި 

 މަނާވުން  ނެރުން  ބާޒާރަށް 

ތިމާވެއްޓަށް ގެްއލުން ދޭ އެްއޗެހީގެ ެތރެއިން، ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ކަނޑައަާޅ  )ހ( .8-1

ޔޫްސ ޕްލާސްިޓކްެގ ބާވަތްތައް، ދިވެިހރާއްޖެައށް އެތެެރކުރުމާިއ -ސިންގަލް

 އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަްށ ނެރުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.
 

ޔޫްސ -މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކަނޑަައޅާ ސިންގަލް )ށ(  

ކަނޑައެޅުމުެގ  ަބހާަލއިގެން ޕްލާސްޓިކްެގ ބާވަތްތަކުެގ ލިސްޓު، އެިކ މަރުަޙލާތަކަކަށް

އިޚްތިޔާުރ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާއަްށ ލިބިގެންެވއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް، ޤާނޫުނ 

 (ިދވެހިާރއްޖޭގެ ތިމާވެިށ ރަްއކާތެރިކޮްށ ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު ) 4/93ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށމަށްފަހު މި މާއްދާެގ  2އަށް 

ޖަނަވަީރ  1)ހ( ގެ ދަށުން ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފުރަތަމަ ިލސްޓު، 

ރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ެގ ކުރިްނ ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިަސރުކާ  2022

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.
 

ޔޫްސ -މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކަނޑަައޅާ ސިންގަލް )ނ(  

ޕްލާސްޓިކްގެ ާބވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ދިވެިހސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުާރއިރު، 

ޔޫސް ޕްާލސްޓިކްގެ ބާވަްތތައް ދިެވހިރާއްޖެއަްށ -އެ ލިްސޓުގައި ބަޔާންުކރާ ސިްނގަލް
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ބާޒާރަްށ ނެރުްނ މަނާވާެނ ތާީރޚެއް ކަނޑައަޅާަފިއ އެތެރެކުރުާމއި އުފެއްދުމާިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޔޫްސ -މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކަނޑަައޅާ ސިންގަލް )ރ(  

ޕްލާސްޓިކްެގ ބާވަތްތަކުެގ ލިސްޓު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަަމްށ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.
 

ތަކެިތ ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ެއހާތަނަށް އުފައްދަިއ ބޭނުން ނުކޮށްުހިރ އެފަދަ   .1   

މިންވަރާިއ އެފަދަ ަތކެތި ދިެވހިާރއްޖޭގަިއ ބޭނުންކުރަމުންާދ ނިސްބަތް؛ 

 އަދި

އެފަދަ ތަކެިތ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ އެެތރެކުރުްނ ނުވަަތ އުފެއްުދން ނުވަަތ   .2   

ބަަދލުގަިއ ބޭނުންުކެރވޭނެ ެއހެން ބާޒާރަށް ނެރުްނ މަނާުކރުމުން، ޭއގެ 

 ތަކެތި ލިބެންުހރި މިންަވރު.

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި: )ބ(  
 

ޔޫްސ ޕްލާސްޓިކް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އެ އެއްެޗްއ -"ސިންގަލް  .1   

އެކުގައި ނުވަތަ އޭގެ ބަެއއް ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައިވާ އެއްޗެީހގެ ތެރެއިން، 

 އެ އެއްެޗއް އުަފއްދާފައިވަނީ ުނވަތަ ވިްއކުމަށް ބާޒާރަށް ނެރެފައިވަީނ 

ތަްށ ަކމުގައިނުވާ، އެއް ފަަހރަށްވުެރ ގިނަ ފަަހރު ޭއގެ ބޭނުންކުެރވޭ ގޮ

ނުވަތަ އޭގައި ހިމެނޭ ެއއްޗެްއގެ ބޭނުން އެއް ފަަހރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަުރ 

ކުރެވޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް ބާޒާރަށް ނެރެފަިއވާ އެްއޗެިހ 

ބޭނުންކުާރ  ފިޔަވައި އެނޫން ކޮންމެ އެއްޗަާކއި އެފަދަ އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް

 .ރޯމެޓީރިައލް އަެށވެ
 

ޔޫްސ ްޕލާސްޓިކްެގ -"އުފެއްދުން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ސިްނގަލް  .2   

ބާވަތެއް ބާޒާރަްށ ނެރުމަށްަޓކަިއ ނުވަތަ އެނޫންެވސް އެހެްނ 

 ބޭނުމެއްކުރުމަށްޓަކައި އުފެއްދުމަށެވެ.
 

"ބާޒާރަށް ނެރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އަގު އަދާކުރުްނ ހިމެނޭގޮތަށް   .3   

އަގު އަދާުކރުމަކާ ނުަލއިވިޔަސް ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތެްއގެ ތެރެއިްނ ނުވަތަ 
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ޔޫްސ ޕްލާސްޓިްކގެ ބާވަެތއް، ޑިސްޓްރިބިއުޓްުކރުމަށްޓަކަިއ -ސިންގަލް

 ނުވަތަ ގަތުމަށްޓަކަިއ ނުވަތަ ބޭނުންުކރުމަށްޓަކަިއ ބާޒާރަށް ެނރުމަށެވެ.
 

 ދުވަހުން  ާޝއިޢުކުރާ  ގެޒެޓުަގއި ދިެވހިސަރުާކރުގެ  ،ތަްޞދީޤުކޮށް ،ފާސްވެ  ޤާނޫނު މި  ،ފަށާނީ ޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނަށް މި .2

 .ފެށިގެންނެވެ

________________________ 


