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 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު
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ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 
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 ދައުުރެގ ވަނަ ތިން ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ދަބުވި  25މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2015
ބިލު" ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެޭހ  "ޯއޒޯން ފަށަލަ ޙިމާަޔތްކުރުމަށް ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެއްވި 21
 ދުވަހު އާދީއްތަހ( ވި 1437ޞަފަރު  24) 2015ޑިސެންބަރު  6 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ  92
ުޢ ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރަ

 ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2015/41 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  އެޅުމާބެހ   ފިޔަވަޅު  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ފަށަލަ  އޯޒޯން 

މިއީ، ދިވެހިާރއްޖެއަށް އެތެެރުކރެވ  އަދި ިދވެހިރާއްޖ ަގއި ބ ނުންކުރާ އޯޒޯން  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 ކެމިކަލް މާއްދާތައް ެއކުލެވ   ފަށަލައަށް ގެއްލުންދ  ކެމިކަްލ މާއްދާތަކާއި، އެ 

އާލާތްތަކާިއ، މިފަދަ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ބަދަލުގައި ބ ުނންކުރާ ކެމިކަލް 

ކެމިކަލް ާމއްދާތައް ެއކުލެވ  އާލާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  އެ މާއްދާތަކާއި،

 އެތެރެކުރުމާއި ބ ނުންކުރުން ަމދުކުރުމާއި ހުއްޓާލުމާބެހ  ޤާނޫނެވެ.

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހ   "އޯޒޯްނ ފަށަލަ، މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 އެވެ.ޤާނޫނު" 

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަްނނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުެމވެ.  .2 މަޤްޞަދު 

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދ  ކެމިކަލް މާއްދާތަކާއި، ކެމިކަލް މާއްދާތަކުެގ  )ހ(  

ޓަށް ލިބިދާނެ އްތިމާވެ  ބަދަލުގައި ބ ނުންކުރާ ކެމިކަްލ މާއްދާތަކުެގ ސަބަބުން

 ގެއްލުންތައް ކުަޑކުރުމާއި ހުްއޓުވުން؛

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ެގއްލުންދ  ކެމިކަލް މާއްދާތަާކއި، ކެިމކަލް މާއްދާތަްއ  )ށ(  

އެކުެލވ  އާލާތްތައް ިދވެހިރާއްެޖއަށް އެތެރެކުރުާމއި ބ ނުންކުރުން މަދުކުރުމާއި 

 ހުއްޓާލުން؛

ެގއްލުންދ  ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ބަދަލުގައި ބ ނުންކުާރ އޯޒޯން ފަށަލައަށް  )ނ(  

ކެމިކަލް މާއްދާތަކާިއ، ެކމިކަލް މާއްދާތައް ެއކުލެވ  އާލާތްަތްއ 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާިއ ބ ނުންކުރުން މަދުކުރުމާއި ހުއްޓާލުން؛ އަދި 

ބެހ ގޮތުްނ  ށަލައާބެހ ގޮތުން، ނުވަތަ ޯއޒޯން ފަ އޯޒޯން ފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމާ )ރ(  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަޞްދީޤުޮކށްފައިވާ މުޢާހަދާއާއި، އެއްބަްސވެފަިއވާ 

 އެއްބަްސވުންތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

            އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި ވީނަަމވެސް،   .3 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން 

ނޑަެއޅުމުަގިއ  މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރާ      ކުށެްއގެ މަްއޗަށް ކުާށިއ އަދަބު ކަ

 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދ ންވާނެއެވެ.
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މަނާކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް 

މާއްދާތަކާއި އެ ކެމިކަލް 

 މާއްދާތައް އެކުލެވ  އާލާތްތައް 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ކެމިަކލް މާއްދާތަކަކީ،  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ހ(  .4

 ށް އެތެރެކުރުން މަނާ ކެމިކަލް މާއްދާތަކެކެވެ.ދިވެހިރާއްޖެއަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުެލވ   1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ށ(  

 އާލާތްތަކަީކ، ދިވެހިރާއްެޖއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ އާލާތްތަކެެކވެ.

ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް 

މާއްދާތަކާއި އެ ކެމިކަލް 

 ތައް އެކުލެވ  އާލާތްތައް މާއްދާ 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ކެމިަކލް މާއްދާތަކަކީ،  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ހ(  .5

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވިަފއިާވ ކެމިކަްލ މާއްދާތަކެެކވެ. 

މި ކެމިކަލް މާއްދާތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުެރވ ނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ 

 ށް ފަހުގައެވެ.ހޯދުމަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުެލވ   2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ށ(  

އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން  2016މެއި  31އާލާތްތަކަީކ، 

 މަނާ އާލާތްތަކެކެވެ.

މަނާކޮށްފައިވާ އަދި 

ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް 

ދަލުގައި މާއްދާތަކުގެ ބަ 

 ބ ނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެެރކުރުްނ މަނާކޮށްފައިވާ އަދި   .6

ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަިއވާ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ބަދަލުަގއި ބ ނުްނކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތަްއ 

 ވެ.ހުއްދަ ލިބިގެންނެ ންދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވ ީނ މިނިސްޓްރީ

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކެމިކަްލ  6ވަނަ މާއްދާއާއި  5މި ޤާނޫނުގެ   .7 އެހެނިހެން ހުއްދަ 

މާއްދާތަކަކީ، އެހެން ޤާނޫެނއްެގ ދަށުން ސަރުކާުރގެ ެއހެން ވުޒާާރއެްއގެ ުހއްދަ 

ހޯދައިގެން އެތެެރކުރަންޖެހ  ކެމިކަލް މާއްާދއެއްނަމަ، އެ ކެމިކަްލ މާއްދާެއްއ 

 ރެކުރަންވާީނ، މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އެ ވުޒާާރެއއްގެ ުހއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.އެތެ

އެތެރެކުރެވ  މިންވަރާއި 

އެތެރެކުރެވ  ފަރާތްތައް 

 ކަނޑައެޅުން 

ކެމިކަލް މާއްދާތައް  ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ހ(  .8

ތެރެކުެރވ ނެ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުެރވ  މިންވަރާއި އެ

ނަޑއަޅާނީ މިނިސްޓްރީންނެެވ.  ކަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ށ(  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުާމއި ބ ނުންކުރުން މަދުކުރުމާއި ހުއްޓާލުމަށް 

ަގިއާވ  3ކުރެވ  މަަސއްކަތްަތއް ކުާރނީ މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަުލ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެތެެރކުރުމުެގ  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު   .9 ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުން 

އެ ޖަދުވަލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކެިމކަލް މާއްދާތަާކ ، ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން

ލޫމާތު، ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ ގުޅ ގޮތުން ކޮށްފަިއވާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅ  މަޢު

 މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްޞާ ކުރަްނާވނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ެއއްވެސް އެްއޗެްއ  )ހ(  .10 އެޅުން  ފިޔަވަޅު 

 އެތެރެކުރުމަކީ ކުެށކެވެ.

    ން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، ެއހެން ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީ )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާެއއް އެތެރެކުރުމަީކ 

 ކުށެކެެވ.

ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ެކމިކަލް މާއްދާެއްއ  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ނ(  

)ެއއްހާސް(  1,000/- އެތެރެކޮށްފިނަމަ، އެތެރެކުރާ ޮކންމެ ކިލޯގްރާމަކަށް، 

އަށްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ) 8,000/-ރުފިޔާއާއި 

 ޖޫރިމަނާކުރެވ ނެއެެވ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުެލވ   1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ރ(  

)ދިހަހާސް( -/10,000  ެއތެރެކުރާ ފަރާތެއް ،އާލާތެއް އެތެެރކޮށްފިނަމަ

ދުގެ ޢަދަދަކުްނ )އެއްަލއްކަ( ރުިފޔާާއ ދެމެ -/100,000ރުފިޔާއާިއ 

 ޖޫރިމަނާކުރެވ ނެއެެވ.  

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ކުެށއްކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  )ބ(  

)އެއްާހސް( ރުފިޔާާއއި  1,000/-އެމީހަކު އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ިކލޯގްރާމަކަށް 

 )އަށްހާސް( ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 8,000/-

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުެލވ   2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ޅ(  

ނަޑއަޅާފަިއާވ  ވަނަ މާއްދާގެ  5އާލާތެއް މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( ގައި ކަ

 -/10,000ތާރީޚުގެ ފަހުން އެތެރެކޮށްފިނަމަ، އެތެރެކުރާ ފަރާތެއް 

އާ ދެމެދުެގ )އެއްަލއްކަ( ުރފިޔާ -/100,000 )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާއި

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވ ނެއެެވ.  

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް  2މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  )ކ(  

އެތެރެކުރަން އެ އަހަރަުކ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަަކށް އެތެރެކުރަްނ 
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ތަކާމެދު ހުއްދަދެވިފަިއވާ މިންވަރަށްވުެރ އިތުރަށް އެތެރެކޮށްފިނަމަ، އެފަރާ 

 ފިަޔވަޅުތައް އެޅ ެނއެވެ. އަންނަނިވި

ހުއްދަދެވިފަިއވާ މިންވަރަށްުވރެ އިތުރަށް އެތެރެކުރާ ކޮންމެ  (1)   

 8,000/-)އެއްހާސް( ރުފިޔާާއއި  1,000/-ކިލޯގްރާމަކަށް، 

 )އަށްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި 

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުެގ  5އް( އަހަރާއި )ތިނެ  3ކުރިއަށް އޮތް  (2)   

ގައި ބަޔާްނކޮްށފައިާވ  2   މުއްދަތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

 ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެތެެރކުުރމަށް ހުއްދަ ނުދިނުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަިދ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ އެްއޗެްއ  )އ(  

 ހިނގާނެ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ އެތަކެތި ނައްތާލުމަށް  އެތެރެކޮށްފިނަމަ،

 އުފުލަންޖެހ ނީ އެތަކެތި އެތެެރކުރި ފަރާތަކުންނެވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކޮށް 

 ހ ލުންތެރިކުރުން 
 މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. )ހ(  .11

ކުރުމުގެ މަސައްަކތް މިނިސްޓްރީން ރިމި ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ޢާންމުން ހ ލުންތެ )ށ(  

 ނެެއވެ.ކުރަންވާ

      މި ޤާނޫނުގެ ބައެކެވެ. މި ޤާނޫނު ފުރިހަމަވާނީ  މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލުތަކަކީ   .12 ޖަދުވަލު 

 އެ ޖަދުވަލުތައް ހިމަނަިއގެންނެވެ.

ނަޑއަޅާފައިުނވާހާ ހިނދަކު،  )ހ(  .13 ގަވާއިދު ހެދުން  ގެ މި ޤާނޫނު މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ކަ

ހިންގާީނ  ހަދައި ަގވާއިދުތަާކއި އުސޫލުތައް އި އެންމެހަ ހަދަންޖެހ ދަށުން 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހ  ގަވާއިދުަތކާއި ުއސޫލުތައް )ށ(  

)ތިެނއް( މަްސދުވަހުގެ ތެރ ގަިއ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، 

ޢާންމުކޮށް  ގައި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓު ދިވެހި ،މިނިސްޓްރީން ހަދައި

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

ވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް ނު ފާސްފަށާނީ މި ޤާނޫ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން   .14 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.ދިވެހި
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ނޑައެިޅގެްނ  ފައިވާ މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބ ނުންކޮށް  .15 މާނަކުރުން  ގޮތުން ކަ

 އެހެން މާނައެއް ދ ހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަްފޒުތަކަށް ތިރީަގއި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ. ،ވަނީ އެ

ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުން، އޯޒޯްނ  "ހުއްދަ" )ހ(  

ލައަށް ގެއްލުންދ  ކެމިަކލް މާއްދާތަކާއި، އެ ކެިމަކލް މާއްދާތަކުގެ ފަށަ

ބަދަލުގައި ބ ނުންކުރާ ކެމިކަްލ މާއްދާތައް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަްށ 

ނަޑއެޅ  ޝަރުޠުަތއް ހިމަނައި، މިތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ިވއްކުމުގެ ުހއްދަ  ކަ

 ދިންކަން އަންގައިދ  ިލޔުމަށެވެ.

    ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ބިމުން ފެށިގެން މައްަޗްށ  ޒޯން ފަށަލަ""އޯ )ށ(  

)ފަންސާސް( ކިލޯމީަޓރުގެ ދެމެދުގަިއާވ  50)ދިހައެއް( ކިލޯމީޓަރާިއ  10

ގޮެތއްަގިއ  ފަށަލައަކަށް ކިޔާ ނަމަށެވެ. މި ފަށަލައިގައި މައިަގނޑު

 ދ  މާއްދާއެެކވެ.އެކުެލވިގެްނވަނީ، ޮއކްސިޖަންެގ ތިން އެޓޮމް އެކުލެިވގެން ހެ

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދ  ކެމިކަލް މާއްދާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ނ(  

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ެގއްލުންދ  ކެމިކަލް މާއްދާެއއް ކަުމގަިއ ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

ނަޑއަޅާފަިއާވ މާއްދާއަކަެށވެ.  މުޢާހަދާއަކުން ކަ

ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެުކލެވ  އާލާތްަތއް"  "އޯޒޯން ފަށަލައަށް ެގއްލުންދ  )ރ(  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޯއޯޒން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދ  ކެިމކަލް މާއްދާެއއް 

ނޑައަޅާަފިއވާ މާއްދާެއއް  ކަމުގައި ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަކުން ކަ

 ބ ނުންކުރާ ތަކެތި ނުވަތަ އާާލތްތަކަށެވެ.

ންދ  ކެމިކަލް މާއްދާއެްއގެ ބަދަލުގައި ބ ނުންކުާރ "އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލު )ބ(  

ކެމިކަލް މާއްދާތައް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، އޯޒޯން ފަށަލައަށް ެގއްލުންދ  

ނަޑއަޅާފަިއާވ  ކެމިކަލް މާއްދާެއއް ކަުމގަިއ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަކުން ކަ

 މާއްދާއެްއގެ ބަދަލުަގއި ބ ނުންކުރާ މާއްދާއަެށވެ.

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދ  ކެމިކަލް މާއްދާއެްއގެ ބަދަލުގައި ބ ނުންކުާރ  )ޅ(  

ކެމިކަލް މާއްދާތަްއ ެއކުލެވ  އާލާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޯއޒޯްނ 

ކަމުަގއި ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ފަށަލައަށް ގެއްލުން ލިބ  ެކމިކަލް މާއްދާއެއް

ނޑަައޅާފަިއާވ މާއްދާއެ ްއގެ ބަދަލުަގއި ބ ނުންކުރާ މާއްދާ މުޢާހަދާއަކުން ކަ

 ބ ނުންކުރާ ތަކެތި ނުވަތަ އާާލތްތަކަށެވެ.
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ޓާބެހ  ސިޔާސަތުތަްއ އް"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ތިމާވެ  )ކ(  

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ ެއއިަރކު ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ ސަުރކާރުެގ ވުޒާާރއަށެވެ.

 

 

ގަިއ  1987 ސެޕްޓެންަބރު 16ބުނެފައި އެވަނީ، "މުޢާހަދާ" ކަމަށް  )އ( 

ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއަްލގައި ަތޞްދީޤުކުރެވުނު "މޮންޓްރިއަްލ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން 

 ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްީލޓް އޯޒޯން ލެޔަރ" އަށެެވ.
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 1ޖަދުވަލު 
 

 އެތެރެކުރުން މަނާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދ  ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ތެެރއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 

Ozone-Depleting Potential* Substance Substance 

1.0 (CFC-11) CFCl3 

1.0 (CFC-12) CF2Cl2 

0.8 (CFC-113) C2F3Cl3 

1.0 (CFC-114) C2F4Cl2 

0.6 (CFC-115) C2F5Cl 

3.0 (halon-1211) CF2BrCl 

10.0 (halon-1301) CF3Br 

6.0 (halon-2402) C2F4Br2 

1.0 (CFC-13) CF3Cl 

1.0 (CFC-111) C2FCl5 

1.0 (CFC-112) C2F2Cl4 

1.0 (CFC-211) C3FCl7 

1.0 (CFC-212) C3F2Cl6 

1.0 (CFC-213) C3F3Cl5 

1.0 (CFC-214) C3F4Cl4 

1.0 (CFC-215) C3F5Cl3 

1.0 (CFC-216) C3F6Cl2 

1.0 (CFC-217) C3F7Cl 

1.1 carbon tetrachloride CCl4 

0.1 1,1,1-trichloroethane* (methyl chloroform C2H3Cl3* 

3.0 Halon-1211 CF2BrCl 

10.0 Halon-1301 CF3Br 

6.0 Halon-2402 C2F4Br2 

0.12 Bromochloromethane CH2BrCl 

0.6 Methyl bromide CH3Br 
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 2ޖަދުވަލު 
 

 އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދ  ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ތެެރއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން 
 ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަިއވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް 

 

Ozone 

Depleting 

Potential 

Chemical 

formula 
Chemical name 

ASHRAE 

Code 
Substance 

0.04 CHFCl2 Dichlorofluoromethane R-21 HCFC-21 
0.055 CHF2Cl Monochlorodifluoromethane R-22 HCFC-22 

0.02 CH2FCl Monochlorofluoromethane R-31 HCFC-31 
0.01-0.04 C2HFCl4 Tetrachlorofluoroethane R-121 HCFC-121 
0.02-0.08 C2HF2Cl3 Trichlorodifluoroethane R-122 HCFC-122 
0.02-0.06 C2HF3Cl2 Dichlorotrifluoroethane R-123 HCFC-123 
0.02-0.04 C2HF4Cl Monochlorotetrafluoroethane R-124 HCFC-124 
0.007-0.05 C2H2FCl3 Trichlorofluoroethane R-131 HCFC-131 
0.008-0.05 C2H2F2Cl2 Dichlorodifluoroethane R-132 HCFC-132 
0.02-0.06 C2H2F3Cl Chlorotrifluoroethane R-133 HCFC-133 
0.005-0.07 C2H3FCl2 Dichlorofluoroethane R-141 HCFC-141 
0.11 CH3CFCl2 Dichlorofluoroethane R-141b HCFC-141b 
0.008-0.07 C2H3F2Cl Chlorodifluoroethane R-142 HCFC-142 
0.065 CH3CF2Cl Chlorodifluoroethane R-142b HCFC-142b 
0.003-0.005 C2H4FCl Chlorofluoroethane R-151 HCFC-151 
0.015-0.07 C3HFCl6 Hexachlorofluoropropane R-221 HCFC-221 
0.01-0.09 C3HF2Cl5 Pentachlorodifluoropropane R-222 HCFC-222 
0.01-0.08 C3HF3Cl4 Tetrachlorotrifluoropropane R-223 HCFC-223 
0.01-0.09 C3HF4Cl3 Trichlorotetrafluoropropane R-224 HCFC-224 
0.02-0.07 C3HF5Cl2 Dichloropentafluoropropane R-225 HCFC-225 
0.025 CF3CF2CHCl2 Dichloropentafluoropropane R-225ca HCFC-225ca 
0.033 CF2ClCF2CHClF Dichloropentafluoropropane R-225cb HCFC-225cb 
0.02-0.10 C3HF6Cl Monochlorohexafluoropropane R-226 HCFC-226 
0.05-0.09 C3H2FCl5 Pentachlorofluoropropane R-231 HCFC-231 
0.008-0.10 C3H2F2Cl4 Tetrachlorodifluoropropane R-232 HCFC-232 
0.007-0.23 C3H2F3Cl3 Trichlorotrifluoropropane R-233 HCFC-233 
0.01-0.28 C3H2F4Cl2 Dichlorotetrafluoropropane R-234 HCFC-234 

0.03-0.52 C3H2F5Cl Monochloropentafluoropropane R-235 HCFC-235 

0.004-0.09 C3H3FCl4 Tetrachlorofluoropropane R-241 HCFC-241 

0.005-0.13  C3H3F2Cl3 Trichlorodifluoropropane R-242 HCFC-242 

http://www.uneptie.org/ozonaction/topics/hcfc_list.htm#footnote1#footnote1
http://www.uneptie.org/ozonaction/topics/hcfc_list.htm#footnote1#footnote1
http://www.uneptie.org/ozonaction/topics/hcfc_list.htm#footnote1#footnote1
http://www.uneptie.org/ozonaction/topics/hcfc_list.htm#footnote1#footnote1
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0.007-0.12  C3H3F3Cl2 Dichlorotrifluoropropane R-243 HCFC-243 

0.009-0.14  C3H3F4Cl Monochlorotetrafluoropropane R-244 HCFC-244 

0.001-0.01  C3H4FCl3 Monochlorotetrafluoropropane R-251 HCFC-251 

0.005-0.04  C3H4F2Cl2 Dichlorodifluoropropane R-252 HCFC-252 

0.003-0.03  C3H4F3Cl Monochlorotrifluoropropane R-253 HCFC-253 

0.002-0.02  C3H5FCl2 Dichlorofluoropropane R-261 HCFC-261 

0.002-0.02  C3H5F2Cl Monochlorodifluoropropane R-262 HCFC-262 

0.001-0.03 C3H6FCl Monochlorofluoropropane R-271 HCFC-271 

 

ASHRAE 

number 
Components Percentage composition ODP 

GWP 

(100_yr) 

R-401A R-22/152a/124 53.0/13.0/34.0   0.033  1200 

R-401B R-22/152a/124 61.0/11.0/28.0   0.036 1300 

R-401C R-22/152a/124 33.0/15.0/52.0   0.027  930 

R-402A R-125/290/22 60.0/2.0/38.0   0.019  2800 

R-402B R-125/290/22 38.0/2.0/60.0   030  2400 

R-403A R-290/22/218 5.0/75.0/20.0   0.038  3100  

R-403B R-290/22/218 5.0/56.0/39.0  0.028  4500 

R-405A R-22/152a/142b/C318  45.0/7.0/5.5/42.5   0.026  5300  

R-406A R-22/600a/142b 55.0/4.0/41.0   0.056  1900 

R-408A  R-125/143a/22 7.0/46.0/47.0 0.024  3200 

R-409A  R-22/124/142b  60.0/25.0/15.0 0.046  1600 

R-409B  R-22/124/142b  65.0/25.0/10.0 0.045  1600 

R-411A  R-1270/22/152a  1.5/87.5/11.0   0.044  1600 

R-411B  R-1270/22/152a 3.0/94.0/3.0   0.047  1700 

R-1270/22/152a  3.0/95.5/1.5 0.032 1600 

R-412A  R-22/218/142b 70.0/5.0/25.0   0.053  2300 

R-414A  R-22/124/600a/142b 51.0/28.5/4.0/16.5 0.043  1500 

R-414B  R-22/124/600a/142b 50.0/39.0/1.5/9.5  0.039  1400 

R-415A  R-22/152a 82.0/18.0   0.041  1500 

R-415B  R-22/152a  25.0/75.0   0.013  550 

R-22/152a  52.0/48.0 0.018 940 

R-22/152a 60.0/40.0 0.020 1100 

R-416A  R-134a/124/600  59.0/39.5/1.5  0.008  1100 

R-418A  R-290/22/152a  1.5/96.0/2.5   0.048  1700 

http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-401A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-401B&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-401C&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-402A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-402B%2B&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-403A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-403A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-405A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-406A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-408A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R409A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-409B&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-411A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-411B&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-412A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-414A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-414B&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
http://www.unep.fr/ozonaction/information/tradenames/trade.asp?fTradeName=&fCompany=&fCountry=&fCompositionText=&fComposition=&fAshrae=R-416A&fType=&fSector=&fAlternative=&fHS=&fCAS=&fSort1=Company&fSort2=TradeName&fButton=Search
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R-420A R-134a/142b 88.0/12.0 0.008 1500 

R-501 R-22/12 75.0/25.0 NA NA 

R-502 R-22/115 48.8/51.2 0.250 4700 

R-505 R-12/31 78.0/22.0 NA NA 

R-506 R-31/114 55.1/44.9 NA NA 

R-509A R-22/218 44.0/56.0 0.022 5700 
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 3ޖަދުވަލު 
 
 

ހިމެނ  އާާލތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެުކރުމާއި ބ ނުންކުރުން މަދުކުރުމާއި  ކެމިކަލް މާއްދާތައްޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދ  އޯ
 ތާވަލު  ކުރެވ  މަސަްއކަްތތައް ކުރާނެ ށްހުއްޓާލުމަ

 

ހުއްދަކުރެވ ނ  އެންމެ  އަހަރު  ދަށްކުރާނެ މިންވަރު 
ގިނަ މިންވަރު 

 )މެޓްރިކް ޓަނުން(
 53.6 2015 ދަށްކުރުން %20
 43.55 2016 ދަށްކުރުން %35
 22 2018 ދަށްކުރުން  %67.5
 1.68 2020 ދަށްކުރުން  %100
ހަމައެކަނި  %2.5

 ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބ ނުމަށް 
2020- 
2025 

1.68 

____________________________ 
 
 
 
 

  
 


