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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
        އްދީ ބަނދަރުތަކަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޙައްދު ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަ ޙަ  ސަރަ މާލެ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ކުރުމުގައި މާފުއިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 
 

އްދު ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ރަސްީމ ޙަމާލެ ސަރަ ،ގަވާއިދަކީ މި )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ބަނދަރުތައް އްދީ ބަނދަރުތަކާއި ވައިގެ ރަސްމީ ޙަނުވަތަ ސަރަބަނދަރުތައް 

އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ  ތިންއްދީ ބަނދަރުތަކަށް އެތެރެކުރާ ތަކެ ޙަސަރަ ނުވަތަ
ޤާނޫުނ ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، ގޮތުގެ އުސޫލުތައް  މަލުކުރާނެޢަކުރުމުގައި މާފު

     ގެ ޤާނޫނު( ގެ ޓު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯ 79/31ނަންބަރު 
( ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން، މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްްސ 5)

 .ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެދައިސަރވިސްއިން ހަ

އްދީ ޙައްދު ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙަ ސަރަމާލެ" ،ކިޔާނީގަވާއިދަށް  މި )ށ(  
ކުރުމުގަިއ މާފުބަނދަރުތަކަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 

 ވެ.އެގަވާއިދު"  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ

 އިންނެވެ. މޯްލޑިވްސް ަކސްޓަމްްސ ސަރވިސް ،ގަވާއިދު ހިންގާނީ މި   .2 ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް 

ެގ ( ގެ ާޤނޫނުޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯ) 31/79ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .3 ފުކުރުން މަޢާޑިއުޓީ 
)ފަންސާްސ  %50ގެ ދަށުން ވަނަ ނަންބަރު (1)ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގެ   5

ވަަނ  7ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ކޮށް ދޫކުރެވޭނީމާފުއިންސައްތަ( އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 
މުދަލުގެ ތެރެއިން ރާ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރުތަކަށް އެތެރެކު

 ކުރާ  ބަނދަރަކުން ކްލިައރ އެ  އެހެނިެހން މުދާ، ވައިއަންނަނިވި ތަކެތި ފިޔަ
 ނަމައެވެ.

ދުންފަތާއި، ދުންފަތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިހުންނަ ބާވަތްތަކާއި،  (1)   
ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ދުންފަތުގެ ބަދަލުގައި 

 ؛ކުރާ އާލާތްތަކާއި އޭގެ ބައިބައިވޭޕްކުރުމަށް ބޭނުން ޓާއި،ސިނގިރޭ
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 ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް؛ (2)   
 

 އޫރުަމސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް. ،އިއޫރުމަހާ (3)   

ެގ ( ގެ ާޤނޫނުޓުއެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 31/79ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ވަނަ ނަންބަރު (1)ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގެ  5

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރެއް  7ގަވާއިދުގެ  މި ، ކުރެވޭނީމާފު
އްދީ ބަނދަރު ޙަނުވަތަ އެ ސަރަ ކުރާނިސްބަތްވާ ރަށެއްގައި ގުދަން

 ތަކެއްޗަށެވެ.  ކުރާ ބަނދަރުން ބޭރުނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ލޯކަލް

އްދީ ޙަވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ަސރަ 7ގަވާއިދުގެ  މި )ނ(  
ބަނދަރުތަކުގެ އައުޓަރ އެންކަރޭޖް އޭރިޔާގަިއ ބާއްވައިގެން، ަބނދަރުގެ 

އުީޓ ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑި( ގޑޯރިންވް)ސްޓީބައިވެރިވުމެއް ނެތި ބާލާ 
ކްލިއަރ  ލައިނދަރަކަށް ބާއްދީ  ބަޙަސަރަ އެތަކެތި  ކުރެވޭނީ، އެމާފު

 ކުރާނަމައެވެ. 

އްދީ ބަނދަރު ނިސްބަތްވާ ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކޮންމެ ަރށެއްގައި ޙަސަރަ (ރ)  
ގުޅިފައިާވ ރަށެއްގެ ލޯކަްލ ބަނދަރަކުން ބޭުރކުރުމަށް ނުވަތަ  ގުދަންކުރުމަށް

ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މާފުގެނެވޭ ތަކެއްޗަކީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިއުޓީ 
އަދި ުކރާ އްދީ ބަނދަރު ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ލޯކަްލ ބަނދަރުން ބޭރުޙަސަރަ
 ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ކުރާގުދަންއްދީ ބަނދަރު ނިސްބަތްވާ ރަށުގައި ޙަސަރަ

 .ބެލެވޭނެއެވެ

ފައިވާ ކޮށްއްދުގައި ޤާއިމްޙަރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސަރަ ވައިއްދު ފިޔަޙަމާލެ ސަރަ (ބ)  
އޮޕަޭރޝަނާއި ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި ޑޮމެސްޓިކް  އްދީޙަރަސްމީ ނުވަތަ ސަރަ

އެފަދަ  ޓަރމިނަލެއްގައި ހިންގާަނަމ، އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޕަރޭޝަންސް އެއް
 ފައިފާސްކޮށްލަިއ މުދާ، ކަސްަޓމްސްއިްނ ބަ ކުރާއެތެރެބަނދަރަކަށް 
ގޮތުގައި ގެ ބަނދަރުން ލޯކަލް ކާގޯ މުދާ ހަަމ އެ ދޫކުރުމުން، އެ

އްދީ ބަނދަރު ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ލޯކަްލ ޙަބޭރުކުރުމަކީވެސް، އެ ސަރަ
 ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ރާ ބަނދަރުން ބޭރުކު

މުދާ ، މައިޑިކްލަރޭޝަން ނިން
   ކްލިއަރކުރުން ފާސްކޮށް  ލައިބަ

އްދީ ބަނދަރުތަކުން ޙަފައިވާ ސަރަކޮށްވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާން 7ގަވާއިދުގެ  މި  .4
ފައިާވ ޅައިބަނދަރަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަ އެ ،އެތެރެކުރާ މުދާކަމުގައި ބަލާނީ

ކަސްޓަްމްސ ބަނދަރުތަކުގައި ހުްނނަ  އެ ،މައިޑިކްލަރޭޝަން ނިން އޮފީސްކޯޑަށް 
 ކްލިއަރކުރާ މުދަލެވެ.  ފައިފާސްކޮށް ބަލައި އޮފީހުން

ފެސްޓުގައި ކާގޯ މެނި
 ކުރުން ޑެސްޓިނޭޝަން ބަޔާން

ތަކެތީގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ ފައިނަލް ޑެސްޓިނޭޝަން ބަނދަރަކީ ރާ ފުކުމާއިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ   .5
ބަނދަރުތަކުގެ ތެރެއިން އްދީ ޙަފައިވާ ސަރަކޮށްަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 7ގަވާއިދުގެ  މި

 ފައި އޮންނަންާވނެއެވެ. ކޮށްކަމުގައި ކާގޯ މެނިފެސްޓުގައި ބަޔާން ބަނދަރެއް
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ތުތަކުގެ އަރާޖުއެހެނިހެން އި
 ދަށުން އެތެރެކުރާ ތަކެތި 

 

 ،އްދީ ބަނދަރުންޙަ ފައިވާ ސަރަކޮށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 7ގަވާއިދުގެ  މި )ހ(  .6
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ރަށެއްގައި  ރަށުގައި ނުވަތަ އެބަނދަރު ނިސްބަތްވާ  އެ
ގެން ކޮންސައިންކޮށްފައިވާ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކަށް ކޮށްއިމުޤާ

    ަގވާއިދުގެ މިއިން ނެރޭއިރު، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ތަކެތިފައިވާ ގެނެސް
 ފު މަތިން ިއމްޕޯޓް ޑިުއޓީ މާ ގައިާވ ގޮތުގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 3

  ކުރެވޭނެއެވެ. 

    ަނމަވެސް، އޮތް  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
އްދީ ޙަފައިވާ ސަރަކޮށްވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާން 7ގަވާއިދުގެ  މި

 ،ތިތަކުގެ ދަށުން ކްލިއަރކުރާ ތަކެޖަރއަންނަނިވި ޕްރޮސީ  ،ބަނދަރުތަކުން
މަތިްނ  ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާން 3 މި ގަވާއިދުގެ 

 ކުރުމުްނ އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. މާފުއިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 

   ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ) R-41/2011 ގަވާއިދު ނަންބަރު (1)   
 ބޭނުން  ރާއްޖޭގައި  ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ގަވާއިދު

 ؛ތަކެތި ނުވަތަ މުދާ  ކުރާއިމްޕޯޓް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު

ގެ ޓު)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯ 79/31ޤާނޫނު ނަންބަުރ  (2)   
 އިމްޕޯޓްކުރާ  ދަށުން ގެ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 8 ޤާނޫނު( ގެ

 ؛ތަކެތި ނުވަތަ މުދާ

ގެ ޓު)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯ 79/31ޤާނޫނު ނަންބަުރ  (3)   
 އިމްޕޯޓްކުރާ ދަށުން ގެ (ނ) އާއި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 7 ޤާނޫނު( ގެ

 ؛ތަކެތި ނުވަތަ މުދާ

   ؛އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ފައިވައިދުއް (4)   

 މުދާ ގެންނަ  ުއޅަނދުފަހަރުން ހެވީލިފްޓް ސަބްމާރސިބަލް  ސެމީ  (5)   
 .ތަކެތި ނުވަތަ

 ޑިއުޓީ މާފުވާ ބަނދަރުތައް 
 

، މަތިން ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާހ( ގަިއ ބަޔާންމާއްދާގެ )ަވނަ  3ގަވާއިދުެގ  މި )ހ(  .7
މާެލ ކަކީ ފައިވާ ބަނދަރުތަޅައިދިނުމަށް ކަނޑައަ މާފުކޮށްޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް 

އޮފީްސ  ސަރވިސްގެ  ސްަޓމްސް ، މޯލްޑިްވސް ކައްދު ފިޔަވައިޙަސަރަ
ފާސްކޮްށ ކްލިއަރކުރުމުެގ ިއންތިޒާުމ  ޤާއިމުކުރެވި، މުާދ ބަލައި

  އަންަނނިވި ބަނދަރުތަކެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ

 ؛ބަނދަރު ސަރަޙައްދީ ށީކުޅުދުއްފު. ހދ (1)   

 ؛ބަނދަރު އްދީޙަސަރަ ހިތަދޫ. ސ (2)   

 ؛އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހަނިމާދޫ. ހދ (3)   
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 ؛އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ގަން. ސ (4)   

 .އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް މާފަރު. ނ (5)   

އްދީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި، ޙަމާއްދާގެ )ހ( ގަިއ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަ މި )ށ(  
ބަނދަރެއްކަމުގަިއ އްދީ ޙަރަްސމީ ނުވަތަ ސަރައެހެން ބަނދަރެއް އެއީ 

ޤާނޫުނ  ،އެ ބަނދަރަކީ ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފިަނމަ
       ޤާނޫނު( ގެ  ގެޓު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯ 79/31ނަންބަރު 

            ގެ ދަށުންވަނަ ނަންބަރު (1) 1ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގެ  5
ފައިވާ ަޅއިދިނުމަށް ކަނޑައަކޮށްފުމާ)ފަންސާސް އިންސައްތަ( ޑިއުޓީ  50%

  ބަނދަރެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

  ފައިވާ ބަނދަރުތައް ނިސްބަތްވާ ކޮށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 7ގަވާއިދުގެ  މި  .8 ފްޝޯރ މުދާ އޮ
ޤާނޫނު ނަންބަުރ ރަށްރަށަށް އޯފްޝޯރ އެގްޒަމިނޭޝަންގެ ގޮތުގަިއ ބާލާ މުދަލަށް 

      ވަނަ މާއްދާގެ  5 ގެ ޤާނޫނު( ގެޓު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯ 79/31
 ުނކުރެވޭނެއެވެ.ފެއް މާގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ  ވަނަ ނަންބަރު (1))ތ( ގެ 

 ތިރީގައި ،ހިނދަކު ހައިނުވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ގަވާއިދުގައި މި  .9 މާނަ 
 .ގޮތަށެވެ ތިރީގައިވާ މާނަކުރެވޭނީ ޢިބާރާތްތައް ލަފުޒުތަކާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މުދަލުެގ   ކަސްޓަްމސްއިން ،އެވަނީ ބުނެފައި "ކްލިއަރ ކުރުން" ކަމުގައި )ހ(  
 ފާސްކޮށް ދޫކުރުމަށެވެ. ބަލައި މުދާ އި،ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމަ

އްދީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި ޙަސަރަ ،އެވަނީ ބުނެފައި " ކަމުގައި ރ"އޮފްޝޯ )ށ(  
 މަށެވެ. އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ ބޭލު

މި ގަވާއިުދ ގައި ޓުގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ މި  .10 މަލު ކުރަން ފެށުން  ޢަ
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޝާއިޢުކުރާ

_________________ 
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