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ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތާ ބެހޭ ޤާނޫނު

ނަން

 -1މި ޤާނޫނަށް ކިޔަނީ "ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތާ ބެހޭ ޤާނޫނު" އެވެ.

ޢާންމު

ނ
 -2ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތަކީ ،ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ޟަރޫރީގޮތުންބޭނުންވާ ެ

ބޭނުންތަކުގެ

ޚިދްމަތެވެ .މި ޤާނޫނުގައި އެފަދަ ޚިދްމަތްކަމަށް ބަލާފައި އެވަނީ އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓް،

ޚިދްމަތް

ޓެލިފޯން ،ފެން ،އަދި ފާޚާނާ ހޮޅީގެ ޚިދްމަތެވެ.

ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތް
ދިނުން

 -3ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން
ރއްޖޭގައި ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދް◌ުމަތެއް ދޭންވާނީ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ވިޔަސް ދިވެހި ާ
ފަރާތުގައި އެ ޚިދްމަތެއް ދޭ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،އަދިރަޖިސްޓަރީކޮށްދިން ފަރާތުން
ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތާއި

ލިބޭ

ބސްވާ
ފަރާތާ ދެމެދު އެއް ަ
އެއްބަސްވުން

ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތާ
އެހެން ފަރާތަކުން ޒިންމާވުން

 -4ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ އެއްވެސް ޚިދްމަތެއް ދޭންވާނީ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތާއި ލިބޭ ފަރާތާ ދެމެދު
ކ
އެ ޚިދްމަތެއް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަ ާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެފައި އޮންނަ އެގްރީމެންޓެއްކޮށްގެންނެވެ.
ނ
) -5ހ( އެއްވެސްފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތެއް ނުވަތަ ޚިދްމަތު ް
ބައެއްވިޔަސް އެހެން ފަރާތެއް ޒިންމާވާގޮތަށް ދޭންވާނީ ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތް
ދޭފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
)ށ( ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ޚިދްމަތަކަށް ނުވަތަ އެ
ޚިދްމަތުން ބަޔަކަށް ވިޔަސް އެހެން ފަރާތެއް ޒިންމާ ކުރެވޭނީ ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން
ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޙިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި
ޒިންމާވާ ފަރާތާ ދެމެދުގައި ލިޔުމަކުން އެގްރީމެންޓެއް ކޮށްގެންނެވެ.

އެގްރީމެންޓާ ޚިލާފު ވެގެން
ޚިދް މަތް ހުއްޓާލެވޭގޮތް

އ
 -6ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކުން އެ ޙިދްމަތް ނުވަތަ ޚިދްމަތުން ބައެ ް
ވިޔަސް ،އެހެންފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރާއެގްރީމެންޓާ ފަހުން ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޚިދްމަތްދިނުން ހުއްޓާލެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ

ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އެފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެ ފަރާތުގެ
އެންގުމަށެވެ.
ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ
ޚިދްމަތެއްދިނުން
ހުއްޓާލުން

ހރެ
) -7ހ( ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޙިދްމަތްދޭފަރާތން އެ ޙިދްމަތް ދިނުން އެއްވެސްސަބަބަކާ ު
މުޅިން ހުއްޓާލެވޭނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގަވާއިދުގައި

ނުވަތަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވަގުތީގޮތުން
އ
ޙިދްމަތެ ް

)ށ( ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތަކުން އެކަމާ ބެހޭމަސައްކަތަށްޓަކައި ވަގުތީ

މެދުކަނޑާލުން

ގޮތުން

ޚިދްމަތް

ކަނޑާލުމާއި،

ޚިދްމަތް

ދޭފަރާތާއި،

ޚިދްމަތް

ނ
ނ ަ
ލިބިގަ ް

ފަރާތާދެމެދުގައި ކުރެވިފައިވާ އެގްރިމެންޓެއްގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ޚިދްމަތް

ކަނޑާލުމަކީ

މި

ޤާނޫނު

ހުރަސްއަޅާ

ކަމެއް

ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް،

މިގޮތަށްވެސް ޚިދްމަތް މެދުކަނޑާލަންވާނީ  ،ކުރިން އެކަން ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.
ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތަ ްށ  -8ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތް ދޭ ފަރާތުން އެ ޙިދްމަތުގެ އަގު ނަގަންވާނީ ،ސަރުކާރުގެ

ފީނެގުން

ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ޙިދްމަތުގެ އަގުނަގަން ބޭނުންވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހުށަހަޅައި ،އެފަރާތުން
އެ ހުށަހެޅި އަގުތައް ގަބޫލުކުރުމުންނެވެ .އަދި ޚިދްމަތުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީވެސް
ހަމަ މިގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އަދަބު

) -9ހ( މިޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތް ދޭތަނަކަށް ،ނުވަތަ
ގ
އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދީފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ ގިނަވެގެން  10އަހަރު ދުވަހު ެ
މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ އަރުވާލުމެވެ.
)ށ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު
ޢަމަލެއް ކޮށްފި ފަރާތެއް އެކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށްބަލައި 100/-
ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  5000/-ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މިޤާނޫނު ހިންގާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ހިންގާ ފަރާތް

-10

މިޤާނޫނަށް

ޢަމަލު

ކުރުމަށްޓަކައި

ހަދަންޖެހޭ

ގަވާއިދުތައް

ހަދާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުންނެވެ.
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން

 -11މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ  1ޖަނަވަރީ  1997ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ހިންގާނީ

