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  12/ 2020  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 މ ދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދ މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކ ރ މ ގެ ބިލ  
 

ބާބ    އެއްވަނަ   
 ފެށ ން 

 
 

ޚިދ މަތް   ،މިއީ )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި  ފަރާތްތަކާއި  ަގންނަ  މ ދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
އެ ޙައްޤ ތައް   ،ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ތައް ކަނޑައަޅައި 

ފޯރ ކޮށްދޭ   ،ޙިމާޔަތްކ ރ މާއި ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ިވްއކާ  މ ދާ 
ކަނޑައަޅައި ޒިންމާތަްއ  އަދި   ،ފަރާތްތަކ ެގ  ވިްއކ މ ަގއި  މ ދާ 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގ މިންަގނޑ ތައް  ޚިދ މަތް  ހ ންނަންޖެހޭނެ  ިއ 
ފަރާތްތަކާމެދ     ، ކަނޑައަޅައި ޚިލާފ ވާ  މިންަގނޑ ތަކާ  އެ 

ބަޔާންކ ރ މ ެގ  އ ސޫލ ތައް  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ފިޔަވަޅ އެޅ މ ަގއި 
 ޤާނޫނެވެ.

ކިޔާނީ )ށ(   ޤާނޫނަށް  ޚިދ މަތް   ،މި  ފަރާތްތަކާއި  ަގންނަ  "މ ދާ 
 ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކ ރ މ ެގ ޤާނޫނ " ެއވެ. 

 
 އަންނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލ ކ ރ ެމވެ.  ،މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދަކީ  .2 މަޤްޞަދ  

ފަރާތްތަކ ެގ   (ހ)   ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ފަރާތްތަކާއި  ަގންނަ  މ ދާ 
 ؛ކަނޑައެޅ ން ޙައްޤ ތައް 

ހ ންނަންޖެހޭ   (ށ)   ޚިދ މަތެއްަގއި  ދެވޭ  ނ ވަތަ  މ ދަލެއްަގއި  ވިްއކާ 
 ؛ޝަރ ޠ ތައް ކަނޑައެޅ ން
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ޒިންމާތައް  )ނ(   ފަރާތްތަކ ެގ  ޚިދ މަތްދޭ  ފަރާތްތަކާއި  ވިއްކާ  މ ދާ 
 ؛ކަނޑައެޅ ން 

މަނާ  )ރ(   ކ ރ ން  ދިނ މ ަގއި  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ވިއްކ މ ަގއި  މ ދާ 
 ؛ކަންކަން ބަޔާންކ ރ ން

މ ދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލ   )ބ(  
ކަނޑައެޅ ާމބެހޭ  މިންވަރ   ބަދަލ ެގ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  ލިބިދޭންޖެހޭ 

 ؛އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ ން
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީާއއިން މ ދާ ވިްއކާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދ މަތް ދޭ  )ޅ(  

 އަދި  ؛ފަރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ ން
ފަރާތްތަކ ެގ   )ކ(    ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ފަރާތްތަކާއި  ަގންނަ  މ ދާ 

ނިގ ޅަިއަގތ ާމގ ޅޭ   ނ ވަތަ  ހިފެހެއްޓ ާމގ ޅޭ  ޙައްޤ ތައް 
މަޤާ އޮމްބަޑްސްމަންެގ  ކޮންސިއ މަރ  ބަލާނެ   މ މައްސަލަތައް 

ބާރ ތަކާިއ    ،އ ފެއްދ މާއި އޮމްބަޑްސްމަންެގ  ކޮންސިއ މަރ 
 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ކަނޑައެޅ ން.

 

 ދެވަނަ ބާބ  
 ވިއްކާ މ ދަލ ގައި ހ ންނަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް 

 
މ ދަލ ގައި ހ ންނަންޖެހޭ  

 ޝަރ ޠ ތައް 
ޝަރ ޠ ތައް    .3 ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ަގއި  ިމ  މ ދަލެއްަގއި  ވިްއކާ 

 ފ ރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 
 

ވަކިން މ ދާ ވިއްކާއިރ  ނ ވަތަ  
ޚިދ މަތަކާ ގ ޅިގެން ދެވޭ  
މ ދަލެއްގައި ހ ންނަންޖެހޭ  

 ޝަރ ޠ ތައް 

ވަކި މ ދަލެއް ވިްއކާއިރ  ނ ަވތަ    ،މި ބާބ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރ ޠ ތައް  .4
ޙާލަތ ަގިއވެސް   ވިއްކާ  މ ދަލެއް  ގ ޅިެގން  ޚިދ މަތަކާ  ލިބިަގންނަ 

 ފ ރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 
 

އެ މ ދަލ ެގ މިލްކ ވެރިކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން އަންނަނިިވ   ،މ ދަލެއް ވިްއކާއިރ   .5 މ ދަލ ގެ މިލްކ ވެރިކަން  
 ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 
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މ ދަލ ެގ މިލްކ ވެރިކަމާއި މ ދާ ވިްއކ މ ެގ ޙައްޤ  ިވއްކާ ފަރާތަކަށް  )ހ(  
 ؛ލިބިެގންވ ން

ފަރާތެއްެގ   )ށ(   ެއއްެވސް  އިތ ރ   މަްއޗަށް  ޭއެގ  މ ދަލަކީ  ވިްއކާ 
 އަދި  ؛މ ދަލެއް ކަމ ަގިއނ ވ ންޙައްޤެއް އޮތް 

ަގންނަ ފަރާތަކަށް އެ މ ދަލެއް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ފ ރިހަމަ އިޚްތިޔާރ   )ނ(  
 ލިބިފައިވާ މ ދަލެއް ކަމ ަގިއވ ން.

 
އެ މ ދަލަކީ ބަލައިަގނެވޭ ފެންވަރ ެގ މ ދަލެއް   ،މ ދަލެއް ިވއްކާއިރ  )ހ(  .6 މ ދަލ ގެ ފެންވަރ  

 ކަމ ަގއި ވާންވާނެެއވެ. 
ަވކި މ ދަލަކީ ބަލައިަގނެވޭ ފެންވަރ ެގ   )ށ(   ަގއި  މި މާއްދާެގ )ހ( 

ކަންކަން  އަންނަނިވި  ެއވަނީ،  ބަޔާންކޮށްފަިއ  މ ދަލެއްކަމަށް 
ޝަރ ޠ ތަކެއް   ވަކި  މ ދަލ ަގިއ  ހިމެނޭޮގތ ން 

 ފ ރިހަމަވެފައިވ މަށެވެ. 
އެކަށީެގންވާ    (1)    ކަންކަމަށް  ބޭނ ންކ ރާނެ  ޢާންމ ކޮށް  މ ދާ 

 ؛މ ދަލެއް ކަމ ަގިއވ ން
 ؛ފެންނަ ފެނ މ ަގއި ބަލައިަގނެޭވނެ މ ދަލެއް ކަމ ގައިވ ން   (2)   
 ؛އ ނިކަމެއް ނެތް މ ދަލެއް ކަމ ަގިއވ ން  (3)   
މ ދަލެްއ    (4)    އެ  އޮންނަ މ ދަލެއް،  ބޭނ ންކ ރ މަށް 

 ؛ބޭނ މަށްޓަކައި ރައްކާތެރި މ ދަލެއްކަމ ަގިއވ ން
އެކަށީެގންވާ    ،އެ މ ދަލެއްެގ ބޭނ މަށާއި ބާވަތަށް ބަލާއިރ   (5)   

 އަދި ؛ މ އްދަތަކަށް ބޭނ ންކ ރެވޭ މ ދަލެއް ކަމ ަގއިވ ން 
 ، ކ ރ މަށް ޚާއްޞަ މ ދަލެއްނަމަ އެ މ ދަލަކީ ވަކިކަމެއް  (6)   

މ ދަލެއް  އެކަށީެގންވާ  ެއކަމަކަށް  މ ދަލަކީ  އެ 
 ކަމ ަގިއވ ން. 

މ ދަލެއްކަަމށް  )ނ(   ފެންވަރ ެގ  ބަލައިަގނެވޭ  މ ދަލަކީ  ަގންނަ 
 ކަނޑައެޅ މ ަގއި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއެވ.
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 ؛ޢާންމ ކޮށް އެފަދަ މ ދަލެއްަގއި ހ ންނަ ސިފަތައް  (1)   
 ؛މ ދަލ ެގ އަގ    (2)   
ގ ޅޭޮގތ ން    (3)    ސިފަތަކާ  ޚާްއޞަ  އޭެގ  ބޭނ މާއި  މ ދަލ ެގ 

ނ ވަތަ މ ދާ އ ފެއްދި ފަރާތ ން    ،މ ދާ ވިްއކާ ފަރާތ ން
މަޢ ލޫމާތާއި މ ދަލ ގެ  ، ޢާންމ ކޮށްފައިވާ އިޝްތިހާރ ތަކާއި
 ؛ލޭބަލްތަކ ން އަންގައިދޭ ކަންކަން

މ ޢާމަލާތާ    (4)    ަގތ މާގ ޅޭ  އެހެންވެސް  މ ދާ  ގ ޅ ންހ ރި 
 މ ހިންމ  ކަންކަން.

 ؛މ ދާ ފޯރ ކޮށްދިން އިރ  މ ދަލ ަގިއ މައްސަލައެއް ޖެހިފައިނ ވ ން (ރ)  
އެއިރެއްެގ ފަންނީ އަދި ސަިއންޓިފިކް މަޢ ލޫމާތ  ހ ރިޮގތ ން އެ  (ބ)  

ޮގތެްއަގިއ   ެއކަށީެގންވާ  މައްސަލަޖެހިފަިއވާކަމަށް،  މ ދަލެއްަގއި 
 ބެލިކަމ ަގިއވިޔަސް ނޭނގ ން. 

 
މައްސަލަތައް ކ ރިން  

 އަންގާފައިވ ން 
މ ދަލެއް ވިއްކާއިރ ، އެ މ ދަލ ަގއި ހ ރި އެްއވެސް މައްސަލައެއް ނ ވަތަ    .7

ަވނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން މ ދާ ަގންނަ   11އ ނިކަމެއް މި ޤާނޫނ ެގ  
ސަމާލ ކަމަށް   ބަލައިަގނެޭވ  ފަރާތ ެގ  މ ދަލަކީ  އެ  ެގނެސްފައިވާނަމަ، 

 ފެންވަރ ެގ މ ދަލެއްކަމ ގައި ބެލެވޭނެެއވެ. 
 

އެ މ ދަލަކީ މައްސަލަެއއް ނ ވަތަ އ ނިކަމެއް ހ ރި   ،މ ދާ ވިއްކާ ތަނެްއަގއި  .8 މ ދާ ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓާފައިވ ން 
މ ދަލެއްކަން އެނޭގނެހެން ނ ަވތަ މ ދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެހެން  

ބަހައްޓާފަިއވާނަމަ މ ދާ  މައްސަލަެއއް    ،ނޯޓިހަކާއެކ   މ ދަލެއްަގިއވާ  އެ 
ކ ރިން  ސަމާލ ކަމަށް  ފަރާތ ެގ  ަގންނަ  މ ދާ  އ ނިކަމެއް  ނ ވަތަ 

 ާވކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ. ެގނެވިފައި

 
ވަކި މ ދަލެްއ ބޭނ ންކ ރަނީ ޢާންމ ޮގތެއްަގއި އެ މ ދަލެއް ބޭނ ންނ ކ ރާނެ   .9 މ ދާ ބޭނ ންކ ރ ން 

ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ   ޢާންމ ޮގތެއްަގިއ  މ ދާ  ެއ  ކަމަށްވެފައި،  ޙާލަތެއްަގއި 
ބޭނ ންކޮށްފިނަމަ ފެންވަރ ެގ    ، ޙާލަތެއްަގއި  ބަލައިަގނެޭވ  މ ދަލަކީ  އެ 
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މ ދަލަކަށްވާނަމަ، އެ މ ދަލަކީ ބަލައިަގނެވޭ ފެންވަރ ެގ މ ދަލެއް ކަމ ަގއި  
 ބެލޭނެއެވެ. 

 
އެ މ ދާ އެފަރާތ ން ހޯދ މަށްފަހ ،  ، އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ިވއްކާ މ ދަލަކީ  .10 ބަދަލ  ގެނެވިފައިވާ މ ދާ 

އަލ ން   ނ ވަތަ  އެނޫންވެސް  ރީކޮންޑިޝަންކޮށްފަިއވާ  ނ ވަތަ  ރާވާފަިއވާ 
އ ނިއިތ ރެއް ެގނެސްފަިއވާ މ ދަލެއްކަމ ަގއިވެފައި، އެ މ ދާ ވިްއކަނީ އެ  
މ ދާ ފ ރަތަމަ އ ފެއްދި ނ ވަތަ ސަޕްލައިކ ރި ފަރާތ ެގ ވިޔަފާރި މަރ ކާއާ  

މ ދަލަކީ އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ެގނެސްފަިއވާ    ،އެކ ަގއި  ބަދަލެއް  އެފަދަ 
ނަ ފަރާތަށް އެނޭގނެ ނޯޓިހެއް، ެއ މ ދަލާއެކ   މ ދަލެއްކަން، މ ދާ ަގން

 ދޭންވާނެއެެވ. 
 

އ ނިކަމެއް ނ ވަތަ މައްސަލައެއް  
 އެކ ލެވޭ މ ދާ 

މެނ ވީ )ހ(  .11 ޙާލަތ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ   ،މި 

 އ ނިކަމެއް އެކ ލެވޭ މ ދަލެއް ިވއްކ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
އ ނިކަމެއް އެކ ލެވޭ މ ދަލެއް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އެ މ ދާ   )ށ(  

ނ ރަްއކަލެްއ  އެްއވެސް  ރައްކާތެރިކަމަށް  ފަރާތ ެގ  ަގންނަ 
ކ ރިމަތިނ ވާނަމަ، މ ދާ ަގންނަ ފަރާތަށް އެ މ ދަލ ގައިވާ އ ނިކަން 

 އެންގ މަށްފަހ  އެ މ ދަލެއް ިވްއކިދާނެއެވެ. 
ކެއިން ބ އިަމށް   ،މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި އެހެންއޮތް ނަމަވެސް )ނ(  

މ އްދަތ   ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ނ ަވތަ  މ ދަލެއް  ބޭނ ންކ ރާ 
އެ މ ދަލެއް   ،ކަނޑައަޅާފަިއވާ ހަލާކ ވާ ޒާތ ެގ އެްއވެސް މ ދަލެއް

ނ ަވތަ ، ދަތ  ހަމަވ މަށްފަހ ބޭނ ންކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ މ އް
 ކެއިން ބ އިމަށް ކަމ ނ ދާ ޙާލަތެއްަގއި ިވއްކަިއެގން ނ ވާނެެއވެ. 

ބޭނ މަށްޓަކައި )ރ(   މާއްދާެގ  މ ދަލ ެގ   ،މި  އެކ ލެވޭ  އ ނިކަމެއް 
މާނައިަގިއ، މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަނ ވާ 

ޓެކް ހ ންނަންޖެހޭ  މ ދަލެއްަގއި  އެ  ޝަރ ޠ ތަްއ ނ ވަތަ  ނިކަލް 
ރަނަގޅ   އެންމެ  އޭެގ  މ ދަލެއް  އެ  ނ ވަތަ  ފ ރިހަމަނ ވާ 
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ކަނޑަައޅާފައިވާ   މ ދަލެއްަގއި  އެ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ފެންވަރ ަގއި 
 މ އްދަތ  ފާއިތ ވެފަިއވާ މ ދާ ހިމެނެއެވެ. 

 
ވަކި ކަމެއް ކ ރ މަށް އެކަށީގެންވާ  

 މ ދަލަކަށްވ ން 
 

ކަމެއް ކ ރ މަށް ޚާއްޞަ މ ދަލެއްނަމަ، ެއ ވިްއކާ މ ދަލަކީ ވަކި   )ހ(  .12
 މ ދަލަކީ އެކަމަކަށް ެއކަށީެގންާވ މ ދަލެއްކަމ ަގއި ވާންވާނެެއވެ. 

މ ދަލަކީ  )ށ(   ވިއްކާ  ފ ރިހަމަވާނަމަ،  ޝަރ ޠ ތައް  އަންނަނިވި 
 ވަކިކަެމއް ކ ރ މަށް އެކަށީެގންާވ މ ދަލެއް ކަމ ަގއި ބަލަންވާނެެއވެ.

ެއ މ ދަލަކީ ަވކި ކަމެްއ ކ ރ މަށް    ،ަގތ މ ެގ ކ ރިން މ ދާ   (1)   
ބ ނެފައިވ ން   ފަރާތ ން  ަގންނަ  މ ދަލެއްކަމަށް  ަގންނަ 
އަންާގފަިއވ ން ފަރާތަށް  ިވއްކާ  ޮގތަށް  ދޭހަވާ   ؛ނ ވަތަ 

 އަދި
އެކަށީެގންާވ   (2)    ކ ރ މަށް  ކަމެްއ  ަވކި  މ ދަލަކީ  ަގންނަ 

ބ ނެފައި ފަރާތ ން  ިވއްކާ  މ ދަލެްއ  މ ދަލެއްކަމަށް  ވާ 
 ކަމ ަގިއވ ން. 

 
ޙާލަތްތަކ ަގއި  .13 ޝަރ ޠ  ފ ރިހަމަނ ވ ން  ކ ރ މަށް   ،އަންނަނިވި  ވަކިކަމެއް  މ ދަލެއްަގއި  ވިްއކާ 

 ަގނެފަިއވާ މ ދަލެްއެގ ޝަރ ޠ  ފ ރިހަމަވެފައިނ ވާ ކަަމކަށް ނ ބެލެވޭނެެއވެ.
އިރ ޝާދ ތަކާ  )ހ(   ފަރާތ ެގ  ވިްއކާ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ  މ ދާ  ވިްއކި 

 ނ ވަތަ ؛ ޚިލާފަށް ަގންނަ ފަރާތ ން ޢަމަލ ކޮށްފައިވ ން 

ފަރާތ ެގ އިރ ޝާދާ ެއްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ މަކީ ެއކަށީެގންވާ  ވިްއކާ   )ށ(  
 ކަމެއް ނޫންކަމ ަގއިވ ން. 

 
ވަކި ސިފައެއް ހިމެނޭ  
 މ ދަލެއްކަމ ގައިވ ން 

ވިްއކާ މ ދަލަކީ ވަކި ސިފަތަކެއް އެކ ލެވޭ މ ދަލެއްެގ ޮގތ ަގިއ އެ  )ހ(  .14
ވިއްކާނަމަ މ ދަލެއް   ،މ ދާ  ހިމެނޭ  ސިފަތައް  އެ  މ ދަލަކީ  އެ 

 ކަމ ަގއި ވާންވާނެެއވެ. 
އެ   ، ވަކި ސިފަތަކެއް ެއކ ލެވޭ މ ދަލެއްެގޮގތ ަގއި މ ދާ ިވއްކާނަމަ )ށ(  

މ ދާ  ތަނަކ ން  ހ ންނަ  ބަހައްޓާފައި  ފެންނަޮގތަށް  މ ދަލެއް 
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ސިފަތަކެއް   ،ވިްއކާނަމަވެސް  އެ  މ ދަލެއްަގއި  އެ 
 ފ ރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 

 
ނަމޫނާއާ އެއްގޮތް  

 މ ދަލެއްކަމ ގައިވ ން 
މ ދަލަކީ )ހ(  .15 މ ދަލެއްކަަމށް   ،ވިްއކާ  އެްއޮގތް  ނަމޫނާއަކާ  ވަކި 

ެއއްޮގތް   ،ބަޔާންކ ރާނަމަ ނަމޫނާއަކާ  އެ  މ ދަލަކީ  އެ 
 މ ދަލެއްކަމ ަގއި ވާންވާނެެއވެ.  

މ ދަލަކީ )ށ(   މ ދަލެއްކަަމށް   ،ވިްއކާ  އެްއޮގތް  ނަމޫނާއަކާ  ވަކި 
އެ މ ދަލެްއ ޭއެގ ނަމޫނާއާ ެއްއޮގތްކަން ބެލ މ ެގ    ،ބަޔާންކ ރާނަމަ

 ޞަތ  ަގންނަ ފަރާތަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ. ފ ރ 
މ ދަލަކީ )ނ(   ނަމޫނާއަކާ  ،ވިްއކާ  މ ދަލެްއެގޮގތ ަގއި  ވަކި  ެއއްޮގތް 

ތަފާތެއްވާނަމަ  ،ވިްއކާއިރ   އެްއވެސް  މ ދަލ ަގއި  ެއކަން   ، އެ 
ފަރާތ ެގ   އެ  ކ ރިން  ަގތ މ ެގ  މ ދާ  އެ  ފަރާތ ން  ަގންނަ 

 ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަންވާނެެއވެ. 
މ ދަލަކީ )ރ(   މ ދަލެއްކަަމށް   ،ވިްއކާ  އެްއޮގތް  ނަމޫނާއަކާ  ވަކި 

ފެންނަ ފެނ މ ަގއި އެ މ ދަލެްއަގިއ އ ނިކަެމއް   ،ބަޔާންކ ރާނަމަ
 ހ ރެެގން ނ ވާނެެއވެ. 

މ ދަލަކީ )ބ(   މ ދަލެއްކަަމށް   ،ވިްއކާ  އެްއޮގތް  ނަމޫނާއަކާ  ވަކި 
ވަނަ މާއްދާެގ   6އެ މ ދަލެއްަގއި މި ޤާނޫނ ެގ    ،ބަޔާންކ ރާނަމަ

 )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 
ޤާނޫނ ެގ   )ޅ(   ޮގތަކަށް   12މި  އެހެން  ަގއި  )ށ(  މާްއދާެގ  ވަނަ 

ވީނަމަވެސް ނަމޫނާއަކާ    ،ބަޔާންކޮށްފައި  ަވކި  މ ދަލަކީ  ވިްއކާ 
މ ދަލެްއެގޮގތ ަގިއ   އެކ ލެވޭ  ސިފަތަކެއް  ަވކި  އަދި  އެްއޮގތް 

ޝަރ ޠ ެވސް   ،ވިްއކާނަމަ ދެ  އެ  މ ދަލެްއަގއި  އެ 
 ފ ރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 
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ވިްއކާ މ ދަލ ެގ އަަގކީ ކޮބަިއކަން މ ދާ ަގންނަ ފަރާތަށް ސާފ ކޮށް  )ހ(  .16 މ ދަލ ގެ އަގ  
ެއއްެވސް މ ދަލެއް ވިއްކަން ބަހައްޓަިއެގން  ،އެނޭގޮގތަށް މެނ ވީ

 ނ ވާނެެއވެ.  
ބެލެޭވނީ  )ށ(   ހ ރިކަމަށް  ެއނޭގޮގތަށް  ސާފ ކޮށް  ައގ   މ ދަލ ެގ 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގެއވެ.  
މ ދަލ ެގ އަގ  ސީދާ އެ މ ދަލެއްަގއި ލިޔެ، ޕްރިންޓްކޮށް  (1)   

ހަރ ކޮށްފައިވާނަމަ ނ ަވތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކަށް  ނ ވަތަ  
އެ މ ދަލެއް ބަހައްޓާފައި ހ ރި ތަނެއްަގއި މ ދަލ ެގ ައގ   

 ؛ލިޔެފައި ނ ވަތަ ހަރ ކޮށްފައި ހ ރިނަމަ
   (2) ( ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  1މި އަކ ރ ެގ  ވަނަ ނަންބަރ ަގއި   )

ތަނެއްަގއި އަގ  ހަރ ކޮށްފައި ީވނަމަވެސް، އެ ައަގކީ ެއ  
 ނ ވަތަ؛ މ ދަލެއްެގ ައގ ކަން އެނޭގޮގތަށް ހ ރ ން

ނ ވަތަ   (3)    މަޖައްލާ  ލީފްލެޓް،  ގ ޅޭ  މ ދަލަކާ  އެ 
ައގ ކަން   އޭރ ެގ  މ ދަލ ެގ  އެ  ެއއީ،  ކެޓަލޮެގއްަގއި 
އެނޭގޮގތަށް ނ ވަތަ އެ ައަގކީ ވަކި މ އްދަތެްއވަންދެން 

 ހިނާގނެ އަެގއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހ ރިނަމަ.  
ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަިއވާ   )ނ(   އަގ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މ ދަލަކީ،  ވަކި 

މ ދަލެއް ނ ވަތަ ަވކި ޤާނޫނެްއަގއި ައގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ މ ދަލެއް 
މ ދަލެއްނަމަ އެހެން  ައގ ކަމަށް   ،ފިޔަވައި  މ ދަލެއްެގ  އެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ައަގށްވ ރެ ބޮޑ  އަެގއްަގއި އެ މ ދަލެއް ވިްއކ މަކީ 
 ވެ.  މަނާކަމެކެ

އަންނަނިވި  )ރ(   އޮތްނަމަވެސް،  ެއހެން  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 
އަގ   މ ދަލެްއެގ  ވަކި  ައގ ކަމަށް   ،ޙާލަތްތަކ ަގއި  މ ދަލެްއެގ  އެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ައަގށްވ ރެ ބޮޑ ވ މަކީ އެ މ ދަލެްއެގ އަގ ކަމަށް 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ައަގށްވ ރެ ބޮޑ  އަެގއްަގއި އެ މ ދަލެއް ިވއްކ ން 

 ކަމ ަގެއއް ނ ބެލެވޭނެއެވެ.  
 ؛ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ ދަށ ން ައގ  ކަނޑައަޅާ ޙާލަތ ަގއި   (1)   
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ކަނޑައެޅ މަށް   (2)    އަގ   ދަށ ން  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ 
 ؛އެއްބަސްވެފަިއވާ ޙާލަތ ަގއި

ކ ރެވޭ   (3)    ދެމެދ   ފަރާތާ  ަގންނަ  ފަރާތާއި  ވިްއކާ 
 ޙާލަތ ގައި. މ ޢާމަލާތްތަކ ން އަގ  ކަނޑަައޅާ 

 
މ ދާ އ ފައްދާ ފަރާތްތަކ ންދޭ  

 ގެރެންޓީ 
 

މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ަގއި، މ ދާ ިވއްކާ ފަރާތްތަކ ން  )ހ(  .17
ެގރެންޓީއާ  ދީފަިއވާ  ގ ޅިެގން  މ ދަލަކާ  ވިއްކާ  ފަރާތ ން  އެ 

 އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 
 ދީފައިވ ން. މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތ ން ެގރެންޓީ   (1)   
މ ދާ އ ފައްދާ ފަރާތ ން ދީފައިާވ ހ އްދައެްއެގ ދަށ ން މ ދާ   (2)   

 ަގންނަ ފަރާތަށް ެގރެންޓީ ދީފައިވ ން. 
މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތ ން ދީފައިވާ ލިޔ މެއްަގިއވާ ެގރެންޓީއަކީ    (3)   

އެ ފަރާތ ން ދީފައިވާ ެގރެންޓީއެއް ނޫންކަން ސާބިތ ނ ާވ  
 ޙާލަތ ގައި. 

މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، މ ދާ އ ފައްދާ ފަރާތްތަކ ން ދީފައިވާ  މި   )ށ(  
އ ފައްދާ  މ ދާ  ގ ޅިެގން،  ކަންކަމާ  އަންނަނިވި  ެގރެންޓީައކީ، 

 ފަރާތ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ. 
ޮގތް    (1)    މަސައްކަތްކ ރާ  މ ދާ  ނ ވަތަ  ފެންވަރ   މ ދަލ ެގ 

 ؛ނ ވަތަ މ ދަލ ެގ ސިފަ
 ؛ގ ޅިެގން ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތެއްމ ދަލަކާ   (2)   
 ؛މ ދަލަކާއެކ  ދޭންޖެހޭ އިތ ރ  ބައިތައް  (3)   
މ ދަލާ ގ ޅިެގން އިތ ރަށް ފޯރ ކޮށްދޭނެކަމަށް ބ ނެފައިވާ   (4)   

އެ މ ދަލަކާ އެއްފަދަ އެހެން މ ދާ ނ ވަތަ މ ދަލ ން ަވކި  
 ؛ބައެއް

އަނބ ރާ    (5)    ޙާލަތެއްަގއި  ނ ފެތޭ  މ ދާ  ޝަރ ޠަކަށް  ވަކި 
ނ ވަތަ   ައގ   މ ދަލ ެގ  ބ ނެފަިއާވ  ރައްދ ކޮށްދޭނެކަމަށް 

 އެހެންވެސް މ ޤާބިލެއް. 
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 ތިންވަނަ ބާބ  
 މ ދާ ގަންނަ ފަރާތ ގެ ޙައްޤ ތައް 

 
ޙައްޤ ތައް  .18 މ ދާ ގަންނަ ފަރާތ ގެ ޙައްޤ ތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ބާބ ަގއި  ފަރާތްތަކަށް   ،މި  ަގންނަ  މ ދާ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
ފަރާތާ ދެމެދ  ވަކިޮގތަކަށް  )ހ(  .19 މ ދާ އަނބ ރާ ރައްދ ކ ރ މ ގެ ޙައްޤ   ަގންނަ  މ ދާ  ފަރާތާއި  މ ދާ ވިއްކާ 

ވަނަ މާއްދާަގއި    6އެއްބަސްނ ވެ ަގނެފައިވާ މ ދަލަކީ މި ޤާނޫނ ެގ  
ނ ފެތޭ   ފެންވަރަށް  އެކަށީެގންވާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މ ދަލެއްނަމަ، 

ފަރާތަށް  ވިއްކާ  އަނބ ރާ  މ ދާ  އެ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތެއްެގ 
ަގތ މަށް ދިން އަގ    މ ދަލެއް  އެ  ރައްދ ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ނ ވަތަ 
ނ ވަތަ އެ މ ދަލ ެގ ބަދަލ ަގިއ ހަމަ އޭެގ މ ދަލެއް ލިބިަގތ މ ެގ 

 ޙައްޤ  މ ދާ ަގންނަ ފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 
މ އްދަތ   )ށ(   ެއކަށީެގންވާ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ބަލާނީ،  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ 
ހ ރި  މ ދަލެްއަގއި  އެ  ފެށިެގން،  ވަގ ތ ން  ަގންނަ  މ ދާ 
މައްސަލަތައް މ ދާ ަގންނަ ފަރާތ ެގ ސަމާލ ކަމަށް އަންނާނެކަަމށް 

 ޑަެއޅ މަށެވެ. ލަފާކ ރެވޭ މ އްދަތެއް ކަނ
 ؛މ ދަލ ެގ ބާވަތް  (1)   
 ؛މ ދާ ބޭނ ންކ ރެވޭ ޙާލަތ   (2)   
އެކަށީެގންާވ    (3)    ލަފާކ ރެވޭ  ބޭނ ންކ ރާނެކަމަށް  މ ދާ 

 އަދި ؛ މ އްދަތ 
އެ    (4)    ބޭނ ންކ ރ މ ން  މ ދަލެއް  އެ  ބާވަތ ން،  މ ދަލ ެގ 

މ ދަލ ަގއި ހ ރި މައްސަލަތައް އެނޭގނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ 
 އެކަށީެގންވާ މ އްދަތ . 

ބަޔާންކ ރާ  )ނ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ިމ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި 
 އ ސޫލެއް ނ ހިނާގނެއެވެ. 
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ޢާންމ  ޞިއްޙަތަށް ނ ރައްކާެވދާނެކަމަށްޓަކައި، އެ މ ދާ  (1)   
ނ ވަތަ  ޤާނޫނަކ ން  ޙަވާލ ކ ރ ން  ފަރާތަކާ  އެހެން 

 ؛މަނާކޮށްފައިވ ން ަގާވއިދެްއެގ ދަށ ން 
މ ދާ ަގތް ފަރާތ ން އެ މ ދަލ ގެ އަސްލ  ެގއްލޭޮގތަށް ެއ   (2)   

މ ދަލ ެގ ބަޔަކަށް ނ ވަތަ މ ޅި މ ދަލަށް ބަދަލެއް ނ ވަތަ 
 އ ނިއިތ ރެއް ެގނެސްފަިއވ ން. 

މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތާއި މ ދާ ަގންނަ ފަރާތ ެގ މެދ ަގއި ަވކި ޮގތަކަށް  )ރ(  
އެއްބަސްވެފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން މ ދާ  
އަނބ ރާ ރައްދ ކ ރ މަށް މ ދާ ވިްއކި ފަރާތ ން އެއްވެސް ޚަރަދެއް 
ހިނާގފައިވާނަމަ، މ ދާ ވިްއކާ ފަރާތަށް އެކަމަށް ފީއެއް ނ ވަތަ  

ޙާލަތްތައް ނެޭގނެ  ހަދާ   ، ޗާރޖެއް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
 ރަންވާނެެއވެ.  ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ 

 
މ ދަލ ން ބައެއް ރައްދ ކ ރ މ ގެ  

 ޙައްޤ  
ާމއްދާެގ ދަށ ން މ ދާ އަނބ ރާ ރައްދ ކ ރ މ ެގ    19މި ޤާނޫނ ެގ    .20 ވަނަ 

ޙައްޤ   ރައްދ ކ ރ މ ެގ  ބައެއް  މ ދަލ ން  ފަރާތަކަށް،  ލިބިފައިވާ  ޙައްޤ  
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
މ ދަލެއް ހަލާކ ވެފައިވާނަމަ،  

މަޢ ލޫމާތ  ލިބ މ ގެ  އެކަމ ގެ  
 ޙައްޤ  

ފ ރިހަމައަށް   .21 މ ދަލަކީ  އެ  ނ ވަތަ  މ ދަލެއްނަމަ،  ހަލާކ ވެފައިވާ  މ ދަލަކީ 
މ ދަލެއްނަމަ ޮގތަކަށްހ ރި  ނ ކ ރެވޭ  ަގންނަ ، ބޭނ ން  މ ދަލެއް  އެ 

 ފަރާތަކަށް، އެ މ ދަލެއް ިވއްކ މ ެގ ކ ރިން އެކަން އަންަގންާވނެއެވެ. 

 
ޓެސްޓ ކ ރ މ ގެ  މ ދާ ދެއްކ މާއި  

 ޙައްޤ  
ެގއްލ މެއް    .22 ކަހަލަ  ެއއްެވސް  އަދި  ހަލާކ ވެފަިއނ ވާ،  މ ދަލަކީ  ަގންނަ 

ަގންނަ  މ ދަލެއް  އެ  ދެނެަގތ މަށްޓަކަިއ،  މ ދަލެއްކަން  ލިބިފައިނ ވާ 
ފަރާތަކ ން އެ މ ދަލެއް ބަލައި، ޓެސްޓ ކ ރަން އެދިއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކަށް  

މ  އެ  އަދި  ދަްއކަިއ،  މ ދަލެއް  ބާވަތ ެގ  އެ  ޓެސްޓ ކ ރެޭވ  ދަލަކީ 
މ ދަލެއްނަމަ، އެފަރާތެއްެގ ހާޒިރ ަގއި އެ މ ދަލެއް ޓެސްޓ ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  

 މ ދާ ަގންނަ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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މ ދަލެއްަގއި    .23 ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ ޙައްޤ   ަގންނަ  ޝަރ ޠެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
ޤާނޫނ  ިމ  ނ ވަތަ  ޚިލާފ ވެެގންފ ރިހަމަނ ވެެގން  ާމއްދާއަކާ  އެހެން   ،ެގ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ހޯދ މަށް  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  ލިބިފަިއާވ  ގ ޅިެގން  އެކަމަކާ 
ދަށ ން ޢައްޔަންކ ރާ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ނ ވަތަ ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ  

 ޙައްޤ  މ ދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  
 ލިބިގަންނަ ޚިދ މަތެއްގައި ހ ންނަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް 

 
 މި ބާބ  ހިނާގނީ، އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކ ެގ މައްޗަށެވެ.    .24 ބާބ  ހިނގާނެ ދާއިރާ 

 ައދި ؛ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން ހިންާގ ިވޔަފާރިތަކަށް )ހ(  
ލާޒިމްކ ރާ،   )ށ(   ޤާނޫނ   އެހެންނަމަވެސް  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް 

 ރަޖިސްޓަރީނ ކޮށް ހިންާގ ވިޔަފާރިތަކަށް.
 

އެކަށީގެންވާ ފަރ ވާ ބެހެއްޓ މާއި  
 ހ ނަރ  ލިބިފައިވ ން 

ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނީ ެއ ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި ެއކަށީެގންވާ   .25
ބެހެއްޓ ާމއެކ  އެ ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ހ ނަރ  ލިބިފައިވާ   ފަރ ވާ

 ފަރާތްތަކ ންނެވެ. 
 

ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި އެކަށީގެންވާ  
 ތަކެތި ބޭނ ންކ ރ ން 

ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ތަކެްއޗަކީ އެކަމެއް ކ ރ މަށް ނ ވަތަ   .26
  ތަކެތި ކަމ ަގއި ާވންވާނެެއވެ.އެ ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އެކަށީެގންވާ

 
ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތަކ ން އެ ޚިދ މަތެއް ލިބިަގތ މ ެގ ކ ރިން  )ހ(  .27 ވަކިކަމެއް ކ ރ މަށް އެކަށީގެންވ ން 

ހޯދާއިރ   ޚިދ މަތެއް  ނ ކ ންނަން   ، ނ ވަތަ  ޚިދ މަތަކ ން  އެ 
ބޭނ ންވާ ނަތީޖާ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތަށް އަންާގފައިވާނަމަ، 

 އެ ޚިދ މަތަކ ން އެ ނަތީޖާއެއް ޙާޞިލ ވާންވާނެއެވެ.  
ޚިދ މަތް  )ށ(   ެއއްޮގތަށް  އިރ ޝާދ ތަކާ  ދޭ  ފަރާތ ން  ޚިދ މަތްދޭ 

ޙާލަތްތަކ ަގއި ޢަމަލ ނ ކ ރާ  ފަރާތްތަކ ން  ނ ަވތަ ލިބިަގންނަ   ،
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ޚިދ ަމތް  އިރ ޝާދ ތަކަށް  ދެވޭ  ހ ނަރާއި  ފަރާތ ެގ  ޚިދ މަތްދޭ 
އެކަށީެގންނ ވާ   ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ފަރާތްތަކ ން  ލިބިަގންނަ 
ޙާލަތްތަކ ަގިއ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރ ޠ  

 ފ ރިހަމަވެފައިނ ވާކަމަށް ނ ބެލެވޭނެެއވެ.  
 

ޚިދ މަތެއް   .28 ޚިދ މަތް ލިބ މ ގެ މ އްދަތ   އެ  ލިބ މ ަގއި  ޚިދ މަތެއް  މެނ ވީ،  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި 
ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީެގންވާ މ އްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި އެ ޚިދ މަތެއް  

 ލިބެންވާނެއެެވ. 
 ؛ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ ދަށ ން މ އްދަތ  ކަނޑައަޅާފައިވ ން  )ހ(  
ކަނޑައެޅ ަމށް  )ށ(   މ އްދަތެއް  ަވކި  ދަށ ން  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ 

 ؛އެއްބަސްވެފަިއވ ން
ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތާއި ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތާ ދެމެދ  ކ ރެޭވ   )ނ(  

 މ ޢާމަލާތްތަކ ން މ އްދަތ  ކަނޑައެޅ މަށް ެއއްބަސްވެފަިއވ ން. 
 

ލިބިަގންނަ އަންނަނިވި   )ހ(  .29 ޚިދ މަތ ގެ އަގ   ޚިދ މަތް  މެނ ވީ،  ޙާލަތްތަކ ަގިއ 
ފަރާތަކ ން ޚިދ މަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަަގކީ އެ ޚިދ މަތެްއ ހޯދ މަށް 

 އެކަށީެގންވާ އަަގށްވ ރެ ބޮޑ  ައަގކަށް ވެެގންނ ވާނެެއވެ. 
 ؛ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ ދަށ ން ައގ  ކަނޑައަޅާ ޙާލަތެއްަގއި (1)   
ކަނޑައެޅ މަށް  (2)    އަގ   ދަށ ން  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ 

 ؛އެއްބަސްވެފަިއވާ ޙާލަތެްއަގއި 
ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތާއި ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތާ ދެމެދ    (3)   

 ކ ރެވޭ މ ޢާމަލާތްތަކ ން އަގ  ކަނޑައަޅާ ޙާލަތެްއަގއި. 
ކަނޑައަޅާނީ، ެއ މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ެއކަށީެގންވާ އަގ    )ށ(  

ަވކި  އަދި  ބެލ މަށްފަހ ގައެވެ.  ޮގތެްއ  ހިނާގދިޔަ  މ ޢާމަލާތެއް 
ކަނޑައަޅާފަިއވާނަަމ،  ައގ   ޚިދ މަތ ެގ  ޤާނޫނަކ ން  ޚާއްޞަ 

 އެކަށީެގންވާ އަަގކީ އެ ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަެގވެ. 
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 ފަސްވަނަ ބާބ  
 ޙައްޤ ތައް ޚިދ މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކ ގެ  

 
ލިބިަގންނަ   .30 ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ ޙައްޤ   ޙާލަތްތަކ ަގިއ  އެހެން  ފިޔަވައި  ޙާލަތްތައް  އަންނަނިވި 

ޚިދ މަތެއްަގއި މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރ ޠެއް ފ ރިހަމަނ ވެެގން  
ގ ޅިެގން   ެއކަަމކާ  ޚިލާފ ެވެގން،  މާއްދާއަކާ  އެހެން  ޤާނޫނ ެގ  ނ ވަތަ 

ެގއްލ މ   ޚިދ މަތް ލިބިފައިވާ  ޙައްޤ   ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ  ހޯދ މަށް  ބަދަލ   ެގ 
 ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ފ ރިހަމަވެފައިނ ވަނީ )ހ(   ނޫން އެހެން   ، ޝަރ ޠ   ފަރާތް  ޚިދ މަތްދޭ 
ދޫކޮށްލާފައިާވ   ނ ކޮށް  ނ ވަތަ  ޢަމަލެއް  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތަކ ން 
ޢަމަލަކ ން ނ ވަތަ ދީފައިވާ އިރ ޝާދަކާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ން 

 ؛ކަމަށްވ ން
ބާރ ނ ފޯރ ވޭނެފަދަ  )ށ(   މީހަކަށް  ވެފައިނ ަވނީ،  ފ ރިހަމަ  ޝަރ ޠ  

 ސަބަބ ން ކަމ ަގިއވ ން.ކަމެއްެގ 
 

ލިބިގަންނަ ޚިދ މަތް  
 ރަނގަޅ ކ ރ މަށް އެންގ މ ގެ ޙައްޤ  

އެކަށީެގންވާ    .31 އެކަެމއް  ަމއްސަލަެއއްވާނަމަ،  ޚިދ މަތެއްަގއި  ލިބިަގންނަ 
އެންގ މ ގެ  ފަރާތަށް  ޚިދ މަތްދޭ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތެއްެގ 

 ެގންވެެއވެ. ޙައްޤ  ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް ލިބި
 

ލިބިގަންނަ ޚިދ މަތެއްގައިވާ ބޮޑެތި  
 މައްސަލަތައް 

ލިބިަގންނަ ޚިދ މަތެއްަގިއވާ މަްއސަލައަކީ، އެކަމެްއެގ ޒާތ ން ބޮޑ   )ހ(  .32
މައްސަލަެއއް ކަމަށްވެފަިއ، ެއކަމަކީ ރަނަގޅ  ނ ކ ރެވޭނެ ކަމެއް 

ެއއްބަސްވ ން   ލިބިަގތ މ ެގ  ޚިދ މަތެއް  އެ  އެކަށީެގންވާ  ނަމަ، 
މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އ ވާލައި، އެކަމެްއެގ ސަބަބ ން ލިބިފަިއވާ  
ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ހޯދ މ ެގ ޙައްޤ  ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
ބޮޑ   )ށ(   ޒާތ ން  އެކަެމއްެގ  ބޭނ ަމށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބަލާނީ،   ލިބޭ މައްސަލަެއއްކަމަށް  ޚިދ މަތަކ ން  އެ  ޢާންމ ކޮށް 
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ތަފާތ  ެއކަށީެގންވާ    ،ނަތީޖާއާ  ނ ވަތަ  ބޭނ ންނ ކ ރެވޭ،  ނ ވަތަ 
މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ރަނަގޅ  ނ ކ ރެވޭނެ ކަމެްއކަމ ަގއިވާނަމަ، 

 ނ ވަތަ ރައްކާތެރި ކަމެއްކަމ ަގއި ނ ވާނަމަެއވެ. 
ށ ން ލިބިދޭ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގިއ، ިމ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަ )ނ(  

 ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ހޯދ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގނެއްނ ެވެއވެ. 
ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ   (1)    މ ދާ  ޚިދ މަތަކީ  ލިބިަގންނަ 

ޚިދ މަތެއް  އިތ ރ   ލިބިަގންނަ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މެްއެގ 
 އަދި ؛ ކަމ ަގިއވ ން

ލިބޭ   (2)    ޚިދ މަތަކ ން  އެ  ފަރާތަށް  ަގންނަ  އެއްޗެއް  މ ދާ 
 އަނބ ރާ ރައްދ ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިފައިވ ން. 

 

 ހަވަނަ ބާބ  
 މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ގެ ޒިންމާތައް 

 
ފަރާތ ންނާއި ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން މ ދާ ވިއްކ މ ަގއި ނ ވަތަ   މ ދާ ވިއްކާ   .33 ތަފާތ ނ ކ ރ ން 

 ނަހަމަޮގތ ަގއި ތަފާތ ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ.ޚިދ މަތްދިނ މ ގައި، ވަކި ފަރާތެއް  
 

 އަންނަނިވި ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކ ރ މ ަގިއ، މ ދާ ވިްއކާ )ހ(  .34 އެކަށީގެންނ ވާ ޢަމަލ ތައް 

ނ ަވތަ  ވިްއކ މ ަގއި  މ ދާ  ފަރާތ ން  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ 
ނ ވަތަ   ބޭނ ންކޮށްެގން  ބާރ ެގ  ަގދަކަމ ން ޚިދ މަތްދިނ މ ގައި، 

ފ ވެރިނޫން ވިޔަފާރީެގ އ ކ ޅ ތައް ބޭނ ންކޮށްެގން ޞާނ ވަތަ އިން
 ނ ވަތަ އެނޫންވެސް އެކަށީެގންނ ވާ ޢަމަލެއް ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 

 ؛މ ދަލެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް މާކެޓްކ ރ ން (1)   
 ؛މ ދަލެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ ން (2)   
ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  (3)    ޚިދ މަތެއް  ނ ވަތަ  މ ދަލެއް 

އެފަދަ  ނ ވަތަ  މަޝްވަރާކ ރ ން،  އެއްބަސްވ މަށް 
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ެއއްބަސްވ ެމްއ   އެފަދަ  ނ ވަތަ  އެއްބަސްވ މެްއވ ން 
 ؛ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ންޛ ތަންފީ

ފަރާތ ެގ   (4)    ަގތް  މ ދާ  އަގ   ޚިދ މަތެްއެގ  ނ ވަތަ  މ ދަލެއް 
 ؛ކަތްކ ރ ންކިބައިން ހޯދ މަށް މަސައް

ހޯދ މަށް   (5)    އަނބ ރާ  މ ދާ  ކިބައިން  ފަރާތ ެގ  ަގތް  މ ދާ 
 މަސައްކަތްކ ރ ން. 

އިތ ރ ން  )ށ(   ޢަމަލ ތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  މި މާއްދާެގ )ހ( 
މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން މ ދާ ަގންނަ 

ލިބަިގންނަ ފަރާތަކީ ޖިސްމާނީ ނ ވަތަ  ފަރާތަކީ ނ ވަތަ ޚިދ މަތް  
ނަފްސާނީ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއްެގ ސަބަބ ން ނ ވަތަ ލިޔަންކިޔަން 
ސަބަބެއް  އެނޫން  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން  ނ ދަތ މ ެގ 
މެދ ވެރިެވެގން އެ މ ދަލަކާ ނ ަވތަ ޚިދ މަތަކާ ގ ޅިެގން އެ ފަރާތ ެގ  

ފަރާ ނ ކ ޅެދިފައިވާ  ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް  އެނިގހ ރެ ޙައްޤ   ތެްއކަން 
 އެ ފަރާތ ެގ ޙައްޤ  ެގއްލޭފަދަ ޮގތަކަށް ޢަމަލ ކޮށްެގން ނ ވާނެއެވެ. 

 
މ ދާ ނ ވިއްކާ ބެހެއްޓޭނެ  

 ޙާލަތްތައް 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި، މ ދާ ަގންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މ ދާ ނ ވިއްކާ    .35

 ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. 
ފ ރިހަމަ  ޤާނޫނީޮގތ ން   )ހ(   ކަންތައްތަކެއް  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ 

 ؛ކ ރ މަށްޓަކައި އެކަމެއް ބަޔާންކޮށް ވަގ ތީޮގތ ން މ ދާ ނ ވިއްކ ން
މ ދަލެއް ަގންނަން ައއި މީހާއަށް އެފަހަރ  އެކަށީެގންވާ އަދަދަކަށް  )ށ(  

 ؛އެ މ ދަލެއް ިވއްކާފަިއވ ން
އެފަރާ )ނ(   ފަރާތެއްަގއި،  ވިއްކާ  މ ދާ  ޢާންމ ކޮށް ަގނޑ ކޮށް  ތަކ ން 

 ވިްއކާ އަދަދަށްވ ރެ މަދ  އަދަދަކަށް މ ދާ ަގންނަން އެދ ން.
 

މިނިސްޓްރީން އިސްތިސްނާކ ރާ މ ދަލެއް ފިޔަވައި އެހެން މ ދަލެއް  )ހ(  .36 މ ދަލ ގެ އަގ  ފެންނަން ހ ރ ން 
ވަކިން ިވއްކާނަމަ ނ ވަތަ ަގނޑ ކޮށް ިވއްކާނަމަ، އެ މ ދާ ިވއްކާ  
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މ ދަލ ަގިއ ނ ވަތަ މ ދާ ަގންނަ މީހ ންނަށް ފެންނަޮގތަށް އަގ ،  
 އެތަނެްއގައި ލިޔެފައި ބަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

މިނިސްޓްރީން  )ށ(   ބޭނ މަށްޓަކައި،  ގެ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
 އިސްތިސްނާކ ރާ މ ދާ ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
އަގ ގެ އިތ ރ ން އެހެން  

 ޝަރ ޠާއެކ  މ ދާ ނ ވިއްކ ން 
އެ މ ދަލަކާއެކ  އެހެން މ ދަލެއް ، އެްއވެސް މ ދަލެއް ަގންނަމީހާ )ހ(  .37

ެއ  ަގތ މަށްޓަކަިއ  މ ދަލެއް  އެ  ނ ވަތަ  ޝަރ ޠ ކޮށް،  ަގތ ން 
ކ ރ ން  އެހެންކަމެއް  އިތ ރަށް  ދިނ މ ެގ  ައގ   މ ދަލެއްެގ 

 ޝަރ ޠ ކޮށް މ ދާ ވިއްކަިއެގން ނ ވާނެެއވެ. 
ފަރާތ ން   )ށ(   އ ފައްދާފައިާވ  މ ދާ މ ދާ  ިވއްކ މަށްޓަކައި  ނ ވަތަ 

ޗަށްވ ރެ ިގނަ އް ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތ ން ެއްއ ވައްތަރެއްެގ އެކަ 
ތަކެތި އެްއކޮށް ނ ވަތަ ެއއް ބާވަތަށްވ ރެ ިގނަ ބާވަތްތަކ ެގ ތަކެތި 

އެ  އެޮގތަށް  ނެރެފައިވާނަމަ  ވިްއކަން  ބަންދ ކޮށްފައި  އެްއކޮށް 
ނަން އެދޭ މީހަކަށް، ވަކިން ތަކެތި ވިއްކ ަމކަށް ނ ވަތަ ވަކިން ަގން

ނ ވަތަ   މ ދަލަކާ  އެހެން  މ ދަލެއް،  ހ ންނަ  ލިބެން  ަގންނަން 
މާްއދާ  މި  ވިްއކ މަކަށް  ބަންދ ކޮށްެގން  މ ދާތަކަކާއެކ  

 ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 
 

ޚިދ މަތ ގެ އަގާއި ޝަރ ޠ ތައް  
 އެނގެން ހ ރ ން 

ޝަރ ޠ  )ހ(  .38 ަވކި  އަާގއި،  ޚިދ މަތްދޭ  ފަރާތ ން  ތަކެްއެގ  ޚިދ މަތްދޭ 
މަތިން ދޭ ޚިދ މަތެއްނަމަ، އެ ޝަރ ޠ ތައް ލިޔެފަިއ ފަސޭހަިއން 
ފެންނާނެޮގތަކަށް ޚިދ މަތްދޭ ތަނ ަގއި ބަހައްޓަންވާނެެއވެ. ނ ވަތަ  
ޚިދ މަތަށް އެދޭ މީހާ ބޭނ ންނަމަ، އެ މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭ ލިޔ މެއް 
ހަމަޖެހިފައި  ލިބޭޮގތަށް  މީހަކަށް  އެ  ތަނ ން  ޚިދ މަތްދޭ 

 ންވާނެެއވެ. އޮންނަ
ބޭރ ބަހަކ ން  )ށ(   ފޯމެއް  އެއްެވސް  ފ ރަންޖެހޭ  އެދި  ޚިދ މަތަށް 

ބަހ ންވެސް  ދިވެހި  ހ ރިހާކަމެއް  ފ ރ މާބެހޭ  ފޯމ   އެ  އޮތްނަމަ، 
 ކ ރެޭވޮގތަށް ޚިދ މަތްދޭ ތަނ ަގއި ހަމަޖެހިފައި ހ ންނަންވާނެއެވެ. 
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އ ފައްދާފައި    .39 މ ދަލ ގައި ލޭބަލްކ ރ ން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނ ވަތަ  އިމްޕޯޓްކޮށްފައި،  ވިްއކ މަށްޓަކައި 
ހ ންނަ، ނ ވަތަ ޕެކެޓްކޮށް ނ ަވތަ ދަޅ ަގއި ނ ވަތަ ފ ޅީަގއި ނ ވަތަ ފޮށީަގއި  
ކޮންބާވަތެްއެގ   އެއީ  ބާވަތްތަކ ަގއި،  ކާބޯތަކެތީެގ  ބަންދ ކޮށްފައިވާ 

ރ ދަން ނ ވަތަ މިންވަރ ، އަދި  އެްއޗެްއކަމާއި، ޭއަގއި ހިމެނޭ ބައިތަކާިއ، ބަ
މ އްދަތެއް   ބޭނ ންކ ރ މަށް  އެްއޗެއް  ެއ  ތާރީޚާިއ،  އ ފެއްދި 
ކ ރަންޖެހޭ  ބޭނ ން  ޮގތަކަށް  ވަކި  މ އްދަތާއި،  އެ  ކަނޑައެޅިފަިއވާނަމަ 
ތަކެތި  އެ  ނ ވަތަ  ތަކެތީަގއި  އެ  ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭޮގތް،  އެްއޗެއްނަމަ، 

ޕެކެޓް   ފ ޅި،  ދަޅ ،  މިނިސްޓްރީން ބަންދ ކޮށްފައިވާ  ފޮށީަގިއ،  ނ ވަތަ 
 ކަނޑައަޅާ ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ ޮގތަށް ލިޔެފައި ހ ންނަންވާނެެއވެ.

 
މ އްދަތ  ހަމަވެފައިވާ ނ ވަތަ  

 ހަލާކ ވެފައިވާ ތަކެތި ނ ވިއްކ ން 
ބޭނ ންކ ރ މަށް ވަކި މ އްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަ ތަކެތި، އެ މ އްދަތ    .40

ނ ބައިވ މ ެގ   ނ ވަތަ  ހަލާކ ވެ  ބެހެއްޓ މާއި،  ވިއްކ މަށް  ހަމަވ މަށްފަހ  

ސަބަބ ން އިންސާނ ން ކެއ ަމށް ނ ވަތަ ބ އިމަށް ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށް 
 އެކަށީެގންނ ވާ ތަކެތި ވިްއކ މަށް ބަހައްޓައިެގން ނ ވާނެެއވެ. 

 
މަތެއް ދިންކަމ ެގ ރަސީދެއް މ ދަލެއް ވިއްކިކަމ ެގ ރަސީދެްއ، ނ ވަތަ ޚިދ   .41 ރަސީދ  ދިނ ން 

ހޯދ މަށް އެ މ ދަލެއް ަގންނަ ފަރާތަކ ން ނ ވަތަ ެއ ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ 
މ ދާ  ހިމެނޭ ރަސީދެއް  މަޢ ލޫމާތ   ތިރީަގިއވާ  އެދިއްޖެނަމަ،  ފަރާތަކ ން 
ވިްއކާ ފަރާތ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން މ ދާ ަގންނަ ފަރާތަކަށް ނ ވަތަ  

 ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.  ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ
 ؛މ ދަލ ެގ ނ ވަތަ ޚިދ މަތ ެގ ނަމާއި، އަދަދާިއ، ބާވަތް  )ހ(  
 ؛މ ދަލ ެގ ނ ވަތަ ޚިދ މަތ ެގ ައގ   )ށ(  
 ؛މ ދާ ވިއްކި ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ދިން ތާރީޚް )ނ(  
ނަމާއި  )ރ(   ފަރާތ ެގ  ދިން  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ފަރާތ ެގ،  ވިއްކި  މ ދާ 

 އެޑްރެސް. 
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 ހަތްވަނަ ބާބ  
 މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ ރައްކާތެރިކަމ ގެ މިންގަނޑ ތަކާއި މ ދަލާއި ޚިދ މަތާ ގ ޅިގެން އ ފ ލަންޖެހޭ ޒިންމާ 

 
ރައްކާތެރިކަމ ގެ ނ ވަތަ އެހެނިހެން  

 މިންގަނޑ ތައް 
ހ ންނަންޖެހޭ   )ހ(  .42 ޚިދ މަތެއްަގއި  ދެވޭ  ނ ވަތަ  މ ދަލެއް  ވިްއކާ 

ރައްކާތެރިކަމ ެގ ނ ވަތަ އެހެނިހެން މިންަގނޑ ތައް މިނިސްޓްރީން 
 ނ ވަތަ ކަމާގ ޅޭ އެހެން އިދާރާއަކ ން ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ވަކި މ ދަލަކަށް ނ ވަތަ ވަކި ޚިދ މަތަކަށް ތަފާތ  މިންަގނޑ ތައް  )ށ(  
 ކަނޑައެޅ ަމކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅަެއވެ. 

ކަނޑައަޅަންާވނީ  )ނ(   މިންަގނޑ ތައް  ރައްކާތެރިކަމ ެގ  މ ދަލެއްެގ 
 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ.

އ ފެއްދ މ ަގިއ   (1)    މ ދާ  ނ ވަތަ  ޮގތް،  ބޭނ ންކ ރެވޭނެ  މ ދާ 
ބޭނ ންކ ރާ މާއްދާތައް، ނ ވަތަ މ ދާ އ ފައްދާ ޮގތް ނ ވަތަ 

މ ދަލ ެގ ޑިޒައިން، ނ ވަތަ  އ ފެއްދ މ ެގ މަރ ޙަލާ، ނ ވަތަ  
މ ދާ ޕެކޭޖްކ ރެވޭ ޮގތް ނ ވަތަ މ ދާ އ ފައްދާ ނިންމާއިރ  

 ؛އެ މ ދަލެއް ހ ންނަންވާނެ ޮގތް 
މަރ ޙަލާަގއި  (2)    އ ފެއްދ މ ެގ  ނ ވަތަ  އ ފައްދާއިރ   މ ދާ 

 ؛ޓެސްޓްކ ރ ން
މ ދަލ ަގއި ހ ންނަންޖެހޭ އިރ ޝާދ ތައް، ފާހަަގތައް ނ ވަތަ   (3)   

ހ ންނަންޖެހޭ   ގ ޅޭޮގތ ން  ކަންކަމާ  ސަމާލ ވާންޖެހޭ 
 އެންގ ންތަްއ. 

ވިްއކާ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ދެވޭ ޚިދ މަތަކާ ގ ޅިެގން ރަްއކާތެރިކަމ ެގ  )ރ(  
ނ ވަތަ އެހެނިހެން މިންަގނޑ ތައް ކަނޑައަޅާފައިނ ވާނަމަ، މ ދާ  
މ ދަލެއް  އެ  ފަރާތަކ ން،  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  ވިްއކާ 

ކ މ ަގއި ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް ދިނ މ ގައި، އެ ތަކެތި ބޭނ ންކ ރާ ވިއް 
ލިބޭނެ  ރައްކާތެރިކަން  މިންވަރަކަށް  އެކަށީެގންާވ  ފަރާތްތަކަށް 
ފެތޭތޯ  ޚިދ މަތެއް  ނ ވަތަ  މ ދަލެްއ  އެ  މިންަގނޑަކަށް 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 
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ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑ ތަކާ  
 އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރ ން 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑ ތަކާ    42ޤާނޫނ ެގ  މި    .43
ޚިލާފ ވާޮގތަށް އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ެއއްެވސް މ ދަލެއް ިވްއކައި ނ ވަތަ  

 ޚިދ މަތެއް ދިނ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި، ވިްއކާ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ދެވޭ ޚިދ މަތެއް  )ހ(  .44 ދިފާޢ  

ޚިލާފ ވެފަިއވާކަމަކަށް   43ޤާނޫނ ެގ  މި   މާއްދާއާ  ވަނަ 
 ެއވެ. ވެނ ބެލެ

 
އެ ޚިލާފ ވ މެއް އ ފެދިފައިވަނީ އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން   (1)   

ޢަމަލ ކ ރ މ ން  އެއްޮގތަށް  މިންަގނޑަކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 
 ؛ކަމަށްވ ން

ވަނަ    42އެ ޚިލާފ ވ މެއް އ ފެދިފައިވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ   (2)   

ނ ގ ޅޭ   މިންަގނޑ ތަކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ 
 ކަމަކާ ގ ޅިެގން ކަމަށްވ ން.

ބެލޭ  )ށ(   ޚިލާފ ެވެގން  ކަމަކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ބާބ ަގއި  މި 
ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ފަރާތަކ ން  ވިްއކާ  މ ދާ  މައްސަލަެއއްަގއި، 

ޚިދ މަތެއް ދިންިއރ ، ފަރާތަކ ން އެ މ ދަލެއް ިވއްކިއިރ  ނ ވަތަ  
އެކަށީެގންާވ   އެނގ މަކީ  ޚިލާފ ވެފަިއވާކަން  މިންަގނޑަކާ 
ބާބ ަގިއ   މި  ސާބިތ ކޮށްދީފިނަމަ،  ނ ވާކަމަށް  ކަމެއްކަމ ަގއި 
 ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑ ތަކާ ޚިލާފ ވީ ކަމަކަށް ނ ބެލެވޭނެެއވެ. 

 
މ ދާ ވިއްކ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތް  

 ދިނ ން މަނާކ ރ ން 
ވިްއކާ ަވކި މ ދަލަކީ ނ ވަތަ ދެވޭ ަވކި ޚިދ މަތަކީ ރައްކާތެރިނޫން  )ހ(  .45

ފެނިއްޖެ  މިނިސްޓަރަށް  ޚިދ މަތެްއކަމަށް  ނ ވަތަ  މ ދަލެއް 
ދިނ ން  ޚިދ މަތެއް  ނ ވަތަ  ިވއްކ ން  މ ދަލެްއ  އެ  ހިނދެއްަގިއ، 

 މަނާކ ރ މ ެގ ބާރ  މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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އް ިވއްކ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް ދިނ ން މި މާއްދާެގ ދަށ ން މ ދަލެ )ށ(  
ެގޒެޓ ަގއި   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކަން  މަނާކ ރާނަމަ، 

 އިޢ ލާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން މ ދަލެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް ދިނ ން  )ނ(  

މަނާކ ރ މަށް އަންާގ އެންގ މ ަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރ ަމށް 
 އެންގ މ ެގ ބާރ  މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 ؛ވިްއކ މަށް ބަހައްޓާފަިއވާ މ ދާ ނެގ ން (1)   
ފޯރ ކޮށްދިނ ން  (2)    ޚިދ މަތެއް  ނ ވަތަ  ވިްއކ ން  މ ދަލެއް 

 ؛ހ އްޓ ވ ން
ކ ރެވޭ  (3)    ދިނ މަށް  ޚިދ މަތެއް  ނ ވަތަ  ވިއްކ ން  މ ދަލެއް 

 ؛ނ ވަތަ ހ އްޓ ވ ންއިޝްތިހާރ ތައް ނެގ ން 
އެ މ ދަލަކާ ނ ވަތަ އެ ޚިދ މަތަކާ ގ ޅިެގން ޢާންމ ންނަށް   (4)   

 ؛މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން
 ؛މަނާކޮށްފައިވާ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް ރަނަގޅ ކ ރ ން (5)   
ޚިދ މަތެްއ   (6)    ނ ވަތަ  ަގނެފައިވާ  މ ދަލެއް  މަނާކޮށްފައިވާ 

ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނ ވަތަ ފައިސާއިން ބަެއްއ  ހޯދާފައިވާ  
 ރައްދ ކޮށްދިނ ން.

ޚިލާފ ވާ  )ރ(   މިންަގނޑ ތަކާ  ކަނޑަައޅާފައިވާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި 
އެތެރެކޮށްެގން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޚިދ މަތެއް  ނ ވަތަ  މ ދަލެއް 
ޤާނޫނަކ ން  އެހެން  ބޭނ މަށްޓަކައި،  މާއްދާެގ  މި  ނ ވާނެެއވެ. 

ޚިދ މަތެްއ ނ ވަތަ   މ ދަލެއް ނ ވަތަ  ަގާވއިދަކ ން ރެގިއ ލޭޓްކ ރާ 
 އިސްތިސްނާެވެގންވެެއވެ. 

 
ރައްކާތެރިކަން  )ހ(  .46 މައްސަލަޖެހިފައިވާ މ ދާ  ލިބެންވާ  މ ދަލަކ ން  އެ  ޢާންމ ޮގތެއްަގއި 

މ ދަލެއްކަމަށް  މައްސަލަޖެހިފައިވާ  މ ދަލަކީ  އެ  ނ ލިބޭނަމަ، 
 ބެލެވޭނެެއވެ. 
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މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ޢާންމ ޮގތެއްަގއި މ ދަލަކ ން ލިބެންވާ މި   )ށ(  
ބެލ މ ަގއި  މ ދަލެްއކަމ ަގިއ  ނ ލިބޭ  އަންނަނިިވ    ،ރައްކާތެރިކަން 

ކަންކަން ހިމެނޭޮގތަށް، އެ މ ޢާމަލާތެއްެގ ވަށަިއެގންާވ ކަންކަަމށް 
 ބަލަންވާނެއެެވ. 

މާކެޓްކޮ (1)    މ ދާ  ޮގތާިއ،  މާކެޓްކޮށްފައިވާ  ށްފަިއާވ  މ ދާ 
 ؛ބޭނ ން

 ؛މ ދާ އިޝްތިހާރ ކޮށްފައިވާ ޮގތް  (2)   
މ ދާ ބޭނ ންކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ން މ ދަލ ގައިވާ އިރ ޝާދ ތަްއ   (3)   

 ؛ނ ވަތަ ސަމާލ ވާންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން
ޢާންމ ކޮށް އެ މ ދަލެއް ބޭނ ންކ ރާ ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރެޭވ   (4)   

 ؛ޮގތް
 މ ދާ ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ ަވގ ތ .  (5)   

 
މައްސަލަޖެހިފައިވާ މ ދަލަކާ  
 ގ ޅިގެން ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ ޙައްޤ  

މައްސަލަޖެހިފައިވާ މ ދަލެއް ަގތ މާ ގ ޅިެގން ލިބޭ ެގއްލ ންތަކަށް ބަދަލ    .47
ފަރާތްތަކަށް  ަގންނަ  މ ދަލެއް  އެ  ޙަްއޤ   ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ  ހޯދ މަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
 

މައްސަލަޖެހިފައިވާ މ ދަލަކާ  
 ގ ޅިގެން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާ 

ޒިންމާ   )ހ(  .48 ެގއްލ މ ެގ  ލިބޭ  ގ ޅިެގން  މ ދަލަކާ  މައްސަލަޖެހިފައިވާ 
 ނަަގންވާނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން ފަރާތަކ ންނެވެ. 

 ؛މ ދާ އ ފައްދާފައިވާ ފަރާތް (1)   
ޖަހާފައިވާ   (2)    ލޭބަލެްއެގ މ ދަލ ަގއި  ނ ވަތަ  ފާހަގައެއް 

ފަރާތްކަމަށް   އ ފެއްދި  މ ދާ  ފަރާތަކީ  އެ  ސަބަބ ން 
 ؛ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް   (3)    މ ދަލެއް  ެއ  ޮގތ ން  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ 
 ؛އެތެރެކޮށްފަިއވާ ފަރާތް

 މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތް.  ( 4)   
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އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ބާބ ެގ ދަށ ން މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   )ށ(  
ެގއްލ މ ެގ  ލިބިފައިވާ  ސަބަބ ން  މ ދަލެްއެގ  މައްސަލަޖެހިފައިވާ 

ޙާލަތެއްގައި،    ،ބަދަލ  ނަަގންޖެހޭ  މީހ ން  ިގނަ  ވ ރެ  އެކަކަށް 
ެއއްކޮށް  ނ ވަތަ  ަވކިަވކިން  ފަރާތްތައް  ހ ރިހާ  ޒިންމާ  އެކަމ ެގ 

 ނަަގންވާނެެއވެ. 
 

މަްއސަލައެްއަގިއ،    .49 ދިފާޢ ތައް  ހ ށަހަޅާފައިާވ  ގ ޅިެގން  މ ދަލަކާ  މައްސަލަޖެހިފައިވާ 
ކަންކަން  އަންނަނިވި  ފަރާތަކ ން  ނަަގންޖެހޭ  ޒިންމާ  އެކަމެްއެގ 
ެގއްލ މަކަށް   ލިބިފައިވާ  ސަބަބ ން  މ ދަލެއްެގ  އެ  ސާބިތ ކޮށްދީފިނަމަ، 

 އެފަރާތަކ ން ޒިންމާާވކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ. 
މ ދަލ ގައިާވ މައްސަލައަކީ އެހެން ޤާނޫނަކ ން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ   )ހ(  

މައްސަލަެއއް  އ ފެދިފައިާވ  ޮގތ ން  ފ ރިހަމަކ ރ މ ެގ  ކަމެއް 

 ؛ކަމ ަގިއވ ން
އެްއވެސް އިރެއްަގއި މައްސަލަޖެހިފައިވާ މ ދަލެއް ފޯރ ކޮށްދީފައި  )ށ(  

 ؛ނ ވ ން
 ؛މ ދަލ ަގިއ މައްސަލައެއް ޖެހިފައިނ ވ ންމ ދާ ފޯރ ކޮށްދިން އިރ    )ނ(  
އެއިރެއްެގ ފަންނީ އަދި ސަިއންޓިފިކް މަޢ ލޫމާތ  ހ ރިޮގތ ން އެ  )ރ(  

ޮގތެްއަގިއ   ެއކަށީެގންވާ  މައްސަލަޖެހިފަިއވާކަމަށް،  މ ދަލެއްަގއި 
 ބެލިކަމ ަގިއވިޔަސް ނޭނގ ން. 

 
ގ ޅިެގން ނ ަވތަ ދޭ ޚިދ މަތަކާ ގ ޅިެގން، މ ދާ  ވިްއކާ މ ދަލަކާ   )ހ(  .50 ސީދާ އިޝްތިހާރ ކ ރ ން 

ހިންާގ ސީދާ  ފަރާތަކ ން  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ފަރާތަކ ން  ވިްއކާ 
އިޝްތިހާރ ކ ރ މ ެގ ޙަރަކާތްތައް ބަލައިނ ަގތ މ ެގ ޙައްޤ ، ކޮންމެ  

 މީހަކަށްމެ ލިބިެގންވެެއވެ. 
ބޭނ މަށްޓަކައި،   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޮގތްތަކ ެގ  މި  އަންނަނިވި 

 ތެރެއިން ޮގތަކަށް އެކަން ކ ރެވިދާނެެއވެ. 
 ؛ސީދާ ހ ށަހަޅާ ޙާލަތ ަގއި އެ ބަލައިނ ަގތ ން (1)   
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ހިންާގ   (2)    އައިސް  ސީދާ  ކައިރިއަށް  އެމީހަކ  
 ؛އިޝްތިހާރ ކ ރ މ ެގ ޙަރަކާތްތައް ހ އްޓ ވަން އެންގ ން 

ސީދާ   (3)    ކައިރިއަށް  ހިންާގ އެމީހަކ   ނ ވަތަ  ކ ރާ  ައއިސް 
އެނޫންވެސް   ނ ވަތަ  މ ވާސަލާތީ  ފިޔަވައި،  ޙަރާކަތްތައް 
ޙަރަކާތްތައް  ސީދާ  ހިންާގ  މެދ ވެރިކޮށް  ވަސީލަތެއް 

 ބްލޮކްކ ރ ން. 
) )ނ(   ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  )1މި  ނަންބަރާއި  ވަނަ  ވަނަ 2(   )

ޢަމަލ ކ ރ މަށް މ ދާ ަގންނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް  
ފަރާތ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ލިބަިގންނަ ފަރާތ ން އެދިއްޖެނަމަ، އެ 
އިންތިޒާމ ތައް އެކަށީެގންވާ ައވަސް މ އްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި މ ދާ 

 ވިްއކާ ނ ވަތަ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ރ(   ަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  ތެރެިއން މި  ޮގތްތަކ ެގ 

ޮގތަކަށް މ ދާ ަގންނަ ފަރާތަކ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ލިބި ަގންނަ 
ެއއްެވސް  ެއކަމަށް  ޙާލަތ ަގިއ،  އެދޭ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ފަރާތަކ ން 
ފީއެއް ނ ވަތަ ޗާރޖެއް މ ދާ ިވއްކާ ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ދޭ ފަރާތ ން 

 ނަަގިއެގން ނ ވާނެެއވެ. 
ގ  )ބ(   އިޝްތިހާރ ކ ރ މާ  ފަރާތްތަކ ން ސީދާ  ވިއްކާ  މ ދާ  ޅޭޮގތ ން 

ކަންކަމާއި،   ކޮށްެގންނ ވާނެ  ފަރާތްތަކ ން  ދޭ  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ 
ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް،  ކަާމގ ޅޭ  އެނޫންވެސް 

 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

 އަށްވަނަ ބާބ  
 އިންޞާފ ވެރިނޫން ޢަމަލ ތައް 

 
ނ ވަތަ  ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް  

އޮޅ ވާލ މަށް ބ ނާ ބ ނ ން ނ ވަތަ  
 އިޝްތިހާރ ކ ރ ން 

ނ ވަތަ   .51 ބަހ ން  ފަރާތަކ ން  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ަވތަ  ފަރާތަކ ން  ވިއްކާ  މ ދާ 
ޢަމަލަކ ން ވިޔަސް، މ ދާ ވިްއކ މ ަގއި ނ ވަތަ ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި ނ ވަތަ  
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ނ ވަތަ   ދިނ މ ަގއި  ކަންކަން ޚިދ މަތް  އަންނަނިިވ  އިޝްތިހާރ ކ ރ މ ަގއި 
 ކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ޙަޤީޤަތާ  )ހ(   ނ ވަތަ  އޮޅޭޮގތަށް  ޙަޤީޤަތް  ނ ވަތަ  އޮޅ ންއަރާޮގތަށް 
ބާވަތް މ ދަލެއްެގ  ޮގތް  ، ޚިލާފަށް،  އ ފެއްދި  ނ ވަތަ    ،ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ ފެންވަރ ، ނ ވަތަ ވަކިކަމެއް ކ ރ މަށް   ،ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ނ ވަތަ ލިބެންހ ރި އަދަދ  ބަޔާންކ ރ ން   ،ެގންވާ މިންވަރ  އެކަށީ 

 ؛ނ ވަތަ އިޝްތިހާރ ކ ރ ން
ޙަޤީޤަތާ  )ށ(   ނ ވަތަ  އޮޅޭޮގތަށް  ޙަޤީޤަތް  ނ ވަތަ  އޮޅ ންއަރާޮގތަށް 

ބާވަތް ޚިދ މަތެއްެގ  ޚާއްޞަ ސިފަ  ، ޚިލާފަށް،  ނ ވަތަ    ، ނ ވަތަ 
މިންވަރ    އެކަށީެގންވާ  ކ ރ މަށް  ވަކިކަމެްއ  ނ ވަތަ  ފެންވަރ ، 

 ؛ބަޔާންކ ރ ން ނ ވަތަ އިޝްތިހާރ ކ ރ ން
ޙަޤީޤަތާ  )ނ(   ނ ވަތަ  އޮޅޭޮގތަށް  ޙަޤީޤަތް  ނ ވަތަ  އޮޅ ންއަރާޮގތަށް 

ބޭނ ންކޮށްފަިއނ ވާ  ކ ރިން  ނ ވަތަ  ާއ  މ ދަލަކީ  އެ  ޚިލާފަށް، 
 ؛ ނ ވަތަ އިޝްތިހާރ ކ ރ ންމ ދަލެއްކަމަށް ބަޔާންކ ރ ން

ޙަޤީޤަތާ  )ރ(   ނ ވަތަ  އޮޅޭޮގތަށް  ޙަޤީޤަތް  ނ ވަތަ  އޮޅ ންއަރާޮގތަށް 
ހެޔޮވެއްޖެކަމަށް  ައގ   ޚިދ މަތެއްެގ  މ ދަލެއްެގ ނ ވަތަ  ޚިލާފަށް، 

 ؛ބަޔާންކ ރ ން ނ ވަތަ އިޝްތިހާރ ކ ރ ން
އޮޅޭޮގތަށް   )ބ(   ޙަޤީޤަތް  ނ ވަތަ  ޙަޤީޤަތާ އޮޅ ންއަރާޮގތަށް  ނ ވަތަ 

ފަރާތަކީ،   ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ފަރާތަކީ  ވިއްކާ  މ ދާ  ޚިލާފަށް، 
ވަކިފަރާތެްއެގ ރ ހ ން ލިބިފައިާވ، ނ ވަތަ ވަކި ފަރާތަކާ ގ ޅިފަިއާވ  

 ؛ފަރާތެއްކަމަށް ބަޔާންކ ރ ން ނ ވަތަ އިޝްތިހާރ ކ ރ ން
ޙަޤީ  )ޅ(   ނ ވަތަ  އޮޅޭޮގތަށް  ޙަޤީޤަތް  ނ ވަތަ  ޤަތާ އޮޅ ންއަރާޮގތަށް 

ލިބޭ  ވޮރަންޓީއިން  ނ ވަތަ  ެގރެންޓީއިން  މ ދަލެއްެގ  ޚިލާފަށް، 
 ފައިދާތައް ބަޔާންކ ރ ން ނ ވަތަ އިޝްތިހާރ ކ ރ ން. 
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މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތަކ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތަކ ން، އަންނަނިވި  )ހ(  .52 ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރ ން 
ނ ވަތަ    ،ކަންކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  ނ ވަތަ  ވިްއކ މ ަގއި  މ ދާ 

 ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
ޚިދ މަތަކާ   (1)    ފޯރ ކޮށްދޭ  ނ ވަތަ  ގ ޅިެގން،  މ ދަލަކާ  ވިްއކާ 

ނ ވަތަ    ،ގ ޅިެގން އެ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއްެގ ބާވަތް
ޮގތް އ ފެއްދި  ޮގތް  ، މ ދާ  ދޭ  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ   ،
ނ ވަތަ ފެންވަރ ، ނ ވަތަ ވަކިކަމެްއ    ،ޚާއްޞަ ސިފަތައް 

ނ ވަތަ ލިބެންހ ރި އަދަދާ    ، ކ ރ މަށް އެކަށީެގންވާ މިންވަރ 
 ؛ގ ޅޭޮގތ ން، ޙަޤީޤަތް އޮޅޭޮގތަށް އެްއވެސް ކަެމއް ކ ރ ން

ޚާއްޞަ ސިފަައކާ    ެގވިްއކާ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ދޭ ޚިދ މަތެއް (2)   
ގ ޅިެގން ޤަބޫލ ނ ކ ރެވޭފަދަ ނ ވަތަ އޮޅ ންއަރާފަދަ ޮގތަކަށް  
ނ ވަތަ  ަގންނަ  މ ދަލެއް  އެ  ނ ވަތަ  ދިނ ން  މަޢ ލޫމާތ  

އޮންނަންވާނެ   އެނިގފަިއ  ފަރާތަށް  ހޯދާ  ޚިދ މަތް 
ފޯރ ކޮށް   ނިޔަތ ަގއި  އޮޅ ވާލ މ ެގ  ޙަޤީޤަތް  މަޢ ލޫމާތެއް 

 ؛ނ ދިނ ން
 ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތަށް އެ މ ދަލެއް  މ ދާ ަގންނަ (3)   

ނިންމާފައިވަނީ  ހޯދ މަށް  ޚިދ މަތެއް  ނ ވަތަ  ަގތ މަށް 
މަޢ ލޫމާތެއްެގ  ނ ރަނަގޅ   ލިބިފައިވާ  އެފަރާތަކަށް  
ޮއޅ މެްއެގ  އަރާފައިވާ  ނ ވަތަ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 
ފަރާތަށް   ޚިދ މަތްދޭ  އަދި  ވިއްކާ  މ ދާ  ސަބަބ ންކަން 

އެކަ ފޯރ ކޮށް  އެނިގހ ރެ،  މަޢ ލޫމާތ   ޞައްޙަ  މެްއެގ 
 ނ ދިނ ން. 

މ ދާ ވިްއކާ  )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  ަގއި  މި މާއްދާެގ )ހ( 
އެހެން  ނަމ ގައި،  ފަރާތެއްެގ  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ފަރާތެއްެގ 

 ފަރާތެއް މެދ ވެރިކޮށްެގން ކ ރ މަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ. 
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މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތަކ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތަކ ން، އަންނަނިވި  )ހ(  .53 އެޑްވަޓައިސިންގ ބެއިޓް  
ނ ވަތަ    ،ކަންކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  ނ ވަތަ  ވިްއކ މ ަގއި  މ ދާ 

 ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
ައގ ަގއި  ( 1)    އިޝްތިހާރެއްަގއިާވ  އެ  ، އިޝްތިހާރ ކ ރެވޭ 

މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި، މ ދާ ނ ިވއްކޭނެކަން ނ ވަތަ ޚިދ މަތް 
 ؛ނ ދެވޭނެކަން އެނިގހ ރެ އިޝްތިހާރ ކ ރ ން

ޒާތަށާއި،   (2)    މާކެޓްެގ  ޚިދ ަމތްދޭ  ނ ވަތަ  ވިއްކާ  މ ދާ 
އިޝްތިހާރ ކ ރެޭވ   ބަލާއިރ ،  ޒާތަށް  އިޝްތިހާރ ެގ 

އެ   ތެރޭަގިއ،  އަގ ަގިއ،  މ އްދަތ ެގ  އިޝްތިހާރެއްަގއިވާ 
ފޯރ ކޮށްދެވިދާނެކަމަށް   މ ދާ  އެ  އަދަދަކަށް  އެކަށީެގންވާ 
ޚިދ މަތެްއ  ެއ  ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންވާ  ނ ވަތަ 
ސަބަބެްއ   އެކަށީެގންވާ  ބެލ މަށް  ފޯރ ކޮށްދެވިދާނެކަމަށް 

 ނެތި އިޝްތިހާރ ކ ރ ން.
އޮތްނަމަވެ )ށ(   އެހެން  ސް، އިޝްތިހާރ ކޮށްފަިއާވ  މި މާއްދާެގ )ހ( 

ޮގތަށް އެ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް އެހެން ފަރާތެއް މެދ ވެރިކޮށް 
ފަރާތ ން  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  ވިްއކާ  މ ދާ  ވިްއކ މަށް 
ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ އަދި މ ދާ ަގންނަ ފަރާތ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތް 

، މި މާއްދާެގ )ހ( ލިބިަގންނަ ފަރާތ ން އެކަމަށް ިއންކާރ ކ ރާނަމަ
 ެގ ދަށ ން މަނާކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކ ރީ ކަމ ަގއެއް ނ ބެލެވޭނެެއވެ.

  
ހަދިޔާ، ފައިސާ ނ ވަތަ ހިލޭ ދޭ  

 ތަކެތި 
މ ދާ  )ހ(  .54 ފަރާތަކ ން،  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ފަރާތަކ ން  ވިއްކާ  މ ދާ 

ޚިދ ަމތް  ނ ވަތަ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  ނ ވަތަ  ވިްއކ މ ަގއި 
ދިނ މ ގައި، ހަދިޔާއެްއ ނ ވަތަ ފައިސާެއއް ނ ވަތަ ހިލޭ އެްއެވސް 
ދިނ މަށް  ޢިނާޔަތެއް  އެފަދަ  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  އެްއޗެއް 
ެއ   އެއްބަސްވެފަިއާވޮގތަށް  އެފަދަިއން  އެއްބަސްވ މަށްފަހ ، 

 އެްއޗެއް ނ ދިނ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
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ފަ )ށ(   ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ފަރާތަކ ން  ވިއްކާ  މ ދާ މ ދާ  ރާތަކ ން، 
ޚިދ ަމތް  ނ ވަތަ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  ނ ވަތަ  ވިްއކ މ ަގއި 
ދިނ މ ގައި، ހަދިޔާއެްއ ނ ވަތަ ފައިސާެއއް ނ ވަތަ ހިލޭ ދިނ މަށް 
ދޭ  ޢިނާޔަތެއް  އެފަދަ  ެއނޫންވެސް  ނ ވަތަ  އެްއޗެްއ  ބ ނެފައިވާ 
ޚިދ މަތްެއ  ނ ވަތަ  ވިއްކާފަިއވާނަމަ  މ ދާ  ޮގތަށް 

އެ  ފޯރ ކޮށްދީފައިވާނަ ތެރޭަގިއ  މ އްދަތެްއެގ  އެކަށީެގންވާ  މަ، 
 ހ ށަހެޅ މަކާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ.  

ޚިލާފ ވީ  )ނ(   އާ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ޙާލަތްތަކ ަގިއ،  އަންނަނިވި 
 ކަމ ަގެއއް ނ ބެލެވޭނެއެވެ. 

އެއްވެސް   (1)    ހިލޭ  ނ ވަތަ  ފައިސާއެްއ  ނ ވަތަ  ހަދިޔާއެއް 
ދެވިފައިނ ވަނީ،  އެްއޗެއް   ޢިނާޔަތެއް  މިފަދަ  ނ ވަތަ 

 ބާރ ނ ފޯރ ވޭ ކަމެއްެގ ސަބަބ ން ކަމަށްވ ން. 
އެއްވެސް   (2)    ހިލޭ  ނ ވަތަ  ފައިސާއެްއ  ނ ވަތަ  ހަދިޔާއެއް 

ދެވިފައިނ ވަނީ،   ޢިނާޔަތެއް  މިފަދަ  ނ ވަތަ  އެްއޗެއް 
ެއކަމެްއ   އެކަށީެގންވާ މިންވަރަށް ފިޔަަވޅ  އެޅ މ ންވެސް 

 ޙާޞިލ ނ ވ މ ެގ ސަބަބ ން ކަަމށްވ ން. 
 

މ ދާ  )ހ(  .55 ފައިސާ ނެގ ން  ފަރާތަކ ން،  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ަވތަ  ފަރާތަކ ން  ވިއްކާ  މ ދާ 
ނ ދެވޭނެކަން  ފޯރ ކޮށް  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ނ ވިއްކޭނެކަން 
ޚިދ މަތެއް  ނ ވަތަ  ވިްއކ މަށް  މ ދަލެްއ  އެ  އެނިގހ ރެ، 

 ނަަގިއެގން ނ ވާނެެއވެ. ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ފައިސާ 
މ ދާ ވިްއކާ ފަރާތަކ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތަކ ން، ަގންނަ  )ށ(  

މ ދަލަކާ ތަފާތ  މ ދަލެއް ނ ަވތަ ބަލައިަގންނަ ޚިދ މަތަކާ ތަފާތ  
ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްނ ދެވޭނެކަން އެނިގހ ރެ، އެ މ ދަލެްއ ިވއްކ މަށް 

ޚިދ މަތެއް   ނަަގިއެގން ނ ވަތަ  ފައިސާ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް 
 ނ ވާނެެއވެ. 
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 ނ ވަވަނަ ބާބ  
 އިންޞާފ ވެރިނޫން މާއްދާތައް 

 
މ ދާ ަގންނަ ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކާިއ، މ ދާ ިވއްކާ ނ ވަތަ    .56 މި ބާބ  ހިނގާ ދާއިރާ 

ޒިންމާތައް   ޙައްޤ ތަކާިއ،  ފަރާތްތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޚިދ މަތެއްދޭ 
ލިޔެކި  ،އެއްބަސްވ ންތަކާއި އެނޫންވެސް    ،ންޔ ނޯޓިސް،  ނ ވަތަ 

 އެންގ ންތަކ ެގ މަްއޗަށް މި ބާބ  ހިނާގނެއެވެ. 
 

ފ ވެރިނޫން އެއްބަސްވ ން،  ޞާ އިން 
ނޯޓިސް އަދި އެންގ މެއްކަމަށް  

 ބެލ ން 

 ،އެއްބަސްވ މެްއަގއި ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   56މި ޤާނޫނ ެގ   .57
ނޯޓިސްެއއްަގއި ލިޔެކި، ނ ވަތަ  އެނޫންވެސް    ،މެްއަގއި ޔ ނ ަވތަ  ނ ވަތަ 

އަންނަނިވި   މާއްދާައކީ  ނ ވަތަ  ޝަރ ޠަކީ  ހިމެނޭ  އެންގ މެްއަގއި 
ޤަބޫލ ނ ކ ރެވޭފަދަ  ބ އްދި  ނ ވަތަ  އިންޞާފ ވެރިނޫން  ޙާލަތްތަކ ަގިއ 

 ވެ. ޝަރ ޠެއް ނ ވަތަ މާއްދާއެްއކަމަށް ބަލަންވާނެއެ
 ،އެ މ ދަލެއް ަގންނަ ފަރާތް ނ ަވތަ ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތް ފިޔަަވއި )ހ(  

 ؛އެހެން ފަރާތަކަށް ބޮޑަށް މަންފާވާ ޮގތަށް ހ ރ ން
މ ދާ ވިއްކ މ ެގ ނ ވަތަ ޚިދ ަމތް ހޯދ މ ެގ މ ޢާމަލާތ ަގއި ނ ވަތަ   )ށ(  

ނ ވަތަ އެއްބަސްވ މ ަގއި ހިމެނޭ މާއްދެާގ ސަބަބ ން މ ދާ ަގންނަ  
ބޮޑަށް  މިންވަރަށްވ ރެ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ފަރާތަށް  ހޯދާ  ޚިދ މަތް 

 ؛ެގއްލ ންވ ން
މ ދަލެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތަކާ ގ ޅިެގން ޮއޅ ވާލައިެގން ނ ރަނަގޅ    )ނ(  

އެ މަޢ ލޫމާތ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް   ،މަޢ ލޫމާތެއް ދީފައިވަނިކޮށް
 މ ދާ ަގންނަ ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ެގއްލ ންވ ން. 

 
އިންޞާފ ވެރިނޫން މާއްދާއާ  

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރަން ނ ޖެހ ން 
މ ދާ ަގންނަ ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކާިއ، މ ދާ ިވއްކާ ނ ވަތަ    .58

އެއްބަސްވ ންތަކާއިޚިދ މަތެއްދޭ   ހ ންނަ  ހެދިފައި  ދެމެދ    ، ފަރާތްތަކާ 
ލިޔެކި  ހ ންނަ   ،ންޔ ނޯޓިސް،  އެންގ ންތަކ ަގއި  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ 
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ޚިދ މަތް   ނ ަވތަ  ަގންނަ  މ ދާ  އެްއޮގތަށް  މާއްދާތަކާ  އިންޞާފ ވެރިނޫން 
 ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރާކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 
އްދާކަމ ގައި  އިންޞާފ ވެރިނޫން މާ 
 ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

މ ދާ  )ހ(  .59 ފަރާތްތަކާއި،  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ަގންނަ  މ ދާ 
ހ ންނަ  ހެދިފައި  ދެމެދ   ފަރާތްތަކާ  ޚިދ މަތެއްދޭ  ނ ވަތަ  ވިްއކާ 

ލިޔެކި ނޯޓިސް،  އެނޫންެވސް   ،ން ޔ އެއްބަސްވ ން،  ނ ވަތަ 
އިންޞާފ ވެރިނޫން  މާއްދާތަކަކީ  ހ ންނަ  އެންގ ންތަކ ަގއި 
މާއްދާއެްއކަމ ަގއި ބެލެވޭނީ، ހެޔޮ ނިޔަތ ެގ މަބްދައ އާ ޚިލާފަށް، 
ޙައްޤ ތަކާއި   ދެމެދ ވާ  ދެފަރާތ ެގ  ސަބަބ ން  މާއްދާއެްއެގ  އެ 
ރެ ޒިންމާތައް، މ ދާ ިވއްކާ ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތަށްވ 

ފަރާތަށް  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ަގންނަ  މ ދާ  ބޮޑަށް 
 ެގއްލ ންވާ ޮގތަށް މާނަކ ރެވޭނަމައެވެ. 

އިންޞާފ ވެރިނޫން މާއްދާއެްއކަމަށް ކަނޑައެޅ މ ަގއި އަންނަނިވި   )ށ(  
 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޚިދ މަތ ެގ އެ މ ޢާމަލާތެއްަގއި ވިްއކާ މ ދާ ނ ވަތަ ދެވޭ   (1)   
 ؛ބާވަތް

އެ ެއއްބަސްވ މެއް ނ ވަތަ ނޯޓިހެއް ނ ވަތަ ލިޔ މެްއ ނ ވަތަ   (2)   
 ؛އެންގ މެއް އެންިގއިރ ، ވަށަިއެގންވާ ކަންކަން

ނ ވަތަ   (3)    ލިޔ ން  ނ ވަތަ  ނޯޓިސް  ނ ވަތަ  އެއްބަސްވ ން 
 ؛އެންގ މ ަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން މާއްދާތައް

މާއްދާެއއް ބަދަލ ކ ރ މަށް ެއންގ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ނ ވަތަ  އެ   (4)   
ބާރ  މ ދާ ަގންނަ ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް 

 ؛ލިބިފައިވާ މިންވަރ 
އެހެނިހެން  (5)    އެފަދަ  ހަދާފައިވާ  ކ ރިން  ދެމެދ   ދެފަރާތ ެގ 

 ؛އެއްބަސްވ ންތައް ނ ވަތަ ކޮށްފައިވާ މ ޢާމަލާތްތައް
ނ ވަތަ  (6)    ަގންނަ  މ ދާ  ސޮއިކ ރ މ ަގއި،  އެއްބަސްވ މ ަގއި 

ނ ވަތަ   ފޯރ ކޮށްދޭ  މ ދާ  ފަރާތަކ ން  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް 
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ހ ނަރަށް ނ ވަތަ ލަފަޔަށް ، ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ އިރ ޝާދަށް
 ބަލާފައިވާ މިންވަރ . 

ނ ަވތަ  )ނ(   ލިޔ މެއް  ނ ވަތަ  ނޯޓިހެއް  ނ ވަތަ  އެއްބަސްވ މެއް 
އިން ބަެއއް  ލިޔ މެއްެގ  ެއއިން  ނ ވަތަ  ފ ވެރި  ޞާއެންގ މެއް 

ނިންމައިފިނަމަ ކޯޓ ން  ޮގތ ންކ ރެ   ،ނޫންކަމަށް  ދެ  އަންނަނިވި 
 ޮގތަކަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް އެންގ މ ެގ ބާރ  ކޯޓަށް ލިބިެގންެވެއެވ.

އެ ެއއްބަސްވ މެއް ނ ވަތަ ނޯޓިހެއް ނ ވަތަ ލިޔ މެްއ ނ ވަތަ   (1)   
ވަތަ ެއއިން ލިޔ މެއްެގ ބައެްއ އިންޞާފ ވެރި  އެންގ މެްއ ނ 

 ؛ޅ ންއެނޫންކަމަށް ކަނޑަ
ބަލައި (2)    ޙާލަތަށް  ަވގ ތާ  އިންޞާފ ވެރި    ، އެ  އެންމެ 

ޮގތެްއކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަން  
 ؛ހިމެނޭޮގތ ން އިތ ރ  ކޯޓ  އަމ ރެއް ނެރ ން

    i.   ްޚިދ މަތ ނ ވަތަ  ފަރާތަށް  ަގންނަ  މ ދާ 
އަނބ ރާ  ފައިސާ  ފަރާތަށް  ލިބިަގންނަ 
ރައްދ ކޮށްދިނ މަށް ނ ވަތަ އެ މ ދަލެއް އަލ ން 

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް
    ii.   ްޚިދ މަތ ނ ވަތަ  ފަރާތަށް  ަގންނަ  މ ދާ 

ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  ލިބ ނ   ފަރާތަށް  ލިބިަގންނަ 
 ؛ނަގައިދިނ މަށް

    iii.   ާޮގތަށް މ ދ މިފަދަ ޢަމަލ ތައް ތަކ ރާރ ނ ވާނެ 
ފަރާތ ެގ   ދޭ  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ފަރާތް  ވިްއކާ 

 .އިޞްލާޙ ކ ރ ަމށް އެންގ ންއިންތިޒާމްތައް  
 

ހ ންނަ    .60 ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ގެ ޒިންމާ  ޚިދ މަތެއްދިނ މަށް  ނ ވަތަ  ފޯރ ކޮށްދޭން  ނ ވަތަ  ވިއްކ މަށް  މ ދާ 
ނ ވަތަ އެންގ ންތަކ ަގިއ    ،ންތައްޔ އެއްބަސްވ ންތަްއ، ނޯޓިސްތައް، ލިޔެކި

ނ ވަތަ  ނ ޖެހޭޮގތަށް،  ޒިންމާވާން  ނ ވަތަ  ކ ޑަކ ރ މަށް  ޒިންމާ  ހ ންނަ 
ޙައްޤ ތަކާއި ޒިންމާތައް ނ ލިބޭޮގތަށް ހ ންނަ މާއްދާތަކަކީ ިއންޞާފ ވެރި 
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މާއްދާއެްއކަން ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ެގ ޒިންމާ އ ފ ލާނީ މ ދާ ިވއްކާ ނ ވަތަ 
 ންނެވެ. ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ 

 
އިންޞާފ ވެރިނޫން މާއްދާއަކާ  

 ގ ޅިގެން ޖަވާބ ދާރީވ މަށް އެންގ ން 
އިންޞާފ ވެރިނޫން   .61 ފަރާތަކ ން  ހިމެނޭ  މައްސަލަެއއްަގިއ  ހ ށަހަޅާފައިވާ 

މާއްދާއަކާ ގ ޅިެގން ެއްއވެސް މައްސަލަެއއް ހ ށަހަޅާފައިނ ވިނަމަވެސް، އެ  
އިންޞާފ ވެރިނޫން މާއްދާއެްއކަމަށް ފެންނަ  މައްސަލަެއއް ބަލާ ފަރާތަށް  

ޖަވާބ ދާރީވ މަށް ގ ޅޭޮގތ ން  ޚިދ މަތްދޭ   ،މާއްދާތަކާ  ނ ވަތަ  ވިްއކާ  މ ދާ 
 ފަރާތަށް އެންިގދާނެެއވެ. 

 

 ދިހަވަނަ ބާބ  

 އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން ކ ރެވޭ ވިޔަފާރި 
 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން ކ ރެވޭ  
 ޚިދ މަތް ވިޔަފާރި ނ ވަތަ ދެވޭ  

އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީާއއެއް މެދ ވެރިކޮށް ވިްއކާ މ ދަލާއި ދެވޭ ޚިދ މަތްތަކަށް   .62
 މި ޤާނޫނ  ހިނާގނެއެވެ. 

 
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން  
ވިޔަފާރިކ ރ މ ގައި ނ ވަތަ  

ޚިދ މަތްދިނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  
 އ ސޫލ  

ބާބ ަގއި މ ދަލެއްގައި މި ޤާނޫނ ެގ ދެ ވަނަ ބާބ  އަދި ތިން ވަނަ   )ހ(  .63
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ފ ރިހަަމވާންޖެހޭނެކަމަށް  ޚިދ މަތެއްަގއި  ނ ވަތަ 
މަޢ ލޫމާތ ތައް  އަންނަނިވި  މަދ ވެެގން  އިތ ރަށް،  ޝަރ ޠ ތަކ ެގ 
ޚިދ މަތެްއ  ނ ވަތަ  ވިއްކ މ ަގއި  މ ދާ  ޒަރީއާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ޚިދ މަތް   ނ ވަތަ  ފަރާތަށް  ަގންނަ  މ ދާ  ލިބިަގންނަ ދިނ މ ަގއި 
 ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

 ؛މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތް ނ ވަތަ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ ނަން (1)   
މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތް ނ ވަތަ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ ވިޔަފާރި   (2)   

 ؛ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ 
މ ދާ ނ ވަތަ ޚިދ މަތަކަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ައގ ެގ އިތ ރ ން،   (3)   

ނ ވަތަ އެ   ފީއެއް  އިތ ރ   ޚިދ މަތަކަށް  ނ ވަތަ  މ ދަލެއް 
 ؛ޗާޖެއް ނަާގނަމަ ެއކަން
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ނ ވަތަ  (4)    ަގތ މަށްފަހ   މ ދާ  ޒަރީާއއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް 
ހ ށަހެޅ މެއް   އެ  ހ ށަހެޅ މަށްފަހ ،  ހޯދ މަށް  ޚިދ މަތް 
އަނބ ރާ  ހ ށަހެޅ މެއް  ެއ  ނ ވަތަ  ކެންސަލްކ ރ މަށް 

 ؛ނަމަ އެކަމަށް ލިބޭނެ މ އްދަތ ެގނައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް
އެްއވެސް   (5)    ޚިދ މަތެއްަގއި  ލިބޭ  ނ ވަތަ  މ ދަލެއް  ވިްއކާ 

މައްސަލަެއއްވާނަމަ، މ ދާ ިވްއކާ ފަރާތް ނ ވަތަ ޚިދ މަތްދޭ 
ފަރާތަށް އެ ތަކެތި އަނބ ރާ ރައްދ ކޮށްދިނ މަށް ނ ވަތަ މި 

ޚިދ މަތް ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މ ދާ ަގންނަ ފަރާތަށް ނ ވަތަ  
ހޯދ މަށް  ޙައްޤ   ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  ލިބިަގންނަ 

 ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ .
ވީނަމަވެސް،  )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އަންނަނިވި ބާވަތްތަކ ެގ މ ޢާމަލާތްތަކ ެގ މަްއޗަކަށް މި މާއްދާއެްއ  

 ާގނެއެވެ. ނނ ހި
މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހ އްދަ ލިބިެގން ހިންގާ މޯލްޑިވްސް   (1)   

މާލީ ވިޔަފާރިތަކ ން، އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީާއއިން ކ ރާ މާލީ 
 ؛މ ޢާމަލާތްތައް

ޓިކެޓް   (2)    ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ނ ަވތަ  ފްލައިޓް  ނ ވަތަ  ބަސް، 
 ؛ވިްއކ މ ެގ ޚިދ މަތްތައް

ޒަރީާއއިން   (3)    ަވކި  އިލެކްޓްރޯނިކް  ކ ރިނަމަވެސް 
ދޭ  ޓްކޮން ނ ވަތަ  މ ދާ  ަގންނަ  ދަށ ން  ރެކްޓެްއެގ 

 ؛ޚިދ މަތްތައް
ގަވާއިދ ަގއި   (4)    ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އެނޫންވެސް 

 އިސްތިސްނާކ ރާ މ ދަލާއި ޚިދ މަތްތައް.
 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން ކ ރެވޭ  
ވިޔަފާރި ނ ވަތަ ދެވޭ  

 ޚިދ މަތްތަކާގ ޅޭ ގަވާއިދ  ހެދ ން 

ދެވޭ  )ހ(  .64 ނ ވަތަ  ިވޔަފާރި  ކ ރެވޭ  ޒަރީއާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް 
މިނިސްޓްރީއަށް  ބާރ   ހެދ މ ެގ  ަގވާއިދ ތަްއ  ޚިދ މަތްތަކާގ ޅޭ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
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މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެ  )ށ(  
އިދާރާައކ ން ވިޔަފާރިައކީ   ވަކި  ޚިދ މަތަކީ  އެ  ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ   ވިޔަފާރިއެއް  ސ ޕަަވއިޒްކ ރާ  ރެގިއ ލޭޓްކޮށް 
ޚިދ މަތެއްނަމަ، އެ ިވޔަފާރިާއ ނ ވަތަ ޚިދ މަތާގ ޅޭ ަގާވއިދ ތައް 
ޚިދ މަތެއް  ެއ ވިޔަފާރިެއއް ނ ވަތަ  ލިބިެގންވަނީ  ބާރ   ހެދ މ ެގ 

 . ރެގިއ ލޭޓްކޮށް ސ ޕަަވއިޒްކ ރާ އިދާރާއަކަށެވެ
 

 އެގާރަވަނަ ބާބ  
 މިނިސްޓްރީގެ ބާރ ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތ  

 
ލިބެންހ ރި  )ހ(  .65 އަގ  ކޮންޓްރޯލްކ ރ ން  އެއިރަކ   މ ދަލެއް  ބާވަތެްއެގ  ވަކި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޮގތަކ ން، ނ ވަތަ ރާއްޖޭެގ ިއޤްތިޞާދީ ޙާލަތ  އެއިރަކ  އޮންނަ 
މ ދަލެއްެގ ައގ  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް ޮގތަކ ން، ރާއްޖޭަގއި ިވއްކާ  

މިނިސްޓްރީައށް  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް  މިންވަރ   ވިއްކޭނެ  ނ ވަތަ 
މިންވަރ    ވިއްކޭނެ  މ ދަލެއް  ެއ  ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ 
ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާއި، އެ މ ދަލެއްެގ ައގ  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާިއ، މ ދާ 

ސަރަ އެކި  ރާއްޖޭެގ  ބަލައި،  ޚަރަދަށް  ޙައްދ ތަކަށް އ ފ ލ މ ެގ 
އިޚްތިޔާރ   ތަފާތ ކ ރ މ ެގ  ައގ   ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަިއވާ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 
އޮތްޮގތަކ ން،  )ށ(   ބޭނ ންތެރިކަން  ޚިދ މަތެއް  ދެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އޮންނަޮގތަކ ން،  އެއިރަކ   ޙާލަތ   އިޤްތިޞާދީ  ރާއްޖޭެގ  ނ ވަތަ 
އަގ  ޚިދ މަތެްއެގ  ދެވޭ  އެ ރާއްޖޭަގއި  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް   

އެ  ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ  މިނިސްޓްރީއަކަށް  ޚިދ މަތަކާބެހޭ 
ދިނ މ ެގ  ޚިދ މަތެއް  އެ  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާއި  ައގ   ޚިދ މަތެއްެގ 
ސަރަޙައްދ ތަކަށް  އެކި  ރާއްޖޭެގ  ބަލައި،  ޚަރަދަށް 
އެ  އިޚްތިޔާރ   ތަފާތ ކ ރ މ ެގ  އަގ   ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަިއވާ 

 ހޭ މިނިސްޓްރީއަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ޚިދ މަތަކާބެ
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އެްއެވސް  )ނ(   ކޮންޓްރޯލްކ ރެވޭ  އަގ   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
މ ދަލެއް ކޮންޓްރޯލް ައަގށް ވ ރެ ބޮޑ  އަަގކަށް ވިްއކ މާއި، މި 
ެއްއެވސް  ކޮންޓްރޯލްކ ރެވޭ  އަގ   ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ 

ކޮންޓްރޯލް   ދިނ މަކީ ޚިދ މަތެއް،  ައަގކަށް  ބޮޑ   އަަގށްވ ރެ 
 މަނާކަމެކެވެ. 

 
ވިއްކާ    .66 މޮނިޓަރކ ރ ން  މ ދާ  ެއއްޮގތަށް  ކަންކަމާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ޢަމަލ ކ ރޭތޯ  ފަރާތްތަކ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ފަރާތްތަކ ން 
އެްއޮގތްވާ   ަގާވއިދަކާ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ބެލ މަށްޓަކައި، 

ތ ެގމަތިން، މ ދާ ވިްއކާ ފަރާތްތައް ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ޮގ
 މޮނިޓަރކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން، މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކ ން   66މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .67 ބަލައި ފާސްކ ރ މ ގެ ބާރ  

ފަރާތްތަކ ން   ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  މޮނިޓަރކ ރ މަށް، ނ ވަތަ 
ދ ވާލ ެގ ެއކަށީެގންވާ ވަގ ތ ތަކ ަގިއ، މ ދާ ވިްއކާ ތަނަކަށް ނ ަވތަ 

މަދ ވެެގން   ތަނަކަށް  ނޯޓިސް   2ޚިދ މަތްދޭ  ދ ވަހ ެގ  )ދޭއް( 
ެއްއޮގތަށް   ،ދިނ މަށްފަހ  ޤާނޫނާ  މި  ވަދެ،  ތަނަކަށް  އެ 

ބަޔަކަށް  ޢައްޔަންކ ރާ  މިނިސްޓްރީން  ހިނާގތޯ  ކަންތައްތަްއ 
 ޗެކްކ ރެވިދާނެެއވެ. ބަލައި، 

ފިޔަަވޅ   )ށ(   އެކަށީެގންވާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ދެިވފައިނ ވާނަމަ ނޯޓިސް  އެތަނަކަށް ، އެޅ މަށްފަހ ވެސް  ނ ވަތަ 

ހ ރަސްއަޅައިފިނަމަ،  ނ ވަތަ  ދީފައިނ ވާނަމަ  ރ ހ ން  ވަނ މަށް 
ކޯޓަށް   މިނިސްޓްރީއަށް  ހޯދ މަށް  އަމ ރެްއ  މައްސަލަެއއް ކޯޓ ެގ 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ބަލައި ފާސްކ ރ މަށް މ ދާ ވިްއކާ  )ނ(  

މިނިސްޓްރީން  ވަންނަ  ތަނަކަށް  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ތަނަކަށް 
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ބާރ   ކ ރ މ ެގ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ބަޔަކަށް  ޢައްޔަންކ ރާ 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 ؛ނެގ ން ވީޑިއޯ ކ ރ މާއި ފޮޓޯ  (1)   
އެްއވެސް ލިޔ ެމއްެގ ކޮޕީ ހެްއދ ން ނ ވަތަ ކޮޕީ ހަދާފައި  (2)   

 ؛ދިނ މަށް އެންގ ން
ޤީޤަށް ބޭނ ންވާ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ލިޔެކިޔ މެއް އެތަނ ން  ޙްތަ (3)   

 ؛ނެރ މަށް އެންގ ން
އެ ތަނަކ ން މަޢ ލޫމާތ  ދޭ ފަރާތަކީ ކާކ ކަން އަންަގއިދޭ  (4)   

 ހޯދ ން ނ ވަތަ ދިނ މަށް އެންގ ން. ލިޔ މެއް 
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ވިޔަފާރިކ ރާ ތަނަކަށް ނ ވަތަ ޚިދ މަތް  )ރ(  

މިނިސްޓްރީެގ   ެއއީ  ފަރާތަކަށް،  ވަންނަ  ތަނަކަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ 
ލިޔ މެްއ   އެނޭގނެ  ބަޔަކ ކަން  ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ  ފަރާތ ން 

 ދޫކ ރަންވާނެއެެވ.މިނިސްޓްރީން 
 

ލިޔެކިޔ ން ނ ވަތަ މަޢ ލޫމާތ   
 ހޯދ ން 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން، މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކ ން ނ ވަތަ   66މި ޤާނޫނ ެގ    .68
ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ން މޮނިޓަރކ ރ މަށް، ވަކި ލިޔ މެއް ނ ވަތަ  

ފަރާތެްއެގ   ަވކި  ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅ މަށް  ދިނ މަށް މަޢ ލޫމާތެއް  ބަޔާނެއް 
 އެންގ މ ެގ ބާރ  މިނިސްޓްރީައށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 
ެގއްލ މެއްާވފަދަ  )ހ(  .69 މ ދާ ރިކޯލްކ ރ ން  ފަރާތަކަށް  ެއްއެވސް  މ ދަލަކީ  އެްއވެސް 

މ ދަލެއްކަމާއި، އެ ެގއްލ މަކ ން ރައްކާތެރިވ މަށް އެ މ ދާ ވިއްކާ 
ފަރާތ ން   ފޯރ ކޮށްދޭ  ފިޔަނ ވަތަ  ޅެްއ ވައެކަށީެގންވާ 

ދިވެހި  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ  މިނިސްޓަރަށް  އަޅާފައިނ ވާކަމަށް 
ސަރ ކާރ ެގ ގެޒެޓ ަގއި ޢާންމ ކ ރާ ނޯޓިސްެއއް މެދ ވެރިކޮށް ެއ  

ލާމެދ  އަންނަނިވި ޮގތްތަކ ންކ ރެ ޮގތަކަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ދަމ 
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 
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ތެރޭަގއި  އެ   (1)    މ އްދަތެްއެގ  ަވކި  ކަނޑައެޅޭ  މ ދަލެއް 
 ؛ރިކޯލްކ ރ މަށް އެންގ ން 

އެ މ ދަލާ ގ ޅިެގން އަންނަނިިވ މަޢ ލޫމާތ  ޢާންމ ންނަށް   (2)   
ވަކި   ކަނޑަެއޅޭ  ބަޔަކަށް  ވަކި  ޢާންމ ންެގ  ނ ވަތަ 

 ؛މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އެންގ ން
    i.    ެެއ  އ ނ ވަތަ  އ ނިކަން  ހިމެނޭ  މ ދަލ ަގއި 

 މ ދަލ ަގއި ހިމެނޭ ނ ރައްކާތަކަކީ ކޮބަިއކަން. 
    ii.    ނ ރައްކަލެްއ ބޭނ ންކ ރ މ ން  މ ދާ  އެ 

 ކ ރިމަތިވެދާނެ ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން. 
    iii.   .ްއެ މ ދާ ނައްތާލ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންވީ ޮގތްތައ 
ގ ޅިެގން   (3)    މ ދަލާ  ޮގތަކަށް  އެ  ޮގތްތަކ ންކ ރެ  އަންނަނިވި 

ކަނޑައެޅޭ ވަކި މ އްދަތެްއެގ ތެރޭަގިއ ޢަމަލ ކ ރ މަށް މ ދާ 

ފަރާތ ން އެއްބަސްވެފަިއވާކަން   ފޯރ ކޮށްދޭ  ވިްއކާ ނ ވަތަ 
 ؛އެންގ ން

    i.    ްއެއްވެސ ބޭނ ންކ ރ މ ން  މ ދަލަކީ  އެ 
ނ ރައްކަލެއް ކ ރިމަތިވެދާނެ މ ދަލަކަށް ނ ވާނަމަ، 

 މ ދަލެއް މަރާމާތ ކޮށްދިނ ން.އެ 
    ii.  .ްއެ މ ދާ ބަދަލ ކޮށްދިނ ނ 
    iii.  .ްއެ މ ދަލ ެގ ައގ  ރިފަންޑ ކޮށްދިނ ނ 
އެންގ މާ  )ށ(   އަންާގ  މިނިސްޓްރީން  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފަރާތްތައް  ޚިލާފ ވާ 
މިނިސްޓްރީއަށް  ބާރ   ޖޫރިަމނާކ ރ މ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާޮގތަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން މިނިސްޓްރީން އަންާގ އެންގ މަކާ  )ނ(  

ލިބޭ  ެގއްލ ން  ސަބަބ ން  ޚިލާފ ވ މ ެގ  ފަރާތް  ވިއްކާ  މ ދާ 
ފަރާތ ެގ ކިބައިން ފަރާތްތަކަށް، އެ އެންގ މާ ޚިލާފ ވި މ ދާ ވިއްކާ  

 ހޯދ މަށް ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ.  ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ 
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 ބާރަވަނަ ބާބ  
 ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަން 

 
ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަން  

 ޢައްޔަންކ ރ ން 
ބެލ މަށްޓަކައި  )ހ(  .70 ޝަކ ވާތައް  އ ފ ލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ކޮންސިއ މަރ ޮއމްބަޑްސްމަނެއް ހ ންނަންވާނެެއވެ.ޢައްޔަންކ ރެވޭ  
ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަންެގ މަޤާމަށް މީހަކ  ޢައްޔަންކ ރާނީ،  )ށ(  

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. 
ފަށާތާ   )ނ(   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މަސްދ ވަހ ެގ    6މި  )ހައެއް( 

ކޮންސިއ މަރ   މަޤާމަށް ތެރޭަގއި  އޮމްބަޑްސްމަންކަމ ެގ 
 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މީހަކ  ޢައްޔަންކ ރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ޢައްޔަންކ ރެވޭ ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަން،  )ރ(  
ދިާމވާ   އަދާކ ރ މ ަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ  ޒިންމާތަކާއި  އޭނާެގ 

ހިންާގ   ގ ޅޭޮގތ ން ކަންކަމާއި  ނަތީޖާތަކާ  ތަޙްޤީޤ ތަކ ެގ 
ރައްޔިތ ންެގ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި  ޖަވާބ ދާރީވާނީ 

 މަޖިލީހަށެވެ.
މިނިސްޓްރީަގއި  )ބ(   އޮފީހަކީ،  އޮމްބަޑްސްމަންެގ  ކޮންސިއ މަރ 

އޮމްބަޑްސްމަންެގ   ކޮންސިއ މަރ  އިދާރާއެކެވެ.  ޤާއިމްކ ރެޭވ 
ވަސީލަތްތަކާިއ  މަޤާމ ެގ   ބޭނ ންވާ  އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ  

 މ ވަްއޒަފ ން ފޯރ ކޮށްދޭނީ، މިނިސްޓްރީންނެވެ. 
 

ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަންެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި    .71
 އެވަނީއެވެ. 

ޤާނޫނާ   )ހ(   ހ ށަހަޅާނެ މި  މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ  ޚިލާފ ވެެގން 
 ؛ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން

ބަލައި  )ށ(   މައްސަލަތައް  ހ ށަހަޅާ  ޚިލާފ ވެެގން  ޤާނޫނާ  މި 
 ؛ތަޙްޤީޤ ކ ރ ން
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ެގއްލ މ ެގ  )ނ(   މައްސަލަތަކ ަގއި  ހ ށަހަޅާ  ޚިލާފ ވެެގން  ޤާނޫނާ  މި 
 ؛ބަދަލ  ނަގައިދިނ މަށް ނިންމ ން 

އަޅަންޖެހޭ  މި   )ރ(   މައްޗަށް  ފަރާތްތަކ ެގ  ޚިލާފ ވެފައިވާ  ޤާނޫނާ 
 ؛ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން 

ނިންާމޮގތް   )ބ(   މައްސަލަތައް  ހ ށަހަޅާ  ޚިލާފ ވެެގން  ޤާނޫނާ  މި 
 ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރ ން.

 
ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ  

 މަޤާމ ގެ ޝަރ ޠ  
ކިބަިއަގއި  ކޮންސިއ މަރ    .72 މީހެްއެގ  ޢައްޔަންކ ރެވޭ  އޮމްބަޑްސްމަންކަމަށް 

 ތިރީަގިއވާ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 
 ؛ދިވެހިރައްޔިތަކ  ކަމ ަގިއވ ން )ހ(  
ނ ަވތަ  )ށ(   ކ ށެއް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ޙައްދެއް  އިސްލާމްދީނ ަގިއ 

ޝަރީޢަތަށް   ކ ރިކަން  ކ ށެއް  ސާބިތ ވެފަިއވާ  ޚިޔާނާތ ެގ 

 ؛މީހެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން
ދައ ލަތ ެގ   )ނ(   ޢައްޔަންކ ރެވިެގން  ނ ވަތަ  އިންތިޚާބ ކ ރެިވެގން 

 ؛އެްއވެސް މަޤާމެްއަގއި ހ ރި މީހެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން
ނ ވަތަ   )ރ(   މީހެއްކަމ ަގއި  ހ ރި  މަޤާމެްއަގއި  ޕާޓީެއއްެގ  ސިޔާސީ 

 ؛މ ވަްއޒަފެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ 
ފަރާތެއް  )ބ(   ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތެއް  ނ ވަތަ  ފަރާތެއް  ވިއްކާ  މ ދާ 

 އަދި؛ ކަމ ގައިނ ވ ން
އޮމްބަޑްސްމަންެގ   )ޅ(   ކޮންސިއ މަރ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
ޤާބިލ ކަމާއި ވިޔަފާރީެގ ދާއިރާއިން ނ ވަތަ މ ދާ  އަދާކ ރެޭވވަރ ެގ  

ޑިްގރީ  ފ ރަތަމަ  ދާއިރާއިން  ޚިދ މަތްދިނ މ ެގ  ނ ވަތަ  ވިްއކާ 
ފަރާތެއް  ހ ރި  ތަޖ ރިބާ  ކަާމގ ޅޭ  ޙާޞިލ ކޮށްފައިވ ާމއެކ ، 

 ކަމ ަގިއވ ން. 
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ކޮންސިއ މަރ  
 އޮމްބަޑްސްމަންކަމ ގެ 

 މ އްދަތ  

ޢައްޔަންކ ރާނީ  ކޮންސިއ މަރ    .73 މީހަކ   )ފަހެއް(   5އޮމްބަޑްސްމަންކަމަށް 
 )އެކެއް( ދައ ރަށެވެ.  1އަހަރ  ދ ވަހ ެގ 

 
ިއސްތިޢ ފާދޭން    .74 މަޤާމ ން އިސްތިޢ ފާދިނ ން  މަޤާމ ން  އޭނާެގ  އޮމްބަޑްސްމަން،  ކޮންސިއ މަރ 

ބަޔާންކޮށް،  އެކަން  ސިޓީއަކ ން  ހިނދެއްަގިއ،  ބޭނ ންވެއްޖެ 
ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ހ ށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާއަށް  

 ލިބ މ ން، ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަން، އޭނާެގ މަޤާމ ން ވަކިީވއެވެ. 
 

މަޤާމާ   .75 މަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން  ޭއނާެގ  ވަކިކ ރާނީ،  މަޤާމ ން  އޮމްބަޑްސްމަން  ކޮންސިއ މަރ 
، ނ ވަތަ އެ މަޤާމަށް އ ޒ ރ ވެރިވާފަދަ  އެކަށީެގންނ ވާފަދަ ކަެމއް ކ ރިކަމަށް

އަދާކ ރ މަށް  މަޤާމ   އެ  ނ ވަތަ  މެދ ވެރިެވއްޖެކަމަށް،  ޙާލަތެއް 
 ނާޤާބިލ ވެއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގިއ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެވެ. 

 
ން  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރ ޠ ތަކ ެގ ތެރެއި  72މި ޤާނޫނ ެގ    .76 މަޤާމ ން ވަކިވ ން 

އ ނިވެއްޖެނަމަ،   ކިބައިން  ޮއމްބަޑްސްމަންެގ  ކޮންސިއ މަރ  ޝަރ ޠެއް 
 އެމީހަކ  ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަންކަމ ެގ މަޤާމ ން ވަކިކ ރަންވާނެެއވެ.

 
ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ދެވޭ މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތް ކަނޑައަޅާނީ،    .77 މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

 ފިނޭންސްެގ ލަފާެގ މަތިން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް 
 

ތަ )ހ(  .78 ބަލައި ފާސްކ ރ މ ގެ ބާރ   ބަލައި  މައްސަލައެްއ   ، ޤީޤ ކ ރ މަށްޓަކައިޙްހ ށަހަޅާފައިވާ 
ދ ވާލ ެގ ެއކަށީެގންވާ ވަގ ތ ތަކ ަގިއ، މ ދާ ވިްއކާ ތަނަކަށް ނ ަވތަ 

މަދ ވެެގން   ތަނަކަށް  ދ ވަހ ެގ  2ޚިދ މަތްދޭ  ނޯޓިސް   )ދޭއް( 
ެއްއޮގތަށް   ،ދިނ މަށްފަހ  ޤާނޫނާ  މި  ވަދެ،  ތަނަކަށް  އެ 

ނ ަވތަ  އޮމްބަޑްސްމަނަށް  ކޮންސިއ މަރ  ހިނާގތޯ  ކަންތައްތަްއ 
 އޭނާ ޢައްޔަންކ ރާ ބަޔަކަށް ބަލައި، ޗެކްކ ރެވިދާނެެއވެ. 
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ފިޔަަވޅ   )ށ(   އެކަށީެގންވާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ދެިވފައިނ ވާނަމަ ނޯޓިސް  އެތަނަކަށް ، އެޅ މަށްފަހ ވެސް  ނ ވަތަ 

ހ ރަސްއަޅައިފިނަމަ،  ނ ވަތަ  ދީފައިނ ވާނަމަ  ރ ހ ން  ވަނ މަށް 
ހޯދ މަށް ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްަމނަށް   ށްކޯޓ ެގ އަމ ރެއް ެއކަމަ

 ކޯޓަށް މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
އި ފާސްކ ރ މަށް މ ދާ ވިްއކާ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ބަލަ )ނ(  

ކޮންސިއ ަމރ  ވަންނަ  ތަނަކަށް  ޚިދ މަތްދޭ  ނ ވަތަ  ތަނަކަށް 
ކަންކަން  އަންނަނިވި  ބަޔަކަށް  ޢައްޔަންކ ރާ  އޮމްބަޑްސްމަން 

 ކ ރ މ ެގ ބާރ  ލިބިެގންވެެއވެ. 
 ؛ވީޑިއޯ ކ ރ މާއި ފޮޓޯ ނެގ ން  (1)   
ނ ވަތަ ކޮޕީ ހަދާފައި އެްއވެސް ލިޔ ެމއްެގ ކޮޕީ ހެްއދ ން   (2)   

 ؛ދިނ މަށް އެންގ ން
ޤީޤަށް ބޭނ ންވާ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ލިޔެކިޔ މެއް އެތަނ ން  ޙްތަ (3)   

 ؛ނެރ މަށް އެންގ ން
އެ ތަނަކ ން މަޢ ލޫމާތ  ދޭ ފަރާތަކީ ކާކ ކަން އަންަގއިދޭ  (4)   

 ލިޔ މެއް ހޯދ ން ނ ވަތަ ދިނ މަށް އެންގ ން. 
ެގ ދަށ ން ވިޔަފާރިކ ރާ ތަނަކަށް ނ ވަތަ ޚިދ މަތް މި މާއްދާެގ )ހ(   )ރ(  

ކޮންސިއ ަމރ  ެއއީ  ފަރާތަކަށް،  ވަންނަ  ތަނަކަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ 
ބަޔަކ ކަން  ޢައްޔަންކ ރާ  ފަރާތ ން  އޮމްބަޑްސްމަންެގ 
އޮމްބަޑްސްަމން  ކޮންސިއ މަރ  ލިޔ މެއް  އެނޭގނެކަމ ެގ 

 ދޫކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

މަޢ ލޫމާތ   ލިޔެކިޔ ން ނ ވަތަ  
 ހޯދ ން 

ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެްއ ބެލ މަށް ވަކި ލިޔ ެމއް ނ ވަތަ މަޢ ލޫމާތެއް   .79
ހ ށަހެޅ މަށް ނ ވަތަ ވަކި ފަރާތެއްެގ ބަޔާނެއް ދިނ މަށް އެންގ މ ެގ ބާރ   

 ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
 



 

 

 

 

 

 

 42 

އެކަެމއް ހިނިގ ތާރީޚ ން   ،ޚިލާފ ވެެގން ހ ށަހަޅާ މައްސަލަތައްމި ޤާނޫނާ    .80 މައްސަލަ ހ ށަހެޅޭ މ އްދަތ  
ކޮންސިއ މަރ   6ފެށިެގން   ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

 އޮމްބަޑްސްމަނަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

ފިޔަވަޅަކާ    .81 ކޯޓަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ން  އަޅާފަިއާވ  އޮމްބަޑްސްމަން  ކޮންސިއ މަރ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި 
ންމާފައިާވ ނިންމ މަކާ ހިތްހަމަ ނ ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަެއއް ނ ވަތަ ނި

ފަރާތަކަށް   އެ  ޙައްޤ   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ކޯޓަކަށް  ކަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

 ތޭރަވަނަ ބާބ  
 އިދާރީ ފިޔަވަޅ  

 
ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަން  

 ކަނޑައަޅާ އަދަބ ތައް 
ދަށ ން    .82 ޤާނޫނ ެގ  ހ ށަހަޅާ މި  އޮމްބަޑްސްމަނަށް  ކޮންސިއ މަރ 

މައްސަލަތަކ ަގއި، މި ޤާނޫނ ން މަނާކޮށްފައިވާކަެމއް ކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއް  
އަދަދ ތަކ ން  އަންނަނިވި  ފަރާތެއް  ޚިލާފ ވެފައިވާ  ޤާނޫނާ  މި  ނ ވަތަ 
ޖޫރިމަނާކ ރ ން ނ ވަތަ އެ ފަރާތެއްެގ މަްއޗަށް އަންނަނިިވ ފިޔަވަޅ ތައް  

 ކޮންސިއ މަރ ޮއމްބަޑްސްމަނަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  އެޅ މ ެގ ބާރ 
 -/100,000)އެއްހާސް( ރ ފިޔާއާއި    -/1,000ފ ރަތަމަ ފަހަރ    )ހ(  

)އެއްލައްކަ( ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ އަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެކަެމއް 
 ؛ރަނަގޅ ކ ރ މަށް މ އްދަތެއް ދިނ ން

)އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ(   -/1,500ތަކ ރާރ ކ ރާ ކޮންމެ ފަހަރަކ    )ށ(  
ރ ފިޔާއާ    -/250,000ރ ފިޔާއާއި   ފަންސާސްހާސް(  )ދެލައްކަ 

ރަނަގޅ ކ ރ ަމށް  ެއކަމެއް  ޖޫރިމަނާކޮށް،  އަދަދަކ ން  ދެމެދ ެގ 
 ؛މ އްދަތެއް ދިނ ން

އެކަެމއް  )ނ(   މ އްދަތ ަގއި  ދީފައިވާ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
ރ ފިޔާއާިއ    -/5,000ރަނަގޅ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ،   )ފަސްހާސް( 

ފަންސާ( -/250,000 ދެމެދ ެގ  ދެލަްއކަ  ރ ފިޔާއާ  ސްހާސް( 
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)ހައެއް( މަސްދ ވަހަށްވ ރެ    6އަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެތަނެއް  
 ދިގ ނޫން މ އްދަތަކަށް ބަންދ ކ ރ ން.

 
ފިޔަވަޅ  އެޅ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާ  
 އ ސޫލ ގެ ގަވާއިދ  ހެދ މ ގެ ބާރ  

ފިޔަވަޅ ތަްއ އެޅ މ ަގއި،  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    82މި ޤާނޫނ ެގ    .83
ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަން ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ ަގވާއިދ  ހެދ މ ެގ ބާރ  

 ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
 

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  
 އަދަބ ތައް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މ ދާ ވިއްކާ ފަރާތްތައް ނ ވަތަ    66މި ޤާނޫނ ެގ    .84
މޮނިޓަރކ ރ މ ަގއި ފަރާތްތައް  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޤާނޫނ ން    ،ޚިދ މަތް  ިމ 

މަނާކޮށްފައިވާކަެމއް ކޮށްފައިާވ ފަރާތެއް ނ ވަތަ ިމ ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވެފައިާވ  
ފަރާތެއް އަންނަނިވި އަދަދ ތަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން ނ ވަތަ އެ ފަރާތެއްެގ 

މިނިސް ބާރ   އެޅ މ ެގ  ފިޔަަވޅ ތައް  އަންނަނިވި  ޓްރީއަށް  މައްޗަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
 

 -/100,000)އެއްހާސް( ރ ފިޔާއާއި    -/1,000ފ ރަތަމަ ފަހަރ    )ހ(  
)އެއްލައްކަ( ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ އަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެކަެމއް 

 ؛ރަނަގޅ ކ ރ މަށް މ އްދަތެއް ދިނ ން
)އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ(   -/1,500ތަކ ރާރ ކ ރާ ކޮންމެ ފަހަރަކ    )ށ(  

ރ ފިޔާއާ    -/250,000ރ ފިޔާއާއި   ފަންސާސްހާސް(  )ދެލައްކަ 
އެ  ޖޫރިމަނާކޮށް،  އަދަދަކ ން  ރަނަގޅ ކ ރ ަމށް ދެމެދ ެގ  ކަމެއް 

 ؛މ އްދަތެއް ދިނ ން
އެކަެމއް  )ނ(   މ އްދަތ ަގއި  ދީފައިވާ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ރ ފިޔާއާިއ    -/5,000ރަނަގޅ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ،   )ފަސްހާސް( 
ދެމެދ ެގ  ( -/250,000 ރ ފިޔާއާ  ފަންސާސްހާސް(  ދެލަްއކަ 

)ހައެއް( މަސްދ ވަހަށްވ ރެ    6އަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެތަނެއް  
 ދިގ ނޫން މ އްދަތަކަށް ބަންދ ކ ރ ން.
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ފިޔަވަޅ  އެޅ މ ގައި  
ޢަމަލ ކ ރާނެގޮތ ގެ ގަވާއިދ   

 ހެދ މ ގެ ބާރ  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅ ތަްއ އެޅ މ ަގއި،    84މި ޤާނޫނ ެގ    .85
ނިސްޓްރީއަށް  މިނިސްޓްރީން ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ ަގވާއިދ  ހެދ މ ެގ ބާރ  މި

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
 

 ސާދަވަނަ ބާބ  
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
ޤާނޫނ ން    .86 އިސްތިސްނާ  މި  މ ޢާމަލާތްތައް  ވިޔަފާރީެގ  ހިނާގ  ނީލަމ ަގއި 

 އިސްތިސްނާވާނެއެެވ. 
 

ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ މި ޤާނޫނ ަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެންޮގތަކަށް   )ހ(  .87 ގަވާއިދ  ހަދައި ހިންގ ން 
ހަދަިއ  ގަވާއިދ ތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހިނދަކ ، 

 ހިންާގނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
ކޮންސިއ މަރ  )ށ(   ދަށ ން،  ބާބ ެގ  ބާރަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ގ ޅޭޮގތ ން  އަދާކ ރ މާ  މަސްއޫލިއްޔަތ   އޮމްބަޑްސްމަންެގ 
ގަވާއިދ ތައް ހަދާނީ   ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަންެގ  ހަދަންޖެހޭ 

 އޮފީހ ންނެވެ. 
ފަށާތާ   )ނ(   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މަސްދ ވަހ ެގ    6މި  )ހައެއް( 

ހަދަިއ  ގަވާއިދ ތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ތެރޭަގއި 
 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 
ޢަމަލ ކ ރަން    .88 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  ޤާނޫނަށް  ފާސްވެ ތަޞްދީޤ ކޮށް،  މި  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ، 

ޝާއިޢ ކ ރާތާ   ގެޒެޓ ަގއި  މަސްދ ވަސް    6ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  )ހައެްއ( 
 ހަމަވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ. 
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ނަންބަރ     .89 އ ވާލެވޭ ޤާނޫނ   ޤާނޫނ   ފެށ މ ން،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  )މ ދާ   1/96މި 
ޚި ފަރާތްތަކާއި  ޙިމާޔަތްކ ރ މ ެގ  ދ ަގންނަ  ފަރާތްތައް  ލިބިަގންނަ  މަތް 

 ޤާނޫނ ( އ ވ ނީެއވެ. 

 
ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން   .90 މާނަކ ރ ން  ލަފްޒެއް  ނ ވަތަ  ޢިބާރާތެއް  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ދޭހަނ ވާ މާނައެްއ  އެހެން  އަންނަނިިވ    ހާކަނޑައެޅިެގން  ހިނދަކ ، 
ލަފްޒ ތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އެ  ދީފައިވަނީ،  ލަފްޒ ތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި 

 ތިރީަގއި ދީފަިއެއވާ މާނަކ ރ މެވެ. 
"މ ދާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ހިފާ ެގންގ ޅެވޭޮގތަށް ނ ވަތަ   )ހ(  

ތަކެއްޗަށެވެ.  ޮގތަކަށް، އަިމއްލަ ބޭނ ންތަކަށް ވިްއކާ    އެނޫންވެސް
ހ ންނަ  ތަްއޔާރ ކ ރެވިފައި  ފޯމްެއއްަގއި  ޑިޖިޓަލް  ތެރޭަގއި  މީެގ 

 ސޮފްޓްވެއަރފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ. 
"ފޯރ ކޮށްދިނ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ިވއްކ މަކ ން ނ ވަތަ   )ށ(  

ފަހ ން  ނ ވަތަ  ކ އްޔަށްދިނ މަކ ން  ނ ވަތަ  ކ ރ މަކ ން  ބަދަލ  
އަގ ދޭޮގތަށް ބާޒާރަށް މ ދަލެްއ ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް ވާސިލ ކޮށްދޭ 

 ކޮށްދިނ މަށެވެ.
ތަނެއް  )ނ(   ނ ވަތަ  މ ދަލެއް  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ޚިދ މަތް" 

ބެލެހެއްޓ މާއި، ހިންގ މާިއ، ަމރާމާތ ކ ރ މާއި ނ ވަތަ ބަދަލ ކ ރ ން 
 ޚިދ މަތްތަކަށެވެ. ހިމެނޭޮގތ ން ދެވޭ 

އެވަނީ،  )ރ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  މ ދާ"  "ރީކޮންޑިޝަންކޮށްފައިވާ 
ޙާލަތްތަކ ަގއި  ރައްދ ކ ރާ  އަނބ ރާ  މ ދަލެއް  އެ  ، ަގނެފަިއވާ 

މ ދަލެއް ސާފ ކޮށް، އެކްސްޓެންސިވް ޓެސްޓިންގއަށްފަހ  އަލ ން 
 ބަންދ ކޮށް ވިްއކ މަށް ނެރެފައިވ މަށެވެ. 

ދެވޭ   )ބ(   ނ ވަތަ  ވިޔަފާރި  ކ ރެވޭ  ޒަރީާއއިން  "އިލެކްޓްރޯނިކް 
ޚިދ މަތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް، ެމްގނެޓިކް،  
 ،އޮޕްޓިކަލް ނ ވަތަ އެނޫންވެސް މިފަދަ ވަސީލަތެއް މެދ ވެރިކޮށް
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ހިމެނޭޮގތ ން  މ ޢާމަލާތެއް  ކ ރެވޭ  ބޭނ ންކޮށްެގން  މެސެޖް  ޑޭޓާ 
 ވަތަ ދެވޭ ޚިދ މަތްތަކަށެވެ. ހިންޭގ ވިޔަފާރި ނ 

އިޤްތިޞާދީ  )ޅ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓްރީ" 
ސަރ ކާރ ެގ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ތަންފީޛ ކ ރ ަމށް  ސިޔާސަތ ތައް 

 ވ ޒާރާއަށެވެ. 
އިޤްތިޞާދީ  )ކ(    އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓަރ " 

ތަންފީޛ ކ ރ ަމށް   ސަރ ކާރ ެގ  ސިޔާސަތ ތައް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 
 ވ ޒާރާެގ ަވޒީރަށެވެ. 

"ކޯޓ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މާލޭގައިނަމަ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )އ(   
ެގ    2010/22 ޤާނޫނ (  ކޯޓ ތަކ ެގ  ަވނަ   53)ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ެގ ) ( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބ ނެފަިއވާ ސިވިލް 1މާއްދާެގ )ށ( 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނ ވަތަ  އެ ކޯޓަށެވެ.  ރަށެްއގައިނަމަ،  އެހެން   

އި ލިބިފަިއވާ  ޤާނޫނ ެގ ޚްކޯޓަކަށް  އެ  އެްއޮގތަށް،  ތިޞާޞްއާ 
 ހަތަރ ވަނަ ބާބ ގައި ބ ނެފަިއާވ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ ތަކަށެވެ. 

ެމއް ޔ "ސީދާ އިޝްތިހާރ ކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ލިޔެކި )ވ(   
ނ ވަތަ   ޕޯސްޓ ން،  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  މެދ ވެރިކޮށް،  ފޯނ ން، 

އިންޓަރނެޓްފަދަ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތެއް މެދ ވެރިކޮށް ސީދާ މ ދާ  
ަގންނަ ފަރާތަކަށް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް ލިބިަގންނަ ފަރާތަކަށް ވިްއކާ 
ކ ރާ   ގ ޅިެގން  ޚިދ މަތަކާ  ދެޭވ  ނ ވަތަ  މ ދަލެއް 

 އިޝްތިހާރ ކ ރ މަށެވެ. 

 
 

 


