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  2020/13  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 ބިލ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަރޑް އެކައ ންޓެންޓ ންގެ 
 

ބާބ    އެއްވަނަ   
 ފެށ ން 
 

 

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކައ ންޓަންސީ ޕްރޮފެޝަނާގ ޅޭ ކަންކަން،  )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން 
ތަންޒީމ ކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެކައ ންޓަންސީެގ ޕްރޮފެޝަނެއް 
ކ ރިއެރ ވ ަމށް  ޕްރޮފެޝަން  އެ  ޤާއިމ ކޮށް، 

"ިއންސް ޗާޓަރޑް މަގ ފަހިކ ރ މަށްޓަކައި،  އޮފް  ޓިޓިއ ޓް 
ޤާނޫނީ  ނަމ ަގއި  ެގ  މޯލްޑިވްސް"  ދަ  އޮފް  އެކައ ންޓެންޓްސް 
މެންބަރ ންެގ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ެއ  އ ފައްދައި،  ޝަޚްޞެއް 
މެންބަރ ނެްގ   ިގންތީެގ  އެކި  ކަނޑައަޅައި،  ިގންތިތައް 
ސ ލޫކީ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  މެންބަރ ން  އެ  ޝަރ ޠ ތަކާއި، 

ހަމަ ކަންކަާމގ ޅޭ މިންަގނޑ ތަކާިއ،  އެނޫންެވސް  ތަކާިއ، 
 އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެވެ.  

ޗާޓަރޑް  )ށ(   "ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކިޔާނީ،  ޤާނޫނަށް  މި 
 އެކައ ންޓެންޓ ންެގ ޤާނޫނ " ެއވެ. 
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 ލ ކ ރ މެވެ.ހާސިމި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަކީ، އަންނަނިވި މަޤްޞަދ ތައް   .2 މަޤްޞަދ  

ޕްރޮފެޝަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ރިއެރ ވ ާމެއކ ،   އެކައ ންޓަންސީ )ހ(  
ޤާއިމ ކޮށް  ޕްރޮފެޝަނެއް  އެކައ ންޓެންޓ ންެގ 
އެ  ކަނޑައަޅައި،  އ ސޫލ ތައް  ކަމާގ ޅޭ  ތަރައްޤީކ ރ މަށްޓަކައި 

ޤާނޫނީ   ގ ޅޭޕްރޮފެޝަނާ ަވކި  ތަންޒީމ ކ ރާނެ  ކަންކަން 
 ؛ޝަޚްޞެއް އ ފެއްދ ން

ޕްރޮފެޝަންަގއި  )ށ(   އެކައ ންޓެންޓ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
އ ސޫލ ތަކާއި   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފަރާތްތަކަކީ  މަސައްކަތްކ ރާ 
ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  ދާއިރާެގ  ެއ  އަހ ލ ވެރި،  ހަމަތަކަށް 

 ؛ފަރާތްތަކެްއކަން ކަށަވަރ ކ ރ ންލިބިފައިވާ 
މަސަްއކަތްކ ރާ  )ނ(   ޕްރޮފެޝަންަގއި  އެކައ ންޓެންޓ ންެގ 

ޒިންމާދާރ ކަމާެއކ   އަދި  ފެންަވރ ަގިއ،  ރަނަގޅ   ފަރާތްތަކަކީ، 
 ؛މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން 

ސެކްޓަރއިން   )ރ(   ފައިނޭންޝަލް ޕްރައިވެޓް  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 
އެނޫންެވސް   ،އެކައ ންޓިންގ އަދި އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި

 އަދި ؛ އެ ދާއިރާަގއި ޢަމަލ ކ ރެވޭ އ ސޫލ ތައް ކަނޑައެޅ ން
ފައިނޭންޝަލް  )ބ(   ބޭނ ންކ ރާނެ  ސެކްޓަރަގއި  ޕަބްލިކް 

ޤާނޫނީ  ކަނޑައެޅ މ ެގ  ސްޓޭންޑަޑްތައް  އެކައ ންޓިންގ 
ފަންނީޮގތ ން އޫމަސް ފަރާތްތަކަށް  ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ  ލިއްޔަތ  

 އެހީތެރިވ ން.  
 

 ދެވަނަ ބާބ  
 އިންސްޓިޓިއ ޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައ ންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 
ޤާނޫނ ން    .3 އިންސްޓިޓިއ ޓް ޤާއިމ ކ ރ ން  މި  ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ޙަވާލ ކޮށްފައިާވ  މި 

ޗާޓަރޑް އޫމަސް ޮއފް  "އިންސްޓިޓިއ ޓް  އަދާކ ރ ަމށްޓަކައި  ލިއްޔަތ ތައް 
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އެކައ ންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ެގ ނަމ ަގިއ ކަންކަން ހިންގ މާއި،  
ލިބިފައިވާ،   ބާރ   ލިބިަގތ މ ެގ  ދަޢ ވާ  ދަޢ ވާކ ރ ާމއި  ނަމ ަގއި  އަމިއްލަ 

މ ޢާމަލާތ ކ ރ  ނަމ ަގއި  ަވކި  އަމިއްލަ  ލިބިފައިާވ،  ހައިސިއްޔަތ   މ ެގ 
އަމިއްލަ ޮގތ ން  ޤާނޫނީ  އޮންނަ  މ ސްތަޤިއްލ    ،މިނިވަން، ސިއްކައެއް 

 ޝަޚްޞެއް އ ފެދ ނީެއވެ. 
 

އޮންނަންވާނެެއވެ.  އިންސް  .4 ސިއްކަ  ސިްއކަެއްއ  ސިއްކަ    ޓިޓިއ ޓްެގ  މި 
މި ޤާނޫނ ެގ ކައ ންސިލ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ން އެފަރާތ ން    ،ބޭނ ންކ ރަންވާނީ

 ެއއްޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދާ 
 

މަޤްޞަދ ތައް    .5 އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ މަޤްޞަދ ތައް  މަިއަގނޑ   ބަޔާންކޮށްފައި  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ތިރީަގއި 
 އެވަނީއެވެ. 

ރެިގއ ލޭޓްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   )ހ(   ޕްރޮފެޝަން  އެކައ ންޓަންސީ 
 ؛ކ ރިއެރ ވ ން

އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ންނަށް ބޭނ ންވާ ތަޢ ލީމާއި ތަމްރީނާއި  )ށ(  
ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ަވސީލަތްތައް  ބޭނ ންވާ  އެކަމަށް 

 ؛މަގ ފަހިކޮށްދިނ ން
އަދި   )ނ(   ޕްރަިއވެޓް  ޕްރޮފެޝަންަގއި  ޕަބްލިކް އެކައ ންޓަންސީ 

އެކައ ންޓަންސީ  ފަރާތްތަކަކީ،  މަސައްކަތްކ ރާ  ސެކްޓަރަގއި 
ދާއިރާއިން ފަންނީ ތަޢ ލީމާއި ތަމްރީނ  ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް 

 ؛ކަމ ަގއި ހެދ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން
ސެކްޓަރަގއި  )ރ(   ޕްރަިއވެޓް  ޕްރޮފެޝަންަގއި  އެކައ ންޓަންސީ 

ދެމެހެއްޓ މަށް މަސައްކަތްކ ރާ   މ ސްތަޤިއްލ ކަން  ފަރާތްތަކ ެގ 
 ؛މަގ ފަހިކޮށްދިނ ން

އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  )ބ(  
އެ  ކަނޑައެޅ ާމއި،  އ ސޫލ ތައް  ހަމަތަކާއި  ޕްރޮފެޝަނަލް 
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ފަރާތްތަކ ން އެ ހަމަތަކާިއ އ ސޫލ ތަކާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން 
 އަދި ؛ ރާކަން ބަލަމ ން ެގންދިއ ންޢަމަލ ކ 

ކ ރިއަރ ވަިއ   )ޅ(   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޕްރޮފެޝަން  އެކައ ންޓަންސީ 
 ތަރައްޤީކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ކ ރ ން.

 
ޤާނޫނ ެގ    .6 އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ ބާރ ތައް  މަޤްޞަދ ތައް   5މި  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

މަސްހާސި އަންނަނިވި  ބާރ ތައް އޫލ ކ ރ މަށްޓަކައި،  ލިއްޔަތ ތަކާިއ 
 އިންސްޓިޓިއ ޓަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(   ފަރާތްތައް   7މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
ފަންނީ ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި،   ޕްރޮފެޝަންެގ  އެކައ ންޓަންސީ 

ޚިދ މަތްތައް  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  އިންސްޓިޓިއ ޓަކ ން 
 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ޙިމާޔަތްކ ރ މާއި )ށ(   މަޞްލަޙަތ   އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ    ،މެންބަރ ންެގ 
ބޭރ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  މެންބަރ ންނަށް 
ފ ރ ޞަތ   މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ  މައިދާނ ަގއި  ފަންނީ 

 ؛ހޯދައިދިނ ން
މެނޭޖްމަންޓް  )ނ(   ޢިލްމާިއ،  އެކައ ންޓިންގެގ  ފައިނޭންޝަލް 

އަދި   އޮޑިޓިންގ  ޢިލްމާއި،  އެޝޫރެންސްެގ  އެކައ ންޓިންގެގ 
 ؛ޢިލްމ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން

އެކައ ންޓިންގ   )ރ(   ފަިއނޭންޝަލް  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 
ޕްރޮްގރާމްތަކާިއ، މެނޭޖްމަންޓް އެކައ ންޓިންގ ޕްރޮްގރާމްތަކާއި،  
ޓެކްނިޝަން  ެއކައ ންޓިންގ  ޕްރޮްގރާމްތަކާިއ،  ޕްރޮފެޝަނަލް 

ޕްރޮ  އެ  ކަނޑައެޅ މާިއ،  މ ޤައްރަރ   ްގރާމްތައް ޕްރޮްގރާމްތަކ ެގ 
ދިވެހިރާްއޖޭަގއި   ހ އްދަ  މަރ ކަޒ ތަކަށް ތަޢ ލީމ ދޭ  ހިންގ މ ެގ 

ދިނ މާއި، އިންސްޓިޓިއ ޓ ން ައމިއްލައަށް އެފަދަ ޕްރޮްގރާމްތައް 
 ؛ހިންގ ން
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ފައިނޭންޝަލް  )ބ(   ލާޒިމ ވާ  ޢަމަލ ކ ރ ން  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަގއި 
ސްޓޭންޑަޑްތައް އެކައ ންޓިންގ   ޮއޑިޓިންގ  ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި، 

މައިދާނ ަގއި  ޢަމަލީ  ސްޓޭންޑަޑްތައް  އެ  ކަނޑައަޅައި، 
 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން

ފައިނޭންޝަލް  )ޅ(   ޢަމަލ ކ ރެވޭ  ސެކްޓަރަގިއ  ޕްރައިވެޓް 
އެކައ ންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި، އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި،  

މިން ސ ލޫކީ  އ ސޫލ ތަކަށް އެކައ ންޓިންގއާގ ޅޭ  ަގނޑ ތަކާއި 
މިންަގނޑ ތަކާއިޢަ އެ  އަދި  ބެލ މާއި  އ ސޫލ ތަކާ  މަލ ކ ރޭތޯ 

 އަދި ؛ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކާމެދ  ފިޔަވަޅ  އެޅ ން
މި ޤާނޫނ ަގއި އިންސްޓިޓިއ ޓާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  )ކ(   

 .ލ ކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ކ ރ ންހާސި
 

 ތިންވަނަ ބާބ  
 އިންސްޓިޓިއ ޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭ އެހެން ފަރާތްތައް   އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ މެންބަރ ންނާއި 

 
އިންސްޓިޓިއ ޓްގައި  

 ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭ ފަރާތްތައް 
 އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭނީ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ.   .7

 ؛އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ން )ހ(   
 ؛ އެފިލިއޭޓ ން )ށ(   
 އަދި  ؛ ސްޓޫޑެންޓ ން )ނ(   
 އެކައ ންޓެންޓްސް އިން ބިޒްނަސް. )ރ(  

 
 އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭނީ،  )ހ(  .8 އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ މެންބަރ ން 

 އޭޓް މެންބަރ ންނާއި، ފެލޯ މެންބަރ ންނެވެ. ސި އެސޯ
މެންބަރ ންެގ    އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ   )ށ(  

ފެޑަރޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ރަޖިސްޓަރީވެވޭނީ،  ޮގތ ަގއި 

ޕްރޮފެޝަނަލް  އޮންނަ  މެންބަރ ކަން  އެކައ ންޓެންޓްސްެގ  އޮފް 
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ޯއަގނަިއޒޭޝަ އެކައ ންޓަ  ގ ޑް  އިން  މެންބަރ"  ނެއްެގންސީ 
 . އަށެވެ"  ގ ސްޓޭންޑިން

 
ެއސޯ )ހ(  .9 އޭޓް މެންބަރ ން ސި އެސޯ  މެންބަރ ންނަކީ ސިއިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  އޭޓް 

އެކައ ންޓެންޓްސްެގ   އޮފް  ފެޑަރޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
އޯަގނަިއޒޭޝަނެްއެގކަން  މެންބަރ  ޕްރޮފެޝަނަލް    އޮންނަ 

 އެސޯސިއޭޓް މެންބަރ ންނެވެ. 
އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި  ސި އެސޯ )ށ(   ޮގތ ަގއި  މެންބަރެްއެގ  އޭޓް 

މެންބަރ ންނަކީ  އެ  މެންބަރ ންނަށް،  އެންމެހައި  ރަޖިސްޓަރީވާ 
ެއސޯ މެންބަރ ންކަން ސިއިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  އޭޓް 

ޮގތ ން ފަހަތަށް   މެންބަރ ންެގެއ  ، ރަމްޒ ކޮށްދިނ މ ެގ  ނަމ ެގ 
"ACA.މި ތިން އަކ ރ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގންެވއެެވ " 

 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ ، އެސޯސިއޭޓް މެންބަރެްއެގ  މި   )ހ(  .10 ފެލޯ މެންބަރ ން 

ފ ރިހަމަެވފައިވާ   ޝަރ ޠ ތައް  ހ ންނަންޖެހޭ  ކިބަިއަގއި 
ޮގތ ަގއި މަދ ެވެގން  ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން، އެކައ ންޓެންޓެއްެގ 

ފަރާތްތަްއ، މި    5 )ފަހެއް( އަހަރ ދ ވަހ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 
ގަވާއި  ހަދާ  ދަށ ން  ފެލޯ ޤާނޫނ ެގ  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  ދާ 

 މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި   )ށ(   ޮގތ ަގއި  މެންބަރެްއެގ  އެސޯސިއޭޓް 

ނ ވަތަ   ޕްރެކްޓިސްަގިއ،  ފަރާތެއް،  ރަޖިސްޓަރީކ ރެވިފަިއވާ 
ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  ނ ވަތަ  އިންޑަސްޓްރީަގއި،  ކޮމާރސް 
އެކައ ންޓެންޓް  ނ ވަތަ  ޮގތ ަގއި  ލެކްޗަރާރެއްއެގ  މަރ ކަޒެްއެގ 

މަދ ވެެގން ޮގތ ަގިއ  )ފަހެއް( އަހަރ    5  އިން ބިޒްނަސްެއއްެގ 
ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކޮށްފަިއާވނަމަ،  މަސައްކަތް  ދ ވަހ  
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ފެލޯ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  ަގާވއިދާ 
 މެންބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ޮގތ ަގއި  )ނ(   މެންބަރ ންެގ  ފެލޯ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
އެ  ފަރާތްތަކަށް،  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި 
މެންބަރ ންކަން  ފެލޯ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  މެންބަރ ންނަކީ 
ފަހަތަށް  ނަމ ެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  ެއ  ޮގތ ން،  ރަމްޒ ކޮށްދިނ މ ެގ 

"FCA"  ިބިެގންެވެއވެ.މި ތިން އަކ ރ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލ 
 

އިންސްޓިޓިއ ޓްގައި  
ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ހ(  .11 ޮގތ ަގއި  ބިޒްނަސްެގ  އިން  އެކައ ންޓެންޓްސް 
މެންބަރ ން  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ފަރާތްތަްއ،  މަސައްކަތްކ ރާ 

އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި   ނ ވާޮގތަށް،  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ެގ  ކަމ ަގއި 
 އިންތިޒާމ  ކައ ންސިލ ން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ށ(   ޮގތ ަގއި  ބިޒްނަސްެގ  އިން  އެކައ ންޓެންޓްސް 
ފަރާތް  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި ތައް  މަސައްކަތްކ ރާ 

ފަރާތ ެގ   ދޭ  ަވޒީފާ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަކީ، 
 ޒިންމާއެކެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ނ(   ޮގތ ަގއި  ބިޒްނަސްެގ  އިން  އެކައ ންޓަންސް 
އިންސްޓިޓިއ ޓ ން  ފަރާތްތަކ ން،  ކ ރާ  މަސައްކަތް 
ފަހަރ   އެއް  އަހަރަކ   ެއއްޮގތަށް،  ަގވާއިދާ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ 
ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ސީ.ޕީ.ޑީ ހަމަކ ރަމ ންދާކަން ކަށަވަރ ކ ރ ަމކީ 

 ޒިންމާއެކެވެ.   ދޭފަރާތ ެގވަޒީފާ 
)އަށާރަ(   18މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން   )ރ(  

މަސްދ ވަސް ހަމަވ މަށްފަހ ، ެއކައ ންޓެންޓްސް އިން ބިޒްނަސްެގ  
ފަރާތަކަށް ޮގތ ަގއި   އެްއވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ރަޖިސްޓަރީކ ރ ަމށް  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި  މަސައްކަތްކ ރެވޭނީ، 
 ފަހ ގައެެވ. 
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މާއްދާެގ   )ބ(   )ށ)މި  އެއްެވސް އާ  (  ރ)  ައދި(  ނ(،  ޚިލާފަށް 
ފަރާތަކ ން ޢަމަލ ކޮށްފިނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދާ 

އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އެްއޮގތްާވ   އެކަން  ޮގތ ެގމަތިން، 
    ނަސޭޙަތްދިނ މަށްފަހ ، އިޞްލާޙ ނ ކޮށްފިނަމަ، އެ ފަރާތެއް

( ފަނަރަހާސް)  15,000/-  ރ ފިޔާއާއި(  ެއއްހާސް)  1,000/-
ޖޫރިމަނާކ ރ މ ެގ ބާރ  ކައ ންސިލަށް   ޢަދަދަކ ން  ދެމެދ ެގ  ރ ފިޔާއާ

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

އޮފް )ޅ(   ފެޑަރޭޝަން  އެކައ ންޓެންޓްސްެގ   އިންޓަރނޭޝަނަލް 
އެކައ ންޓަންސީ  ޕްރޮފެޝަނަލް  އޮންނަ  މެންބަރ ކަން 
ބައިވެރިެވ   ޕްރޮްގރާމެއްަގއި  ތަމްރީނ   އޯަގނައިޒޭޝަނެއްެގ 
ކިޔަވަމ ންދާ ފަރާތްތައް، އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ންނަށް ނ ވާ 

އިންސްޓި ޮގތ ަގއި  ސްޓޫޑެންޓ ންެގ  ޓިއ ޓްަގިއ  ޮގތަށް، 
ކައ ންސިލ ން  އިންތިޒާމ   ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭނެ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 
އޮފް )ކ(    ފެޑަރޭޝަން  އެކައ ންޓެންޓްސްެގ   އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެކައ ންޓަންސީ  ޕްރޮފެޝަނަލް  އޮންނަ  މެންބަރ ކަން 
ބައިވެރިެވ    އޯަގނައިޒޭޝަނެއްެގ ޕްރޮްގރާމެއްަގއި  ތަމްރީނ  

ފަރާތ ން  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ނ ވަތަ  ފަރާތްތައް،  ފާސްވެފަިއވާ 
ބައިެވރިވެ   ޕްރޮްގރާމެއްަގއި  ތަމްރީނ   ހ އްދަކޮށްފަިއވާ 
ޮގތ ަގިއ   އެފިލިއޭޓ ންެގ  ފަރާތްތައް،  ފާސްވެފަިއވާ 
އިންތިޒާމް  ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭނެ  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި 

 ކައ ންސިލ ން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

 
ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .12 ކޮށްދިނ ން ރަޖިސްޓަރީ  މި   7މި  ފަރާތްތައް،  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

)އެކެއް( އަހަރ  1 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  
ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއްއޮގތްާވ  
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ރަޖިސްޓަރީކ ރެޭވނެ  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި  ޮގތ ެގމަތިން 
 އިންތިޒާމް، އިންސްޓިޓިއ ޓ ން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

ޮގތ ަގއި   )ށ(   މެންބަރ ންެގ  ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 
އެނޫން  ރަޖިސްޓަރީކ ރެޭވ  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި  ފަރާތްތަކާއި، 

ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތ ން   ، ފަރާތްތަކ ެގ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 
ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ރަޖިސްޓަރީަގއި  އެ  ބަލަހައްޓައި، 

 ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  
 

މި އިންސް  .13 މެންބަރ ކަމ ގެ ޝަރ ޠ ތައް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ  ޮގތ ަގއި  މެންބަރެްއެގ  ޓިޓިއ ޓްެގ 
ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއހެނިހެން ޝަރ ޠ ތަކ ެގ އިތ ރ ން، ތިރީަގިއ  

 ތައް ފ ރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ޠ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރ 
 ؛އަހަރ  ފ ރިފައިވ ން)އަށާރަ(  18ޢ މ ރ ން  )ހ(  
 ؛ބ އްދި ސަލާމަތ ން ހ ރ ން )ށ(  
 ؛ އިފްލާސްކ ރެވިފަިއވާ ފަރާތެއް ކަމ ގައިނ ވ ން )ނ(  
ޙ ކ މާ  )ރ(   ކަމ ަގއިވާނަމަ،  ފަރާތެއް  އޮތް  ދަރަންޏެއް  ސާބިތ  

 އަދި ؛ އެްއޮގތަށް ދަރަނި އަދާކ ރަމ ންދާ ފަރާތެއް ކަމ ަގިއވ ން
ކ ށެއް ސާބިތ ވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކޮށް ޖިނާއީ   )ބ(  

 )ދޭއް( އަހަރ  ދ ވަސް ވެފައިވ ން.  2ނިމ ނ ތާ 
 

ހަދާ   )ހ(   .14 ރަޖިސްޓަރީން ނަން އ ނިކ ރ ން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޙާލަތްތަކ ަގއި،  އަންނަނިވި 
ިއންސްޓިޓިއ ޓްެގ   ޮގތ ެގމަތިން  ރަޖިސްޓަރީަގިއ ަގާވއިދ ަގިއވާ 

ނަން  އޭނާެގ  ވަކިކޮށް،  އިންސްޓިޓިއ ޓ ން  ފަރާތެއް،  ހިމެނޭ 
އިންސްޓިޓިއ ޓަށް  ބާރ   އ ނިކ ރ މ ެގ  ރަޖިސްޓަރީން 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
ނިޔާވ ން  (1)    ފަރާތެއް  ހިމެނިފަިއާވ  ؛ ރަޖިސްޓަރީަގއި 

 ނ ވަތަ
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ފަރާތ ން    (2)    އެ  އ ނިކޮށްދިނ މަށް  ނަން  ރަޖިސްޓަރީން 
 ؛އެދ މ ން

ގަވާއިދ ަގިއ    (3)    ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 
ނ ވަތަ   ރަޖިސްޓަރީވ މަށް  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި 

ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތްތަކަށް  އިންސްޓިޓިއ ޓ ން  ވަކި 
އ ސޫލ ތަކާ   ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ފީތައް  ކަނޑައެޅޭ 

 ؛އެްއޮގތަށް ދައްކާފައި ނ ވ ން
ފަރާތ ެގ  މި    (4)    އެ  ޝަރ ޠެއް  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި 

 އަދި ؛ ކިބައިން އ ނިވ ން
ޤާނޫނާ  (5)    ގަވާއިދ ަގިއ    އިމި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

މިންަގނޑ ތަކާ   ސ ލޫކީ  އަދި  ފަންނީ  ބަޔާންކ ރާ 
 ޚިލާފ ވ ން.

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އެއްވެސް ފަރާތެއްެގ ނަން ރަޖިސްޓަރީން  )ށ(  
ރަޖިސްޓަރީަގިއ   އަލ ން  ފަރާތެއް  އެ  އ ނިކ ރެިވއްޖެނަމަ، 

މި   އ ސޫލ ތަްއ،  ހަދާ  ހިމަނައިދެވޭނެ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 
 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  
 މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ ހ އްދަ 

 
ދިވެހި )ހ(  .15 މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ ހ އްދަ  ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  އްޖޭަގިއ  ރާމި 

މަސައްކަތްކ ރާ އޮޑިޓ ކ ރ ާމއި އެޝޫރެންސްެގ ޚިދ މަތްދިނ މ ެގ  
ިގންތިކ ރ މާިއ،  ދިނ މާއި،  ހ އްދަ  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހައި 
މެންބަރ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ެގ އެންމެހައި ކަންކަންކ ރ މ ެގ ބާރ  
ލިބިެގންވަނީ އިންސްޓިޓިއ ޓަށެވެ. އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން 

އޮޑިޓ ކ ރ މާއި ދި  ފެށ މާއެކ ، ޤާނޫނީ  ވެހިރާއްޖޭަގއި 
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ދޫކ ރ މާއި، ހ އްދަ  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް   އެޝޫރެންސްެގ 
ައއި  ކ ރަމ ން  މ އައްސަސާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ  ިގންތިކ ރ މ ަގއި 

 އ ޓަށް ބަދަލ ވީެއވެ. ޓިމަސައްކަތް އިންސްޓި 
)ތިނެްއ(   3މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން   )ށ(  

މަސް ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ އޮޑިޓ ކ ރ މާއި 
އެޝޫރެންސްެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށްޓަކައި ދޫކ ރަންޖެހޭ ހ އްދަތަްއ، 
 ދޫކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމް އިންސްޓިޓިއ ޓ ން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

އެޝޫރެންސްެގ   )ނ(   އޮޑިޓ ކ ރ ާމއި  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
ކައ ންސިލ ން ޚި ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފަރާތްތަކަށް  ދ މަތްދޭ 

ހ ްއދަ  އެ  ފެށ މަށްފަހ ،  ދޫކ ރަން  ހ އްދަ  މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ 
އޮޑިޓ ކ ރ ާމއި  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނ ލައި  ހޯދ މަކާ 

 އެޝޫރެންސްެގ ޚިދ މަތް ދީެގންނ ވާނެެއވެ. 
ޤާނޫނީ   )ރ(   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  އެޝޫރެންސްެގ  މި  އޮޑިޓ ކ ރ މާއި 

އޮޑިޓަރ ން"  "ލައިސަންސްޑް  ކިޔާނީ  ފަރާތްތަކަށް  ޚިދ މަތްދޭ 
 ނެވެ. 

ދަށ ން  )ބ(   ޤާނޫނ ެގ  މި  ފެށ މަށްފަހ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 
ހ އްދަ   ހަމައަށް، މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ  ތާރީޚާ  ފަށާ  ދޫކ ރަން 

ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ެއޝޫރެންސްެގ  އޮޑިޓ ކ ރ ާމއި  ޤާނޫނީ 
ދަށ ން  ހ އްދަިއެގ  ދޫކޮށްފައިވާ  މ ައއްސަސާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ 

ފަރާތަށް ޙަމަސައްކަތްކ ރ މ ެގ   ލިބިފައިވާ  ހ އްދައެއް  ެއ  އްޤ ، 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

)ހައެއް(   6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން   )ޅ(  
ސް ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚ ަގއި ދައ ލަތ ެގ މ އައްސަސާތަކ ން މަ

ޚިދ ަމތް  އެޝޫރެންސްެގ  އޮޑިޓ ކ ރ މާއި  ޤާނޫނީ  ދޫކޮށްފައިވާ 
 ދިނ މ ެގ ހ އްދަތައް ބާޠިލ ީވެއވެ.  
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 ފަސްވަނަ ބާބ  
 އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ ކައ ންސިލް 

 
ޓިޓިއ ޓްެގ ކަންކަން ރާވަިއ ހިންާގނީ އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  އިންސް )ހ(  .16 އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ ކައ ންސިލް  

އެކ ލެިވެގންވަނީ،   ކައ ންސިލް  ތިރީަގއި ކައ ންސިލ ންނެވެ. 
 )ނ ަވއެއް( މެންބަރ ންެގ މައްޗަށެވެ.  9ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ކައ ންސިލ ެގ   (1)   
ޮގތ ަގއި   )ެއކެއް(    1އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  ރައީސްެގ 

 ؛މެންބަރ 
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ކައ ންސިލ ެގ   (2)   

)ެއކެއް(   1ނައިބ  ރައީސްެގ ޮގތ ަގިއ އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ 
 ؛މެންބަރ 

އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ކައ ންސިލ ެގ   (3)   
ޮގތ ަގއި   )ހަތަރެއް(   4އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  މެންބަރ ންެގ 

 ؛މެންބަރ ން
 ؛އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް (4)   
 ؛ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން (5)   
 ދައ ލަތ ެގ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ. (6)   
ސަބަބަކާހ ރެ  )ށ(   ެއއްވެސް  ތެރޭަގިއ،  ދައ ރ ެގ  ކައ ންސިލ ެގ 

ހ ސްވާ   އެ  ހ ސްވެއްޖެނަމަ،  މަޤާމެްއ  އިންތިޚާބ ކޮށްފަިއވާ 
މެންބަރަކ   ތެރެއިން  މެންބަރ ންެގ  ކައ ންސިލ ެގ  މަޤާމަށް 

 60އިންތިޚާބ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، އެ ަމޤާމެއް ހ ސްވާތާ ިގނަވެެގން  
ބާއްވަންވާނެެއެވ.  އިންތިޚާބ   ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ފަސްދޮޅަސް( 

މަ އިންތިޚާބ ވާ  ކައ ންސިލ ެގ  މިޮގތ ން  މ އްދަތަކީ،  ޤާމެއްެގ 
 ހިނަގމ ންދާ ދައ ރ  ނިމެންދެނެވެ. 
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ކައ ންސިލ ގެ މެންބަރ ންގެ  
 ޝަރ ޠ ތައް 

އަންނަނިވި    .17 ކިބައިަގއި  މެންބަރ ންެގ  އިންތިޚާބ ކ ރެޭވ  ކައ ންސިލަށް 
 ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 

 އަދި  ؛ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވ ން )ހ(  
 .އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ ފެލޯ މެންބަރެއް ކަމ ަގިއވ ން (ށ)  

 
 16ކައ ންސިލ ަގއި ހިމެނޭ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .18 ކައ ންސިލ ގެ އިންތިޚާބ  

( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  )1ވަނަ  ނަންބަރާއި،  ވަނަ  ަވނަ 2(   )
މެންބަރ ން ( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  3ނަންބަރާއި، )

އިންތިޚާބ ކ ރާނީ އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ންެގ މެދ ަގިއ ނަާގ  
 .ސިއްރ  ވޯޓަކ ންނެވެ

ކައ ންސިލަށް  )ށ(   އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
އިންތިޚާބ ކ ރ މަށް   6އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ   މެންބަރ ން  )ހައެއް( 

ވަނަ މާއްދާަގއި   37ތަމަ އިންތިޚާބ  ިމ ޤާނޫނ ެގ  ބާއްާވ ފ ރަ
ހަމަވ މ ެގ   މ އްދަތ   ކައ ންސިލ ެގ  އިންތިޤާލީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 )ފަސްދޮޅަސް( ދ ވަސް ކ ރިން ބާއްވަންވާނެއެެވ.  60
އިންތިޚާބ ކ ރ މަށް  )ނ(   މެންބަރ ން  ކައ ންސިލަށް  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

ކަނޑަައޅާ  ކައ ންސިލ ން  ބާްއާވނީ،  އިންތިޚާބ ތައް  ބާއްވާ 
ޮގތ ެގމަތިން،  ެއއްޮގތްވާ  ަގވާއިދާ  އިންތިޚާބ ެގ  އިޢ ލާނ ކ ރާ 

 ކައ ންސިލ ެގ ފަރާތ ންނެވެ. 
އިންސްޓިޓިއ  )ރ(   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ކައ ންސިލަށް ޓް މި  ެގ 

ލ ެގ މެންބަރ ންެގ ދައ ރ  ހަމަވ މ ެގ  އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ކައ ންސި
ކައ ންސި  60 ކ ރިން  ދ ވަސް  ބ  ޚާއިންތި   ލް)ފަސްދޮޅަސް( 

 ބާއްވަންވާނެެއވެ. 
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ އިންތިޚާބ ަގއި ވޯޓ ލެވޭނީ، މި  )ބ(  

އިންތިޤާލީ   37ޤާނޫނ ެގ   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
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)ނ ވަދިހަ( ދ ވަސް ކ ރިން،   90ކައ ންސިލ ެގ ދައ ރ  ހަމަވ މ ެގ  
 ފަރާތްތަކަށެވެ. އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ތިބި 

 
ކައ ންސިލ ގެ މެންބަރ ން މަޤާމ ން  

ފާދިނ މާއި މެންބަރ ކަމ ން  އ  އިސްތި 
 ވަކިވ ން 

އިސްތިއ ފާދޭން  )ހ(  .19 މަޤާމ ން  މެންބަރަކ   ެއއްެވސް  ކައ ންސިލ ެގ 
ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް، ކައ ންސިލ ެގ ރައީސަށް 

 މެންބަރަކ  މަޤާމ ން ވަކިީވއެވެ. ލިޔ މަކ ން އެންގ މ ން، އެ 
އިސްތި )ށ(   މަޤާމ ން  ރައީސް  ފާދޭން  އ  ކައ ންސިލ ެގ 

ލިޔ މަކ ން  ބަޔާންކޮށް ކައ ންސިލަށް  އެކަން  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ، 
 އެންގ މ ން، ކައ ންސިލަށް ލިބ މ ން، މަޤާމ ން ވަކީވީެއވެ. 

މެންބަރ ން،  )ނ(   އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  މެންބަރ ކަމަށް  ކައ ންސިލްެގ 
އަންނަނިވި  ކަމ ަގއި،  ވަކިވީ  މެންބަރ ކަމ ން  ކައ ންސިލ ެގ 

 ޙާލަތްތަކ ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.  
މަރ ވ ން ނ ވަތަ މަޤާމ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަށް   (1)   

 ؛ނ ކ ޅެދޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވ ން
 ؛އިސްތިއ ފާ ދިނ ން (2)   
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ   (3)    ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ގައިވާ  މި 

 ؛މެންބަރ ކަމ ން ވަކިކ ރ ން
މެންބަރެްއެގ   (4)    އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

 ؛ ޝަރ ޠެއް އ ނިވ ން މ ކިބަިއަގއި ހ ރ ން ލާޒި

 3ކައ ންސިލ ެގ  ރެއް ނެތި، ވިދިިވދިެގން  އ ޒ މަޤ ބޫލ    (5)   
 )ތިނެއް( ޖަލްސާއަށް މެންބަރަކ  ހާޒިރ ނ ވ ން. 

 
މެންބަރ ން  )ހ(  .20 ކައ ންސިލ ގެ ދައ ރ   ކައ ންސިލަށް  ދައ ރަކީ،  ކައ ންސިލ ެގ 

 )ތިނެއް( އަހަރ  ދ ވަހެވެ.  3އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  
ކައ ންސިލ ެގ   )ށ(   ތެރެއިން،  ދައ ރ ެގ  ކައ ންސިލ ެގ  ހިނަގމ ންދާ 

މީހަކ   މަޤާމަށް  އެ  ހ ސްެވއްޖެނަމަ،  މަޤާމެއް  މެންބަރެއްެގ 
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 6ހޮވ މަށް އިންތިޚާބ  ބާއްވާނީ ެއ ދައ ރ ެގ ބާކީ އޮތް މ އްދަތ   
ކައ ންސިލ ެގ ދައ ރ  )ހައެއް( މަސްދ ވަހަށްވ ރެ ދިގ  ނަމައެވެ.  

ވެފަިއވަނިކޮށް،   )ހަެއއް(  6ހަމަވާން   ދ ވަހަށް  ަމސް 
ހ ސްވެއްޖެނަމަ،  މަޤާމ   މެންބަރެްއެގ  ކައ ންސިލ ެގ 
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް މެންބަރެއް 

 ޢައްޔަންކ ރާނީ، ކައ ންސިލ ންނެވެ. 
މެންބަރެއްެގ   )ނ(   ކައ ންސިލ ެގ  ތެރޭަގއި  ދައ ރ ެގ  ކައ ންސިލ ެގ 

ނ ވަތަ  މަޤާމ    އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  ކައ ންސިލަށް  ހ ސްވެެގން 
ޢައްޔަންކ ރެވޭ މެންބަރެއްެގ މަޤާމ ެގ މ އްދަތަކީ، އެ މެންބަރަކ  
ކައ ންސިލަށް އިންތިޚާބ ކ ރެޭވ ނ ވަތަ ޢައްޔަންކ ރެވޭ ތާރީޚ ން 

 ފެށިެގން، ކައ ންސިލ ެގ ދައ ރ ެގ ބާކީ އޮތް މ އްދަތެވެ. 
ކަމ ެގ މަޤާމަށް އިންތިޚާބ ކ ރާ އެްއެވސް ރ ކައ ންސިލ ެގ މެންބަ )ރ(  

ދައ ރ   2ވިދިވިދިެގން    ފަރާތަކ ން،  )ދޭއް( 
ައންނަ  ވިދިެގން  ފަރާތަކަށް  ެއ  ފ ރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، 

 ކައ ންސިލ ެގ އިންތިޚާބ ަގއި ާވދައެއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ.  

 

ކައ ންސިލ ގެ ބައްދަލ ވ ން،  
 ޤާނޫނީ ޢަދަދާއި ވޯޓ ދިނ ން 

ޖަލްސާެއއް )ހ(  .21 ޢަދަދަކީ    ެގކައ ންސިލ ެގ  ކައ ންސިލ ެގ  ޤާނޫނީ 
މެންބަރ މެންބަރ ންެގ   ިގނަ  ެއއްބަޔަށްވ ރެ  ންނެެވ. ދެބައިކ ޅަ 

ޖަލްސާައށް  ނިންމޭނީ،  ކަމެއް  އެްއވެސް  ކައ ންސިލ ން  އަދި 
އެ   ންހާޒިރ ވެ ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަޣ ލަބިއްޔަތ 

 ކަމެއް ފާސްވ މ ންނެވެ.  
މަދ ވެެގން މަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ޢަޤާނޫނަށް    މި )ށ(  

ބައްދަލ ވ މެްއ   ކައ ންސިލ ެގ  ފަހަރ   އެއް  މަހަކ  
 ބާއްވަންވާނެެއވެ. 
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ކައ ންސިލ ގެ ޢާންމ  ބާރ ތަކާއި،  
 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ހިންަގއި ބެލެހެއްޓ މަކީ ކައ ންސިލ ެގ ޒިންމާެއކެވެ. އޭެގ  އިންސްޓިޓިއ ޓް    .22
މަސްއޫލިއްޔަތ ެގ ތެރޭަގިއ އަންނަނިިވ  އިތ ރ ން، ކައ ންސިލ ެގ ބާރ ތަކާއި  

 ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 
 އިންޓަރނޭޝަނަލް، ެގ މެންބަރަކަށް ވ މަށްޓަކައި އިންސްޓިޓިއ ޓް  )ހ(  

 އޮންނަ   މެންބަރ ކަން  އެކައ ންޓެންޓްސްެގ  އޮފް  ފެޑަރޭޝަން
 ތެރެިއން   އޯަގނަިއޒޭޝަންތަކ ެގ  އެކައ ންޓަންސީ   ޕްރޮފެޝަނަލް

 ޯއަގނަިއޒޭޝަންތައް  ޤަބޫލ ކ ރާ  ން ޓ އ ޓިއިންސްޓި
ދާއިރާތައް  ،ކަނޑައެޅ ާމއި ހާސިލ ކ ރަންޖެހޭ  ތަޢ ލީމ  

ކަމާގ ޅޭ  ހ އްދަދިނ މާއި،  ދާއިރާތަކަށް  އެ  ކަނޑައެޅ ާމއި، 
 ؛ތައް ބޭްއވޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސައިދިނ ންންއިމްތިޙާ

އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގމަތިން   )ށ(  
ރަޖިސްޓަރީަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކ ެގ ިގންތިތައް ކަނޑަެއޅ މާއި،  

އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ ރަޖިސްޓަރީަގއި އެ ފަރާތްތައް ހިމަނައި، އެ 
 ؛ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓ ން

ސ ޕަަވއިޒްކ ރ މާއި،   )ނ(   އެފިލިއޭޓ ން  ސްޓޫޑެންޓ ންނާއި 
އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި ސްޓޫޑެންޓ ންނާއި   ޮގތ ަގއި  އެފިލިއޭޓ ންެގ 

އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި  ފަރާތްތައް  އެދޭ  ރަޖިސްޓަރީކ ރަން 
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ    ،ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި ފަރާތްތައް  ެއ 

ކަންކަން  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  މެންބަރ ންނަށްވ މަށްޓަކަިއ 
 ؛ކަނޑައެޅ ން 

 މި   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ގައި  މި )ރ(  
 މި  ،ފަރާތްތައް  ރަޖިސްޓަރީވާންޖެހޭ  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި
 އެފަރާތްތަކާމެދ ،  ނ ވެއްޖެނަމަ  ރަޖިސްޓަރީ  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން 
 ފިޔަވަޅ  އެޅ ން. 
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ޮއޑިޓިންގ  ޕްރައިވެޓް   (ބ)   އަދި  ެއކައ ންޓިންގ  ސެކްޓަރެގ 
 ؛ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަނޑައެޅ ން

 މާލީ   ހިސާބ ތަކާއި  މާލީ  ިވޔަފާރިތަކ ެގ  ސެކްޓަރެގ  ޕްރައިވެޓް )ޅ(  
 ވެލ އޭޝަނާބެހޭ   ބޭނ ންކ ރާ  ތަްއޔާރ ކ ރ މ ަގއި   ބަޔާންތައް
 ؛ޢާންމ ކ ރ ން ތައްޔާރ ކޮށް އ ސޫލ ތައް

 ؛ދަށ ން އ ފައްދާ ކޮމިޓީތައް ެއކ ލަވާލ ންމި ޤާނޫނ ެގ  ( ކ)  
ކޮމިޓީެގ    ލޫކީސ މެންބަރެއްެގ ސ ލޫކާ ގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަެއއް،   ( އ)  

އިތ ރަށް ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްޓަކައި އެފަދަ މައްސަލަތައް   ލަފަޔާއެކ ،
  ؛ކަމާބެހޭ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަށް ހ ށަހެޅ މާމެދ  ޮގތެއް ނިންމ ން

ކައ ންސިލ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް އަދާކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ން ނ ަވތަ  ( ވ)  
ކައ ންސިލ ެގ   ނ ވަތަ  ގ ޅޭޮގތ ން  ބާރ ތަކާ  ކައ ންސިލ ެގ 
މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ޒިންމާތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން، ނ ވަތަ ކައ ންސިލް 

ހިންގ މާ ގ ޅޭޮގތ ން، މި ޤާނޫނ ެގ ތަރަހަިއެގ ތެރޭަގިއ ކ ރަންޖެހޭ 
 ން ކ ރ ން.އެހެނިހެން ކަންކަ

ޤާނޫ (މ)   އެކ ލަވާލާެގ  ނ މި  ކައ ންސިލ ން  ޓީތަކ ން މިކޮ  ދަށ ން 
އެ ކަމާގ ޅޭޮގތ ން ލަފާ އެދިްއޖެނަމަ،  ކައ ންސިލ ެގ ލަފަޔަކަށް  

 ؛ ދިނ ން
 ފައިނޭންޝަލް  ބޭނ ންކ ރާނެ  ސެކްޓަރގައި  ޕަބްލިކް )ފ(  

 ޤާނޫނީ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ސްޓޭންޑަޑްތައް  އެކައ ންޓިންގ 
ފަންނީ އެހީތެރިކަން   ފަރާތްތަކަށް  ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ   މަސްއޫލިއްޔަތ  
 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

  ފެންވަރ   މަސަްއކަތ ެގ  މެންބަރ ންެގ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ )ދ(  
 ކަންތައްތައްތަކާއި  ހާސިލްކ ރަންޖެހޭނެ  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި

 އ ސޫލ ތައް  ަވޒަންކ ރެވޭނެ  ބަލައި  ފެންވަރ   މެންބަރ ންެގ
 އަދި  ؛ކަނޑައެޅ ން 
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 ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ތ(  
 .ބޭއްވ ން ޖަލްސާ ޢާންމ  އަހަރީ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ

 
ޓިއ ޓްގެ ސީ.އީ.އޯ  ޓި އިންސް 

ޢައްޔަންކ ރ މާ އަދި ވަސީލަތްތައް  
 ޤާއިމ ކ ރ ން 

މަސް  .23 އަދާކ ރ މަށްޓަކައި  އޫކައ ންސިލ ެގ  ފ ރިހަމައަށް  ލިްއޔަތ ތައް 
ހަމަވ މ ެގ   މ ްއދަތ   ކައ ންސިލ ެގ  ދ ވަހ ެގ   90އިންތިޤާލީ  )ނ ވަދިހަ( 

ޮގތ ެގމަތިން   ެއއްޮގތްވާ  ަގާވއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކ ރިން، 
 ކައ ންސިލ ން އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރަންވާނެެއވެ. 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ދ ވަހ ން   )ހ(   އަދާކ ރަންޖެހޭ  ދ ވަހަށް 
އަދާކ ރ މަށްޓަކައި، ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ )ސީ.އީ.އޯ( ެއއް 

 ؛ޢައްޔަންކ ރ ން
އިންސްޓިޓިއ ޓް ހިންގ މަށްޓަކަިއ ބޭނ ންވާ މ ަވއްޒަފ ން ހޯދ މާއި  )ށ(  

 އަދި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމ ކ ރ ން.

 
އަދާކ ރ މަށް  )ހ(  .24 މާލީ ކަންކަން  ފ ރިހަމައަށް  މަސްއޫލިްއޔަތ   އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

ދެމެދ   އިންސްޓިޓިއ ޓާ  އަދި  ސަރ ކާރާއި  ފައިސާ،  ބޭނ ންވާ 
އިންސްޓިޓިއ ޓަށް  އަހަރަކ   ކޮންެމ  ޢަދަދެްއ  އެއްބަސްވާ 
އިންތިޤާލީ  ދެވޭނީ  މިފައިސާ  ދޫކ ރަންވާނެވެ.  ސަރ ކާރ ން 

 ށެވެ.  ހަމައަ ކައ ންސިލ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ މާ
އިންސްޓިޓިއ ޓަށް އާމްދަނީެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ އެންމެހައި ފަިއސާ  )ށ(  

 ބޭންކް  ހ ޅ ވާފައިވާ  ނަމ ަގއި  ެގޓްއިންސްޓިޓިއ    ޖަމާކ ރަންވާނީ،
ޚަރަދ ތައް   .އެކައ ންޓަށެވެ އެންމެހައި  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

ަގާވިއދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ، މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  
 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

އިންސްޓިޓިއ ޓަށް  )ނ(   ދަތިނ ވާނެޮގތަށް  ހިންގ މަށް  އިންސްޓިޓިއ ޓް 
ބޭންކް  ނަމ ަގއި  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ޖަމާކ ރ މަށް  ފައިސާ  ލިބޭ 
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އެކައ ންޓް ހ ޅ ވ މާިއ، ލިބޭ ފައިސާއިން އިންެވސްޓްކ ރ މ ެގ ބާރ  
 ކައ ންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ހިސާބ ތައް )ރ(   ފައިސާެގ  ޚަރަދާއި ކެ، އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ޕިޓަލް 
ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  ވަކިން އެނޭގނެހެން، ކައ ންސިލ ެގ ފަރާތ ން 

 ަގާވއިދ ން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
ލިބޭނެ  )ބ(   އަހަރަކ   އެ  ކ ރިން،  ފެށ މ ެގ  އަހަރެއް  މާލީ  ކޮންމެ 

ތައްޔާރ ކ ރެވޭ   އެނޭގނެހެން  ަވކިން  ޚަރަދ ތައް  އާމްދަނީއާިއ، 
 ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރަންވާނެެއވެ. ބަޖެޓެއް، 

ބަޔާން  )ޅ(   މާލީ  އަހަރީ  ައހަރެއްެގ  ކޮންމެ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 
ގަވާިއދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ތައްޔާރ ކ ރ މަށްފަހ ، 
ޗާޓަރޑް  ޢައްޔަންކ ރާ  ކައ ންސިލ ން  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ 

އެ އޮޑިޓްކޮށް،  ދަށ ން  ބެލ މ ެގ  ބަޔާން   އެކައ ންޓެންޓެްއެގ 

   ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރަންވާނެެއވެ.
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ އަހަރީ މި މާއްދާެގ )ޅ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ކ(   

މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓްކ ރާ ފަރާތަކީ ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރެއް ނ ަވތަ 
ނިސްބަތްާވ   މެންބަރެއް  އެ  އަދި  މެންބަރެއް  ކޮމިޓީއެްއެގ 

 ވެެގންނ ވާނެެއވެ.  ފަރމަކަށް 
ކޮންމެ   )އ(    އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ފާސްކޮށްފަިއވާ  ކައ ންސިލ ން 

، ރިޕޯޓާއި އިންސްޓިޓިއ ޓް ހިންިގޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  އަހަރެްއެގ ޮއޑިޓް  
މަހ ެގ   ޖޫން  އަހަރ ެގ  އަންނަ  ވަނަ   30ވިދިެގން  )ތިރީސް( 

ވެބްސައިޓ ަގއި  ކައ ންސިލ ެގ  ކ ރިން  ދ ވަހ ެގ 
ކޮޕީ  ރިޕޯޓ ތަކ ެގ  މި  އަދި  ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި އިންސްޓިޓިއ ޓް  މެންބަރ ންނަށާއި،  ެގ 
އިންތިޒާމް ރަޖިސްޓަރީވެ ލިބޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  ފަިއވާ 

 އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ ފަރާތ ން ފަހިކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
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ޮއޑިޓް  )ވ(    ކައ ންސިލ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )އ(  މާއްދާެގ  މި 
ރައްޔިތ ންެގ   ރިޕޯޓ   ހިންިގޮގތ ެގ  އިންސްޓިޓިއ ޓް  ރިޕޯޓާއި 

 މަޖިލީހަށް ފޮނ ވަންވާނެއެވެ.  
އަންނަނިވި  )މ(   ހޯދޭނީ  އާމްދަނީ  އިންސްޓިޓިއ ޓަށް 

 ވަސީލަތްތަކ ންނެވެ. 
 ؛މެންބަރ ން ދައްކާ ޗަންދާއިންސްޓިޓިއ ޓަށް  (1)   
ހ އްދަތަކާިއ   (2)     ދޫކ ރާ  އިންސްޓިޓިއ ޓ ން 

ލިބޭ   ޖޫރިމަނާއިން  ކަނޑަައޅާ  އިންސްޓިޓިއ ޓ ން 
 ؛ފައިސާ

ެއއްޮގތްާވ   (3)    ަގާވއިދ ތަކާ  ޤާނޫނ ތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ދިވެހިރާއްޖޭން   ދިވެހިރާއްޖެިއންނާއި  ޮގތ ެގމަތިން 

 ؛އާއި ސްޕޮންސަރޝިޕްސްބޭރ ން ލިބޭ އެހީ
ހިންާގ (4)      ނަގާ   ކޯސްތަކަށް  އެކިއެކި  އިންސްޓިޓިއ ޓ ން 

 އަދި  ؛ފީތައް
 އާމްދަނީ   ފާސްކޮށްެގން   ކައ ންސިލ ން  އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ  (5)   

 .ފައިސާ ލިބޭ ހަރަކާތްތަކ ން  ހިންާގ ހޯދ މަށް
އިޚްތިޔާރ  އިންސްޓިޓިއ ޓަށް މާލީ އިދާރާތަކ ން ފައިސާ ހޯދ މ ެގ   )ފ(  

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ ރައ ސ ލްމާލާއި މ ދާ ރަްއކާތެރިކ ރ މ ެގ ޮގތ ން  )ދ(  

އިންސްޓިޓިއ ޓަށް  ބާރ   ކ ރ މ ެގ  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ކައ ންސިލ ެގ   )ތ(   ބައްދަލ ވ މަކަށް  ކޮންމެ  ކައ ންސިލ ެގ 
މެންބަރ ންނަށް ހާޒިރީ އެލަވަންސެއް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. މި 
ބަޖެޓާއެކ   ދައ ލަތ ެގ  އަހަރެއްެގ  ކޮންމެ  އެލަވަންސް، 

 ފާސްކ ރަންވާނެެއވެ. 
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 ހަވަނަ ބާބ  
 ކޮމިޓީތައް 
 

އަދާކ ރ މަށްޓަކައި ކައ ންސިލ ން ޙަވާލ ކ ރާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   )ހ(  .25 ކައ ންސިލ ގެ ކޮމިޓީތައް 
 އަންނަނިވި ކޮމިޓީތައް ކައ ންސިލ ން އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. 

 ؛މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ކޮމިޓީ (1)   
 ؛އެކަޑަިމކް ކޮމިޓީ (2)   
 ؛ސ ލޫކީ ކޮމިޓީ (3)   
 ؛އެޕީލް ކޮމިޓީ (4)   
 އަދި ؛ ޓެކްނިކަލް އެންޑް ސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމިޓީ (5)   
 އެޑްމިޝަންސް އެންޑް ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީ.  (6)   
 3ކައ ންސިލަށް މެންބަރ ން އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ތާރީޚ ން ފެށިެގން   )ށ(   

ޤާނޫނ ަގއި   މި  ތެރޭަގިއ،  ދ ވަހ ެގ  މަސް  )ތިނެއް( 
ފަރާތ ން  ކައ ންސިލ ެގ  ކޮމިޓީތައް  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. 
ކައ ންސިލ ެގ   )ނ(   ކޮމިޓީތަކަށް  އ ފަްއދާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ   ކައ ންސިލ ެގ  ނ ވަތަ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
ކައ ންސިލަށް  ބާރ   ނަގ ލ ކ ރ މ ެގ  ބައެއް  ތެރެއިން 

ކ ރާ   ކޮމިޓީތަކ ން  ނަަމވެސް،  މަސައްކަތްތައް ލިބިެގންެވއެވެ. 
 ކައ ންސިލ ން ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގމަތިން މ ރާޖަޢާކ ރަންވާނެެއެވ. 

ލ ކ ރ މަށްޓަކައި މި މާއްދާަގއި ހާސިމި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދ ތައް   )ރ(  
ކޮމިޓީތައް  އެހެނިހެން  އިތ ރ ން  ކޮމިޓީތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ކައ ންސިލަށް   ބާރ   ައދި އެކ ލަވާލ މ ެގ  ލިބިެގންެވއެވެ. 
ފަރާތ ން  ކައ ންސިލ ެގ  ކޮމިޓީތަކަށް  އެކ ލަވާލާ  މިފަދައިން 
ޢައްޔަންކ ރ މ ެގ  މެންބަރ ން  މަތިން  އ ސޫލެްއެގ  ކަނޑައަޅާ 

 އިޚްތިޔާރ  ކައ ންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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ހިމެނޭ  )ބ(   ކޮމިޓީތަކ ަގިއ  ެއކިއެކި  އ ފައްދާ  ކައ ންސިލ ން 
ތެރެއިން   ފިޔަަވއި،  މެންބަރ ންެގ  ސީ.އީ.ޯއ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

ދައ ރަކީ،   މަޤާމ ެގ  މެންބަރ ންެގ  އެހެނިހެން  ކޮމިޓީތަކ ެގ 
ޢައްޔަންކ ރާ  މެންބަރ ން  ކޮިމޓީއަށް  ފަރާތ ން،  ކައ ންސިލ ެގ 
ހަމަވަންދެންނެވެ.   ދައ ރ   ކައ ންސިލ ެގ  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން 
ތެރެއިން  ދައ ރ ެގ  ހިނަގމ ންދާ  ކައ ންސިލ ެގ  ، އެޮގތ ން 

ކައ ންސިލ ެގ  ހ ސްވެެގން،  ަމޤާމ   މެންބަރެްއެގ  ކޮމިޓީއެްއެގ 
މަޤާމ ެގ   މެންބަރ ންެގ  ޢައްޔަންކ ރާ  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތ ން 

 ދައ ރަކީ، ކައ ންސިލ ެގ ދައ ރ ެގ ބާކީ އޮތް މ އްދަތެވެ. 
ކަނޑަައޅާ  )ޅ(   ކައ ންސިލ ން  އަދާކ ރަން  ފަރާތ ން  ކޮމިޓީތަކ ެގ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ކޮމިޓީތަކ ން އަދާކ ރަންވާނެއެވެ. 
ބާރ ތަކާއި  )ކ(    ކޮމިޓީތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  މި 

ކޮމިޓީ   މަޤްޞަދ ތަކާއި  އެކ ލަާވލާނެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާިއ، 
އިޖ ރާ  ޮގތާއި  ހަދާ އަހިންާގނެޮގތ ެގ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ތ  

 ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

ފައިނޭންސް  މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް  
 ކޮމިޓީ 

ގ ޅޭޮގތ ން    ހިންގ މ ަގާއއި،  އިންސްޓިޓިއ ޓް  .26 ކަންތައްތަކާ  މާލީ 
ލަފަޔާއި އެންޑް  ދިނ މަށް    އިރ ޝާދ   ކައ ންސިލަށް  މެނޭޖްމަންޓް 
 ކައ ންސިލ ން އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ.  ފައިނޭންސް ކޮމިޓީެއއް 

 
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ ފަރާތ ން ހ ްއދަދޭ އެކިެއކި ކޯސްތަކަށް ހ ްއދަދިނ މާއި،   .27 އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީ 

ހިންގ މަށާއި،   ކޯސްތައް  އެކިެއކި  ހިންާގ  ފަރާތ ން  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 
ދޫކ ރާ   ފަރާތ ން  ސެޓްފިކެޓްތައް  އެކަޑަމިކް  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

ކޮމިޓީއެްއ   އެކަޑަމިކް  ފަރާތ ން  ކައ ންސިލ ެގ  ދޫކ ރ މަށްޓަކައި 
 އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. 
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މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް  )ހ(  .28 ސ ލޫކީ ކޮމިޓީ 
ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް  ޚިލާފ ވެފައިާވ  މެންބަރަކ   ކޮންޑަކްޓްއާ 
ނ ވަތަ   ގ ޅިެގން  ޝަކ ާވއަކާ  ހ ށަހަޅާ  ފަރާތ ން  މެންބަރެއްެގ 

އަށް އަިމއްލަައށް ފެނިެގން ބަލައި މައްސަލައަކާ  އިންސްޓިޓިއ ޓް 
މައްސަލަތަ އެ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ  ގ ޅިެގން،  ، އް 

ކައ ންސިލަށް  ފިޔަވަޅ ތައް  ފެންނަ  އަޅަން  މެންބަރ ންނާމެދ  
ކޮމިޓީެއއް  ސ ލޫކީ  އެކ ލަވާލެވިފައިާވ  ހ ށަހެޅ މަށް 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 
ސ ލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅޭ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފ ވ މ ެގ   )ށ(  

ޮއޑިޓިންގ   އަދި  ެއކައ ންޓިންގ  މައްސަލަތަކާިއ، 
ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި ކަމާ ގ ޅ ންހ ރި އެހެނިހެން ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި 

ަގވާއިދ ތަކާ   ހަދާފައިާވ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ޚިލާފ ވ މ ެގ  މި 

ސ ލޫކީ   ގ ޅޭޮގތ ން  މެންބަރ ންނާއި މައްސަލަތަކާ  ކޮމިޓީއަށް 
ފަރާތްތަކާ  އެ  ހާޒިރ ކޮށް،  ފަރާތްތައް  އެހެނިހެން  ކަމާގ ޅޭ 
އަންނަނިވި   ތަޙްޤީޤ ކޮށް  މައްސަލަތައް  އެފަދަ  ސ ވާލ ކޮށް، 
އެ  އެޅ މަށްޓަކައި،  ފަރާތ ން  ކައ ންސިލ ެގ  ފިޔަވަޅ ތައް 
މައްސަލަެއއް ކައ ންސިލަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ބާރ  ސ ލޫކީ ކޮމިޓީއަށް 

 ބިެގންެވއެވެ. ލި
 ؛ނަސޭހަތްދިނ ން ނ ވަތަ އިންޒާރ ދިނ ން  (1)   
މެންބަރަކ     (2)    އެ  މެންބަރ ކަމ ން،  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

މެންބަރ ކަމ ން  މ ްއދަތަކަށް  ަވކި  ވަކިކ ރ ން، ނ ވަތަ 
 ؛އެ މެންބަރަކ  ސަސްޕެންޑްކ ރ ން

އެކައ ންޓަންސީ    (3)    މ އްދަތަކަށް  ޕްރޮފެޝަންަގިއ  ވަކި 
 ؛މަސައްކަތްކ ރ ން މަނާކ ރ ން

ކައ ންސިލ ެގ ފަރާތ ން ކަނޑަައޅާ ޕްރޮްގރާމެއް ނ ވަތަ    (4)   
 ؛ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ފ ރިހަމަކ ރ މަށް އެންގ ން
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ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފ ވ ން ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ    (5)   
ކ ށެއްކ ރިކަން    32 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އެކަމ ެގ   ސާބިތ ެވްއޖެނަމަ،  ކައ ންސިލަށް 
ފަރާތްތައް   އެ  ބަލައި   5,000/-ކ ޑަބޮޑ މިނަށް 

ރ ފިޔާއާއި   )ެއއްލަްއކަ(    100,000/-)ފަސްހާސް( 
 ؛ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ެގ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

އެހެން   (6)    ތަޙްޤީޤީ  ކަމަކީ،  ކޮށްފައިވާ  މެންބަރަކ  
ކަެމްއ   ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  އިޚްތިޞާޞްެގ  އިދާރާެއއްެގ 
އެފަދަ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ،  ކޮމިޓީއަށް،  ކަމަށް 
އިދާރާތަކަށް   އެހެނިހެން  ތަޙްޤީޤީ  މައްސަލަތައް 

 ހ ށަހެޅ މާމެދ  ޮގތެއް ނިންމ ން. 
 

  ނިންމ މަކާ   ނިންމާ  ނ ވަތަ ކޮމިޓީއަކ ން ކައ ންސިލ ން   އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  .29 އެޕީލް ކޮމިޓީ 
  އެކ ލަވާލެވޭ   އެޕީލްކ ރ މަށްޓަކައި  ހިތްހަމަ ނ ޖެހޭނަމަ، މެންބަރ ން  މެދ 
 . އޮންނަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީެއއް އެޕީލް
 

  އެންޑް   އެޑްމިޝަންސް 
 ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީ 

  ރަޖިސްޓަރީވ މަށްޓަކައި   ޮގތ ަގއި  މެންބަރެްއެގ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  .30
  ، ކަނޑައެޅ މާއި   ޝަރ ޠ ތައް  އ ސޫލ ތަކާއި  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ
  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް  އޮޑިޓްކ ރ މަށްޓަކައި  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

  އެޑްިމޝަންސްއާއި   ،ހިންގ މާއި   ރާވައި  ކަންކަން  އެންމެހާ  ދޫކ ރ މ ެގ
 އެޑްމިޝަންސް  ކ ރ މަށް  ކަންތައްތައް  އެހެނިހެން  ގ ޅޭ  ލައިސަންސިންގއާ

 ކައ ންސިލ ން ެއކ ލަވާލަންވާނެެއވެ.  ކޮމިޓީއެއް ލައިސަންސިންގ  އެންޑް
 

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ސްޓޭންޑަޑްސް  
 ކޮމިޓީ 

މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ދިމާވާ   .31
މައްސަލަތައް ޙައްލ ކ ރ މަށާއި، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ެގ އެކައ ންޓިންގ އަދި  
އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި  



 

 

 

 

 

 

 28 

ސްޓޭންޑަޑްސް  އެންޑް  ޓެކްނިކަލް  ކޮމިޓީެއއް  އެކ ލަވާލެވޭ   
 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 

 ހަތްވަނަ ބާބ  
 މަނާ ކަންތައްތައް 

 
އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ ނަން  

ނަހަމަގޮތ ގައި ބޭނ ންކ ރ މާއި،  
ޗާޓަރޑް އެކައ ންޓަންސީގެ  

 ސަނަދ  ދޫކ ރ ން 

ހިނދަކ ، ެއއްވެސް    މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  .32
 . އަންނަނިވި ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ  ފަރާތަކ ން

ެއއްފަދަ އިންސްޓިޓިއ ޓް  )ހ(   ެއއާ  ނ ވަތަ  ސިއްކަ  އަދި  ނަން،  ެގ 
ޮގތ ން  ރަމްޒ ކޮށްދިނ މ ެގ  އިންސްޓިޓިއ ޓް  އެްއޗެއް 

 ނ ވަތަ ؛ ބޭނ ންކ ރ ން
ެއއްވެސް ސެޓްފިކެޓެއް ފަންނީ ސަނަދ    )ށ(   ދޫކ ރ މ ގައި، ނ ވަތަ 

ނ ަވތަ  ރަމްޒ ކޮށްދިނ މ ެގޮގތ ން  އިންސްޓިޓިއ ޓް  ދޫކ ރ މ ަގއި 
ފަރާތެްއކަން  ރެިގއ ލޭޓްކ ރާ  ެއކައ ންޓެންޓ ން  ޗާޓަރޑް 
އިންސްޓިޓިއ ޓް  ކަމެއް  ެއއްވެސް  ޮގތ ން  ދައްކ ަވއިދިނ މ ެގ 

 ކ ރ ން.  ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކ ން
 

ހ އްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް  
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކ ން  
 ލިޔ ންތަކ ގައި ސޮއިކ ރ ން 

ޗާޓަރޑް އެކައ ންޓެންޓެްއެގ ހައިސިްއޔަތ ން ސޮިއކ ރަންޖެހޭ ލިޔ މެއްަގއި    .33
ފަރާތަކ ން  އެހެން  ފިޔަވައި  މެންބަރެއް  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

 ސޮއިކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ.  
 

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި  ޖިނާއީ  
 އިތ ރ  ފިޔަވަޅ  އެޅ ން 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއް    33ވަނަ މާއްދާއާއި    32މި ޤާނޫނ ެގ    .34
ކ ށް  ޖިނާއީ  ހިމެނޭ  ޢަމަލެއްަގއި  އެ  ކޮށްފިނަމަ،  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް 

ކައ ންސިލ ން  ޤ ތަޙްޤީ މ އައްސަސާއަކަށް  ކަމާބެހޭ  ކ ރ މަށް 
މި  ފަރާތަކާމެދ   ހިންާގފައިވާ  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  އަދި  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ފިޔަވަ ޮގތ ެގމަތިން  ކައ ންސިލަށް ޤާނޫނ ަގިއވާ  ބާރ   އެޅ މ ެގ  ޅ  
 ލިބިެގންެވއެވެ.  

 
އޮޑިޓް އަދި އެޝޫރެންސްގެ  

 ފަރާތްތައް   ޚިދ މަތްދޭ 
އޮޑިޓް އަދި އެޝޫރެންސްެގ ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަން ނ ވަތަ ޗާޓަރޑް  )ހ(  .35

ފަ ފަރއެކައ ންޓެންޓެްއެގ  ނ ވަތަ  ބްރާންޗެްއ  ރމެއް  މ ެގ 
ހަދާ ، ޤާއިމ ކ ރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ. 
އް ނ ަވތަ އޮޑިޓް އަދި އެޝޫރެންސްެގ ޚިދ މަތްދޭ އަމިއްލަ ފަރ ދެ )ށ(  

ޓް އަދި އެޝޫރެންސްެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރމެއްެގ މަސައްކަތް ޑިއޮ
މި ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ،   ކ ރާ އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރެއް

ކައ ންސިލަށް  ބާރ   އެޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅ   މެދ   މެންބަރަކާ  އެ 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ފަރމެއް )ނ(   ޚިދ މަތްދޭ  އެޝޫރެންސްެގ  އަދި  ޤާނޫނާ   އޮޑިޓް  މި 
އެ ބާރ    މަކާމެދ ފަރ  ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ،  އެޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅ  

 ކައ ންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
 

ހެޔޮ ނިޔަތ ގެ މައްޗަށް ބިނާވާ  
 ޢަމަލ ތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނ ން 

މި ޤާނޫނ ، ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެްއ ނ ވަތަ މި    .36
ނޯޓި އެްއވެސް  ދެވިފައިވާ  ދަށ ން  ިއރ ޝާދެއް،    ހެއްޤާނޫނ ެގ  ނ ވަތަ 

ކައ ންސިލ ެގ ފަރާތ ން ނ ވަތަ އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މ ަވއްޒަފ ންެގ ފަރާތ ން 
އެހެނިހެން   އ ފައްދާފަިއާވ  ކައ ންސިލ ން  ކޮމިޓީާއއި  ސ ލޫކީ  ނ ވަތަ 
ކޮމިޓީތަކ ެގ ފަރާތ ން ދީފައިަވނީ ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި ކަމަށްވާނަމަ، އެކަމާ 

ޖިނާއީ ނ ވަތަ އެހެންެވސް ދަޢ ވާެއއް  ގ ޅިެގން ެއއްެވސް މަދަނީ ނ ވަތަ  
އެ ފަރާތެްއެގ މަްއޗަށް އ ފ ލ މ ެގ ޙައްޤ  ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިެގނެްއ  

 ނ ވެެއވެ. 
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 އަށްވަނަ ބާބ  
 އިންތިޤާލީ މާއްދާތައް 

 
ޓިޓިއ ޓްގެ އިންތިޤާލީ  އިންސް 

 ކައ ންސިލް 
ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން  )ހ(  .37 މި ޤާނޫނ  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

ފ ރަތަމަ   ހިނާގ  ދ ވަހ ެގ    4ފެށިެގން  އަހަރ   )ހަތަރެއް( 
 ހިންަގމ ން ެގންދާނީ އަންނަނިވި  އިންސްޓިޓިއ ޓްމ އްދަތ ަގިއ،  

އިންތިޤާލީ  އެކ ލަވާލާ  ހިމެނޭޮގތ ން  ފަރާތްތައް 
 ކައ ންސިލަކ ންނެވެ.  

 ؛އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް (1)   
 ؛ދައ ލަތ ެގ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ (2)   
 ؛ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން (3)   
ޖެނެރަލް   (4)    އޮޑިޓަރ  އޮފީހ ން  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ 

 ؛)ދޭްއ( މެންބަރ ން 2ޢައްޔަންކ ރާ 
ޕްރައިވެޓް   (5)    ތެރެއިން  ޕްރޮފެޝަންެގ  އެކައ ންޓަންސީ 

ތެރެއިން  މީހ ންެގ  މަސަްއކަތްކ ރާ  ސެކްޓަރަގއި 
ޢަްއޔަންކ ރާ   ޖެނެރަލް  )ހަތަރެއް(    4އޮޑިޓަރ 

 މެންބަރ ން.  
އިންތިޤާލީ ކައ ންސިލ ަގއި ހިެމނޭ މެންބަރ ންެގ ކިބައިަގއި، މި  )ށ(  

މާއްދާަގއި    17ޤާނޫނ ެގ   ޝަރ ވަނަ  ތައް ޠ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
 ފ ރިހަމަވ ން ލާޒިމެއްނޫނެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޤާލީ ކައ ންސިލ ެގ   )ނ(  
 ރައީސަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެއވެ.  

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޤާލީ ކައ ންސިލ ެގ   )ރ(  
މެންބަރ ންެގ   ކައ ންސިލ ެގ  އިންތިޤާލީ  ރައީސަކީ،  ނައިބ  
ތެރެއިން، އެ މެންބަރ ންެގ ސިއްރ  ވޯޓަކ ން ހޮވާ ކައ ންސިލ ެގ  

 މެންބަރެކެވެ.  
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ފަށާތާ   )ބ(   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ދ ވަހ ެގ  )އެކާވީސް(    21މި 
އިންތިޤާލީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  ިމ  ތެރޭަގއި 

 ެއކ ލަވާލަންވާނެެއވެ.   ލްކައ ންސި
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޤާލީ ކައ ންސިލ ެގ   )ޅ(  

ދައ ރ ެގ ތެރޭގައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތ ން ކައ ންސިލަށް 
ކައ ންސިލ ެގ  ޢައްޔަންކ ރާ   އ ޒ ރަކާއެކ   މަޤ ބޫލ   ފަރާތްތައް، 

މެންބަރ ކަމ ން ވަކިކ ރ މ ެގ ބާރ  ކައ ންސިލަށް ލިބިެގންެވެއވެ.  
ކަނޑަައޅާފަިއވާ   ކައ ންސިލ ން  ވަކިކ ރެވޭނީ  މެންބަރަކ  
އ ސޫލ ތަކާ ެއްއޮގތަށެވެ. މި ފަދައިން އިންތިޤާލީ ކައ ންސިލ ެގ  

ހ ސްާވތާ   މަޤާމެއް  ދ ވަހ ެގ    21މެންބަރެއްެގ  )އެކާވީސް( 
މެންބަރ ން  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  މަޤާމަކަށް  އެފަދަ  ތެރޭަގިއ، 

 ޢައްޔަންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 ބާބ    ނ ވަވަނަ 
 އެހެނިހެން 
 

މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   )ހ(  .38 ގަވާއިދ  ހެދ ން 
ބާރ    ހެދ މ ެގ  އ ސޫލ ތައް  ކައ ންސިލަށް ަގާވއިދ ތަކާ 

ކަންކަމ ެގ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  މި  ލިބިެގންެވއެވެ. 
ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި  އިތ ރ ން 
ގަވާއިދ ތައް  އެހެނިހެން  ހަދަންޖެހޭ  ޮގތ ން   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

 ހެދ މ ެގ ބާރ  ކައ ންސިލަށް ލިބިެގންެވއެވެ.  
ޤާނޫނ ަގއި   (1)    ޮގތ ެގމަތިން މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކައ ންސިލަށް މެންބަރ ން އިންތިޚާބ ކ ރ މާއި މެންބަރ ން 
 ؛މަޤާމ ން ވަކިކ ރ މާގ ޅޭ ަގވާިއދ 
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ތަޙްޤީޤ ތަްއ   (2)    އެކިއެކި  ކ ރެޭވ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
އ ފައްދާ   ކައ ންސިލ ން  ކައ ންސިލަށާިއ،  ކ ރ މ ަގއި 

ކޮމިޓީތަކަށް   ބަޔާންކ ރާ  އެކިއެކި  ބާރ ތައް  ލިބިެގންވާ 
 ؛ަގާވއިދ 

ބޭނ ންާވ   (3)    މެންބަރަކަށްވ މަށްޓަކަިއ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 
ތަޖ ރިބާއާގ ޅޭ   ތަމްރީނ ތަކާއި  ސަނަދ ތަކާއި  ތަޢ ލީމީ 
ގ ޅޭޮގތ ންނާިއ   ކަނޑައެޅ ާމ  އ ސޫލ ތަްއ 

ތަކ ެގ  ންއިންސްޓިޓިއ ޓްެގ ފަރާތ ން ހ އްދަކ ރާ އިމްތިޙާ
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ    ،ފެންވަރ  ކަނޑައެޅ މ ެގ ޮގތ ންނާއި

އިމްތިޙާ އ ސޫލ ތަްއ  ންފަރާތ ން  ބޭއްވ މާބެހޭ  ތައް 
ކަނޑައެޅ މާ ގ ޅޭޮގތ ންނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ން  
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ   ޤަބޫލ ކ ރ މ ަގއި  ސަނަދ ތައް  ހޯދާ 

 ؛ފަރާތ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތ ެގ ަގާވއިދ 
ޮގތ ަގިއ  (4)    މެންބަރެއްެގ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

ރަޖިސްޓަރީވ މަށްޓަކައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތަކާިއ  
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ   ކަނޑަެއޅ މަށާިއ،  ޝަރ ޠ ތައް 
މެންބަރ ންެގ  އަދި  މެންބަރަކަށްވ މަށްޓަކައި 
ފީތައް   ދައްކަންޖެހޭ  ހިމެނ މަށްޓަކަިއ  ިގންތިތަކ ަގއި 

 ؛ބަޔާންކ ރާ ަގވާއިދ  
ޮގތ ެގމަތިން،   (5)    މެންބަރަކަށްނ ވާ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

ޮގތ ަގިއ  ެގ  ބިޒްނަސް"  އިން  "އެކައ ންޓެންޓްސް 
ފަރާތްތަކާއި،   ރަޖިސްޓަރީވާންޖެހޭ  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި 
މިންަގނޑާިއ،   ިގންތިތަކާއި، ސ ލޫކީ  ފަރާތްތަކ ެގ  އެ 

 ؛އަދި ސީ.ޕީ.ޑީ ބަޔާންކ ރާ ަގާވއިދ 
ބައިވެރިކ ރެވޭނެ   (6)    ސްޓޫޑެންޓ ން  އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި 

ގ ޅޭޮގތ ންނާިއ،   ކަނޑައެޅ ާމ  އ ސޫލ ތައް 
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ފަރާތްތަކ ން  ބައިވެރިވާ  ޮގތ ަގއި  ސ ޓޫޑެންޓ ންެގ 
 ؛ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ ަގވާއިދ  

މިންަގނޑ   (7)    ސ ލޫކީ  މެންބަރ ންެގ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 
 ؛ހިފެހެއްޓ މާއި ބެލެހެއްޓ މާބެހޭ ަގާވއިދ 

ކ ރެޭވ  (8)    ސެކްޓަރަގިއ  ޕްރައިވެޓް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
ތަބާވާންޖެހޭ  ކ ރ މ ަގިއ  އޮޑިޓްތައް  ޤާނޫނީ  އެކިއެކި 

 ؛އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތައް ބަޔާންކ ރާ ަގާވއިދ 
ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ލައިސަންސްޑް އޮޑިޓަރ ންެގ ޮގތ ަގއި   (9)   

ހ އްދަ  އެ  ދިނ މާއި  ހ އްދަ  މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ 
އެޝޫރެންސްެގ   އަދި  އޮޑިޓް  ބާޠިލ ކ ރ މާއި، 
ޚިދ މަތްތައް ދޭ ފަރާތްތައް ިގންތިކ ރ މާބެހޭ އ ސޫލ ތަްއ  

 ؛ބަޔާންކ ރާ ަގވާއިދ  
ދައ ރާިއ،  ޓް އިންސްޓިޓިއ  (10)    އޮފީހ ެގ  ސީ.އީ.ޯއެގ  ެގ 

އެހެނިހެން  އޮފީހ ެގ  ައދި  ޒިންމާތަކާިއ،  ބާރ ތަކާއި، 
 ؛މ ވަްއޒަފ ންެގ ަވޒީފާެގ ކަންކަމާބެހޭ ގަވާއިދ 

އަމިއްލަ  (11)    ޚިދ މަތްދޭ  އެޝޫރެންސްެގ  އަދި  އޮޑިޓް 
މ ތައް، ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ހިންގ މާގ ޅޭ  ފަރފަރ ދ ންނާއި  

 އަދި؛ އިޖ ރާއަތ  ބަޔާންކ ރާ ަގވާއިދ 
އެހެނިހެން  މި   (12)    ހަދަންޖެހޭ  ގަވާއިދ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ކަންކަމާ ގ ޅިެގން ހަދަންޖެހޭ ަގާވއިދ ތައް. 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ އެންމެހައި ަގާވއިދ ތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަން  )ށ(  

ފަށާނީ އެ ަގާވއިދ ތައް ކައ ންސިލ ެގ ފަރާތ ން ފާސްކޮށް، ެއ 
ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ަގާވއިދ ތަްއ  
 ފެށިެގންނެވެ. 

 ހަދައި  ގަވާއިދ ތައް  އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭ ެގ ދަށ ން  މި ޤާނޫނ  )ނ(  
 ހިންާގނީ ކައ ންސިލ ންނެވެ.  
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ތެރޭަގއި  )ރ(   މ އްދަތެްއެގ  ވަކި  މާއްދާއަކ ން  އެހެން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
މާއްދާަގިއ ހަދަން   މި  ފިޔަަވއި،  ަގވާިއދ ތައް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

މަރ ހަލާ  އިންތިޤާލީ  ަގާވއިދ ތަްއ  އެހެނިހެން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
ޢާންމ ކޮށް   90ނިމ މ ެގ   ހަދައި،  ކ ރިން  ދ ވަސް  )ނ ވަދިހަ( 

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 
 

ޤާނޫނަށް    .39 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  ފާސްވެ، ތަޞްދީޤ ކޮށް މި  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން 
   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިެގންނެވެ.

 
ކަމެއް މ  ލާޒި  ޤާނޫނ ން  މި  ،ފެށ މާއެކ   މަލ ކ ރަންޢަ  ޤާނޫނަށް  މި  .40 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނ ން    ކ ރާ 

  މި   އިސްކަންދޭނީ  ،ކަނޑައަޅާފަިއވީނަމަވެސް   ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން
 .ޤާނޫނަށެވެ

 
ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން   .41 މާނަކ ރ ން  ލަފްޒެްއ  ނ ވަތަ  ޢިބާރާތެއް  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

އަންނަނިިވ   ދޭހަނ ވާހާހިނދަކ ،  މާނައެއް  އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން 
ެއ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް   ،ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް ދީފައިެއވަނީ

 ތިރީަގއި ދީފަިއެއވާ މާނަކ ރ މެވެ. 
"އިންސްޓިޓިއ ޓް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އިންސްޓިޓިއ ޓް އޮފް  )ހ(  

ޗާޓަރޑް ެއކައ ންޓެންޓްސް ޮއފް ދަ މޯލްޑިވްސްެގ ނަމ ަގއި މި 
ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ތަންފީޛ ކ ރ މަށް އ ފައްދާ އިންސްޓިޓިއ ޓަށެވެ. 
އެވަނީ،  )ށ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ެއކައ ންޓެންޓް"  "ޗާޓަރޑް 

 އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މެންބަރ ކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 
"އެސޯސިއޭޓް މެންބަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އެސޯސިޭއޓް  )ނ(  

އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއާވ  މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި  
 ފަރާތްތަކަށެވެ. 
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ޮގތ ަގއި   ""ފެލޯ )ރ(   މެންބަރެއްެގ  ފެލޯ  ެއަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް 
 އިންސްޓިޓިއ ޓްަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  )ބ(   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ސްޓޫޑެންޓ ން" 
އޮންނަ  މެންބަރ ކަން  އެކައ ންޓެންޓްސްެގ  އޮފް  ފެޑަރޭޝަން 

އޯަގ އެކައ ންޓަންސީ  ނައިޒޭޝަނެްއެގ  ޕްރޮފެޝަނަލް 
ނ ވަތަ   ކޯހެއްަގއި  އެކައ ންޓަންސީ  ޕްރޮފެޝަނަލް 
އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ ފަރާތ ން ހިންގ މަށް ހ އްދަކޮށްފަިއވާ ކޯހެއްަގިއ 
ކޯހެއް  އެފަދަ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ެގ  ބައިވެރިވެފަިއވާ 

 ފ ރިހަމަކ ރަމ ންދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  
ކަމަށް   )ޅ(   އިންޓަރނޭޝަނަލް "އެފިލިއޭޓ ން"  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި 

އޮންނަ  މެންބަރ ކަން  އެކައ ންޓެންޓްސްެގ  އޮފް  ފެޑަރޭޝަން 
އޯަގނައިޒޭޝަނެްއެގ   އެކައ ންޓަންސީ  ޕްރޮފެޝަނަލް 

ންތަކ ން ޙާޕްރޮފެޝަނަލް އެކައ ންޓަންސީ ކޮލިފިކޭޝަންެގ އިމްތި
ހިންގ މަށް  ފަރާތ ން  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  ނ ވަތަ  ފާސްވެފަިއވާ 

އިމްތިހ އް ކޯހެއްެގ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ންތަކ ން ޙާދަކޮށްފަިއވާ 
ޯއަގނަިއޒޭޝަނެްއެގ   ެއ  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކ ެގ  ފާސްވެފަިއވާ 

 މެންބަރ ކަން ހޯދާފައިނ ވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  
ެއަވނީ،  )ކ(    ބ ނެފައި  ބިޒްނަސް" ކަމަށް  "އެކައ ންޓެންޓްސް އިން 

މާލީ  ވިޔަފާރިތަކ ެގ  ސެކްޓަރެގ  ޕްރަިއވެޓް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ހިސާބ ތަކާއި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރ  ކ ރ މާިއ، މިނޫންވެސް 

 މާލީ މަސައްކަތްތައް ކ ރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  
ކަމަށް   )އ(    އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ  "ކައ ންސިލް"  އެވަނީ،  ބ ނެފައި 

 ކައ ންސިލަށެވެ. 
"ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ކައ ންސިލ ެގ  )ވ(   

ކައ ންސިލ ެގ   ހިމެނޭޮގތަށް  ރައީސް  ނައިބ   ރައީސާއި 
 މެންބަރ ންނަށެވެ.
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ދަށ ން  )މ(   ޤާނޫނ ެގ  މި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ރަޖިސްޓަރީ" 
ލާޒި ބެލެހެއްޓ ން  ފަރާތ ން  ކޮށްފައިާވ  މ އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

 ރަޖިސްޓަރީއަށެވެ. 
އެވަނީ" )ފ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ައދި   ،ޕްރެކްޓިސްކ ރ ން"  އޮޑިޓް 

 އެޝޫރެންސްެގ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށެވެ.
ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ެއކައ ންޓެންޓްސް" ކަަމށް ރ"އިންޓަ )ދ(  

ޕްރޮފެޝަނަލް  ކަންކޮޅ ތަކ ަގިއވާ  ދ ނިޔޭެގ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި 
މި  އަދި  އިދާރާއަށެެވ.  މައި  ތަމްސީލ ކ ރާ  އެކައ ންޓެންޓ ން 
ޕްރޮފެޝަނަލް  ިގނަ  ކަންކޮޅ ތަކ ަގއިވާ  ދ ނިޔޭެގ  އިދާރާއަކީ، 
އެކައ ންޓަންސީ ޯއަގނަިއޒޭޝަންތައް އެ އިދާރާެގ މެންބަރެްއެގ  

 އިވާ އިދާރާެއވެ. ޮގތ ަގއި ރަޖިސްޓަރީ ވެފަ 
"އެޝޫރެންސް ޚިދ މަތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މާލީ ކަންކަން  )ތ(  

ނިންމަން ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ހިސާބ ތަކާއި މާލީ ބަޔާންތަކާިއ  
ރައ ޔ   މ ސްތަޤިއްލ   ޞައްޙަކަމާމެދ   މ ޢާމަލާތްތަކ ެގ  މާލީ 

ބަޔާންތަކާއި   މާލީ  ހިސާބ ތަކާއި  މާލީ  ޮގތ ން  މާލީ ދިނ މ ެގ 
އެކ ލަާވލާ  ހިސާބ ތައް  މާލީ  މ ރާޖަޢާކ ރ މާއި،  މ ޢާމަލާތްތައް 

 ތައްޔާރ ކ ރ މަށެވެ.  
އަމިްއލަ  )ލ(   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަަމށް  ސެކްޓަރ"  "ޕްރައިވެޓް 

ނަންބަރ    ޤާނޫނ   ވިޔަފާރިތަކާއި،   10/ 96ފަރ ދ ންެގ 
ދަށ ން  ެގ  ޤާނޫނ (  ކ ންފ ންޏާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
އެހެނިހެން  ކ ންފ ނިތަކާއި،  އެންމެހައި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ 
އެންމެހައި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ތަކ ެގ 
 ވިޔަފާރިތަކާއި، ނޮން ޕްރޮފިޓް މޭކިންގ ޯއަގނަިއޒޭޝަންތަކަށެވެ.

"ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނ   )ގ(   
)ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން   2006/3ނަންބަރ   

 ޢައްޔަންކ ރެވޭ މީހަކަށެވެ. 
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" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، g"މެންބަރ އިން ގ ޑް ސްޓޭންޑިން )ޏ(  
އެކައ ންޓެންޓްސްެގ   އޮފް  ފެޑަރޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
އެކައ ންޓަންސީ  ޕްރޮފެޝަނަލް  އޮންނަ  މެންބަރ ކަން 

އޯަގނައިޒޭޝަ  އެ  މެންބަރަކީ  އެ  ެގ ންއޯަގނައިޒޭޝަނަކ ން 
ެއްއޮގތަށް  މިންަގނޑ ތަކާއި  ސ ލޫކީ  ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި 

 ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާކަން ކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށެެވ. 
ވިޔަފާރީެގ   )ސ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަަމށް  އިންޑަސްޓްރީ"  "ކޮމާސް 

 ސިނާއަތަށެވެ. 
" ކަަމށް (CPD)"ކޮންޓިނ އިންގ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   )ޑ(   

އެކައ ންޓެންޓ  ޗާޓަރޑް  އެވަނީ،  ނާއި،  ންބ ނެފައި 

ންސީ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކ ރާ އެހެނިހެން މީހ ން، ޓައެކައ ން

ތާޒާކ ރ މަށް  ތަރައްޤީކޮށް،  އިތ ރަށް  ހ ނަރ   އެމީހ ންެގ 

 ޙަރަކާތްތަކަށެވެ. ކ ރިއަށްެގންދާ އ ނެގނ މ ެގ 

ންސީ، އޮޑިޓް ައދި ޓަ"ފަރމް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، އެކައ ން )ޒ(   
 އެ ދާއިރާއާ ގ ޅޭ އެހެނިހެން ޙިދ މަތްދޭ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. 

 

  

 


