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 26/ 2020ބިލު ނަންބަރު  
 

 ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބިލު 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

 
ކަންކަން ، މިއީ )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި  ފޯރުކޮށްދިނުމާުގޅޭ  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

އޮތޯރިޓީއެއްމުއިންތިޒާ އޮތޯރިޓީގެ ، އުފައްދައި  ކުރުމަށްޓަކައި   އެ 

ބޭނުންތަކުެގ   ބާރުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޢާންމު  ކަނޑައެޅުާމއި، 

ޮގތުެގ ޢާންމު އުސޫލުތަްއ   ހިންާގނެ، ރާަވއި ޚިދުމަތްތަކާުގޅޭ ކަންކަން

 . ޤާނޫނެވެ ކަނޑައެޅުުމެގ

 . އެވެ ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނު""، ކިޔާނީ މި ޤާނޫނަށް )ށ(  

 

 މި ޤާނޫނުެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.   .2 މަޤްޞަދުތައް 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް  )ހ(  

ިވ  ނިހަރުދަނާ، އިތުބާރުހުރި އަދި ދެމެހެއްޓެއެކަށީެގންވާ ހެޔޮ އަެގްއަގިއ،  

 ؛ޮގތެްއެގމަތިން، ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން

ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެފިޝަންޓް އަދި ތިމާވެްއޓާ ރައްޓެހި  )ށ(  

 ؛ޚިދުމަތްތަކެއްެގ ޮގތުަގއި ބައްޓަންކުރުން
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ޚިދުމަތްތަކަކީ ރަްއޔިތުންެގ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެޭވ  ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ   )ނ(  

ޚިދުމަތްތަކަކަށް  ދެވޭ  ފެންވަރުަގއި  ރަނަގޅު  ކާމިޔާބުކަާމއެކު  އަދި 

 ؛ހެދުން

ހަަމހަމަކަމާ )ރ(   ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންތަކުެގ   އި ޢާންމު 

ޤާއިމުކޮށް،   ވެށްޓެއް  ވާދަވެރި  ކަށަވަރުކުރުމާއެކު،  އިންޞާފުވެރިކަން 

 ؛ޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަުގފަހިކުރުން

ޢާންމު   )ބ(   ޢަމަލުކުރާނެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތް  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

 ؛ އުސޫލުތައް ކަނޑަައޅަިއ، ތަންފީޛުކުރުން

ޢާންމު  )ޅ(   ޤާނޫނާއި  މި  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

ޮގތުެގމަތިން  ޚާްއޞަ ޤާނޫނުތަކާ އެއްޮގތްވާ  ޚިދުމަތާުގޅޭ  ބޭނުންތަކުެގ 

 ؛މުންދޭތޯ ބަލައި، ފިޔަވަޅު ައޅާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމކުރުންޢަމަލުކުރަ

ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ޢާންމު )ކ(   

އްޤުތަކާ މެދު ޢާންމުންެގ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ޙަފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ  

 .ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

 
 އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުން 

 
ޚިދުމަތް   )ހ(  .3 ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

އެންމެހައި ުއސޫލުތައް  ހިންާގނެ ރާަވއި ކަންކަން ދިނުމާުގޅޭ 

ޤާނޫނު މި   އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމަށާއި، 

ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި "ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ" ެގ ނަމުަގއި  

 . ސަރުކާރުެގ އިދާރާެއއް އުފެދުނީއެވެ
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 އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީވާންވާނެެއވެ.  )ށ(  

 

ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތާ ުގޅޭޮގތުން އޮތޯރިޓީެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ތިރީަގިއ  ޢާންމު    .4 އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. 

ޮގތުަގިއ   )ހ(   ދެމެހެއްޓެނިިވ  ދާއިރާ  ޚިދުމަތުެގ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

 ؛ެއ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން ،ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ

ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި އަދި ބޭނުންކުރުމުަގއި   )ށ(  

 ؛ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުން

ވެށްޓެްއ   )ނ(   ވާދަެވރި  ހަމަޖެހޭ  ދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތް  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

 ؛ތަރަްއޤީކުރުންޤާއިމުކޮށް ކުރިއަރުަވއި 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި ހިނާގ ވިޔަފާރީެގ ވާދަވެރިކަމާިއ   )ރ(  

ކަންތައްތައް   ދެކޮޅު  ފޯރުކޮށްދިނުމާ  ޚިދުަމތް  ޮގތުަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ؛ދެނެަގތުމާއި އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުން

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަްއ  ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ   )ބ(  

ތަންފީޛުކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން 

 ؛ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން

ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި،   )ޅ(  

ލައިސަންސާ   ފަރާތްތަކުން ދޫކުރާ  ޚިދުމަތްދޭ  ެއއްޮގތަށް 

 ؛ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން

ަގވާއިދުތަކާ   )ކ(    ޤާނޫނުތަކާ  ޚާއްޞަ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

ައުގ   ފާސްކުރުާމއި،  އަުގތައް  ޚިދުމަތުެގ  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ 

 ؛އަާގބެހޭ ެއހެނިހެން ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ކުރުމާއި،  ލުކޮންޓްރޯ
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ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ުގޅޭޮގތުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް  )އ(   

މަސައްކަތްކުރުމާއި   ހޯދައިދިނުމަށް  ޙައްލު  ޮގންޖެހުންތަކަށް  ދިމާވާ 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުންއެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން 

މެދުަގއި  )ވ(    ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތަކާ ުގޅޭޮގތުން ދޭދޭ ފަރުދުންގެ 

މައްސަލަތައް ބަލައި އެކަންކަން  ވެވޭ ެއއްބަސްވުންތަކާ ުގޅިެގން ޖެހޭ 

 ؛ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ޚިދުމަތް   )މ(   ބޭނުންތަކުެގ  އެދޭ ޢާންމު  ޚިދުމަތަށް  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރާ 

 ؛ފަރާތްތަކުެގ ޝަކުވާާއއި ދިމާާވ މައްސަލަތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު އެޅުން

ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަނާއި  )ފ(  

ފާސްކޮށް ބަލައި  ަވސީލަތްތައް   ،ވަސީލަތްތައް  ތަންތަނާއި  އެފަދަ 

 ؛ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަދިނުން

ބޭނުންވާ  )ދ(   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

މިންަގނޑުތަކާއި ަގިއޑްލައިންތަކާއި ކަާމުގޅޭ ޢާންމު ަގާވއިދުތައް ޢާންމު 

ޮގތު ޚާްއޞަ ޤާނޫނުތަކާ އެއްޮގތްވާ  ޚިދުމަތާުގޅޭ  ެގމަތިން ބޭނުންތަކުެގ 

 ؛ކަނޑައެޅުން 

ބޭނުންކުރާ  )ތ(   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

ބަދަލުތައް  އަންނަ  މޫސުމަށް  ޤާއިމުކުރުމުަގއި،  ވަސީލަތްތައް 

ފިޔަވަޅު   ެއކަށީެގންާވ  ޙިާމޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއ  ތިމާވެށި  ކުޑަކުރުމަށާިއ 

 ؛ހިތްވަރުދިނުންއެޅުމަށް ބާރުއަޅައި، 

ބެހޭޮގތުން  )ލ(   ކަންކަމާ  ުގޅުންހުރި  ޚިދުމަތްތަކާ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

 ؛ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން

ސިޔާސަތުތަްއ   )ގ(    ސަރުކާރުެގ  ޚިދުމަތްތަކާުގޅޭ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

 ؛ތަންފީޛުކުރުން
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ބޭނުންތަކުެގ   )ޏ(   ކުޑަކުރުމާިއ، ޢާންމު  އިސްރާފު  ޚިދުމަތްދިނުމުަގއި 

 ؛ފެންވަރާއި އެފިޝަންސީ ރަނަގޅުކުރުމަށް ބާރުެއޅުން

ކުރެވޭ ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ  މުމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަހުން ޤާއި )ސ(  

ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކޮށް ހިންުގމުަގއި ިއއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ  

 ؛މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުންއެންމެ މަތީ 

ތަފާސްހިސާބު  )ޑ(    ދާއިރާތަކާުގޅޭ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

 ؛ކުރުންއިޢުޝާ އެކުލަވާލައި 

މަސައްކަތްކުރާ   )ޒ(    ދާއިރާތަކުަގއި  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

 ؛މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހުއްދަ ދިނުންފަންނީ 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ނުވަތަ ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތާުގޅޭ ޚާއްޞަ   )ޓ(  

ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި 

ެއނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުމާިއ، ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމާުގޅޭ  

ޚާއްޞަ   ޚިދުމަތާުގޅޭ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު  ޤާނޫނާއި  މި  ކަންކަން 

 ޤާނޫނުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގަމތިން އިންތިޒާމުކުރުން. 

 

އޮތޯރިޓީންދޭ ޚިދުމަތް  
 އަވަސްކުރުމާއި ފަސޭހަކޮށްދިނުން 

ހަލުވިކަާމެއކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އިއޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާ  .5

 ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރަންާވނެއެވެ. 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

 
އޮތޯރިޓީެގ   )ހ(  .6 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު  މަސްއޫލުވާންޖެހޭ،  ކުރުމުަގއި  މަސަްއކަތްތައް  އޮތޯރިޓީެގ 

 . ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑެއް އޮންނަންވާނެެއވެ
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 . )ފަހެއް( މެންބަރުންެގ މައްޗަށެވެ 5އެކުލެވިެގންވަނީ، ބޯޑު  )ށ(  

 . ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ )ނ(  

ބޯޑުެގ މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާނީ މާލީ ކަންތައްތަކާބެހޭ  )ރ(  

 ވުޒާރާެގ ަވޒީރެވެ.  

މެންބަރުންނަށް   )ބ(   ހާޒިރުވާ އުބޯޑުެގ  ޖަލްސާތަކަށް  ބޯޑުެގ  ދޭނީ  ޖޫރަ 

 ނިސްބަތަށެވެ. 

ދުވަހުެގ  )ތިރީސް(    30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން   )ޅ(  

ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ތެރޭަގއި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

މެންބަރުންެގ )ހ(  .7 މެންބަރުންގެ ޝަރުޠު   ގެ ބޯޑު  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ބޯޑަށް   އޮތޯރިޓީެގ  ޮގތުަގއި 

އަންނަނިވި   ކޮންމެ ޢައްޔަންކުރަންވާނީ،  ތެރެިއން  ދާއިރާތަކުެގ 

 މީހުންނެވެ.  ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމާއި ދާއިރާއަކުން ފަންނީ

 ؛ ހަކަތައިެގ ދާއިރާ  (1)   

 ؛ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ދާއިރާ  (2)   

 ؛ކުނި މެނޭޖްކުރުމުެގ ދާއިރާ  (3)   

 ؛މާލީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ދާިއރާ  (4)   

 ތިމާވެށީެގ ދާއިރާ.   (5)   

ކުރެވޭ މެންބަރުންނަކީ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ  ންބޯޑަށް ޢައްޔަ )ށ(  

ޝަރުޠުތައް  އަންނަނިވި  އިތުރުން  ލިބިފައިވުމުެގ  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި 

 . ފުރިހަމަވާ މީހުން ކަމުަގއި ާވންވާނެެއވެ



 

 

 

 

 

 

 11 

ބޯޑުެގ މެންބަރުކަމުެގ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަްއ   (1)   

އަދާކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތު އަދި މަސައްކަތުެގ 

 ؛އަޚްލާޤު ހުރި މީހަކު ކަމުަގިއުވން

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޖިނާއީ ކުށެްއ   5ވޭތުވެދިޔަ    (2)   

 ؛ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުެވފައިވާ މީހަކު ކަުމަގއި ނުވުން 

 ؛އިފްލާސްކުރެވިފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން   (3)   

ނުވަތަ   (4)    ކުންފުންޏެއްެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

ޑިރެކްޓަރުންެގ   އިދާރާއެްއެގ  ހިނަގމުންދާ  ދަށުން  އޮތޯރިޓީެގ 

މަޤާމެއްަގިއ  އެހެންެވސް  ނުވަތަ  ކަމުަގއި  މެންބަރެއް  ބޯޑުެގ 

 ؛ހުރި މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން

ނުަވތަ   (5)    ކުންފުންޏެއްަގއި  ޚިދުމަތްދޭ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

އިދާރާއެްއަގއި  ހިނަގމުންދާ  ދަށުން  އެމީހެއްެގ   ،އޮތޯރިޓީެގ 

އަމިއްލަ ނަމުަގއި ނުވަތަ އޭނާެގ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއާވ 

އެހެން  ހިމެނޭ  ޙިއްޞާ  އޭނާެގ  ނުވަތަ  ނަމުަގއި  ފަރާތެއްެގ 

 ؛ އޮތް މީހަކު ކަމުަގއި ނުުވންކުންފުންޏެއްެގ ނަމުަގއި ޙިްއޞާ

މަޤާމަކަށް   (6)    އިންތިޚާބަކުން  ކަނޑައެޅިފަިއާވ  ޤާނޫނެއްަގއި 

 .ހޮވިފައިވާ މީހަކު ކަުމަގއި ނުުވން

ކުރާ ކޮންމެ ންމި މާއްދާެގ ދަށުން ބޯޑުެގ ެމންބަރުންެގ ޮގތުަގއި ޢަްއޔަ )ނ(  

ޢައްޔަ )އެކެއް(    1އަހަރުދުވަހުެގ  ( ފަހެއް) 5ކުރެވޭނީ  ންމެންބަރަކު 

 ދައުރަށެވެ. 
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ބޯޑުެގ   )ހ(  .8 ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން  މަޤާމަށް،  ޗެއަރޕަރސަންކަމުެގ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މެންބަރަކު  ތެރެއިން  މެންބަރުންެގ 

 . ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ

ބޯޑުެގ   )ށ(   ޒިންމާތަކަކީ  ޗެއަރޕަރސަންެގ  ރާވަިއ  ބޯޑުެގ  މަސަްއކަތްތައް 

 . ހިންުގމާއި ބޯޑުެގ ޖަލްސާތަކުެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމެވެ

ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް އޭނާ ުއޒުރުވެރިެވއްޖެ   )ނ(  

މީހަކާ  ތެރެިއން  މެންބަރުންެގ  ބޯޑުެގ  ކުރުމަށް  އެކަން  ޙާލަތެއްަގއި، 

 ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަން ޙަވާލުކުރަންވާނެެއވެ.  

 

މެންބަރެްއެގ   )ހ(  .9 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން   ގެ ބޯޑު  ލާޒިމުކުރާ ބޯޑުެގ  ޤާނޫނުން  މި  ހުރުން  ކިބަިއަގއި 

ބޯޑުެގ   އޭނާ  އުނިެވއްޖެނަމަ،  ސިފައެއް  ތެރެއިން  ސިފަތަކުެގ 

 . މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރަންވާނެެއވެ

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެންއޮތް ކަމުަގިއވީނަމަވެސް، ބޯޑުެގ ޗެައރޕަރސަން  )ށ(  

ަމޤާމުެގ   މެންބަރެްއެގ  ބޯޑުެގ  ހަމަވުމުެގ ކުރިން، އެ  ނުވަތަ  މުއްދަތު 

މެންބަރެއްެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާނުކުރެޭވ ކަމަށް ފެނިއްޖެ 

ހިނދެއްަގއި ނުވަތަ ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ ބޯޑުެގ މެންބަރަކު، 

އެ  ހިނދެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  ޚިލާފުެވއްޖެކަމަށް  މިންަގނޑާ  ސުލޫކީ 

ވަކިކުރުމު މަޤާމުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މެންބަރަކު  އިޚްތިޔާރު  ެގ 

 . ލިބިެގންެވއެވެ

 

ވަގުތީގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތުން  
 ދުރުކުރުން 

މައްޗަށް  )ހ(  .10 މެންބަރެއްެގ  އެހެން  ބޯޑުެގ  ނުވަތަ  ޗެއަރޕަރސަން  ބޯޑުެގ 

ހުރެއްޖެނަމަ އެކަން ބަލައި،  ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި
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ބޯޑުެގ   ޑިރެކްޓަރުންެގ  މެންބަރަކު  އެ  ނިމެންދެން  ވަކިޮގތެްއ 

 . މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ދުރުކުރަންވާނެެއވެ

ބޯޑުެގ   )ށ(   ދުރުކުރެެވނީ  މަސްއޫލިއްޔަތުން  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ވަުގތީޮގތުން ހިންާގނެ ޗެއަރޕަރސަން ކަމުަގއިވާނަމަ، ބޯޑުެގ ކަންކަން  

 .އެހެން ފަރާތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ

 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  )ހ(  .11 އިސްތިޢުފާދިނުން  އިސްތިޢުފާދޭން  މަޤާމުން  އޭނާެގ  މެންބަރަކު  ބޯޑުެގ 

ލިޔުމަކުން   ފޮނުވާ  ިއސްތިޢުފާދެވިދާނެެއވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

އެ  ލިބުމުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ލިޔުން  އިސްތިޢުފާދިންކަމުެގ 

 މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަކިީވއެވެ. 

ަގއި   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  އިސްތިޢުފާދޭނީ  ޗެއަރޕަރސަންވެސް  ބޯޑުެގ 

ބޯޑުެގ   އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ޗެއަރޕަރސަން އޭނާެގ މަޤާުމން އިސްތިޢުފާދިންކަމުަގިއވިޔަސް، ބޯޑުެގ  

މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާނުދޭހާ ހިނދަކު، ބޯޑުެގ މެންބަރުކަމުން އޭނާ  

 . އިސްތިޢުފާދިނީ ކަމުަގެއއް ނުބެލެވޭނެެއވެ

 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ   .12

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  މަޤްޞަދުތައް   2މި  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

ދާއިރާ   ޚިދުމަތުެގ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު  ޙާޞިލުކުރުމަށާއި 

 ؛އިންތިޒާމުކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން

 



 

 

 

 

 

 

 14 

ދަށުން  )ށ(   ޤާނޫނެުގ  މި  ަގވާއިދުތައް  އަންނަނިވި  ހިންުގމާުގޅޭ  އޮތޯރިޓީ 

ބޯޑުެގ   އޮތޯރިޓީާއއި  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ  ަގާވއިދުތަކާ  ެއ  ހަދައި، 

 ކަންކަން ހިނާގތޯ ބެލުން:

 ؛އޮތޯރިޓީެގ ހިންުގާމުގޅޭ ަގާވިއދުތައް  (1)   

 ؛ބޯޑުެގ ހިންުގުމެގ ަގވާއިދުތައް  (2)   

 މެންބަރުންެގ ސުލޫކާބެހޭ ަގާވއިދު. ބޯޑުެގ   (3)   

 ފާސްކުރުން.ެއކުލަވާލައި،  ޓުއޮތޯރިޓީެގ ބަޖެ )ނ(  

 

އް(  ދޭ)  2ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ ޖަލްސާެއއް، މަދުެވެގން ކޮންމެ މަހަކު   )ހ(  .13 ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް 

 . ފަހަރު ބާއްވަންވާނެެއވެ

ބޯޑުެގ   )ށ(     3ޗެއަރޕަރސަން ހިމެނޭޮގތުން  ބޯޑުެގ ޖަލްސާއެއް ބޭްއވޭނީ، 

މެންބަރުން   ޢަދަދެއްެގ  މަދުނޫން  މެންބަރުންނަށްވުރެ  )ތިނެއް( 

 ހާޒިރުވުމުންނެވެ. 

މެންބަރުންެގ  )ނ(   ޖުމްލަ  ބޯޑުެގ  ބެލޭނީ،  ކަމަށް  ނިންމީ  ކަމެއް  ބޯޑުން 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ެއކަމެއް ފާސްވުމުންނެވެ. 

މެންބަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއްެގ މެންބަރުން  )ތިނެއް(    3ބޯޑުެގ   )ރ(  

ބޯޑުެގ ޖަލްސާެއއް ބޭްއވުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަނަށް 

ލިބޭތާ   ނޯޓިސް  ނޯޓިހުަގިއ    5އެ  އެ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  )ފަހެއް( 

 ވާ ޮގތުެގމަތިން ބޯޑުެގ ޖަލްސާެއއް ބާްއވަންވާނެއެެވ.ހުށަހަޅާފައި

ބޯޑުެގ  )ބ(   އެދި  ނިންމައިދިނުމަށް  މަްއސަލައެއް  ޮގތަކަށް  އަވަސް  ބޯޑުން 

ޗީފް  އިޚްތިޔާރު  ހުށަހެޅުމުެގ  ލިޔުމަކުން  ޗެއަރޕަރސަނަށް 

އެްގޒެކެޓިްވއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. އެޮގތުން ޗީފް ެއގްޒެކެޓިވް ހުށަހެޅުމެއް 
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ލިބޭތާ   ޗެއަރޕަރސަނަށް  ބޯޑުެގ  ހުށަހެޅުން  އެ   3ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

ބާްއަވއި ޖަލްސާއެއް  ބޯޑުެގ  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ  ޗީފް    ،)ތިނެއް( 

 އެްގޒެކެޓިވް ހުށަހަޅާފަިއވާ މަްއސަލައާމެދު ޮގތެއް ނިންމަންާވނެއެވެ. 

 

މަޞްލަޙަތެއް  )ހ(  .14 މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން  އަމިއްލަ  މެންބަރެއްެގ  އެްއެވސް  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

 ،ދަުއރެއް އޮތް ކަމެއް ނުވަތަ މަްއސަލައެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ  

އެކަމެއް ނުވަތަ އެ ަމއްސަލަެއްއ ބެލުމުަގއި    ،އޮތޯރިޓީން ބަލާ ހިނދު

ނިންމުމުގައި މެންބަރަކު   ،ނުވަތަ  އެ  މިންވަރަކަށް  ެއްއވެސް 

އެފަދަ    ،ބައިވެރިެވެގން ނުވާނެެއވެ. ައދި އޮތޯރިޓީން ބަލާ މައްސަލައަކީ

މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާެއއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަެމއް ނުވަތަ  

އެނޭގ އެކަން  ނެތްނަމަވެސް  ެއނިގފައި  ކުރިން    މައްސަލަެއއްކަން 

އެކަމެްއ ނުވަތަ އެ މައްސަލަެއްއ   ުގމާއެކު،އެކަން ބޯޑަށް އެން  ،ހިނދު

ނިންމަންޖެހޭ   ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައަކާ  އެ  އަދި/ނުވަތަ  ބެލުމަށް 

 ނިންމުންތައް ނިންމުމުން އެ މެންބަރަކު ތަނާޒުލުވާންވާނެެއވެ. 

ފުށުއެރުމުެގ   )ށ(   މަޞްލަޙަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މައްސަލަެއއް ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަނަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ެއކަން ބޯޑަށް 

އެކަމެއް ނުވަތަ އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށް އަދި/ނުވަތަ ެއ    ،އެންުގމާެއކު

ނިންމުމުން   ނިންމުންތައް  ނިންމަންޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައަކާ 

 ޗެއަރޕަރސަން ތަނާޒުލުވާންާވނެއެވެ. 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ މަޞްލަޙަތު  )ނ(   މި މާއްދާެގ )ހ( ނުވަތަ )ށ( 

ފުށުއެރުމުެގ މައްސަލައަކުން ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ މެންބަރަކު 

ޤާނޫނުެގ   މި  އެީއ،  މާއްދާެގ    9ތަނާޒުލުނުވެއްޖެނަމަ،  ވަނަ 
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ބޭނުމަށްޓަކައި އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެ ޙާލަތެއް ކަމުަގިއ  

 ލެވިދާނެއެެވ. ބެ

 

ސުލޫކީ   ލާމި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުެގ ޮގތުން ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ެއކުލަވާ  .15 ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކު 

 ަގާވއިދުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ އެްއވެސް މެންބަރަކު، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އޭނާެގ  )ހ(  

ޮގތެްއަގިއ،   ބުރަވެވިދާނެފަދަ  ފަރާތަކަށް  ވަކި  އަދާކުރުމުަގއި  ވާޖިބު 

ކަމެއް،   ލިބޭފަދަ  މަންފާއެއް  ނުވަތަ  ހަދިޔާެއއް،  ބާވަތެްއެގ  އެްއވެސް 

މީހެއްެގ   ކާވެނިކޮށްެގންުއޅޭ  އޭނާ  ނުވަތަ  ނަމުަގިއ،  އަމިއްލަ  އޭނާެގ 

ތިމާެގ މީހެްއެގ  ނުވަތަ އޭނާެގ ދަރިެއއްެގ ނަމުަގިއ، ނުވަތަ ާގތް  ، ނަމުގައި

ނަމުަގއި ނުވަތަ ިވޔަފާރީެގ ޮގތުން، ނުވަތަ މާލީ ޮގތުން އެމީހަކާ ުގޅުމެްއ  

ނުަވތަ އެފަދަ މީހެއްެގ ދަރިެއއްެގ ނަމުގައި،  ، އޮތް މީހެއްެގ ނަމުަގއި

 ޤަބޫލުކޮށްެގން ނުވާނެކަން. 

މެންބަރުންނަށް ލިބޭ  ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން   )ށ(  

މަޢުލޫމާތެއްކަމާިއ،   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ޮގތުަގއި  ސިއްރުެގ  މަޢުލޫމާތަކީ 

ހާމަކުރަންޖެހޭ   ޮގތުެގމަތިން  ހުއްދަކުރާ  ޤާނޫނު  މަޢުލޫމާތެއް،  އެފަދަ 

ފަރާތަކަށް ހާމަކުރާ ކުރުން ފިޔަަވއި އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގން 

 ނުވާނެކަން. 
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީ ހިންގުން 

 
ޗީފް  )ހ(  .16 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް  އޮތޯރިޓީެގ  ވެރިޔަކީ  ހިންުގމުެގ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  އޮތޯރިޓީ 

ކަނޑައަޅާ   ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ތެރޭަގއި  އޭެގ  އެްގޒެކެޓިްވއެވެ. 

ތަންފީޛުކުރުމަށް ދުވަހުން އުސޫލުތަކާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގަމތިން މި ޤާނޫނު  

ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުާމއި އޮތޯރިޓީެގ އިދާރީ ހިންުގމުެގ  

 އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ަވކިކުރާނީ، ސިވިލް  )ށ(   ޗީފް ެއގްޒެކެޓިވްެގ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކޮށް 

ކޮމިޝަނުންނެވެ. އެ    ސަރވިސް  މަޤާމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްެގ އަދި 

ސަރވިސްެގ   ސިވިލް  ފެންވަރުެގ  އެއް  މަޤާމާ  ޖެނެރަލްެގ  ޑިރެކްޓަރ 

 މަޤާމެކެވެ. 

ެއގްޒެކެޓިްވ ކަމަށް ޢަްއޔަންކުރެޭވ މީހަކީ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ   )ނ(   ޗީފް 

ވަނަ މާއްދާަގިއ    7މެންބަރުންަގއި ހުރުން ލާޒިމު ކަމަށް މި ޤާނޫނުެގ  

 ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުަގިއވާންވާނެއެވެ. 

ކަންކަން   )ރ(   އިދާރީ  ޖަލްސާތަކުެގ  ބާްއވަިއ،  ޖަލްސާތައް  އޮތޯރިޓީެގ 

ބަލަހައްޓައި ހިސާބުތައް  އޮޑިޓްކުރުމަށް   ، ބަލަހައްޓައި،  ހިސާބުތައް 

 . ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަކީ ޗީފް އެްގޒެކެޓިްވެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ފިޔަވައި  )ބ(   ޖަވާބުދާރީވުން  މަޖިލީހަށް  އޮތޯރިޓީ ، ރައްޔިތުންެގ 

ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުަގއި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާނީ، އޮތޯރިޓީެގ  

 . ޗީފް އެްގޒެކެޓިްވއެވެ 

ޗީފް ެއގްޒެކެޓިްވެގ މަސައްކަތާުގޅޭ ކަންކަމުަގއި އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާނީ،   )ޅ(  

 ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑަށެވެ. 
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)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މި   30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ   )ކ(   

އެްގޒެކެޓިވް   ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ  ޢައްޔަންކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ސަރވިސްެގ  )ހ(  .17 އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން  ސިވިލް  ތިބޭނީ  ޮގތުަގއި  މުަވއްޒަފުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ 

ދިވެހި   ހިނާގނީ،  ަމއްޗަށް  ުމވަްއޒަފުންެގ  އެ  އަދި  މުވަްއޒަފުންނެވެ. 

 ަގާވިއދުތަކެވެ.ސިވިލް ސަރވިސްެގ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  

ިގންތިތަކާިއ   )ށ(   ަވޒީފާެގ  މުވައްޒަފުންެގ  އިދާރީ  އަދި  ފަންނީ  އޮތޯރިޓީެގ 

ޗީފް   އޮތޯރިޓީެގ  އޮނިަގނޑެއް  އިދާރީ  ބަޔާންކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ސަރވިސް   ސިވިލް  ލަފަޔާއެކު  ބޯޑުެގ  ެއކުލަވާލައި  އެްގޒެކެޓިވް 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެެއވެ. 

ޢިނާޔަތްތައް  )ނ(   މުސާރަާއއި  ލިބިދެވޭނެ  މުަވއްޒަފުންނަށް  އޮތޯރިޓީެގ 

ކަނޑައަޅާނީ، އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް  

 ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

 

ލިބޭ    .18 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކު  މުަވއްޒަފަކަށް  ހަިއސިއްޔަތުން އެ  މުަވއްޒަފެއްެގ  މަޢުލޫމާތަކީ  އޮތޯރިޓީެގ 

ސިއްރުެގ ޮގތުަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް، ޤާނޫނު 

ފިޔަވަިއ   ކުރުން  ހާމަކުރާ  ފަރާތަކަށް  ހާމަކުރަންޖެހޭ  ޮގތުެގމަތިން  ހުއްދަކުރާ 

 އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. 

 

ަގާވއިދާ    .19 ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް  ޮގތުެގމަތިންޤާނޫނާއި  އޮތޯރިޓީެގ    ،ެއއްޮގތްާވ  ނިޔަތުަގއި  ހެޔޮ 

މުވަްއޒަފަކު ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ ނަމުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން އެފަރާތުެގ 
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ކަމަކާމެދު  ދޫކޮށްލާ  ނުކޮށް  ނުވަތަ  ކަމަކާމެދު  ކުރާ  އަދާކުރުުމަގއި  ވާޖިބުތައް 

 އެފަރާތުެގ މަްއޗަށް ދަޢުވާެއއް ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

 

ތިޞާޞްތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އޮތޯރިޓީން ޚްލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ އި )ހ(  .20 ދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒުކުރުން ޚި 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާުގޅޭ މަސައްކަތްތަްއ ހިންުގން ޙަވާލުކުރަންވާނީ ެއ  

ކައުންސިލަކާެއވެ. ެއޮގތުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރަންވާނީ  

 އެކަމަށްޓަކައި ދެފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި ެވވޭ ެއއްބަސްވުެމއްެގ ދަށުންނެވެ.

ޙަވާލުކުރެވޭ   )ށ(   ކައުންސިލްތަކާ  ލޯކަލް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކުރާކަން  ކައުންސިލްތަކުން  އެްއޮގތަށް  އެއްބަސްވުާމ  މަސައްކަތްތައް 

 ކަށަވަރުކުރުަމކީ އޮތޯރިޓީެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ  
 މަސައްކަތްކުރުން 

އޮތޯރިޓީެގ ުމވަްއޒަފުން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ މަސަްއކަތެއް ޙަާވލުކުރެވޭ ފަރާތަކުން    .21

ކަންކަމާއި  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ޮގތުން  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ޤާނޫނު  މި 

ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ،  ނިންމަންޖެހޭ އެންމެހައި ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ، ވަކި  

 ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެތިބެެއވެ. 

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި  )ހ(  .22 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޙާޞިލުވާނެ   މަޤްޞަދުތައް  ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ޤާނޫނުެގ  ޮގތުެގމަތިން، 

ސިޔާސަތުތަްއ   ފޯރުކޮށްދިނުމާުގޅޭ  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

 މިނިސްޓަރު އެކަށައަޅަންވާނެެއވެ. 
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ސިޔާސަތުތަްއ   )ށ(   މިނިސްޓަރު  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އޮތޯރިޓީެގ   އޮތޯރިޓީން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  ކަނޑައެޅުމުން، 

 އަދާކުރަންވާނީ، އެ ސިޔާސަތުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

މިނިސްޓަރު  )ނ(   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ކަންކަމުަގިއ  އޮތޯރިޓީާއުގޅޭ 

 ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެެވ. 

މަޖިލީހަށް   )ރ(   ވަޒީރުންެގ  ުގޅޭޮގތުން  ޚިދުމަތްތަކާ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

މަޖިލީހުން   ވަޒީރުންެގ  ހުށަހެޅުމާއި  ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ހޯދަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް މިނިސްޓަރު ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 

 ބާބު  ހަވަނަ 

 ޚިދުމަތުގެ ލައިސަންސާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު 

 
ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް  

 ފޯރުކޮށްނުދިނުން 
ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތަކާުގޅޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން  މި ޤާނޫނު ނުވަތަ ޢާންމު    .23

މެނުވީ ލިބިެގން  ހުއްދައެއް  ވަުގތީ  ނުވަތަ  ލައިސަންސެއް  ޢާންމު   ،ދޫކުރާ 

 . ބޭނުންތަކުެގ ެއްއވެސް ޚިދުމަތެއް ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދީެގންނުވާނެެއވެ

 

ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްދިނުމުެގ ލައިސަންސް ނުވަތަ ަވުގތީ ހުއްދަ  ޢާންމު   )ހ(  .24 އި ހުއްދަ ދޫކުރުން ސާ ލައިސަން 

ޤާނޫ މި  ޚާއްޞަ  ނާދޫކުރާނީ،  ޚިދުމަތަކާުގޅޭ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު  އި 

ޮގތުެގމަތިން   ެއްއޮގތްވާ  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

 އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

ޚިދުމަތާުގޅޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެްއަގއި އެހެން ޮގތަކަށް  ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ   )ށ(  

ޚިދުމަތެއް   ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު  ނުވާނަމަ،  ކަނޑައަޅާފައި 

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާތާ ިގނަެވެގން  ، ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ލައިސަންސަށް އެދި
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ދިނުމާ  30 ލައިސަންސް  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ  ުގޅޭޮގތުން    )ތިރީސް( 

ށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ސަ ލިޔުމުން ލައިސަންއޮތޯރިޓީން ނިންމާޮގތެއް

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތަކާއި ހުއްދަތަކަށް ކުރިން ކަނޑައަޅައި   )ނ(  

 ޢާންމުކޮށްފައިވާ ފީެއއް އޮތޯރިޓީއަށް ނެިގދާނެެއވެ. 

 

ލައިސަންސާގުޅޭ ޢާންމު  
 ޝަރުޠުތައް 

  ުއސޫލުތަކަށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤާނޫނެއްަގއި  ޚާއްޞަ   ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު  .25

 ޢާންމު   ރެގިއުލޭޓްކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި،  ޮގތުެގަމތިން  ނާންނާނެ  އުނިކަމެއް

  ކަންކަން   އަންނަނިވި  ުގޅޭޮގތުން  ދިނުމާ  ލަިއސަންސް  ޚިދުމަތުެގ  ބޭނުންތަކުެގ

 . ެއވެކަނޑައެޅިދާނެ ޝަރުޠުތައް އޮތޯރިޓީއަށް، ހިމަނައި

 ؛ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޮގތް )ހ(  

ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ ެއންމެ ދަށް  )ށ(  

 ؛ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށްދޭ މިންަގނޑު

ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ   )ނ(   ތިާމވެށި  ކުޑަކުރުމާއި  ބަދަލުތައް  އަންނަ  މޫސުމަށް 

 ؛މިންަގނޑު

އޮތޯރިޓީން މި   )ރ(   ގަވާއިދުތަކާިއ،  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި 

 ؛ަގއިޑްލައިންތައް ،އެންުގންތަކާއި   ،ކަނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންަގނޑުތަކާއި

 ؛ޓެސްޓްކުރުން ،ވަސީލަތްތައް ބަލަިއ، ފާސްކޮށް  )ބ(  

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުންފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާ ުގޅޭޮގތުން އޮތޯރިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު  )ޅ(  

 ؛ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތަކުން އަުގ ނެުގމުެގ މިންަގނޑުތައް )ކ(   

 ؛ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތުެގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުެގ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން )އ(   

ކަށަަވރުކުރުމާއެކު   )ވ(    ފޯރުކޮށްދެވޭކަން  ޚިދުމަތް  ޮގތުަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ؛ވިޔަފާރީެގ ވާދަވެރިކަމަށް ޖާަގ ފަހިކޮށްދިނުން
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 އަދި؛ ލައިސަންސް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުނުކުރުން )މ(  

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުން. )ފ(  

 

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކަށް  
 އުނިއިތުރު ގެނައުން 

ހިމެނިފަިއވާ ޝަރުޠަކަށް އުނިއިތުރު ެގނަުއމުެގ ނުވަތަ  ލައިސަންސްަގއި   )ހ(  .26

ލިބިެގންެވއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު  މިޮގތުން . ބާޠިލުކުރުމުެގ 

ލައިސަންސްތަކުަގއި ކަނޑަެއޅޭ ޝަރުޠުތަކަށް އުނިއިތުރު ެގންނަންވާނީ 

ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަންވާނީ ދޫކުރެވިފަިއވާ ލައިސަންސްެގ ޢާންމު ޠަބީޢަތަށް  

 ކަމެއް ނާންނާނެ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.އުނި

ކަށް ެގނެވޭ ބަދަލުެގ ޠަމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ލައިސަންސްެގ ޝަރު )ށ(  

މަޢުލޫމާތު، އެ ބަދަލެއް ެގނައުމުެގ ކުރިން، އެކަށީެގންވާ މުއްދަތެއްެގ  

 އަންަގންވާނެެއވެ. ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން 

 

އެކްސްކްލޫސިވް އޮޕަރޭޓިންގ  
 ލައިސަންސް 

އެްއވެސް   )ހ(  .27 ދިނުމަށްޓަކައި،  ޚިދުމަތެއް  އެްއވެސް  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

ދިނުމަށް   ލަިއސަންސެްއ  އޮޕަރޭޓިންގ  އެކްސްކްލޫސިވް  ފަރާތަކަށް 

ޚިދުމަތެއްދޭ   ެއ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ލޯކަލް  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޞާޞެްއެގ 

މަޞްލަޙަތަށް  ޤައުމީ  އެކަމަކީ  ލިބުމާއެކު  ހުއްދަ  ކައުންސިލްެގ 

ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށްވާނަމަ، ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ މަޝްވަރާެގމަތިން،  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ހުއްދަެއއް ލިޔުމުން ލިބިެގންނެވެ. 

މްހޫރިއްޔާެގ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން މި މާއްދާގައިވާ ޮގތުެގމަތިން ރައީސުލްޖު )ށ(  

އެކްސްކްލޫސިްވ  ، ހޯދުމަށްފަހު ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޙާލަތަށް  އެއިރެްއެގ 

ެގނެސް،   އުނިއިތުރު  ޝަރުޠުތަކަށް  ލައިސަންސްެގ  އޮޕަރޭޓިންގ 

ބަދަލުކޮށް، ުއވާލައި، ނުވަތަ އިތުރު ޝަރުޠުތައް ހިމެނުމުެގ އިޚްތިޔާރު  

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 
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)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ   2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ނ(  

އުފައްދާފަިއވާ ކައުންސިލްތަކުެގ   އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން

ިއޚްތިޞާޞީ  ަވކި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ތެރެއިން  އިޚްތިޞާޞްތަކުެގ 

އި ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު  ތުރު ސަރަޙައްދަކަށް 

ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމުަގިއ، ކުރިން ެއ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުަގއި  

އެފަރާތަ  ދީފަިއވާނަމަ،  ލައިސަންސެއް  ފަރާތަކަށް  ލިބިދާނެ    ށްއެހެން 

އަންނަ  އަަގށް  ޚިދުމަތުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ެގއްލުމަށާިއ،  އިޤްތިޞާދީ 

 ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ޓުން ނުވަތަ  ލައިސަންސް ހިފެހެއް 
 ބާޠިލުކުރުން 

ޙާލަ )ހ(  .28 އެކަެމްއ  ތުއަންނަނިވި  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތެއް  ތަކުންކުރެ 

އެކަން  ޞްއި ދިނުމަށްފަހު  މުއްދަތެއް  އެކަށީެގންވާ  ލާޙުކުރުމަށް 

އޮތޯރިޓީން ޞްއި ފަރާތަށް  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ލާޙުނުކޮށްފިނަމަ، 

ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލަިއސަންސެއް  ލިޔުމަކުން ނޯޓިސް  

 . ހިފަހައްޓައި ނުވަތަ ބާޠިލުކުރެވިދާނެެއވެ

ފައިސާއެްއ   (1)    ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ލިބޭ  ލައިސަންސް 

 ؛ނުދެއްކުން

ފަރާތުން  (2)    ލިބިފަިއވާ  ލައިސަންސެްއަގިއ   ،ލައިސަންސް 

 ؛ކަނޑައަޅާފަިއވާ މައިަގނޑު ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުން

މި   (3)    ނުވަތަ  ޤާނޫނާ،  މި  ފަރާތުން،  ލިބިފަިއވާ  ލައިސަންސް 

 ނުވަތަ ؛ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވުން

އަންާގ    (4)    އޮތޯރިޓީން  ބެހޮޭގތުން  ޚިދުމަތާ  ފޯރުކޮށްދޭ 

ފަރާތުން  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  އެންުގންތަކަށް، 

 .ޢަމަލުނުކުރުން
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މާއްދާެގ   )ށ(   ބާޠިލުކުރެޭވ  ( ހ)މި  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓޭ  ދަށުން  ެގ 

ެއ   ބާޠިލުކުރުމުގައި،  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމުަގއި  ލައިސަންސެއް 

ބާޠިލުނުކުރާ ލައިސަންސްެގ ބައިތަކުެގ ތެރެއިން، ނުހިފަހައްޓާ ނުވަތަ  

ބަެއްއ   ަވކި  ލަިއސަންސްެގ  އެ  ފަދައިން،  ނާންނާނެ  އުނިކަން  ބަޔަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް   އިޚްތިޔާރު  ބާޠިލުކުރުމުެގ  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމުެގ 

 . ލިބިެގންެވއެވެ

ެގ ދަށުން ހިފެހެއްޓިފައިވާ ނުވަތަ ބާޠިލުކުރެވިފަިއާވ  ( ހ)މި މާއްދާެގ   )ނ(  

އެ ފީ ނުވަތަ ، ވާ ފީއާއި އެހެނިހެން ފައިސާލައިސަންސްތަކަށް ދަްއކާފައި 

 . ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތަށް އަނބުރައެއް ނުލިބޭނެެއވެ

ަވކިޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، މި މާއްދާެގ   )ރ(   ެގ  ( ހ)އޮތޯރިޓީން 

 ،ދަށުން ލައިސަންސެއް ހިފެހެއްޓޭ ހިނދު، ނުވަތަ ބާޠިލުކުރެވޭ ހިނދު

 .އެ ލައިސަންސުން ހުއްދަކުރެިވފައިވާ ޚިދުމަތްދިނުން ހުއްޓާލަންވާނެެއވެ

އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ކަމުެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،   (ރ)މި މާއްދާެގ   )ބ(  

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން  ފަސްލައްކަ() 500,000އެފަރާތެއް  

އަދި އެ މާްއދާއާ ޚިލާފުވެ ހިނާގ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ޖޫރިމަނާކުރުން،

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ( ެއއްހާސް) 1,000ނުވަތަ ދުވަހުެގ ބަޔަކަށް  

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ލައިސަންސެްއ ލިބިފައިވާ  މި މާއްދާއަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެހެން، ވަކި   )ޅ(  

ނުވަތަ  ހިފަހައްޓަންވާނީ  އޮތޯރިޓީން  ލަިއސަންސް،  ފަރާތެއްެގ 

ކަމެްއ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ބާޠިލުކުރަންވާނީ، 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެޅެންހުރި އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް  

އިޞްލާޙުކޮށްފަ ެއކަމެްއ  ނުވަތަ   ، އިނުވާނަމައެޅުމަށްފަހުވެސް 
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އި އެކަމެއް  މިންވަރަކަށް  މަސައްކަތް  ޞްއެކަށީެގންވާ  ލާޙުކުރަން 

 ތަކުަގއެވެ. ތުކޮށްފައިނުވާ ޙާލަ

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 
ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތުން ނަާގ އަުގތަކަކީ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ   )ހ(  .29 ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 ފާސްކޮށްފައިވާ އަުގތަކެއް ކަމުަގއި ވާންވާނެއެެވ. 

ޤާނޫނާއި )ށ(   ޤާނޫނުެގ، މި   އޮތޯރިޓީގެ ، ގަވާއިދުތަކާއި  ހަދާ  ދަށުން މި 

ޮގތުެގމަތިން  ޝަރުޠުތަކާ ލައިސަންސްގެ  އެންުގންތަކާއި  އެްއޮގތްވާ 

ައުގ   ޚިދުމަތުެގ އެފަރާތުެގ ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް އަާގއި 

 . ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ނަާގނެ ޮގތުެގ އުސޫލު

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން، އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި  )ނ(  

ލިޔުމުަގއި   ޝާއިޢުކުރާ  ބަޔާންކުރުމަށް  ައުގތަްއ  ޚިދުމަތްތަކުެގ  އެ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

 ؛ތަފްޞީލު ޚިދުމަތާބެހޭ ފޯރުކޮށްދޭ އެފަރާތުން  (1)   

 ؛އަުގތައް ވަކިވަކި ޚިދުމަތުެގ  (2)   

 ؛ޚިދުމަތްތައް އެހެނިހެން ދެވޭ ުގޅިެގން ޚިދުމަތާ  (3)   

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވެޭވ   (4)   

ކުރެވޭނެ   ޖޫރިމަނާ  ޚިލާފުވެެގން  ޮގތްތަކާއި އެއްބަސްވުމާ 

 އަދި ؛ އެކަމާުގޅޭ ތަފްޞީލުތަކާއި ޢަދަދުތައް

 .މަޢުލޫމާތުތައް އެހެނިހެން އަންާގ އޮތޯރިޓީން  (5)   
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ލިބޭ )ރ(   ާމއްދާެގ ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތުން  ލައިސަންސް   ަގއި ( ނ) މި 

 ޚިދުމަތެއް ައއު، ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތުެގ ައުގަގއި އެފަރާތުެގ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

އެ ، ބޭނުންނަމަ އެފަރާތުން ތަޢާރުފުކުރަން ައގެއް ޚިދުމަތުެގ ނުވަތަ

ހޯދަން   އޮތޯރިޓީން ލިޔުެމއް ހުއްދަކުރިކަމުެގ އަުގ ނުވަތަ ޚިދުމަތް

 ލާޒިމުވާނެެއވެ. 

 

 އޮތޯރިޓީން ޝަރުޠަކުން ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ  އެންުގމަކުން އޮތޯރިޓީެގ )ހ(  .30 އަގު ކޮންޓްރޯލުކުރުން 

 އަޅާ އޮތޯރިޓީން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ައގު  ކަނޑައަޅައި، ލިޔުމުން

ފަރާތުން  ފިޔަވަޅުތަކަށް ލިބޭ   އަގު  ނުވަތަ، ތަބާވުމަށް ލައިސަންސް 

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ފަރާތަކުން ލިބޭ ލަިއސަންސް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށްޓަކަިއ،

ނުނެުގމަށް   މަދުން ނުވަތަ  ިގނައިން އަަގށްވުރެ  އޮތޯރިޓީއަށްއަުގ 

 . އެންިގދާނެެއވެ

ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެްއ  ލުމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ައުގ ކޮންޓްރޯ )ށ(  

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑަެއޅި ައުގެގ ސަބަބުން ޚިދުމަތްދޭ  

ސަރުކާރުން   ށްފަރާތަ ފޫބެއްދުމަށް  ެގއްލުން  ެއ  ެގއްލުންވާނަމަ 

 އެހީތެރިވާންވާނެއެެވ. 

 އަަގކަށް  ޚިދުމަތުެގ  ފަރާތުންދޭ ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް )ނ(  

 ނުވަތަ ުއސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލައިސަންސްގައި ބަދަލުެގންނަންވާނީ

 . ހުއްދަ ލިބިެގންނެވެފޯމިއުލާއެްއެގމަތިން އޮތޯރިޓީައށް ހުށަހަޅައި 

ބަދަލެއް  )ރ(   އޮތޯރިޓީން  ައަގކަށް  ޚިދުމަތެއްެގ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

ތިރީގައިވާ ބިނާވާންޖެހޭނީ  ބަދަލެއް  އެ   މައިަގނޑު  ެގންނަނަމަ 

 މަްއޗަށެވެ.  އަސާސްތަކުެގ
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ޮގތެްއަގއި  އަުގތަކަކީ  (1)     ތަފާތުކުރެވިފައިނުވާ އެކަށީެގންނުާވ 

 ؛ައުގތަކެއްކަުމަގއިވުން  އިންޞާފުވެރި

 ވާދަވެރި  ފަރާތްތަކުެގ އެހެނިހެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް  (2)   

 ނުވުން.  އަުގތަކަކަށް ހުންނަ ޮގތަކަށް ެގއްލޭފަދަ ފުރުޞަތުތައް

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީގެ އެންގުންތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް 

 
ލިބިފައިާވ   )ހ(  .31 އެންގުންތައް  އަންގާ  އޮތޯރިޓީން  ލައިސަންސް  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ،  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ފަރާތްތަކުން ވަކިޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް އެންިގދާނެއެވެ. 

ބޭނުންތަކުެގ  (1)    ައދި  ޚިދުމަތް  ޢާންމު  ފެންވަރެްއަގއި  ރަނަގޅު 

 ؛ބެލުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ޮގތެއްަގއި ދެމެހެއްޓެނިވި

އިސްރާފު   (2)    ދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

 ؛ކުޑަކުރުމަށާއި ޚިދުމަތްތައް އެފިޝަންޓް ކުރުމަށް

ބޭނުންތަކުެގ  (3)    ދިނުމަށް ޢާންމު  ބޭނުންކުރާ  ޚިދުމަތް 

 ސަލާމަތީޮގތުން ޮގތުންނާއި  ފަންނީ ވަސީލަތްތަކުގައި

 ؛ބެލުމަށް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކަންކަން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ

މާއްދާއާ  (4)     ވިޔަފާރީަގއި ، ޮގތެއްެގމަތިން ޚިލާފުނުވާ މި 

 ލައިސަންސް  މިންަގނޑެއް ސުލޫކީ ހަރުދަނާ ހަމަހަމަކަމާއި

 އަދި؛ ބެލުމަށް ެގންުގޅޭތޯ ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ

 އޮތޯރިޓީގެ  ނުވަތަ، ކުރުމުަގއި ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ އޮތޯރިޓީން  (5)   

 މަޞްލަޙަތެއް ޢާންމު ނުވަތަ، ބޭނުންކުރުމުަގއި  ބާރުތައް
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އެންުގންތަްއ  އަންަގންޖެހޭ ކޮންމެހެން އޮތްކަމެްއަގއި 

 އެންުގމަށް. 

އެންުގެމއް، ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ   އަންާގ ދަށުން ެގ( ހ) މި މާއްދާެގ )ށ(  

 މާއްދާއަކާ  އެއްެވސް ޚިދުމަތަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ

 . ތަޢާރުޟުވެެގންނުވާނެެއވެ މަޤްޞަދުތަކާ މި ޤާނޫނުެގ ނުވަތަ

 ކަމެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ައންާގ އެންުގމުަގއި ދަށުން ެގ( ހ) މި މާއްދާެގ )ނ(  

 ކުރުމަށް  ވަކިޮގތަކަށް ކަމެއް ބާވަތުެގ ކަމަކާުގޅޭ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ

ލިޔުމުން   ނުވަތަ ބަޔާންކުރުމާެއކު  މުއްދަތެއް  އެކަށީެގންވާ  ނުކުރުމަށް 

 .އަންަގންވާނެެއވެ  އޮތޯރިޓީން ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

މާއްދާެގ )ރ(   އެންުގމަށް ދަށުން ެގ( ހ) މި   އަވަހަކަށް  ީވއެންމެ އަންާގ 

އެ، ފެށުމަށް ޢަމަލުކުރަން އަދި  . ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ ންުގުމގައިއެ 

 . ބާޠިލުކުރެިވދާނެއެވެ އެ އެންުގން ހިނދެްއގައި ފެނިއްޖެ އޮތޯރިޓީއަށް

އެންުގންތައް   )ބ(   އޮތޯރިޓީން  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް 

މި   ޮގތް  ޢަމަލުކުރާނެ  ުގޅޭޮގތުން  އެންުގންތަކާ  އެ  އެންުގުމަގާއއި، 

 ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

 

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާ  
 އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު 

ޤާނޫނަކާ އެްއޮގތްވާ   ޚާއްޞަމި ޤާނޫނާއި ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ    .32

ޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީން ބަލާ މައްސަލަެއއްަގއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުެގ ަމއްޗަށް  

 އެކަމާުގޅިެގން ކުރަންޖެހޭ އަމުރުތައް ކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް  
 ހެދުން 

ޤާނޫނަށް )ހ(  .33 ، އެހީތެރިވެ މަލީޮގތުންޢަ ޢަމަލުކުރުމަށް މި 

ބެހޭޮގތުން   ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްދިނުމާ، ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް
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ބޭނުންތަކުެގ   އުސޫލުތަކުަގއި ހަދާ އޮތޯރިޓީން )ށ(   ޢާންމު  ޤާނޫނާއި  މި 

 ަމޤްޞަދަކާ ނުވަތަ ާމއްދާއަކާ  އެްއވެސް ޤާނޫނެއްގެ ޚިދުމަތާުގޅޭ ޚާއްޞަ  

 . ތަޢާރުޟުވެެގންނުވާނެެއވެ

ކުރާނެ ޮގތުެގ   ކަންކަން އަންނަނިވި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި )ނ(  

އުސޫލުތަކުަގިއ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 ދޫކުރާ އޮތޯރިޓީން، ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުެގ ކުރާ އޮތޯރިޓީން  (1)   

 ެގންުގޅޭނެ  އެފަރާތުން ދޫކުރުުމަގއި ލައިސަންސްތައް

ލައިސަންސްތަކާއި ހުއްދަތަްއ ، މިންަގނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި

 ؛ކަންކަން  ބަލާނެ ދޫކުރުމުގައި

ދިނުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި ެއ  ޚިދުމަތްތައް ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ  (2)   

 ؛އުސޫލުތައް ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ހިންުގމުެގ    (3)    އަދި  އިދާރީ  ފަރާތްތަކުެގ  ރަދުތަކާިއ ޚަޚިދުމަތްދޭ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މެނޭޖްކުރުމުަގއި  ވަސީލަތްތައް  އިންސާނީ 

 އުސޫލު. 

 

އިކުއިޕްމަންޓާއި ވަސީލަތްތަކާިއ  ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ   )ހ(  .34 ފަންނީ މިންގަނޑުތައް 

 މިންަގނޑުތަކާއި  ފަންނީ އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން ތަބާވާންޖެހޭ

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ،ހަމަތައް

ދިނުމަށް )ށ(   ޚިދުމަތް  ބޭނުންތަކުެގ   ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް ޢާންމު 

 މި މާއްދާގެ  ށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން،ސަފަރާތްތަކުންނާއި ލައިސަން

 މިންަގނޑުތަކާއި ފަންނީ ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީން ޮގތުެގމަތިން ަގިއވާ( ހ)

 . ތަބާވާންވާނެެއވެ ހަމަތަކަށް
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 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހަމަތައް 

 
ފަރާތްތަކަށް  )ހ(  .35 ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ   ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތްތައް،  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   ޤާނޫނުަގއި  ޚާއްޞަ  ކަމާުގޅޭ  ފޯރުކޮށްދެވެނީ، 

ުއސޫލުތަކާ  ޢާންމު  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ޤާނޫނުަގިއ  މި  އުސޫލުތަކާއި، 

 ނެެއެވ.އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންކަން ޮއތޯރިޓީން ކަށަވަރުކުރަންވާ

 އެކަށީެގންވާ  ފަރާތާ ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތް ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ށ(  

 ކުރާ ފަރާތްތަކުން ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތް، މުޢާމަލާތުކޮށް ޮގތަކަށް

 ެއކަށީެގންވާ ރަނަގޅުކުރުމަށް އެކަންކަން ުގޅިެގން ޝަކުވާތަކާ

 . އަޅަންވާނެެއވެ ފަރާތުންފިޔަވަޅުތައް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

 އަންގާ  އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ޮގތުަގއި  ޝަރުޠެްއގެ  ލައިސަންސްގެ  )ނ(  

ޮގތުަގއި  ޚިދުމަތް  ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލަިއސަންސް، އެންުގމެްއެގ 

، ކަނޑައެޅުމަށް ުއސޫލެއް ޮގތުެގ ޢަމަލުކުރާނެ ފަރާތްތަކާމެދު ލިބިަގންނަ

 .އަންަގންވާނެެއވެ  އޮތޯރިޓީން ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 

، ހަދައި ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީެގ މިންަގނޑުތަކެއް  ކަންކަމާބެހޭ އަންނަނިވި )ހ(  .36 ޕަރފޯމަންސް މިންގަނޑުތައް 

މިންަގނޑުތަކާ އެ  ދިނުމާއެކު،  މުއްދަތެއް  އެްއޮގތަށް   އެކަށީެގންވާ 

 އޮތޯރިޓީން  ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ޢަމަލުކުރުމަށް

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

ބޭނުންތަކުެގ ކަނޑައަޅާފަިއވާ  (1)     ޚިދުމަތް، ޚިދުމަތެއް ޢާންމު 

ޚިދުމަތަ  ލިބިަގންނަ  ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ އެދި  ށްފަރާތުން 

 ؛މުއްދަތު ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު ހިނާގނެ އެ ޚިދުމަތް، ލިބުމާއި
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ޢާންމު    (2)     ލިބުމުގެ  ޚިދުމަތެއް ބޭނުންތަކުެގކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ހުރި  ަމއްސަލަެއއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ ހުރިކަމަށް ދަތިތަކެއް

 ވަުގތުން ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތުން ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތް  ،ކަމަށް ބުނެ

 އަދި ؛ މުއްދަތު  ނަާގނެ ޙައްލުކުރުމަށް އެ ަމއްސަލަެއއް ފެށިެގން

ހިންުގމުެގ ލިބިފައިވާ   ލައިސަންސް  (3)    އަދި  ފަންނީ  ފަރާތުެގ 

 ޤާބިލިއްޔަތާއި މާލީ ޙާލަތު. 

ބާބުެގ )ށ(    ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް މިންަގނޑަކާ ކަނޑަެއޅޭ  ދަށުން މި 

 އެކަމުގެ  ފަރާތަށް  ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތް، ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ފަރާތަކުން

 ފަރާތުން  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް ބަދަލު ެގއްލުމުެގ ލިބޭ ސަބަބުން

 ލައިސަންސް ޮގތުަގއި ބަދަލުެގ، ުއސޫލާއި ެގންުގޅޭނެ ލިބިދިނުމުގައި

 ކަނޑައަޅާނެ އެކަންކަން، ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރާއި ފަރާތުން ލިބިފައިވާ

 ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ ، ޮގތް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އުސޫލެއް

 .ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ

 

  ރިކޯޑު ތަފާސްހިސާބުތަކުެގ  މާލީ ފަރާތްތަކުެގ ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް  .37 ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތައް ހިސާބު  

 ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރާނެ ރިޕޯޓުކުރުމުަގއި   ބެލެހެއްޓުމާއި

 ލައިސަންސް  ޢަމަލުކުރުމަށް ެއއްޮގތަށް ަގާވއިދާ އެ، ބަޔާންކޮށް   ގަވާއިދުގައި  ހަދާ

 . އަންަގންވާނެއެވެ  އޮތޯރިޓީން ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ
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 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

 
ލައިސަންސް  .38 ޒިންމާ  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ސިއްރު  ޢާންމު   ދޫކުރެވިފަިއވާ އޮތޯރިޓީާއއި  ހިމެނޭޮގތުން  ފަރާތްތައް 

، ފަރާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާގައި ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ

އޮފިސަރުންނާއި އެޖެންޓުންނާއި، ، މުވަްއޒަފުންނާއި  ،އެފަރާތްތަކުެގ 

 ޚިދުމަތްދޭ   ،ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރާ  ުއސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް އެފަރާތްތަކަށް

ލިބިފައިާވ،   ުގޅިެގން މަސައްކަތާ ަވޒީފާގެ  އެފަރާތްތަކުެގ ތެރޭގައި ދާއިރާެގ

ކަ ، ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ެއއްވެސް ންކަމާުގޅޭއަންނަނިވި 

 . ހާމަކޮށްެގންނުވާނެެއވެ

 ލިޔެކިޔުން މުޢާމަލާތަކާބެހޭ ެއއްެވސް ހިނާގފަިއވާ ނުވަތަ ހިނަގމުންދާ )ހ(  

 ؛ނުވަތަ އެފަދަ މުޢާމަލާތަކާބެހޭ އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތެއް

 ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ، ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް )ށ(  

 ނުވަތަ ؛ ފަރާތެއް  ރާވާފައިވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ

 މަޢުލޫމާތެއް ނުަވތަ މުއާޞަލާތެއް.  ޒާތީ މީހެއްެގ )ނ(  

 

 . ހުރަހެއްނާޅައެވެ ޤާނޫނު  މި  ހާމަކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ޙާލަތުތަކުަގއި  އަންނަނިވި  .39 އިސްތިސްނާ 

 ވަނަ   38  ޤާނޫނުެގ  މި  ހާމަކުރުމަކުން  މަޢުލޫމާތެއް  ޙާލަތެްއގައި  އެއިން  އަދި

 . ނުބެލެވޭނެެއވެ ކަމަކަށް ޚިލާފުވީ މާއްދާއާ

 ؛ޢާންމުކޮށް ލިބެންހުންނަ މަޢުލޫމާތު )ހ(  

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވަްއޒަފަކު އެފަދަ އެހެން   )ށ(  

ހާމަކުރާ  ބޭނުންވެެގން  އަދާކުރުމަށް  ަވޒީފާ  އެމީހެްއެގ  މުވަްއޒަފަކަށް 

 ؛މަޢުލޫމާތު
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ފޯރުކޮށްދެނީ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ )ނ(   އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ   ،ލިޔުމެއް 

ޚިދުމަތް  ފަރާތް  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު   ނުވަތަ 

 ނުވަތަ އެޖެންޓެއް، މުަވްއޒަފެއް، އޮފިސަރެއް ދާއިރާެގ ފޯރުކޮށްދޭ

އެމީހެއްގެ ، ކަމަށްވެފައި   ކޮންޓްރެކްޓަރެއް މަޢުލޫމާތަކީ   ފޯރުކޮށްދޭ 

 ؛މަޢުލޫމާތަކަށްވުން ފޯރުކޮށްދޭ އަދާކުރުުމަގއި ވާޖިބުތައް ވަޒީފާެގ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތް  ފަރާތުން ދޫކުރެވިފައިވާ  ލައިސަންސް )ރ(  

ލިބިފައިވާ ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތް ުގޅޭޮގތުން  ، ަމޢުލޫމާތެއް ފަރާތަކާ 

 ؛ހާމަކުރުން ލަިއސަންސްެގ ބޭނުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް

ތަޙްޤީޤަށް  )ބ(   ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުން ހުއްޓުުވމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެްއެގ 

ދަށުން އަމުރެއްެގ  ކޯޓު  ޤާނޫނުަގއި  ބޭނުންވެެގން،  ނުވަތަ   ،

ބާރު   ހިންުގމުެގ  ތަޙްޤީޤު  ޖިނާއީ  ޮގތުެގމަތިން،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ؛ލިބިފައިވާ އިދާރާއަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ދަށުން،   )ޅ(   ޙާލަތެއްަގއި، ކޯޓު އަމުރެްއެގ  ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާާވ 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ޤާނޫނުަގިއ  ސަލާމަތީ ނުވަތަ  ޮގތުެގމަތިން، 

 ؛ޚިދުމަތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ޤާނޫނެއްެގ   ފޯރުކޮށްދެނީ ލިޔުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ )ކ(    ވަކި 

 ؛ކަމުަގިއވުން ޮގތުން ޢަމަލުކުރުމުެގ އެްއޮގތަށް  ދަށުން، އެ ޤާނޫނަކާ

 ؛ހާމަކުރެވޭ ހުއްދަ މަޢުލޫމާތުމަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތެއްަގއި  )އ(   

މި ޤާނޫނުަގއި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެްއަގއި ނުވަތަ   )ވ(   

ޮގތުެގމަތިން،  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ޝަރުޠުތަކުަގއި  ލައިސަންސްެގ 

 ؛އޮތޯރިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
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 ނުވަތަ މީހެއްގެ  އެހެން، ލިޔުމަކީ ނުަވތަ މަޢުލޫމާތަކީ ފޯރުކޮށްދެވޭ )މ(  

 ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް އެްއޗެއްނަމަ، އެފަދަ އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު ބައެްއެގ

 ؛ލިބިފައިވުން ހުއްދަ ބޭނުންކުރުމުެގ ފޯރުކޮށްދީ ބަޔަކަށް އެހެން ލިޔުމެއް

ތަފާސްހިސާބާބެހޭ އިދާރާއަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުަގއި ހިމެނުމަށް ދައުލަތުެގ   )ފ(  

 ؛ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު

ދެމެދު ސޮއިކޮށްފަިއާވ   )ދ(   ޤަުއމެއްެގ ސަރުކާރާ  ބޭރު  ދިވެހި ސަރުކާރާިއ 

އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން، ނުަވތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާ 

 ؛ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެްއެގ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، ޢާންމު  ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ )ތ(  

މަސްއޫލިއްޔަތު   ބޭނުންތަކުެގ ބެލެހެއްޓުމުެގ  ކަންކަން  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 

 ވުޒާރާއަށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު.  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެއިރެއްަގއި

 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ޝަކުވާ ބެލުން 

 
ބާބުގެ ދަށުން ބެލޭނެ  މި  

 މައްސަލަތައް 
ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ުގޅޭޮގތުން އަންނަނިވި ކަންކަމާުގޅޭ    .40

ލަޙަތު އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އޮތޯރިޓީއަށް  ޞްމައްސަލަތައް، ެއކަމުެގ މަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޢާންމު   މި ޤާނޫނާ )ހ(  

 ؛މައްސަލަ ޚިލާފުވާ

 ޚިލާފުވާ މިންަގނޑަކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  މި ޤާނޫނުެގ )ށ(  

 ؛މައްސަލަ
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ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވެޭވ   )ނ(  

 ؛މައްސަލައެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާ 

 ނުވަތަ ުގޅައިދިނުމުގެ  ޚިދުމަތެއް ފަރާތަކަށް ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތް )ރ(  

 ؛މަްއސަލަ ުގޅައިނުދެވުމުެގ

 އަދި؛ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުެގ އިހުމާލުން ލިބޭ ެގއްލުމުެގ މަްއސަލަ )ބ(  

ތަކެްއޗާއި   )ޅ(   ބޭނުންކުރާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ދޭ ޚިދުމަތް  ތަންތަނަށް 

 ެގއްލުންތަކާުގޅޭ މަްއސަލަ. 

 

ޤާނޫނުެގ )ހ(  .41 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން   ަމއްސަލަތަކާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 40 މި 

އޮތޯރިޓީން  ޝަކުވާތަކަށް  އެ  ޮގތާިއ،  ހުށަހަޅާނެ  ޝަކުވާ  ުގޅޭޮގތުން 

ޤާނޫނުެގ   މި  އުސޫލުތަްއ،  ޢަމަލުކުރާނެ  ހަދާ  ޖަވާބުދިނުމުަގއި  ދަށުން 

 ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތަކުން )ށ(   ފަސޭހަކަމާއެކު   ބޭނުންވާ ހުށަހަޅަން އެްއވެސް  ޝަކުވާ 

އިންތިޒާ ބޭނުންވާ   ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ތައްމުހުށަހެޅުމަށް 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

ހުށަހަޅާ  )ނ(   ފަރާތަކުން  އެ ޝަކުާވއެްއ   ުގޅިެގން،ޝަކުާވއަކާ   އެްއވެސް 

 ބެލުމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެްއ އޮތްކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ނުފެންނަނަމަ،

ސަބަބުތައް  އޭެގ ނިންމި ޮގތާއި ޮއތޯރިޓީން އެ ޝަކުާވއަކާ ބެހޭޮގތުން

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ  ނިންމާތާ   ފަރާތަށް އެ  ނިންމުމެއް  )ހަތެއް(   7އެ 

 . އަންަގންވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީންދުވަހުެގ ތެރޭަގއި 

 

އޮތޯރިޓީން އިސްވެ މައްސަލަ  
 ބެލުން 

އޮތޯރިޓީން    .42 ިއސްވެ  މައްސަލަތައް  އަންނަނިވި  ޙާލަތުތަކުަގއި،  އަންނަނިވި 

 . ބެލިދާނެއެވެ
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މި ޤާނޫނާއި ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  އެްއވެސް ފަރާތަކުން )ހ(  

ޤަބޫލުކުރެވޭ   އޮތޯރިޓީއަށް ޚިލާފުެވފައިވާކަމަށް ޤާނޫނަކާ  ޚާއްޞަ

 ؛މައްސަލަ

މި ޤާނޫނާއި ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   އެްއވެސް ފަރާތަކުން )ށ(  

 އޮތޯރިޓީގެ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ޮގތުެގމަތިން އެްއޮގތްވާ  ޤާނޫނަކާ  ޚާއްޞަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ   އޮތޯރިޓީއަށް ޚިލާފުވެފައިާވކަމަށް އަންާގފަިއާވޮގތާ ފަރާތުން

 އަދި ؛ މައްސަލަ

އެކަށީެގންާވ   )ނ(   ބަލަންޖެހޭކަމަށް  މަްއސަލައެްއ  ޙާލަތެްއަގިއ،  އެނޫން 

އޮތޯރިޓީއަށް ބިނާކޮށް  ަމއްޗަށް  ބަލާ  ސަބަބެއްެގ  ޤަބޫލުކުރެިވެގން 

 މައްސަލަ.

 

ޤާނޫނުެގ )ހ(  .43 ރިޕޯޓު  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ  ޤާނޫނުެގ   ވަނަ 41 މި  މި  އަދި  )ހ(  ވަނަ   42މާއްދެާގ 

ރިޕޯޓެްއ   ބެލުމަށްފަހު،  މައްސަލަ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  މާއްދާެގ 

 ތައްޔާރުކުރަންވާނެެއވެ. 

 ކަންކަން އަންނަނިވި ރިޕޯޓުގައި ތައްޔާރުކުރާ ދަށުން ެގ( ހ) މި މާއްދާެގ )ށ(  

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ؛ޮގތް މައްސަލަ ބެލި  (1)   

 ލިބިފައިވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ޮގތުން  ނަތީޖާެއްއގެ  ބެލި މައްސަލަިއެގ  (2)   

 ؛ހޯދުންތައް

 ހޯދުންތައް  މަޢުލޫމާތާއި ނަންބަރުަގިއވާ ( ވަނ2ަމި އަކުރުެގ )  (3)   

 ؛ހެކި  ބިނާކޮށްފައިވާ
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މައްސަލައާ  (4)    ުގޅޭޮގތުން ނުވަތަ ުގޅިެގން  ބެލި   އެކަމާ 

ހުށަހަޅާ  ފެންނަ އޮތޯރިޓީއަށް އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ކަންކަން 

 ކަންކަމާއި އޮތޯރިޓީެގ ނިންމުން.

 

އްދާަގއިވާ  މާ ވަނަ    43އޮތޯރިޓީން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .44 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

 ޝާއިޢުކުރަންާވނެއެވެ.  ށްޮގތުެގމަތިން ތަްއޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ ފަދައިން  ތަކުަގިއ،ތުޙާލަ އަންނަނިވި )ށ(  

ރިޕޯޓެއް  ނުވަތަ ޝާއިޢުކޮށްެގން ބަެއއް އޭގެ  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީެގ 

 . ހާމަކޮށްެގންނުވާނެެއވެ

ރިޕޯޓެއް  (1)    ޝާއިޢުކުރުމުން އޭެގ ނުވަތަ އެ   ނުަވތަ ބައެއް 

ކުންފުންޏެއްެގ ހާމަކުރުމުން ނުަވތަ   ސިއްރެއް މީހެއްެގ 

 ނުވަތަ ؛ ޙާލަތެއްަގއި  ހާމަވާފަދަ

ހިނަގމުންދާ    (2)    ުގޅިެގން  މައްސަލަައކާ  ތަޙްޤީޤަކަށް ޖިނާއީ 

 ނުވަތަ ؛ ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި 

 ޢަދުލުވެރިކަމަށް  ޝަރީޢަތެއްެގ ހިންޭގ މައްޗަށް މީހެއްެގ  (3)   

 ނުވަތަ؛ ޙާލަތެއްަގއި ހުރަސްއެޅޭފަދަ

 ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި.   (4)   

 ބައެއް  ރިޕޯޓެްއގެ  ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ފަރާތުން އޮތޯރިޓީެގ )ނ(  

 ަމޢުލޫމާތެއް ޒާތީ ނުވަތަ އަމިއްލަ މީހެއްެގ ެއއްވެސް ، ޝާއިޢުކުރުމުަގއި

މަޢުލޫމާތެއް  ހާމަވާނަމަ މިންވަރަކަށް  އެކަށީެގންނުވާ  އެފަދަ 

 . ޝާއިޢުކޮށްެގންނުވާނެެއވެ
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ބަލާ   )ރ(   އޮތޯރިޓީން  މައްސަލަތަކާއި  ހުށަހެޅިފަިއާވ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ައދާހަމަކޮށް  ތަފާސްހިސާބުތައް  ކަމާުގޅޭ  މަޢުލޫމާތާއި  މައްސަލަތަކުެގ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

  އަންގާ ،  އުސޫލުތަކާއި  ެގންުގޅޭ،  ޚިދުަމތްތަކާއި  ދެމުންެގންދާ  އޮތޯރިޓީން )ބ(  

 ފަސޭހައިން  ޢާންމުންނަށް   ރިޕޯޓުތައް  ތަްއޔާރުކުރާ  އަދި  އެންުގންތަކާއި

 . ންވާނެއެވެޝާއިޢުކުރަ ފެންނާނެހެން

 

ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއި  
 މުރާޖަޢާކުރުން 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ނިންމާ   )ހ(  .45

ލިބޭކަމަށް  އުނިކަން  ޙައްޤަކަށް  މީހެއްެގ  ސަބަބުން  ނިންމުމެއްެގ 

ސަބަބުތައް އެފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ެއ ނިންމުން އެފަދައިން ނިންމި  

އެ  ހުށަހެޅުމާއި،  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  ނިންމުމެއް  އެ    ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި، 

ހުށަހެޅުމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  

 ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

މައްސަލަތައް   )ށ(   ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބެލުމަށްޓަކައި  މި 

އޮންނަންވާނެެއވެ.   އެކުލަވާލާފައި  ކޮމިޓީއެއް  މުރާޖަޢާ  އޮތޯރިޓީަގއި 

ކޮމިޓީެގ   ބެލި  ަމއްސަލަ  އެ  ކޮމިޓީަގިއ  މުރާޖަޢާ  އެކުލަވާލާ  މިޮގތުން 

 މެންބަރަކު ހިމެނިެގންނުވާނެއެެވ.

 

ވަނަ ާމއްދާަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން، އޮތޯރިޓީެގ މުރާޖަޢާ   45މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .46 ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

ކޮމިޓީން ނިންމުމެއް ނިންމުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭ 

ފަރާތަށް  ރައްދުާވ  ލިޔުން  އެ  ސަބަބުތައް  ބަޔާންކުރާ  ލިޔުމުަގއި 

ދުވަހުެގ   (ތިރީސް ) 30ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ، އެ ލިޔުން އެފަރާތަށް ލިބޭތާ  
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އެފަރާތަށް  ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުެގ  ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލަ  އެ  ތެރޭަގިއ، 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުެގ ޙައްޤު   މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން   45އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދެވޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

އިޖުރާއަތުތައް  ހަދާ   ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގާވއިދުަގިއ 

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

 

 ބާރަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރުން 

 
 ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

 ވަސީލަތްތައް  ތަންތަނާއި 
 ފާސްކުރުން 

 ފަރާތުން  ލިބިފަިއވާ ލަިއސަންސް ެއއްޮގތަށް ޝަރުޠުތަކާ ލައިސަންސްެގ )ހ(  .47

ބޭނުންވާ   ލައިބަ  ،ބެލުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ފާސްކުރަން 

ބަ ތަފްސީލާއި،  އަދި   ލައިތަންތަނުެގ  ސަބަބު  އެދޭ  ފާސްކުރުމަށް 

އެކަންކުރާ ތަނެްއަގއި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނެ 

 )ފަނަރަ( ދުވަހުެގ ކުރިން   15މީހަކު ބެހެއްޓުމަށް އަންަގއި މަދުވެެގން  

، އޮފީސްތަކާއި  އެފަރާތުެގ، ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު ލިޔުމަކުން

 ަވސީލަތްތައް އަދި މަންޓްތަކާއިއިކުއިޕް ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ފަރާތްތަކުެގ ، ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ބަލައި ލިބިފައިާވ  ލައިސަންސް 

 ވަދެވިދާނެެއވެ.  ތަންތަނަށް ޢިމާރާތްތަކާއި

އެހެންއޮތް  )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ނުވަތަ    މި  ޙާލަތެްއަގއި  ކުއްލި  ނަމަވެސް، 

ކުރުމަށްޓަކައި ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި،  ޤީޤު  ޙްޖިނާއީ މައްސަލަެއއް ތަ

ޚިދުމަތްދިނުމަށް   އޮފީސްތަކާިއ،  ފަރާތުެގ  ލިބިފަިއވާ  ލައިސަންސް 

ވަ އަދި  އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި،  ބަސީބޭނުންކުރާ    ލައި ލަތްތަްއ 
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ތަންތަނަށް   ޢިމާރާތްތަކާއި،  އެފަރާތްތަކުެގ  ފާސްކުރުމަށްޓަކަިއ، 

 ވެ. ވަނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެ

 ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ފަރާތެއްެގ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް )ނ(  

 ފާސްކުރުމަށް ތަންތަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ވަސީލަތްތައް އިކުއިޕްމަންޓާއި

ވަސީލަތްތައް ނުވަތަ  ޓެސްޓްތައް  ކުރަންޖެހޭ ބެލުމަށް ރަނަގޅުތޯ އެ 

އެކަށޭނަ   ކުރުމަށް ކަމަށް  ލައިސަންސް    ،އިކުއިޕްމަންޓްބޭނުންވާނެ 

 ކަނޑައަޅާ  ލިބިފައިވާ ފަރާތުަގއި ހުރިކަުމަގއިވާނަމަ، އެތަކެތި އޮތޯރިޓީން

ޮގތުެގމަތިން މިންަގނޑުތަކާ ފަންނީ  ބޭނުމަށް  އޮތޯރިޓީގެ  އެއްޮގތްވާ 

 އަދި އޮތޯރިޓީެގ  .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް

ރުމުަގއި އިތުރު ޚަރަދެއް ހިނާގކަުމަގިއވާނަމަ،  ތަކެތި ބޭނުންކު ބޭނުމަށް

 އެ ޚަރަދަކަށް އޮތޯރިޓީން ޒިންމާވާންވާނެެއވެ. 

މާއްދާެގ )ރ(    ފަރާތުން  ލިބިފަިއވާ  ލައިސަންސް، ބޭނުަމށް ެގ( ހ) މި 

 އޮތޯރިޓީން ދަށުން މި މާއްދާެގ އަދި. ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ މުވަްއޒަފުން

 . ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެއެވެ އެްއޮގތަށް  އެންުގންތަކާ އަންާގ

ބަލައި   )ބ(   ވަސީލަތްތައް  ތަންތަނާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިންސްޕެކްޝަންެގ    ފާސްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން އެ

  މަސައްކަތްތައް ހިންުގމުެގ އިންތިޒާމު ލައިސަންސް ލިބިފަިއާވ ފަރާތުން 

ލައިސަން އޮތޯރިޓީއަށް  ސަނުވަތަ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ެއދި  ށް 

ޚަރަދު  އެ  ހިނާގނަމަ،  ޚަރަދެއް  މިކަމުަގއި  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

 ހަމަޖައްސާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. 
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 ރަވަނަ ބާބު ތޭ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 

ޤާނޫނުެގ )ހ(  .48 އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުން  ލައިސަންސެއް ، ަގވާއިދުތަކާ  ހަދާ ދަށުން މި   ނުވަތަ 

 ދަށުން  ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ، ކަންތައްތަކާ ޝަރުޠުކުރެވޭ ދޫކުރެވޭއިރު

ޤާނޫނުގައިވާ ނުވަތަ ، އެންުގންތަކާ އަންާގ  މާއްދާއަކާ ެއްއވެސް  މި 

މި ، ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ޤާނޫނެްއަގއި  އެހެން  އެކަަމކަށް  އަދި 

، ކަނޑައަޅާފަިއނުވާނަމަ ފިޔަަވޅެއް ވަކި މާއްދާއެްއަގއި ޤާނޫނުެގ އެހެން  

ތިރީަގއި  ފަރާތެްއ،  ކުރި   ޢަދަދުތަކަށްވުރެ  ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ އެކަމެްއ 

ޮއތޯރިޓީއަށް  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން އިޚްތިޔާރު  ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ެއއްހާސް( ރުފިޔާއާިއ ) 1,000ފުރަތަމަ ފަހަރު   އެޅޭ  ފިޔަވަޅު  (1)   

ޢަދަދަކުން  50,000 ދެމެދުެގ  ރުފިޔާއާ   )ފަންސާސްހާސް( 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން

 ދެވަނަ ފަހަރު އެޅޭ  އެއް ަމއްސަލަެއއް ތަކުރާރުެވެގން ފިޔަވަޅު  (2)   

( ދެލަްއކަ) 200,000)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާއި    50,000

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުންރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން 

ތަކުރާރުެވެގން  (3)    މަްއސަލަެއއް  އިތުރަށް އެއް  ފަހަރަށްވުރެ   ދެ 

( ދެލައްކަ) 200,000ފަހަރަކު   ކޮންމެ އެޅޭ  ފިޔަވަޅު

ދެމެދުެގ   (ންއަެއއްމިލި) 1,000,000ރުފިޔާއާއި   ރުފިޔާއާ 

 އަދި؛ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

( ވަނަ ނަންބަރު އަދި، 2( ވަނަ ނަންބަރު، )1މި އަކުރުެގ )  (4)   

ޚިލާފުވެ  3) އިތުރުން،  ޖޫރިމަނާެގ  ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ   )
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 ރުފިޔާއަށްވުރެ ( ެއއްހާސް) 1,000ދުވަހަކަށް   ކޮންމެ ހުންނަ

ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 މެނުވީ ފުރިހަމަވުމުން ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ  ތިރީގައި )ށ(  

 . ނުވާނެެއވެ ޖޫރިމަނާކޮށްެގން އޮތޯރިޓީން

 ޖޫރިމަނާއަކީ  ކުރެވޭ، ބަލައި ޙާލަތަށް ބާވަތަށާއި މައްސަލަިއެގ  (1)   

ނުވަތަ  މައްސަލައާ   ޙާލަތާ މެދުވެރިވި ޖޫރިމަނާކުރުމަށް އެ 

 އެކަށީެގންވާ  ޙާލަތާ މެދުވެރިވަމުންދާ ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނުވަތަ

 އަދި؛ ޖޫރިމަނާއަކަށްވުން

ކަނޑައެޅޭ  ޖޫރިމަނާއެއް ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުެގ ޤާނޫނާ މި  (2)   

ޖޫރި ފަރާތަށް  ސަބަބު މެދުވެރިވި ކަނޑައެޅުމަށް ނާއެއްމައެ 

 ކަަމށް ދެވިއްޖެ ފުރުޞަތެއް ެއކަށީެގންވާ  ރަނަގޅުކުރުމަށް

 މެދުވެރިވި  ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ައދި ޤަބޫލުކުރެވުން  އޮތޯރިޓީއަށް

 ރަނަގޅުކުރުަމށް  ކުރި ޢަމަލު ޖޫރިމަނާކުރުަމށް ނުވަތަ ސަބަބު

ޝަރުޠުތަކާ  ލައިސަންސްަގިއވާ ޚިލާފުވެފަިއވާ ނުވަތަ

މި  ޚިލާފުވެފަިއވަނީ ނުވަތަ ކުރުަމށް ކަންތައްތައް އެްއޮގތަށް

 ޚިލާފެއް  އެފަދަ ބަޔަކާނަމަ ނުވަތަ  މާއްދާައކާ ޤާނޫނުެގ

 ނުަވތަ އެފަރާތަކަށް ފުރުޞަތެއް އެކަށީެގންވާ ރަނަގޅުކުރުމަށް

ދޫކުރެވިފަިއވާ   ދެވިއްޖެކަމަށް ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް 

 އަދި ؛ ފެނުން އޮތޯރިޓީއަށް

ކަނޑައެޅޭ  ޖޫރިމަނާއެއް ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުެގ ޤާނޫނާ މި  (3)   

 ެއްއޗެއް  ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ދިފާޢުަގއި  އެފަރާތުެގ ފަރާތުން

 ައދި ދެވިފަިއވުމާއި ފުރުޞަތެއް އެކަށީެގންވާ ހުށަހެޅުމަށް
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ޖޫރިމަނާކުރުމާ  ރިޢާޔަތްކޮށް ހުށަހެޅުންތަކަށް އެފަރާތުެގ

 . ނިންމުން ޮގތެއް އޮތޯރިޓީން ބެހޭޮގތުން

 

 ސާދަވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ބާރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  

 

ލިޔެކިޔުން ހޯދުމުގެ   މަޢުލޫމާތާއި 
 އިޚްތިޔާރު 

މާއްދާގައި )ހ(  .49  ލިބިފައިވާ އޮތޯރިޓީއަށް ޮގތުެގމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މި 

ހިމެނޭ ޮގތެުގމަތިން،   ފަރާތްތަްއވެސް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރު، ލައިސަންސް

 . ހިންިގދާނެއެވެ ފަރާތްތަކުެގ މަްއޗަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި

 ހިންުގުމަގއި  ބާރެއް ލިބިދޭ އޮތޯރިޓީައށް ދަށުން މި ޤާނޫނުެގ  (1)   

 ެއއްެވސް  ބޭނުންވާ ައދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ

ެއއްވެސް  ލިޔެކިޔުމެއް އެްއވެސް ނުވަތަ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް

 ؛ފަރާތެއް ބެލެވޭ ކަމަށް އޮތް ނުވަތަ  އޮތް އަތުަގއި ފަރާތެއްެގ

 ބާރެއް  ލިބިދޭ އޮތޯރިޓީއަށް ޮގތުެގމަތިން އެްއޮގތްވާ މި ޤާނޫނާ  (2)   

 އޮތޯރިޓީއަށް  އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިްއޔަތެއް ނުވަތަ ހިންުގމުގައި

 ދެވިދާނެފަދަ ހެކިބަހެއް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެފަރާތުން ބޭނުންވާކަމަށް

 .ފަރާތެއް

 އަންނަނިވި، ހިނދަކު މަނާނުކުރާހާ ކަނޑައެޅިެގން ޤާނޫނަކުން ވަކި )ށ(  

 ކޮންމެ އޮތޯރިޓީން މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ލިޔެކިޔުމުން ކަންކަމުަގއި

 . އެންިގދާނެެއވެ ފަރާތަކަށްވެސް

 ތެރޭަގއި  ުމއްދަތުގެ  ބުނެފައިވާ ލިޔުމެްއަގއި  ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން  (1)   

ލިޔުމުގައި  އެފަރާތަކުން  ޮގތެްއެގމަތިން ކަނޑައަޅާފަިއވާ އެ 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި ބޭނުންވާ އޮތޯރިޓީއަށް
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 ތެރޭަގއި  ުމއްދަތުގެ  ބުނެފައިވާ ލިޔުމެްއަގއި  ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން  (2)   

ލިޔުމުަގއި  އެފަރާތަށް ޮގތެްއެގމަތިން ކަނޑައަޅާފަިއވާ އެ 

 ؛ފޮނުވުން ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހައި ބޭނުންވާ

 ތެރޭަގއި  ުމއްދަތުގެ  ބުނެފައިވާ ލިޔުމެްއަގއި  ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން  (3)   

 އޮތޯރިޓީައށް ޮގތެްއެގމަތިން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ލިޔުުމގައި އެ

 އޭގެ  ެއްއޮގތަށް އަސްލާ ލިޔެކިޔުންތަކުެގ އެންމެހައި ބޭނުންވާ

 ؛ތައްޔާރުކުރުން ނަކަލު 

، ފަރުދަކަށްކަމަށްވާނަމަ އަމިއްލަ ފޮނުވަނީ ލިޔުން އޮތޯރިޓީން  (4)   

، ވަުގތެްއަގއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔުމުަގއި  ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން

އަނަގބަހުން ޖަވާބުދާރީުވން  ލިޔެކިޔުމުން ނުަވތަ އެފަރާތުން 

 ؛ދިނުން ނުވަތަ ހެކިބަސް

ޤާނޫނީ ފަރާތަކީ ފޮނުވާ  ލިޔުން އޮތޯރިޓީން  (5)     ތަބަޢީނޫން 

 ފޮނުވާ  އޮތޯރިޓީން އިސްވެރިޔަކު ތަނެއްެގ އެ، ޝަޚްޞެއްނަމަ

 ނުަވތަ އަނަގބަހުން، ޮގތުެގމަތިން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ލިޔުމުގައި

 ޖަވާބުދާރީވުން ނުވަތަ ހެކިބަސްދިނުން. ލިޔުމުން

 

 ގޮތަށް  އަންގާ  އޮތޯރިޓީން 
 ޢަމަލުކުރުން 

 ހުރިހާ  ޮގތުެގމަތިން ަގިއވާ( ށ) މާްއދާެގ ވަނަ 49 ޤާނޫނުެގމި   )ހ(  .50

 . ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ ފަރާތަކުންވެސް

ޤާނޫނުެގ، ސަބަބެއްނެތި މަޤުބޫލު، ފަރާތެއް އެްއވެސް )ށ(    ވަނަ 49 މި 

 ކަނޑައަޅާޮގތަށް  އޮތޯރިޓީން ޮގތުެގމަތިން ަގިއވާ( ށ) މާއްދާެގ

އެފަރާތެއް  ރުފިޔާއަށްވުރެ( ދެހާސް) 2,000 ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، 

ޮއތޯރިޓީއަށް  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން އިޚްތިޔާރު  ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
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 ނަކަލުތައް އޮތޯރިޓީގެ  ލިޔެކިޔުމާއި 
 ބެހެއްޓުން  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ 

، ލިޔެކިޔުމެއް  ހުށަހަޅާ އެފަރާތަށް ބޭނުމަށް އޮތޯރިޓީެގ ދަށުން މި ބާބުެގ )ހ(  .51

 ދަށުަގއި  ބެލުމުގެ  އޮތޯރިޓީެގ، ނިމެންދެން ބޭނުން އޮތޯރިޓީގެ 

 . ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

 ލިޔެކިޔުެމއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީއަށް ދަށުން މި ބާބުެގ )ށ(  

 ލިޔެކިޔުމަކުން  އެފަދަ، ބެލުމަށްފަހު އޮތޯރިޓީން، ނަކަލު އޭެގ ނުވަތަ

 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބަހައްޓަން، ހައްދައި ކޮޕީ  ނަކަލަކުން ޭއެގ ނުވަތަ

 ބޭނުންވެއްޖެ ނަަގން ބައެއް ޚާއްޞަ ވަކި ލިޔެކިޔުމަކުން އެފަދަ ނުވަތަ

 . އެކަންކުރެވިދާނެެއވެ ހިނދެއްގައި

 މި ނުވަތަ ހެކި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި ލިބިަގނެވޭ އޮތޯރިޓީއަށް )ނ(  

ހޯދާއޮ ދަށުން ގެ ( ށ) ާމއްދާެގ ވަނަ 49 ޤާނޫނުެގ  ތޯރިޓީން 

 ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ރިކޯޑެއް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

 

ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް  
 މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނުކުރުން 

މަޢުލޫމާތު  .52 އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތަކުން   އެފަރާތުން ނުވަތަ ދީެގން އެްއވެސް 

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ އެފަދަ ، މަޢުލޫމާތަކީ ލިބިަގނެވުނު ސަބަބުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުެގ

 އުފުލުމަށް ދަޢުވާެއއް ކުށުެގ ޖިނާއީ މައްޗަށް ފަރާތެއްެގ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވަތަ

 .ނޫނެވެ  ހެއްކެއް ބޭނުންކުރެވޭނެ

 

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 ކުރުން ޓު މާލީ ކަންކަމާއި ރިޕޯ 

 
ފަިއސާ، ކޮންމެ  )ހ(  .53 ކަންކަން މާލީ   ބޭނުންވާ  އޮތޯރިޓީެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރުމަށް 

ދަށުން  ބަޖެޓެއްެގ  ފާސްކުރާ  ަމޖިލީހުން  ރަްއޔިތުންެގ  އަހަރަކުެވސް 
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އެޮގތުން،   ދޫކުރަންވާނެެއވެ.  ޮއތޯރިޓީއަށް  އެ  މާލިްއޔާއިން  ދައުލަތުެގ 

އޮތޯރިޓީެގ   ބޯޑުން  އޮތޯރިޓީެގ  މަތިން،  ލަފާެގ    ޓުބަޖެމިނިސްޓްރީެގ 

ބަޖެޓުަގިއ   ދައުލަތުެގ  ފާސްކޮށް،  ބޯޑުން  އޮތޯރިޓީެގ  އެކުލަވާލައި، 

މާލިއްޔަތުެގ    2006/3ހިމެނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ދައުލަތުެގ 

ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

ލިޔެކިޔުންތަްއ   )ށ(   އެންމެހައި  ހިސާބުތަކާއި  އެންމެހައި  އޮތޯރިޓީެގ 

ާމލިއްޔަތު  3/2006ބަލަހައްޓަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު     ގެ )ދައުލަތުެގ 

 ޤާނޫނު( އާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.

 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް )އެކެއް( ފަހަރު އޮތޯރިޓީެގ ހިސާބުތައް،    1ކޮންމެ އަހަރަކު    .54 އޮޑިޓްކުރުން 

 . ކަނޑައަޅާ ޮގތެއްެގމަތިން ޮއޑިޓްކުރަންވާނެެއވެ

 

އޮތޯރިޓީެގ   )ހ(  .55 އަހަރީ ރިޕޯޓު  ރިޕޯޓެްއ،  ޮގތުެގ  ހިންިގ  އޮތޯރިޓީ  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ 

ނިމޭތާ   އަހަރެއް  މާލީ  ކޮންމެ  ހިސާބުތަކާެއކު،   4އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ 

އޮތޯރިޓީން   ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ   ،ތައްޔާރުކޮށް)ހަތަރެއް( 

ހުށަހަޅައި ބޯޑަށް  ފާސްކުރުމަށްފަހު    ،ޑިރެކްޓަރުންެގ  ބޯޑުން  އެ 

އަދި އެ ރިޕޯޓު މިނިސްޓަރަށް ލިބޭތާ  . މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ރިޕޯޓުެގ    1 ެއ  ޢާންމުކުރުމާެއކު،  ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ  )އެކެއް( 

 . ކޮޕީއެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ

ޑިރެކްޓަރުންެގ   )ށ(   ރިޕޯޓުަގިއ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބޯޑުެގ   ޑިރެކްޓަރުންެގ  މައްސަލަެއއްަގއި،  ެއއްެވސް  ބަލާފައިވާ  ބޯޑުން 

އެްއވެސް މެންބަރެއްެގ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ 
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ކޮށްފައިާވޮގތް ދައުރެއް އޮތް މައްސަލަތަކާއި، އެ މައްސަލަތަކުަގއި ޢަމަލު

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ހިމަނަންވާނެކަމަށް  )ނ(   ރިޕޯޓުަގިއ  ަގއި،  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ލައިސަންސް   ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމުެގ އިތުރުން

މޮނިޓަރކޮށް މަސަްއކަތްތައް  ފަރާތްތަކުެގ  މަސައްކަތްތަްއ    ،ދޫކުރެވޭ 

ފާހަ ބެހޮޭގތުންނާއި،  ވަޒަންކުރުުމަގއި  ކަންކަމާ  މުހިންމު  ަގކުރެުވނު 

ޚާއްޞަކޮށް އަންނަނިވި ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް އެކަންކަމަށް ރިޕޯޓުަގއި  

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 ؛ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތުެގ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި މިންވަރު  (1)   

 ؛މަންފާތައްޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް ލިބޭ   (2)   

ޚިދުމަތެުގ    (3)    ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތްތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް 

 ؛ފެންވަރު

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން   (4)   

 ؛މި ޤާނޫނު ހިންގައި ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޮގތް

ފަރާތްތަކުން    (5)    ދޫކޮށްފަިއާވ  ވަސީލަތްތަކާިއ  ލައިސަންސް 

 ؛ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންެގންދާ ފެންވަރު

ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްތަކާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ   (6)   

 ؛މިންވަރާއި، އެ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ޝަކުާވކުރާ މިންވަރު

ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިަގތުމަށް ދައްކާ   (7)   

 ؛ނުވަތަ ައުގތައް /އަދިފީ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކަކަށް ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ   (8)   

 ؛ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރި މިންވަރާއި ފެންވަރު
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އުފެދިފަިއާވ    (9)    ވާދަވެރިކަން  ޚިދުމަތަުގއި  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު 

ދެމެހެއްޓުމަށް   ވާދަވެރިކަން  އެ  އަޅާފަިއވާ  މިންވަރާއި، 

 ؛ފިޔަވަޅުތަކުެގ ހަރުދަނާކަން

 އަދި ؛ މި ޤާނޫނު ހިންުގމުަގއި ދިމާާވ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް  (10)   

ކަމަށް   (11)    ުގޅުންހުރި  ކަންކަމާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީަގއި 

 .އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އިތުރު ކަންކަން

 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

އުފެދުމާއެކު ބައެއް  އޮތޯރިޓީ  
ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް  

 ބަދަލުވުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ހިނަގމުންއައި ައންނަނިވި ތަންތަނާއި   .56

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ޔުޓިލިޓީ   3ވަސީލަތްތަްއ، މި ޤާނޫނުެގ  

 އޮތޯރިޓީއަށް ބަދަލުީވއެވެ. ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އުފެދުާމއެކު، އެ 

އޮތޯރިޓީަގިއ   )ހ(   ެއ  އޮތޯރިޓީާއއި  އެނަރޖީ  މޯލްޑިވްސް 

ބޭނުންކުރަމުންެގންދިޔަ އެންމެހައި މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކާިއ، ސަރުކާރުެގ  

އެ މަޖިލީހުން   ބަޖެޓުން  ރަްއޔިތުންެގ  އެކަށައަޅައި  އޮތޯރިޓީއަށް 

ޤާނޫނީ ފައިސާާއއި،  ެއއްބަސްވުންތަކުެގ   ފާސްކޮށްފައިވާ  ޮގތުންނާއި 

ވާޖިބުތަކާިއ  އެންމެހައި  އުފުލަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީން  އެ  ދަށުން 

ޮގތުންނާއި އެއްބަސްވުންތަކުެގ ދަށުން އެ   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ، ޤާނޫނީ

 ؛އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާިއ މަންފާތައް

ހިނަގމު )ށ(   ކުރިން  ފެށުމުެގ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ންދާ މި 

ޕްރޮޓެކްޝަން   ނަރުދަމާއާއޭއެންަވޔަރަންމަންޓަލް  ފެނާއި  ިއ ޖެންސީެގ 

ކުރުމުެގ ޚިދުމަތާުގޅޭ ކަންކަން  ޓް ކުރުމުެގ ކަންކަން ރެިގއުލޭޖްކުނި މެނޭ
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ސެކްޝަންތަކުެގ   ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  މަސްއޫލިްއޔަތު  ތަންފީޛުކުރުމުެގ 

މަސައްކަތުަގއި ބޭނުންކުރި އެންމެހައި އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއި ެއ  

ޚިދުމަތާ   މެނޭޖްކުރުމުެގ  ކުނި  ނަރުދަމާއާއި  ފެނާއި  ވަސީލަތްތަކާއި، 

ޮގތުންނާއި އެއްބަސްވުންތަކުެގ ދަށުން އެ އޭޖެންސީން   ުގޅޭޮގތުން ޤާނޫނީ

ޤާނޫނީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ،  ވާޖިބުތަކާއި  އެންމެހައި   އުފުލަންޖެހޭ 

އްބަސްުވންތަކުެގ ދަށުން އެ އޭޖެންސީއަށް ލިބިދޭ ޮގތުންނާއި އެފަދަ އެ 

 ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތައް. 

 

ފެށުމުެގ ކުރިން މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީަގިއ    .57 މުވައްޒަފުން ބަދަލުވުން  ޢަމަލުކުރަން  މި ޤާނޫނަށް 

ެއންވަޔަރަންމަންޓަލް  މުވައްޒަފުންނާިއ،  އެންމެހައި  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ 

ކުރުމުެގ ކަންކަން  ޖްޖެންސީެގ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ކުނި މެނޭ އޭޕްރޮޓެކްޝަން  

މަސްއޫލިްއޔަތު  ކުރުމުެގ  ޓް ރެިގއުލޭ ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ކަންކަން  ޚިދުމަތާުގޅޭ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން    3ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މުވަްއޒަފުން، މި ޤާނޫނުެގ  

ކަމުަގިއ   މުަވއްޒަފުން  އޮތޯރިޓީެގ  އެ  އުފެދުމާއެކު،  އޮތޯރިޓީ  އުފައްދާ 

 ހަމަޖެހުނީއެވެ.

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު  
ންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ  ޢާންމު ބޭނު 
 ފަރާތްތައް 

ޤާނޫނަށް )ހ(  .58  ލިބިެގން ހުއްދަ ަގާވއިދުން، ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން މި 

 ބެލެވޭނީ  ެގންދާ ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތައް ހިންަގމުން ޤާއިމުކޮށް

ޤާނޫނާ ެގންދާ  ޤާއިމުކޮށް ޮގތުެގމަތިން އެއްޮގތްވާ މި  ހިންަގމުން 

 . ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށެވެ

ޤާނޫނަށް )ށ(    ކަމާުގޅޭ ސަރުކާރުގެ ، ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން މި 

ޚިދުމަތްތަކާ  ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަކުން

ޤާނޫނާ ބެލެވޭނީ ލަިއސަންސް ދޫކޮށްފަިއވާ ުގޅޭޮގތުން  އެްއޮގތްވާ  މި 
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މި ، ހިނދަކު ތަޢާރުޟުނުވާހާ މި ޤާނޫނާ  އަދި ދޫކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން

 . ެއއްޗެއްކަމަށެވެ ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެއަށް ދަށުން ޤާނޫނުެގ

ޤާނޫނަށް  )ނ(   މި  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނާ  ިމ  ލައިސަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން 

ިގނަވެެގން  ޟުތަޢާރު ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި    2ނުވާކަން، 

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ އޮތޯރިޓީން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް މި ޤާނޫނާ  

ުމއްދަތެއް ޟުތަޢާރު އެކަށީެގންވާ  ބަޔާންކުރުމާއެކު  ެއކަން  ެގ  ވާނަމަ، 

އެފަރާތަ އޮތޯރިޓީން  ކުރުމަށް  ައއު  ލައިސަންސް   ށްތެރޭަގިއ، 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

 

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ަގާވއިދުތައް ހަދަިއ ހިންާގނީ  )ހ(  .59 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން   ،ަގވާއިދުތައްމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ   )ށ(  

ތެރޭަގއި   6ފަށާތާ   މަސްދުވަހުެގ  ޢާންމުކޮށް   ، ހަދައި )ހައެއް( 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

 

ތަޞްދީޤުކޮށް،  ، ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި  .60 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި 

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ. ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި  

 

ޮގތުން ކަނޑައެޅިެގން   މި ޤާނޫނުަގއި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ  .61 މާނަކުރުން 

ދޭހަނުވާހާ މާނައެއް  ލަފްޒުތަކަށް    އެހެން  ޢިބާރާތްތަކާއި  ހިނދަކު، އަންނަނިވި 

 ދީފަިއއެވާ މާނަކުރުމެވެ.   އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި  ،އެވަނީ  ދީފައި
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ޤާނޫނުެގ  ، އެވަނީ   ބުނެފައި ކަމަށް" އޮތޯރިޓީ" )ހ(   މާއްދާެގ    3މި  ވަނަ 

 . އަށެވެ "ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ" ދަށުން އުފައްދާ

މި ޤާނޫނުަގއި ބުނާ ޔުޓިލިޓީ ، އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް" މިނިސްޓަރު" )ށ(  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރެގިއުލޭޓަރީ   ބެލެހެއްޓުމަށް  ކަންކަން  އޮތޯރިޓީެގ 

 . ަވޒީރަށެވެ ުވޒާރާެގ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ

ފީއެްއ   )ނ(   ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޚިދުމަތްތައް"  ބޭނުންތަކުެގ  "ޢާންމު 

ނަރުދަމާއާއި،   ފެނާއި،  ދޭ  އުސޫލުން  ވިޔަފާރީެގ  ނުވަތަ  ނަަގިއެގން 

 މެނޭޖްކުރުމުެގ ޚިދުމަތްތަކަށެވެ. ކަރަންޓާއި، ކުނި 

"ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މި ޤާނޫނުަގއި   )ރ(  

 ބަޔާންކުރާ ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށެވެ. 

ޢާންމު   )ބ(   އެަވނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"  ލިބިފަިއވާ  "ލައިސަންސް 

ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނަަގންޖެހޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނަުގއި ބުނާ 

ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ބޭނުންތަކުެގ  ޢާންމު  ލިބިފަިއވާ،  ލައިސަންސް 

 ފަރާތަށެވެ.

"ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތާުގޅޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތައް" ނުވަތަ "ކަމާުގޅޭ   )ޅ(  

އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ފެނާއި، ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި  

ހިންގާ  ކަންކަން  މެނޭޖްކުރުމުެގ  ކުނި  ކަރަންޓާއި،  ނަރުދަމާއާއި، 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށެވެ. 

ޢާންމު  ، "ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން )ކ(   

އަދި ދާއިމީ  ދޫކުރާ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ވަުގތީ    ބޭނުންތަކުެގ 

 ށާިއ، ދާއިމީ އަދި ވަުގތީ ހުއްދައަށެވެ. ސަލައިސަން
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މި  )އ(    ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ބޯޑު"  ނުވަތަ  ބޯޑު"  "ޑިރެކްޓަރުންެގ 

ޑިރެކްޓަރުންެގ    6ޤާނޫނުެގ   އޮތޯރިޓީެގ  ބަޔާންކުރާ،  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

 ބޯޑަށެވެ. 


