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 ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ބިލު 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 
 

ކުރިއަރުަވއި،   )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  ސިސްޓަމް  ޕޭމަންޓް  ޤައުީމ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއީ، 

ކަންކަން  އެންމެހައި  ކަމާުގޅޭ  އޯވަރސީކުރުާމއި  ރެގިއުލޭޓްކޮށް 

 ބަޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ. 

 
 ޤާނޫނު" އެވެ. މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްެގ  )ށ(  

 

 މި ޤާނޫނުެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމެވެ.   .2 މަޤްޞަދު 

ދެމެހެއްޓުމާއި، ރައްކާތެރި   )ހ(   ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްެގ ހަމަޖެހުން 

 ؛އަދި ެއކަށީެގންވާ ޮގތެއްަގއި ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ކުރިެއރުވުން

 ؛ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ޯއވަރސީކުރުން ޤައުމީ  )ށ(  

ސިސްޓަމްތަކާއި   )ނ(   ކްލިއަރިންގ  ސިސްޓަމްތަކާއި،  ޕޭމަންޓް 

ރެިގުއލޭޓްކޮށް  ޚިދުމަތްތައް  ޕޭމަންޓް  ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާިއ 

 ؛އޯވަރސީކުރުމުެގ ކަންކަން ބަޔާންކުރުން
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ސިސްޓަމްތައް،   )ރ(   އަދި ޕޭމަންޓް  ސިސްޓަމްތަްއ  ކްލިއަރިންގ 

ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތަކުެގ އަދި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުެގ  

 ؛އިންޓަރއޮޕެރަބިލިޓީ ޤާއިމުކުރުން

އަދި   )ބ(   ސިސްޓަމްތަކުެގ  ކްލިއަރިންގ  ސިސްޓަމްތަކުެގ،  ޕޭމަންޓް 

 ؛އިތުރުކުރުންސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތަކުެގ އެކްސެސިބިލިޓީ  

ޮގތެއްަގިއ   )ޅ(   އެކަށީެގންވާ  ފަރާތްތައް  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް 

 ؛ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރުން

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުެގ މެދުަގއި ވާދަވެރި ނިޒާމެއް   )ކ(   

 ؛ޤާއިމުކުރުން

 އިތުރުކުރުން. ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން   )އ(   

 
 

 ދެވަނަ ބާބު 
 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

 
 

ޤާނޫނުެގ    .3 މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް  ފެށިެގން    4މި  މާއްދާއިން  ނިޔަލަށް    13ވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ބަޔާންެވެގންވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަކީ، މި ޤާނޫނު އެ މަްއޗަށް ބިނާެވެގންާވ  

މި މައިަގނޑު   މަފްހޫމްތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ޤާނޫނުަގއި  ިމ  މަފްހޫމްތަކެވެ. 

އަ ޤާނޫނުެގ  މި  ެއަވނީ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތުަގއި  ސްބާބުަގއި  އެ  ލު 

ދެމެހެއްޓުމަށާއި މި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދު އެންމެ ފުޅާމިނުަގއި ޙާޞިލުކުރުމަށް 

ހަމަ   ޤާނޫނުެގ  މި  ބޭނުމުަގެއވެ.  މާއްދާއެްއވެސް  މަުގފަހިކުރުމުެގ  ކޮންމެ 

ކިޔަންވާނީ، ނުވަތަ މާނަކުރަންވާނީ، އެ މަފްހޫމްތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ  

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ    .4 ސިސްޓަމް   ޕޭމަންޓް   ޤައުމީ  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ސިސްޓަމް"  ޕޭމަންޓް  "ޤައުމީ 

ފައިސާައކުން   ބޭރު  ނުވަތަ  ޕޭމަންޓް ފައިސާއިން  ނަމަެވސް، 

ލިބުމާއި   ފޮނުވުމާއި  ޓްރާންސްފަރތައް  ފަިއސާެގ  އިންސްޓްރަކްޝަންތަކާއި 

ޕްރޮސެސްކުރުމާ ުގޅުންހުރި ެއންމެހައި ކަންކަމަށެވެ. ީމެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ  

 ކަންތައްތަކާއި ފަރާތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ. 

 ؛އިޝޫކުރުމާއި މެނޭޖްކުރުންސްޓްރުމަންޓް ންޕޭމަންޓް އި )ހ(  

އަދި  )ށ(   ސިސްޓަމްތަްއ  ކްލިއަރިންގ  ސިސްޓަމްތައް،  ޕޭމަންޓް 

ކުރުން އަދި އެ ސިސްޓަމްތަކާއި  ޓްސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތައް ޮއޕަރޭ

އިންތިޒާމްތަކާއި   ުގޅުންހުރި  ޚިދުމަތްތަކާ  ދެޭވ  ސިސްޓަމްތަކުން  އެ 

ތެރޭަގިއ  ؛ އިޖުރާއަތުތައް  ެއހެނިހެން  މީެގ  ސެކިއުރިޓީޒްާއއި 

ޕްރޮސެސްކުރާ  އިންސްޓްރުމަންޓްތައް  ފައިނޭންޝަލް 

 ސިސްޓަމްތައްެވސް ހިމެނޭނެއެވެ. 

ުގޅުންހުރި  )ނ(   ޚިދުމަތްތަކާ  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ޚިދުމަތް  ޕޭމަންޓް 

 ؛ކަންކަން

ފަރާތް )ރ(   ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތެއް  އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ކާއި  ތަޕޭމަންޓް 

ފަރާތަކާ  އެހެން  ނުވަތަ  ޮގތުަގއި  އޭޖެންޓެްއެގ  އަދި  ބައިވެރިން 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުެގ ެއްއބަސްވުމެްއެގ ދަށުން ެއއިން ފަރާތެއްެގ  

މީެގ ތެރޭަގިއ، މިއިން ؛ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ތިންަވނަ ފަރާތްތައް

ނަމަެވސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފަރާތެއްެގ ހިންުގން އެކުަގއި ނުވަތަ ބަެއއް  

 ފޯރުކޮށްދޭނަމަވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. 
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ނުވަތަ    .5 ސިސްޓަމް  ސިސްޓަމެއް  ޕޭމަންޓް  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ސިސްޓަމް" 

 ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމެއް ނުަވތަ ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމަށެވެ.

 

އެވަނީ، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް "ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި   .6 ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް 

ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ނުަވތަ ކްލިއަރިންގ ހެދުމަށް ނުަވތަ ސެޓްލްމަންޓް 

އިންތިޒާމަކަށެވެ.   ނުވަތަ  އެްއވެސް ސިސްޓަމަކަށް  ބޭނުންކުރާ  ހެދުމަށްޓަކައި 

މީެގ ތެރޭަގއި އެ ސިސްޓަމަކާުގޅޭ އިންސްޓްރުމަންޓްތަކާއި އިޖުރާއަތުތަްއވެސް  

 މެނޭނެއެވެ.ހި

 

"ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޭމަންޓް އިލްތިޒާމްތަްއ    .7 ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމް 

އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް ސެޓްލްކުރުމުެގ އިލްތިޒާމްތައް އަދާކުރުމަށް،  

 ޤާއިމުކޮށް ހިންާގ ސިސްޓަމަކަށެވެ. 

 

ކަންތައްތަްއ    .8 ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމް  ތިރީަގއިވާ  ބުނެފައި އެވަނީ،  "ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމް" ކަމަށް 

 ޙާޞިލުކުރުމަށް އެކަށަައޅާފަިއާވ ރަސްމީ އިޖުރާއަތުތަކަށެެވ. 

މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ަވކި ތަނެްއަގއި ފައިސާ ނުވަތަ  )ހ(  

ސިސްޓަމެއްެގ  ސެކިއުރިޓީޒް   މަޢުލޫމާތު  ޓްރާންސްފަރކުރުމާބެހޭ 

ހުށަހަ މަޢުލޫމާތު    ޅައިބައިވެރިން  މެދުަގއި  ބައިވެރިންެގ  އެ  އަދި 

 އަދި؛ ބަދަލުކުރުމަށް

މެދުަގިއ   )ށ(   ބަިއވެރިންެގ  ިގނަ  ެއައށްވުރެ  ނުވަތަ  ބައިވެރިން  ދެ 

ސެޓްލްމަންޓް   އިލްތިޒާމްތަކުެގ  ހެދުމަށް  އަދާކުރަންޖެހޭ 

މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ްގރޮސް ނުވަތަ ނެޓް އުސޫލުން، ބަިއވެރިންެގ  

 ޕޮޒިޝަން ހިސާބުކުރުން.
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ހިމެނޭ   .9 ކްލިއަރިންގ ހައުސް  ސިސްޓަމެއްަގއި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ހައުސް"  "ކްލިއަރިންގ 

މުޢާމަލާތްތަކަށް ކްލިއަރިންގ  ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ހިންާގ  

 ނުވަތަ ސެޓްލްމަންޓްެގ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާައކަށެވެ. 

 

"ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޫޓާއި ފައިސާފޮތި ޖަމާކުރުމުެގ   .10 ޚިދުމަތް   ޕޭމަންޓް 

މުޢާމަލާތެއް   ޕޭމަންޓް  ޚިދުމަތާއި،  ނެުގމުެގ  ތަންފީޛުކޮށްދިނުމުެގ އަދި 

ނުވަތަ  ޚިދުމަތް  އިޝޫކުރުުމެގ  އިންސްޓްރުމަންޓްތައް  ޕޭމަންޓް  ޚިދުމަތާއި، 

ރެމިޓެންސްެގ  ޚިދުމަތްތަކާއި،  އެކުއަޔަރކުރުުމެގ  މުޢާމަލާތްތައް  ޕޭމަންޓް 

ޚިދުމަތްތަކާއި،   ޓްރާންސްފަރެގ  ފަންޑްސް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ޚިދުމަތްތަކާއި، 

ޚި އިނީޝިއޭޝަން  އިންފޮމޭޝަން ޕޭމަންޓް  އެކައުންޓް  ދުމަތްތަކާއި، 

ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޚިދުމަތްތަކާއި، އަދި މިނޫންވެސް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުމާ 

އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި   ުގޅުންހުރި ނުވަތަ ޕޭމަންޓް އެކައުންޓްތަކާ ުގޅުންހުރި

ޚިދުމަތްތަކަށެވެ. ީމެގ ތެރޭަގިއ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެންެވސް ޕޭމަންޓާުގޅޭ  

 އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުންވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. 

 

ޕޭމަންޓް   .11 ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އިންސްޓްރުމަންޓް"  "ޕޭމަންޓް 

ޕްރޮސެސްކުރުމަށް  ނުވަތަ/އަދި  އިނީޝިއޭޓްކުރުމަށް  އިންސްޓްރަކްޝަން 

ޕޭމަންޓް  އިޖުރާައތަށެވެ.  ނުވަތަ  ވަސީލަތަކަށް  ކޮންމެ  ބޭނުންކުރާ 

އިންސްޓްރުމަންޓްެގ ތެރޭަގއި ޗެކް، ފަންޑްސް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ދޫދުނުވާ ޙުއަދި ޕޭމަންޓް ކާޑު، ހަމަެއކަނި މި ވަސީލަތްތަކަށް   ވަސީލަތްތަްއ،

 ޮގތުެގމަތިން، ހިމެނެެއވެ. 
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"ނެޓިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިސްޓަމެްއެގ ދެ ބައިެވރިންެގ މެދުަގއި    .12 ނެޓިންގ 

ސެޓްލްމަންޓް   އަދާކުރަންޖެހޭ  މެދުަގއި  ބަިއެވރިންެގ  ިގނަ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ 

 އިލްތިޒާމްތަކުެގ ނެޓް ވެލިއު ކަނޑައެޅުމަށެެވ. 

 

ކަަމށް    .13 އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ  މަނީ"  ކަންކަން  "އިލެކްޓްރޯނިކް  އަންނަނިވި  އެވަނީ،  ބުނެފައި 

 ފުރިހަމަވާ، އިޝޫކުރި ފަރާތުެގ މައްޗަށް ކްލެއިމްކުރެވޭ މަނިޓަރީ ވެލިުއއަކަށެވެ.

މާއްދީ  )ހ(   އެހެންވެސް  ިއލެކްޓްރޯނިކްކޮށް،  ހިމެނޭޮގތުން  މެްގނެޓިކްކޮށް 

ޑިަވއިސްެއއްަގއި   މަޢުނަވީ  މަނިޓަރީ ނުވަތަ  ރައްކާކުރެވިފަިއވާ 

 ؛ވެލިުއއަކަށްވުން

ޢަދަދަށްާވ  )ށ(   މަނިޓަރީ  އިޝޫކުރި  އިޝޫކޮށްފަިއވަނީ  ވެލިއު  މަނިޓަރީ 

 އަދި؛ ފައިސާ ލިބުމުން ކަމުަގިއވުން

މަނިޓަރީ ވެލިުއއަކީ އިޝޫކުރި ފަރާތް ފިޔަަވއި އެހެން ފަރާތްތަކުން  )ނ(  

 ބަލައިަގތުމަށް ޤަބޫލުކުރާ މަނިޓަރީ ވެލިއުެއއް ކަމުަގއިވުން. ޕޭމަންޓް 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނު ހިންގުން 

 
  އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ބާރުތައް 
ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ރައްކާތެރި އަދި އެކަށީެގންވާ ޮގތެއްަގިއ   )ހ(  .14

ޕޭމަންޓް   ޤަުއމީ  ބެލުމަށްޓަކައި،  ކަންކަން ހިނާގތޯ  ސިސްޓަމްެގ 

 ރެގިއުލޭޓްކޮށް ޯއވަރސީކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

މި ޤާނޫނު ހިންަގއި ތަންފީޛުކުރުމަށް އަދި މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް، ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހައި 

 ލިބިެގންވެެއވެ. ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް 
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ބާރު   )ނ(   ކުރުުމެގ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ  ޤާނޫނު  މި 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްއާބެހޭ ސިޔާސަތު    (1)   

 ؛އެކަށަެއޅުމާއި ތަންފީޛުކުރުން 

ޮގތުެގމަތިން    (2)    އެްއޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  ޚިދުމަތްދޭ  މި  ޕޭމަންޓް 

ލައިސަން އަދި  ސާފަރާތްތަކަށް  ދިނުން  ހުއްދަ  ިއ 

 ؛އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުން

ޕޭމަންޓް   (3)    އިމްޕޯޓަންޓް  "ސިސްޓެމިކަލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ސިސްޓަމްތައް" ކަނޑައެޅުން އަދި އެފަދަ ސިސްޓަމްތައް 

 ؛ކަނޑައެޅުންރެގިއުލޭޓްކޮށް ޯއވަރސީކުރުުމެގ ކަންކަން 

ޤާނޫނުެގ    (4)    ލައިސަންސް   18މި  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިސްތިސްނާ  އޮތުމަށް  އޮންނަ  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ނުވަތަ 

ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ޕޭމަންޓް  ސިސްޓަމްތަކާިއ  ދީފައިވާ 

މެދުަގިއ   ސިސްޓަމްތަކުެގ  ޮގތުން،  ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް 

ޚިދުމަތްދޭ  އިންޓަރއޮޕެރަބިލިޓީ   ޕޭމަންޓް  ޤާއިުމކުރުމަށް، 

ފަރާތްތަކުެގ މެދުަގއި އިންޓަރއޮޕެރަބިލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް، 

މެދުަގިއ   ފަރާތްތަކުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ސިސްޓަމްތަކާއި  އަދި 

ފަރާތްތަކަށް   އެ  ޤާއިމުކުރުމަށް  އިންޓަރއޮޕެރަބިލިޓީ 

 ؛އެންުގން

ހުއްދަ    (5)    ނުވަތަ  ލަިއސަންސް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކާ ުގޅޭޮގތުން އަދި އެ އިދާރާތަކުެގ  

ޙަރަކާތްތަކާ ުގޅޭޮގތުން، ޢާންުމކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ޮގތަށް  

އަދި ވަކި އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ވަކިވަކި ކަންކަުމަގއި އަދި  

ޮގ ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ޙާލަތްތަކުަގއި  ތަށް،  ވަކިވަކި 
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އިރުޝާދުތަކާިއ   އުސޫލުތަކާއި  ަގާވއިދުތަކާއި 

ޝަރުޠުތަކާއި   މިންަގނޑުތަކާއި  ސަރކިއުލަރތަކާއި 

ޢަމަލުކުރޭތޯ  ެއއަށް  އަދި  އެކަށައެޅުން،  އިޖުރާއަތުތައް 

 ؛ބެލުން

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކާުގޅޭ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް   (6)   

ފަރާތްތަކުން   ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 

 ؛ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    (7)   

ފޯރުކޮށްދިނުން މަނާކުރުމާއި ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓެއް  

ބޭނުންކުރުން  ނުވަތަ   ރާއްޖޭަގއި  އިންސްޓްރުމަންޓްތަކެްއ 

 ؛މަނާކުރުން

ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްެގ ސިޔާސަތުތަކާުގޅޭ ކަންކަުމެގ    (8)   

 ؛މަޝްވަރާކުރާނެ ފޯރަމެއްެގ ޮގތުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވުން

އެހެން   (9)    ސިސްޓަމްތަކާުގޅޭ  ހިންާގ  އޮތޯރިޓީން 

 ؛އިންސްޓްރުމަންޓް އިޝޫކުރުންމަސައްކަތާިއ، ޕޭމަންޓް 

ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ހިނުްގމަށާއި ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް    (10)   

އިރުޝާދުތަކާިއ   ަގާވއިދުތަކާއި  އެކަށަައޅަންޖެހޭ 

އިޖުރާއަތުތަްއ   ސަރކިއުލަރތަކާއި  އުސޫލުތަކާއި 

 ؛އެކަށަެއޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް    (11)   

ފަރާތްތަކާއެކު  ކަމާބެހޭ  ބޭރުެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ 

ހޯދުމާއި  އެހީތެރިކަން  ބަދަލުކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު 

 ؛އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
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މި   (12)    ނުވަތަ  ޙާޞިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  ޤާނޫނުެގ  މި 

ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް 

 އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

) )ރ(   ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  ބޭނުމަށްޓަކަިއ،  3މި  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

"ސިސްޓެމިކަލީ އިމްޕޯޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި 

ޕޭމަންޓްތަކުެގ   ަވކިަވކި  ޕްރޮސެސްކުރާ  ސިސްޓަމަކުން  އެ  އެވަނީ، 

ނުވަތަ   ސިސްޓަމަކުން ބާވަތުން  އެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބޮޑުމިނުެގ 

އެ   ސަބަބުން،  ވެލިއުެގ  ޖުމްލަ  ޕޭމަންޓްތަކުެގ  ޕްރޮސެސްކުރާ 

ސިސްޓަމަކަށް ކުރިމަތިވާ މަްއސަލައަކާ ުގޅިެގން މުޅި މާލީ ނިޒާމަށް 

 ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭފަދަ ސިސްޓަމަކަށެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރު އަދި 1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  20މި ޤާނޫނުެގ   )ބ(  

( ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ މިނިމަމް  1އެ މާއްދާެގ )ރ( ެގ )

އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލްެގ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުަގއި، ތަފާތު ބާވަތުެގ  

ސިސްޓަމްތަކަށް،  ބާވަތުެގ  ތަފާތު  ނުަވތަ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ޕޭމަންޓް 

ދާނެެއވެ. ައދި، ވަކި  ތަފާތު ކެޕިޓަލްެގ ޢަދަދު އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅި

ސިސްޓަމަކުން  ވަކި  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް 

ޕްރޮސެސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެޭވ ޕޭމަންޓްތަކުެގ ޢަދަދާއި މިންވަރަށާިއ  

އެހެން ކަންކަމުެގ ަމއްޗަށް ބެލުމަށްފަހު، އެ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ެއ  

ބެހެއްޓު ކެޕިޓަލް  ޢަދަދެްއެގ  ވަކި  ކަނޑައަޅައި  ސިސްޓަމަކުން  މަށް 

 އެންުގުމެގ އިޚްތިޔާރުވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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އޮތޯރިޓީން ސިސްޓަމްތައް  
 ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން 

 އޮތޯރިޓީއަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެެއވެ.   .15

ސިސްޓަމްތައް  )ހ(   ނުވަތަ  ފަރާތަކަށްވުން،  މިލްކުވެރި  ސިސްޓަމްތަކުެގ 

ނުވަތަ  ހިންުގން،  ސިސްޓަމްތައް  ނުވަތަ  ޤާއިމުކުރުން، 

 ؛ސިސްޓަމްތަކުެގ މިލްކުވެރިކަުމަގާއއި ހިންުގމުަގއި ބަިއވެރިުވން

އަދި  )ށ(   ކްލިއަރިންގ  ޓްރާންސްފަރތަކުެގ  ހަދާ  ސިސްޓަމަކަށް 

ބަިއެވރިންނަށް   އޮޕަރޭޓަރުންނަށާއި  ހެދުމަށްޓަކައި  ސެޓްލްމަންޓް 

 ؛ހުޅުަވއިދިނުމާއި ބެހެއްޓުންއެކައުންޓް 

 ؛އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ބަިއވެރިންެގ ކޮލެޓަރަލް ބެހެއްޓުން )ނ(  

ިއންޓްރާޑޭ  )ރ(   ބައިވެރިންނަށް  ނެުގމަށްފަހު  ކޮލެޓަރަލްެއއް  އެކަށީެގންވާ 

 ލިކުއިޑިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 

ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް  
 ކައުންސިލް 

މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާދިނުމަށް، މި  މި ޤާނޫނުެގ    .16

ޕޭމަންޓް  "ޤައުމީ  ަގާވއިދަކުން،  އެކުލަވާލާ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

އޮތޯރިޓީއަށް  ކައުންސިލެްއ  ނަމުަގއި  ެގ  ކައުންސިލް"  ސިސްޓަމް 

ކައުންސިދާއުފެއްދި ެއ  އަދި  ކައުންސިލް  ލްނެެއވެ.  މަޤްޞަދުތަކާއި،  ެގ 

ެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ލްކުލެވިެގންވާ ޮގތާއި، ކައުންސިއެ

 ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އި ހުއްދައާގުޅޭ ކަންކަން ސާ ލައިސަން 
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ޚިދުމަތެއް   )ހ(  .17 ލައިސަންސާއި ހުއްދައާގުޅޭ ކަންކަން  ޕޭމަންޓް  ދަށުން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މި ޤާނޫނުެގ  ދޭންވާނީ 

ލިބިފައިާވ   ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ދޫކުރާ  އެކަމަށް  އޮތޯރިޓީން 

ފަރާތްތަކުންނެވެ. އަދި، މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސިސްޓަމެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންަގންވާނީ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އެކަމަށް  

 . ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިެގންނެވެ

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ:  )ށ(  

ދަށުން   (1)    ޤާނޫނުެގ  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. އަދި 

ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ ހުއްދަިއެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ    (2)   

އަސަރެްއ    ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް ދެމެހެއްޓުމަށް 

ނުކުރާނެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދި ޢާންމުންެގ  

މަޞްލަޙަތަށް ފައިދާކުރާނެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  

 ޙާލަތްތަކުަގެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( އާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ،އެްއވެސް ފަރާތަކުން (ނ)  

ހިނާްގކަމަށް   ސިސްޓަމެއް  ނުވަތަ  ދޭކަމަށް  ޚިދުމަތެއް  ޕޭމަންޓް 

އެފަދަ ފަރާތެއްެގ    ،ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ

  ވިޔަފާރި ހިންާގ ތަނަށް ޮގސް ނުވަތަ އެތަންތަނުެގ ސިސްޓަމްތަކާއި

އެކައުން ލިޔެކިޔުންތަކާއި  އެތަކެތި  ޓްފޮތްތަކާއި  ެގނުަވއިެގން  ތައް 

 ބެލުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

 

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ  
 ހޯދުމުން އިސްތިސްނާވުން 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެން އޮތްކަުމަގއި ވީނަމަވެސް،    17މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .18

ދަށުން އަންނަނިވި   ޤާނޫނުެގ  މި  ހިންުގމަށް  ސިސްޓަމްތަްއ 

 ލައިސަންސެއް ހޯދާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ. 
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 ؛އޮތޯރިޓީން ހިންާގ ސިސްޓަމްތައް  (1)   

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން   (2)   

ކްލިއަރިން  ލިބިެގން، ސެކިއުރިޓީޒް  އަދި    ގ ލައިސަންސް 

ހިންާގ  ެގ  ޓްސެޓްލްމަން އަދާކުރުމަށް  އިލްތިޒާމްތައް 

 ؛ސިސްޓަމްތައް

ދަށުން    (3)    ޤާނޫނުެގ  ބޭންކިންގާއބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ލައިސަންސް ލިބިެގން ހިންާގ ބޭންކުތަކުން އެ ފަރާތްތަކުެގ  

އެ   ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ބޭންކިންގ  ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ޤާއިުމކޮށްފަިއާވ   ޕޭމަންޓް  -އިންބޭންކުތަކުަގއި  ހައުސް 

 ؛ސިސްޓަމްތައް

ނުވަތަ    (4)    ފޮނުވުމަށް  ފަިއސާ  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ 

ބޭނުންނުކުރާ   ސެޓްލްކުރުމަށް  ނުވަތަ  ކްލިއަރކުރުމަށް 

އެ ހަމައެކަނި  ފަރާތަކުން  ެއްއވެސް  ފަރާތެއްެގ    ޮގތަށް، 

 ؛ހައުސް ސިސްޓަމްތައް - އިދާރީ ކަންކަމަށް ހިންާގ އިން

 ޢާންމުކުރާ އެހެން ސިސްޓަމްތަްއ.  އިޅަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ  (5)   

( 2މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އިސްތިސްނާދީފައިވާ ސިސްޓަމްތަްއ ހިންާގ 

މާއްދާތަކަކަށް  ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނުެގ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ  

ޢަމަލުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން އަންގައިފިނަމަ އެ މާއްދާތަކަށާއި ޮއތޯރިޓީން 

އިޖުރާއަތުތަކަށް   އުސޫލުތަކާއި  ަގވާއިދުތަކާިއ  ކަނޑައަޅާ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

( 5މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

އިސްތިސްނާކުރެވޭ   ހޯދުމުން  ލައިސަންސް  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ނުވަތަ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތަކުން  ހިންާގ  ސިސްޓަމްތައް 
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ވަކި   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ަގާވއިދެްއެގ  ނެރޭ  އޮތޯރިޓީން 

ޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން މާއްދާތަކެއް އޮތޯރި

އޮތޯރިޓީއަށް  ޝަރުޠުތައް  ކަންކަމާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަމާއި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  އަދި،  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

 ޝަރުޠުތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ )ރ(   ދަށުން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ   

ލައިސަންސް ލިބިެގން ހިންާގ ބޭންކުތަކުން ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  

ހޯދާކަށް  ހުއްދަެއއް  ނުވަތަ  ލައިސަންސެއް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި އެހެން އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުެގ  )ބ(  

ޮއތޯރިޓީން ވަކި   ޢަމަލުކުރުމަށް  ާމއްދާތަކަކަށް  ނުވަތަ  ާމއްދާއަކަށް 

ރެިގއުލޭޓްކޮށް   ޚިދުމަތް  ޕޭމަންޓް  އަދި  އެކަންކަމަށް  އަންަގއިފިނަމަ 

ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީން  ކަންކަމަށް،  އޯވަރސީކުރުމަށް  އެހެން 

 ބޭންކުތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. 

ތެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙަރަކާތްތަކުެގ  ޢާންމު އުސޫލުން ޕޭމަންޓް ޚިދުމަ )ޅ(  

ހުއްދަ ، ތެރެއިން ނުވަތަ  ލަިއސަންސް  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ކަނޑައަޅައި   އޮތޯރިޓީން  ޙަރަކާތްތައް  އިސްތިސްނާާވ  ހޯދަންޖެހުމުން 

ބަޔާންކުރާ   ޤާނޫނުަގއި  މި  އަދި،  އިސްތިސްނާކުރެވިދާނެެއވެ. 

 އިސްތިސްނާ ފަރާތްތަކެްއ  ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހުމުން 

އޮތޯރިޓީން  މިޮގތަށް  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީން 

ފަރާތްތަކެއް   ނުވަތަ  ޙަރަކާތްތަކެއް  އިސްތިސްނާކޮށްދެވޭނެ 

 ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ެއކަން ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. 

އެފަދަ ، މި މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ދަށުން އިސްތިސްނާދެވުނު ނަަމވެސް )ކ(   

ނުވަތަ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތަކުން  ހިންާގ  ޙަރަކާތްތައް 
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ވަކި   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ަގާވއިދެްއެގ  ނެރޭ  އޮތޯރިޓީން 

މާއްދާތަކެއް އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން 

އޮތޯރިޓީއަށް  ޝަރުޠުތައް  ކަންކަމާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަމާއި ކަނޑައެޅިދާ ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  އަދި،  ނެއެވެ. 

 ޝަރުޠުތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތެއްަގއި، މި ާމއްދާެގ )ޅ( ެގ ދަށުން  )އ(   

 ދީފައިވާ ިއސްތިސްނާ އޮތޯރިޓީއަށް ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ނެރޭ ގަވާއިދެްއެގ  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން   (1)   

ދަށުން އެ ފަރާތެއްެގ މައްޗަށް ހިނާގ އެްއވެސް މާއްދާައކާ  

ނުވަތަ ެއ ފަރާތެްއެގ މަްއޗަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ، ޚިލާފުވުން

ޚިލާފުވުން، ކަމަކާ  ނުވަތަ  ޝަރުޠަކާ  ނުވަތަ   އެްއވެސް 

 ނުވަތަ  ؛އޮތޯރިޓީެގ އެންުގމަކާ ޚިލާފުުވން

އިސްތިސްނާ   (2)    މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި  ޢާންމުންެގ 

 ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވުން. 

 

ލައިސަންސް އަދި ހުއްދަ ހޯދުމަށް  
 އެދި ހުށަހެޅުން 

ރޭޓްކުރުމުެގ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ޕަސިސްޓަމެއް އޮ )ހ(  .19

ކަނޑަައޅާ   އެކަމަށް  ަމޢުލޫމާތު  އޮތޯރިޓީން  ތިރީަގއިވާ  ޮގތަކަށް، 

ހިމެނޭޮގތުން ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީއަށެވެ. މި ައކުރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  

މަޢުލޫމާތާއި  އެހެން  އިތުރުން  ލިޔެކިޔުންތަކުެގ  މަޢުލޫމާތާއި 

ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް  ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތަްއ 

 އަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ފަރާތަށް އެންުގމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީ

 ؛ފަރާތުެގ އަސާސީ ަގާވއިދާއި ހިންާގ ަގާވއިދު އެ  (1)   

މޭޖަރ   (2)    ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

 ؛ޙިއްޞާދާރުންނަކީ ކޮބަިއކަން އެނޭގނެ މަޢުލޫމާތު
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ޑިރެކްޓަރުންެގ    (3)    ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

ފަރާތްތައް  ބޯޑުެގ   އިސް  މެނޭޖްމަންޓްެގ  މެންބަރުންނާއި 

 ؛އެނޭގނެ މަޢުލޫމާތާއި އެ ފަރާތްތަކުެގ ވަނަވަރު

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުެގ މެނޭޖްމަންޓް   (4)   

ކޮންޓްރޯލް  ިއންޓަރނަލް  ޮގތާއި،  ރާވާފަިއވާ 

ތަފްޞީލު ޮއޑިޓްެގ  މި ؛ ސިސްޓަމްތަކާއި  މީެގތެރޭަގއި 

ކަންކަން އެކަށީެގންވާ އަދި ހަރުދަނާ ޮގތަކަށް ހިނާގނެކަން 

އަދި  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  އިދާރީ،  ދައްކުަވއިދޭ 

 އެކައުންޓިންގ އިޖުރާއަތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

އެނޭގނެ   (5)    ބައެއްކަން  ކޮން  ބަިއވެރިންނަކީ  ސިސްޓަމްެގ 

 ؛މަޢުލޫމާތު

 ؛ސިސްޓަމް ރޫލްސް  (6)   

 ؛ސިސްޓަމްެގ އޮޕަރޭޝަންސް ެމނުއަލް  (7)   

ބިޒްނަސް    (8)    ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

)ތިނެއް(    3ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި، ކުރިއަށް އޮތް  ؛ ޕްލޭން

 އަހަރުެގ ލަފާކުރެވޭ މާލީ ހިސާބުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ހިންުގމަށް   (9)    ފަރާތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

ދުކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާއި، އޭެގ މިންވަރާއި، ބާވަތާއި،  ަގސް

 ؛ރާވާފަިއވާ ޙަރަކާތްތަކުެގ ޕްލޭން

ހިންުގުމެގ    (10)    ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

ޮގތް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮނިަގނޑު  ޭއެގތެރޭަގއި،  ؛ އިދާރީ 

ދުކުރާނަމަ  ަގސްއެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް  

ސިސްޓަމެްއަގިއ   ބޭރުެގ  ނުވަތަ  ރާއްޖޭެގ  އަދި 

 ވެ. ބައިވެރިވާނަމަ އެކަންކަމުެގ ތަފްޞީލު ހިމަނަންވާނެއެ
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ހިމެނޭޮގތަށް،    (11)    ފިޔަވަޅުތައް  ކަންކަމާއި  ތިރީަގިއވާ 

އަދި  ޓެކްނޮލޮޖީ ސިސްޓަމް  އިންފޮމޭޝަން  ސިސްޓަމްެގ 

 ؛ޓެކްނިކަލް ސްޓްރަކްޗަރެގ ތަފްޞީލު

    i.   ސިސްޓަްމެގ އަދި  ޕްރޮސެސްތައް  ސިސްޓަމްެގ 

 ؛އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން 

    ii.    ްހިންުގމަށ ނޭދެވޭ ސިސްޓަމް  ކުރިމަތިވެދާނެ 

އަޅާފަިއާވ   ރައްކާތެރިވުަމށް  ކަންކަމުން 

ޢާންުމ  ؛ފިޔަވަޅުތައް ސިސްޓަމްެގ  އޭެގތެރޭަގިއ، 

އަތުެވއްޖެ  ހުއްޓުމަކަށް  އޮޕަރޭޝަންތައް 

ޙާލަތެއްަގއި ސިސްޓަމްެގ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް  

ކޮންޓިންޖެންސީ އުެގންދި ެއކަށައަޅާފަިއާވ  މަށް 

 ވެ.ޕްލޭން ހިމެނޭނެއެ

    iii.   ުސިއްރ މަޢުލޫމާތުެގ  ހިމެނޭ  ސިސްޓަމްަގއި 

ފަރާތަކަށް  އެހެން  ހިފެހެއްޓުމާއި 

ނަހަމަޮގތުަގިއ  ހާމަވިޔަނުދިނުމަށާއި 

ެގއްލުމެްއ  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭނުންކުރިޔަނުދިނުމަށާއި 

ވަަގށް   މަޢުލޫމާތު  ވިޔަނުދިނުމަށާއި 

ސިސްޓަ ން މުނެިގޔަނުދިނުމަށްޓަކަިއ، 

އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކުރުމުަގިއ  

ބެހެއްޓުމުަގިއ   ރައްކާކޮށްފައި  މަޢުލޫމާތު  އަދި 

 އަޅާފަިއވާ ފިޔަވަޅުތައް. 

ނުވަތަ    (12)    ސަބަބުން  އިފްލާސްވުމުެގ  ބައިވެރިއެއް 

މައްސަލަތަކުެގ   ލިކުިއޑިޓީާއުގޅޭ  ދިމާވާ  ބައިވެރިންނަށް 

ސިސްޓަމަށް  ސަބަބަކުން  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ސަބަބުން 
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ކުޑަކުރުމަށް  ރިސްކް  އެ  އަދި  ރިސްކް  ކުރިމަތިވެދާނެ 

 ؛އަޅާނެ ފިޔަަވޅުތައް 

ވެރިފަރާތާއި އޮޕަރޭޓަރަކީ، މުޅިން ވަކި ދެ  ސިސްޓަމްެގ    (13)   

ޝަޚްޞުކަމަށްވާނަމަ، އެ ދެ ފަރާތުެގ މެދުަގއި ވެފަިއވާ  

 އެއްބަސްވުން. 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި  )ށ(  

ޮގތަކަށް ކަނޑައަޅާ  އެކަމަށް  އޮތޯރިޓީން  ތިރީަގިއވާ    ،ހުށަހަޅާނީ 

ައކުރުަގއި   މި  އޮތޯރިޓީއަށެވެ.  ލިޔުމަކުން  ހިމެނޭޮގތުން  މަޢުލޫމާތު 

އެހެން  އިތުރުން  ލިޔެކިޔުންތަކުެގ  މަޢުލޫމާތާއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި 

 ެގންވެެއވެ. ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންުގމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބި

 ؛ފަރާތުެގ އަސާސީ ަގާވއިދާއި ހިންާގ ަގާވއިދު އެ  (1)   

ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދަައށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ    (2)   

 ؛މޭޖަރ ޙިއްޞާދާރުންނަކީ ކޮބައިކަން އެނޭގނެ މަޢުލޫމާތު

 ؛ހުށަހަޅާފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތުެގ ތަފްޞީލު  (3)   

ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދަައށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ    (4)   

މެނޭޖްމަންޓްެގ  މެންބަރުންނާއި  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

ފަރާތްތަކުެގ   މަޢުލޫމާތާއި އެ  ފަރާތްތައް އެނޭގނެ  އިސް 

 ؛ވަނަވަރު 

މަސައްކަތްކުރުމަށް    (5)    ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް  ޕޭމަންޓް 

ބިޒްނަސް  ަގސް ތަފްޞީލީ  ެއކުލެވޭ  ޮގތް  ދުކޮށްފަިއވާ 

ޙާޞިލުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ޕްލޭންގައިވާ  އެ  ޕްލޭނާއި 

)ތިނެއް( ައހަރުެގ މުއްދަތަށް ލަފާކުރާ    3ކުރިއަށް އޮތް  

ހިސާބުތައް ޕޭމަން؛ މާލީ  ޕްލޭންަގިއ  ބިޒްނަސް  ޓް އެ 
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އެކަށީެގންވާ   ބޭނުންވާ،  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް 

އިޖުރާއަތުތަްއ   އަދި  ވަސީލަތްތައް  ސިސްޓަމްތަކާއި 

 ޤާއިމުކުރެވޭނެކަން ދައްކުވައިދޭންވާނެެއވެ. 

ފައިސާ    (6)    ފަރާތްތަކުެގ  ބޭނުންކުރާ  ޚިދުމަތް  ޕޭމަންޓް 

 ؛ރައްކާތެރިކުރުމަށް ައޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް 

ހުށަހަޅާފައިާވ    (7)    އެދި  ހުއްދައަށް  ނުވަތަ  ލައިސަންސަށް 

އިންޓަރނަލް  ޮގތާއި  ރާވާފައިާވ  މެނޭޖްމަންޓް  ފަރާތުެގ 

ތަފްޞީލު އޮޑިޓްެގ  ސިސްޓަމްތަކާިއ  ؛ ކޮންޓްރޯލް 

ހަރުދަނާ   އަދި  ެއކަށީެގންވާ  ކަންކަން  އެ  އޭެގތެރޭަގިއ 

ރިސްކް   އިދާރީ،  ދަްއކުވައިދޭ  ހިނާގނެކަން  ޮގތަކަށް 

އިޖުރާއަތުތައް  މެނޭޖްމަ އެކަުއންޓިންގ  އަދި  ންޓް 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅާފައިާވ    (8)    އެދި  ހުއްދައަށް  ނުވަތަ  ލައިސަންސަށް 

ކަނޑައަޅާފައިާވ   އޮނިަގނޑު  އިދާރީ  ހިންުގމުެގ  ފަރާތުެގ 

ޭއެގތެރޭަގއި، އޭޖެންޓުން ޢައްޔަންކުރާނަމަ، ނުވަތަ  ؛ ޮގތް

ފަރާތަކާ ޮގފިތައް   އެހެން  ނުވަތަ  ޤާއިމުކުރާނަމަ، 

ނުވަތަ   ރާއްޖޭެގ  އަދި  ދޭނަމަ،  ޚިދުމަތް  ޙަވާލުކޮށްެގން 

ބައިވެރިވާނަމަ   ސިސްޓަމެއްަގއި  ޕޭމަންޓް  ބޭރުެގ 

 އެކަންކަުމެގ ތަފްޞީލު ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

ފައިނޭންސްކުރުމުެގ    (9)    ޓެރަރިޒަމަށް  ލޯންޑްރިންގއާއި  މަނީ 

ކުރުމަށް   ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ދެކޮޅަށް  ޙަރަކާތްތަކާ 

ނިޒާމްތަކުެގ  ކޮންޓްރޯލް  އިންޓަރނަލް  ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ 

 ؛ތަފްޞީލު
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މަޢުލޫމާތާއި    (10)    އެހެނިހެން  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން 

 ލިޔެކިޔުންތަްއ. 

ހުއްދައަށް  މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ެގ ދަށުން ލައިސަންސް ނުވަތަ   )ނ(  

އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެޕްލިކޭޝަން 

ފީ   އެޕްލިކޭޝަން  ކަނޑައަޅާ  އެޮގތުން  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ފީ 

 އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކުރަންވާނެެއެވ.

އެ މާމި   )ރ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފީއަކީ،  ަގއި  އްދާެގ )ނ( 

 ޮއތޯރިޓީން  ހުށަހެޅުމަށް ލައިސަންސް ނުަވތަ ހުއްދަ ދެވެން ނެތްކަމަށް

 . ނޫނެވެ ފައިސާެއއް އަނބުރާ ދެވޭނެ، ނިންމާ ޙާލަތުގައިވެސް 

ލައިސަންސްގެ އަދި ހުއްދައިގެ  
 ޝަރުޠުތައް 

ތިރީަގިއާވ   )ހ(  .20 އޮޕަރޭޓަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ވަުގތެްއަގިއވެސް  ހުރިހާ 

 ޝަރުޠުތަކާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ލައިސަންސްެގ 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދަކަށް   (1)   

 މިނިމަމް އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލް ބަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންެގ    (2)    ޙިއްޞާދާރުންނާއި  މޭޖަރ  އޮޕަރޭޓަރުެގ 

މެނޭޖްމަންޓްެގ އިސް ފަރާތްތަކަކީ  ބޯޑުެގ މެންބަރުންނާއި  

ހުރިހާ ވަުގތަކުވެސް ކަމަށް ެއކަށޭނަ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް 

 ވާންވާނެއެވެ. 

ސިސްޓަމަށް، ނުވަތަ ސިސްޓަމާ ުގޅުންހުރި އެހެންވެސް    (3)   

ކޮށްފާނެ    މަސައްކަތަކަށް، އަސަރުތަކެއް  ނުރަނަގޅު 

 އެކަށީެގންވާ ނިޒާމުތަކާއިކަންކަމަށް ތައްޔާރުވުުމެގ ޮގތުން  

 އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ހަމަޖައްސަންވާނީ   (4)    ދިނުން  އެކްސެސް  ސިސްޓަމަށް 

ޮގތަށް   ތަފާތުކުރުމެއްނުވާނެ  އަދި  ރައްކާތެރި 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ އުސޫލުތަކެްއެގ މަތިންނެވެ.
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ޑޭޓް    (5)    ވެލިއު  ލަސްވެެގން  ފައިނަލް އެންމެ  ނިމޭއިރު 

 ސެޓްލްމަންޓް ހެދޭނެކަން ޔަޤީންކުރަންވާނެެއވެ. 

އެހެން   (6)    ޤާއިުމކުރުމަށްޓަކައި  އިންޓަރއޮޕެރަބިލިޓީ 

ސިސްޓަމްތަކާެއކު އަދި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއެކު  

އަދި   އިތުބާރުކުރެޭވ  ުގޅާލެވޭނެ  ޮގތަކަށް  އެކަށީެގންވާ 

ނިޒާމެއް ރައްކާތެރި   ޓެކްނޮލޮޖީެގ  އިންފޮމޭޝަން 

ސިސްޓަމަށް  އަދި  ހުންނަންވާނެެއވެ.  ޤާއިމުކޮށްފައި 

ކޮންޓްރޯލްކޮށް   މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ކުރިމަތިވެދާނެ 

ޙައްލުކުރުމަށާއި ޭއެގ ސަބަބުން ސިސްޓަމްެގ އޮޕަރޭޝަން  

ކުރިއަށް ޮގތަށް  ނާންނާނެ  މަށް އުެގންދި   ހުއްޓުމަކަށް 

ހަރުދަ ެއކަށަައޅާފައި  އެކަށީެގންވާ  އިޖުރާއަތުތަްއވެސް  ނާ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ިއތުރުން،  )ށ(   ކަންކަމުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އޮތޯރިޓީއަށް  ޝަރުޠުތައް  އިތުރު  ަމއްޗަށް  އޮޕަރޭޓަރުެގ 

ޝަރުޠުތައް  ކަނޑައަޅާ  އެޮގތުން  އަދި  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ބަދަލުކުރުމާިއ    ،ދޫކުރުމަށްފަހުަގއިވެސް ލައިސަންސް   ލިޔުމަކުން 

 އުނިއިތުރު ެގނައުމުެގ ބާރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ އޮޕަރޭޓަރަކު )ނ(   ޝަރުޠަކާ  ކަމުެގ    ،ލައިސަންސްެގ 

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އޮތޯރިޓީައށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ލަިއސަންސް 

ފަރާތާމެދު މި ޤާނޫނުަގއި ކަނޑަައޅާފަިއާވ    ބާޠިލުކުރުމުެގ ނުވަތަ އެ

 ފިޔަވަޅެއް އެޅުުމެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ކޮންމެ   )ރ(   ޚިދުމަތްދޭ  ވަުގތެއްަގިއ  ޕޭމަންޓް  ހުރިހާ  ފަރާތަކުންވެސް، 

ޝަރުޠުތަކާ   ،ވެސް ހުއްދަިއެގ  އަދި  ލައިސަންސްެގ  ތިރީަގިއވާ 

 އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. 
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 ޢަދަދަކަށް   މަދުނޫން  މިންވަރަށްވުރެ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  (1)   

 . ބަހައްޓަންވާނެެއވެ ކެޕިޓަލް އަންއިމްޕެއަރޑް މިނިމަމް

 ޙިއްޞާދާރުންނާއި  މޭޖަރ  ފަރާތްތަކުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  (2)   

 މެނޭޖްމަންޓްެގ  މެންބަރުންނާއި  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

  އެކަށޭނަ  ކަމަށް  ަވުގތަކުވެސް  ހުރިހާ  ފަރާތްތަކަކީ  އިސް

 . ވާންވާނެއެވެ ކަމުަގއި ފަރާތްތަކެއް

  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  މެނުވީ  ހޯދަިއެގން  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީެގ  (3)   

 އެހެން  ފިޔަަވއި  ޚިދުމަތްތައް  ޕޭމަންޓް  ލިބިފައިވާ   ހުއްދަ

  ވިޔަފާރިެއއް  އެހެން  ނުވަތަ  ޚިދުމަތެއް  ޕޭމަންޓް

 . ހިންގައިެގންނުވާނެެއވެ

  ނުރަނަގޅު  މަސައްކަތަށް  ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  ޕޭމަންޓް  (4)   

  ޮގތުން  ތައްޔާރުވުމުެގ  ކަންކަމަށް  ކޮށްފާނެ  އަސަރުތަކެއް

 ކޮންޓްރޯލްތައް   ިއންޓަރނަލް  ނިޒާމުތަކާއި  އެކަށީެގންވާ

 . ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ

ހޯދާ    (5)    ޚިދުމަތް  ހެދުމަށްޓަކައި  މުޢާމަލާތެއް  ޕޭމަންޓް 

ފައިސާ  ނަާގ  ކިބައިން  ފަރާތްތަކުެގ 

ފަރާތްތަކުެގ  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އެ ފައިސާ ތިންވަނަ  

ެއއް ނުވާނެ ޮގތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީެގންާވ    ފައިސާއާ

 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ. 

ިއތުރުން،  )ބ(   ކަންކަުމެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ނުވަތަ  ލައިސަންސްެގ  ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  ޕޭމަންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ހުއްދައިެގ އިތުރު ޝަރުޠުތަްއ އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. އަދި 

ހުއްދަ އެ ނުވަތަ  ލަިއސަންސް  ޝަރުޠުތައް،  ކަނޑަައޅާ  ޮގތުން 
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އުނިއިތުރު   ،ހުގައިެވސްދޫކުރުމަށްފަ ބަދަލުކުރުމާއި  ލިޔުމަކުން 

 ެގނައުުމެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

  ހުއްދަިއގެ   ނުވަތަ  ލައިސަންސްެގ  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް )ޅ(  

 ބަލައި،  ކުޑަބޮޑުމިނަށް   ކަމުެގ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،   ޝަރުޠަކާ

 ހުއްދަ  ނުވަތަ   ލަިއސަންސް  ހިނދެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް

  ކަނޑަައޅާފައިވާ   ޤާނޫނުަގއި   މި  ފަރާތަކާމެދު  އެ   ނުވަތަ   ބާޠިލުކުރުމުެގ

 . ލިބިެގންވެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް ބާރު އެޅުުމެގ ފިޔަވަޅެއް

 ިއތުރުން،  ޝަރުޠުތަކުެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ަގއި (  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ކ(   

 ހުއްދަ   ނުވަތަ  ލައިސަންސް  އިޝޫކުރުމަށް  މަނީ  އިލެކްޓްރޯނިކް

 ުއސޫލުތަކާ   އަންނަނިވި  ފަރާތްތަކުން،  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ލިބިފައިވާ

 . ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ އެްއޮގތަށް

ޚިދުމަތް    (1)    މަނީ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އުސޫލުން  ކްރެޑިޓްެގ 

 ؛ނުދިނުންފޯރުކޮށް

އިންސްޓްރަކްޝަންތައް، ައވަސް ޮގތެްއަގއި އަދި ޕޭމަންޓް    (2)   

ފައިނަލް   ތެރޭަގިއ،  ަވުގތެއްެގ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

ސެޓްލްމަންޓް   އަދި  ކްލިއަރިންގ  ހެދޭނެ  ސެޓްލްމަންޓް 

 ؛ޖެއްސުންނިޒާމްތައް ހަމަ

މަނީ  (3)    ވެލިުއ، އިލެކްޓްރޯނިކް  ބަދަލުކުރަން    ެގ  ފައިސާއަށް 

އެ   އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީެގ ވެލިއުއާ އެްއވަރަށްއެދުމުން،  

 ؛ދިނުންޢަދަދަށްވާ ފައިސާ އެ އެދޭ ފަރާތަކަށް 

  ފައިސާައކީ  ލިބޭ  ބަދަލުގައި  ވެލިުއެގ  މަނީެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް  (4)   

 .ނުބެލުން ޮގތުަގއި ޑިޕޮސިޓެްއެގ
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ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ  
 އިޖުރާއަތުތައް 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .21 ދަށުން    19މި  ެގ  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހުއްދައަށް ނުވަތަ   ހުރިހާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި ލައިސަންސަށް 

އެދި ލައިސަންސަށް، މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތަކާއި ހުއްދަައށް   ނުވަތަ 

 އިތުރު ެގންދިއުމަށްޓަކައި   ކުރިއަށް ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ

ބޭނުންެވެގން ، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތެއް  އަންގާ  އޮތޯރިޓީއަށް 

. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް ލަސްނުކޮށް މަޢުލޫމާތު އެހެނިހެން

 ފެށިެގން ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ހުްއދައަށް އެދި އަދި ލައިސަންސަށް

 މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ، ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ( ތިނެއް) 3

 ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި ލައިސަންސަށް، ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ފުރިހަމައަށް

 ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.  ހުށަހެޅުން

ހުށަހެޅުމަކާމެދު  )ށ(   ހުށަހަޅާ  އެދި  ހުއްދައަށް  ނުވަތަ  ލައިސަންސަށް 

 ޮގތްތަކުންކުރެ ޮގތަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ. އަންނަނިވި  

ނުލައި   (1)    ޝަރުޠަކާ  ނުަވތަ  ޝަރުޠުތަކާއެކު  ވަކި 

 ނުވަތަ ؛ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރުން

 ދޫނުކުރުން. ހުއްދަ ނުވަތަލައިސަންސް   (2)   

ސިސްޓަމެއް   )ނ(   ނުވަތަ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ހިންަގން ޕޭމަންޓް 

ދޫނުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ދޫކުރުމަށް  ހުއްދަެއއް  ނުވަތަ  ލައިސަންސް 

އޮތޯރިޓީން ނިންމުމުގައި، މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލަިއސަންސް 

ޝަރުޠުތަކަށާިއ   ކަންކަމަށާއި  ދޫކުރުމުެގ  ހުއްދަ  ނުވަތަ 

ސިސްޓަމުެގ   ނުވަތަ  ޚިދުމަތުެގ  ހުށަހަޅާފައިާވ  މިންަގނޑުތަކަށާިއ، 

މިންވަރަށް ފެން އިތުބާރުހުރި  ހަރުދަނާކަމަށާއި،  ވަރަށާއި، 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 
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ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު،   )ރ(  

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދިނުމުެގ ބާވަތް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ކަނޑަައޅައި 

 

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ  
 ބަދަލުކުރުން 

ނުވަތަ  )ހ(  .22 ލައިސަންސް  ފަރާތަށް  އެ  ފަރާތަކުން،  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް 

ޚިދުމަތްތަކަށް،   ނުވަތަ  ޚިދުމަތަށް  ޕޭމަންޓް  ލިބިފައިާވ  ހުއްދަ 

އެދި   ހުއްދަައށް  ެއކަމުެގ  ބޭނުންވާނަމަ،  ެގނައުމަށް  އުނިއިތުރު 

އޮތޯރިޓީން އޮތޯރި ހުށަހަޅާނީ،  މިޮގތުން  ހުށަހަޅަންވާނެެއެވ.  ޓީއަށް 

ަމޢުލޫމާތާ   ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ޮގތަކަށް،  ކަނޑައަޅާ  އެކަމަށް 

 އެކުަގެއވެ. 

އެޕްލިކޭޝަން  )ށ(   ހުށަހެޅުމަށް،  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އޮތޯރިޓީއަށް   ނެުގމަށް  މިޮގތުން ފީއެއް  އަދި  ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. 

 ކަނޑައަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފީ ޮއތޯރިޓީން ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ފީއަކީ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ހުއްދަ   )ނ(  

 އަނބުރާ ދެވޭނެ، ނިންމާ ޙާލަތުގައިވެސް އޮތޯރިޓީން ދެވެން ނެތްކަމަށް

 . ނޫނެވެ ފައިސާެއއް

ތިރީަގއި   )ރ(   ހުށަހެޅުމަކާމެދު  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތްތަކުންކުރެ ޮގތަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް ނިންިމދާނެއެވެ.

ނުވަތަ   (1)    ޝަރުޠުތަކަކާެއކު  ފެންނަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ހަނިކުރުންތަކަކާއެކު ނުވަތަ ެއއިން އެްއވެސް ކަެމއް ނެތި 

 ނުވަތަ ؛ ހުއްދަކުރުން

 ހުއްދަ ދޫނުކުރުން.  (2)   
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ލައިސަންސް އަދި ހުއްދަ  
 ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުން 

ޙާލަތްތަކުެގ   )ހ(  .23 ނުވަތަ  ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުެގ  އަންނަނިވި 

ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް   ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެްއޖެނަމަ، ޕޭމަންޓް 

ދޫކޮށްފައިވާ ލަިއސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދަެއއް، ނުވަތަ ސިސްޓަމެއް 

ނުވަތަ   ހިފެހެއްޓުމުެގ  ލައިސަންސެްއ  ދޫކޮށްފައިާވ  އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް 

 ބާޠިލުކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީައށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ ހުއްދަިއެގ ޝަރުޠުތަކުެގ ތެރޭަގިއ    (1)   

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް   ނުވަތަ  ފަށަން  އޮޕަރޭޓްކުރަން 

)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު    12ޚިދުމަތްދޭން ފަށަން  

ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ދީފައިނުވާނަމަ،  މުއްދަތެއް 

)ބާރަ( މަސްދުވަހުެގ    12ދޫކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިެގން  

ކުރަން ފަށާފައިނުވުން ނުވަތަ ޓްތެރޭަގއި ސިސްޓަމް އޮޕަރޭ

 ؛ ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިނުވުންޕޭމަންޓް

)އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ސިސްޓަމް   1  (2)   

ޚިދުމަތްދިނުން  ޓްއޮޕަރޭ ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  ކުރުން 

 ؛ހުއްޓާލާފައިވުން ނުވަތަ ހުއްޓިފައިވުން

ހޯދާފައިވަނީ    (3)    ލައިސަންސް  އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް  ސިސްޓަމް 

ޕޭމަންޓް   ނުވަތަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ޚިދުމަތްދިނުމަށް 

މަޢުލޫމާތު   ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާ  ހޯދާފައިވަނީ،  ހުއްދަ 

ޮގތެްއަގއިކަން   ނާޖާއިޒު  ނުވަތަ  ހުށަހަޅައިެގންކަން 

 ؛ހާމަވުން

 ؛ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ ހުއްދަިއެގ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުން   (4)   

އޮޕަރޭ  (5)    ޕޭމަންޓް  ޓްސިސްޓަމް  ނުވަތަ  ކުރުުމެގ 

ޚިދުމަތްދިނުމުެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފައިނޭންޝަލް  
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އޮތޯރިޓީއަށް  އޮތްކަމަށް  ނުރައްކާތެރިކަން  ސްޓެބިލިޓީއަށް 

 ؛ޤަބޫލުކުރެވުން

އޮތޯރިޓީން    (6)    ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ނުވަތަ  ޤާނޫނާ  މި 

ނުވަތަ   ަގާވއިދަކާ  ނުވަތަ  އެކުލަވާލާ  ަގިއޑްލައިނަކާ 

ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ ައންާގ އެންުގމަކާ ނުވަތަ ދޭ   ކަނޑައަޅާ 

ނުވަތަ   ޚިލާފުވުން  އަމުރަކާ  ނުވަތަ  އިރުޝާދަކާ 

ނުވަތަ  ޤަބޫލުކުރެވުން  އޮތޯރިޓީައށް  ޚިލާފުވެފައިާވކަމަށް 

ކަމަކަށް   އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ޢަމަލުކުރުމަށް 

 ؛ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުން

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ މައްޗަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރުެގ    (7)   

 ؛މައްޗަށް އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާ ފެށުން

ކުރިއަށް  (8)    އޮޕަރޭޝަން  ނުވަތަ  އުެގންދި   ސިސްޓަމްެގ  މުން 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދިނުމުން ޢާންމުންެގ މަޞްލަޙަތަށް ނުވަތަ 

ފައިދާނުކުރާކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް  ބައިވެރިންެގ މަޞްލަޙަތަށް  

 ؛ޤަބޫލުކުރެވުން

މާލީ    (9)    ފަރާތުެގ  ޤަބޫލުނުކުރެވޭ  ޙާއެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ލަތު 

 ؛މިންވަރަށް ދަށްވުން

އެކަށީެގންނުވާ ނުވަތަ ހަރުދަނާ ނޫން ޮގތަކަށް ޕޭމަންޓް   (10)   

ޚިދުމަތްދިނުމުެގ ޙަރަކާތްތައް ނުވަތަ ސިސްޓަމް ހިންުގމުެގ  

ހިންަގމުންދާކަމަށް  ނުވަތަ  ހިންާގފަިއވާކަން  ޙަރަކާތްތައް 

 އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވުން. 

ކަމަށް    (11)    ޙިއްޞާދާރަކީ  މޭޖަރ  އެްއވެސް  ފަރާތުެގ  އެ 

 ނުވަތަ ؛ ފަރާތެއް ކަުމަގއި ނުވުން ނައެކަށޭ
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އޮތޯރިޓީއަށް ތެދުނޫން ނުވަތަ އޮޅުންއަރާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު    (12)   

 ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަށް ޮއޅުވާލުން. ދިނުން 

ބާޠިލުކުރުމަށް  )ށ(   ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމަށް  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް 

ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރަށް  ަވުގތުން  އެކަން  ނިންމައިފިނަމަ،  އޮތޯރިޓީން 

 ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

ހުއްދަ   )ނ(   ނުވަތަ  ނުވަތަ ލައިސަންސް  ހިފަހައްޓައިފިނަމަ 

ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އެކަށީެގންވާ ޮގތެއްަގިއ އެކަން 

 ވަުގތުން ބަޔާންކޮށް ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. 

 
 

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ނުވަތަ  
 ޙައްޤު ބަދަލުނުކުރެވުން 

ހުއްދަައކީ، އަދި މި ޤާނޫނުގެ  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސަކީ އަދި    .24

ދަށުން ލިބިދޭ އެއްވެސް ޙައްޤަކީ، އޮތޯރިޓީން އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑައަޅައިފި  

ބައެއް   އެއިން  ނުަވތަ  އެކުަގއި  ފަރާތަކަށް،  އެހެން  މެނުވީ،  ހިނދެއްަގއި 

ނަމަވެސް، ބަދަލުކުރެވޭނެ ެއްއޗެއްނޫނެެވ. އަދި މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރާ  

 ކުރުމަކީ ބާޠިލު ބަދަލުކުރުމެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. ބަދަލު

 
 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ސިސްޓަމް ރޫލްސް 

 
ރޫލްސް  )ހ(  .25 ސިސްޓަމް ރޫލްސް  ސިސްޓަްމ  ުގޅޭޮގތުން  ހިންުގާމ  ސިސްޓަމްތައް 

ބާބުެގ  ިމ  ުގޅޭޮގތުން  ހިންުގމާ  އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. ސިސްޓަމްތައް 

އެކުލަވާލާ   ހިނާގނީ ދަށުން  މައްޗަށް  ރޫލްސްެގ  ސިސްޓަމް 

އެންމެ   ރޫލްސްަގއި  ސިސްޓަމް  އެ  ޤާނޫނުތަކެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 މަދުމިނުން އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
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ދިނުމުެގ    (1)    އެކްސެސް  ނުަވތަ  ހުއްދަ  ބައިވެރިންނަށް 

މިންަގނޑުތަކާިއ، ބައިވެރިން ވަުގތީޮގތުން ނުވަތަ މުޅިން 

 ؛ވަކިކުރުުމަގއި ބަލާނެ މިންަގނޑުތަކާއި ޝަރުޠުތައް

ނަތީޖާއެްއެގ    (2)    ބައިވެރިވުމުެގ  ބަިއވެރިން  ސިސްޓަމްަގިއ 

 ؛ތައްމްޮގތުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާ

އެންޓަރކުރެވުނު   (3)    އޯޑަރެއް  ޓްރާންސްފަރ  ސިސްޓަމަށް 

 ؛ކަމަށް ބަލާނެ ވަުގތު

އޯޑަރެއް   (4)    ޓްރާންސްފަރ  އެންޓަރކުރެޭވ  ސިސްޓަމަށް 

 ؛ފައިނަލްވި ކަމަށް ބަލާނެ ަވުގތު

ޮގތާއި   (5)    މެނޭޖްކުރާނެ  ޮގތާއި  އޮޕަރޭޓްކުރާނެ  ސިސްޓަމް 

ަގވަރނަންސް މަދުވެެގން،  އޭެގތެރޭަގއި؛ ސިސްޓަމްެގ 

ކޮންޓިންޖެންސީ  ަގވަރނަންސްާއއި  ކޯޕަރޭޓް 

ރިސްކް،   އޮޕަރޭޝަނަލް  އަދި  އެރޭންޖްމަންޓްތައް 

ރިސްކް  ލިކުއިޑިޓީ ކްރެޑިޓްާއއި ސެޓްލްމަންޓް  ރިސްކް، 

 މެނޭޖްކުރާނެ ޮގތް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ތައްމްއޮޕަރޭޓަރުެގ ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާ  (6)   

ބެލުމުެގ    (7)    މައްސަލަ  ކުރިމަތިވާހިނދު،  މައްސަލަެއއް 

އޮތް   ނުވަތަ އިޚްތިޞާޞް  ތަން،  ނުވަތަ  ކޯޓު  ޝަރުޢީ 

 އަދި  ؛މައްސަލަ ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ނިޒާމު

ސިސްޓަމްެގ ކަަމކާ ުގޅޭޮގތުން އޮޕަރޭޓަރަށް ުގޅަންޖެހިއްޖެ   (8)   

 ޙާލަތެއްަގއި ުގޅާނެ ފަރާތެްއެގ ތަފްޞީލު.

( ަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ބައިވެރިންނަށް  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ތަފާތު   ކަނޑައަޅަންވާނީ  މިންަގނޑުތައް  އެކްސެސްދިނުމުެގ 

ކުރުމަކާނުލައި، ހަމަހަމަ ޮގތެއްަގއެެވ. އަދި ސެޓްލްމަންޓް ރިސްކް،  
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ރިސްކްތަކުން ޕައޮ ރިސްކްފަދަ  ބިޒްނަސް  ރިސްކް،  ރޭޝަނަލް 

ރައްކާތެރިކުރު އަދި ސިސްޓަމް  އޮޕަރޭޝަނަލް  ސިސްޓަމްެގ  މަށާިއ، 

ސިސްޓަމަށް  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް 

އެކްސެސްދިނުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ މަދު މިންވަރަކަށް ެއކްސެސް  

 ހިފެހެއްޓޭ ޮގތަކަށެެވ. 

ސިސްޓަމް   )ނ(   ކުރިން،  ފެށުމުެގ  ހިންަގން  ރޫލްސްއަށް ސިސްޓަމްތައް 

ރޫލްސްއަށް   އެ ސިސްޓަމް  އަދި  ހޯދަންވާނެެއވެ.  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީެގ 

އެ  އޮތޯރިޓީން  ޢަމަލުކުރަންވާނީވެސް  އުނިއިތުރަކަށް  ެގނެވޭ 

 އުނިއިތުރަކާ ުގޅޭޮގތުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 

ހުއްދަ  )ރ(   އޮތޯރިޓީެގ  އުނިއިތުރުތަކަށް  ެގނެޭވ  ރޫލްސްއަށް  ސިސްޓަމް 

ެއ   މަްއޗަށް  ބަިއވެރިންެގ  ނުވާނަމަ، ސިސްޓަމްެގ  ހޯދާފައި  ކުރިން 

 ރޫލްސް ނުހިނާގނެއެވެ. 

ޤަބޫލުކުރެވޭ   )ބ(   އޮތޯރިޓީއަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  ތިރީަގިއވާ 

ނުވަތަ  ެގނައުުމެގ  އުނިއިތުރު  ރޫލްސްއަށް  ސިސްޓަމް  ޙާލަތެއްަގއި 

ަވކި   ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ސިސްޓަމް ރޫލްސްެގ  ުއވާލުމުެގ  މާއްދާެއއް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 ؛ޢާންމު މަޞްލަޙަތު  (1)   

ބައިވެރިވެފަިއާވ    (2)    ސިސްޓަމްަގއި  އެ  އެއިރެއްަގއި 

 ؛ފަރާތްތަކުެގ މަޞްލަޙަތު

މުސްތަޤުބަލުަގއި ސިސްޓަމްަގިއ ބައިވެރިެވ، ސިސްޓަމަށް    (3)   

 ؛ފަރާތްތަކުެގ މަޞްލަޙަތުއެކްސެސްކުރުމަށް ބޭނުންވެދާނެ  

ކުރަންޖެހޭ   (4)    ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ހިންުގން  ސިސްޓަމްެގ 

 ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ އެހެނިހެން ކަންކަން.
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 ހަވަނަ ބާބު 
 އޭޖެންޓުން ޢައްޔަންކުރުމާއި އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން 

 

މަސައްކަތް  އެހެން ފަރާތަކާ  
 ޙަވާލުކުރުން 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރެއް އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ  )ހ(  .26

އެްއވެސް   ހިންުގމުެގ  ފަރާތުެގ  އެ  މެނުވީ،  ހޯދައިެގން  ލިޔުމުން 

 މަސައްކަތެއް އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްެގންނުވާނެއެވެ. 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ   )ށ(  

ބެލުމަށް   އޮތޯރިޓީން  ޢަމަލުކުރޭތޯ  ކަންކަމަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

އިންޓަރނަލް  ފަރާތެއްެގ  އެ  ނުަވތަ  ޮގތަކަށް  ދަތިވެދާނެ 

ދަށްވެދާނެ  މިންވަރަކަށް  ެއކަށީެގންނުވާ  ފެންވަރު  ކޮންޓްރޯލްތަކުެގ 

ހިންުގމުެގ ެއްއވެސް މުހިންމު މަސައްކަތެްއ  ފަރާތެްއެގ    ޮގތަކަށް، އެ 

 އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކާ ޙަާވލުކޮށްެގންނުވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ހިންުގމުެގ މުހިންމު މަސައްކަތެްއ   )ނ(  

މަްއސަލައެްއ   ދިމާވާ  ކުރުމުަގއި  މަސައްކަތެއް  އެ  ބެލެވޭނީ،  ކަމަށް 

މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުމުެގ ސަބަބުން، އޮޕަރޭޓަރެްއ ނުވަތަ ނުވަތަ އެ  

ފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކޮށް އަދި  ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ 

މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ެގންދިުއމުގައި، ނުވަތަ ެއ ފަރާތަކަށް ދެވިފަިއވާ  

ެއއްޮގތަށް   ޝަރުޠުތަކާ  ހުއްދަިއެގ  ނުވަތަ  ލައިސަންސްެގ 

ގައި، ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްެގ މާލީ ޙާލަތު ދެމެހެއްޓުމުގައި،  ޢަމަލުކުރުމު

 ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށެވެ. 

ެއ   )ރ(   ފަރާތެއް،  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރެއް  އެްއވެސް 

ފަރާތަކާ  އެހެން  މަސައްކަތެްއ  މުހިންމު  ހިންުގމުެގ  ފަރާތުެގ 

 ނިވި ކަންކަން ކޮށްެގންނުވާނެއެެވ. ޙަވާލުކުރުމުަގއި އަންނަ
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އެހެން ފަރާތަކާ މަސަްއކަތް ޙަވާލުކުރުމުެގ ސަބަބުން ެއ    (1)   

ެއްއވެސް   ފަރާތެއްެގ  ިއސް  މެނޭޖްމަންޓްެގ  ފަރާތެއްެގ 

 ؛ޒިންމާއެއް އެހެން ފަރާތެއްެގ މައްޗަށް ބަދަލުކުރުން

ބޭނުންކުރާ  މަންޓް ިއޝޫކުރި ފަރާތާއި  ރުޕޭމަންޓް އިންސްޓް  (2)   

ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ުގޅުމަށް، ނުވަތަ އިޝޫކުރި  

އޮންނަންވާ   މަްއޗަށް  ފަރާތުެގ  ބޭނުންކުރާ  ފަރާތުން 

 އަދި ؛ ތަކަށް ެއްއވެސް ބަދަލެއް ެގނައުން މްއިލްތިޒާ

ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ ހުއްދަިއެގ ޝަރުޠުތަކުެގ ތެރެއިން    (3)   

ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެފަދަ  އެްއވެސް ޝަރުޠެއް  

 އެްއވެސް ކަެމއް ކުރިމަތިިވޔަދިނުން.

 

މެދުވެރިކޮށް   )ހ(  .27 އޭޖެންޓުން ޢައްޔަންކުރުން  އޭޖެންޓެއް  ފަރާތެއްވެސް،  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ކޮންމެ 

ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

އެކަމުެގ   މަޢުލޫމާތާއެކު  އަންާގ  އަދި  ޮގތަކަށް  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން 

 ހުއްދައަށް އެދި ލިޔުމުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ އޭޖެންޓަކު އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ  )ށ(  

ޮގތުަގއިކަން ޚިދުމަތް  އެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ އޭޖެންޓެްއެގ  

ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް ހާމަކުރާކަން އެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއްދޭ ފަރާތަކުން 

 ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. 

ޕޭމަންޓް   )ނ(   މެދުވެރިކޮށް  އޭޖެންޓެއް  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް 

ޭއޖެންސީ  ެވވޭ  އޭޖެންޓާއެކު  ފަރާތުން  އެ  ދިނުމަށްޓަކައި،  ޚިދުމަތް 

އެއްބަސްވުމުަގއި، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ފަރާތެއްެގ އޭޖެންޓެއްެގ  

 ޮގތުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވެެގންނުާވނެ ކަމަށް ޝަރުޠުކޮށްެގންނުާވނެއެވެ. 
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އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް  
ޙަވާލުކުރުމާއި އޭޖެންޓުން  

 ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޒިންމާ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ  އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް   )ހ(  .28

ފަރާތެއް، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 

ކޮންމެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރެއް، އެ ފަރާތުެގ 

އޭޖެންޓުން އަދި މަސަްއކަތް ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުން މި ޤާނޫނުެގ 

ފުރިހަމަކުރޭތޯ ދަށުން ކަމެއް  ހުރިހާ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   

 ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. 

ފަރާތެއްެގ   )ށ(   އެ  ފަރާތްތަކުން،  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  އޮޕަރޭޓަރުންނާއި 

އޭޖެންޓުންނާއި ެއ ފަރާތެްއެގ ޚިދުމަތާުގޅޭ ޙަރަކާތެއް އެހެން ފަރާތަކާ 

އެފަދަިއން   ފަރާތްތަކުެގ  ޙަވާލުކޮށްފަިއވާނަމަ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ޢަމަލުތަކުެގ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަަގންވާނެެއވެ. 

 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް  
 ޙިމާޔަތްކުރުން 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކާމެދު  )ހ(  .29

 ރެގިއުލޭޓްކުރަންވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީން  ޢަމަލުކުރާ ޮގތް

ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއ   )ށ(   ފަރާތްތައް  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތްތައް  ޕޭމަންޓް 

ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ހިމެނޭޮގތުން  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

މިންަގނޑުތަކާިއ   އުސޫލުތަކާިއ،  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 އޮތޯރިޓީން ެއކުލަވާލަންވާނެއެެވ. ަގިއޑްލައިންތައް  

މާއްދާތަކާއި    (1)    އެންމެހައި  ހިމެނޭ  މުޢާމަލާތުަގއި 

ފަރާތްތަކަށް  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  ފީތައް  ޝަރުޠުތަކާއި، 

 ؛ހާމަކުރުން

 ؛އެކަށީެގންވާ އަުގ ކަނޑަެއޅުން  (2)   

ފަރާތްތަކާ އެކުަގިއ    (3)    ލިބަިގންނަ  ޚިދުމަތް  ހަމަހަމަކަމާއެކު 

 މުޢާމަލާތުކުރުން. 
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 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ސެޓްލްމަންޓް، ނެޓިންގ އަދި ޕޭމަންޓް ފައިނަލިޓީ 

 
ކޮންމެ ބައިވެރިައކުެވސް ސެޓްލްމަންޓް ހެދުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ޮގތްތަކުންކުރެ   .30 ސެޓްލްމަންޓް އެކައުންޓް 

 ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ   )ހ(   އިދާރާއެްއަގިއ  އޮތޯރިޓީަގއި  މާލީ  ކަނޑަައޅާ  އޮޕަރޭޓަރު 

 ނުވަތަ ؛ ސެޓްލްމަންޓް އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުން

ދުވަހެްއެގ   )ށ(   ކޮންމެ  ބައިވެރިއަކަށް  އެހެން  ބަިއވެރިައކު  އެ 

އިލްތިޒާމްތަްއ   އެންމެހައި  އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ  ކްލިއަރިންގއިން 

އޮތޯރިޓީަގއި ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރު ކަނޑަައޅާ މާލީ  ސެޓްލްކުރުމަށްޓަކަިއ،  

އެހެން  ހުޅުވާފަިއާވ  އެކައުންޓެއް  ސެޓްލްމަންޓް  އިދާރާެއއްަގއި 

 ބައިވެރިއެްއ، ސެޓްލްމަންޓް ޭއޖެންޓެއްެގ ޮގތުަގއި ޢައްޔަންކުރުން.

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ޤާނޫނީ  ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރުތަކާއި ޭއެގ ނެޓިންގ،   )ހ(  .31 ނެޓިންގ އެރޭންޖްމަންޓްތައް 

ޮގތުން ތަންފީޛުކުރެވޭނެެއވެ. ައދި އެ ޒިންމާތަކަކީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްެގ  

 މައްޗަށް ޤާނޫނީޮގތުން ބަނދެޭވނެ ޒިންމާތަކެކެވެ. 

ވީނަމަވެސް،   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ކޮންމެ   ތަންފީޛުކުރެޭވ  އަދި  އެރޭންޖްަމންޓަކަށް ޞައްޙަ  ނެޓިންގ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 
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ަގާވިއދުތަކާއި   )ހ(  .32 ފައިނަލިޓީ  ނެރޭ  އޮތޯރިޓީން  އަދި  ޮގތަށް  އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  މި 

ަގިއޑްލައިންތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތަށް، އޮޕަރޭޓަރު ހިންގާ 

ޮގތުެގ ުއސޫލުތަްއ ސިސްޓަމްަގއި ފައިނަލިޓީވާނެ ޮގތް ކަނޑަައޅާނެ  

ވުމަކީ ފައިނަލިޓީ  ޕޭމަންޓެއް  އެކަށައަޅަންވާނެއެެވ.  ެއ   އޮޕަރޭޓަރު 

 ޕޭމަންޓެއް އެްއވެސް ޝަރުޠެްއ ނެތި، ބާޠިލުނުކުރެވޭ ޮގތްވުެމވެ. 

ވީނަމަވެސް،   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

އެްއޮގތަށް   ރޫލްސްއާ  އެ ސިސްޓަމް  ފައިނަލްވުުމން،  ޕޭމަންޓްއެއް 

ކީ ައންނަނިވި ރަޕޭމަންޓް އަދި އެ ޕޭމަންޓްއާުގޅޭ ޓްރާންސްފަރ ޯއޑަ

 ކެވެ. ރެސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ޓްރާންސްފަރ އޯޑަ

 އަދި ؛ ޞައްޙަ އަދި ތަންފީޛުކުރެވޭނެ އެްއޗެއް   (1)   

ނުވަތަ    (2)    ނުނެޭގނެ  އަނބުރާ  ނުވަތަ  ބާޠިލުނުވާނެ 

 އަދި ؛ ޢަމަލުނުކޮށް ނުބޭއްވޭނެ އެްއޗެއް

 ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާނެ އެްއޗެއް.   (3)   

 

ޕޭމަންޓް އަދި ސެޓްލްމަންޓްގެ  
 ކޮލެޓަރަލް 

ވީނަމަވެސް،   )ހ(  .33 ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ކުރަންޖެހޭ  ސިސްޓަމެއްަގއި އުފެދިފަިއވާ ޕޭމަންޓް އިލްތިޒާމަކާ ނުވަތަ  

ބަިއވެރިއަކަށް،   އޮޕަރޭޓަރަކަށް،  ުގޅިެގން  އިލްތިޒާަމކާ  ކަމެއްެގ 

ޕާޓީއަކަށް،   ކައުންޓަރ  ސެންޓްރަލް  ހައުސްއަކަށް،  ކްލިއަރިންގ 

ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް،  ތިންވަނަ  ެއހެން  ހިމެނޭ  ސިސްޓަމެއްަގއި 

ކޮލެޓަރަލްާއ  ދީފަިއވާ  ޮގތުން  ސެކިއުރިޓީއެްއެގ  އޮތޯރިޓީއަށް، 

ޙައްޤުތަްއ  ުގޅޭޮގ ޙައްޤުތަކަށާިއ،  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަކަށް  އެއިން  ތުން 

ުގޅިެގން  މަރުޙަލާއާ  އިފްލާސްކުރުމުެގ  ޮގތްތަކަށް  ތަންފީޛުކުރެވޭނެ 

 އުނިކަމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. 
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ވީނަމަވެސް،   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ލިބިދެވޭނެ  ޙައްޤުތަކާއި  ކްރެޑިޓަރުންެގ  ުގޅޭޮގތުން  ކޮލެޓަރަލްއާ 

ނިންމުމެއް  ެއްއވެސް  އަސަރުކުރާ  ޙައްޤުތަކަށް  ބަދަލުތަކުެގ 

ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުމުެގ ާމއްދާެއއް ނުވަތަ އަމުރެއް، މި މާއްދާެގ  

ނުވަތަ  ބަދަލުތަކުެގ  ލިބިދެވޭނެ  ޙައްޤުތަކާއި  ބުނެފަިއވާ  ަގއި  )ހ( 

 ޤުތައް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ޮގތްތަކުެގ މަްއޗަކަށް ނުހިނާގނެއެވެ. ޙައް

 

 އަށްވަނަ ބާބު 
 އިފްލާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލު 

 

އިފްލާސްކުރުމާ ގުޅިގެން  
 ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލު 

މައްޗަށް   )ހ(  .34 ބަިއވެރިެއއްެގ  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރެއް  ނުވަތަ  ސިސްޓަމެއް، 

)އެކެއް(    1އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާ ކޯޓުަގއި ފެށުމާެއކު ލަސްެވެގން  

ލިޔުމުން  އޮތޯރިޓީއަށް  ކޯޓުން  ެއކަން  ތެރޭަގިއ،  ަގޑިއިރުެގ 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

އިފްލާސްކުރުމުެގ   )ށ(   ޮގތުެގމަތިން  ބުނެފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކޯ އެކަން  އަދި  ފެށުމާެއކު،  ކޯޓުަގއި  އޮތޯރިޓީއަށް މަރުޙަލާ  ޓުން 

އެންުގމާެއކު، އެ ލިޔުން ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ސިސްޓަމްތަކާިއ  

ޮއތޯރިޓީން  އަވަހަކަށް،  އެންމެ  ވީ  އޮޕަރޭޓަރުންނަށް، 

ދެމެދު   އިދާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ބޭރުެގ  އަދި  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ންޓްތަކާިއ  އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްާވމީ އެއްބާރުލުމުެގ އެރޭންޖްމަ

ބޭރުަގިއ   ިމފަދަ ނިންމުމެއް ރާއްޖެއިން  އެއްބަސްވުންތަކުެގ ދަށުން، 

ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ސިސްޓަމްތަކަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ފޮނުވުމަށް 

ކޮޕީ  ނިންމުމުެގ  އެ  ފަރާތްތަކަށްވެސް  އެ  ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 
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ސިސްޓަމެްއެގ ބަިއވެރިެއއްެގ މަްއޗަށް ނިންމުމެއް ނިންމާ  އޮތޯރިޓީން  )ނ(  

މަރުޙަލާ   އިފްލާސްކުރުުމެގ  ނަތީޖާއަކީ،  ނިންމުމުެގ  އެ  ޙާލަތުގައި، 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެކަން  ައވަހަކަށް،  އެންެމ  ީވ  ފެށުންކަމަށްވާނަމަ، 

ޮއތޯރިޓީން  އޮޕަރޭޓަރުންނަށް  ސިސްޓަމްތަކާއި  ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ 

ދެމެދު  އަންަގންވާނެ އިދާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ބޭރުެގ  އަދި  ެއވެ. 

އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްާވމީ އެއްބާރުލުމުެގ އެރޭންޖްމަންޓްތަކާިއ  

ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނިންމުމެއް  މިފަދަ  ދަށުން،  އެއްބަސްވުންތަކުެގ 

އޮޕަރޭޓަރުންނަށް   ނުވަތަ  ސިސްޓަމްތަކަށް  ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  ބޭރުަގއި 

ހަ ނިންމުމުެގ ފޮނުވުމަށް  އެ  ފަރާތްތަކަށްެވސް  އެ  މަޖެހިފައިވާނަމަ، 

 ކޮޕީ ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ   )ރ(   ެއކުލަވާލާފަިއވާ  އިދާރާތަކާެއކު  ކަމާބެހޭ  ބޭރުެގ 

އެރޭންޖްމަން ދަށުން، ޓްއެއްބާރުލުމުެގ  އެއްބަސްވުންތަކުެގ  ތަކާއި 

ސިސް ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  ބޭރުަގއި  ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޓަމްތަްއ 

އޮޕަރޭޓަރުން ނުވަތަ ބައިވެރިންެގ މައްޗަށް އިފްލާސްކުރުުމެގ މަރުޙަލާ  

ފެށުނުކަމުެގ މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ަމޢުލޫމާތު  

ޤާިއމުކޮށްފައިާވ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ައވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ 

ސެޓް  ސިސްޓަްމެގ  އޮޕަރޭޓަރުންނާއި  ލްމަންޓް  ސިސްޓަމްތަކާިއ، 

 އޭޖެންޓުންނަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 
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އޮޕަރޭޓަރެއް ސިސްޓަމެއް ހިންގުން  
މަނާވާ ޙާލަތް ނުވަތަ ބައިވެރިއެއް  

ސިސްޓަމެއްގައި ބައިވެރިވުން  
 މަނާވާ ޙާލަތް 

ަމއްޗަށް އިފްލާސްކުރުމުެގ    .35 އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ސިސްޓަެމއްެގ ބައިވެރިެއއްެގ 

ފެށުމާއެކު ނުވަތަ އެ ފަރާތެއް އަމިއްލައަށް ުއވާލުމަށް ނިންމުން  މަރުޙަލާއެއް  

ނިންމުމާއެކު، އޮތޯރިޓީެގ ހުްއދަނެތި އެ އޮޕަރޭޓަރެއް ެއްއެވސް ސިސްޓަމެއް  

ބަިއވެރިވުމަކީ   ސިސްޓަެމއްަގއި  ެއއްވެސް  ބައިވެރިއެއް  އެ  ނުވަތަ  ހިންުގން 

 މަނާކަމެކެވެ. 

 
 

ވީނަމަވެސް،   .36 ބަދަލުނައުން ފައިނަލިޓީއަށް   ބަޔާންކޮށްފަިއ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާ ފެށުނުކަމުަގިއވީނަމަވެސް، އެ ކަާމބެހޭ ނިންމުމުެގ 

މަޢުލޫމާތު އޮޕަރޭޓަރަށް އެނުގމުެގ ކުރިން، ސިސްޓަމަކުން ޕްރޮސެސްކޮށްފަިއާވ  

ފަިއނަލި ޕޭމަންޓެއްެގ  އަޅާފައިާވ  އެްއވެސް  ސިސްޓަމަކަށް  ނުވަތަ  ޓީއަށް 

ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރެއް ބާޠިލުނުކުރެވޭ ޮގތަށް އޮތް އޮތުމަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް  

 ނާންނާނެއެވެ. 

 

ނެޓިންގ އެރޭންޖްމަންޓް އަދި  
ސިސްޓަމްގެ ނެޓިންގ  

އުސޫލުތަކަށް ލިކުއިޑޭޓަރ  
 ޢަމަލުކުރުން 

  އަންނަނިވި،  ލިކުިއޑޭޓަރ  ބަިއވެރިއެްއެގ  އެ  ފަށާފައިވާ  މަރުޙަލާ  އިފްލާސްކުރުމުެގ  .37

  ސެޓްލްމަންޓް   ނުވަތަ  ޕޭމަންޓް  އެްއވެސް،  ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ  ކަންކަން

ނެޓިންގ    ުގޅޭޮގތުން  އިލްތިޒާމަކާ ބައިވެރިވެފައިވާ  ބައިވެރިއެއް  ެއ 

ސިސްޓަމްގެ  ބަިއވެރިވެފަިއވާ  ބައިވެރިެއއް  އެ  ނުވަތަ    އެރޭންޖްމަންޓަކަށް 

 ނެޓިންގ ރޫލްސްތަކާއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ. 

އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާ ފެށުމާުގޅޭ ކޯޓުެގ އެންުގުމެގ ކޮޕީ ނުވަތަ  )ހ(  

އޮތޯރިޓީެގ ނިންމުން އެ ސިސްޓަމްެގ އޮޕަރޭޓަރަށް ލިބުުމެގ ކުރިން  

އޯޑަ ޓްރާންސްފަރ  ޕްރޮސެސްއަށް  އެންޓަރ   ރުނެޓިންގ 

 އަދި ؛ ކުރެވިފަިއވުން
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އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާ ފެށުމާުގޅޭ ކޯޓުެގ އެންުގން އެންިގ ނުވަތަ  )ށ(  

ފަހުން   ތާރީޚުެގ  ނުވަތަ  ތާރީޚުަގއި  ނިންމި  ނިންމުން  އޮތޯރިޓީެގ 

 ނެޓިންގ ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަވެފައިވުން. 

 

ފައިނަލިޓީއަށް ސިސްޓަމަކުން    .38 ޙައްޤުތައް ތަންފީޛުކުރުން  ޕޭމަންޓެއްެގ  ެއްއވެސް  ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ 

ނުވަތަ ސިސްޓަމަކަށް އަޅާފަިއވާ ޓްރާންސްފަރ ޯއޑަރެއް ބާޠިލުނުކުރެވޭ ޮގތަށް 

އޮތްއޮތުމަށް، ނުވަތަ ނެޓިންގ އެރޭންޖްމަންޓެއްެގ ޞައްޙަކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ 

 ނުކުރާހާ ހިނދަކު، މި އެރޭންޖްމަންޓެއް ތަންފީޛުކުރުަމށް، ެއއްވެސް އަސަރެއް

ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެްއ ތަންފީޛުކުރުމަށް 

 މި ބާބުެގ މާއްދާތައް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 

ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ  
 ޤާނޫނު 

ހިމެނޭ،   )ހ(  .39 ރާއްޖޭެގ ސިސްޓަމެްއަގިއ  ތެރެއިން  ޙުދޫދުެގ  ޤާނޫނުެގ  މި 

ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ބައިވެރިެއްއެގ މައްޗަށް އިފްލާސްކުރުުމެގ މަރުޙަލާ  

ސިސްޓަުމަގއި ބައިވެރިވުމުން ލިބިދޭ  ފެށިނަމަވެސް، ެއ ބަިއވެރިައކު 

އަދާކުރަންޖެހޭ   ޙައްޤުތަކާއި  ލިބިދޭ  ުގޅިެގން  ބައިވެރިވުމާ  ނުވަތަ 

ޮގތެްއަގއި   ނިހާއީ  ޢަމަލުކުރާނީއިލްތިޒާމްތައް  ، ކަނޑަެއޅުމުަގއި 

 ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކަށެވެ. 

ހިމެނޭ،  )ށ(   ޤާިއމުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެްއަގއި  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

މަރުޙަލާ   އިފްލާސްކުރުމުެގ  މައްޗަށް  ބަިއވެރިެއްއެގ  ރާއްޖޭެގ 

އެ   ބައިވެރިައކު  އެ  ބަިއެވރިވުމުން ފެށިނަމަވެސް،  ސިސްޓަމްަގއި 

ލިބިދޭ ނުވަތަ ބައިވެރިވުމާ ުގޅިެގން ލިބިދޭ އެ ފަރާތުެގ ޙަްއޤުތަކާއި  

ކަނޑައެޅުމުަގިއ   ޮގތެއްަގއި  ނިހާއީ  އިލްތިޒާމްތަްއ  އަދާކުރަންޖެހޭ 

ހިނގާ  މަްއޗަށް  ސިސްޓަމެއްެގ  އެ  ހަމައެކަނި  ޢަމަލުކުރާނީ 

 ޤާނޫނުތަކަށެވެ. 
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 ނުވަވަނަ ބާބު 
 އޮޑިޓްކުރުން 

 

ޤާބިލު  )ހ(  .40 އޮޑިޓްކުރުން  ެއކަމަށް  އަދި  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ރޮނުގން  އޮޑިޓްކުރުުމެގ 

ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ޮއޑިޓަރެްއ،  އެކްސްޓަރނަލް 

އަދި ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރަކުވެސް ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ. ެއކްސްޓަރނަލް 

ޤަބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ޢައްޔަންކުރަންވާނީ  އޮޑިޓަރުކަމަށް 

 . އޮޑިޓަރެކެވެ  ންސްޑްލައިސަ

ޕޭމަންޓް   )ށ(   އޮޑިޓަރާިއ  އެކްސްޓަރނަލް  ޢައްޔަންކުރެޭވ  އޮޑިޓްކުރުމަށް 

 ، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރު ތިރީަގިއވާ ކަންކަމަށް ެއްއބަސްވެ

ެއކަންކަން  ެއއްބަސްވުމުަގއި  ކުރެވޭ  ދެމެދުަގއި  ދެފަރާތުެގ  އެ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ހުރިހާ   (1)    ތައްޔާރުކުރާ  ޮއޑިޓަރުން  އެކްސްޓަރނަލް 

ޮގތުަގއި   މައްސަލައެްއެގ  އޮޑިޓްކުރުމުަގިއ  ރިޕޯޓުތަކާއި، 

ފާހަަގވާ ޓްރާންސެކްޝަންތަކުެގ މަސައްކަތު ކަރުދާސްތަްއ  

އެދިއްޖެ   އޮތޯރިޓީން  ހުށަހެޅުމަށް  އޮތޯރިޓީއަށް 

 ؛އެ ލިޔުންތައް ޮއތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން ،ހިނދެއްަގއި 

އެ އިދާރާއާުގޅޭ އިތުރު މަސަްއކަތެއްކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރު    (2)   

އެކްސްޓަރނަލް   ޮއތޯރިޓީން  ތަްއޔާރުކުރުމަށް  ރިޕޯޓެއް 

 ެއކަންކަން ކުރުން.  ،އޮޑިޓަރަށް އަންަގއިފި ހިނދެއްަގއި 

އޮޑިޓްކުރުމަށް  )ނ(   ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރެއް 

ދުކުރާ ނުވަތަ ޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާ އެކްސްޓަރނަލް ަގސްޢައްޔަންކުރަން 

އޮޑިޓަރަކީ ނުވަތަ ޮއޑިޓް ފާރެމއްެގ އެްއވެސް މެންބަރަކީ އެ އިދާރާެގ  

މެނޭޖްމަން، ޙިއްޞާދާރެއް މެންބަރެއް،  ބޯޑުެގ  ެގ ޓްޑިރެކްޓަރުންެގ 
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ފަރާތެއް އިދާރާ ، ުމވަްއޒަފެއް ، އިސް  ެއ  ނުވަތަ  އޭޖެންޓެއް 

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުަގިއ ވެެގންނުވާނެއެެވ. އަދި އެ ިއދާރާަގިއ  

ޮއެވެގންނުވާނެެއވެ.   މަޞްލަޙަތެއް  އޮޑިޓަރުެގ  އެކްސްޓަރނަލް 

މަޞްލަޙަތެއް އެ  ، އިދާރާަގއި އޮޑިޓަރުެގ މަޞްލަޙަތެއް އުފެދިއްޖެނަމަ

އުފެދުނު ޮގތުެގ ތަފްޞީލު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން 

ކުރުމަށް ނުވަތަ ންެއކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރު ކަމުަގއި ޢަްއޔަ، އަންަގއި

މެނުވީ ލިބިެގން  ލިޔުމުން  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީެގ  ، ދެމިހުރުމަށް 

ެގން ނުވަތަ ކޮށް ންފަރާތް ޢައްޔަ  އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުކަމުަގއި އެ

 ދަމަހައްޓައިެގންނުވާނެެއވެ. 

ޮއޑިޓަރު )ރ(   އޮޑިޓްެގ  ، އެކްސްޓަރނަލް  އިންޓަރނަލް  އިދާރާެގ  އެ 

މަސައްކަތެއް   ނުވަތަ  ޚިދުމަތެއް  ެއއްެވސް  މަސައްކަތާުގޅޭ 

ޙާލަތްތަކެއްަގއި  މަދު  އަދި  ތަމްރީނުދިނުމުެގ   ،ކޮށްދީެގންނުވާނެއެވެ. 

ނޫންޮގތަކަށް އެކަމަކާމެދު   ،ޮގތުން  އޮޑިޓްކުރުުމަގއި  އެކްސްޓަރނަލް 

ލަފައެއް ދޭންޖެހޭނެފަދަ ކަމަކުާގޅޭ ޚިދުމަތެއްދީ ނުވަތަ މަސައްކަތެްއ  

ކޮށްދީެގންެވސް ނުވާނެެއވެ. މި މާއްދާެގ )ކ( އަދި )އ( ެގ ދަށުން  

ކަށީެގންވާ ެއކަުއންޓިންގ އެ  ،އޮތޯރިޓީން އަންާގ ޙާލަތްތަކުަގއި މެނުވީ

ދެމެހެއްޓުމަށާއި އުސޫލުތައް  ެއކައުންޓިންގ  މާލީ  ، ސިސްޓަމްތަކާއި 

ޮގތުންނާއި އެނޫންެވސް ޮގތަކުން ނުރަނަގޅު އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ 

ިއދާރާއަށް  އެ  ެއޅުމުަގއި  ފިޔަވަޅުތައް  މަދުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް 

ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ  އެހީ   ،އެހީތެރިކަމެއް  އެފަދަ 

 ންފޯރުކޮށްދޭންވާނީ އެ އިދާރާެގ ެއކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރު ފިޔަަވިއ އެހެ

 އޮޑިޓަރެކެވެ.  ލައިސަންސްޑް

ޙަރަކާތްތެރިވުމުަގއި  )ބ(   ޮގތުަގއި  އޮޑިޓަރުެގ  ެއ    ،އެކްސްޓަރނަލް 

ޙާލަތްތަކުެގ   ތިރީގައިާވ  މަޢުލޫމާތަކުން  ލިބޭ  ުގޅޭޮގތުން  އިދާރާއަކާ 
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ފެންނަނަމަ އޮޑިޓަރަށް  މެދުވެރިެވފައިވާކަމަށް  ޙާލަތެއް   ،ތެރެއިން 

 އެކަން ަވުގތުން އޮތޯރިޓީއަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

)ފަންސާސް އިންސައްތަ(    50އެ އިދާރާެގ ރައުސްމާލު %  (1)   

ބޮޑަށް   ެގއްލުން އަށްވުރެ  މިންވަރަކަށް  ދަށްެވެގންދާނެ 

 ؛ކުރިމަތިވުން

ބޯޑުެގ    (2)    ޑިރެކްޓަރުންެގ  އިދާރާެގ  އެ  ނުވަތަ  އިދާރާެގ  އެ 

މެންބަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓެްގ އިސް ފަރާތެއް ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ޙީލަތް  މަކަރާއި  މުވަްއޒަފެއް  އެހެންވެސް 

ކުށެްއ   ޖިނާއީ  ނުވަތަ  އެހެންވެސް  ކޮށްފަިއވާކަމަށް 

 ؛ކުރަމުންެގންދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުން

މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން   (3)   

ނެރެފައިވާ ަގވާއިދަކާ ނުވަތަ ެއންުގމަކާ ޚިލާފުވެފައިާވކަން 

ނުވަތަ އެއިން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ަގާވއިދެްއެގ މާއްދާއަކަށް  

 ؛ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަވުން

އަސަރުކުރުމުެގ    (4)    ނޭދެވޭ  ޙާލަތަށް  މާލީ  އިދާރާެގ  އެ 

ފުރުޞަތު ފަހިވެދާނެ ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ 

އެ ކޮންޓްރޯލްތައް   މިންވަރަށް  ިއންޓަރނަލް  ފަރާތުެގ 

 ނުވަތަ  ؛ހީނަރުވެފައިވުން

ހުއްޓުމަކަށް   (5)    އޮޕަރޭޝަންތައް  ޢާންމު  ސިސްޓަމްެގ 

ދިނުމުގެ   ޚިދުމަތް  ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  އަތުވެދާނެފަދަ، 

މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އަތުެވދާނެފަދަ ޮގތަކަށް އެތަނުެގ  

އިންފޮމޭޝަން   ނުވަތަ  ހުރުން  ޙަރަކާތްތައް  ހިންުގމުެގ 

 ޓެކްނޮލޮޖީެގ ކަންކަން ހުރުން. 
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ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި މި މާއްދާެގ    ،އޮޑިޓަރެއް ނުވަތަ ކުރީެގ އޮޑިޓަރެއް )ޅ(  

މަޢުލޫމާތެއް  ނުވަތަ  ރިޕޯޓެއް  އެްއެވސް  އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން 

އެ  ހިނދެއްގައި،  އެްއވެސް    ހުށަހަޅައިފި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން 

ފަންނުެގ ސުލޫކީ   ނުވަތަ އެ  ،ެއއްބަސްވުމެއް   ، ަގާވއިދެއް  ،ޤާނޫނެއް

އެމިންަގ އަދި   ނޑަކާ  ނުބެލެވޭނެެއެވ.  ޚިލާފުވީކަމުަގއެއް  ފަރާތުން 

ހުށަހެޅުމުެގ  މަޢުލޫމާތެއް  ނުވަތަ  ރިޕޯޓެއް  އެްއވެސް  އޮތޯރިޓީއަށް 

އެ ދަ   ސަބަބުން  ޖިނާއީ  ނުވަތަ  މަދަނީ  މައްޗަށް  ވާެއްއ  ޢުފަރާތުެގ 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ. ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެެއވެ. 

އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ   )ކ(   

ކުރުމަށް  ކަންތައްތަްއ  ތިރީަގިއވާ  ޮއޑިޓަރަށް  އެކްސްޓަރނަލް 

 އޮތޯރިޓީން އެންިގދާނެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތު   (1)    އިތުރު  އޮޑިޓްކުރުމާުގޅޭ  ފެންނަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

 ؛ހުށަހެޅުން

އޮޑިޓްކުރުމަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް ނުވަތަ    (2)   

 ؛ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަންކަން އިތުރުކުރުމަށް

ނުވަތަ އެްގޒެމިނޭޝަނެއް ކުރިއަށް    ،ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް  (3)   

ކަމަކާމެދު   ،ެގންދިއުމަށް އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ 

 ؛ލަފާދިނުމަށް

މާލީ އަދި އެކައުންޓިންގއާބެހޭ ނިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ   (4)   

ރިޕޯޓެއް   ،ޮގތާއި  ކޮންޓްރޯލްއާބެހޭ  އިންޓަރނަލް 

 ނުަވތަ؛ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް

ޮގތަށް   (5)    އެްއޮގތްާވ  އިރުޝާދުތަކާ  މަނީ ، ަގާވއިދުތަކާއި 

ފައިސާ   ޙަރަކާތްތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް  ލޯންޑަރިންގާއއި 

ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  ޮއޕަރޭޓަރ  ހުއްޓުވުމަށް  ހޯދައިދިނުން 
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ފިޔަވަޅުތަްއ   އެކަށީެގންވާ  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދޭ 

ނޫންކަން ނުވަތަ  ެއ    ،ކަނޑައަޅާފަިއވާކަން  އަދި 

ނޫންކަން،  ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން  ފިޔަވަޅުތަކަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް  އަންގަ  ރިޕޯޓެއް  ޮގތުން  ކަމާބެހޭ  އިދޭ 

 ހުށަހެޅުމަށް. 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ވަކި ކަމަކާ ުގޅޭޮގތުން، އޮޕަރޭޓަރެްއ ނުވަތަ  )އ(   

ެއކްސްޓަރނަލް  ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް 

އެނޫންވެސް   ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން އޮޑިޓަރު 

ތަްއޔާރުކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އޮޕަރޭޓަރަކަށް ނުވަތަ  ރިޕޯޓެއް

ެއ   އޭެގތެރޭަގއި،  އެންިގދާނެެއވެ.  ފަރާތަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް 

ފަރާތުން   އެ  ފެންވަރާއި،  ނިޒާމުެގ  އެކައުންޓިންގ  ފަރާތުެގ 

ސިސްޓަމްތަކުެގ ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން    ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ 

ކޮންޓްރޯލްތަކުެގ   އުސޫލުތަކާއި  ހިންުގމުެގ  ފެންވަރާއި، 

 ހަރުދަނާކަންފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭނެއެވެ. 

ެގ ދަށުން އޮޑިޓަރު ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން އަންާގ   )ވ(    މި މާއްދާެގ )ކ( 

ދަށުން  ެގ  )އ(  މާއްދާެގ  މި  އަދި  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އިތުރު 

ރިޕޯޓު  ރިއޮތޯ އަންާގ  ޚަރަދުތަކަށް ޓީން  ހިނާގ  ތައްޔާރުކުރުމަށް 

ޕޭމަންޓް   ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރު  ޢަްއޔަންކޮށްފައިވާ  އޮޑިޓަރު  ޒިންމާވާނީ 

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެވެ.
 

 ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރަކު އަދި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުންވެސް، ކޮންމެ )މ(  

 ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުގެ ( ހަތަރެއް) 4 ނިމޭތާ ިގނަވެެގން އަހަރެއް މާލީ

 އޮތޯރިޓީއަށް ކޮޕީ ހިސާބުތަކުެގ އަހަރީ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ 

 އޮޑިޓަރު  ހިސާބުތަކާެއކު މާލީ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ  އަދި  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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ކޮޕީވެސް   ،ފޮނުވާފަިއވާނަމަ  ލެޓަރއެއްމެނޭޖްމަންޓް   ލެޓަރެގ  އެ 

 ހިސާބުތަކާއެކު އޮޓޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ 

އޮޕަރޭޓަރަކު ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، މި މާއްދާެގ )މ(   )ފ(  

ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ އޮޑިޓްކޮށްފަިއވާ މާލީ ހިސާބުތަކާމެދު 

އޮތޯރިޓީން   ރިޕޯޓާމެދު  ޮއޑިޓް  ނުވަތަ  އަދި  ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ 

އުފެދިއްޖެނަމަ ތަފާތުވުެމއް  ޚިޔާލު  އިދާރާއެްއެގ  ، އެކަމާމެދު  އެ 

މުޅިން   ، ޚަރަދުަގއި އަދި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި 

އާ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެްއ ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހެން އޮޑިޓަރެއް ޢަްއޔަންކުރުމަށް 

 އޮތޯރިޓީން އެ އިދާރާއަކަށް ެއންިގދާނެއެެވ. 

 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ޮއޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ   )ހ(  .41 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް 

ތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާ  ޑުކޯރިފަރާތެއްެގ މާލީ ހިސާބުތަކާއި  

އޮތޯރިޓީއަށް  އޮޑިޓަރެއް  އެހެން  އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކާ،  ުގޅޭޮގތުން 

 ޢައްޔަންކުރެވިދާނެެއވެ. 

ނުވަތަ    (1)    މި އޮޕަރޭޓަރެއް  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް 

ޮގތަށް    40ޤާނޫނުެގ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ؛އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިނުުވން

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އޮޕަރޭޓަރަކު ނުވަތަ   40މި ޤާނޫނުެގ    (2)   

އޮޑިޓަރާ   ޢައްޔަންކުރާ  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް 

އެހެން   މަސައްކަތްކުރުން އެކުަގއި  އޮޑިޓަރަކު 

 މުހިންމުކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވުން. 
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، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޮއތޯރިޓީން އޮޑިޓަރެއް ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ )ށ(  

ހިސާބުތަކާިއ   މާލީ  އެންމެހަިއ  ފަރާތުެގ  އެ  އަންާގ  ޮއޑިޓަރު  އެ 

ބެލޭނެ ޑުކޯރި ޮއޑިޓަރަށް  ސިސްޓަމްތައް  ައދި  ލިޔެކިޔުންތައް  ތަކާއި 

ފަރާތުން   ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ނުަވތަ  އޮޕަރޭޓަރު  އިންތިޒާމް 

އޮޑިޓަރު   ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  އަދި  ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިްއޔަތު  އިދާރާެގ  ، އަދާކުރަންޖެހޭ  އެ 

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރުންނާއި މުވަްއޒަފުންެގ ކިބައިން އޮޑިޓަރު  

މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ ޮއޑިޓަރަށް ، އެންމެހައި  ފަރާތްތަކުން  އެ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ޓަރަށް ހިނާގ ެއންމެހައި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ އޮޑި )ނ(  

ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާނީ އެ ޮއޑިޓަރު ޢައްޔަންކުރި އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ  

 ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުންނެވެ. 
 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުެގ މަޤާމުެގ މުއްދަތަކީ   .42 އޮޑިޓަރުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު 

ޮއޑިޓަރަކު  )އެކެއް(    1 ޢަްއޔަންކުރެވޭ  މަޤާމަށް  އެ  އަދި،  އަހަރުދުވަހެވެ. 

ިގނަެވެގން   ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  އަހަރުދުވަހުެގ    3މެދުނުކެނޑި  )ތިނެއް( 

 މުއްދަތަށެވެ. 
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މި ޤާނޫނުެގ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެްއެގ ދަށުން،  )ހ(  .43 އޮޑިޓަރު ވަކިކުރުން 

ކަމާބެހޭ   ދަށުން  ނުވަތަ  ަގާވއިދެްއެގ  ނުވަތަ  ޤާނޫނެއް  އެހެންވެސް 

އޮޑިޓަރު   ފަރާތެއްެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރެއް 

އަދާނުކުރެވޭކަމަށް   ފުރިހަމައަށް  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ 

ފަރާތަކީ ކަމަށް އެކަށޭނަ ފަރާތެއް   ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކުން އެ

ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ އޮތޯރިޓީއަށް  ވަކި    ،ނޫންކަމަށް  އޮޑިޓަރު  އެ 

ައދި   އެންިގދާނެެއވެ.  ލިޔުމުން  އޮތޯރިޓީން  އިދާރާއަށް  އެ  ކުރުމަށް 

އަންާގ   އޮތޯރިޓީން  ވަކިކުރުމަށް  އޮޑިޓަރު  އަންަގއިފިނަމަ  އެފަދައިން 

ން އާ ޮއޑިޓަރެްއ އެ ިއދާރާއި  ،އެންުގމާ އެްއޮގތަށް ޮއޑިޓަރު ވަކިކޮށް 

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ. 

އޮޕަރޭޓަރަކު ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ އެކްސްޓަރނަލް  )ށ(  

އޮޑިޓަރު ޢަްއޔަންކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން ަވކިކުރަން  

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ަވކިކުރެވޭނީ އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުަގެއވެ.  

އިދާރާއަކުން  މިޮގތުން   އެ  ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  ހުއްދައަށް  އޮތޯރިޓީެގ 

 އޮޑިޓަރު ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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އޮޑިޓަރު އަދި އޮޑިޓަރުގެ  
 މުވައްޒަފުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ޙާލަތްތަކުަގއި މެނުވީ،  މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންތައްތަކުަގއި ނުވަތަ   .44

ހާމަކުރަންޖެހިއްޖެ   މައްސަލަެއްއަގއި  ހިނަގމުންދާ  ޝަރީޢަތުަގއި  ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާެގ    41ވަނަ މާއްދާއާިއ    40ޙާލަތެއްަގއި މެނުީވ، މި ޤާނޫނުެގ  

ދަށުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ އޮޑިޓަރެއް އަދި އެފަދަ އޮޑިޓަރެްއެގ މުވަްއޒަފެްއ، ެއ  

ތުެގ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުުމަގއި އެނިގެގންދާ އެްއވެސް  ފަރާތުެގ މަސައްކަ

ފިޔަ އޮތޯރިޓީ  ފަރާތަކަށް   ވައިމަޢުލޫމާތެއް  އެްއެވސް  އެހެން 

ހާމަކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. މި މަނާކުރުމުެގ ތެރޭަގިއ، އޮޑިޓަރެއްެގ މުަވއްޒަފަކަށް  

 އެނިގެގންދާ މަޢުލޫމާތު އެ އޮޑިޓަރަށް ހާމަކުރުން ނުހިމެނޭނެއެވެ. 
 

 ބާބު   ދިހަވަނަ 
 އޯވަރސީކުރުން 

 

ސިސްޓަމެއްެގ ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ ޙަރަކާތްތައް ހިންުގމުަގިއ    .45 އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

އަދި   ބެލުމަށް،  މިންވަރު  ޢަމަލުކުރާ  ެއއްޮގތަށް  ަގާވއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި 

ފެންނަ   އޮތޯރިޓީއަށް  ބަލަންޖެހޭކަމަށް  ބެލުމަށް، މިނޫންވެސް  ކަންތައްތައް 

އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް، ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ އޮފިސަރުން މެދުވެރިކޮށް 

ހިނދެއްަގއި  ކޮންމެ  ފެނިއްޖެ  އިންސްޕެކްޝަނެްއ    ،އޮތޯރިޓީއަށް  އޮންސައިޓް 

ސިސްޓަމެްއެގ   ެއ  އިންސްޕެކްޝަނެްއަގއި  ހިންާގ  މިޮގތުން  ހިންިގދާނެއެވެ. 

ޚި ޕޭމަންޓް  އެކައުންޓްތަކާިއ  ނުވަތަ  ފޮތްތަކާއި  ފަރާތެއްެގ  ދުމަތްދޭ 

މިނޫންވެސް  ޔުލިޔެކި ސިސްޓަމްތަކާއި  ކޮމްޕިއުޓަރ  ރިކޯޑުތަކާިއ  ންތަކާއި 

މިއިން   އަދި،  އިންސްޕެކްޓްކުރެވިދާނެެއވެ.  މެޝިންތަްއ  ސިސްޓަމްތަކާއި 

ޗެއް އެްއވެސް ެއއްޗެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ އެއް

ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. މިޮގތުން ހިންާގ އިންސްޕެކްޝަނެއްަގއި ެއ ސިސްޓަމެއްެގ  

ުގޅުންހުރި  އެތަނަކާ  މުަވއްޒަފުންނާއި  ފަރާތެއްެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ 

 ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރެވިދާނެެއެވ.
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ    .46 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން  އަންާގ ތިރީަގއި  އޮތޯރިޓީން  ޮގތުން،  ހިމެނޭ  ަމޢުލޫމާތު 

ން ނުވަތަ ރިޕޯޓު، އޮތޯރިޓީން ައންާގ ޮގތަކަށް އަދި  ޔުމަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔެކި

ސެޓްލްމަންޓް  ބަިއވެރިއަކާިއ،  އޮޕަރޭޓަރަކާއި،  ކޮންމެ  ވަުގތަކަށް  އަންާގ 

އޭޖެންޓަކާިއ  އޭޖެންޓަކާިއ، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ެއއިން ފަރާތެއްެގ  

ފަރާތްތަކުންވެސް   މަސައްކަތްކުރާ  ފަރާތުން  ފަރާތެްއެގ  އެއިން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ސިސްޓަމް ހިންުގމާުގޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާބެހޭ   )ހ(  

 އަދި؛ މަޢުލޫމާތު

 އެނޫންވެސް ޗާޖުތައް.ދޭ ޚިދުމަތާ ުގޅިެގން ނަާގ ައުގތަކާއި ފީތަކާއި   )ށ(  

 

އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި  
 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

އޮތޯރިޓީެގ ުމވަްއޒަފުންނާއި ޮއފިސަރުންނާއި އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަްއ   .47

ިމ   މެނުވީ  ޙާލަތްތަކުަގއި  ނުވަތަ  ކަންކަމުަގއި  އަންނަނިވި  ހިމެނޭޮގތުން، 

ދަށުން   ެއްއވެސް  ޤާނޫނުެގ  ލިބިފައިވާ  ކުރުމުަގއި  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ނަމަވެސް  ނުސީދާކޮށް  ނުވަތަ  ސީދާކޮށް  ލިޔެކިޔުެމއް،  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް 

 އޮތޯރިޓީން އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. 

ޮއތޯރިޓީން  )ހ(   ދަށުން  ޤާނޫނެއްެގ  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ޤާނޫނު  މި 

 ؛ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

އެކަށީެގންާވ   )ށ(   ނުވަތަ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް  ޤައުމީ 

މާލީ  ސިސްޓަމްެގ  ޕޭމަންޓް  ޤައުމީ  ނުވަތަ  ހިންުގމަށް  ޮގތަށް 

 ؛ނަޒާހަތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓުމަށް

 ؛މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުެގ ޮގތުންޤާނޫނީ ޮގތުން ހުއްދަކުރާ ފަރާތަކަށް  )ނ(  

 ؛ޝަރުޢީ ކޯޓެްއެގ އަމުރަކުން ެއ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އެންުގމުން )ރ(  
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ެއއްބަސްވުމެްއެގ   )ބ(   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބަިއވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ؛ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އަދާކުރުމަށް

އެހެން ޤައުމުތަކުެގ ސުޕަަވއިޒަރީ އިދާރާތަކަށް ަމޢުލޫމާތު  ޓީން  ރިއޮތޯ )ޅ(  

 ހާމަކުރުން.

 

ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރަކު އަދި ސިސްޓަމެއްެގ ބަިއވެރިއަކު އަދި ޕޭމަންޓް   )ހ(  .48 ތައް ބެހެއްޓުން ޑު ތާއި ރިކޯ މަޢުލޫމާ 

ޮއތޯރިޓީން  މަޢުލޫމާތު،  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތެއް،  ޚިދުމަތްދޭ 

 ކަނޑައަޅާ ުމއްދަތަކަށް ބަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ރިކޯޑުތަްއ   )ށ(   މި މާއްދާެގ )ހ( 

 ބެހެއްޓުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

 

މަނީ ލޯންޑްރިންގ ހުއްޓުވުމުގެ  
 ފިޔަވަޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން 

އަދި   )ހ(  .49 ލޯންޑްރިންގ  ފައިނޭންސްކުރުމުެގ  މަނީ  ޓެރަރިޒަމަށް 

ޙަރަކާތްތައް   އެފަދަ  އަދި  ރައްކާތެރިުވމަށް  ޙަރަކާތްތަކުން 

ޕޭމަންޓް   ބައިވެރިންނާއި  އޮޕަރޭޓަރުންނާއި  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، 

ފަރާތްތަކުެގ އޭޖެންޓުންނާއި އެފަދަ  ފަރާތްތަކާއި، އެފަދަ  ޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާ އެހެންވެސް  ތަމްސީލުކުރާ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތައް  ތްތަކުން 

ބާރު   އެކުލަވާލުމުެގ  އިރުޝާދުތައް  ުއސޫލުތަކާިއ  ަގާވއިދުތަކާއި 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ެއންމެހައި  )ށ(   އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތްތަކުން  ނިސްބަތްވާ  އެންުގންތައް  އެ  އެންުގންތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 
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 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 އެޅުން   ފިޔަވަޅު 

 
ހުއްދަނެތި    ލައިސަންސް ނުވަތަ 

 ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމާއި ހިންގުން 
މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އެކަމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނުވަތަ   )ހ(  .50

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ޕޭމަންޓް ހުއްދަ ލިބިެގން މެނުވީ އެްއެވސް ފަރާތަކުން  

އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އަދި  ދީެގންނުވާނެެއވެ.  ޚިދުމަތެއް 

މި   ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  މެނުވީ  ލިބިެގން  ލައިސަންސް  ދޫކުރާ 

ނުވާނެެއވެ.   ހިންަގއިެގން  ސިސްޓަމެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުަގއި 

މަތެއް ދީ ނުވަތަ އަދި ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ނެތި އެފަދަ ޚިދު

ނުވަތަ  ދައްކަިއ  ހިންާގކަަމށް  ޙަރަކާތެއް 

 އިޝްތިހާރުކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ށ(   ނުވާނެކަމަށް  ކޮށްެގން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތެއް  އެ  ކޮށްފިނަމަ،  ފަރާތަކުން  ެއއްެވސް  ކަެމއް  އެްއވެސް 

)ދިހަ ިމލިއަން(   10,000,000)ެއއްލައްކަ( ރުފިޔާއާއި   100,000

ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް 

 ެވއެވެ. ލިބިެގން
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މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި  
އޮޅުވާލުމާއި، މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން  
ނުވަތަ ރަނގަޅުނޫން މަޢުލޫމާތު  

 ދިނުން 

ނުވަތަ  )ހ(  .51 ލައިސަންސް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ފަރާތަކުން،  އެްއވެސް 

ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުަގިއ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

ހިސާބުތަކާިއ   މާލީ  މަޢުލޫމާތާއި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ޤާނޫނު  މި  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ހުށަހެޅުމުަގިއ،  ލިޔެކިޔުންތަްއ 

އެ މަޢުލޫމާތަކަށް އިތުބާރުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުެގ މައްޗަށް  ހިންުގމުަގއި  

އޮތޯރިޓީއަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް 

ތެދުނޫން   ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް  އަރާފާނެފަދަ  އޮޅުން  ހުށަހެޅުމުގައި، 

އެ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  އެނިގހުރެ  މަޢުލޫމާތެއްކަން 

)ދިހަ   10,000,000)ެއއްލަްއކަ( ރުފިޔާާއއި    100,000ފަރާތެއް  

މިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ލިޔެކިޔުމެްއ   )ށ(   ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެްއެވސް  ދަށުން،  ޤާނޫނުެގ  މި 

ޮއތޯރިޓީން  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  ހުށަހެޅުމަށް،  ރިކޯޑެއް  ނުވަތަ 

ރިކޯޑެްއ   ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުެމއް  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  އެންުގމުން، 

)ފަންސާސް   50,000އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެ ފަރާތެއް  

)ދިހަ މިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ   10,000,000ރުފިޔާއާއި    ހާސް(

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ނުވަތަ  )ނ(   އެްއވެސް އޮޕަރޭޓަރަކު ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް 

ފަރާތްތަކުެގ    ބައިވެރިއަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ އޭޖެންޓެއް ނުވަތަ އެ

ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތެއް، އަންނަނިވި ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ކަމެއް 

ފަރާތެއް   އެ  މިލިއަން(   10,000,000ކޮށްފިނަމަ،  )ދިހަ 

ިއޚްތިޔާރު  ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ  ޢަދަދަކުން  ނޫން  ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ރަނަގޅުކުރަންދެން  އެކަެމއް  އަދި،  ލިބިެގންެވެއވެ.   އޮތޯރިޓީއަށް 
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)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން   10,000ދުވާލަކަށް  

 ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ލިބިދީފައިާވ    (1)    އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން،  ޤާނޫނުެގ  މި 

އެްއވެސް   ޯއވަރސީކުރުމަށް  ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި 

 ؛ހުރަސްއެޅުންސިފައެްއަގއި 

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުެގ ަމސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން    (2)   

އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ   މަސްއޫލިއްޔަތު  އޭނާެގ  ނުވަތަ 

އެކައުން ކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި،  ތަކުެގ  ޓްބޭނުންވާ، 

ޔައުިމއްޔާ   ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ފޮތްތަކާިއ،  ހިސާބުކިތާބާއި، 

 ލިޔެކިޔުންތައް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން. ހިމެނޭޮގތަށް، 

 

އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް، ނުވަތަ ބަިއވެރިެއއް   )ހ(  .52 އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް 

ފަރާތެއްެގ   މިއިން  ނުވަތަ  އޭޖެންޓެއް،  ސެޓްލްމަންޓް  ނުވަތަ 

ނުވަތަ   މެންބަރެއް  ބޯޑުެގ  ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުންެގ  މުަވއްޒަފެްއ 

އެ އެހެންވެސް    މިނޫންވެސް  ނިންމާ  ނިންމުންތައް  ފަރާތްތަކުެގ 

އެއިން   ނުވަތަ  އޭޖެންޓެއް  ފަރާތެއްެގ  ެއއިން  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުން، 

ފަރާތެއްެގ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ އެހެންވެސް 

ެގ ތެރެއިން ކަމެްއ  ފަރާތަކުން ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކު 

ކޮށްފިކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޔަޤީންކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް  

ސަބަބުތަކެއް   ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކޮށްފާނެކަމަށް  ނުވަތަ  ކޮށްފިކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ލިބިފައިހުރިނަމަ، 

ފަރާތަކާމެދު    އެފިޔަވަޅެްއ ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް  ، ފިޔަވަޅުތަކުން ކުރެ

 އޮތޯރިޓީއަށް އެޅިދާނެެއވެ. 
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ގަވާއިދަކާ    (1)    ޤާނޫނެުގ ދަށުން ހަދާ  ނުވަތަ މި  މި ޤާނޫނާ 

ނުވަތަ ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ ހުއްދައިެގ ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ 

އޮތޯރިޓީެގ އަމުރަކާ ނުވަތަ އިރުޝާދަކާ ޚިލާފުވުން ނުވަތަ 

އެންުގމަކަށް   އަންާގ   ؛ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުންއޮތޯރިޓީން 

 ނުވަތަ

ނޫންޮގތަކަށް   (2)    ހަރުދަނާ  ނުަވތަ  ޮގތަކަށް  އެކަށީެގންނުވާ 

 ވިޔަފާރި ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ހިންުގން.

( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ  2( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ  

އޮތޯރިޓީއަށް  ސަބަބުތަކެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކޮށްފާނެކަމަށް  ނުވަތަ 

ފިޔަވަޅުތަކުންކުރެ، ލިބިފައިވާނަމަ ނުވަތަ   ،ތިރީަގއިވާ  ފިޔަވަޅެއް 

 ފަރާތަކާމެދު އޮތޯރިޓީއަށް ެއޅިދާނެެއވެ.  އެ  ،ފިޔަވަޅުތަކެއް

 ؛ހުއްޓާލުމަށް އެންުގންފަރާތުެގ ބަެއއް ޙަރަކާތްތަްއ  އެ  (1)   

އިތުރަށް ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ވަކި ޮގތްތަކެްއ    (2)   

 ؛ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑަެއޅުން

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފައިދާއިން ފައިސާ ބެހުން މަނާކުރުން،   (3)   

 ؛ނުވަތަ ބަހާ މިންވަރު ޙުދޫދުކުރުން

ޤަބޫލުކުރެވޭ  އެކަށީެގންާވކަމަށް    (4)    އޮތޯރިޓީއަށް 

ޢަދަދެްއެގ    ،ޝަރުޠުތަކަކާެއކު ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

ޑިޕޮސިޓްކޮށްފައި   އޮތޯރިޓީަގއި  ަވކި މުއްދަތަކަށް  ފައިސާ 

 ؛ބެހެއްޓުމަށް އެންުގން

ދިރާސާކުރުމަށް  (5)    ބެލުމާއި  ކަންކަން  އަދި   ،ޚިލާފުވެފައިވާ 

ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ޙައްލުކުރުމަށް  އެކަންކަން 

އެޅުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ ޖަލްސާއެއް ބޭްއވުމަށް  
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އެންުގން ޗެއަރމަންއަށް  ބާއްާވ    ؛ބޯޑުެގ  މިޮގތުން 

އޮތޯރިޓީ   ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  އޮތޯރިޓީން  ޖަލްސާތަކުަގިއ، 

ފަރާތްތަކެއް ނުވަތަ  ފަރާތެއް   ތަމްސީލުކުރާ 

 ބައިވެރިކުރެވިދާނެެއވެ. 

ފަރާތުެގ    ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމެްއެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ  (6)   

އޮފިސަރ ޗީފް މެނޭޖިންގ ، ެއްގޒެކެޓިވް  ނުވަތަ 

ނުވަތަ އެހެން ެއްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  ، ޑިރެކްޓަރު

ފަރާތުެގ  އެ  ތެރެއިން  މުވަްއޒަފުންެގ  ފަރާތުެގ  އެ 

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބަިއވެރިވާ މުަވއްޒަފެއް ނުވަތަ  ސިޔާސަތު  

އެ ފަރާތުެގ ހިންުގން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުަވއްޒަފު، ނުވަތަ  

 އެ ފަރާތުެގ އޭޖެންޓެއް، ަވުގތީޮގތުން ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް

 ؛ވަކިކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް އަމުރުކުރުން

މެންބަރަކު  ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ ޗެއަރމަން ނުވަތަ އެހެން    (7)   

 ؛ބޯޑުން ވަކިކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް އެންުގން

( ވަނަ 2( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (8)   

، ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ކަމެއްަގއި ޒިންމާވަނީ

އޮފިސަރު ެއގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ފަރާތުެގ  ނުވަތަ  ، އެ 

ޑިރެކްޓަރު އެހެން  ، މެނޭޖިންގ  އެްގޒެކެޓިްވ  ނުވަތަ 

އޮފިސަރަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ މުަވއްޒަފުންެގ ތެރެއިން  

ބަިއވެރިވާ   ކަނޑައެޅުމުަގއި  ސިޔާސަތު  ފަރާތުެގ  އެ 

މުވަްއޒަފެއް ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ ހިންުގން ޙަވާލުކޮށްފައިާވ  

މުވަްއޒަފެއް ނުވަތަ އެހެންެވސް މުވަްއޒަފެއް ނުވަތަ ެއ  

ޮގތުަގއި  އޭޖެންޓެްއެގ  ފަރާތެއް ފަރާތުެގ  ޙަރަކާތްތެރިވާ   

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތެއް، ކަމަށް  ، އެ 
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ރުފިޔާއަށްވުރެ    10,000,000 މިލިއަން(  )ދިހަ 

 ؛އިތުރުނުވާނެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

)ދިހަ މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން   10,000,000  (9)   

 ؛ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ޚިލާފު   (10)    ވެފައިާވ  ހިނދެއްަގއި،  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ކަންތައްތަކަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ރަނަގޅުވަންދެން 

މަްއޗަށް   ދުވަހެއްެގ  ކޮންމެ  ހިނާގ  ޢަމަލުކުރަންދެން 

ރުފިޔާއަށްވުރެ    10,000,000 މިލިއަން(  )ދިހަ 

 ؛އިތުރުނުވާނެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ހުއްދަ  އެ    (11)    ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތަށް 

 ބާޠިލުކުރުން.

 

ހިނަގިއފިކަމަށް  )ނ(   ނުވަތަ  ކޮށްފިކަމަށް  ކަމެއް  ފަދަ  ތިރީަގިއވާ 

ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ ޕޭމަންޓް  ، އޮތޯރިޓީއަށް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރެއްެގ 

ނުވަތަ   ބައިވެރިެއއްެގ  ނުވަތަ  ފަރާތެއްެގ  ސެޓްލްމަންޓް  ޚިދުމަތްދޭ 

ެގ ޓްއޭޖެންޓެްއެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖްމަން

އިސް ފަރާތެއް ނުވަތަ އެހެން މުވަްއޒަފެއް ެއ މަޤާމަކުން ނުވަތަ ެއ  

އެ ފަރާތަކުން އެ އިދާރާެގ ނުވަތަ   ،އިދާރާެގ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށާއި

ސުޕަވަިއޒްކު އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  އިދާރާއެްއެގ  މި  ރާ 

އޮތޯރިޓީއަށް  ބާރު  އެންުގމުެގ  ބަިއވެރިނުުވމަށް  ޙަރަކާތްތަކުަގއި 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

( ވަނަ 2( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (1)   

ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ަގސްދުަގއި ކުރުން،  

ކުރުމުަގިއ   ކަމެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ، ބަިއވެރިވުން ނުވަތަ 
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އަމުރަކަށް   އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ުގޅިެގން  ކަމަކާ  އެފަދަ 

 އަދި؛ ަގސްދުަގއި ނުކިޔަމަންތެރިވުން

( ވަނަ 2( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (2)   

ެއ    ،ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ކަމެްއެގ ސަބަބުން

ލިބުން   ެގއްލުމެއް  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  މާލީ  އިދާރާއަށް 

 ، ނުވަތަ އެފަދަ ެގއްލުމެއް ލިބުމަކީ ާގތްކަމެއް ކަުމަގިއވުން

ނުވަތަ ެއކަމެއްކުރި ފަރާތަކަށް މާލީ ނުވަތަ އެހެންވެސް  

 އަދި ؛ ފައިދާއެްއވުން

( ވަނަ 2( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (3)   

ކޮށްފައިވަނީ   ކަމެއް  ބުނެފައިވާފަދަ  ނަންބަރުަގއި 

ސަބަބުންކަން  ޚިޔާނާތްތެރިކަމުެގ  ފަރާތުެގ   ،އެކަމެްއކުރި 

އިދާރާ   އެ  ހަރުދަނާޮގތަކަށް  އަދި  އެކަށީެގންވާ  ނުވަތަ 

ަގސް ޮގތަކަށް ދުހިންުގމަށް  ދެމިހުންނަނިވި  ނުވަތަ  ަގއި 

 އަޅާނުލުމުެގ ސަބަބުންކަން ދޭހަވުން. 

އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ބައިވެރިެއއް   )ރ(  

ފަރާތެއްެގ   މިއިން  ނުވަތަ  އޭޖެންޓެއް،  ސެޓްލްމަންޓް  ނުވަތަ 

ނުވަތަ  މުަވއްޒަފެްއ  ނުވަތަ  މެންބަރެއް  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

އެ އެހެންވެސް    މިނޫންވެސް  ނިންމާ  ނިންމުންތައް  ފަރާތްތަކުެގ 

އެއިން  ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ  އޭޖެންޓެއް  ފަރާތެއްެގ  ެއއިން  ނުވަތަ   ،

ކަމެއް   ތިރީަގިއާވ  ފަރާތަކުން،  މަސަްއކަތްކުރާ  ފަރާތުން  ފަރާތެއްެގ 

ފަރާތެއް އެ  މިލިއަން(   10,000,000 ،ކޮށްފިނަމަ  )ދިހަ 

ިއޚްތިޔާރު  ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ  ޢަދަދަކުން  ނޫން  ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ރަނަގޅުކުރަންދެން  އެކަެމއް  އަދި،  ލިބިެގންެވެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް 
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ނޫން   100,000ދުވާލަކަށް،   ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްވުރެ  )ެއއްލައްކަ( 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ. 

ތެދުނޫން   ،ަގސްދުަގއި ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުމުެގ ސަބަބުން  (1)   

ހިސާބުތަކާއި  ފުރިހަމަނުވާ  ވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ؛ މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   އޮތޯރިޓީން،  (2)    މަޢުލޫމާތެއް  ެއއްވެސް 

މަޢުލޫމާތެއް   އެ  ނުވަތަ   ފޯރުކޮށްނުދިނުންއެންުގމުން، 

 އޮތޯރިޓީން އަންާގފައިވާ ަވުގތަށް ފޯރުކޮށްނުދިނުން. 
 

މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަމަކާ ޚިލާފުވުމުން ވަކި ފިޔަވަޅެްއ   )ހ(  .53 އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަން 

ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، ެއކަމެއްެގ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި، ޚިލާފުިވ  

ރުފިޔާާއއި    5,000ފަރާތެއް،   )ދިހަ   10,000,000)ފަސްހާސް( 

 މިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު

، އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. ައދި އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   ނުވަތަ  ރަނަގޅުވަންދެން  ޚިލާފު  ވެފަިއވާ 

ދުވާލަކަށް،   ޢަމަލުކުރަންދެން  )ފަސްހާސް(   5,000ކަންތައްތަކަށް 

 ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެެވ.

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ަގވާއިދަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އަންާގ   )ށ(  

ފަރާތެްއ   ޚިލާފުވާ  ރުފިޔާއާިއ    5,000އެންުގމަކާ  )ފަސްހާސް( 

ޢަދަދަކުން   10,000,000 ދެމެދުެގ  ރުފިޔާއާ  މިލިއަން(  )ދިހަ 

އަދި  ލިބިެގންވެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ 

ވެފައިވާ ޚިލާފު ރަނަގޅުވަންދެން ،  ފެނިއްޖެ ހިނދެްއަގއި އޮތޯރިޓީއަށް

ދުވާލަކަށް   ޢަމަލުކުރަންދެން  ކަންތައްތަކަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ 

ޢަދަދަކުން   5,000 އިތުރުނުވާނެ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  )ފަސްހާސް( 

 ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ. 
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ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ހުރަހަކަށް  
 ނުވުން 

ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނުަގިއ، ކޮށްެގންނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަމަކީ، ވަކި    .54

ކަުމަގއި   ކުށެއް  ޖިނާއީ  ދަށުން  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތަކާމެދު މި  

ފިޔަވަޅެއް އިދާރީ  ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  އިތުރުން،    ޤާނޫނުެގ  ކަނޑަެއޅުމުެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ ދަށުން އެމީހެއްެގ މައްޗަށް އެ ކުށުެގ ޖިނާއީ 

 ދަޢުވާ އުފުލުމުކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
 

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
ޚިދުމަތްދޭ   )ހ(  .55 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  ކަސްޓަމަރުންެގ ޕޭމަންޓް  ފަރާތުެގ  އެ  ފަރާތަކުން، 

މަޢުލޫމާތުެގ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. ލިޔުމުން އެ ކަސްޓަމަރެއްެގ  

ކަސްޓަމަރެއް  އެ  ނުވަތަ  މެނުވީ،  ލިބިެގން  ހުއްދައެއް 

އެ ާވރިޘެއްެގ    ނިޔާވެފަިއވާނަމަ،  ނުވަތަ  ވަކީލު  ޤާނޫނީ  ފަރާތުެގ 

މެނު ލިބިެގން  ލިޔުމަކުން  ައމުރެއްެގ  ހުއްދައެްއ  ކޯޓުެގ  ނުވަތަ  ވީ، 

ދަށުން މެނުވީ، ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަޙްޤީޤުކުރުުމެގ ޤާނޫނީ ބާރު 

ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި މެނުވީ، ނުވަތަ 

މެނުވީ،   ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަން ހުއްދަކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ މި ޤާނޫނުން އެފަދަ މަ 

އެްއވެސް   ކަސްޓަމަރުންެގ  މެނުވީ  ޙާލަތެްއަގިއ  ނުވަތަ  ކަމެއް 

މަޢުލޫމާތެއް ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށްވެސް ހާމަކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.  

ކަސްޓަމަރަކާ  ުގޅިެގން  ސަބަބަކާ  އެްއވެސް  ފަރާތަކާ   އިއަދި  އެ 

ކެނޑުނުކަމުަގ ުގޅުން  އެ ދެމެދުގައިވާ  ވީނަމަވެސް،  އި 

 ކަސްޓަމަރަކާބެހޭ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. 
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ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރަކުވެސް، އެ ފަރާތުން ހިންާގ ސިސްޓަމްަގއި ހިމެނޭ   )ށ(  

ފަރާތަކަށް  އެހެން  ހިފަހައްޓައި  ސިއްރު  މަޢުލޫމާތުެގ 

 ހާމަކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންތައްތަކުަގއި ނުވަތަ ޙާލަތްތަކުަގއި މި   )ނ(  

އޮޕަރޭޓަރެއްަގއި،    ،މެނުވީ ނުވަތަ  ފަރާތެއްަގއި  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް 

ބޯޑުެގ   ޑިރެކްޓަރުންެގ  މަސައްކަތްކުރި  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

ޓަންޓެއް މުަވްއޒަފެއް، އޭޖެންޓެއް، ކޮންސަލް  ،މެންބަރެއް، އޮފިސަރެއް

ނުވަތަ އޮޑިޓަރެއް، މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ެގ ދަށުން ސިއްރު  

އެހެން  ނުވަތަ  ހާމަކޮށްެގންނުވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

ފަރާތަކަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދީ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް އެފަދަ 

 މަޢުލޫމާތެއް ބެލޭނެޮގތް މެދުވެރިކޮށްދީެގން ނުވާނެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތު   )ރ(   ޙާލަތްތަކުަގއި  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކުަގިއ  ތިރީަގިއވާ 

ކަންތައްތަކުން   ަގިއވާ  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ހާމަކުރުން، 

 އިސްތިސްނާވާނެއެެވ. 

ެއ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީޮގތުން    ،އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުން  (1)   

 ؛ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުުމަގއި 

ނަންބަރު    (2)    ޤާނޫނު  ނުވަތަ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ   81/6މި 

ޤާނޫނު   އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  ެގ  1981)މޯލްޑިވްސް   )

އެ އަދާކުރުމުަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  އޮތޯރިޓީެގ    ދަށުން 

މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ފަރާތުން  

 ؛އެންުގމުން

ހުއްޓުވުމަށާއި   (3)    ލޯންޑްރިންގއާއި  ، ކޮރަޕްޝަން   ،މަނީ 

ހޯދައިދިނުމާ  ފައިސާ  ޙަރަކާތްތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް 
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 ،އެކަާމުގޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކުެގ ދަށުން  ،އިދިކޮޅަށް

 ؛ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް

ކަސްޓަމަރަކާދެމެދު    (4)    ފަރާތަކާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް 

މުޢާމަލާތަކާ ޝަރީޢަތުަގއި   ހިނާގފައިވާ  ުގޅޭޮގތުން 

މައްސަލަެއއްަގއި މުޢާމަލާތަކާ   ،ހިނަގމުންދާ  އެފަދަ 

ލިބިދޭންޖެހޭ   ފަރާތަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ުގޅިެގން 

ބައެއް  މުޢާމަލާތަކާބެހޭ  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ  ޙައްޤެއް 

 ؛ނުވަތަ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުން

ކަންކަާމއި  ރިއޮތޯ  (5)    އެހެން  ކަނޑައަޅާ  ަގާވއިދަކުން  ޓީން 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން. ޙާލަތްތަކުަގއި 

 

އޭަގިއވާ    .56 ހެކި  ޮއތުމާއި،  އޮންނަ  ޓްރާސްފަރއެއް  ފަންޑްސް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

މަޢުލޫމާތާއި ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރުެގ ވަުގތާއި ސިސްޓަަމކަށް އެ ޓްރާންސްފަރ  

އޯޑަރު އެންޓަރކުރެވުނުކަމާއި އެ ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރު ތަންފީޛުކުރެވުނުކަމާއި،  

އި ޕޭމަންޓް  ތަންފީޛުކުރުމާިއ  އަދި  ޤަބޫލުކުރުމާއި  ދިނުމާއި  ންސްޓްރަކްޝަން 

އަދި ސެޓްލްކުރުމާ ބެހޭޮގތުން، ލިޔުމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ދާއިމީ ޮގތެްއަގިއ  

އޮޕްޓިކަލްކޮށް  ނުަވތަ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ެއއީ  ވަސީލަތަކުން،  އޮންނަ  ފެންނަން 

ކުަގިއ، ސިސްޓަމެްއެގ ވިޔަސް، މަދަނީ ނުވަތަ އިދާރީ ނުވަތަ ޖިނާއީ މައްސަލަތަ

ބައިވެރިއަކު ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރަކު ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ 

އިލެކްޓްރޯނިކް   ައދި  ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  ފަރާތަކުން  ތިންވަނަ 

ނުވަތަ އޮޕްޓިކަލްކޮށް ބެހެއްޓިފައިވާ ލިޔުމެްއެގ ޕްރިންޓް ކުރެިވފައިވާ ހެކިެވސް 

 ހެޅިދާނެއެވެ. ހުށަ
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އެހެން ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން  
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އޮތޯރިޓީއަށް   .57 ޢަމަލެއްކުރާކަމަށް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  މި  ފަރާތަކުން،  އެްއވެސް 

ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތެއްެގ ސިސްޓަމްތަކާއި ފޮތްތަކާިއ ލިޔެކިޔުންތަކާއި  

ފަރާތެްއެގ ވިޔަފާރި ހިންާގ ތަނަށް ވަނުމަށް   ބެލުމަށްޓަކައި އެތައް  ޓްއެކައުން

ތަްއ  ޓްފަރާތެްއެގ ސިސްޓަްމތަކާއި ފޮތްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެކައުން  ނުވަތަ އެ

ސަރވިސްެގ   ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  އޮތޯރިޓީއަށް  ހޯދުމުަގއި  އޮތޯރިޓީއަށް 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އެހީތެރިކަން 

 

އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސްދީ ނުވަތަ  
ހުއްދަދީ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއެއް  

ނުވަތަ އިދާރާތައް ބައިވެރިވުމަށް  
 އެންގުމުގެ ބާރު 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކޮށް ތަރަްއޤީކުރުމަށް ނުވަތަ    .58

މަޤްޞަދުތައް   ޤާނޫނުެގ  ނުވަތަ މި  ފަށާ  އޮތޯރިޓީން  ޙާޞިލުކުރުމަށް 

އިދާރާތަކެްއ   ނުަވތަ  އިދާރާެއއް  މާލީ  މަޝްރޫޢުތަކުަގއި  ކުރިއަށްެގންދާ 

ބައިވެރިވުމަށް އެންުގުމެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. މިފަދަ އެންުގމެއް 

އެ   ޮގތެއްެގމަތިން  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  އަންަގއިފިނަމަ،  އޮތޯރިޓީން 

 ަގއި އެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެ އިދާރާތަކަކުން ބައިވެރިވާންވާނެެއވެ. މަޝްރޫޢެއް

 

ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ަވކި ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެްއެގ ސިސްޓަމްތަްއ    .59 އިސްތިސްނާ ދިނުން 

ހިންާގ އޮޕަރޭޓަރުން، ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ވަކި  

ބާވަތެްއެގ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއްދޭ ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނުެގ ވަކި މާއްދާައކަށް  

ނުވަތަ މާއްދާތަކަކަށް، ވަކި ުމއްދަތަކަށް، ކަނޑަެއޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާެއކު،  

 ޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭ ޮގތަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 
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ފައިސާ ލިބިަގތުމަށްޓަކައި، ެއ ޗެކެއް ނިސްބަތްވާ ބޭންކަކަށް ޗެކަކަށް   )ހ(  .60 ޗެކުތަކުގެ ކްލިއަރިންގ 

ނުވަތަ ކު ޗެ އަސްލު  ޗެކުެގ  ހިމެނޭޮގތަށް  ސިފަތައް  މުހިންމު  ެގ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޗެކެއްެވސް ކްލިއަރިންގއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިޮގތުން 

އޮތޯރިޓީން  ސިފަތައް  މުހިންމު  ހިމަނަންވާނެ  ޗެކެއްަގއި 

 ވެ. ކަނޑައަޅަންވާނެއެ 

އިލެކްޓްރޯނިކް  )ށ(   ބޭނުމަށްޓަކައި،  ހުށަހެޅުމުެގ  ކޯޓަށް  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ 

ޗެކެއް ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހެޅުން ބަލަންވާނީ، އެ ޗެކެއްެގ އަސްލު 

 ހުށަހެޅުމާ އެއްފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުަގެއވެ. 

ހުށަހެޅުމުން، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ޮގތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ޗެކެއް   )ނ(  

އެ ޗެކަށް ފަިއސާ ދޫކުރުމުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ެއ ހުށަހެޅުން ބަލަންވާނީ 

 ޞައްޙަ ހުށަހެޅުމެއްެގ ޮގތުަގެއވެ. 

 

ދެމިގެންދާ ކަންތައްތަކާއި  
 އިންތިޤާލީ މާއްދާތައް 

ޚިދުމަތްދެމުންދާ   )ހ(  .61 ޕޭމަންޓް  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ނުވަތަ   އޮފަރާތަކުން  މި  ޕަސިސްޓަމެއް  ފަރާތަކުން،  ރޭޓްކުރަމުންދާ 

)ހައެއް( މަސްދުވަސް ވަންދެން، އެ   6ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

 ޚިދުމަތްދީ، ސިސްޓަމެއް އޮޕަރޭޓްކުރެވިދާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށްފަހު އެއްެވސް ފަރާތަކުން  )ށ(  

ރޭޓްކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، މި ޤާނޫނަށް  ޕަޚިދުމަތްދީ، ސިސްޓަމެއް އޮ

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، މި ޤާނޫނުެގ   3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

 ދަށުން ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ  )ނ(   ލައިސަންސަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ހުއްދައަށް އެދި  

މުއްދަތުެގ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ދިނުމާމެދު، 

 ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީން ޮގތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. 
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ދޫކޮށްފައިާވ   )ރ(   އޮތޯރިޓީން  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ރެމިޓެންސްެގ   މަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ލިބިެގން،  ލައިސަންސެއް 

ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ފަރާތްތަކަކީ  ޚިދުމަތްދޭ 

ދަށުން ޕޭމަންޓް  ެގ  ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(    21ފެށިެގން، މި ޤާނޫނުެގ  

ށްދިނުމުެގ ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ، މަނީ ރެމިޓެންސްެގ  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތަކެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެއެެވ. އަދި ެއ  

ިމ   ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ފުރިހަމައަށް  ޤާނޫނަށް  މި  ފަރާތްތަކުން 

މިފަދަ ފަރާތްތަކުން މި ޤާނޫނުަގއި    ،ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު

ޚިލާފުވާނަމަކުރުމަށް ކަމަކާ  ެއްއެވސް  އަންާގފަިއވާ  ޤާނޫނަށް    ،  މި 

ފަށާތާ   ނުވާޮގތަށް    1ޢަމަލުކުރަން  އިތުރު  އަހަރަށްވުރެ  )އެކެއް( 

ޤާނޫނުަގިއ   އެކަމެއް  ތެރޭަގއި،  މުއްދަތެއްެގ  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތާ އެްއޮގތަށް ކުރަންވާނެެއވެ. 

 

އަހަރީ ފީއެއް ނުވަތަ ލައިސަންސް ފީއެއް ނުވަތަ ހުއްދަިއެގ ފީއެްއ   )ހ(  .62 އެހެނިހެން ޗާޖުތައް ފީ އަދި  

ދެއްކުމަށް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް 

 އޮތޯރިޓީއަށް އެންިގދާނެެއވެ. 

ދޭ   )ށ(   ސިސްޓަމްތަކުން  ހިންާގ  ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން  ޚިދުމަތްތަކަށް 

 އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނެިގދާނެެއވެ. 

ޮގތުެގމަތިން  )ނ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 އޮތޯރިޓީން ނެުގމަށް ނިންމާ ފީއާއި ޗާޖު ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. 
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ާމއްދާއަކާ  މި    .63 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން  ޤާނޫނެްއަގއިވާ  އެހެން  ާމއްދާއަކާ  އެްއވެސް  ޤާނޫނުެގ 

 ތަޢާރުޟްވާނަމަ، އިސްކަންދޭންވާނީ މި ޤާނޫނުަގިއވާ މާއްދާައށެވެ. 

 

ޤާނޫނު )ހ(  .64 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން  ދަށުން  މި    ހަދައި،  ަގވާއިދުތައް   އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭެގ 

އޮތޯރިޓީންނެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުަގއި ވަކި ކަމަކަށް ަގާވއިދު   ހިންާގނީ

ޤާނޫނަށް   މި  ަގވާއިދުތަްއ  ުގޅޭ  ކަންކަމާ  ބުނާ  ހަދަންޖެހޭކަމަށް 

ފަށާތާ   ހަދައި،   1ޢަމަލުކުރަން  ތެރޭަގިއ  އަހަރުެގ  )އެކެއް( 

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

ޤާނޫނު   )ށ(   ބޭނުންވާ މި  އޮތޯރިޓީން  ހިންުގމަށްޓަކައި  ތަންފީޛުކޮށް 

ަގިއޑްލައިންތަކާއި އެންުގންތަްއ  ، އިރުޝާދުތަކާއި، ަގާވއިދުތަކާއި، 

 އަދި ސަރކިއުލަރތައް ނެރެވިދާނެއެވެ. 

 

ފާސްވެ،    .65 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ތަޞްދީޤުކޮށް، މި 

ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ޝާއިޢުކުރާ  ެގޒެޓުަގއި  )ހަތަރެއް(    4ދިވެހިސަރުކާރުެގ 

 މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ   .66 މާނަކުރުން  ލަފްޒެއް  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެްއ  ޤާނޫނުަގއި  ޮގތުން    މި 

ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާިއ  ކަނޑައެޅިެގން އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނުވާހާ  

ެއ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީަގއި ދީފަިއއެާވ    ،ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ

 މާނަކުރުމެވެ.

ނަންބަރު   )ހ(   ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް    81/6"އޮތޯރިޓީ" 

ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  ދަށުން 1981  )މޯލްޑިވްސް  ެގ   )

 އުފައްދާފަިއވާ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 
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ނަންބަރު   )ށ(   ޤާނޫނު  ެއވަނީ،  ބުނެފަިއ  ކަމަށް    2010/24"ބޭންކު" 

ދީފައިާވ   ބޭންކަށް  ަގއި  ޤާނޫނު(  ބޭންކިންގއާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 މާނައިަގެއވެ. 

ޮގތުން ަމދުވެެގން  "ޗެކް އިމޭޖް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ސަލާމަތީ   )ނ(  

ވަކި މިންަގނޑެއް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިާވނަމަ އެ  ހުންނަންޖެހޭ 

ނުފުށް   އަދި  މޫނުމަތި  ޗެކެްއެގ  ެއއްޮގތަށްވާ،  މިންަގނޑުތަކާ 

 ދައްކުަވއިދޭ ޑިޖިޓަލް އިމޭޖަކަށެވެ. 

ކްރެޑިޓް   )ރ(   އެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ކޮލެޓަރަލް" 

ބަލައިަގންނަ   ކޮލެޓަރަލްެއއް  ެއ  ދީފައިާވ،  ސެކިޔުއަރކުރުމަށްޓަކައި 

ފަރާތަކުންދޭ  ތިންވަނަ  ނުވަތަ  އެސެޓަކަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ،  ފަރާތަށް 

 ޔަޤީންކަމަކަށެވެ. 

ޗެ )ބ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޗެކް"  މުހިންމު  ކު "އިލެކްޓްރޯނިކް  ެގ 

ޗެކް   މަޢުލޫމާތު،  ހިމެނޭ  ބާވަތުެގ  ސިފަތައް  ދެ  މި  ނުވަތަ  އިމޭޖް 

ޗެ ޖެނެރޭޓްކުރެވޭނީ،  ޗެކް  މި  ޗެކަކަށެވެ.  ހިމެނޭ  ަގއި  ކުމަޢުލޫމާތު 

ލިޔެވޭނީ، އަދި ސޮއިކުރެވޭނީ ރައްކާތެރި ސިސްޓަެމއްަގއި، އަދި އެފަދަ 

ކަނޑައަޅާ  ކު ޗެ އޮތޯރިޓީން  ކަމަށް  ހުންނަންޖެހޭނެ  މަދުެވެގން  ަގއި 

 . ސަލާމަތީ ސިފަތައް ހިމެނޭ ޮގތަށެވެ

"އިލެކްޓްރޯނިކް ފަންޑްސް ޓްރާންސްފަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   )ޅ(  

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށް ކުރާ އަމުރެްއ   ޕޭމަންޓް  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް 

ފަރާތުެގ  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  ުގޅިެގން،  ހުއްދައަކާ  ދޭ  ނުވަތަ 

އެކައުންޓެއް، އިލެކްޓްރޯނިކް ަވސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ކްރެޑިޓް ނުވަތަ 

ވަސީލަތްތަކަށް  މި  ހަމައެކަނި  ތެރޭަގިއ،  މީެގ  ކުރުމަށެވެ.  ޑެބިޓް 

ދޫދުނުވާ ޮގތުެގމަތިން، ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް )ޕީއޯއެސް(، ޮއޓޮމޭޓަޑް ޙު
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ޓެލަރ މެޝިން )އޭޓީއެމް(، މޯބައިލް ފޯނު، އިންޓަރނެޓް ައދި ކާޑު  

 މެދުވެރިކޮށް ހަދާ ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ހިމެނޭ ޮގތުންނެވެ. 

މަންޓްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދޭސީ ރު"ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓް )ކ(   

އަދި ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކުެގ ޙިއްޞާ، ކުންފުނިތަކުަގިއވާ ޙިްއޞާތަކާ 

މާރކެޓްަގިއ   ކެޕިޓަލް  ބޮންޑް،  ސެކިއުރިޓީޒްއާއި  އެހެން  އެއްފަދަ 

ބަދަލުކުރެވޭ   އަނެކަކަށް  ކިބައިން  ޑެޓް އެކަކުެގ  އެހެނިހެން 

ަގނެެގން  ރުއިންސްޓް ނުވަތަ  ސަބްސްކްރައިބްކޮށްެގން  އަދި  މަންޓް، 

ނުވަތަ  ބޮންޑް  ނުވަތަ  ޙިއްޞާ  އެފަދަ  ބަދަލުކޮށްެގން  ނުވަތަ 

ފައިސާ  ނުވަތަ  ލިއްބައިދޭ،  ޙައްޤު  ލިބިަގތުުމެގ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ނިހެން  ޮގތެްއަގިއ ޑީލްކުރާ ެއހެ  ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤު ލިއްބައިދޭ، ޢާންމު

މަންޓްތަކެްއ  ރުތަކަށެވެ. މީެގ ތެރޭަގއި ޕޭމަންޓް އިންސްޓްޒްރިޓީ ކިއުސެ

އިންވެސްޓްމަންޓް ނެނުހިމެނޭ ކަލެކްޓިވް  އެހެންނަމަެވސް  އެވެ. 

މަންޓްތަކާއި އަދި އިސްެވ  ރުއަންޑަޓޭކިންގާއއި މަނީ މާކެޓް އިންސްޓް

 އެެވ. ބުނެވިދިޔަ ބާވަތަކާ ުގޅޭޮގތުން އުފުލޭ ޙައްޤުތައް ހިމެނޭނެ

"އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ނުވަތަ  )އ(   

ޝަޚްޞެއް   ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  އިފްލާސްކުރުމަށް  ޝަޚްޞަކު  ޤާނޫނީ 

ޤައުމެްއެގ  އެހެން  ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރީއޯަގނައިޒްކުރުމަށް، 

ބަޔާންކުރާ މިފަދަ    ޤާނޫނުތަކުަގއި  ފިޔަަވޅުތަކުެގ  ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ. 

ތެރޭަގިއ، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުން ނުވަތަ ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތްތައް 

ވަުގތީ ޮގތުން ހުއްޓުވުން ނުަވތަ ހަނިކުރުމުެގ ޮގތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ޤާނޫނު  ތެރޭަގިއ  މަރުޙަލާެގ  އިފްލާސްކުރުމުެގ  އަދި  ހިމެނެއެވެ. 

ބޭންކިންގއާބެ  2010/24ނަންބަރު   ާއ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޤާނޫނު(  ހޭ 

އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ބޭންކުތައް އިފްލާސްކުރުުމެގ ޮގތުން ފިޔަވަޅު  

 އެޅުންެވސް ހިމެނެއެވެ. 
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"މޭޖަރ ޙިއްޞާދާރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްެގ   )ވ(   

% މަދުވެެގން  ޙައްޤުެގ  ދިނުމުެގ  ވޯޓު  ނުވަތަ   10ރައުސްމާލުެގ 

އިންސައްތަ(، ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް އޮންނަ ފަރާތެއް،    އެއް)ދިހަ

ނުވަތަ މިނޫން އެހެން ޮގތަކުންވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގިއ  

 އެ ޝަޚްޞެްއެގ މަްއޗަށް ބާރު އޮންނަ ފަރާތަކަށެވެ. 

އެތަކެްއ   )މ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އެރޭންޖްމަންޓް"  "ނެޓިންގ 

ކްލެއިމްތަކެއް ނުވަތަ އިލްތިޒާމްތަކެއް އެއް ނެޓް ކްލެއިމަކަށް ނުވަތަ 

ކުރެވިފަިއވާ   ލިޔުމުން  ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި  އިލްތިޒާމަކަށް  އެއް 

 އެރޭންޖްމަންޓަކަށެވެ. 

ހިންުގމަށް  )ފ(   ސިސްޓަމެއް  އެވަނީ،  ބުނެފަިއ  ކަމަށް  "އޮޕަރޭޓަރު" 

 ދާރާއަކަށެވެ. އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އި

ކޮށް ސީދާދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީ"ބައިވެރިެއއް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،   )ދ(  

ކަމުަގިއވީނަމަެވސް، ސިސްޓަެމއް މެދުވެރިކޮށް އެހެން ބަިއވެރިންނަށް 

ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ނުވަތަ ބައިވެރިންެގ މެދުަގއި ކްލިއަރކުރުމަށް، 

ޝަރުޠު ނުވަތަ   ދަށުން  ރޫލްސްެގ  ސިސްޓަމް  އެ  ސެޓްލްކުރުމަށް، 

 ފުރިހަމަވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކަށެވެ. 

އިންސްޓިޓިއުޓް   )ތ(   އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އޮޑިޓަރު"  "ލައިސަންސްޑް 

ެއކައުން ޗާޓަރޑް  މޯލްޑިްވސްއިން ޓެއޮފް  ދަ  އޮފް  ންޓްސް 

 ރަކަށެވެ. އޮޑިޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ އޮޑިޓަ

އެއްވެސް   )ލ(   އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އިންސްޓްރަކްޝަން"  "ޕޭމަންޓް 

ޚިދުމަތްދޭ   ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  ބަިއެވރިއަކަށް  ސިސްޓަމްެގ  ފަރާތަކުން 

އެހެން  ބަިއވެރިެއްއ  ެއއް  ސިސްޓަމްެގ  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް، 

އެދި،   ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް  މުޢާމަލާތެއް  ޕޭމަންޓް  ބައިވެރިއަކަށް، 

ޮގތަކަށް  އިލެކްޓްރޯނި ކޮންމެ  ހިމެނޭޮގތުން  ވަސީލަތެްއ  ކް 
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ކަމުަގިއވީނަމަެވސް، ކުރާ އަުމރަކަށް ނުވަތަ ދޭ ހުއްދައަކަށް ނުވަތަ 

 އަންާގ އެންުގމަކަށެވެ. 

ޕޭމަންޓް   )ގ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"  ޚިދުމަތްދޭ  "ޕޭމަންޓް 

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް މި ޤާނޫނެުގ ދަށުން  

 ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށެވެ. 

ނުވަތަ   )ޏ(   ކޭޝް  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ޚިދުމަތް"  "ރެމިޓެންސް 

ތަނެއްަގއި   އެއް  އިންސްޓްރުމަންޓްތައް  ޕޭމަންޓް  އެނޫންވެސް 

ނުވަތަ  މުޢާމަލާތަކުން  ކުރެވޭ  ޢަދަދު،  ެއއަށްވާ  އަދި  ބަލައިަގނެ 

ނު ފަންޑްސް މެސެޖަކުން  އެ  ނުވަތަ  ޓްރާންސްފަރއަކުން  ވަތަ 

ޓްރާންސްފަރކުރުމުެގ ޚިދުމަތް ނިސްބަތްވާ ކްލިއަރިންގ ނެޓްވާރކެްއ  

އެހެން  އެްއޗަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ކޭޝްއިން  މެދުވެރިކޮށް، 

 ތަނެއްަގއި ހުރި ބެނިފިޝަރީއަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޚިދުމަތަކަށެވެ. 

ފައިސާާއިއ   )ސ(   ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އެކައުންޓް"  "ސެޓްލްމަންޓް 

ބަިއވެރިންެގ   ބެހެއްޓުމަށާއި  އިންސްޓްރުމަންޓްތައް  ފައިނޭންޝަލް 

މެދުަގއި ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރުތައް ސެޓްލްކުރުމަށްޓަކަިއ، ޮއތޯރިޓީެގ  

އެހެން  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ޮގތުަގިއ  އޭޖެންޓެއްެގ  ސެޓްލްމަންޓް  ނުވަތަ 

 ރާެއއްެގ ފޮތްތަކުަގއި ހުޅުާވފައިވާ އެކައުންޓަކަށެެވ. އިދާ

ފައިސާ  )ޑ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އޭޖެންޓް"  "ސެޓްލްމަންޓް 

އޯޑަރުތަްއ   ޓްރާންސްފަރ  ތެރޭަގއި  ސިސްޓަމެއްެގ  ބެހެއްޓުމަށާއި 

ބައިވެރިންނަށް  އެކައުންޓްތައް،  ސެޓްލްމަންޓް  ސެޓްލްކުރުމަށްޓަކައި 

ދޫކުރަންޖެހިއްޖެ  ކްރެޑިޓް  ސެޓްލްކުރުމަށްޓަކައި  ފޯރުކޮށްދީ، 

 ހިނދެއްަގއި ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތަކަށެވެ. 
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 "ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:  )ޒ(   

ބުކް    (1)    މެދުވެރިކޮށް  އެކައުންޓްތައް  ބައިވެރިއެްއެގ 

ނުވަތަ   ޓްރާންސްފަރއެްއެގ  އެންޓްރީެއއް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

އިން، އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިސާ ލިބިދިނުމަށްޓަކަިއ  ރީއާ ޒަ

 ނުވަތަ ؛ ބައިވެރިއެއް ނުވަތަ ސިސްޓަުމން ދޭ އިރުޝާދު

އިންސްޓް  (2)    މިލްކުވެރިކަން  ރުފައިނޭންޝަލް  މަންޓެއްެގ 

ޒަ އެންޓްރީެއއްެގ  ބުކް  މަޞްލަޙަތެއް  އިން  ރީއާނުވަތަ 

ބަދަލުކުރުމަށް  ޮގތަކަށް  އެހެންވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ 

 ބައިވެރިއަކު ދޭ އިރުޝާދަށް. 

އެވަނީ،  )ޓ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ޤާނޫނު"  ބޭންކިންގއާބެހޭ  "ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން    2010/24މިހާރު 

ޤާނޫނަށް ެގނެޭވ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި، އެ  

 އެންމެހައި އިޞްލާޙުތައް ހިެމނޭޮގތުންނެވެ. 

ބުނެފައި  )ޔ(    ކަމަށް  ޤާނޫނު"  ސެކިުއރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  "ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  2006/2އެވަނީ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާިއ، އެ ޤާނޫނަށް  

 ނެވޭ އެންމެހައި އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ. ެގ

އެވަނީ،  )ޕ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ޤާނޫނު"  ކުންފުންޏާބެހޭ  "ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާބެހޭ    96/10މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ  

އިޞްލާޙުތައް  އެންމެހައި  ެގނެވޭ  ޤާނޫނަށް  އެ  އާއި،  ޤާނޫނު( 

 ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.
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މިހާރު  )ޖ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު"  "ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  އަންނަ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2014/9ޢަމަލުކުރަމުން 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އާއި، އެ ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އެންމެހައި ިއޞްލާޙުތައް 

 ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

 
 

 

 


