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             ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އަންގާރަވި  18މަހުގެ  ޮއގަްސޓުވަނަ އަހަރުގެ  2020
 ޙިމާޔަތްކުރުުމގެ ފަރާްތތައް ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ފަރާތްތަާކއި ގަންނަ މުދާ ،ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެއްވި  28
( ވި 1442އްރަމް ޙަމު 12) 2020 އޮގަސްޓު 31 ،ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 92ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ބިލު،
ދިވެހިަސރުކާރުގެ ެގޒެުޓގަިއ  ،ިމ ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންރަ ދުވަހު ހޯމަ

 މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2020/12 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 
 ޤާނުނު މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

 
 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ،މިއީ )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 
މުާދ  ،އެ ަޙއްޤުތައް ޙިމާަޔތްކުރުމާއި ،ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުަތއް ކަނަޑއަޅައި 

މުދާ  ،ވިްއކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ަކނޑައަަޅއި
އި ހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތަްއ ވިްއކުމުަގއި އަދި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަ

އެ މިންގަނޑުަތކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަުޅއެޅުުމގަިއ  ،ކަނޑައަަޅއި 
 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

"މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް  ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ެއވެ.

 
 އަްނނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުެމވެ. ،މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ  .2 މަޤްޞަދު 

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ަޙއްޤުތަްއ  )ހ(  
 ؛ކަނޑައެޅުން 

ވިްއކާ މުދަލެއްގައި ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް  )ށ(  
 ؛ކަނޑައެޅުން 

 ؛މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަާކއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ަކނޑައެޅުން )ނ(  
މުދާ ވިއްކުމުަގއި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން  )ރ(  

 ؛ބަޔާންކުރުން
މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ލިބިދޭންޖެހޭ  )ބ(  

 ؛ޙާލަތްތަކުގައި ބަދަުލގެ މިންަވރު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލުަތްއ ބަޔާންކުރުން
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އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީާއއިން މުާދ ވިްއކާ ފަރާތްތަާކއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން  )ޅ(  
 އަދި  ؛އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުންޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ަޙއްޤުތަްއ  )ކ(  
ހިފެހެއްޓުމާގުޅޭ ނުވަތަ ނިގުަޅއިގަތުާމގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ކޮންސިއުމަރ 

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންެގ  ،އޮމްބަޑްސްމަންގެ މަޤާމު ުއފެއްދުމާއި
 ބާރުތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް ކަނޑައެޅުން.

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ވިއްކާ މުދަލުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް 

 
މުދަލުގައި ހުންނަންޖެހޭ 

 ޝަރުޠުތައް 
 ވިްއކާ މުދަލެއްަގއި މި ބާބުގަިއ ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާންވާނެެއވެ.  .3

 
ވިއްކާއިރު ނުވަތަ  ވަކިން މުދާ 

ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ 
މުދަލެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ 

 ޝަރުޠުތައް 

ވަކި މުދަލެއް ިވއްާކއިރު ނުވަތަ ލިބިގަންަނ  ،މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠުތައް  .4
 ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން މުދަލެއް ިވއްކާ ޙާލަތުަގިއވެސް ފުރިހަމަާވންވާނެެއވެ.

 

އެ މުދަުލގެ މިލްކުވެރިކަމާ ުގޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  ،މުދަލެއް ވިއްާކއިރު  .5 ވެރިކަން މުދަލުގެ މިލްކު 
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.

 
 
މުދަލުގެ މިލްކުވެިރކަމާއި ުމދާ ވިްއކުމުެގ ޙައްޤު ިވްއކާ ފަރާތަކަށް  )ހ(  

 ؛ލިބިގެންވުން
ފަރާތެްއެގ ޙައްޤެްއ އޮްތ  ވިްއކާ މުދަލަކީ އޭގެ ަމއްޗަްށ އިތުރު ެއްއވެސް )ށ(  

 އަދި  ؛މުދަލެއް ކަމުގައިުނވުން
ގަންނަ ފަރާތަކަށް އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ  )ނ(  

 މުދަލެއް ކަމުގަިއވުން.
 

އެ މުދަލަކީ ބަލައިގަެނވޭ ފެންވަރުގެ ުމދަލެއް ކަމުގަިއ  ،މުދަލެއް ވިއްާކއިރު  )ހ(  .6 މުދަލުގެ ފެންވަރު 
 ވާންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ވަކި ުމދަލަކީ ބަލައިގަެނވޭ ފެންވަުރެގ މުދަލެއްކަމަށް  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފައި އެވަީނ، އަންނަނިވި ކަންކަްނ ހިމެނޭގޮތުން މުދަލުގައި ވަިކ 
 ފުރިހަމަވެފަިއުވމަށެވެ.ޝަރުޠުތަކެއް 
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މުދާ ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާނެ ކަންކަމަށް އެކަށީގެްނވާ މުދަލެއް   (1)   
 ؛ކަމުގަިއވުން

 ؛ފެންނަ ފެނުމުގައި ބަލައިގަނެޭވނެ މުދަލެއް ކަމުގަިއވުން  (2)   
 ؛އުނިކަމެއް ނެތް މުދަލެއް ކަުމގަިއވުން  (3)   
އޮންނަ ބޭނުމަށްޓަކަިއ މުދަލެއް، އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމަށް   (4)   

 ރައްކާތެރި މުދަލެއްކަުމގަިއވުްނ؛
އެކަީށގެންވާ މުްއދަތަކަށް  ،އެ މުދަލެއްގެ ބޭނުމަށާއި ބާވަަތށް ބަލާއިރު  (5)   

 އަދި ؛ ބޭނުންކުރެވޭ މުދަލެއް ކަމުަގިއވުން
އެ މުދަލަކީ  ،ކުރުަމށް ޚާއްޞަ މުދަލެއްނަމަ  އެ މުދަލަކީ ވަިކކަމެއް  (6)   

 އެކަމަކަށް އެކަީށގެންވާ މުދަލެްއ ކަމުގަިއވުން.
ގަންނަ މުދަލަކީ ބަލައިގަނެޭވ ފެންވަރުގެ މުދަލެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުުމގަިއ  )ނ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރަންވާނެެއވެ.
 ؛ޢާންމުކޮށް އެފަދަ މުދަލެއްގައި ހުންނަ ސިފަތައް  (1)   
 ؛މުދަލުގެ އަގު   (2)   
މުދަލުގެ ބޭނުމާއި އޭގެ ޚާއްޞަ ސިފަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުދާ ވިއްާކ   (3)   

ނުވަތަ މުދާ އުފެއްދި ފަރާތުން ޢާންމުކޮށްފައިާވ  ،ފަރާތުން
މަޢުލޫމާތާިއ މުދަލުގެ ލޭބަލްތަކުން ައންގައިޭދ ، އިޝްތިހާރުތަކާއި 

 ؛ކަންކަން
 މުހިންމު ކަންކަން.މުދާ ގަތުމާގުޅޭ މުޢާމަލާތާ ގުޅުންހުރި އެހެންވެސް   (4)   
 މުދާ ފޯރުކޮށްދިން އިރު މުދަލުގައި މަްއސަލަެއއް ޖެހިފައިނުުވން؛ )ރ(  
އެއިެރއްގެ ފަންނީ އަދި ސަިއންޓިފިކް މަޢުލޫމާތު ހުރިގޮތުން އެ މުދަލެއްގަިއ  )ބ(  

މައްސަލަޖެހިފައިވާކަމަށް، ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގައި ބެިލކަމުގަިއވިަޔްސ 
 ނޭނގުން.

 
މައްސަލަތައް ކުރިން 

 އަންގާފައިވުން 
 މުދަލެއް ވިއްާކއިރު، އެ މުދަލުގައި ހުރި އެްއވެސް މައްަސލައެއް ނުވަތަ އުިނކަމެްއ   .7

ވަނަ ާމއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން މުދާ ގަްނނަ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް  11މި ޤާނޫނުގެ 
 މުދަލެއްކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެެވ.ގެނެސްފަިއވާނަމަ، އެ މުދަލަކީ ބަލައިގަެނވޭ ފެންވަުރގެ 

 
އެ މުދަލަކީ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އުިނކަމެއް ހުރި މުދަލެއްކަން  ،މުދާ ވިއްކާ ތަނެއްަގއި  .8 މުދާ ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓާފައިވުން 

އެނގޭނެހެން ނުވަތަ މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެހެން ނޯޓިހަކާއެކު މުދާ 
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އެ މުދަލެއްަގއިވާ ަމއްސަލަެއއް ނުވަަތ އުނިކަމެއް މުދާ ގަންަނ  ،ބަހައްޓާފައިވާނަމަ
 ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް ކުރިން ގެނެވިަފއިާވކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.

 
ވަކި މުދަލެއް ބޭނުންކުރަނީ ާޢންމުގޮތެއްަގއި އެ މުދަލެއް ބޭނުންނުކުރާނެ ޙާލަތެއްގަިއ   .9 މުދާ ބޭނުންކުރުން 

 ،ޮގތެއްަގއި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްަގއި ބޭނުންކޮށްފިނަމަކަމަށްވެފަިއ، އެ މުދާ ޢާންމު
އެ މުދަލަކީ ބަލައިގަނެވޭ ެފންވަރުގެ މުދަލަކަށްވާނަމަ، ެއ މުދަލަކީ ބަލައިގަނެވޭ 

 ފެންވަރުގެ މުދަލެއް ކަުމގައި ެބލޭނެއެވެ.
 

ެއފަރާތުން ހޯދުމަށްފަހު، އެ މުދާ ، އެްއވެސް ފަރާތަކުން ވިްއާކ މުދަލަކީ  .10 ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ މުދާ 
ރީކޮންޑިޝަންކޮށްފަިއވާ ުނވަަތ އަލުން ރާވާަފއިވާ ުނވަތަ ެއނޫންވެސް އުިނއިތުރެްއ 
ގެނެސްފަިއވާ މުދަލެއްކަުމގަިއވެފައި، އެ މުދާ ިވއްކަނީ ެއ މުދާ ފުރަތަމަ އުފެއްދި 

 ،މުދަލަކީ ނުވަތަ ސަޕްލަިއކުރި ފަރާތުެގ ވިޔަފާރި މަރުާކއާ އެުކގަިއ ަކމަށްވާނަމަ، އެ 
އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފަިއވާ މުދަލެއްކަން، މުދާ ގަންނަ ފަރާތަށް އެނގޭނެ ނޯޓިހެއް، 

 އެ މުދަލާއެކު ދޭންވާެނއެވެ. 
 

އުނިކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް 
 އެކުލެވޭ މުދާ 

ުއނިކަމެއް އެކުެލޭވ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ )ހ(  .11
 މުދަލެއް ވިްއކުމަކީ މަނާކަމެކެެވ.

އުނިކަމެއް އެކުެލވޭ މުދަލެއް ޭބނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މުދާ ގަންނަ ފަރާތުެގ  )ށ(  
ރައްކާތެރިކަމަށް ެއްއވެސް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިުނވާނަމަ، މުދާ ގަންނަ 

 އެ މުދަލެއް ވިްއކިދާނެެއވެ. ފަރާތަށް އެ މުދަލުގައިވާ އުިނަކން އެންގުމަށްފަހު
ކެއިން ުބއިމަށް ބޭނުންކުރާ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި އެހެްނއޮތް ނަމަވެސް )ނ(  

މުދަލެއް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާަފއިވާ ހަލާކުވާ ޒާުތެގ 
އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްަދުތ  ،އެްއވެސް މުދަލެއް

ނުވަތަ ެކއިްނ ބުއިމަށް ކަމުނުދާ ޙާލަތެްއގައި ިވއްަކއިގެްނ ، ހަމަވުމަށްފަހު
 ނުވާނެެއވެ.

      އުނިކަމެއް އެކުެލވޭ މުދަލުގެ މާނަިއގަިއ،  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  )ރ(  
ފުރިހަމަނުވާ ނުވަަތ އެ މުދަލެްއގަިއ  މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ަޝރުޠުތައް

ހުންނަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ ެއ މުދަލެއް ޭއެގ 
އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެ މުދަލެއްގައި ކަނޑައަޅާަފިއވާ 

 މުއްދަތު ފާއިތުވެފަިއވާ މުދާ ހިމެނެއެވެ.
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އެކަށީގެންވާ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް 
 މުދަލަކަށްވުން 

 

ވިްއކާ މުދަލަކީ ވަކި ކަެމއް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ މުދަލެއްނަމަ، އެ މުދަލަީކ  )ހ(  .12
 އެކަމަކަށް އެކަީށގެންވާ މުދަލެްއކަމުގައި ވާންވާެނެއވެ.

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، ވިްއކާ މުދަލަކީ ވަިކކަމެއް ކުރުމަްށ  )ށ(  
 މުދަލެއް ކަުމގައި ބަލަންވާނެއެެވ.އެކަީށގެންވާ 

އެ މުދަލަކީ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ގަންނަ  ،މުދާ ގަތުމުގެ ކުރިން (1)   
މުދަލެއްކަމަށް ގަންނަ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވުން ުނވަތަ ދޭހަާވ ގޮތަްށ 

 އަދި ؛ވިްއކާ ފަރާތަށް އަންގާަފއިވުން 
އެކަީށގެްނވާ މުދަލެއްކަމަށް ގަންނަ މުދަލަކީ ަވކި ކަެމްއ ކުރުމަށް  (2)   

 ވިްއކާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މުދަލެއް ކަމުަގއިވުން.
 

ވިްއކާ މުދަލެްއގައި ވަިކކަެމއް ކުރުމަށް ގަނެފަިއވާ  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި   .13 ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވުން 
 މުދަލެއްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިނުވާ ކަަމކަށް ނުބެލެވޭނެެއވެ.

މުދާ ބޭނުންކުރުމުަގއި ވިްއކާ ފަރާތުެގ އިރުޝާދުަތކާ ޚިލާފަށް ގަންނަ  ވިްއކި )ހ(  
 ުނވަތަ ؛ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވުން

ވިްއކާ ފަރާތުގެ އިރުޝާދާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އެަކށީގެންވާ ކަެމއް  )ށ(  
 ނޫންކަމުގަިއވުން.

 
ވަކި ސިފައެއް ހިމެނޭ 

 މުދަލެއްކަމުގައިވުން 
މުދަލަކީ ވަކި ސިފަތަކެއް ެއކުލެވޭ މުދަލެއްގެ ޮގތުގައި އެ މުދާ ވިްއކާ  )ހ(  .14

 އެ މުދަލަކީ އެ ިސފަތައް ހިމެނޭ މުދަލެއް ކަމުަގއި ވާންވާެނއެެވ. ،ވިްއކާނަމަ
އެ މުދަލެއް  ،ވަކި ސިފަތަެކއް އެކުެލވޭ މުދަލެއްެގގޮތުަގއި މުދާ ވިއްކާނަމަ  )ށ(  

           ،ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަނަކުން މުދާ ވިްއކާނަމަވެސް 
 އެ މުދަލެއްަގއި އެ ސިފަތަެކްއ ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 
ނަމޫނާއާ އެއްގޮތް 
 މުދަލެއްކަމުގައިވުން 

   ،ަވކި ނަމޫާނއަކާ އެްއގޮތް މުދަލެްއކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ ،ވިްއކާ މުދަލަކީ )ހ(  .15
 އެ މުދަލަކީ އެ ނަމޫނާއަކާ އެްއގޮތް މުދަލެއްކަމުަގއި ވާންވާެނއެވެ. 

   ،ަވކި ނަމޫާނއަކާ އެްއގޮތް މުދަލެްއކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ ،ވިްއކާ މުދަލަކީ )ށ(  
އެ މުދަލެއް ޭއގެ ނަމޫނާއާ ެއއްގޮްތކަން ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ގަންނަ ފަރާތަްށ 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.
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    ،ެއްއގޮތް މުދަލެއްެގގޮުތަގއި ިވއްާކއިރު ވަކި ނަމޫނާއަކާ ،މުދަލަކީ ވިްއކާ )ނ(  
ެއކަން ގަންނަ ަފރާތުން އެ މުާދ  ،އެ މުދަލުަގއި އެްއވެސް ތަާފތެއްވާނަމަ

 ގަތުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެެއވެ.
 ،ަވކި ނަމޫާނއަކާ އެްއގޮތް މުދަލެްއކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ ،ވިްއކާ މުދަލަކީ )ރ(  

 ފެންނަ ފެނުމުގައި އެ މުދަލެއްގައި އުނިކަމެއް ހުެރގެން ނުާވނެއެވެ.
   ،ަވކި ނަމޫާނއަކާ އެްއގޮތް މުދަލެްއކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ ،ވިްއކާ މުދަލަކީ )ބ(  

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  6އެ މުދަލެްއގައި މި ޤާނޫުނގެ 
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

ވަނަ ާމއްާދގެ )ށ( ގައި އެހެން ގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި  12މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  
ވިްއކާ މުދަލަކީ ވަކި ނަމޫނާައކާ އެްއގޮތް އަދި ވަކި ސިފަތަކެްއ  ،ވީނަމަވެސް 

އެ މުދަލެްއގައި އެ ދެ ޝަރުޠުވެްސ  ،އެކުެލވޭ މުދަލެއްެގގޮތުަގއި ިވއްކާނަމަ
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 

 

ވިްއކާ މުދަލުގެ ައގަކީ ކޮބައިަކން މުދާ ގަންނަ ފަރާތަށް ސާފުކޮށް އެނޭގގޮތަްށ  )ހ(  .16 މުދަލުގެ އަގު 

 ެއްއވެސް މުދަލެއް ިވއްކަން ބަހައްަޓއިގެން ުނވާނެެއވެ.  ،މެނުވީ
މުދަލުގެ ައގު ސާފުކޮށް ެއނގޭގޮތަށް ހުރިކަމަށް ބެެލޭވނީ އަންނަނިވި  )ށ(  

 ޙާލަތްތަކުގަެއވެ. 
މުދަލުގެ ައގު ސީާދ އެ މުަދލެއްަގއި ލިެޔ، ޕްރިންޓްކޮްށ ނުވަތަ  (1)   

ހަރުކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮަތކަށް އެ މުދަލެްއ 
ލިޔެފައި ނުވަަތ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނެްއގަިއ މުދަލުގެ ައގު 

 ހަރުކޮށްފައި ހުރިނަމަ؛
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ތަނެއްަގއި އަުގ 1މި އަކުރުގެ ) (2)   

ހަރުކޮށްފައި ވީނަމަވެްސ، ެއ އަގަކީ އެ މުދަލެއްގެ ައގުކަްނ 
 އެނޭގގޮތަށް ހުރުން؛ ނުވަތަ 

  އެ މުދަލަކާ ގުޅޭ ލީފްލެޓް، މަޖައްލާ ނުވަތަ ކެޓަލޮެގްއގަިއ އެީއ،  (3)   
އެ މުދަލުގެ އޭުރގެ އަުގކަން އެނޭގގޮތަށް ުނވަތަ ެއ ައގަީކ ަވިކ 
 މުއްދަތެއްވަންދެން ހިނގާނެ ައގެްއކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުިރނަމަ. 

ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަިއވާ މުދަލެއް ނުވަަތ ވަކި މުދަލަީކ، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން އަގު  )ނ(  
 ،ވަކި ޤާނޫނެްއގައި އަގު ކަނޑަައޅާފައިވާ މުދަލެއް ފިަޔވައި އެެހން މުދަލެއްނަމަ

އެ މުދަލެްއގެ ައގުކަމަށް ަބާޔންކޮށްފައިވާ ައގަށްވުެރ ބޮުޑ ައގެްއގަިއ ެއ 
 މުދަލެއް ވިްއކުމަކީ މަނާކަމެކެެވ. 
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އޮތްނަމަވެސް، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ވަިކ  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން )ރ(  
އެ މުދަލެއްގެ އަުގކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަްށވުެރ  ،މުދަލެއްގެ ައގު

ބޮޑުވުމަކީ އެ މުދަލެްއގެ ައގުަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައގަށްވުރެ ބޮޑު ައގެްއަގިއ 
 އެ މުދަލެއް ިވއްކުން ކަުމގަެއްއ ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

 ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ދަށުން ައގު ކަނޑައަޅާ ޙާލަުތގަިއ؛  (1)   
ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ދަށުން ައގު ކަނަޑއެޅުމަށް އެއްބަްސވެފަިއާވ   (2)   

 ޙާލަތުގައި؛
ވިްއކާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާާތ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުން އަގު   (3)   

 ކަނޑައަޅާ ޙާލަުތގަިއ.
 

މުދާ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުންދޭ 
 ގެރެންޓީ 

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަްތތަކުަގއި، މުދާ ވިްއކާ ފަރާތްތަުކން އެ ފަރާތުން  )ހ(  .17
 ވިްއކާ މުދަލަކާ ގުިޅގެން ދީފަިއވާ ގެރެންޓީއާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރަންވާނެެއވެ.

 މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުން ގެރެންީޓ ދީފައިވުން.  (1)   
ހުއްދައެްއގެ ދަށުން މުދާ ގަންނަ މުދާ އުފައްދާ ފަރާތުން ދީފައިވާ   (2)   

 ފަރާތަށް ގެރެންޓީ ދީފައިވުން.
މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުމެއްަގިއވާ ގެރެންީޓއަކީ އެ ފަރާތުން   (3)   

 ދީފައިވާ ގެރެންީޓެއއް ނޫންކަން ސާބިތުނުވާ ޙާލަތުގަިއ.
ދީފަިއވާ ގެރެންޓީއަީކ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، ުމދާ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން  )ށ(  

އަންނަނިވި ކަންކަމާ ުގޅިގެްނ، މުދާ އުފައްދާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 
 ކަންކަމެވެ.

މުދަލުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ މުދާ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ނުވަތަ މުދަލުގެ   (1)   
 ސިފަ؛

 މުދަލަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް؛  (2)   
 އިތުރު ބައިތައް؛މުދަލަކާއެކު ދޭންޖެހޭ   (3)   
މުދަލާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ފޯުރކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ އެ މުދަލަކާ   (4)   

 އެއްފަދަ އެހެން މުދާ ނުވަތަ މުދަލުން ވަކި ބަެއއް؛
ވަކި ޝަރުަޠކަށް މުދާ ނުފެތޭ ޙާލަތެއްގަިއ އަނބުރާ   (5)   

 ރައްދުކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައިާވ މުދަލުގެ އަގު ނުވަތަ އެހެންވެސް 
 މުޤާބިލެއް.
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 މުދާ ގަންނަ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް 

 

 މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ. ،މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަޙއްޤުތައް   .18 މުދާ ގަންނަ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް 
 

ފަރާތާ ދެމެދު ވަކިގޮތަަކށް އެއްބަސްނުެވ މުދާ ވިއްކާ ފަރާތާއި މުދާ ގަންނަ  )ހ(  .19 މުދާ އަނބުރާ ރައްދުކުރުމުގެ ޙައްޤު 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  6ގަނެފަިއވާ މުދަލަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

ފެންވަރަށް ނުފެތޭ މުދަލެއްނަމަ، ެއކަށީގެްނވާ މުއްދަެތއްގެ ެތރޭގައި އެ މުާދ 
އަނބުރާ ިވއްާކ ފަރާތަށް ރަްއދުކުރުމުގެ ޙައްުޤ ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ގަތުމަްށ 
ދިން އަުގ ނުވަތަ އެ މުދަުލެގ ބަދަލުގަިއ ހަމަ ޭއގެ މުދަެލއް ލިބިގަތުުމގެ 

 ޙައްޤު މުދާ ގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، ެއކަށީގެްނވާ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުުމގަިއ  )ށ(  

ަވުގތުން ފެށިގެން، ބަލާނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މުދާ ގަންނަ 
އެ މުދަލެއްަގއި ހުރި މަްއަސލަތައް މުދާ ގަންނަ ފަރާތުެގ ސަމާލުކަމަށް 

 އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުްއދަތެއް ކަނޑަެއޅުމަށެވެ.
 މުދަލުގެ ބާވަތް؛  (1)   
 މުދާ ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތު؛  (2)   
 ައދި މުދާ ބޭނުންކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ެއކަށީގެްނވާ މުއްދަތު؛  (3)   
މުދަލުގެ ބާވަތުން، އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުން އެ މުދަލުގައި ހުރި   (4)   

 މައްސަލަތައް އެނގޭނެކަމަށް ަލފާކުރެވޭ ެއކަށީގެްނވާ މުއްދަތު.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ އުސޫެލްއ  )ނ(  

 ނުހިނގާނެއެވެ.
ނުރައްކާވެދާނެކަމަށްޓަަކއި، އެ މުދާ އެހެން ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް  (1)   

ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން ޤާޫނނަކުން ނުވަތަ ަގާވއިދެްއެގ ދަށުން 
 ؛މަނާކޮށްފައިވުން

މުދާ ގަތް ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ އަސްލު ެގއްލޭގޮތަށް އެ މުދަލުގެ  (2)   
ބަޔަކަށް ނުވަތަ މުޅި މުަދލަށް ބަދަލެއް ނުވަތަ އުިނއިތުރެްއ 

 ގެނެސްފަިއވުން.
މުދާ ވިއްކާ ފަރާތާއި މުާދ ގަންނަ ފަރާތުގެ މެދުގަިއ ވަކި ގޮަތކަށް  )ރ(  

އެއްބަްސވެފައިުނވާހާ ހިނދަކު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުދާ އަނބުރާ 
ރައްދުކުރުމަށް މުދާ ިވއްކި ަފރާތުން އެްއވެސް ޚަރަދެްއ ހިނގާފަިއވާނަމަ، 
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   ،ެއކަމަށް ފީއެއް ުނވަތަ ޗާރޖެއް ެނގޭނެ ޙާލަތްތައް މުދާ ވިއްާކ ފަރާތަށް 
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ. 

 
މުދަލުން ބައެއް ރައްދުކުރުމުގެ 

 ޙައްޤު 
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މުދާ އަނބުރާ ރައްދުުކރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިަފއިާވ  19މި ޤާނޫނުގެ   .20

 ބައެއް ރައްދުކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނެވއެވެ.ފަރާތަކަށް، މުދަލުން 
 

މުދަލެއް ހަލާކުވެފައިވާނަމަ، 
އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގެ 

 ޙައްޤު 

މުދަލަކީ ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލެްއނަމަ، ނުވަތަ އެ މުދަލަކީ ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ   .21
އެ މުދަލެއް ިވއްކުުމގެ  އެ މުދަލެއް ގަންނަ ފަރާތަކަށް،، ގޮތަކަށްހުރި މުދަލެއްނަމަ

 ކުރިން އެކަން އަްނގަންވާެނެއެވ.
 

މުދާ ދެއްކުމާއި ޓެސްޓުކުރުމުގެ 
 ޙައްޤު 

ގަންނަ މުދަލަކީ ހަލާކުވެަފިއނުވާ، އަދި ެއްއވެސް ކަހަލަ ެގއްލުމެއް ލިބިފައިުނވާ   .22
ބަަލއި، މުދަލެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަަކިއ، ެއ މުދަލެއް ގަންނަ ފަރާަތުކން އެ މުދަލެއް 

ޓެސްޓުކުރަން އެދިއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކަށް އެ މުދަލެއް ދަްއކައި، އަދި އެ މުދަލަކީ 
ޓެސްޓުކުރެވޭ ާބވަތުގެ މުަދލެއްނަމަ، އެފަރާތެްއގެ ހާޒިރުަގއި އެ މުދަލެްއ 

 ޓެސްޓުކުރުމުގެ ަޙއްޤު މުދާ ަގންނަ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުޠެއް ގަންނަ މުދަލެްއގައި ފުރިހަމަނުވެގެން ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގައި   .23 ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު 

އެކަަމކާ ުގޅިެގން ލިބިފައިވާ ެގއްލުުމެގ  ،މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއަާކ ޚިލާފުވެގެން
ބަދަލު ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުވަތަ 

 އްޤު މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙަ 
 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް 

 
 މި ބާބު ހިނގާނީ، އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަެށވެ.   .24 ބާބު ހިނގާނެ ދާއިރާ 

 ައދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮްށގެން ހިންގާ ިވޔަފާރިތަކަށް؛ )ހ(  
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ، އެހެންނަމަވެސް ަރޖިސްޓަރީނުކޮށް  )ށ(  

 ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށް.
 

އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ބެހެއްޓުމާއި 
 ހުނަރު ލިބިފައިވުން 

 ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެކަށީގެްނވާ ފަރުވާ  .25
 ބެހެއްޓުމާއެކު އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. 
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ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ 
 ތަކެތި ބޭނުންކުރުން 

         ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްަޗކީ އެަކމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ   .26
 އެކަީށގެންވާ ތަކެތި ކަމުަގއި ާވންވާނެެއވެ.އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކުން އެ ޚިދުމަތެއް ލިިބގަތުމުގެ ކުރިން ނުވަަތ  )ހ(  .27 ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވުން 

އެ ޚިދުަމތަކުން ނުކުންނަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ޚިދުމަތް  ،ޚިދުމަތެއް ހޯދާއިރު
ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނަމަ، އެ ޚިދުމަތަކުން އެ ނަތީޖާއެްއ 

 ޙާޞިލުވާންވާެނއެވެ. 
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެްއގޮތަށް ޚިުދމަތް ލިބިގަންނަ  )ށ(  

ުނވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ހުނަރާއި ، ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުނުކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި
ދެވޭ އިރުޝާދުތަކަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް 
އެކަީށގެންނުވާ ޙާލަތްތަކުަގއި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

 ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިނުވާކަަމށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. 
 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި މެނުވީ، ޚިދުމަތެއް ލިބުމުގައި އެ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަންނަ   .28 ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ މުއްދަތު 
 ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެްނވާ މުްއދަތެއްގެ ތެޭރގައި އެ ޚިދުމަތެްއ ލިބެންވާނެއެވެ.

 ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ދަށުން މުއްަދތު ކަނޑައަޅާަފއިވުްނ؛ )ހ(  
 މުއްދަތެއް ކަނަޑއެޅުމަށް ެއއްަބސްވެފަިއވުން؛ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ދަށުން ަވކި  )ށ(  
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުން  )ނ(  

 މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމަށް އެއްަބސްވެފަިއވުން.
 

ފަރާތަކުން ޚިދުމަތަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި މެުނވީ، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  )ހ(  .29 ޚިދުމަތުގެ އަގު 
ދައްކަންޖެހޭ އަގަކީ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ައގަށްވުރެ ބޮުޑ 

 އަަގކަށް ެވގެންނުވާެނއެވެ.
 ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ދަށުން ައގު ކަނޑައަޅާ ޙާލަެތއްަގއި؛ (1)   
ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ދަށުން ައގު ކަނޑައެޅުމަށް އެއްަބްސވެފަިއވާ  (2)   

 ޙާލަތެއްަގއި؛
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ކުރެޭވ  (3)   

 މުޢާމަލާތްތަކުން އަގު ކަނަޑައޅާ ޙާލަތެއްަގއި.
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ެއކަށީގެްނވާ އަގު ކަނަޑއަޅާީނ، އެ މުޢާމަލާތެއް  )ށ(  

ހިނގާދިޔަ ގޮެތއް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ވަކި ާޚއްޞަ ޤާނޫނަކުން ޚިދުމަތުެގ 
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އަގު ކަނަޑއަޅާަފއިވާނަމަ، އެކަށީގެްނވާ އަަގކީ ެއ ޤާނޫނެއްގަިއ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ައގެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޚި 

 
     އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ފިަޔަވއި އެހެން ޙާލަތްތަކުަގއި ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތެއްގަިއ   .30 ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަނުވެގެން ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ އެހެން 
ެއަކމަކާ ގުިޅގެން ލިބިފަިއވާ ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް މާއްދާއަކާ ޚިލާުފވެގެްނ، 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ަޙއްޤު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ނޫން ެއހެން ފަރާތަކުން  ،ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިނުވަނީ  )ހ(  

ލަކުން ނުވަތަ ދީފައިާވ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ުނކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ޢަމަ
 ؛އިރުޝާދަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ކަމަށްވުން

ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ވެފައިނުވަނީ، މީހަކަށް ބާރުނުފޯރުވޭނެފަދަ ކަމެއްެގ  )ށ(  
 ސަބަބުން ކަމުގަިއވުން.

 
ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް 

 ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ޙައްޤު 
މައްސަލަެއއްވާނަމަ، ެއކަމެއް އެކަީށގެންވާ މުއްދަތެްއގެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތެއްގައި   .31

ތެރޭގަިއ ރަނގަުޅކުރުމަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އެންގުމުެގ ަޙއްޤު ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ 
 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 
ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތެއްގައިވާ ބޮޑެތި 

 މައްސަލަތައް 
ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތެއްަގއިާވ މައްސަލަައކީ، އެކަމެްއެގ ޒާތުން ބޮުޑ  )ހ(  .32

     މައްސަލަެއއް ކަމަށްވެފަިއ، އެކަމަކީ ރަނގަޅު ނުކުެރވޭެނ ކަމެއް ނަމަ، 
އެ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ ެއއްބަސްވުން އެކަީށގެންވާ ުމްއދަތެއްގެ ތެޭރގަިއ 

އްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްުޤ އުވާަލއި، އެކަމެްއގެ ސަބަބުްނ ލިބިފައިވާ ގެ
 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްަޓކައި، އެކަެމއްގެ ޒާތުން ބޮޑު ަމއްސަލަެއއްކަމަށް  )ށ(  
ނުވަތަ  ،ބަލާނީ، ޢާންމުކޮށް އެ ޚިދުމަތަކުން ލިބޭ ނަތީޖާއާ ތަފާތު

ބޭނުންނުކުރެވޭ، ުނވަތަ ެއކަށީގެްނވާ މުއްދަތެްއގެ ެތރޭގައި ރަނަގުޅ 
ނުކުރެވޭނެ ކަމެްއކަމުަގއިާވނަމަ، ނުވަތަ ރައްކާތެިރ ކަމެއްކަމުަގިއ 

 ނުވާނަމައެވެ.
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އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ގެއްލުމުެގ  )ނ(  
 ބިގެނެއްނުެވއެވެ.ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލި

ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތަކީ މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްަބސްވުެމއްެގ ދަށުން  (1)   
 ލިބިގަންނަ އިތުރު ޚިދުމަތެއް ކަމުގަިއވުން؛ އަދި 

މުދާ ގަންނަ ފަރާތަށް އެ ޚިދުމަތަކުން ލިބޭ އެއްޗެއް އަނބުރާ  (2)   
 ރައްދުކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފައިުވން.

 

 ބާބު ހަވަނަ 
 މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް 

 
ފަރާތުންނާިއ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން މުދާ ވިްއކުމުަގއި ނުވަަތ  މުދާ ވިއްކާ  .33 ތަފާތުނުކުރުން 

 ޚިދުމަތްދިނުމުގައި، ަވކި ފަރާތެއް ނަހަމަގޮތުަގއި ތަފާތުކޮށްެގންނުވާނެއެެވ.
 

ނުވަަތ  އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެިއން ކަމެއް ކުރުމުގައި، މުދާ ވިއްކާ )ހ(  .34 އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލުތައް 
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން މުދާ ވިއްކުމުަގއި ުނވަތަ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި، ބާުރެގ 
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ގަދަަކމުން ނުވަތަ އިންޞާފުވެރިޫނން ވިޔަފާރީެގ 

 އެކަީށގެންނުވާ ޢަމަލެްއ އުކުޅުަތއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް
 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

 މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް މާކެޓްކުރުން؛ (1)   
 ؛މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން (2)   
މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމަށް  (3)   

އެއްބަްސވުމެްއވުން ނުވަަތ އެފަދަ މަޝްވަރާކުރުން، ުނވަތަ އެަފދަ 
 އެއްބަްސވުމެއް ތަންފީުޛކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއގެ ައގު މުދާ ގަތް ފަރާތުގެ ކިަބއިން ހޯދުމަށް  (4)   
 ؛މަސައްކަތްކުރުން 

 މުދާ ގަތް ފަރާތުގެ ކިބައިން މުދާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. (5)   
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ޢަމަލުތަކުގެ އިތުުރން މުދާ ވިއްާކ  )ށ(  

ފަރާތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން މުދާ ގަންނަ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތް 
ލިބިގަންނަ ފަރާތަކީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްެގ 

ގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ އެނޫން ސަބަބުން ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުމު
ސަބަބެއް މެދުވެިރވެގެން އެ ުމދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ުގޅިެގން އެ ފަރާތުެގ 
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ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ނުުކެޅދިފައިވާ ފަރާތެްއކަން އެނގިުހރެ އެ ފަރާތުެގ 
 ޙައްޤު ެގއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

 
ބެހެއްޓޭނެ މުދާ ނުވިއްކާ 

 ޙާލަތްތައް 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މުދާ ނުވިއްކާ   .35

 ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކަިއ  )ހ(  

 އެކަމެއް ަބޔާންކޮށް ަވގުީތގޮުތން މުދާ ނުވިއްކުން؛
މުދަލެއް ގަންނަން ައއި މީހާައށް އެފަހަރު އެކަީށގެންވާ އަދަަދކަށް އެ މުދަލެްއ  )ށ(  

 ؛ވިްއކާފަިއވުން
ގަނޑުކޮށް މުދާ ވިްއކާ ަފރާތެއްަގއި، އެފަރާތަކުން ާޢންމުކޮށް ވިްއކާ  )ނ(  

 އަދަދަށްވުރެ މަދު އަދަދަކަށް މުދާ ގަންނަން އެދުން.
 

މިނިސްޓްރީން އިސްތިސްނާކުާރ މުދަލެއް ފިޔަވައި އެހެން މުދަލެއް ވަކިން  )ހ(  .36 މުދަލުގެ އަގު ފެންނަން ހުރުން 
ވިްއކާނަމަ ނުވަތަ ގަނުޑކޮށް ވިްއކާނަމަ، އެ މުދާ ވިްއކާ ައގު، މުދަުލގަިއ 
ނުވަތަ މުދާ ގަންނަ މީހުންނަށް ފެންނަގޮތަށް އެތަނެއްަގއި ލިޔެފަިއ 

 ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.
ބޭނުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީން ިއސްިތސްނާކުރާ މުދާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 

އަގުގެ އިތުރުން އެހެން 
 ޝަރުޠާއެކު މުދާ ނުވިއްކުން 

އެ މުދަލަާކއެކު އެހެން ުމދަލެއް ގަތުން ، އެްއވެސް މުދަލެްއ ގަންނަމީހާ  )ހ(  .37
އަގު ދިނުުމގެ  ޝަރުޠުކޮށް، ނުވަަތ އެ މުދަެލއް ގަތުމަށްޓަަކއި އެ މުދަލެްއގެ 

 އިތުރަށް އެހެންކަމެއް ކުރުން ޝަރުޠުކޮށް މުދާ ވިއްަކިއގެން ނުވާނެެއވެ.
މުދާ އުފައްދާފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ިވއްކުމަށްޓަަކއި މުދާ ފޯރުކޮށްދީފައިާވ  )ށ(  

ފަރާތުން އެއް ވައްތަެރއްެގ ެއކަްއޗަށްވުރެ ގިނަ ތަކެތި އެްއކޮށް ނުވަތަ ެއްއ 
ގިނަ ާބވަތްތަުކގެ ތަކެިތ ެއއްކޮށް ބަންުދޮކށްފައި ިވއްކަްނ ބާވަތަށްވުރެ 

ނެރެފައިވާނަމަ ެއގޮތަށް އެ ަތކެތި ިވއްކުމަކަށް ުނވަތަ ަވކިްނ ގަންނަން އެޭދ 
މީހަކަށް، ަވކިން ގަންނަން ިލބެން ހުންނަ މުދަލެއް، އެހެްނ މުދަލަކާ ނުވަަތ 

 ދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.މުދާތަކަކާއެކު ބަންދުކޮްށގެން ވިްއކުމަކަށް މި މާއް
 

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ޝަރުޠުތައް 
 އެނގެން ހުރުން 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ އަގާިއ، ވަކި ޝަރުޠުތަެކްއގެ މަތިން ދޭ  )ހ(  .38

ޚިދުމަތެއްނަމަ، އެ ޝަރުުޠތައް ލިޔެފައި ފަސޭހައިން ފެންނާނެގޮތަކަށް 
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ޚިދުމަަތށް އެދޭ މީހާ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި ބަހައްަޓންވާނެެއވެ. ނުވަތަ 
ބޭނުންނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ޚިދުމަތްދޭ ތަނުން އެ މީހަކަށް 

 ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.
ޚިދުމަތަށް އެދި ފުރަންޖެހޭ ެއއްވެްސ ފޯމެއް ބޭރުބަހަކުން ޮއތްނަމަ، އެ ފޯމު  )ށ(  

 ކުރެވޭގޮތަށް ޚިުދމަތްދޭ ތަނުގައި ފުރުމާބެހޭ ހުރިހާކަމެއް ދިވެހި ބަހުންވެސް
 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ވިްއކުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓްކޮށްފަިއ، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުަފއްދާފައި ހުންނަ، ނުވަތަ   .39 މުދަލުގައި ލޭބަލްކުރުން 
ކާބޯތަކެީތެގ ޕެކެޓްކޮށް ުނވަތަ ދަުޅގައި ނުަވތަ ފުޅީަގއި ުނވަތަ ފޮށީަގއި ަބންދުކޮށްފައިވާ 

ބާވަތްތަުކގަިއ، ެއއީ ކޮންބާވަެތއްގެ ެއއްެޗއްކަމާިއ، އޭަގއި ިހމެނޭ ބައިތަކާިއ، ބަރުދަން 
ނުވަތަ މިންވަރު، އަދި އުފެްއދި ތާރީޚާއި، އެ އެއްެޗއް ބޭނުންކުރުމަށް މުއްދަތެއް 

އެއްޗެއްނަމަ، ަވކި ގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ، ކަނޑައެޅިަފިއވާނަމަ އެ މުއްދަތާއި
ބޭނުންކުރަންޖެހޭގޮތް، އެ ތަކެތީގައި ނުވަތަ އެ ތަކެތި ބަްނދުކޮށްފައިވާ ދަޅު، ފުޅި، 
ޕެކެޓް ނުވަތަ ފޮށީގަިއ، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ަގވާއިުދަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮތަްށ 

 ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެެއވެ.
 

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ނުވަތަ 
 ތި ނުވިއްކުން ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެ 

ބޭނުންކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަ ތަކެތި، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު   .40
ވިްއކުމަށް ބެހެއްޓުމާިއ، ހަލާުކވެ ނުވަަތ ނުބަިއވުމުގެ ސަބަުބން އިންސާނުން ކެއުމަްށ 

ބަހައްޓަިއގެްނ ނުވަތަ ބުއިމަށް ނުވަތަ ބޭނުްނކުރުމަށް އެކަީށގެންނުވާ ތަކެތި ވިްއކުމަށް 
 ނުވާނެެއވެ.

 
    މުދަލެއް ވިްއކިކަުމގެ ރަސީެދއް، ުނވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިންަކމުގެ ރަސީދެއް ހޯދުމަށް   .41 ރަސީދު ދިނުން 

އެ މުދަލެއް ގަންނަ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، 
ތިރީގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަސީދެއް މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން 

 މުދާ ގަންނަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
 ؛މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ނަމާއި، އަދަދާިއ، ބާވަތް  )ހ(  
 ؛މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ައގު  )ށ(  
 ؛މުދާ ވިއްކި ުނވަތަ ޚިދުމަތް ދިން ތާރީޚް )ނ(  
 މުދާ ވިއްކި ފަރާތުެގ، ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. )ރ(  
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 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 

 
ރައްކާތެރިކަމުގެ ނުވަތަ އެހެނިހެން 

 މިންގަނޑުތައް 
ވިްއކާ މުދަލެއް ނުވަތަ ދެޭވ ޚިދުމަތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުެގ  )ހ(  .42

ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ އެހެްނ ނުވަތަ އެހެނިހެން މިންގަނޑުތައް މިނިސްޓްރީން 
 އިދާރާއަކުން ކަނޑަައޅަންވާެނެއވެ.

ވަކި މުދަލަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ތަފާތު މިންގަނޑުތައް  )ށ(  
 ކަނޑައެޅުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

މުދަލެއްގެ ރައްކާތެިރކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއަޅަްނާވނީ އަންނަނިވި  )ނ(  
 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.ކަންކަން 

މުދާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް، ނުވަތަ މުދާ އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާ  (1)   
މާއްދާތައް، ނުވަތަ މުދާ އުފައްދާ ގޮތް ނުވަތަ އުފެއްދުމުގެ މަރުޙަލާ، 
ނުވަތަ މުދަލުގެ ިޑޒައިން، ުނަވތަ މުދާ ޕެކޭޖްކުރެވޭ ގޮތް ުނަވތަ މުދާ 

  ހުންނަންވާނެ ގޮތް؛އުފައްދާ ނިންމާއިރު އެ މުދަލެއް
 މުދާ އުފައްދާއިރު ނުވަތަ އުފެއްދުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ޓެސްޓްުކރުން؛ (2)   
މުދަލުގައި ހުންނަންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް، ފާހަގަތަްއ ނުވަތަ  (3)   

 ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޭޅޮގތުން ހުންނަންޖެހޭ އެންގުންތަްއ.
ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ރައްކާެތރިކަމުގެ ނުވަަތ ވިްއކާ މުދަލެއް ނުވަތަ ދެޭވ  )ރ(  

އެހެނިހެން މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާފައިުނވާނަމަ، މުދާ ވިްއކާ ފަރާތުން 
ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، އެ މުދަލެއް ވިްއކުމުަގއި ުނވަތަ ޚިދުމަތެްއ 
 ދިނުމުގައި، އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެްނާވ މިންވަރަކަށް

ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ މިންގަނޑަކަށް އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ިޚދުމަތެއް ފެތޭތޯ 
 ބަލަންވާނެއެެވ.

 
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ 

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 
ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މިްނގަނޑުތަކާ ޚިލާފުާވގޮތަށް  42މި ޤާނޫނުގެ   .43

އެްއެވސް މުދަލެއް ވިއްަކއި ނުަވތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަކީ އެްއވެސް ފަރާތަކުން 
 މަނާކަމެކެވެ.

 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކަގއި، ިވްއކާ މުދަލެއް ުނވަތަ ެދވޭ ޚިދުމަތެއް މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .44 ދިފާޢު 

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާުފވެފަިއވާކަމަކަށް ނުބެލެެވެއވެ. 43
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އެހެން ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން އެ ޚިލާފުވުމެއް އުފެދިފަިއވަނީ  (1)   
 ކަނޑައަޅާަފިއވާ މިންގަނޑަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ކަމަށްވުން؛

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  42އެ ޚިލާފުވުެމއް އުފެދިފައިވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  (2)   
 ކަނޑައަޅާަފިއވާ މިންގަނޑުތަާކ ނުގުޅޭ ކަމަކާ ގުިޅގެން ކަމަށްވުން.

ކަނޑައަޅާަފއިވާ ަކމަކާ ޚިލާފުވެގެން ބެލޭ މައްސަލައެްއގަިއ، މުދާ މި ބާބުގައި  )ށ(  
ވިްއކާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން އެ މުދަލެއް ިވއްިކއިރު ނުވަަތ 
ޚިދުމަތެއް ދިންއިރު، މިންގަނޑަކާ ޚިލާފުވެފަިއވާކަން އެނުގމަކީ އެކަށީގެްނާވ 

ނަމަ، މި ބާބުގަިއ ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ކަމެއްކަުމގައި ުނވާކަމަށް ާސބިތުކޮށްދީފި
 މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވީ ކަަމަކށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 
މުދާ ވިއްކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް 

 ދިނުން މަނާކުރުން 
ވިްއކާ ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ދެވޭ ވަކި ޚިދުމަތަކީ ރަްއކާެތރިނޫން މުދަލެއް  )ހ(  .45

ހިނދެއްގައި، އެ މުދަލެްއ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެ 
ވިްއކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއ ދިނުން މަނާކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
މި މާއްދާގެ ދަށުން މުދަލެއް ވިއްކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުން މަނާކުރާނަމަ،  )ށ(  

 އެކަން ދިވެހިސަުރކާރުގެ ގެޒެުޓގައި އިޢުލާންކުރަންވާެނއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިުނން މަނާކުރުމަށް  )ނ(  

އަންގާ އެްނގުމުގަިއ އަންަނނިވި ކަންކަްނ ކުރުމަށް ެއންގުމުގެ ބާުރ 
 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ؛ވިްއކުމަށް ބަހައްޓާފަިއވާ މުދާ ނެގުން (1)   
 ؛ޚިުދމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓުުވންމުދަލެއް ވިްއކުން ނުވަތަ  (2)   
މުދަލެއް ިވއްކުން ުނވަތަ ޚިުދމަތެއް ދިނުމަށް ކުރެވޭ އިްޝތިހާރުތައް  (3)   

 ނެގުން ނުވަތަ ހުއްުޓވުން؛
އެ މުދަލަކާ ނުވަތަ އެ ޚިދުަމތަކާ ގުިޅގެން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު  (4)   

 ؛ދިނުން
 ؛ނުވަަތ ޚިދުމަތެއް ރަނގަޅުކުރުންމަނާކޮށްފައިވާ މުދަލެއް  (5)   
މަނާކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ގަެނފައިވާ ުނވަތަ ޚިދުމަތެއް ޯހދާފައިވާ  (6)   

 ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ފަިއސާއިން ބަެއއް ރައްދުކޮށްދިުނން.
މި ބާބުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުަތކާ ޚިލާފުވާ މުދަލެއް ނުވަތަ  )ރ(  

ޚިދުމަތެއް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެތެރެކޮްށގެން ނުވާެނއެެވ. މި މާއްާދެގ 
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ބޭނުމަށްޓަކައި، އެހެން ޤާނޫނަުކން ނުވަތަ ގަާވއިދަކުން ރެިގއުޭލޓްކުރާ މުދަލެއް 
 .ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އިސްތިސްާނވެގެްނވެެއވެ

 
       ޢާންމުގޮތެއްަގއި އެ މުދަލަކުން ލިބެންވާ ރައްކާތެރިަކން ނުލިބޭނަމަ،  )ހ(  .46 މައްސަލަޖެހިފައިވާ މުދާ 

 އެ މުދަލަކީ މައްސަލަޖެހިފައިާވ މުދަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކިއ، ޢާންމުގޮތެްއަގއި މުދަލަކުން ލިބެންާވ  )ށ(  

އަންަނނިވި ކަންކަްނ  ،ނުލިބޭ މުދަލެއްކަމުަގއި ބެލުމުގައި ރައްކާތެރިކަން 
 ހިމެނޭގޮތަށް، އެ މުޢާމަލާތެއްެގ ވަށަިއގެންވާ ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެެއވެ.

 މުދާ މާކެޓްކޮށްފައިވާ ގޮތާިއ، މުދާ މާކެޓްކޮށްފައިވާ ބޭނުން؛ (1)   
 މުދާ އިޝްތިހާރުކޮށްފައިވާ ގޮްތ؛ (2)   
ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މުދަލުގައިވާ އިރުޝާދުތަްއ ނުވަތަ މުދާ  (3)   

 ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނކަން؛
 ޢާންމުކޮށް އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮްތ؛ (4)   
 މުދާ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ަވގުތު. (5)   

 
މައްސަލަޖެހިފައިވާ މުދަލަކާ 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ގުޅިގެން 
މައްސަލަޖެހިފައިވާ މުދަލެއް ގަތުމާ ގުިޅގެން ލިބޭ ގެއްުލންތަކަށް ބަދަލު ހޯދުމަށް   .47

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ަޙއްޤު އެ މުދަލެއް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
 

މައްސަލަޖެހިފައިވާ މުދަލަކާ 
 ގުޅިގެން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާ 

މުދަލަާކ ގުިޅގެން ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ިޒންމާ ނަގަންވާނީ މައްސަލަޖެހިފައިވާ  )ހ(  .48
 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެެރިއން ފަރާތަކުންނެވެ.

 މުދާ އުފައްދާފައިވާ ފަރާތް؛ (1)   
         މުދަލުގައި ޖަހާފަިއވާ ފާހަަގއެއް ުނވަތަ ލޭބަެލއްެގ ސަބަބުން  (2)   

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަާރތް؛އެ ފަރާތަކީ މުދާ އުފެއްދި ފަރާތްކަމަށް 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ުމދަލެއް ދިވެހިރާއްެޖއަށް އެތެެރކޮށްފައިާވ  (3)   

 ؛ފަރާތް
 މުދާ ވިއްކާ ފަރާތް. ( 4)   
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ިމ ބާބުގެ ދަށުން  )ށ(  

އެކަކަްށ  ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލުމައްސަލަޖެހިފައިވާ މުދަލެއްގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ 
ވުރެ ގިނަ މީހުން ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތެއްަގއި، އެކަުމގެ ޒިންމާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް 

 ވަިކވަކިން ނުވަތަ އެްއކޮށް ނަގަންވާެނއެވެ.
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މައްސަލަޖެހިފައިވާ މުދަލަކާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެްއގަިއ، އެކަެމއްެގ   .49 ދިފާޢުތައް 
ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކުން އަންނަނިވި ކަްނކަން ސާބިތުޮކށްދީފިނަމަ، އެ މުދަލެއްެގ ޒިންމާ 

 ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ެގއްލުމަަކށް އެފަރާތަކުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
މުދަލުގައިވާ މައްސަަލއަކީ ެއހެން ޤާނޫނަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  )ހ(  

 އުފެދިފައިވާ މައްސަަލއެއް ކަމުަގއިުވން؛ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން 
 އެްއވެސް އިެރްއގައި މަްއސަަލޖެހިފައިވާ މުދަލެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވުން؛ )ށ(  
 މުދާ ފޯރުކޮށްދިން އިރު މުދަލުގައި މަްއސަލަެއއް ޖެހިފައިނުުވން؛ )ނ(  
މުދަލެއްގަިއ އެއިެރއްގެ ފަންނީ އަދި ސަިއންޓިފިކް މަޢުލޫމާތު ހުރިގޮތުން އެ  )ރ(  

މައްސަލަޖެހިފައިވާކަމަށް، ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގައި ބެިލކަމުގަިއވިަޔްސ 
 ނޭނގުން.

 
ވިްއކާ މުދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން، މުދާ ވިއްާކ  )ހ(  .50 ސީދާ އިޝްތިހާރުކުރުން 

އިޝްތިހާރުކުރުމުެގ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ހިންގާ ސީދާ 
 ޙަރަކާތްތައް ބަލައިުނގަތުމުގެ ަޙއްޤު، ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އަންނަިނވި ގޮތްތަުކގެ ެތރެއިން ގޮަތކަްށ  )ށ(  
 އެކަން ކުެރވިދާނެެއވެ.

 ސީދާ ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި އެ ބަލައިނުގަތުން؛ (1)   
އެމީހަކު ަކއިރިއަްށ ސީާދ ައއިސް ހިންާގ އިޝްިތހާރުކުރުމުގެ  (2)   

 ؛ޙަރަކާތްތައް ހުއްުޓވަން އެްނުގން
އެމީހަކު ކައިރިއަށް ސީދާ ައއިސް ކުރާ ނުވަތަ ހިންގާ ޙަރާކަތްތައް  (3)   

ފިޔަވަިއ، މުވާސަލާތީ ނުވަަތ އެނޫންވެސް ަވސީލަތެއް މެދުވެރިކޮްށ 
 ކްކުރުން.ހިންގާ ސީދާ ޙަރަކާތްތައް ބްލޮ 

( ަވނަ ނަންބަރުގައި 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ޢަމަލުުކރުމަށް މުދާ ގަންނަ ފަރާތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް 
ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެދިއްެޖނަމަ، އެ އިންތިޒާމުތަްއ ެއަކށީގެންާވ ައވަްސ 

ވިއްކާ ުނވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި މުާދ 
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ގޮތަކަށް މުދާ  )ރ(  
ގަންނަ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބި ގަންނަ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް 

ުނވަތަ ޗާރޖެއް މުދާ ވިްއކާ ނުވަަތ އެދޭ ޙާލަތުަގއި، އެކަމަށް އެްއެވސް ފީއެއް 

 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ނަގައިެގން ނުވާނެއެވެ.
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ސީދާ އިޝްތިހާރުކުރުމާ ގުޭޅޮގތުން މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް  )ބ(  
ދޭ ފަރާތްތަކުން ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންކަމާިއ، އެނޫްނވެސް ކަާމގުޅޭ އުސޫލުތަްއ، 

  ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
 

 އަށްވަނަ ބާބު 
 އިންޞާފުވެރިނޫން ޢަމަލުތައް 

 
ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ 

އޮޅުވާލުމަށް ބުނާ ބުނުން ނުވަތަ 
 އިޝްތިހާރުކުރުން 

މުދާ ވިއްކާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ބަހުން ނުވަތަ ޢަމަލަކުން ވިޔަްސ،   .51
ވިއްކުުމގަިއ ނުވަތަ ޯފރުކޮށްދިނުމުގައި ުނވަތަ ޚިުދމަތް ދިނުމުގައި ނުވަަތ މުދާ 

 އިޝްތިހާރުކުރުމުަގއި އަންނަިނވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަެމކެވެ.
އޮޅުންއަާރގޮތަށް ނުވަތަ ޙަީޤޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ުނވަތަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް،  )ހ(  

ުނވަަތ  ،ވަތަ ޚާއްަޞ ސިފަތައްނު  ،ުނވަތަ އުފެއްދި ގޮތް  ،މުދަލެއްގެ ާބވަތް
ނުވަަތ  ،ފެންވަރު، ނުވަތަ ވަކިކަެމްއ ކުރުމަށް އެކަށީގެްނވާ ިމންވަރު

 ލިބެންހުރި އަދަދު ބަޔާންކުރުން ނުވަތަ އިޝްތިހާރުކުރުން؛
އޮޅުންއަާރގޮތަށް ނުވަތަ ޙަީޤޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ުނވަތަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް،  )ށ(  

ނުވަތަ ފެންވަރު، ނުވަަތ  ،ނުވަަތ ޚާއްޞަ ސިފަ ،ޚިދުމަތެއްގެ ބާވަތް
ވަކިކަެމއް ކުރުމަށް ެއކަީށގެންވާ މިންވަރު ަބޔާންުކރުން ނުވަތަ 

 ؛އިޝްތިހާރުކުރުން
      އޮޅުންއަާރގޮތަށް ނުވަތަ ޙަީޤޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ުނވަތަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް،  )ނ(  

މުދަލެއްކަަމށް ބަޔާންކުރުްނ އެ މުދަލަކީ އާ ުނވަތަ ކުރިން ބޭނުންކޮށްފައިނުވާ 
 ނުވަތަ އިޝްތިހާރުކުރުން؛

އޮޅުންއަާރގޮތަށް ނުވަތަ ޙަީޤޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ުނވަތަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް،  )ރ(  
މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއެގ އަގު ހެޮޔެވއްޖެކަމަށް ބަޔާންކުރުން ނުވަަތ 

 އިޝްތިހާރުކުރުން؛
ޙަޤީަޤތް އޮޭޅގޮތަށް ނުވަތަ ޙަޤީޤަާތ ޚިލާފަށް، މުދާ އޮޅުންއަާރގޮތަށް ުނވަތަ  )ބ(  

ވިްއކާ ފަރާތަކީ ުނވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކީ، ަވކިފަރާތެްއގެ ުރހުން ލިބިފައިވާ، 
ނުވަތަ ަވކި ފަރާތަކާ ގުިޅފައިވާ ފަރާތެްއކަމަށް ބަޔާްނކުރުން ނުވަަތ 

 ؛އިޝްތިހާރުކުރުން
އޮޅޭގޮތަށް ުނވަތަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް، އޮޅުންއަާރގޮތަށް ނުވަތަ ޙަީޤޤަތް  )ޅ(  

މުދަލެއްގެ ގެރެންީޓއިން ނުަވތަ ވޮރަންޓީއިން ލިބޭ ފައިދާތައް ބަޔާންކުރުްނ 
 ނުވަތަ އިޝްތިހާރުކުރުން.
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 ،މުދާ ވިްއކާ ފަރާތަކުން ުނވަަތ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، އަްނނަނިވި ކަންކަން  )ހ(  .52 ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 
ކުމުަގއި ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މުދާ ވިއް

 ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
     ވިްއކާ މުދަލަކާ ގުިޅގެން، ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުިޅގެން  (1)   

 ،ނުވަތަ މުދާ އުފެްއދި ގޮތް ،އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ބާވަތް
ނުވަތަ ފެންވަރު،  ،ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ ގޮތް، ުނަވތަ ޚާއްޞަ ސިފަތައް 
ުނވަތަ ލިބެންހުރި  ،ނުވަތަ ވަިކކަމެއް ކުރުމަށް ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރު

 ؛އަދަދާ ގުޭޅގޮތުން، ޙަޤީޤަތް ޮއޅޭގޮތަށް ެއްއވެސް ކަމެއް ކުުރން
ސިަފއަާކ ގުިޅގެން ވިްއކާ މުދަލެއް ުނވަތަ ޭދ ިޚދުމަތެއްގެ ާޚއްޞަ  (2)   

ޤަބޫލުނުކުރެވޭފަދަ ނުވަތަ އޮުޅންއަރާފަދަ ގޮތަކަްށ މަޢުލޫމާތު ދިނުން 
ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ގަންނަ ުނވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް އެނގިފައި 
އޮންނަންވާނެ މަޢުލޫމާތެއް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުުމގެ ނިޔަތުަގއި ފޯރުކޮށް 

 ؛ނުދިނުން
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް އެ މުދަލެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ  މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ (3)   

ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެފަރާތަކަށް  ލިބިފަިއވާ ުނރަނގަޅު 
މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް ނުވަތަ އަރާފަިއވާ ޮއޅުމެއްެގ 
ސަބަބުންކަން މުދާ ވިއްކާ އަދި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އެނގިހުރެ، 

 ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދިނުން.އެކަމެްއގެ 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މުދާ ވިްއކާ ފަރާތެްއެގ  )ށ(  

ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި، އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެްނ 
 ކުރުމަކީވެސް މަނާކަމެެކވެ.

 
 ،ފަރާތަކުން ުނވަަތ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، އަްނނަނިވި ކަންކަން މުދާ ވިްއކާ  )ހ(  .53 ބެއިޓް އެޑްވަޓައިސިންގ

މުދާ ވިއްކުމުަގއި ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 
 ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އެ އިޝްތިހާރެްއގަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ، ، އިޝްތިހާރުކުރެވޭ އަުގގައި  ( 1)   
ުނވަަތ ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެކަން ެއނގިހުރެ މުދާ ނުވިއްކޭނެކަން 

 ؛އިޝްތިހާރުކުރުން
މުދާ ވިްއކާ ުނވަތަ ޚިދުމަތްދޭ މާކެޓްގެ ޒާތަށާިއ، އިޝްތިހާރުގެ ޒާތަށް  (2)   

ބަލާއިރު، އިޝްތިހާރުކުރެޭވ އަުގަގއި، އެ އިޝްތިާހރެއްަގއިާވ 

މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި، ެއކަށީގެްނވާ އަދަދަކަށް ެއ މުދާ 
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ވިދާނެކަމަށް ނުވަތަ އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި އެ ިޚދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެ
ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ބެލުމަށް އެކަށީގެްނވާ ސަބަބެްއ ނެތި 

 އިޝްތިހާރުކުރުން.
       މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އިޝްތިހާރުޮކށްފައިވާ ގޮތަށް  )ށ(  

އެ މުދަލެއް ުނވަތަ ޚިދުމަތެްއ އެހެން ފަރާތެއް މެުދވެރިކޮްށ ިވއްކުމަށް މުާދ 
ވިްއކާ ފަރާތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އަދި މުދާ 
ގަންނަ ފަރާތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެކަމަށް 

ކޮށްފަިއވާ ޢަމަލެއް ކުީރ އިންކާރުކުރާނަމަ، ިމ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން މަނާ
 ކަމުގަެއއް ނުބެލެވޭެނއެވެ.

  
ހަދިޔާ، ފައިސާ ނުވަތަ ހިލޭ ދޭ 

 ތަކެތި 
މުދާ ވިއްކާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، މުދާ ވިއްކުމުަގއި ނުވަަތ  )ހ(  .54

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ހަދިޔާއެއް ުނވަތަ ފައިސާެއްއ 
ތަ ހިލޭ އެއްވެސް ެއއްެޗއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ނުވަ

އެއްބަްސވުމަށްފަހު، އެފަދައިން އެއްބަްސވެފަިއާވގޮތަށް އެ އެްއޗެއް ނުދިނުމަީކ 
 މަނާކަމެކެވެ.

މުދާ ވިއްކާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، މުދާ ވިއްކުމުަގއި ނުވަަތ  )ށ(  
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ހަދިޔާއެއް ުނވަތަ ފައިސާެއްއ 
ނުވަތަ ހިލޭ ދިނުމަށް ބުނެފައިވާ އެްއެޗއް ނުވަތަ އެޫނންވެސް އެފަދަ 

ވާނަމަ ުނވަތަ ޚިދުމަތެްއ ޢިނާޔަތެއް ދޭ ގޮތަށް މުދާ ވިއްކާަފއި
ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ، ެއކަށީެގންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި އެ ހުށަހެޅުމަކާ 

 އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، މި މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފުވީ ކަމުަގެއްއ  )ނ(  

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.
ފައިާސއެއް ނުވަތަ ހިލޭ އެްއވެސް ެއްއޗެްއ ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ުނވަތަ  (1)   

މިފަދަ ޢިނާޔަތެއް ދެވިފައިނުަވނީ، ބާރުނުފޯރުވޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން 
 ކަމަށްވުން.

ހަދިޔާއެއް ުނވަތަ ފައިާސއެއް ނުވަތަ ހިލޭ އެްއވެސް ެއްއޗެްއ ނުވަތަ  (2)   
ފިޔަވަޅު  މިފަދަ ޢިނާޔަތެއް ދެވިފައިނުަވނީ، އެކަީށގެންވާ މިންވަރަށް
 އެޅުމުންވެސް އެކަމެއް ޙާޞިުލނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވުން.
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މުދާ ވިއްކާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، މުދާ ނުވިއްކޭނެކަްނ  )ހ(  .55 ފައިސާ ނެގުން 
ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެކަން އެނގިހުރެ، އެ މުދަލެއް ވިްއކުމަްށ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފައިސާ ނަގަިއގެން ނުާވނެއެވެ.ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް 
މުދާ ވިއްކާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، ގަންނަ މުދަލަކާ ތަފާތު  )ށ(  

މުދަލެއް ނުވަތަ ބަަލއިގަންނަ ޚިދުމަތަކާ ތަފާތު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެކަްނ 
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފައިސާ އެނގިހުރެ، އެ މުދަލެއް ވިްއުކމަށް ނުވަތަ 

 ނަގަިއގެން ނުވާނެެއވެ.
 

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 އިންޞާފުވެރިނޫން މާއްދާތައް 

 
މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި، މުދާ ވިއްކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްދޭ   .56 މި ބާބު ހިނގާ ދާއިރާ 

ނޯިޓސް،  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއްަބސްވުންތަާކއިފަރާތްތަކުގެ ަޙއްޤުތަކާިއ، ޒިްނމާތައް 
 ނުވަތަ އެނޫްނވެްސ އެންގުންތަުކގެ މަްއޗަށް މި ބާބު ހިނގާނެއެވެ. ،ލިޔެކިޔުން 

 
އިންޞާފުވެރިނޫން އެއްބަސްވުން، 

ނޯޓިސް އަދި އެންގުމެއްކަމަށް 
 ބެލުން 

ުނވަތަ  ،ެއްއބަސްވުމެްއގައި ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ   56މި ޤާނޫނުގެ   .57
ނުވަތަ އެނޫންެވސް އެންގުެމއްަގއި ހިމެޭނ  ،ނުވަަތ ލިޔެިކޔުމެއްަގއި ، ނޯޓިސްއެްއަގއި

ޝަރުޠަކީ ނުވަތަ މާއްދާއަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ިއންޞާފުވެރިނޫން ނުވަތަ 
 ވެ.ބުއްދި ޤަބޫލުނުކުރެވޭފަދަ ަޝރުޠެއް ނުވަތަ މާއްާދއެއްކަމަްށ ބަލަންވާނެއެ

އެހެން  ،އެ މުދަލެއް ގަންނަ ފަރާތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތް ފިޔަވައި  )ހ(  
 ފަރާތަކަށް ބޮޑަށް މަންފާވާ ގޮަތށް ހުރުން؛

މުދާ ވިއްކުމުގެ ުނވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި ުނވަތަ  )ށ(  
ޚިދުމަތް ހޯދާ އެއްބަްސވުމުަގއި ހިމެނޭ މާއްދާގެ ސަބަބުން މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ 

 ؛ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ެގއްލުންވުން 
މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ުގޅިގެން އޮުޅވާލަިއގެން ނުރަނަގޅު މަޢުލޫމާތެއް  )ނ(  

އެ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް  ،ދީފައިވަނިކޮށް 
 .ހޯދާ ފަރާތަށް ގެއްލުންވުން

 
އިންޞާފުވެރިނޫން މާއްދާއާ 

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހުން 
މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި، މުދާ ވިއްކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްދޭ   .58

ނުވަަތ  ،ނޯިޓސް، ލިެޔކިޔުން ،ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހެދިފައި ހުންނަ އެއްބަްސވުންތަާކއި
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އެންގުންތަުކަގއި ހުންނަ އިންޞާފުވެރިނޫން މާއްދާތަކާ ެއްއގޮތަށް މުދާ އެނޫންވެސް 
 ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 
އިންޞާފުވެރިނޫން މާއްދާކަމުގައި 

 ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް 
މުދާ ވިއްކާ ުނވަތަ މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި،  )ހ(  .59

ޚިދުމަތެއްދޭ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހެދިފައި ހުންނަ އެއްބަސްުވން، ނޯޓިސް، 
ނުވަތަ އެނޫންެވސް އެންގުންތަުކގައި ހުންނަ މާއްދާތަކަީކ  ،ލިޔެކިޔުން 

އިންޞާފުވެރިނޫން މާއްާދއެްއަކމުގައި ބެެލވޭނީ، ހެޮޔ ނިަޔތުގެ މަބްދައުާއ 
ބުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުވާ ޙައްޤުތަާކިއ ޚިލާފަށް، އެ މާއްދާއެްއގެ ސަބަ

ޒިންމާތައް، މުދާ ިވއްކާ ުނވަަތ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށްވުރެ ބޮޑަށް މުދާ 
ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ގެއްލުްނވާ ގޮތަްށ 

 މާނަކުރެވޭނަމައެެވ.
އަންަނނިވި ކަންކަމަށް އިންޞާފުވެރިނޫން މާއްާދއެްއަކމަށް ކަނޑައެޅުުމގައި  )ށ(  

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.
 އެ މުޢާމަލާތެއްގައި ިވއްކާ މުދާ ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ބާވަްތ؛ (1)   
އެ ެއއްބަސްވުެމއް ނުވަތަ ނޯިޓހެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ުނވަތަ ެއންގުމެއް  (2)   

 ؛އެންިގއިރު، ވަށަިއގެންވާ ކަންކަން
ނޯޓިސް ނުވަތަ ލިޔުން ނުވަތަ އެންގުމުަގއި އެއްބަްސވުން ނުވަތަ  (3)   

 ހިމެނޭ އެހެނިހެން މާއްދާތައް؛
އެ މާއްދާެއއް ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ ބާރު މުދާ  (4)   

 ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރު؛
އެފަދަ ެއހެނިހެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ހަދާފައިވާ  (5)   

 އެއްބަްސވުންތައް ުނވަތަ ކޮށްަފއިވާ މުޢާމަލާތްތައް؛
އެއްބަްސވުމުަގއި ސޮިއކުރުމުަގއި، މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް  (6)   

ލިބިގަންނަ ފަރާތަކުން މުދާ ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ 
 މިންވަރު.ހުނަރަށް ނުވަތަ ލަފަޔަށް ބަލާފައިވާ ، އިރުޝާދަށް

އެއްބަްސވުމެްއ ނުވަތަ ނޯޓިެހއް ނުވަަތ ލިޔުމެއް ުނވަތަ ެއންގުމެއް ުނވަތަ  )ނ(  
 ،އެއިން ިލޔުމެްއގެ ބަެއއް އިްނޞާފުވެރި ނޫންކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ

އަންނަނިވި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޯޓަްށ 
 ލިބިގެންެވއެވެ.
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އެ ެއއްބަސްވުެމއް ނުވަތަ ނޯިޓހެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ުނވަތަ ެއންގުމެއް  (1)   
ނުވަތަ ެއއިން ލިޔުމެްއެގ ބައެއް އިންޞާފުވެިރ ނޫންކަމަށް 

 ކަނޑައެޅުްނ؛
ެއންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްކަަމށް ކޯޓަށް  ،އެ ވަގުތާ ޙާލަތަށް ބަލައި (2)   

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އަންނަނިިވ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން ިއތުރު ކޯޓު 
 ؛އަމުރެއް ނެރުން

    i.   ްމުދާ ގަންނަ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށ
ފައިސާ އަނބުާރ ރައްދުކޮށްިދނުމަށް ނުވަތަ ެއ މުދަލެްއ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް؛އަލުން 
    ii.   ްމުދާ ގަންނަ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށ

 ؛ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަަގއިދިނުމަށް
    iii.   ްމިފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަށް މުދާ ވިއްކާ ފަރާތ

ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަްށ 
 .އެންގުން

 
މުދާ ވިއްކުމަށް ނުވަަތ ފޯރުކޮށްދޭން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްދިނުމަށް ހުންނަ   .60 ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ 

ުނވަތަ އެްނުގންތަކުގައި ހުންނަ ޒިންމާ  ،އެއްބަްސވުންތަްއ، ނޯޓިސްތަްއ، ލިޔެކިޔުންތައް 
ކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ޒިންމާާވން ނުޖެހޭގޮތަށް، ނުވަތަ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަްއ 
ނުލިބޭގޮތަށް ހުންނަ މާއްދާތަކަކީ އިންޞާފުވެރި ާމއްދާެއްއކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުެގ 

 ންނެވެ.ޒިންމާ އުފުލާނީ މުދާ ވިއްކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތު
 

އިންޞާފުވެރިނޫން މާއްދާއަކާ 
 ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެންގުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލއެްއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އިންޞާފުވެރިނޫން މާއްދާއަާކ   .61
ގުިޅގެން އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް، އެ މައްސަލައެއް ބަާލ 

މާއްދާއެއްކަމަށް ފެންނަ މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ފަރާތަށް އިންޞާފުވެރިނޫން 
 މުދާ ިވއްކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އެންގިދާނެއެެވ. ،ޖަވާބުދާރީވުމަށް

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 
 އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން ކުރެވޭ ވިޔަފާރި 

 
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން ކުރެވޭ 

 ވިޔަފާރި ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތް 
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީާއއެއް މެުދވެރިކޮށް ވިްއކާ މުދަލާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މި ޤާނޫނު   .62

 ހިނގާނެއެވެ.
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އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން 
ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ނުވަތަ 

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
 އުސޫލު 

މުދަލެއްަގއި ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގެ ދެ ވަނަ ބާބު އަދި ތިން ވަނަ ބާބުގައި  )ހ(  .63
ޚިދުމަތެއްގައި ފުރިހަމަވާންެޖހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރުޠުތަކުެގ 
އިތުރަށް، މަދުެވގެން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް އިލެްކޓްޯރނިކް ޒަީރއާއިްނ 
މުދާ ވިއްކުމުަގއި ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި މުދާ ގަންނަ ފަރާތަށް ނުވަތަ 

  ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެެވ.ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
 މުދާ ވިއްކާ ފަރާތް ނުވަތަ ޚިުދމަތްދޭ ފަރާތުގެ ނަން؛ (1)   
މުދާ ވިއްކާ ފަރާތް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ  (2)   

 ؛ނަންބަރު
މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ައުގގެ އިތުރުން، އެ މުދަލެއް  (3)   

 ޚިދުމަތަކަށް އިތުރު ފީެއއް ނުވަތަ ޗާެޖއް ނަގާނަމަ ެއކަން؛ނުވަތަ 
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަީރާއއިން މުދާ ގަތުމަށްފަހު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  (4)   

             ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ ހުށަހެޅުމެއް ކެންސަލްކުރުމަށް ނުވަތަ
 އެކަަމށް ލިބޭނެ އެ ހުށަހެޅުމެއް އަނބުރާ ގެނަުއމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ

 މުއްދަތު؛
ވިްއކާ މުދަލެއް ނުވަތަ ލިބޭ ޚިދުމަތެއްގަިއ އެއްެވސް  (5)   

  މައްސަލަެއއްވާނަމަ، މުދާ ިވްއކާ ފަރާތް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް 
އެ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްުދކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން މުދާ 
ގަންނަ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޚިދުަމތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިފަިއވާ ަޙއްޤު 

 ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެްސ، އަންނަނިވި  )ށ(  

 ބާވަތްތަުކގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްަޗކަށް މި މާއްދާއެއް ނުހިނގާނެެއވެ.
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯިރޓީން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ މާލީ  (1)   

 ވިޔަފާރިތަކުން، އިލެކްޓްރޯިންކ ޒަރީާއއިން ކުރާ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް؛
ޓިކެޓް ިވއްކުމުެގ  ބަސް، ނުވަތަ ފްަލއިޓް ނުަވތަ ދަތުރުފަތުރުގެ (2)   

 ؛ޚިދުމަތްތައް
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީާއއިން ކުިރނަމަވެސް ވަކި ކޮންޓްރެކްެޓއްެގ ދަށުން  (3)   

 ؛ގަންނަ މުދާ ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތްތައް
އެނޫންވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިުދގައި އިސްިތސްނާކުރާ  (4)   

 މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް.
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ޒަރީއާއިން ކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކް 
ވިޔަފާރި ނުވަތަ ދެވޭ 

 ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދު ހެދުން 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަީރއާއިން ުކރެވޭ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޭޅ  )ހ(  .64
 ގަާވއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ވީނަމަވެްސ، އެ ވިޔަފާިރއަީކ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  )ށ(  
ނުވަތަ ެއ ޚިދުމަތަކީ ވަިކ އިދާރާައކުން ރެިގއުލޭޓްކޮްށ ސުޕަަވއިްޒކުާރ 
ވިޔަފާރިެއއް ުނވަތަ ޚިދުމަތެއްނަމަ، އެ ވިޔަފާިރއާ ނުަވތަ ޚިދުމަތާގުޭޅ 
ގަާވއިދުތަްއ ހެދުމުގެ ބާރު ިލބިގެންވަނީ އެ ވިޔަފާރިެއއް ުނވަތަ ޚިދުމަތެްއ 

 ސުޕަަވއިްޒކުރާ އިދާރާއަކަެށވެ.ރެގިއުލޭްޓކޮށް 
 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 މިނިސްޓްރީގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވކި ބާވަެތއްގެ މުދަލެއް އެއިރަކު ލިބެންހުރި ގޮތަކުން، ުނވަަތ  )ހ(  .65 އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުން 

ާރއްޖޭަގއި ވިްއާކ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އެއިަރކު އޮންނަ ގޮތަކުްނ، 
މުދަލެއްގެ އަގު ކޮންޓްޯރލްކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްޭކނެ މިންވަރު 
ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެ މުދަލެްއ 
ވިްއކޭނެ މިންވަރު ކޮންޓްރޯްލުކރުމާއި، އެ މުދަލެއްގެ ައގު ޮކންޓްރޯލްކުރުމާއި، 

ރާއްޖޭގެ ެއިކ ސަރަޙައްދުތަކަްށ މުދާ އުފުލުމުގެ ޚަރަދަށް ބަލައި، 
ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަިއވާ އަގު ތަފާތުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ބޭނުންތެރިކަން އޮތްގޮަތކުން، ނުވަތަ ރާއްޭޖގެ  )ށ(  

ދެވޭ ޚިދުމަތެްއެގ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ެއއިރަުކ އޮންނަގޮތަކުްނ، ރާއްޭޖގަިއ 
އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ެއ ޚިދުމަތަކާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަކަށް ފެނިއްެޖ 
ހިނދެއްގަިއ، އެ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުާމއި އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ 
ޚަރަދަށް ބަލައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ައުގ 

 ޔާރު އެ ިޚދުމަތަކާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.ތަފާތުކުރުމުގެ އިޚްތި
މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ައގު ކޮންޓްރޯްލކުރެޭވ ެއްއވެސް މުދަލެްއ  )ނ(  

ކޮންޓްރޯލް އަގަށް ވުރެ ބޮޑު ައގަކަށް ވިްއކުމާއި، މި މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން 
ލް އަގަްށވުރެ ބޮުޑ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުެރވޭ އެްއެވސް ޚިދުމަތެއް، ކޮންޓްރޯ

 އަަގކަށް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަމާ އެްއގޮތަށް މުދާ ިވއްކާ ފަރާތްތަކުން ނުވަަތ   .66 މޮނިޓަރކުރުން 
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ 

ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން، މުދާ ިވއްކާ ފަރާތްތައް ުނވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ ގަާވއިދަކާ 
 ފަރާތްތައް މޮނިޓަރކުރެވިދާނެެއވެ.

 
ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން، މުދާ ިވއްކާ ފަާރތްތަކުން ނުވަަތ  66މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .67 ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު 

މޮނިޓަރކުރުމަށް، ދުވާުލގެ އެކަީށގެންާވ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން 
ވަގުތުަތކުަގއި، މުދާ ިވއްާކ ަތނަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ތަަނކަށް މަދުެވގެން 

އެ ތަނަކަށް ަވދެ، މި ޤާނޫނާ  ،)ދޭއް( ދުވަުހގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު 2
އެްއގޮތަށް ކަންތައްަތއް ހިނގާތޯ މިނިސްޓްރީން ޢައްޔަންކުރާ ބަޔަކަށް ބަލަިއ، 

 ޗެކްކުެރވިދާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކަށީގެްނވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުވެސް ނޯޓިްސ  )ށ(  

ނުވަތަ އެަތނަކަށް ވަނުމަށް ރުހުން ދީފައިނުވާނަމަ ނުވަަތ ، ދެވިފައިނުވާނަމަ 
ހުރަސްއަޅައިފިނަމަ، ކޯުޓެގ އަމުރެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ކޯޓަްށ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މައްސަލަެއއް 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް މުދާ ވިއްކާ ތަނަކަށް ނުވަތަ  )ނ(  

ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ވަންނަ މިނިސްޓްރީން ޢައްޔަންކުރާ ބަަޔކަށް އަންނަނިވި 
 ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިެގންވެެއވެ.

 ވީިޑއޯ ކުރުމާއި ފޮޓޯ ނެގުްނ؛ (1)   
އެްއވެސް ލިޔުެމއްެގ ކޮޕީ ެހއްދުން ނުވަތަ ކޮީޕ ހަދާފައި ދިނުމަށް  (2)   

 އެންގުން؛
ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް އެތަނުން ނެރުމަށް  (3)   

 އެންގުން؛
އެ ތަނަކުން މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތަކީ ކާުކކަން އަްނގައިޭދ ލިޔުމެއް  (4)   

 އެންގުން.ހޯދުން ނުވަތަ ދިނުމަށް 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  )ރ(  

ތަނަކަށް ވަންނަ ފަރާތަކަްށ، އެއީ މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއާވ 
 ބަޔަކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނެއެެވ.

 
ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދުން 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މުދާ ވިއްކާ ފަާރތްތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް  66މި ޤާނޫނުގެ   .68

ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން މޮނިޓަރކުރުމަށް، ަވކި ލިޔުެމއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް 
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ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތެއްގެ ބަޔާެނއް ދިނުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް 
 އެވެ.ލިބިގެންވެ 

 
     އެްއވެސް މުދަލަކީ އެްއވެްސ ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއްވާފަަދ މުދަލެއްކަމާއި، )ހ(  .69 މުދާ ރިކޯލްކުރުން 

އެ ެގއްލުމަކުން ރަްއކާތެރިވުަމށް އެ މުދާ ވިްއކާ ނުވަތަ ފޯުރކޮށްދޭ ފަރާތުން 
އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަެޅއް އަާޅފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓަރަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 
        ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޢާންމުކުރާ ނޯޓިސްއެއް މެދުވެރިކޮްށ 

ކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު އެ މުދަލާމެދު އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

އެ މުދަލެއް ކަނޑަެއޅޭ ަވިކ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ރިޯކލްކުރުމަށް  (1)   
 ؛އެންގުން

އެ މުދަލާ ގުިޅގެން އަންަނނިވި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ  (2)   
މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގަިއ ޢާންމުންގެ ވަކި ބަޔަކަށް ަކނޑައެޅޭ ވަކި 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންގުން
    i.   ޭއެ މުދަލުގައި ހިމެނޭ އުނިކަން ނުވަތަ އެ މުދަލުގައި ހިމެނ

 ނުރައްކާތަަކކީ ކޮބަިއކަން.
    ii.   ެއެ މުދާ ބޭނުންކުރުމުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނ

 ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބަިއކަން.
    iii.   ިޢަމަލުުކރަންވީ ގޮތްަތއް.އެ މުދާ ނައްތާލުމުގައ 
އެ މުދަލާ ގުިޅގެން އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ކަނޑަެއޅޭ ވަިކ  (3)   

މުއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި ޢަމަލުުކރުމަށް މުދާ ވިއްކާ ުނވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ 
 ؛ފަރާތުން އެއްބަސްވެަފއިާވކަން އެންގުން

    i.   ްނުަރއްކަލެްއ އެ މުދަލަކީ ބޭނުންކުރުމުން އެއްވެސ
ކުރިމަތިވެދާނެ މުދަލަކަށް ނުވާނަމަ، އެ މުދަލެއް 

 މަރާމާތުކޮށްދިނުން.
    ii.  .ްއެ މުދާ ބަދަލުކޮށްދިނުނ 
    iii.  .ްއެ މުދަލުގެ ައގު ރިފަންޑުކޮްށދިނުނ 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެްނގުމާ ިޚލާފުވާ ފަރާތްތައް  )ށ(  

ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތަށް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
 ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 179 އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

31 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެންގުަމކާ މުދާ ވިއްކާ  )ނ(  
ފަރާތް ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް، އެ އެންގުމާ ޚިލާފުިވ 

ްއކާ ފަރާތުެގ ކިަބއިން ގެއްލުުމގެ ބަދަލު  ހޯދުމަށް ަކމާބެހޭ ކޯޓަކަްށ މުދާ ވި
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 
 

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން 

 
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން 

 ޢައްޔަންކުރުން 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކަިއ ޢައްޔަންކުރެޭވ  )ހ(  .70

 ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަެންއ ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަްޑސްމަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނީ،  )ށ(  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.
)ހައެއް( މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ނ(  

ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ މީހަުކ ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންކަމުގެ މަޤާމަށް 
 ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮންިސއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން، އޭނާެގ  )ރ(  
ޒިންމާތަކާއި މަްސއޫލިްއޔަތުތައް އަާދކުރުމުަގއި ދިމާވާ ަކންކަމާއި ހިްނާގ 

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށިއ ތަޙްޤީޤުތަކުގެ ނަތީޖާތަކާ ގުޭޅޮގތުން ޖަވާބުދާރީވާނީ 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ.

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަްނގެ އޮފީހަކީ، މިނިސްޓްރީަގިއ ޤާއިމްކުރެވޭ  )ބ(  
އިދާރާއެެކވެ. ކޮންިސއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންެގ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިްއޔަުތ 
، އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތަކާއި މުަވއްޒަފުްނ ފޯރުކޮށްދޭނީ

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަްނެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިީރގައި ަބާޔންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.  .71

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނެ ނިޒާމެއް  )ހ(  
 ޤާއިމުކުރުން؛

 ޚިލާފުވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްީޤޤުކުރުން؛މި ޤާނޫނާ  )ށ(  
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މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުަގއި ެގްއލުމުގެ ބަދަލު  )ނ(  
 ނަގައިދިނުމަށް ނިންމުން؛

 ؛މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ މަްއޗަށް އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުން  )ރ(  
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ުހށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންާމގޮތް ޢާންމުކޮށް މި  )ބ(  

 ޝާއިޢުކުރުން.
 

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ 
 މަޤާމުގެ ޝަރުޠު 

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަްނކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހެްއގެ ކިބަިއގައި ތިީރގަިއވާ   .72
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

 ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުަގިއވުން؛ )ހ(  
އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދެއް ަކނޑައެޅިފަިއވާ ކުށެއް ުނވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުެށއް  )ށ(  

 ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުެވފައިވާ މީހެއްކަުމގައި ުނވުން؛
އިންތިޚާބުކުރެިވގެން ނުވަަތ ޢައްޔަންކުރެިވގެން ދައުަލތުގެ އެްއވެްސ  )ނ(  

 ހުރި މީހެއްކަުމގަިއ ނުވުން؛ މަޤާމެއްގައި
ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ މަޤާމެްއގައި ހުރި މީހެއްކަމުަގއި ނުވަތަ ސިޔާީސ  )ރ(  

 ޕާޓީއެްއގެ މުަވއްޒަެފއްކަމުަގއި ނުވުން؛
މުދާ ވިއްާކ ފަރާތެއް ުނވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެްއ ކަމުަގއިނުވުން؛  )ބ(  

 އަދި
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންެގ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ ކަމަްށ މި ޤާނޫނުގައި  )ޅ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން އަާދކުރެޭވވަރުގެ ޤާބިލުކަާމއި ިވޔަފާރީގެ ދާއިރާިއްނ 
ނުވަތަ މުދާ ިވއްކާ ުނވަތަ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

 އް ކަމުގަިއވުން.ޙާޞިލުކޮށްފައިވުާމއެކު، ކަމާުގޅޭ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެ
 

ކޮންސިއުމަރ 
 އޮމްބަޑްސްމަންކަމުގެ 

 މުއްދަތު 

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ  5ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންަކމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނީ   .73
 )އެެކއް( ދައުރަެށވެ. 1

 
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން، އޭާނގެ މަޤާމުން އިްސތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެ   .74 މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދިނުން 

 ހިނދެއްގަިއ، ސިީޓއަކުން ެއކަން ބަޔާންކޮްށ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަިއ، 
އެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބުމުން، ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން، އޭާނގެ 

 މަޤާމުން ވަކިވީެއވެ.
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ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން މަޤާމުން ވަކިކުރާނީ، އޭާނގެ މަޤާމާ އެކަށީގެންުނވާފަދަ   .75 ޤާމުން ވަކިކުރުން މަ 
ކަމެއް ކުިރކަމަށް، ނުވަތަ އެ މަޤާމަށް އުޒުރުވެިރވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެކަމަށް، 
، ނުވަތަ އެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ނާޤާބިލުވެއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.
 

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠުތަުކގެ ތެރެއިން ޝަރުެޠއް  72މި ޤާނޫނުގެ   .76 މަޤާމުން ވަކިވުން 
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަްނގެ ކިބައިން އުނިެވއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ކޮންސިއުމަރ 

 އޮމްބަޑްސްމަންކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރަްނވާނެެއވެ.
 

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަްށ ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ކަނޑައަޅާނީ، މިނިސްޓަރ   .77 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 
 އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

 
ދުވާލުެގ  ،ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަެއްއ ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި  )ހ(  .78 ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު 

ކަީށގެންވާ ަވގުތުތަުކގަިއ، މުދާ ވިއްކާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް އެ
    އެ ތަނަކަށް ވަދެ، ،)ދޭއް( ދުވަހުެގ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު 2މަދުވެގެން 

މި ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް ކަންތަްއތައް ހިނގާތޯ ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަްށ 
 ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަްނކުރާ ބަަޔކަށް ބަލައި، ެޗކްކުެރވިދާނެެއެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކަށީގެްނވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުވެސް ނޯޓިްސ  )ށ(  
ވަނުމަށް ރުހުން ދީފައިނުވާނަމަ ނުވަަތ ނުވަތަ އެަތނަކަށް ، ދެވިފައިނުވާނަމަ 

ހުރަސްއަޅައިފިނަމަ، ކޯުޓެގ އަމުރެއް އެކަމަށް ހޯދުމަށް ކޮންސިއުމަރ 
 އޮމްބަޑްސްމަނަށް ކޯޓަށް މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް މުދާ ވިއްކާ ތަނަކަށް ނުވަތަ  )ނ(  
ތަނަކަށް ވަންނަ ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން ޢައްޔަންކުާރ ޚިދުމަތްދޭ 

 ބަޔަކަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެްނވެެއވެ.
 ވީިޑއޯ ކުރުމާއި ފޮޓޯ ނެގުްނ؛ (1)   
އެްއވެސް ލިޔުެމއްެގ ކޮޕީ ެހއްދުން ނުވަތަ ކޮީޕ ހަދާފައި ދިނުމަށް  (2)   

 އެންގުން؛
ބޭނުންވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް އެތަނުން ނެރުމަށް ތަޙްޤީޤަށް  (3)   

 އެންގުން؛
އެ ތަނަކުން މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތަކީ ކާުކކަން އަްނގައިޭދ ލިޔުމެއް  (4)   

 ހޯދުން ނުވަތަ ދިނުމަށް އެންގުން.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  )ރ(  
ތަނަކަށް ވަންނަ ފަރާތަކަށް، އެއީ ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްްސމަންގެ ފަރާތުން 
ޢައްޔަންކުރާ ބަަޔކުކަން އެނޭގނެކަމުގެ ލިޔުމެއް ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަްނ 

 ދޫކުރަންވާނެެއވެ.
 

ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދުން 

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލއެއް ެބލުމަށް ވަކި ލިޔުމެްއ   .79
ނުވަތަ ވަކި ފަރާތެއްގެ ަބޔާނެއް ދިނުމަށް އެންގުމުެގ ބާރު ކޮންސިއުމަރ 

 އޮމްބަޑްސްމަނަށް ލިބިގެންެވެއެވ.
 

  އެކަެމއް ިހނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ،މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަަހޅާ މައްސަލަތައް   .80 މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ މުއްދަތު 
 )ހައެއް( މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގައި ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްްސމަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 6

 
މި ބާބުގެ ދަށުން ކޮންސިުއމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އަޅާަފއިވާ ިފޔަވަަޅކާ ުނވަތަ   .81 ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

ރާއްޭޖެގ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ، އެ މަްއސަލައެްއ ދިވެހި
 ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.

 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 
 އިދާރީ ފިޔަވަޅު 

 
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން 

 ކަނޑައަޅާ އަދަބުތައް 
     މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަުކގައި،   .82

މަނާކޮށްފައިވާކަެމއް ކޮށްފަިއވާ ފަރާެތއް ނުވަތަ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިާވ މި ޤާނޫނުން 

ފަރާތެއް އަންނަނިވި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަްށ 
 އަންނަނިވި ފިަޔވަޅުަތއް ެއޅުމުގެ ބާރު ކޮންިސއުމަރ އޮމްަބްޑސްމަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

)އެއްލަްއކަ(  -/100,000)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/1,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  )ހ(  
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުްނ ޖޫރިމަނާކޮށް، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަްށ 

 މުއްދަތެއް ދިނުން؛
)ެއއްހާސް ފަސްަސތޭކަ( ރުފިޔާާއއި  -/1,500ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  )ށ(  

)ދެަލއްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަުކްނ  -/250,000
 ޖޫރިމަނާކޮށް، އެކަމެއް ރަނަގޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުން؛

މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން ދީފައިވާ މުްއދަތުގައި އެކަމެްއ  )ނ(  
 -/250,000)ފަސްހާސް( ރުފިޔާާއިއ  -/5,000ރަނގަޅުކޮށްފައިުނވާނަމަ، 
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ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް، ދެލައްކަ (
 )ހަެއއް( މަސްދުަވހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަްށ ބަންދުކުރުން. 6އެތަނެއް 

 
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
 އުސޫލުގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު 

އެޅުުމގަިއ،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅުަތއް 82މި ޤާނޫނުގެ   .83
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ަގވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ކޮންސިއުމަރ 

 އޮމްބަޑްސްމަނަށް ލިބިގެންެވެއެވ.

 
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ 

 އަދަބުތައް 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ޚިދުމަތް  66މި ޤާނޫނުގެ   .84

މި ޤާނޫނުން މަނާކޮށްފައިާވކަމެއް ކޮށްފަިއާވ  ،ފަރާތްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ފޯރުކޮށްދޭ 
ފަރާތެއް ނުވަތަ މި ޤާނޫާނ ޚިލާފުވެފަިއވާ ފަރާތެއް ައންނަނިވި އަދަދުތަކުން 
ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ އެ ފަާރތެއްގެ ަމއްޗަށް އަންނަނިވި ިފޔަވަޅުަތއް އެޅުމުގެ ބާުރ 

 ެއވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެ 

 
)އެއްލަްއކަ(  -/100,000)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/1,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  )ހ(  

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުްނ ޖޫރިމަނާކޮށް، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަްށ 
 މުއްދަތެއް ދިނުން؛

 

)ެއއްހާސް ފަސްަސތޭކަ( ރުފިޔާާއއި  -/1,500ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  )ށ(  
)ދެަލއްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަުކްނ  -/250,000

 ޖޫރިމަނާކޮށް، އެކަމެއް ރަނަގޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުން؛
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން ދީފައިވާ މުްއދަތުގައި އެކަމެްއ  )ނ(  
 -/250,000)ފަސްހާސް( ރުފިޔާާއިއ  -/5,000ރަނގަޅުކޮށްފައިުނވާނަމަ، 

ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް، (
 )ހަެއއް( މަސްދުަވހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަްށ ބަންދުކުރުން. 6އެތަނެއް 

 
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު 
 ހެދުމުގެ ބާރު 

ވަޅުަތއް އެޅުުމގަިއ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފިޔަ 84މި ޤާނޫނުގެ   .85
މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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 ސާދަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
 ނީލަމުގައި ހިނގާ ިވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް މި ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާވާނެެއވެ.  .86 އިސްތިސްނާ 

 
މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެިޅގެން އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު،  )ހ(  .87 ހިންގުން ގަވާއިދު ހަދައި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ 
 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ބާރަވަނަ ބާުބގެ ދަށުން، ކޮންިސއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ  )ށ(  
އަދާކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވިއދުތައް ހަދާނީ މަސްއޫލިއްޔަުތ 

 ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަްނެގ އޮފީހުންނެވެ.
       )ހައެއް( މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ނ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ޢާންމުކުަރންވާނެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް، ިދވެހިސަރުކާރުެގ   .88 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 )ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަަމވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 6ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާތާ 

 
)މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި  1/96މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .89 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ުއުވނީއެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮުތން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން   .90 މާނަކުރުން 

  މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، 
 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއެއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ބުނެފައި އެވަނީ، ހިފާ ގެންގުޅެޭވގޮތަށް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ "މުދާ" ކަމަށް  )ހ(  
ގޮތަކަށް، އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަްށ ވިއްކާ ަތކެްއޗަށެވެ. މީގެ ެތރޭގައި ޑިޖިޓަްލ 
 ފޯމްއެއްަގއި ތަްއޔާރުކުެރވިފައި ހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ.

ވިްއކުމަކުްނ ނުވަތަ ބަދަލު  "ފޯރުކޮށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، )ށ(  
ކުރުމަކުން ނުވަަތ ުކއްޔަށްިދނުމަކުން ނުވަތަ ފަހުން ައުގދޭގޮތަށް ބާޒާރަްށ 

 މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ާވސިލުކޮށްދޭ ކޮށްދިނުމަށެވެ.
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"ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލެއް ނުވަތަ ތަނެއް ބެލެހެއްޓުމާއި،  )ނ(  
ތުކުރުމާިއ ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން ހިމެނޭގޮތުން ދެވޭ ހިންގުމާއި، މަރާމާ

 ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.
"ރީކޮންޑިޝަންކޮށްަފއިވާ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ގަެނފައިވާ މުދަލެްއ  )ރ(  

އެ މުދަލެއް ސާފުކޮށް، އެކްސްޓެންިސްވ ، އަނބުރާ ރައްދުކުރާ ޙާލަތްތަުކގައި 
 ވިްއކުމަށް ނެރެފައިވުަމށެވެ.ޓެސްޓިންގއަށްފަހު އަލުން ބަްނދުކޮށް 

"އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަީރާއއިން ކުރެވޭ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ދެވޭ ިޚދުމަތް" ކަމަށް  )ބ(  
ެމގްނެޓިްކ، އޮޕްޓިކަލް ނުވަތަ އެނޫންެވްސ ، ބުނެފައި އެވަނީ، އިލެްކޓްރޯނިކް
ޑޭޓާ މެސެޖް ބޭނުންކޮށްގެން ކުެރޭވ  ،މިފަދަ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް

 މުޢާމަލާތެއް ހިމެނޭގޮތުން ހިންގޭ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުަމތްތަކަށެވެ.
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އިޤްތިޞާީދ ސިޔާސަތުތަްއ  )ޅ(  

 ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާއަެށވެ.
ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އިޤްތިޞާީދ ސިޔާސަތުތަްއ "މިނިސްޓަރު"  )ކ(  

 ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ ސަރުކާުރގެ ުވޒާާރގެ ަވޒީަރށެވެ.
 2010/22"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަީނ، މާލޭގައިނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )އ(  

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 53)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ޤާޫނނު( ގެ 
ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ސިިވލް ކޯޓަށެވެ. ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެްނ 

        ްޞާއ އެްއގޮތަށް، ރަށެއްަގއިނަމަ، އެ ކޯަޓކަްށ ލިބިފައިވާ އިޚްތިޞާ
 އެ ޤާނޫނުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބުަގއި ބުނެފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކަށެވެ.

"ސީދާ އިޝްތިހާރުކުރުން" ކަަމށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ލިެޔކިޔުެމއް މެދުވެރިކޮްށ،  )ވ(  
ނުވަތަ ޕޯސްޓުން، ނުވަތަ ފޯނުން، ނުވަތަ އިންޓަރނެޓްފަދަ ޑިޖިޓަލް 

މެދުވެިރކޮށް ސީދާ މުދާ ގަންނަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއ ވަސީލަތެއް 
ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް ވިއްކާ މުދަލެއް ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތަކާ ގުިޅގެން ކުާރ 

 އިޝްތިހާރުކުރުމަށެވެ.
 

________________________ 
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