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 .ޤާނޫނެވެ ކަނޑައެޅުުމގެ

 .އެވެ "ޔުޓިލިީޓ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާޫނނު"، ކިޔާނީ މި ޤާނޫނަށް )ށ(  
 

 މި ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަްޤޞަދުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ެއވަނީެއވެ.  .2 މަޤްޞަދުތައް 
ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ިދރިއުޅޭ އެންމެނަށް ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ  )ހ(  

ިވ ނިއެކަީށގެންވާ ހެޔޮ އަެގްއގައި، ހަރުދަނާ، އިތުބާރުހުރި އަދި ދެމެހެއްޓެ

 ގޮތެްއގެމަތިން، ފޯރުކޮށްދެވޭ ިޚދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން؛

 ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެފިޝަންޓް އަދި ިތމާވެއްޓާ ަރއްޓެހި  )ށ(  

 ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ބައްަޓންކުރުން؛

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރަްއޔިތުންގެ ބޭނުންތަްއ ފުއްދައިދެވޭ އަިދ  )ނ(  

 ކާމިޔާބުކަމާެއކު ރަނގަޅު ފެްނވަރުަގއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން؛
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 އިހަމަހަމަކަމާޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  )ރ(  

އިންޞާފުވެރިކަން ކަށަވަުރކުރުމާއެކު، ވާދަވެރި ވެށްޓެއް ާޤިއމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަްއ 

 ކުރިއެުރވުމަށް މަގުފަހިކުރުން؛

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުސޫލުތައް  )ބ(  

 ކަނޑައަަޅއި، ތަންފީުޛކުރުން؛ 

ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން މި ޤާނޫނާއި ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޢާންމު  )ޅ(  

ޚިދުމަތާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ 

 ބަލައި، ފިަޔވަޅު ައޅާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން؛
ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި، ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ޢާންމު )ކ(  

އްޤުތަާކ މެދު ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ޙަފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ 

 .މަސައްކަތްކުރުން
 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

 

 އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުން 

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

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެުޅމަށާއި، މި ޤާނޫނު ހިންގާނެ ރާަވއި ކަންކަން އެންމެހައި

ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި "ޔުޓިިލީޓ  އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ތަންފީޛުކުރުމަށް

 . އިދާރާެއއް އުފެދުނީއެވެރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ" ގެ ަނމުގައި ސަރުކާުރގެ
 އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯުޑން މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީވާންވާނެެއވެ. )ށ(  

 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާ ގުޭޅގޮތުން އޮތޯރިީޓގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް ތިީރގައި   .4 އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.
ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުަގއި ތަރައްޤީކުރުމަްށ  ޢާންމު )ހ(  

 ؛އެ ދާއިރާ ކުރިއެުރވުން ،ހިތްވަރުދީ

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަިދ ބޭނުންކުރުމުގަިއ  )ށ(  

 ޢަމަލުކުރުމަށް ހަދާ ގަވާއިދުތަާކއި އުސޫލުަތއް ތަންފީޛުކުރުން؛ 
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ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހަމަޖެހޭ ވާދަވެރި ވެށްޓެްއ ޤާއިމުޮކްށ  )ނ(  

 ؛ކުރިއަުރވައި ތަަރއްޤީކުރުން

 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިނގާ ވިޔަާފރީގެ ވާަދވެރިކަާމިއ  )ރ(  

ދެނެގަތުާމިއ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުަގއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ދެކޮޅު ކަންތައްތައް 

 ؛އެފަދަ ކަންކަން ހުއްުޓވުން

 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުަތްއ  )ބ(  

ތަންފީޛުކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކަށް ޚިދުަމތްދޭ ފަރާތްތަކުން 

 ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން؛
 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ދޫކުާރ ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ  )ޅ(  

ލައިސަންސާ ެއްއގޮތަށް ޚިުދމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި، 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކާ ަގާވއިދުތަކާ އެްއގޮތްާވ  )ކ(  

ކުރުމާއި، ައގާބެޭހ ލުޚިދުމަތުގެ ައގުތައް ފާސްކުރުމާއި، ައގު ކޮންޓްރޯ ގޮތުގެމަތިން 

 އެހެނިހެން ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން؛

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާާވ  )އ(  

އެަފރާތްތަކަށް ބޭނުންާވ ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިިދނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި 

 ؛ފަންނީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ދޭދޭ ފަރުުދންގެ މެދުަގއި ެވޭވ  )ވ(  

އެއްބަްސވުންތަކާ ުގޅިގެން ޖެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަްށ 

 އެޅުްނ؛އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް 
 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުެގ  )މ(  

 ؛ޝަކުާވއާއި ދިމާވާ ަމއްސަލަަތއް ބަލައި، ފިަޔވަޅު އެޅުން

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަނާިއ  )ފ(  

އެފަދަ ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުެގ  ،ވަސީލަތްތައް ބަލައި ފާސްކޮށް 

 ؛ހުއްދަދިނުން
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ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތަާކިއ  )ދ(  

ގަިއޑްލައިންތަާކއި ކަމާުގޅޭ ޢާންމު ގަވާއިދުަތއް ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާުގޭޅ 

 ؛ގޮތުގެމަތިން ކަނަޑއެޅުން ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކާ ެއއްގޮްތވާ 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްަތްއ  )ތ(  

ޤާއިމުކުރުމުަގއި، މޫސުމަްށ އަންނަ ބަދަލުތައް ުކަޑކުރުމަށާއި ތިމާވެިށ 

 ؛ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ެއކަށީެގންވާ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް ބާރުއަަޅއި، ހިތްވަރުދިނުން

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަްނކަމާ ެބހޭގޮތުން ޢާންމުން  )ލ(  

 ހޭލުންތެރިކުރުން؛
 ؛ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ސަުރކާރުގެ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޛުކުރުން )ގ(  

ފެންވަާރއި ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ިއސްރާފު ކުަޑުކރުމާއި،  )ޏ(  

 އެފިޝަންސީ ރަނގަުޅކުރުމަށް ބާރުއެޅުން؛

ކުރެވޭ ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްަތްއ މުމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަހުން ޤާއި )ސ(  

ޤާއިމުކޮށް ހިންގުމުަގއި އިާއދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންުކރެވޭ އެންމެ މަީތ 

 މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރާކަން ަކށަވަރުކުރުން؛

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ދާއިރާތަާކގުޅޭ ތަފާސްިހސާބު އެކުަލވާަލިއ  )ޑ(  

 ކުރުން؛ޝާއިޢު
ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ދާއިރާތަކުގައި މަަސއްކަތްކުރާ ފަންނީ  )ޒ(  

 ؛މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހުއްދަ ދިނުން

ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެްއެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ާޢންމު  )ޓ(  

ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާިއ، 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅޭ އެނޫންވެސް ަކންކަން މި ޤާނޫނާއި 

ގޮތުގެމަތިްނ  ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާުގޅޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަާކ ެއއްޮގތްވާ

 އިންތިޒާމުކުރުން.
 

އޮތޯރިޓީންދޭ ޚިދުމަތް 
 އަވަސްކުރުމާއި ފަސޭހަކޮށްދިނުން 

ހަުލވިކަާމއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަހި  އިއޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާ  .5

 މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރަްނވާނެެއވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

 
އޮތޯރިޓީގެ މަސަްއކަތްތަްއ ކުރުމުގައި މަސްއޫުލާވންޖެހޭ، އޮތޯރިޓީެގ  )ހ(  .6 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

 .ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑެއް އޮންނަންވާނެެއވެ
 

 .)ަފހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަެށވެ 5ބޯޑު އެކުެލވިގެްނވަނީ،  )ށ(  

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާީނ،  )ނ(  
ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާނީ މާލީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާާރެގ  )ރ(  

 ވަޒީެރވެ. 

 ޖޫރަ ދޭނީ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާިޒރުވާ ނިސްބަތަށެވެ.އުބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް  )ބ(  
 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  30ފެށިގެން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  )ޅ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

 ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.
 

ގޮތުަގއި ބޯޑަްށ  އޮތޯރިޓީގެ ޑިެރކްޓަރުންެގ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ  )ހ(  .7 މެންބަރުންގެ ޝަރުޠު  ގެ ބޯޑު 

 އަންނަިނވި ދާއިރާތަުކގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ފަންނީ ޢައްޔަންކުރަްނވާނީ، 

 މީހުންނެވެ. ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމާއި
 

 ހަކަތައިގެ ާދއިރާ؛   (1)   
 

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ؛  (2)   
 

 ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާ؛  (3)   
 

 މާލީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ދާިއރާ؛  (4)   
 

 ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ.  (5)   
 

ކުެރވޭ މެންބަރުންނަކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުާރ ންބޯޑަށް ޢައްޔަ )ށ(  

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން އަންނަނިވި ަޝރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ 

 .މީހުން ކަމުގައި ވާްނވާނެެއވެ
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ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ވާޖިބުތައް   (1)   

އަދާކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތު އަދި މަސައްކަުތެގ އަޚްލާޤު 

 ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުްނ؛

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޖިނާއީ ކުެށއް ކުރިކަްނ  5ވޭތުވެިދޔަ   (2)   

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ީމހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛
 

 ަކމުގައި ނުވުްނ؛އިފްލާސްކުރެވިަފިއވާ މީހަކު   (3)   
 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އޮތޯރިީޓގެ ދަށުން   (4)   

ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެއްގެ ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ މެންބަރެއް ކަމުގަިއ 

 ؛ނުވަތަ އެހެންވެސް މަޤާމެްއގަިއ ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން
 

ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ   (5)   

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ުނވަަތ  ،ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެްއގައި 

އޭނާގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއގެ ނަމުގައި ނުަވތަ އޭނާެގ 

ޙިއްޞާ ހިމެނޭ އެހެން ކުންުފންޏެއްގެ ނަމުަގއި ިޙއްޞާ ޮއތް މީހަކު 

 ؛އި ުނވުންކަމުގަ
 

ޤާނޫނެއްގަިއ ކަނަޑއެޅިފަިއާވ އިންތިޚާބަކުން މަޤާމަކަްށ ހޮވިފަިއވާ   (6)   

 .މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން
 

ކުރާ ކޮންމެ މެންބަރަުކ ންމި މާއްދާގެ ދަށުން ޯބޑުގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތަގއި ޢަްއޔަ )ނ(  

 ދަުއރަށެވެ.)އެެކއް(  1އަހަރުދުވަހުގެ ( ފަހެއް) 5ކުެރވޭނީ ންޢައްޔަ

 

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ ޗެއަރޕަރސަންކަމުގެ މަޤާމަށް، ޯބޑުގެ މެންބަރުްނެގ  )ހ(  .8 ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން 

 .ތެރެއިން މެންބަރަކު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަްނވާނެއެވެ

 ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ޒިްނމާތަކަކީ ބޯުޑގެ މަަސއްކަތްަތްއ ރާަވއި ހިންގުމާއި  )ށ(  

 .ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަުކގެ ރިޔާސަުތ ބެލެހެއްޓުމެވެ

ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން ކުަރންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް ޭއނާ އުޒުުރވެރިެވއްެޖ  )ނ(  

ޙާލަތެއްަގއި، ެއކަން ކުރުމަށް ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކާ ބޯޑުގެ 

 ޗެއަރޕަރސަން ަޙވާލުކުރަންާވނެއެވެ. 
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ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ކިަބއިަގިއ ހުރުން މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ސިފަތަކުެގ  )ހ(  .9 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން  ގެ ބޯޑު 

ތެރެއިން ސިފައެއް އުިނވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ބޯޑުެގ މެންބަރުކަމުން 

 ވަކިކުރަްނވާނެެއވެ.
 

ޗެައރޕަރސަން ނުވަަތ މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެންއޮތް ަކމުގަިއވީނަމަވެްސ، ބޯުޑގެ  )ށ(  

ބޯޑުގެ މެންބަރެްއގެ މަޤާމުެގ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިްނ، އެ މެންބަރެްއެގ 

މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބުތައް ައދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ފެިނއްޖެ ހިނދެއްަގއި ނުަވަތ 

ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން ނުަވތަ ބޯޑުެގ މެންބަރަކު، ސުލޫކީ މިންގަނާޑ 

ޖެ ިހނދެއްަގއި ެއ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުުމެގ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ފެނިއް

 އިޚްތިޔާރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

 

ވަގުތީގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތުން 
 ދުރުކުރުން 

ބޯޑުގެ ެޗއަރޕަރސަން ނުވަތަ ބޯޑުގެ އެހެން މެންބަރެއްގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ކުށެްއ  )ހ(  .10

ހުރެއްޖެނަމަ އެކަން ބަލައި، ވަކިގޮެތއް ނިމެންދެން  ހެކިސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް 

 .އެ މެންބަރަކު ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކުން ދުރުކުރަންވާނެެއވެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަސްއޫލިްއޔަތުން ދުރުކުރެވެނީ ޯބޑުގެ ޗެއަރޕަރސަްނ  )ށ(  

ަވގުީތގޮތުން ހިންގާެނ އެހެން ފަރާތެްއ ކަމުގަިއވާނަމަ، ޯބޑުެގ ކަްނކަން 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަަޅންވާނެެއވެ

 

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

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން ިއސްތިޢުފާދެވިދާނެއެވެ. 

  އިސްތިޢުފާދިންކަމުގެ ލިޔުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިުބމުން އެ މެންބަރަކު 

 އެ މަޤާމުން ވަކިީވެއވެ.
 

ބޯޑުގެ ެޗއަރޕަރސަންވެްސ އިސްތިޢުފާދޭނީ މި ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއ  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، ބޯުޑގެ ެޗއަރޕަރސަން އޭާނެގ 

އިސްތިޢުފާދިންކަމުގައިިވޔަސް، ޯބޑުގެ މެންބަރުކަުމން އިސްތިޢުފާނުދޭހާ މަޤާމުން 

 ހިނދަކު، ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާދިނީ ކަމުަގެއއް ނުބެލެވޭނެެއވެ.
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ެއވަނީެއވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މަްސއޫިލއްޔަތުތައް ތިީރަގއި ބަޔާންކޮްށފައި  .12

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށާިއ  2މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ އިންިތޒާމުކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިީޓްނ 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑައެުޅން؛

     ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައި،އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާގުޭޅ އަންަނނިވި ަގވާއިދުަތއް މި  )ށ(  

އެ ަގާވއިދުތަކާ އެްއގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިން އޮތޯރިޓީާއއި ޯބޑުެގ ކަންކަން ހިނާގޯތ 

 ބެލުން:
 އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުާމގުޅޭ ގަާވިއދުތައް؛  (1)   

 ބޯޑުގެ ހިންގުުމގެ ަގވާއިދުަތއް؛  (2)   

 ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކާބެޭހ ގަާވއިދު.  (3)   

 ފާސްކުރުން.ެއކުލަވާަލއި،  ޓުބަޖެ އޮތޯރިޓީގެ )ނ(  

 

އް( ފަހަރު ދޭ) 2ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ ޖަލްާސއެްއ، މަދުެވގެން ކޮންމެ މަހަކު  )ހ(  .13 ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް 

 .ބާއްވަްނވާނެެއވެ
)ތިނެއް(  3ބޯޑުގެ ޖަލްސާެއއް ބޭްއވޭނީ، ބޯޑުގެ ެޗއަރޕަރސަން ހިމެނޭގޮތުން  )ށ(  

 މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވުުމންނެވެ.މެންބަރުންނަށްވުރެ 
ބޯޑުން ކަމެއް ނިންމީ ކަމަށް ބެލޭނީ، ބޯޑުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިްއޔަތުްނ  )ނ(  

 އެކަމެއް ފާްސވުމުންނެވެ.

)ތިެނއް( މެންބަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން ބޯޑުެގ  3ބޯޑުގެ  )ރ(  

ބޭްއވުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ބޯުޑެގ ޖަލްސާއެއް 

ޗެއަރޕަރސަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ބޯުޑގެ ޗެއަރޕަރސަނަށް އެ ނޯޓިސް 

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެ ނޯޓިހުަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  5ލިބޭތާ 

 ބޯޑުގެ ޖަލްސާެއއް ބާްއވަންވާެނއެވެ.

އަވަސް ގޮަތކަށް މައްސަލަެއއް ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ބޯޑުެގ ބޯޑުން  )ބ(  

ޗެއަރޕަރސަނަށް ލިޔުމަކުްނ ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޗީފް އެގްެޒކެޓިްވއަްށ 

       ލިބިގެންެވއެވެ. ެއގޮތުން ީޗފް އެްގޒެކެިޓވް ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ) 3އެ ހުށަހެޅުން ބޯޑުގެ ޗެއަރަޕރސަނަށް ލިބޭތާ 
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ޗީފް ެއގްެޒކެޓިްވ ހުށަހަޅާފަިއވާ މައްސަަލއާމެދު  ،ބޯޑުގެ ޖަލްާސއެއް ާބްއވައި 

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.
 

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ ެއްއެވސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ަމޞްލަޙަތެއް ނުވަަތ  )ހ(  .14 މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން 

އޮތޯރިޓީން ބަާލ  ،ޮއތް ކަމެއް ނުވަތަ މަްއސަލަެއއް ފައިދާއެއް ުނވަތަ ދައުެރއް 

 ،އެކަމެއް ނުވަތަ ެއ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ުނވަތަ ނިންމުމުގައި ،ހިނދު

އެްއވެސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަކު ބައިވެިރވެގެން ނުވާނެެއވެ. އަދި އޮތޯރިޓީްނ 

ނުވަތަ ދައުެރއް އޮްތ އެފަދަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ަފއިދާެއއް  ،ބަލާ މައްސަލައަކީ 

 ކަމެއް ުނވަތަ މައްސަަލއެްއކަްނ ކުރިން އެނގިފަިއ ނެތްނަމަެވސް އެކަްނ އެނގޭ

ެއކަމެއް ނުވަަތ އެ ަމްއސަލައެއް ބެލުމަްށ  އެކަން ބޯޑަށް އެްނގުމާއެކު، ،ހިނދު

އަދި/ނުވަތަ އެ މައްސަަލއަކާ ގުޭޅގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުން 

 ރަކު ތަނާޒުލުވާްނވާނެއެވެ.އެ މެންބަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ މައްސަލަެއްއ  )ށ(  

އެކަެމްއ  ،ބޯޑުގެ ެޗއަރޕަރސަނަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބޯޑަށް ެއންގުމާއެކު 

ނުވަތަ ެއ މައްސަަލއެްއ ެބލުމަށް އަދި/ނުވަތަ އެ މަްއސަލައަކާ ގުޭޅގޮތުްނ 

 ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުން ޗެއަރޕަރސަން ތަނާޒުލުވާްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާފަދަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ  )ނ(  

ބޯުޑގެ ެޗއަރަޕރސަން ނުވަތަ މެންބަރަކު ތަނާޒުލުނުވެއްޖެނަމަ، މައްސަލައަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން  9އެީއ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަކިކުެރވޭނެ ޙާލަތެއް ކަމުަގއި ބެލެވިދާނެއެެވ.
 

ސުލޫކީ  ލާ ބޯޑުން ެއކުލަވާމި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޮގތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ  .15 ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކު 

 ގަާވއިދުަގއި އަންނަިނވި ކަންަކން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ެއއްެވްސ މެންބަރަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ ވާޖިބު  )ހ(  

އަދާކުރުމުަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެވިދާނެފަދަ ގޮތެްއގަިއ، ެއއްވެސް ބާވަެތްއެގ 

ނުވަތަ މަންފާއެއް ލިބޭފަދަ ކަމެއް، އޭނާގެ އަމިްއލަ ނަމުގައި، ނުަވަތ ހަދިޔާއެްއ، 

ނުވަތަ އޭނާގެ ަދރިއެްއގެ ނަމުގަިއ،  ،އޭނާ ކާވެނިކޮްށގެންުއޅޭ މީހެއްގެ ނަމުގައި 

ނުވަތަ ގާތްތިާމގެ މީހެްއގެ ަނމުގައި ުނވަތަ ވިޔަފާީރގެ ގޮުތން، ނުވަތަ މާީލ 
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ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ ދަރިެއްއެގ ، ގެ ނަުމގައި ގޮތުން އެމީހަކާ ުގޅުމެއް އޮތް ީމހެއް

 ނަމުގައި، ޤަބޫލުކޮްށގެން ނުާވނެކަން.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ެމންބަރުންނަށް ލިބޭ  )ށ(  

މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރުގެ ގޮތުަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަމާިއ، އެފަަދ 

ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކުާރ  މަޢުލޫމާތެއް، ޤާނޫނު

 ކުރުން ފިޔަަވއި ެއއްވެސް ފަާރތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެކަން.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީ ހިންގުން 

 
އެްގޒެކެިޓވްެއެވ. އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ ވެިރޔަކީ އޮތޯރިީޓގެ ޗީފް  )ހ(  .16 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

އޭެގ ތެރޭަގއި ޑިެރކްޓަރުްނގެ ބޯޑުން ކަނަޑއަޅާ ުއސޫލުތަކާ ެއްއގޮތްާވ 

ގޮތުގެމަތިން މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތަްއ ކުރުމާިއ އޮތޯރިީޓގެ އިދާރީ ހިންގުމުެގ އެންމެަހއި ކަްނކަން ކުރުްނ 

 ހިމެނެއެވެ.

އެްގޒެކެިޓްވގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކޮށް ވަިކކުރާނީ، ސިވިލް ސަރވިްސ  ޗީފް )ށ(  

އަދި އެ މަޤާމަކީ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 މަޤާމާ އެއް ފެންވަރުގެ ިސވިްލ ސަރވިްސގެ މަޤާމެކެވެ.

ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯުޑެގ ޗީފް ެއގްެޒކެޓިވް ކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މީހަކީ  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ  7މެންބަރުންގައި ހުރުން ލާޒިމު ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުަގިއވާންވާނެެއވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބާްއަވއި، ޖަލްސާތަުކގެ އިދާރީ ަކންކަން ބަލަހައްޓައި،  )ރ(  

ހިސާބުތައް ޮއޑިޓްކުރުމަށް ބޭުނންވާ ހުރިހާ ކަމެްއ  ،ބަލަހައްޓައި ހިސާބުތައް 

 .ކުރުމަކީ ޗީފް ެއގްެޒކެިޓވްގެ ަމސްއޫލިްއޔަތެެކވެ

އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާުބދާރީވުން ފިޔަަވއި )ބ(  

 .ެއްގެޒކެޓިްވއެވެ ކަންކަމުަގއި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީުލކުރާނީ، އޮތޯރިީޓގެ ޗީފް 
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ޗީފް އެްގޒެކެިޓްވގެ މަސަްއކަތާގުޅޭ ކަްނކަމުަގއި އޭާނ ޖަވާބުދާރީވާނީ،  )ޅ(  

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށެވެ.

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި މި ޤާނޫުނެގ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ކ(  

 ޢަްއޔަންުކރަންވާނެެއވެ.ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ އޮތޯރިީޓެގ ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް 
 

އޮތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ގޮުތގައި ތިބޭނީ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނެވެ.  )ހ(  .17 އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން 

އަދި އެ ުމވަްއޒަފުންގެ ަމއްޗަށް ހިނގާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިްސގެ ޤާނޫނާިއ 

 އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކެެވ.
 

އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުްނގެ ވަީޒފާގެ ގިންތިތަާކިއ  )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބަޔާންކުރާ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކެިޓްވ 

އެކުަލވާލައި ބޯުޑގެ ލަފަާޔެއކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

 ފާސްކުރަންވާނެެއވެ.
 

މުަވއްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަްތތައް ކަނޑަައޅާނީ، އޮތޯރިޓީގެ  )ނ(  

 އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑުގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުންނެވެ.
 

އޮތޯރިޓީގެ ުމވަްއޒަފެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން އެ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރުެގ   .18 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކު 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް، ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުަގއި 

ގޮތުގެމަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރާ ކުރުން ފިަޔވައި އެްއވެސް ފަރާތަކަށް 

 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.
 

ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ޮއތޯރިޓީގެ މުވަްއޒަފަކު ނުވަަތ  ،ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިން  .19 ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް 

އޮތޯރިޓީގެ ނަމުަގއި މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތަކުން އެފަރާތުގެ ާވޖިބުތައް އަދާކުރުމުަގއި ކުރާ 

ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުާވއެއް 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.
 

ތިޞާޞްތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އޮތޯރިޓީން ޚްލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ އި  )ހ(  .20 ން ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒުކުރު 

            ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާގުޭޅ މަސައްކަތްަތއް ހިންުގން ޙަވާލުކުރަްނވާނީ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             256އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

17 

އެ ަކއުންސިލަކާެއވެ. ެއގޮތުން ޙަވާލުކުރެޭވ މަސައްކަެތްއ ޙަވާލުކުރަންާވީނ 

 ދެމެދުގައި ެވވޭ ެއއްބަސްވުެމއްގެ ަދށުންނެވެ.އެކަމަށްޓަަކއި ދެފަރާތުގެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާ ަޙވާލުުކރެވޭ މަސަްއކަތްތަްއ  )ށ(  

އެއްބަްސވުމާ ެއްއގޮތަށް ަކއުްނސިލްތަކުން ކުރާކަން ކަށަވަުރކުރުމަކީ އޮތޯރިީޓެގ 

 ޒިންމާއެެކވެ.
 

ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ 
 މަސައްކަތްކުރުން 

        އޮތޯރިޓީގެ ުމވަްއޒަފުން ނުަވތަ އޮތޯރިޓީގެ މަަސއްކަެތްއ ޙަވާލުކުެރވޭ ފަރާތަކުން  .21

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ނިންމަންޖެހޭ 

އެންމެހައި ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ، ވަކި ފަރާތަަކށް ބުރަނުވެ، ނުފޫޒުން 

 އެްއކިބާވެތިެބއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ިހނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .22 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ ޮގތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ 

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް މިނިސްޓަރު ެއކަށައަޅަްނވާނެެއވެ.
 

ގައިވާ ގޮުތެގމަތިން މިނިސްޓަރު ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުމުން، މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

އޮތޯރިޓީން އޮތޯރިީޓގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާީނ، އެ ސިޔާސަތުތަާކ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 

އޮތޯރިޓީާއގުޅޭ ކަންކަމުަގިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މިނިސްޓަރު  )ނ(  

 ޖަވާބުދާރީވާންވާެނއެެވ.
 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  )ރ(  

ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމާއި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުން ހޯދަންޖެހޭ މަޝްވަރާތަްއ 

 މިނިސްޓަރު ހޯދަންވާނެއެވެ.
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 ބާބު  ހަވަނަ 

 ޚިދުމަތުގެ ލައިސަންސާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު 

 
ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްނުދިނުން 
މި ޤާނޫނު ނުވަތަ ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތަާކގުޅޭ ާޚއްަޞ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދޫކުރާ   .23

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ އެއްެވސް  ،ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ލިބިގެން މެނުވީ 

 .ނުވާނެެއވެޚިދުމަތެއް އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ ފޯރުކޮށްދީގެން
 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަުގތީ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ،  )ހ(  .24 އި ހުއްދަ ދޫކުރުން ސާ ލައިސަން 

އި ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތަާކގުޅޭ ާޚއްަޞ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނާމި ޤާނޫ

 އޮތޯރިީޓންނެވެ.ކަނޑައަޅާަފިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން 
ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫެނއްަގިއ އެހެން ގޮތަކަްށ  )ށ(  

ކަނޑައަޅާަފއި ނުވާނަމަ، ާޢންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30އޮތޯރިީޓައށް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ، ލައިސަންސަށް އެދި 

ގުޭޅގޮތުން އޮތޯރިޓީން ިނންމާގޮތެއް ލިޔުމުްނ  ލައިސަންްސ ދިނުމާތެރޭގަިއ 

 ށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާެނއެވެ.ސަލައިސަން

އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިަސންސްތަކާއި ހުއްދަތަކަށް ުކރިން ކަނޑައަަޅިއ  )ނ(  

 ޢާންމުކޮށްފައިވާ ފީެއއް އޮތޯިރޓީއަށް ނެގިދާނެެއވެ.
 

ލައިސަންސާގުޅޭ ޢާންމު 
 ޝަރުޠުތައް 

 އުނިކަމެއް އުސޫލުތަކަށް ކަނަޑއަޅާަފިއވާ ޤާނޫނެއްގައި ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކުގެ ޢާންމު  .25

 ޚިދުމަތުގެ  ބޭނުންތަކުގެ ޢާންމު ރެގިއުލޭޓްކުރާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި، ގޮތުގެމަތިން ނާންނާނެ

 ޝަރުޠުތައް އޮތޯރިޓީއަށް، ހިމަނައި ކަންކަން އަންނަނިވި ގުޅޭގޮތުން  ދިނުމާ ލައިސަންސް

 .ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ
 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތް؛ )ހ(  

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އެންމެ ދަށް ފެންވަރު  )ށ(  

 ކަށަވަރުކޮށްދޭ މިންގަނޑު؛

 ތިމާވެށި ޙިމާޔަްތުކރުމުގެ މިންގަނޑު؛މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމާއި  )ނ(  
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މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަާކއި، ޮއތޯރިޓީން ކަނޑައަާޅ  )ރ(  

 ގަިއޑްލައިންތަްއ؛ ،އެްނގުންތަކާއި  ،ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަާކއި

 ޓެސްޓްކުރުން؛ ،ވަސީލަތްތައް ބަލަިއ، ފާސްކޮށް  )ބ(  

 ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން؛ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާ  )ޅ(  
 ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކުން އަގު ެނގުމުގެ މިންގަނުޑތައް؛ )ކ(  

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން؛ )އ(  

ކަށަވަުރުކރުމާއެކު ވިޔަފާީރެގ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުަގއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން  )ވ(  

 ވާދަވެިރކަމަށް ޖާގަ ފަހިކޮށްދިނުން؛
 ލައިސަންސް އެހެން ފަރާތަކަްށ ބަދަލުނުކުރުން؛ އަދި )މ(  

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުްނ. )ފ(  
 

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކަށް 
 އުނިއިތުރު ގެނައުން 

ލައިސަންސްަގއި ހިމެނިފައިާވ ޝަރުޠަކަށް އުިނއިތުރު ގެނައުުމގެ ނުަވަތ  )ހ(  .26

ިމގޮތުން . ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްިތޔާުރ އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ

ލައިސަންސްތަުކގައި ކަނަޑއެޭޅ ޝަރުޠުތަކަށް އުިނއިތުރު ެގންނަންވާނީ ނުވަަތ 

ޠަބީޢަތަށް އުނިކަމެްއ  ބާޠިލުކުރަންވާނީ ދޫކުެރވިފަިއާވ ލައިސަންްސގެ ޢާންމު

 ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ަކށް ގެނެޭވ ބަދަލުެގ ޠަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ލައިސަންސްެގ ޝަރު )ށ(  

މަޢުލޫމާތު، އެ ބަދަލެއް ގެނަުއމުގެ ކުރިން، ެއކަށީގެްނވާ ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭަގިއ 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

އެކްސްކްލޫސިވް އޮޕަރޭޓިންގ 
 ލައިސަންސް 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ އެއްވެްސ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި، އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ  )ހ(  .27

އެކްްސކްލޫސިވް އޮޕަރޭޓިްނގ ލައިސަންސެއް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑަެއޅޭނީ، 

ލިބުމާއެކު އެކަަމީކ އެ ޚިދުމަތެއްދޭ އިޚްތިޞާޞެްއގެ ލޯކަލް ކައުންސިްލގެ ހުއްދަ 

ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށްވާނަމަ، ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ 

 މަޝްވަރާގެމަތިން، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްަދއެއް ލިޔުުމން ލިބިގެންނެވެ.
 

މި މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ހުއްދަ ލިޔުމަކުްނ  )ށ(  

އެއިރެްއގެ ޙާލަަތށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ެއކްސްކްޫލސިވް އޮޕަރޭޓިްނގ ، ހޯދުމަށްފަހު
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ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުަތކަށް އުނިއިތުރު ގެނެްސ، ބަދަލުކޮްށ، ުއވާލައި، ުނވަަތ 

 އިތުރު ޝަރުޠުތައް ހިމެނުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުަކީޒ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

އުފައްދާފަިއާވ ކައުންސިލްތަކުެގ  އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން

އިޚްތިޞާޞްތަުކގެ ތެރެއިން ަކނޑައަޅާފަިއވާ ވަކި އިޚްތިާޞޞީ ސަރަޙައްދަކަްށ 

 ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އިތުރު ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް

ދިނުމުގައި، ކުރިން އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ލައިސަންެސްއ 

ލިބިދާނެ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަށާއި، ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ  ށްދީފައިވާނަމަ، އެފަރާތަ

 އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.
 

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ 
 ބާޠިލުކުރުން 

ތަކުންކުެރ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެްއ ތުއަންނަނިވި ޙާލަ )ހ(  .28

ލާޙުކުރުމަށް ެއކަށީެގންވާ މުއްދަތެްއ ދިނުމަށްފަހު އެކަްނ ޞްއި

ލާޙުނުކޮށްފިނަމަ، ލައިަސންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން ލިޔުމަކުން ޞްއި

ލައިސަންެސއް ހިފަހައްޓައި ނުވަަތ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 .ބާޠިލުކުރެވިދާނެެއވެ
 

 ލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެއއް ނުދެއްުކން؛  (1)   
 

ލައިސަންެސއްަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ  ،ލައިސަންސް ލިބިފަިއވާ ފަރާުތން  (2)   

 ؛މައިގަނޑު ޝަރުަޠކާ ޚިލާފުުވން

 

ފަރާުތން، މި ޤާނޫނާ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ލައިސަންސް ލިބިފަިއވާ   (3)   

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުުވން؛ ނުވަތަ 
 

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާ ބެހޭގޮތުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެްނގުންތަކަށް،   (4)   

 .ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާުތން ޢަމަލުނުކުރުން
 

ބާޠިލުކުރެވޭ ލައިސަންެސްއ ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ހިފެހެއްޓުމުގައި ުނވަތަ ބާޠިލުުކރުމުގައި، އެ ަލއިސަންްސގެ ަބއިތަުކގެ ތެރެއިން، 

         ނުހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ބާޠިލުނުކުރާ ބަޔަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ފަދައިން،
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 އެ ލައިސަންްސގެ ވަކި ބަެއްއ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިާޔރު 

 .އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ

ގެ ދަުށން ހިފެހެއްޓިފައިވާ ނުވަަތ ބާޠިލުކުރެވިފަިއާވ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ެއ ފީ ނުވަތަ ފައިސާ ، ލައިސަންސްތަކަށް ދައްކާަފއިާވ ފީއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ

 .ދެއްކި ފަރާތަށް އަނބުރަެއއް ނުލިބޭނެއެވެ

ގެ ދަށުްނ ( ހ)ނަޑނާޅާހާ ހިނދަކު، މި މާއްދާެގ އޮތޯރިޓީން ަވކިގޮަތކަށް ކަ )ރ(  

އެ ލައިސަންސުްނ  ،ލައިސަންސެއް ހިފެހެއްޓޭ ހިނދު، ނުވަތަ ބާޠިލުކުެރވޭ ހިނދު

 .ހުއްދަކުރެވިަފއިވާ ޚިދުމަތްދިނުން ހުއްޓާލަންވާނެެއވެ
އާ ޚިލާފުެވްއޖެނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ބަލައި، އެފަރާެތްއ  (ރ)މި މާއްދާގެ  )ބ(  

 ރުިފޔާއަްށވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން، ފަސްަލއްކަ() 500,000

އަދި އެ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެ ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ދުވަހުގެ ބަޔަަކްށ 

ކުްނ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިާޔއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަ( އެއްހާސް) 1,000

 އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
މި މާއްދާއަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެހެން، ވަކި ލައިސަންސެއް ިލބިފައިވާ ފަރާތެއްެގ  )ޅ(  

ލައިސަންސް، އޮތޯރިޓީން ހިަފހައްޓަންވާނީ ުނވަތަ ބާޠިލުކުަރންވާނީ، މި މާއްާދެގ 

ކަމެއް އިޞްލާުޙކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 

އެޅެންހުރި އެންމެހަިއ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުަމށްފަހުވެސް އެކަމެްއ 

ނުވަތަ ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަށް އެކަެމްއ  ،އިޞްލާޙުކޮށްފައިުނވާނަމަ

 ތަުކގަެއވެ.ތުލާޙުކުރަން މަސަްއކަތް ޮކށްފައިނުވާ ޙާލަޞްއި
 

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އަގު  ޚިދުމަތުގެ 

 
ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގުތަކަީކ، އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަާޅ  )ހ(  .29 ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 ފާސްކޮށްފައިވާ އަގުަތކެއް ކަމުގައި ވާންވާެނއެެވ.
 

 އެންގުންތަާކއި  އޮތޯިރޓީގެ، ގަާވއިދުތަާކއި ހަދާ ދަުށން މި ޤާނޫުނގެ، މި ޤާނޫނާއި )ށ(  

 ލިބިފައިވާ  ލަިއސަންސް އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ޝަރުޠުތަކާ ލައިސަންސްގެ
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ޢާންމުކޮށް  އަގާއި ައގު ނަގާނެ ގޮުތގެ އުސޫލު ޚިދުމަތުގެ އެފަރާތުގެ ފަރާތުން

 .ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ 

       ލައިސަންސް ލިބިފަިއވާ ަފރާތުން، އެފަރާތުން ފޯރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި  )ނ(  

އަގުަތއް ަބޔާންކުރުމަށް ޝާއިޢުކުރާ ލިުޔމުގައި އަންނަނިިވ އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ތަފްޞީލު ޚިދުމަތާބެހޭ ފޯރުކޮށްދޭ އެފަރާތުން  (1)   

 ؛އަގުަތއް ވަިކވަކި ޚިދުމަތުގެ  (2)   

 ؛ޚިދުމަތްތައް އެހެނިހެން ދެވޭ ގުޅިގެން ޚިދުމަތާ  (3)   
ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ ެއއްބަސްވުމާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް   (4)   

ޚިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާ ކުެރޭވނެ ގޮތްތަާކއި އެކަމާުގޅޭ ތަްފޞީލުތަކާއި 

 ޢަދަދުތައް؛ އަދި 

 .މަޢުލޫމާތުތައް އެހެނިހެން އަންގާ އޮތޯރިޓީން  (5)   
 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ގައި( ނ) މި މާއްދާގެ ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތުން ލައިސަންސް ލިބޭ )ރ(  

 ައގެއް  ޚިދުމަތުގެ ުނަވތަ ޚިދުމަތެއް އައު، ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތުގެ ައގުަގއި އެފަރާތުގެ

 ހުއްދަކުރިކަުމގެ  އަގު ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް، ބޭނުންނަމަ އެފަރާތުން ތަޢާރުފުކުރަން

 ހޯދަން ލާޒިމުވާނެެއވެ. އޮތޯރިޓީން ލިޔުމެއް
 ލިޔުމުން  އޮތޯރިޓީން ޝަރުަޠކުން ލައިސަންްސގެ ުނވަތަ އެްނގުމަކުން އޮތޯރިޓީގެ  )ހ(  .30 އަގު ކޮންޓްރޯލުކުރުން 

ލައިސަންްސ  ފިަޔވަުޅތަކަށް އަޅާ  އޮތޯރިޓީން ކޮންޓްރޯލުުކރުމަށް ައގު ކަނޑައަަޅއި،

 ލިބޭ  ލައިސަންސް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށްޓަކަިއ، އަގު ނުވަތަ ، ތަބާވުމަށް ލިބޭ ފަރާތުން 

އަގު ނުނެގުަމްށ  މަދުން ުނވަތަ ގިނައިން ައގަށްވުރެ ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ފަރާތަކުން

 .އެންގިދާނެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް
 

ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ލު މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ައގު ކޮންޓްރޯ )ށ(  

 ށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅި އަުގގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަ

 ގެއްލުްނވާނަމަ އެ ެގއްލުން ފޫބެއްދުމަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވާންވާެނއެވެ.

 ބަދަލުގެންނަންވާނީ އަގަކަށް ޚިދުމަތުގެ ފަާރތުންދޭ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް )ނ(  

ފޯމިއުލާއެްއގެމަތިން  ނުވަތަ ުއސޫލެއް ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ލައިސަންސްަގއި

 .ގެންނެވެއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ލިބި
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      ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ އަަގކަށް އޮތޯރިޓީން ަބދަލެއް ގެންނަނަމަ  )ރ(  

 މަްއޗަށެެވ. އަސާސްަތކުގެ މަިއގަނޑު އެ ބަދަލެއް ބިނާވާންޖެހޭނީ ތިރީގަިއވާ

 އިންޞާފުވެރި  ތަފާތުކުެރވިފައިުނވާ އެކަީށގެންނުވާ ގޮތެްއގައި އަގުަތކަކީ  (1)   

 ؛އަގުަތކެްއކަމުަގއިވުން 
 

 ުފރުޞަތުތައް ވާަދވެރި ފަރާތްތަކުގެ އެހެނިހެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް  (2)   

 ުނވުން. އަގުތަކަކަށް ހުންނަ ގޮަތކަށް ގެއްލޭފަދަ
 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީގެ އެންގުންތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް 

 
އަންނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުުކރުމަށްޓަކައި، ލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ  )ހ(  .31 އެންގުންތައް  އަންގާ  އޮތޯރިޓީން 

 ވަިކގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޯތރިޓީއަށް އެްނގިދާނެެއވެ.
 

ރަނގަޅު ފެްނވަރެްއަގއި އަިދ  ޚިދުމަތް ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ  (1)   

 ބެލުމަށް؛ ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ގޮެތއްަގއި ދެމެހެއްޓެނިވި
 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އިސްރާފު ުކަޑކުރުމަށާއި   (2)   

 ޚިދުމަތްތައް އެފިޝަންޓް ކުުރމަށް؛
 

 ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކުގައި  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ  (3)   

 ކަންކަން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސަލާަމތީގޮތުން ގޮތުންނާއި ފަންނީ

 ބެލުމަށް؛ ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ
 

 ހަމަހަމަކަމާއި ވިޔަފާީރގައި، ގޮތެއްގެމަތިން ޚިލާފުނުވާ މި މާއްދާއާ  (4)   

 ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް މިންގަނޑެއް ސުލޫކީ ހަރުދަނާ

 ބެލުމަށް؛ އަދި ގެންގުޅޭތޯ
 

 ބާރުތައް އޮތޯރިޓީގެ  ނުވަތަ، ކުރުމުގައި  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ އޮތޯރިޓީން  (5)   

 ކޮންމެހެން  އޮތްކަމެްއގައި މަޞްލަޙަތެއް ޢާންމު  ނުވަތަ، ބޭނުންކުރުމުގައި 

 އެންގުންަތއް އެްނގުމަށް. އަންގަންޖެހޭ
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އެންގުެމއް، ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތަކާބެޭހ  އަންގާ ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ މާއްދާައކާ އެްއވެސް ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ

 .ތަޢާރުޟުވެގެްނނުވާނެެއވެ މަޤްޞަދުތަކާ
 

 ުނވަތަ  ކަމެއް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ައންގާ އެްނގުމުަގއި ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

ނުކުރުމަށް  ނުވަތަ ކުރުަމށް ވަިކގޮތަކަށް ކަމެއް ބާަވތުގެ ކަމަާކގުޅޭ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ލިބިފައިވާ  ބަާޔންކުރުމާއެކު ލިޔުމުން ލަިއސަންސްއެކަީށގެންވާ މުއްދަތެއް 

 .އަންގަންާވނެއެވެ އޮތޯރިޓީން ފަރާތަށް
 

 ޢަމަލުކުރަން  އަަވހަކަށް ީވއެންމެ އަންގާ އެންގުމަށް ދަށުން  ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ރ(  

 ފެނިއްޖެ  އަދި އޮތޯރިޓީއަށް. ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ އެ އެންގުމުަގއި، ފެށުމަށް

 .ބާޠިލުކުރެވިދާނެެއވެ އެ އެްނގުން ހިނދެއްގައި
 

  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތޯރިޓީން އެންގުންަތއް އެންގުުމގަާއއި،  )ބ(  

އެ އެްނގުންތަކާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
 

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާ 
 އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު 

ޤާނޫނަކާ އެްއގޮްތވާ  ޚާއްޞަމި ޤާނޫނާއި ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ   .32

ގޮތުގެމަތިން އޮތޯރިޓީން ބަލާ މައްސަލަެއއްަގއި ޚިދުމަްތދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަށް 

 އެކަމާުގޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އަުމރުތައް ކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
 

އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް 
 ހެދުން 

، ފަޭސހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ، އެހީތެރިވެ ޢަމަލީގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނަށް )ހ(  .33

 ބެހޭގޮތުން އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް  ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދިނުމާ

 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.
މި ޤާނޫނާއި ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާުގޭޅ  އުސޫލުތަކުަގއި ހަދާ އޮތޯރިޓީން )ށ(  

 މަޤްޞަދަކާ ނުަވތަ މާއްާދއަކާ ެއއްވެސް ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގެ

 .ތަޢާރުޟުވެގެންުނވާނެެއވެ

ކުާރނެ ގޮތުގެ އުސޫލުަތްއ  ކަންކަން އަންނަިނވި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )ނ(  

 އުސޫލުތަކުގައި ަބޔާންކުރަންވާެނެއެވ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 
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 ދޫކުރާ އޮތޯރިޓީން ، ތެެރއިން މަަސއްކަްތތަކުގެ ކުރާ އޮތޯރިޓީން  (1)   

 ުއސޫލުތަކާއި ގެްނގުޅޭނެ އެފަރާތުން ޫދކުރުމުަގއި  ލައިސަންސްތައް

 ބަލާނެ ލައިސަންްސތަކާއި ހުއްދަތައް ދޫކުރުމުަގއި، މިންގަނޑުތަކާއި 

 ؛ކަންކަން
ދިނުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި އެ ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންތަކުގެޢާންމު   (2)   

 އުސޫލުތައް؛ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ރަދުަތކާިއ އިންސާނީ ޚަޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިދާީރ އަދި ހިންގުމުގެ   (3)   

 ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު.
 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އިކުއިޕްމަންޓާއި ވަީސލަތްތަކާއި އެ ތަކެިތ  )ހ(  .34 ފަންނީ މިންގަނޑުތައް 

        ،ހަމަތައް  މިންގަނޑުތަކާއި ފަންނީ  ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަބާވާންޖެހޭ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

ފަރާތްތަކުންނާިއ  ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ  )ށ(  

 ގޮތުގެމަތިން  ގަިއވާ( ހ) މި މާއްދާގެ  ށް އެދި ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަކުން،ސަލައިސަން

 .ަތބާވާންވާެނއެވެ ހަމަތަކަށް މިންގަނޑުތަކާއި ފަންނީ ކަނަޑއަޅާ އޮތޯރިޓީން
 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހަމަތައް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި 

 
ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް  )ހ(  .35 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

    ފޯރުކޮށްދެވެނީ، ކަމާުގޅޭ ޚާްއޞަ ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާަފއިވާ އުސޫލުތަާކއި،

ުތގެމަތިންކަްނ މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާަފއިާވ ޢާންމު އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮްތވާ ގޮ

 އޮތޯރިޓީން ކަށަވަުރކުރަންވާެނެއވެ.

 ގޮތަަކށް  އެކަީށގެންވާ ފަރާތާ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ށ(  

 ގުިޅގެން  ޝަކުވާތަކާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް، މުޢާމަލާތުކޮށް

ފިަޔވަޅުތައް ަލިއސަންސް ލިބިފައިާވ  އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅުކުރުމަށް އެކަންކަން

 .އަޅަންވާނެެއވެ ފަރާތުން
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އެްނގުމެްއެގ  އަންގާ އޮތޯރިޓީން ުނވަތަ ގޮތުަގއި ޝަރުޠެްއގެ ލައިސަންސްގެ  )ނ(  

 ފަރާތްތަކާމެދު ލިބިގަްނނަ ޚިދުމަތް ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ަލއިސަންސް، ގޮތުަގއި

 ފަރާތަށް  ލިބިފައިވާ ަލއިސަންސް، ކަނަޑއެޅުމަށް އުސޫެލއް  ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ

 .އަންގަްނވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން
 

ެއކަށީގެްނާވ ، ހަދައި ފަރާތުން އޮތޯރިީޓގެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަްނކަމާބެހޭ އަންނަނިވި )ހ(  .36 ޕަރފޯމަންސް މިންގަނޑުތައް 

 ލައިސަންސް  ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމާއެުކ، ެއ މިންގަނޑުތަކާ

 އަންގަންވާެނއެެވ. އޮތޯރިީޓން ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ
 

 ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް، ޚިދުމަތެއް ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ކަނޑައަޅާަފިއވާ  (1)   

 އެ ޚިދުމަތް ، ލިބުމާއި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ އެދި ށްފަރާތުން ޚިދުމަތަ

 މުއްދަތު؛ ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު ހިނގާނެ
 

 ދަތިތަކެއް ލިބުމުގެ  ޚިދުމަތެއް ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެކަނޑައަޅާަފިއވާ   (2)   

 ޚިދުމަތް ،ހުރި ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަެއއް އެނޫްނވެސް ނުވަތަ ހުރިކަމަށް

 އެ ަމއްސަލަެއއް  ފެިށގެން ވަގުތުން ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތުން ލިބިގަންނަ

 މުއްދަތު؛ އަދި ނަގާނެ ޙައްލުކުރުމަށް
 

ފަރާުތގެ ފަންނީ އަދި ހިންގުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތާިއ ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  (3)   

 މާލީ ޙާލަތު.
 

 ފަރާތަުކން  ލިބިފައިވާ ލަިއސަންސް މިންގަނޑަކާ ކަނޑައެޅޭ ދަށުން މި ބާބުގެ )ށ(  

 ގެއްލުުމގެ  ލިބޭ ސަބަުބން އެކަމުގެ ފަރާތަށް ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް، ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

، އުސޫާލއި  ގެންގުޅޭނެ ލިބިދިނުމުގައި ފަރާތުން ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް ބަދަލު

، ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރާއި ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް  ގޮތުަގއި ބަދަލުގެ

 އޮތޯރިީޓގެ ، ގޮތް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ުއސޫލެއް ކަނަޑއަޅާނެ އެކަންކަން

 .ކަނޑައަޅަންވާެނެއވެ ފަރާތުން
 

 ބެލެހެއްޓުމާއި ރިޯކޑު ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ މާލީ ފަާރތްތަކުގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް  .37 އުސޫލުތައް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 ގަާވއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ  މި އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ ރިޕޯޓުކުރުމުގައި 
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 ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ޢަމަލުކުރުމަށް ެއއްޮގތަށް ަގާވއިދާ އެ، ބަޔާންކޮށް

 .އަންގަްނވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން
 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

 
ފަރާތްތަްއ ހިމެނޭޮގތުން ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ  ދޫުކރެވިފަިއވާ އޮތޯރިޓީާއއި ަލއިސަންސް  .38 ޒިންމާ  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ސިއްރު 

އެފަރާތްތަކުެގ ، ފަރާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާަގއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

 އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް އެޖެންޓުންނާއި، އެފަރާތްަތކަށް، މުަވއްޒަފުންާނއި ،އޮފިސަރުންނާއި

 ަވޒީފާގެ  އެފަރާތްތަކުގެ  ތެރޭަގއި  ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްދޭ ،ފަރާތްަތއް މަސައްކަތްކުރާ

 ނުވަތަ އްމަޢުލޫމާތެ ެއއްވެސް ލިބިފަިއާވ، އަންނަނިވި ކަްނކަމާގުޅޭ ުގޅިގެން މަސައްކަތާ

 .ހާމަކޮްށގެންނުވާެނއެވެ، ލިޔެކިޔުމެއް 
 

ުނވަަތ  ލިޔެކިޔުން މުޢާމަލާތަކާބެހޭ އެްއވެސް ހިނގާފަިއވާ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ )ހ(  

 އެފަދަ މުޢާމަލާތަކާބެހޭ އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތެއް؛
 

 ނުވަތަ  ފޯރުކޮށްދޭޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ، ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް )ށ(  

 ުނވަތަ ؛ ަފރާތެއް ރާވާފައިވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
 

 މަޢުލޫމާތެއް ނުަވތަ މުއާޞަލާތެއް. ޒާތީ މީހެއްގެ )ނ(  
 

 އަދި  .ހުރަހެއްނާޅައެވެ  ޤާނޫނު މި ހާމަކުރުމަށް މަޢުލޫމާތެއް ޙާލަތުތަުކގައި  އަންނަނިވި  .39 އިސްތިސްނާ 

 ޚިލާފުވީ މާއްދާއާ ވަނަ 38 ޤާނޫނުގެ މި ހާމަކުރުމަކުން މަޢުލޫމާތެއް  ޙާލަތެްއގައި އެއިން

 .ނުބެލެވޭނެެއވެ ކަމަކަށް
 

 ؛ޢާންމުކޮށް ލިބެންހުންނަ މަޢުލޫމާތު )ހ(  

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ޙަރަކާތްތެިރވާ ުމވަްއޒަފަކު އެފަދަ އެހެްނ  )ށ(  

 ؛ބޭނުންވެގެން ާހމަކުރާ މަޢުލޫމާތުމުވަްއޒަފަކަށް އެމީހެްއގެ ަވޒީާފ އަދާކުރުމަށް 

 އޮތޯިރޓީ ނުވަތަ ޚިދުމަތް  ،ލިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދެނީ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު  ފޯރުކޮށްދޭ )ނ(  

 ދާއިރާގެ  ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ފަރާތް ފޯރުކޮށްދޭ
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، ކަމަށްވެަފއި ކޮންޓްެރކްަޓރެއް ނުވަތަ އެެޖންޓެއް، މުަވއްޒަެފއް، އޮފިސަރެއް 

 ފޯރުކޮށްދޭ އަާދުކރުމުގައި ވާޖިބުތައް ވަޒީާފގެ ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެމީހެއްގެ

 ؛މަޢުލޫމާތަކަށްވުން

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް  ފަރާތުން ދޫކުރެވިފަިއވާ ލައިސަންސް )ރ(  

 ދޫކުރެވިފަިއވާ  އެފަރާަތކަށް، މަޢުލޫމާތެއް ފަރާތަކާ ގުޭޅގޮތުން ލިބިފައިވާ ލިބިގަންނަ

 ؛ހާމަކުރުން ލައިސަންސްގެ ބޭނުމަށް

 
 

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުން ހުއްުޓވުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކުެށއްގެ ތަޙްީޤޤަށް ބޭނުންވެގެްނ،  )ބ(  

ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން، ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ޮގތުގެމަތިން، ޖިނާީއ 

 ؛ލިބިފައިވާ އިދާރާައކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުގެ ބާރު

 

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކާވ ޙާލަތެއްަގއި، ކޯޓު އަމުެރްއގެ ދަށުން، ނުވަަތ  )ޅ(  

ޤާނޫނުގައި ކަނޑަައޅާފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު 

 ހާމަކުރުން؛
 

      ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ، ފޯރުކޮށްދެނީ ލިޔުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ )ކ(  

 ؛ކަުމގަިއވުން ގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ެއއްގޮތަށް އެ ޤާނޫނަކާ

 މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތެއްަގއި ހާމަކުރެވޭ ހުއްދަ މަުޢލޫމާތު؛ )އ(  
 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިެދއްަގއި ނުވަަތ  )ވ(  

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަުކަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ ގޮތުގެަމތިން، އޮތޯރިޓީއަްށ 

 ؛ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

 ބައެްއގެ  ނުވަތަ މީހެއްގެ އެހެން، ލިޔުމަކީ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތަކީ ފޯރުކޮށްދެވޭ )މ(  

 އެހެން ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް އެްއޗެއްަނމަ، އެފަދަ އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު

 ؛ލިބިފައިވުން  ހުއްދަ ބޭނުންކުރުމުގެ ފޯރުކޮށްދީ ބަޔަކަށް

ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި ހިމެނުމަށް ދައުލަތުގެ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ އިދާރާއަށް ހާމަކުާރ  )ފ(  

 ؛މަޢުލޫމާތު

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބޭރު ޤައުމެްއގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފަިއާވ  )ދ(  

ދަށުން، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއިން ަޢމަލުކުރުން ލާޒިމުާވ އެއްބަްސވުމެްއގެ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެްއެގ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
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ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ެއކަށައަަޅއި، ޢާންމު  ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ )ތ(  

 އޫިލއްޔަތު އެއިެރއްަގއި ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ަކންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސް ބޭނުންތަކުގެ

 ުވޒާރާއަށް ާހމަކުރާ މަޢުލޫމާތު. ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ
 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ޝަކުވާ ބެލުން 

 
މި ބާބުގެ ދަށުން ބެލޭނެ 

 މައްސަލަތައް 
ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޭޅގޮތުްނ އަންނަނިިވ ކަންކަާމގުޅޭ   .40

ލަޙަތު އޮތް ކޮންމެ ަފރާތަކަށްވެސް އޮތޯރިީޓއަށް ޞްމައްސަލަތައް، ެއކަމުގެ މަ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

 ނުވަތަ ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތަކާބެހޭ ޚާއްަޞ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާ  މި ޤާނޫނާ )ހ(  

 ؛މައްސަލަ

 ؛މައްސަލަ ޚިލާފުވާ މިންގަނޑަކާ ކަނޑައަޅާަފއިވާ އޮތޯރިޓީން ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ށ(  
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަްސވުާމ  )ނ(  

 ޚިލާފުވާ މައްސަލަ؛

 ގުަޅއިނުދެވުުމގެ  ނުަވތަ ގުަޅއިދިނުމުގެ ޚިދުމަތެއް ފަރާތަކަށް ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް )ރ(  

 މައްސަލަ؛
 ގެއްލުމުގެ މަްއސަލަ؛ އަދި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ލިބޭ  )ބ(  

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަެކއްާޗއި ތަންތަނަށް ދޭ ގެއްލުންަތކާުގޭޅ  )ޅ(  

 މައްސަލަ.
 

ުގޅޭގޮުތްނ  މަްއސަލަތަކާ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މާްއދާގައި ވަނަ 40 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .41 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

ަޝކުވާަތކަށް އޮތޯރިީޓން ޖަވާބުދިނުމުގަިއ ޝަކުާވ ހުށަހަޅާނެ ގޮާތއި، އެ 

ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
ޝަކުވާ ފަސޭހަކަމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް  ބޭނުންވާ ހުށަހަޅަން އެްއވެސް ފަރާތަކުން )ށ(  

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ. ފަރާތުން އޮތޯިރޓީގެ ތައްމުބޭނުންވާ އިންތިޒާ
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އެ ޝަކުާވއެއް ބެލުމަްށ  ޝަކުާވއަކާ ގުޅިގެްނ، އެްއވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ )ނ(  

އެ ޝަކުާވައާކ  އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްަކމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ނުފެންނަނަމަ،

 ސަބަބުަތއް ެއ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ  އޭގެ ނިންމި ގޮތާއި އޮތޯރިޓީން ބެހޭގޮތުން

 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީން  7އެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ  ފަރާތަށް

 .އަންގަްނވާނެެއވެ
 

އޮތޯރިޓީން އިސްވެ މައްސަލަ 
 ބެލުން 

 .އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުަގއި، ައންނަނިވި މައްސަލަތައް ިއސްެވ އޮތޯރިޓީން ބެލިދާނެއެވެ  .42

 ޚާއްޞަ މި ޤާޫނނާއި ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  އެްއވެސް ފަރާތަކުން  )ހ(  

 ޤަބޫލުކުެރވޭ މަްއސަލަ؛ އޮތޯރިޓީއަށް ޚިލާފުވެފައިާވކަމަށް ޤާނޫނަކާ
 ޚާއްޞަ މި ޤާޫނނާއި ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  އެްއވެސް ފަރާތަކުން  )ށ(  

 ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮުތެގމަތިން އެްއގޮްތވާ ޤާނޫނަކާ

 ޤަބޫލުކުެރޭވ މައްސަލަ؛ އަދި  އޮތޯރިޓީއަށް ޚިލާފުވެފަިއާވކަމަށް އަންގާފަިއާވގޮތާ

އެނޫން ޙާލަތެއްަގއި، މަްއަސލައެއް ބަލަންޖެހޭކަމަށް އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއްެގ  )ނ(  

 ޤަބޫލުކުރެވިގެން ބަލާ މައްސަަލ. މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޮތޯރިީޓއަށް
 

ވަނަ މާއްާދެގ  42މާއްދާގެ )ހ( އަދި މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ 41 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .43 ރިޕޯޓު  ނިމުނުގޮތުގެ މައްސަލަ 

 ދަށުން އޮތޯރިޓީން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުުކރަންވާނެެއވެ.

 ކަންކަން  ައންނަނިވި ރިޕޯުޓގައި ތައްޔާުރކުރާ ދަށުން  ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ؛ގޮތް މައްސަލަ ބެލި  (1)   

 ލިބިފައިވާ އޮތޯރިީޓއަށް ގޮތުން ނަތީޖާެއއްގެ ބެލި މައްސަލައިގެ   (2)   

 ހޯދުންތައް؛
 ހޯދުންތައް  މަޢުލޫމާތާއި ނަންބަރުގަިއވާ ( ވަނ2ަމި އަކުރުގެ )  (3)   

 ؛ހެކި  ބިނާކޮށްފައިވާ
 ފެންނަ  އޮތޯރިޓީައށް ގުޭޅގޮތުންއެކަމާ  ނުަވތަ ގުިޅގެން ބެލި މައްސަލައާ  (4)   

 ކަންކަން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ުހށަހަޅާ ކަންކަމާއި އޮތޯރިީޓގެ ނިންމުން.
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އްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ މާވަނަ  43އޮތޯރިޓީން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .44 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ. ށް ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އޮތޯރިީޓެގ  ތަުކގަިއ،ތުޙާލަ އަންނަނިވި )ށ(  

 .ހާމަކޮށްގެންނުވާނެެއވެ ުނވަތަ ޝާއިޢުކޮށްގެން ބަެއއް ޭއގެ ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް
 

 ާހމަކުރުމުން  ނުވަތަ ަބެއއް ޝާއިޢުކުރުމުން އޭގެ ނުވަތަ އެ ރިޕޯޓެއް  (1)   

 ުނވަތަ؛ ޙާލަތެްއަގއި ހާމަވާފަދަ ސިއްރެއް  މީހެއްގެ ުނވަތަ ކުންފުންޏެްއގެ
ޖިނާއީ މައްސަލަައކާ ުގޅިގެން ހިނގަމުންދާ ަތޙްޤީޤަކަށް   (2)   

 ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްަގިއ؛ ނުވަތަ 

 ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަދުލުވެރިކަމަށް ޝަރީޢަތެއްގެ ހިންގޭ މައްޗަށް މީހެއްގެ  (3)   

 ޙާލަތެއްަގއި؛ ނުވަތަ 

 ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާަފދަ ޙާލަތެއްގައި.  (4)   

، ޝާއިޢުކުރުމުަގއި  ަބއެއް  ރިޕޯޓެއްގެ ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް  ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ )ނ(  

 މިންވަރަކަށް  އެކަީށެގންނުވާ މަޢުލޫމާތެއް ޒާތީ ުނވަތަ އަމިއްލަ މީހެްއގެ އެްއވެސް

 .ޝާއިޢުކޮށްގެންުނވާނެެއވެ މަޢުލޫމާތެއްއެފަދަ  ހާމަވާނަމަ
 

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލަތަކާިއ އޮތޯރިޓީން ަބލާ މައްސަލަތަުކެގ  )ރ(  

 މަޢުލޫމާތާއި ކަމާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތައް އަދާހަމަކޮށް ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.
 

 އަްނގާ ، ުއސޫލުތަކާއި  ގެްނގުޅޭ، ޚިދުމަތްތަކާއި ދެމުންގެންދާ އޮތޯރިޓީން )ބ(  

 ފަސޭހައިން ޢާންމުންނަށް ރިޕޯޓުތައް  ތަްއާޔރުކުރާ އަދި އެންގުންތަާކއި

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ފެންނާނެހެން
 

ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއި 
 މުރާޖަޢާކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ނިންމާ  )ހ(  .45

ސަބަބުން މީހެއްގެ ަޙއްޤަކަށް އުިނކަން ލިބޭކަމަށް އެފަރާތަްށ ނިންމުމެއްގެ 

، ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ނިންމުން އެފަދައިން ނިންމި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި 

އެ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ. ގޮތުގެ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަްށޓަކައި އޮތޯރިީޓގަިއ  )ށ(  

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާަފއި އޮންނަންވާނެެއވެ. މިގޮތުން އެކުަލވާލާ މުރާޖަޢާ 

 ހިމެނިގެންނުވާނެެއވެ.ކޮމިޓީގައި އެ މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު 
 

ވަނަ ާމއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، އޮތޯރިީޓެގ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީން  45މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .46 ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

ނިންމުމެއް ނިންމުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭ ލިޔުމުގައި 

        ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ، ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތައް އެ ލިޔުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް

ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ، އެ ަމއްސަަލ ( ތިރީސް) 30އެ ލިޔުން އެފަރާތަށް ލިބޭތާ 

 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ެއްއވެްސ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި  45ލިބިދެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ ފަރާތަކަށް 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުރާއަތުަތްއ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 

 ބާރަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރުން 

 
 ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

 ވަސީލަތްތައް  ތަންތަނާއި 
 ފާސްކުރުން 

 ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް އެއްގޮތަށް ޝަރުޠުތަކާ  ލައިސަންސްގެ )ހ(  .47

ފާްސކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަނުެގ  ލައިބަ ،ބެލުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ

ފާްސކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބު އަދި އެަކންކުރާ ތަނެއްަގިއ  ލައިތަފްސީލާއި، ބަ

ލައިސަންސް ލިބިފަިއވާ ފަާރތް ތަމްސީލުކުރާނެ މީހަކު ބެހެއްޓުމަށް އަންަގިއ 

، ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު ލިޔުމަކުން )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ކުރިން 15މަދުވެގެން 

 ައދި  މަންޓްތަކާއިއިކުިއޕް ބޭނުންކުރާ ޚިުދމަތްދިނުމަށް، އޮފީސްތަާކއި އެފަރާތުގެ

ލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ، ފާސްކުުރމަށްޓަކައި ބަލައި ވަސީލަތްތައް

 ވަދެވިދާނެެއވެ. ތަންތަނަށް ޢިމާރާތްތަކާއި

ނަމަވެސް، ކުއްލި ޙާލަތެްއގައި ނުވަތަ ޖިނާީއ  މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެންއޮތް )ށ(  

ޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި، ލައިސަންްސ ޙްމައްސަލަެއއް ތަ

ލިބިފައިވާ ފަރާތުެގ ޮއފީސްތަކާއި، ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންކުާރ 
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ފާްސކުރުމަށްޓަކައި، އެފަރާތްތަުކެގ  ލައިލަތްތައް ބަސީ އިުކއިޕްމަންޓްތަކާއި، އަދި ވަ

 ނާޅައެވެ.ޢިމާރާތްތަކާއި، ތަންތަނަށް ަވނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް 

 އިުކއިޕްމަންޓާއި  ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ފަރާެތއްގެ  ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ނ(  

 އެ ވަސީލަތްތައް  ނުަވތަ ފާސްކުރުމަށް ތަންތަން ާޤއިމުކުެރވިފަިއވާ  ވަސީލަތްތައް

ބޭނުންާވނެ ކަމަށް އެކަޭށަނ  ކުރުމަށް ޓެސްޓްތައް ކުރަންޖެހޭ ބެލުމަށް ރަނގަޅުތޯ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގައި ހުރިކަމުގަިއވާނަމަ، އެތަެކިތ  ،އިުކއިޕްމަންޓް

 އޮތޯރިޓީގެ  ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މިންގަނޑުތަކާ ފަންނީ ކަނަޑއަޅާ އޮތޯރިޓީން

 އަދި އޮތޯރިީޓގެ  .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް ބޭނުމަށް

        ރުމުގައި އިތުރު ޚަރަދެއް ިހނގާކަމުަގިއވާނަމަ،ތަކެތި ބޭނުންކު ބޭނުމަށް

 އެ ޚަރަދަކަށް އޮތޯރިޓީން ޒިްނމާވާންވާނެެއވެ.

 މުވައްޒަފުން  ފަާރތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް، ބޭނުމަށް ގެ ( ހ) މި މާއްދާގެ )ރ(  

 އެްނގުންތަކާ  އަންގާ އޮތޯރިޓީން ދަށުން މި މާއްދާގެ އަދި. ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ

 .ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެެއވެ އެްއގޮތަށް

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް ަބލައި ފާސްކުރުމަށް  )ބ(  

ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިންސްެޕކްޝަްނގެ މަސައްކަތްތަްއ  އޮތޯރިޓީން އެ

ްށ ސަލައިސަން ހިންގުމުގެ އިންިތޒާމު ލައިަސންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ުނވަތަ 

އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ. މިކަމުގައި ޚަރަެދްއ 

 ހިނގާނަމަ، އެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.

 

 ރަވަނަ ބާބު ތޭ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 

 ދޫކުރެޭވިއރު  ލަިއސަންސެއްނުވަތަ ، ގަާވއިދުތަކާ  ހަދާ  ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .48 އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުން 

، އެންގުންތަކާ  އަންގާ ދަށުން  ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގެ، ކަންތައްަތކާ ޝަރުޠުކުރެވޭ

އަދި އެކަމަަކްށ ، ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ މާއްދާއަކާ އެްއެވސް މި ޤާނޫނުގައިވާ ނުވަތަ

 ފިަޔވަެޅއް  ވަކި އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ުނވަތަ ިމ ޤާނޫނުގެ އެހެން ާމއްދާެއއްަގއި

 ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ  ެއކަެމއް ކުރި ފަރާތެްއ، ތިރީަގއި ، ނޑައަޅާަފއިނުވާނަމަކަ
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ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު އޮތޯރިީޓއަްށ  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ޢަދަދުތަކަށްވުރެ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 50,000ެއއްހާސް( ރުފިާޔއާއި ) 1,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  އެޅޭ ފިޔަވަޅު  (1)   

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ )ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން

 50,000 ފަހަރު ދެވަނަ އެޅޭ އެއް މަްއސަލަެއއް ތަކުރާުރވެެގން ފިޔަވަޅު  (2)   

ރުފިާޔާއ ދެމެދުގެ ( ދެލައްކަ) 200,000 )ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާއި

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

 ފިޔަވަޅު ދެ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ތަކުރާުރެވގެންއެއް މައްސަަލއެއް   (3)   

 1,000,000ރުފިޔާާއއި ( ދެލައްކަ) 200,000ފަހަރަކު  ކޮންމެ އެޅޭ

 ރުފިާޔއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި (ންއައެއްމިލި)

( ވަނަ 3( ވަނަ ނަންބަރު އަދި، )2( ވަނަ ނަންބަރު، )1މި އަކުރުގެ )  (4)   

ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ ނަންބަރުގަިއވާ ޖޫރިމަނާގެ އިުތރުން، ޚިލާފުވެ ހުންނަ

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ރުިފޔާއަްށވުރެ( އެއްހާސް) 1,000

 އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

 އޮތޯރިޓީން  މެނުވީ ފުރިހަމަވުމުން ކަންތައްތައް ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ ތިރީގައި )ށ(  

 .ނުވާނެެއވެ ޖޫރިމަނާކޮށްގެން
         ޫޖރިމަނާއަކީ ކުެރވޭ، ބަލައި ާޙލަތަށް ާބވަތަށާއި މައްސަލަިއގެ  (1)   

 ނުވަތަ ޙާަލތާ މެދުވެރިވި ޖޫިރމަނާކުރުމަށް އެ މައްސަަލއާ ުނވަތަ

 އެކަށީގެްނވާ  ޙާލަތާ މެދުވެރިވަމުންދާ ޖޫރިމަނާކުރުމަށް

 އަދި ؛ ޖޫރިމަނާއަކަށްވުން
    ކަނޑައެޭޅ ފަރާތަށް  ޖޫރިމަނާއެއް ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ޤާނޫނާ މި  (2)   

 ރަނަގޅުކުރުމަށް ސަބަބު މެދުވެރިވި ކަނޑަެއޅުމަށް ނާއެއްމައެ ޖޫރި

 ޤަބޫލުކުރެވުން  އޮތޯރިީޓއަށް ކަމަށް ދެިވއްޖެ ފުރުޞަެތއް އެކަީށގެންވާ

ކުރި  ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނުވަތަ ސަބަބު މެދުވެރިވި ޖޫރިމަނާކުރުމަށް އަދި

 ލައިަސންސްގަިއވާ  ޚިލާފުވެފަިއވާ ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޢަމަލު

 ޚިލާފުވެފަިއވަނީ ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަންތައްތައް ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް

 ޚިލާފެއް އެފަދަ ބަޔަކާނަމަ ނުވަތަ މާއްދާއަކާ މި ޤާނޫނުގެ
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 ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް  ފުރުޞަތެއް ެއކަށީގެްނވާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް

 ޮއތޯރިޓީއަށް ދެވިއްޖެކަމަށް ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުެރވިފަިއވާ

 އަދި ؛ ފެނުން

 ކަނޑައެޭޅ ފަރާތުން  ޖޫރިމަނާއެއް ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ޤާނޫނާ މި  (3)   

 ުހށަހެޅުމަށް  ެއއްެޗއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ދިފާޢުަގއި އެފަރާތުގެ

 ހުށަެހޅުންތަކަށް އެފަރާތުގެ އަދި ދެވިަފއިވުާމއި ފުރުޞަެތއް އެކަީށގެންވާ

 .ނިންމުން ގޮެތއް އޮތޯރިޓީން ޖޫރިމަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރިޢާޔަތްކޮށް
 

 ސާދަވަނަ ބާބު 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ބާރު 

 

ލިޔެކިޔުން ހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތާއި 
 އިޚްތިޔާރު 

އިޚްތިޔާރު،  ިލބިފައިވާ އޮތޯރިީޓއަށް ގޮތުގެމަތިން ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  މި މާއްދާގައި )ހ(  .49

 ހިމެނޭ ގޮުތެގމަތިން، ތިރީގައި  ަފރާތްތައްވެސް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 .ހިންގިދާނެެއވެ ފަރާތްތަުކެގ މައްޗަށް ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ
 ނުވަތަ ހިންގުމުަގއި ބާރެއް ލިބިދޭ އޮތޯރިޓީއަށް ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ  (1)   

 ަމޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަެތއް

 އަތުަގއި ެއްއވެސް ފަރާތެްއގެ  ިލޔެކިޔުެމއް ެއއްެވސް ުނވަތަ ލިބިފައިވާ

 ؛ފަރާތެއް ބެލެވޭ  ކަމަށް އޮތް ނުވަތަ އޮތް

 ބާރެއް ލިބިދޭ  އޮތޯރިޓީއަށް ގޮުތގެމަތިން އެއްގޮްތވާ މި ޤާނޫނާ  (2)   

 ޮއތޯރިޓީއަށް އަދާކުރުމަށް މަސްޫއލިއްޔަތެއް ުނވަތަ ހިންގުމުގައި

 .ފަރާތެއް ެދވިދާނެފަދަ ހެކިބަހެއް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެފަރާތުން ބޭނުންވާކަމަށް

 ކަންކަމުަގއި  އަންނަނިވި، ހިނދަކު މަނާނުކުރާހާ ކަނޑައެިޅގެން  ޤާނޫނަކުން ވަކި )ށ(  

 .އެންގިދާނެެއވެ ފަރާތަކަށްެވސް ކޮންމެ އޮތޯރިޓީން މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ލިޔެކިޔުމުން

        ތެރޭގައި  މުއްދަުތގެ  ބުނެފަިއވާ ލިޔުމެްއގައި ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން  (1)   

 ޮއތޯރިޓީއަށް އެފަރާތަކުން  ގޮތެްއގެމަތިން ކަނަޑއަޅާފަިއވާ  އެ ލިޔުުމގައި 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛ މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި ބޭނުންވާ
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        ތެރޭގައި  މުއްދަުތގެ  ބުނެފަިއވާ ލިޔުމެްއގައި ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން  (2)   

 ބޭނުންވާ އެފަރާތަށް ގޮެތްއގެމަތިން ކަނޑައަޅާަފިއވާ އެ ލިޔުމުަގއި

 ފޮނުވުން؛ ލިޔެކިޔުންަތއް އެންމެހައި

        ތެރޭގައި  މުއްދަުތގެ  ބުނެފަިއވާ ލިޔުމެްއގައި ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން  (3)   

 ބޭނުންވާ އޮތޯރިޓީއަށް  ގޮތެއްގެމަތިން ކަނަޑއަޅާަފއިވާ  ލިޔުމުގައި އެ

ނަކަލު  ޭއގެ އެއްގޮތަށް އަސްލާ ލިޔެކިޔުންތަުކގެ  އެންމެހައި

 ތައްޔާރުކުރުްނ؛

 އޮތޯރިޓީން، ފަރުދަކަށްކަމަށްވާނަމަ އަމިއްލަ ފޮނުވަނީ ލިޔުން އޮތޯރިޓީން  (4)   

 ައނގަބަހުންއެފަރާތުން ، ަވގުތެްއގައި  ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ލިޔުމުގައި ފޮނުވާ

 ދިނުން؛ ޖަވާބުދާީރވުން ނުވަތަ ހެކިބަސް ލިޔެކިޔުމުން ނުވަތަ

، ޝަޚްޞެއްނަމަ ތަބަޢީނޫން ޤާނޫނީ ފަރާތަކީ ފޮނުވާ ލިޔުން އޮތޯރިޓީން  (5)   

 ކަނޑައަޅާަފއިވާ  ލިޔުުމގައި  ފޮނުވާ އޮޯތރިޓީން އިްސވެރިޔަކު  ތަނެްއގެ އެ

ޖަވާބުދާރީވުްނ ނުވަތަ  ލިޔުމުން ުނވަތަ އަނގަބަހުން، ގޮތުގެމަތިން

 ހެކިބަސްދިނުން.
 

 ގޮތަށް  އަންގާ  އޮތޯރިޓީން 
 ޢަމަލުކުރުން 

 ފަރާތަކުންވެސް  ހުރިހާ ގޮުތގެމަތިން ަގއިވާ( ށ) ާމއްދާގެ  ވަނަ 49 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .50

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
    މާއްދާގެ  ވަނަ 49 މި ޤާނޫނުގެ، ސަބަބެއްނެތި މަޤުބޫލު، ފަރާތެއް  އެްއވެސް )ށ(  

ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ،  ކަނޑައަާޅގޮތަށް އޮތޯރިޓީން ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ށ)

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ޢަދަދަުކން ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ( ދެހާސް) 2,000 އެފަރާތެއް

 އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

 

 ނަކަލުތައް އޮތޯރިޓީގެ  ލިޔެކިޔުމާއި 
 ބެހެއްޓުން  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ 

 އޮތޯރިޓީގެ ، ލިޔެކިޔުމެއް  ހުށަހަޅާ އެފަރާތަށް ބޭނުމަށް އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން  މި ބާބުގެ )ހ(  .51

 .ބެހެއްޓިދާެނއެވެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ އޮތޯރިޓީގެ، ނިމެންދެން ބޭނުން

 ުނވަތަ  ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީއަށް ދަށުން މި ބާބުގެ )ށ(  

 ނަކަލަުކން  އޭގެ  ނުަވތަ ލިޔެިކޔުމަކުން އެފަދަ، ބެލުމަށްފަހު އޮތޯރިޓީން، ަނކަލު އޭގެ

 ވަކި  ލިޔެކިޔުމަކުން އެފަދަ ނުވަތަ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބަހަްއޓަން، ހައްދައި ކޮޕީ

 .އެކަންކުެރވިދާނެެއވެ ހިނދެްއގައި ބޭނުންވެއްޖެ ނަގަން ބަެއއް ޚާއްޞަ
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 ޤާނޫުނގެ  މި ނުވަތަ ހެކި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު އެންެމހައި ލިިބގަނެވޭ  އޮތޯރިޓީއަށް )ނ(  

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ިރކޯެޑްއ  ތޯރިޓީން ހޯދާއޮ ދަށުން ގެ( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 49

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.
 

ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް 
 މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނުކުރުން 

 މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ  އެފަރާތުން ނުވަތަ ދީގެން އެްއވެސް ފަރާތަކުން އޮތޯރިީޓައށް މަޢުލޫމާތު  .52

 ހުށަހަޅާފަިއވާ  ނުވަތަ މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ އެފަދަ، މަޢުލޫމާތަކީ ލިބިގަނެވުނު ސަބަބުން

 .ނޫނެވެ ހެއްެކއް ބޭނުންކުރެވޭނެ އުފުލުމަށް ދަޢުވާެއއް ކުުށގެ ޖިނާއީ މައްޗަށް ފަރާތެއްގެ
 

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 ކުރުން ޓު މާލީ ކަންކަމާއި ރިޕޯ 

 
އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، ކޮންމެ  )ހ(  .53 މާލީ ކަންކަން 

އަހަރަކުެވސް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއްެގ ދަށުން ދައުލަތުގެ 

މާލިއްޔާއިން އެ އޮތޯރިީޓއަށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ. އެގޮތުން، މިނިސްޓްރީގެ ލަާފެގ 

އެކުަލވާލަިއ، އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުްނ  ޓުއޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ޮއތޯރިޓީގެ ބަޖެމަތިން، 

 2006/3ފާސްކޮށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަުތގެ ޤާޫނނު( އާިއ ެއ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިާދ 

 ސަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

އޮތޯރިޓީގެ އެންމެހައި ހިސާުބތަކާއި އެންމެހައި ލިޔެިކޔުންތައް ބަލަހައްޓަންވާީނ  )ށ(  

ޤާޫނނު( އާ ެއްއގޮްތާވ  ގެ)ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

އޮތޯރިޓީގެ ހިސާބުތައް، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ )އެކެއް( ަފހަރު  1ކޮންމެ އަހަރަކު   .54 އޮޑިޓްކުރުން 

 .ގޮތެްއގެމަތިން އޮޑިްޓކުރަންވާެނއެވެ
 

ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު އޮތޯރިޓީ ހިްނގި ގޮތުގެ ރިޕޯެޓއް، އޮތޯރިީޓގެ އޮޑިްޓކުރެވިަފއިާވ  )ހ(  .55 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ )ހަތަރެއް(  4ހިސާބުތަކާއެުކ، ކޮންމެ މާލީ ައހަރެއް ނިމޭތާ 

އެ ބޯޑުން  ،ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި ،އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށް 
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އަދި އެ ރިޕޯޓު މިނިސްޓަރަށް . ފާސްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

)އެކެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ޢާންމުކުރުމާއެކު، އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮީޕއެްއ  1ލިބޭތާ 

 .ންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުަވންވާނެެއވެރައްޔިތު
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ރިޕޯޓުަގއި، ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑުްނ  )ށ(  

ބަލާފައިވާ ެއއްެވސް މައްަސލައެްއގަިއ، ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުގެ ެއްއވެްސ 

މެންބަރެއްގެ އަިމއްލަ މަޞްަލޙަތެއް ނުވަތަ ަފއިދާެއއް ނުަވތަ ދައުރެއް އޮްތ 

 މައްސަލަތަކާިއ، އެ މަްއސަލަތަކުަގއި ޢަމަލުކޮށްފައިާވގޮތް ހިމަނަންވާނެއެެވ.
މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި، ރިޕޯުޓގައި ހިމަނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަުކެގ  ،ކަންކަމުގެ އިތުރުން 

މަސައްކަތްތައް ވަޒަންކުރުުމގައި ފާހަަގކުރެވުުނ  ،މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް 

މުހިންމު ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ާޚއްޞަކޮށް އަންނަނިވި ަކންކަން މޮނިޓަރކޮްށ 

 ެނއެވެ.އެކަންކަމަށް ރިޕޯޓުަގއި ރިޢާަޔތްކޮށްފައި އޮންނަންވާ
 

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި މިންވަރު؛  (1)   
 

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ލިބޭ މަންފާތައް؛  (2)   
 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު؛  (3)   
 

       ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން   (4)   

 ؛މި ޤާނޫނު ހިންގައި ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ގޮތް

 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުން ވަސީލަތްތަކާއި ިޚދުމަތްތައް   (5)   

 ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ފެންވަރު؛
 

ޚިދުމަތްތަކާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން   (6)   

 މިންވަރާއި، އެ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ޝަކުާވކުރާ މިންވަރު؛
 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ދައްކާ ފީ   (7)   

 ނުވަތަ ައގުަތއް؛/އަދި
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ަސރަޙައްދުތަކަކަށް ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ   (8)   

 ލިބެންހުރި މިންވަރާއި ފެންވަރު؛ޚިދުމަތްތައް 
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ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތުގައި ވާދަވެިރކަން އުފެދިފައިވާ ިމންވަރާއި،   (9)   

 އެ ވާަދވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އަޅާފަިއވާ ފިަޔވަޅުތަުކގެ ހަރުދަނާކަން؛
 

 މި ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި ދިމާާވ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް؛ އަދި   (10)   
 

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަކމާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ   (11)   

 .އިތުރު ކަންކަން
 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

އޮތޯރިޓީ އުފެދުމާއެކު ބައެއް 
ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް 

 ބަދަލުވުން 

އަންނަނިވި ތަންތަނާއި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންއައި   .56

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން ުޔޓިލިޓީ  3ވަސީލަތްތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އުފެދުާމއެކު، އެ އޮތޯރިީޓއަށް ބަދަލުީވއެވެ.
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯިރޓީއާިއ އެ އޮތޯރިީޓގައި ޭބނުންކުރަމުންގެންދިަޔ  )ހ(  

އޮތޯރިީޓައްށ  މުދަލާއި ަވސީލަތްތަކާއި، ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން އެއެންމެހައި 

 އެކަށަައޅަިއ ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ަފއިސާާއއި، ޤާނޫނީ

ގޮތުންނާއި އެއްަބސްވުންތަުކެގ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީން އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި 

އި ެއއްަބސްވުންތަުކގެ ދަށުން ގޮތުންނާ ވާޖިބުތަކާއި މަްސއޫލިްއޔަތުތަާކއި، ޤާނޫނީ

 އެ އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތައް؛

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންދާ އެންަވޔަރަންމަންޓަލް  )ށ(  

ކުރުމުގެ ކަންކަްނ ޖްކުނި މެނޭ އި ޖެންސީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއޭޕްރޮޓެކްޝަން 

ކުރުމުގެ ޚިދުމަތާުގޅޭ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުުމގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ޓް ރެގިއުލޭ

             ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ ސެްކޝަންތަކުގެ އެންމެހަިއ މަސައްކަތްތަކާިއ 

އެ މަސައްކަުތގައި ބޭނުންކުިރ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާިއ، ފެނާއި ނަރުދަމާއާިއ 

ގޮތުންނާއި އެއްބަްސވުންތަުކެގ  ނޫނީކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތާ ގުޭޅގޮތުން ޤާ

ދަށުން އެ އޭޖެންސީން އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި ވާޖިބުތަކާއި ަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ، 

ގޮތުންނާއި އެފަދަ ެއއްބަސްވުންަތކުގެ ދަށުން އެ އޭޖެންސީއަށް ލިބިދޭ  ޤާނޫނީ

 ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތައް.
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ލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މޯލްިޑްވސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީަގއި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަ  .57 މުވައްޒަފުން ބަދަލުވުން 

މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އެންމެހައި މުވަްއޒަފުންނާއި، އެންަވަޔރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކުރުމުގެ ޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޖްޖެންސީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ކުނި މެނޭއޭ

ޚިދުމަތާގުޅޭ ކަންކަން ތަންފީުޛކުރުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ަޙވާލުކުރެވިފަިއވާ މުަވއްޒަފުްނ، 

         ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދާ އޮތޯރިޓީ އުފެދުމާއެކު،  3މި ޤާނޫނުގެ 

 އެ އޮތޯރިީޓގެ މުަވއްޒަފުން ަކމުގައި ހަމަޖެހުނީއެވެ.
 

ފަށާއިރު ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

 ފަރާތްތައް 

 ޤާއިމުކޮށް  ލިބިގެން ުހއްދަ ަގވާއިދުން، ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން މި ޤާނޫނަށް )ހ(  .58

 އެއްގޮްތވާ  މި ޤާނޫނާ ބެލެވޭނީ ގެންދާ ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ހިންގަމުން

 .ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށެވެހިންަގމުން ގެންދާ  ޤާއިމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން
 

 ުނވަތަ މިިނސްޓްރީއަކުން ކަާމގުޅޭ ސަރުކާުރގެ، ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން މި ޤާނޫނަށް )ށ(  

 ދޫކޮށްފައިވާ  ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ އިދާރާއަކުން

     އަދި  ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮްތވާ މި ޤާނޫނާ ބެލެވޭނީ ލައިސަންސް

 ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ެއއަށް ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ، ހިނދަކު ތަޢާރުޟުނުވާހާ މި ޤާނޫނާ

 .އެްއޗެްއކަމަށެވެ
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  )ނ(  

ނުވާކަން، މި ޤާނޫނަްށ ޟުފަށާއިރު ދޫކޮށްފަިއވާ ލައިސަްނސް މި ޤާނޫނާ ތަޢާރު

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިީޓްނ  2ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެްނ 

ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދޫކޮށްފަިއާވ 

ވާނަމަ، އެކަން ަބޔާންކުުރމާއެކު އެކަީށގެންާވ ޟުލައިސަންސް މި ޤާނޫނާ ތަޢާރު 

 ށްސް ައއު ކުރުމަށް ޮއތޯރިޓީން އެފަރާތަމުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި، ަލިއސަން

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަްއ ހަދައި ހިންގާނީ )ހ(  .59 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 އޮތޯރިޓީންނެވެ.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް )ށ(  

 ޢާންމުކޮށް ޝާިއޢުކުރަންވާނެެއވެ. ،ހަދައި  )ހައެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގައި 6
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މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ، ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް  މި  .60 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ފެށިގެންނެވެ.ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީުޚން 
 

ޮގތުން ކަނޑައެިޅގެން އެހެްނ  މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުަވތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ  .61 މާނަކުރުން 

   ،ެއވަނީ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ

 މާނަކުރުމެވެ.އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއެއވާ 
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ 3މި ޤާނޫނުގެ ، އެަވނީ ބުނެފައި ކަމަށް" އޮތޯރިޓީ" )ހ(  

 .އަށެވެ  "ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯިރޓީ"
 

މި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ުޔޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަީރ ، އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް" މިނިސްޓަރު" )ށ(  

 ވުޒާާރގެ  ބެލެހެއްޓުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާުލކޮށްފައިވާއޮތޯރިޓީގެ ކަންކަން 

 .ވަޒީރަެށވެ
 

"ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ފީއެއް ނަގަިއގެްނ  )ނ(  

ނުވަތަ ިވޔަފާރީެގ އުސޫލުްނ ދޭ ފެނާއި، ނަރުދަމާާއއި، ކަރަންޓާިއ، ުކިނ 

 ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.މެނޭޖްކުރުމުގެ 
 

"ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ  )ރ(  

 ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށެވެ.
 

"ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަާރތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ  )ބ(  

ދިނުމަށް ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ، ޚިދުމަތް 

 ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށެވެ.
 

"ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާުގޅޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތައް" ނުވަތަ "ކަމާގުޅޭ ާޚއްަޞ  )ޅ(  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފެނާއި، ނަރުދަމާއާިއ، ޤާނޫނުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 

ކަރަންޓާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަދާފައިާވ 

 ޤާނޫނުތަކަށެވެ.
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________________________ 

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

ާށއި، ދާއިމީ އަދި ަވގުީތ ސަަވގުތީ ލައިސަންޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާ ދާއިމީ އަދި 

 ހުއްދައަށެވެ.

    "ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑު" ނުވަަތ "ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )އ(  

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ، އޮތޯރިޓީގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑަށެވެ. 6
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