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 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 
 

މިއީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ުކރިއަުރވައި،  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ރެގިުއލޭޓްކޮށް އޯވަރީސކުރުމާިއ ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަްނކަން 

 ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫެނވެ.

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

 މި ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަީކ އަންނަނިިވ ކަންކަން ާޙޞިލުކުރުމެވެ.  .2 މަޤްޞަދު 

ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްެގ ހަމަޖެހުްނ ދެމެހެއްޓުމާއި، ރައްާކތެިރ  )ހ(  

ޓް ިސސްޓަމް އަދި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްަގއި ޤައުމީ ޕޭމަން

 ކުރިއެުރވުން؛

 ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ރެގިުއލޭޓްކޮށް އޯަވރސީކުރުން؛ )ށ(  

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާއި، ކްލިައރިންގ ސިސްޓަްމތަކާިއ  )ނ(  

ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތަާކިއ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަްއ ެރގިުއޭލޓްކޮށް 

 އޯވަރސީުކރުމުގެ ކަންކަން ބަޔާންުކރުން؛

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތައް، ކްިލއަރިންގ ސިސްޓަމްތަްއ އަިދ  ()ރ  

ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ އަދި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާްތތަކުެގ 

 އިންޓަރއޮޕެރަިބލިޓީ ާޤއިމުކުރުން؛

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ، ކްިލއަރިންގ ސިސްޓަމްތަުކެގ އަިދ  )ބ(  

 ލިޓީ އިތުރުުކރުން؛ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތަކުެގ އެކްސެސިބި 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްަތއް ެއކަށީގެންާވ ގޮެތއްގަިއ  )ޅ(  

 ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަަދ ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކރުން؛
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ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ަފރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި ިނޒާމެއް  )ކ(  

 ޤާއިމުކުރުން؛

 ުކރުން.ފައިނޭންޝަލް އިންްކލޫޝަން އިުތރު )އ(  
 

 ދެވަނަ ބާބު 
 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

 

ވަނަ މާްއދާގެ ނިޔަލަްށ  13ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  4މި ޤާނޫނުގެ   .3 މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް 

ބަޔާންވެގެންާވ ލަފުޒުތަކާިއ ޢިބާރާތްތަަކކީ، ިމ ޤާނޫުނ ެއ މައްޗަްށ 

ޔާންކޮށްފައިާވ ބިނާވެގެންވާ މަިއގަނޑު މަފްހޫމްތަކެވެ. މި ޤާނޫނުގަިއ ބަ 

      ުލ ސްމަފްހޫމްތައް މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، މި ޤާޫނނުގެ އަ

އެ ގޮުތގަިއ ދެމެހެއްޓުމަށާިއ ިމ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަުދ އެންެމ ފުޅާމިނުގަިއ 

ޙާޞިލުކުރުމަށް ަމގުފަހިުކރުމުގެ ބޭނުމުަގއެވެ. މި ޤާނޫނުެގ ހަމަ ކޮންެމ 

މާނަުކރަންވާނީ، ެއ މަފްހޫމްތަކަްށ މާއްދާއެއްވެްސ ކިޔަްނވާނީ، ނުވަަތ 

 .ނާންނާނެ ގޮުތގެމަތިންނެވެހަނިކަމެއް 
 

"ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ   .4 ސިސްޓަމް  ޕޭމަންޓް  ޤައުމީ 

ފައިސާއިން ނުވަތަ ޭބރު ފައިސާައކުން ނަމަވެްސ، ޕޭމަންޓް 

ންސްަފރތައް ފޮުނުވމާއި ލިބުމާިއ އިންސްޓްރަކްޝަންތަކާިއ ފައިސާެގ ޓްރާ

ޕްރޮސެސްކުރުާމ ގުޅުންުހރި އެންމެހަިއ ކަންކަމަށެވެ. މީގެ ތެޭރގަިއ 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތަާކއި ފަރާތްަތއް ހިމެނޭނެެއވެ.

 ސްޓްރުމަންޓް އިޝޫކުރުމާިއ މެނޭޖްކުރުން؛ންޕޭމަންޓް އި )ހ(  
 

ޓަމްތަްއ އަިދ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތައް، ކްިލއަރިންގ ސިސް )ށ(  

              ކުރުްނ އަިދ ޓްސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތައް އޮަޕރޭ

އެ ސިސްޓަމްތަކާއި އެ ސިސްޓަމްތަކުން ެދވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުުޅންހުިރ 

އިންތިޒާމްތަކާއި އިުޖރާއަތުތައް؛ މީގެ ެތރޭަގއި ެސކިއުރިީޓޒްއާިއ 

އެހެނިހެން ފައިނޭންަޝލް އިންސްްޓރުމަންޓްތައް ްޕރޮެސސްކުާރ 

 އްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.ސިސްޓަމްތަ
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ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުުޅންހުިރ  )ނ(  

 ކަންކަން؛

ާކއި އޮޕަރޭަޓރުްނނާއި ތަޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ޯފރުކޮށްޭދ ފަރާތް )ރ(  

ބައިވެރިން އަދި އޭޖެންޓެްއގެ ގޮތުގަިއ ނުވަތަ ެއހެން ަފރާތަާކ 

ެއއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން ެއއިން މަސައްކަތް ޙަާވލުކުރުުމގެ 

ފަރާތެއްގެ ފަރާތުން މަސަްއކަތްކުރާ ތިންވަނަ ަފރާތްތައް؛ މީގެ 

ތެރޭގައި، މިއިްނ ފަރާތެްއގެ ހިްނގުން އެުކގަިއ ނުވަތަ ބައެްއ 

 ނަމަވެސް ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ފޯރުކޮށްދޭނަމަެވސް ހިމެނޭނެެއވެ.

ޕޭމަންޓް ސިްސޓަމެއް ނުވަަތ  "ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  .5 ސިސްޓަމް 

 ކްލިއަރިްނގ ސިސްޓަމެްއ ނުވަަތ ސެޓްލްމަންޓް ިސސްޓަމަށެެވ.
 

"ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ަފއިސާ ްޓރާްނސްފަރކުރުމަްށ   .6 ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް 

ނުވަތަ ޕްރޮސެސްުކރުމަށް ނުވަތަ ކްލިައރިންގ ހެދުމަށް ނުވަތަ ސެޓްލްމަންްޓ 

ޓަކައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ސިސްޓަަމކަށް ނުވަތަ ިއންތިޒާމަކަށެވެ. ހެދުމަށް

މީގެ ތެރޭގައި އެ ސިސްޓަމަކާގުޅޭ އިންސްްޓރުމަންޓްތަކާއި އިުޖރާއަތުތައްވެްސ 

 ހިމެނޭނެއެވެ.
 

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

ރުމަށް ނުވަތަ ސެިކއުރިޓީޒް ސެްޓލްކުރުުމގެ އިލްތިޒާމްތައް އަދާކުރުމަށް، އަދާކު

 ޤާއިމުކޮށް ހިންާގ ސިސްޓަމަކަށެވެ.
 

"ކްލިއަރިްނގ ސިްސޓަމް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ިތރީގަިއާވ ކަންތައްތަްއ   .8 ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމް 

 ވެ.ޙާޞިލުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިާވ ރަސްީމ އިޖުރާއަތުަތކަށެ

މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ަވކި ތަނެއްގައި ަފއިާސ  )ހ(  

ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް ްޓރާންސްފަރުކރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ 

އަދި އެ ބަިއވެރިންގެ ެމދުގަިއ  ޅައި ސިސްޓަމެއްގެ ބައިެވރިން ހުށަހަ

 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް؛ އަދި 
 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 165 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

10 

ުވރެ ގިނަ ަބއިވެރިްނގެ ެމދުގަިއ ދެ ބައިެވރިން ުނވަތަ އެއަށް )ށ(  

އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތަކުެގ ސެޓްލްމަންްޓ ެހދުމަށް 

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ގްރޮސް ނުވަތަ ނެޓް އުސޫލުން، ަބއިވެިރންެގ 

 ޕޮޒިޝަން ހިސާބުކުރުން.

 
 ހިމެޭނ "ކްލިއަރިްނގ ހައުްސ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިސްޓަެމއްގައި  .9 ކްލިއަރިންގ ހައުސް 

ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓް މެދުެވރިކޮށް ހިންގާ މުޢާަމލާތްތަކަށް ކްލިައރިންގ 

 ނުވަތަ ސެޓްލްމަންޓްެގ ޚިދުމަތްތައް ޯފރުކޮށްދޭ އިާދރާއަކަެށވެ.
 

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

ޚިދުމަތާއި، ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެްއ ތަންފީޛުކޮށްދިނުމުެގ އަދި ނެގުމުގެ 

ޚިދުމަތާއި، ޕޭމަންޓް އިންސްްޓރުމަންޓްތައް އިޝޫކުރުމުެގ ިޚދުމަތް ނުވަަތ 

ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތްތައް އެކުއަޔަރކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރެމިޓެންސްެގ 

ތްތަކާއި، ޚިދުމަތްތަކާއި، އިލެކްޓްރޯިނކް ފަންޑްސް ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަ

ޕޭމަންޓް އިނީޝިއޭޝަްނ ޚިދުމަތްތަކާއި، އެކައުންްޓ އިންފޮމޭޝަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތަާކއި، އަދި މިނޫންެވސް ފައިާސ 

 ޓްރާންސްފަރުކރުމާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ެއކައުންޓްަތކާ ގުޅުންހުރި 

 ޕޭމަންޓާގުޭޅ އެހެނިހެްނ ޚިދުމަތްތަކާއި އޮތޯރިޓީްނ ކަނޑައަޅާ އެހެންވެސް 

ޚިދުމަތްތަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ިއލެކްޓްރޯނިްކ މަނީ ިއޝޫކުރުންވެްސ 

 ހިމެނޭނެއެވެ.
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"ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޕޭމަންޓް   .11 ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓް 

އިންސްޓްރަކްޝަން އިނީޝިއޭޓްުކރުމަށް ނުވަތަ/އަިދ ޕްޮރސެސްކުރުމަްށ 

ންކުރާ ކޮންމެ ވަސީލަތަކަްށ ނުވަަތ އިޖުާރއަތަެށވެ. ޕޭމަންޓް ބޭނު

އިންސްޓްރުމަންޓްެގ ތެރޭަގއި ޗެކް، ފަންޑްސް ްޓރާްނސްފަރކުރުމަްށ 

އަދި ޕޭމަންޓް ކާޑު، ހަމައެކަނި މި ވަސީލަތްތަކަްށ  ބޭނުންކުރާ ވަީސލަތްތައް،

 ދޫދުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، ހިމެނެެއވެ.ޙު
 

މަށް ބުނެަފއި ެއވަނީ، ސިސްޓަމެއްގެ ދެ ަބއިެވރިންގެ މެދުަގިއ "ނެޓިންގ" ކަ  .12 ނެޓިންގ

ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ގިނަ ބައިެވރިންގެ މެދުގައި އަދާކުރަންޖެޭހ ސެޓްލްމަންްޓ 

 އިލްތިޒާމްތަކުގެ ނެްޓ ވެިލއު ކަނޑައެޅުމަށެވެ.
 

ވި ކަންކަްނ "އިލެކްްޓރޯނިކް މަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންަނނި  .13 އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ 

ފުރިހަމަވާ، އިޝޫުކރި ފަރާުތގެ މައްޗަށް ކްލެއިމްުކެރވޭ މަނިޓަީރ 

 ވެލިއުައކަށެވެ.

މެގްނެޓިކްކޮށް ހިމެނޭގޮތުން ިއލެކްޓްރޯިނކްކޮށް، އެހެންެވސް މާއްދީ  )ހ(  

ނުވަތަ މަޢުނަވީ ޑިަވއިސްއެްއގައި ރައްާކކުރެވިަފއިވާ މަިނޓަީރ 

 ވެލިއުައކަށްވުން؛

ރީ ވެިލއު އިޝޫކޮށްފަިއވަނީ އިޝޫުކރި މަނިޓަީރ ޢަދަދަށްާވ މަނިޓަ )ށ(  

 ފައިސާ ލިބުމުން ކަުމގައިވުން؛ އަދި 

މަނިޓަރީ ެވލިއުައކީ އިޝޫކުރި ަފރާތް ިފޔަވައި ެއހެން ަފރާތްަތކުން  )ނ(  

 ޕޭމަންޓް ބަލަިއގަތުމަށް ޤަބޫުލކުރާ މަނިޓަރީ ެވލިއުެއއް ކަުމގަިއވުން.
 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ހިންގުން ޤާނޫނު 

 

 އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 ބާރުތައް 

ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ަރއްކާތެރި އަދި އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްގަިއ  )ހ(  .14

ހިނގާތޯ ބެލުމަށްޓަަކއި، ޤައުމީ ޕޭމަންްޓ ސިސްޓަމްގެ ކަްނކަން 

 ރެގިުއލޭޓްކޮށް ޯއވަރީސކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.
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ންފީޛުުކރުމަށް އަދި މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ މި ޤާނޫނު ހިންގައި ތަ )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް، ުކރަންޖެހޭ އެްނމެހަިއ 

 ކަންކަން ކުރުުމގެ ބާުރ އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރުމުގަިއ އަންނަނިިވ ކަންކަްނ ކުރުުމެގ ބާުރ  )ނ(  

 ވެ.އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްއާބެޭހ   (1)   

 ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާިއ ތަންފީޛުކުރުން؛

މި ޤާނޫނާ ެއއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ޕޭމަންްޓ ޚިދުމަތްޭދ   (2)   

އި ހުއްދަ ދިނުން އަިދ ސާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަން

 އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ލައިސަންްސ ދިނުން؛

ިސސްޓެމިކަީލ އިމްޕޯޓަންްޓ ޕޭމަންްޓ ދިވެހިރާއްޭޖގެ "  (3)   

ސިސްޓަމްތައް" ކަނޑައެޅުން އަދި އެފަދަ ސިސްޓަމްތަްއ 

 ރެގިުއލޭޓްކޮށް އޯަވރސީުކރުމުގެ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން؛

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ލައިސަންްސ  18މި ޤާނޫނުގެ   (4)   

ނުވަތަ ހުއްަދ ހޯދުމަްށ އޮންނަ އޮތުމަށް އިސްތިސްާނ 

މްތަކާިއ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަްތ ފޯުރކޮށްޭދ ދީފައިވާ ސިްސޓަ

ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، ސިސްޓަމްތަުކގެ މެދުގަިއ 

އިންޓަރއޮޕެރަިބލިޓީ ޤާއިމުުކރުމަށް، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްޭދ 

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގަިއ އިންޓަރއޮޕެރަބިލިީޓ 

ޤާއިމުކުރުމަށް، އަދި ިސސްޓަމްތަކާިއ ޚިދުމަތްޭދ 

ންޓަރއޮެޕރަބިލިޓީ ޤާއިމުުކރުމަްށ ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި އި

 އެ ފަރާތްތަކަްށ އެންގުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ުނވަތަ ހުއްަދ   (5)   

ދޫކޮށްފައިވާ އިާދރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަިދ އެ އިދާރާތަކުެގ 

ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ޢާންމުކޮށް ޢަމަުލކުރެވޭެނ 

ވަިކ ގޮތަށް އަދި ވަކި އިދާރާއަކުްނ ނުވަތަ ވަކި

ކަންކަމުގައި އަދި ވަކިަވކި ާޙލަތްތަކުަގއި ޢަމަުލކުރެވޭެނ 
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ގޮތަށް، ގަވާއިދުތަާކއި އުޫސލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާިއ 

ސަރކިއުަލރތަކާިއ މިންގަނޑުތަކާއި ޝަުރޠުތަކާިއ 

އިޖުރާއަތުތަްއ އެކަަށއެޅުން، އަދި އެއަްށ ޢަމަލުކުރޭޯތ 

 ބެލުން؛

މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަްއ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ޚިދު  (6)   

ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުްނ 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން؛

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެްއ   (7)   

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ފޯރުކޮށްދިނުން މަނާުކރުމާއި ޕޭމަންްޓ 

ޓްރުމަންޓްތަކެްއ އިންސްޓްރުމަންޓެްއ ނުވަތަ އިންސް

 ރާއްޖޭގަިއ ބޭނުންކުރުން މަނާުކރުން؛

ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްެގ ސިޔާސަތުތަާކގުޭޅ   (8)   

ކަންކަމުގެ މަޝްވަރާުކރާނެ ފޯރަމެްއގެ ގޮތުގަިއ 

 ޙަރަކާތްތެރިވުން؛

އޮތޯރިޓީން ހިންާގ ސިސްޓަމްތަކާގުޅޭ އެހެްނ   (9)   

 ުކރުން؛މަސައްކަތާއި، ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓް އިޝޫ

ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ހިންގުމަށާިއ   (10)   

ރެގިުއލޭޓްކުރުމަށް އެކަށައަޅަންޖެހޭ ަގވާއިދުތަކާިއ 

އިރުޝާދުތަކާިއ އުޫސލުތަކާިއ ަސރކިއުަލރތަކާިއ 

 އިޖުރާއަތުތަްއ އެކަށައެޅުން؛
 

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުުކރުމަްށ   (11)   

އިން ޭބރުގެ ކަމާބެޭހ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖެ

ފަރާތްތަކާއެކު މަޢުލޫމާތު ބަދަުލކުރުމާއި އެހީތެރިކަްނ 

 ހޯދުމާއި އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން؛

   މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިލުުކރުމަށް ނުވަަތ   (12)   

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަން ުކރުމަްށ 

 ން.ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަަސއްކަތްތަްއ ކުރު
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( ވަނަ ނަންބަުރގެ ބޭނުމަށްަޓކައި، 3މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ރ(  

"ސިސްޓެމިކަލީ އިމްޕޯޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް" ކަމަށް ުބނެފައި 

އެވަނީ، ެއ ސިސްޓަމަކުްނ ޕްރޮސެްސކުާރ ވަިކވަކި ޕޭމަންްޓތަކުެގ 

ބާވަތުން ނުވަަތ ބޮޑުމިނުގެ ސަބަބުްނ ނުވަަތ ެއ ސިސްޓަަމކުން 

         ކުާރ ޕޭމަންޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ވެިލއުގެ ސަަބބުން،ޕްރޮސެސް

އެ ސިސްޓަމަކަށް ުކރިމަތިވާ މައްަސލައަކާ ގުޅިގެން މުޅި މާީލ 

 ނިޒާމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭފަަދ ސިސްޓަމަކަށެވެ.

( ވަނަ ނަންަބރު އަިދ 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 20މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

ންބަުރގަިއ ބަޔާންކުާރ ިމނިމަމް ( ވަަނ ނ1ައެ މާއްދާެގ )ރ( ެގ )

އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަްލގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި، ތަފާތު ބާވަތުެގ 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކަށް ނުވަތަ ތަފާތު ބާވަތުެގ ސިސްޓަމްަތކަށް، 

ތަފާތު ކެޕިޓަލްެގ ޢަދަދު އޮތޯރިޓީްނ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި، ވަިކ 

 ނުވަތަ ވަކި ސިސްޓަަމކުން ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން

ޕްރޮސެސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕޭމަންޓްތަުކގެ ޢަދަދާއި މިންަވރަށާިއ 

 އެހެން ކަންކަުމގެ މަްއޗަށް ެބލުމަށްފަހު، ެއ ޚިދުމަތަކަްށ ނުވަތަ 

އެ ސިސްޓަމަކުން ވަކި ޢަދަދެއްގެ ކެޕިޓަލް ބެހެްއޓުމަށް ކަނަޑއަޅައި 

 އަށް ލިބިގެންެވއެވެ.އެންގުމުގެ އިޚްިތޔާރުވެްސ އޮޯތރިޓީ
 

 

އޮތޯރިޓީން ސިސްޓަމްތައް 
 ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން 

 އޮތޯރިޓީއަށް އަންނަނިވި ކަްނކަން ުކރެވިދާނެއެވެ.  .15

ސިސްޓަމްތަކުގެ މިލްކުެވރި ފަރާތަކަްށވުން، ނުވަތަ ސިސްަޓމްތައް  )ހ(  

ޤާއިމުކުރުން، ނުވަތަ ސިސްޓަމްތައް ހިންގުން، ނުވަތަ 

 ގެ މިލްުކވެރިކަުމގައާިއ ހިންގުމުަގއި ބަިއވެިރވުން؛ސިސްޓަމްތަކު

ސިސްޓަމަކަށް ހަާދ ޓްރާންސްފަރަތކުގެ ކްލިައރިންގ އަިދ  )ށ(  

ސެޓްލްމަންޓް ހެދުމަށްޓަކައި އޮޕަރޭަޓރުންނަށާއި ބައިެވރިްނނަށް 

 އެކައުންޓް ހުޅުވައިދިނުމާއި ބެެހއްޓުން؛

 ރަްލ ބެހެއްޓުން؛އޮޕަރޭޓަރުންނާިއ ބައިެވރިންެގ ކޮލެޓަ  )ނ(  

އެކަށީގެންވާ ޮކލެޓަަރލްއެްއ ނެގުމަށްފަހު ބަިއވެރިންނަށް އިންްޓރާޑޭ  )ރ(  

 ލިކުއިޑިޓީ ފޯުރކޮށްދިނުން.
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ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް 
 ކައުންސިލް 

   މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ޙާިޞލުުކރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީއަްށ ލަފާދިނުމަށް،   .16

އެުކލަާވލާ ގަާވއިދަކުން، "ަޤއުމީ ޕޭމަންޓް  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން

ސިސްޓަމް ކައުންސިލް" ގެ ނަުމގައި ަކއުންސިލެްއ އޮތޯރިޓީއަްށ 

ގެ މަޤްޞަދުތަާކއި، ކައުންސިްލ ލް ނެއެވެ. އަިދ އެ ކައުންސިދާއުފެއްދި

ގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ލް އެކުލެިވގެންވާ ގޮާތއި، ކައުންސި

 ިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.ހަދާ ގަާވއިދުގަ

 
 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އި ހުއްދައާގުޅޭ ކަންކަން ސާލައިސަން 

 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެްއ ދޭންވާނީ މި ޤާނޫުނގެ ަދށުން  )ހ(  .17 ލައިސަންސާއި ހުއްދައާގުޅޭ ކަންކަން 

އޮތޯރިޓީން އެކަމަށް ދޫުކރާ ަލއިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިިބފައިާވ 

ތަކުންނެވެ. އަދި، މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ިސްސޓަމެއް ފަރާތް

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހިންގަންވާނީ މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން އޮޯތިރޓީން 

 އެކަމަށް ދޫކުާރ ލަިއސަންސް ލިިބގެންނެވެ.

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ުނވަތަ ުހއްދަ ދޫުކރެވޭނީ: )ށ(  
 

ޭހ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުންފުންޏާބެ  (1)   

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ކުންފުންަޏކަށެވެ. އަދި 

ލައިސަންސްގެ ުނވަތަ ުހއްދައިގެ ސަބަބުްނ   (2)   

ދެމެެހއްޓުމަްށ  ްސޓެބިލިޓީ ފައިނޭންޝަލްދިވެހިރާއްޭޖގެ 

އަސަރެއް ުނކުރާނެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ އަިދ 

މަށް އޮތޯރިޓީއަްށ ޢާންމުންގެ މަޞްލަޙަތަށް ފައިދާުކރާނެކަ

 ޤަބޫލުކުރެޭވ ޙާލަތްތަުކގައެވެ.

ިމ މާއްދާެގ )ހ( ާއ ޚިާލފަށް،  ،އެއްވެްސ ފަރާތަކުން  )ނ(  

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެްއ ދޭކަމަށް ނުވަތަ ިސްސޓަމެއް 

 ،ހިންގާކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ސަބަބެްއ އޮތޯރިީޓއަށް ފެނިއްެޖނަމަ

ރި ހިންގާ ތަނަށް ގޮސް ނުވަތަ އެތަންތަނުެގ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ިވޔަފާ
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ތަްއ ޓްސިސްޓަމްތަކާއި ފޮތްތަކާިއ ލިެޔކިޔުންތަކާިއ އެަކއުން

 ގެނުވައިގެްނ އެތަކެތި ެބލުމުގެ ާބރު އޮތޯރިޓީއަްށ ލިބިގެްނވެެއވެ.

 

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ 
 ހޯދުމުން އިސްތިސްނާވުން 

ން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަެވސް، ވަނަ މާއްދާގައި އެހެ 17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .18

އަންނަނިވި ސިސްޓަމްތައް ހިްނގުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން 

 ލައިސަންސެްއ ހޯދާކަށްނުޖެހޭނެެއވެ.

 އޮތޯރިޓީން ހިްނގާ ސިސްޓަމްތައް؛  (1)   

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާމލީ ސެކިއުިރޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ   (2)   

އަިދ  ގންލައިސަންސް ލިބިގެން، ސެކިުއރިޓީޒް ކްިލއަރި

ގެ އިލްތިޒާމްތައް އަދާކުރުމަްށ ހިންާގ ޓްސެޓްލްމަން

 ސިސްޓަމްތައް؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ   (3)   

          ލައިސަންްސ ލިބިގެްނ ހިްނގާ ބޭންކުތަކުްނ 

އެ ފަރާތްތަކުެގ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަްތ 

ހައުްސ -އިވާ އިންދިނުމަށް އެ ބޭންކުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފަ

 ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތައް؛

ތިންވަނަ ފަރާތަކަްށ ފަިއސާ ފޮުނވުމަށް ނުވަަތ   (4)   

ކްލިއަރކުރުމަްށ ނުވަތަ ސެްޓލްުކރުމަށް ބޭނުންނުކުާރ 

ަފރާތެއްެގ  ގޮތަށް، އެއްވެސް ފަރާަތކުން ހަމައެކަނި އެ

 ަހއުސް ސިސްޓަމްތައް؛-އިދާރީ ކަންކަމަްށ ހިންާގ އިން

ޢާންމުކުރާ އެހެްނ  ޅައިޓީން ކަނޑައައޮތޯރި  (5)   

 ސިސްޓަމްތައް.

   މި މާއްދާގެ )ހ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްާދގެ )ހ( ެގ  )ށ(  

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާދީފައިވާ ިސސްަޓމްތައް 2)

ހިންގާ ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާައކަށް ނުވަތަ 

         ށް އޮޯތރިޓީން އަންގައިިފނަމަ މާއްދާތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުމަ
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އެ މާއްދާތަކަށާއި އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތަކާިއ 

 އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަަމލުކުރަްނވާނެއެވެ.

   މި މާއްދާގެ )ހ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްާދގެ )ހ( ެގ  )ނ(  

( ވަަނ ނަންބަުރގެ ދަށުްނ ަލއިސަންްސ ހޯުދމުން 5)

ރެޭވ ސިސްޓަމްތައް ހިްނގާ ފަރާތްތަކުްނ މި ޤާނޫނުެގ އިސްތިސްނާކު

ދަށުން ނުވަތަ އޮޯތރިޓީން ނެރޭ ގަާވއިދެއްގެ ދަށުން ޢަމަލުުކަރންޖެހޭ 

ވަކި މާއްދާތަކެްއ އޮތޯރިީޓއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަިދ އެފަދަ 

ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ކަންކަާމއި ަޝރުޠުތަްއ އޮތޯިރޓީއަްށ 

ނެއެވެ. އަދި، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ކަްނކަމާިއ ކަނޑައެޅިދާ

 ޝަރުޠުތަކަްށ އެ ަފރާތްތަކުން ޢަމަުލކުރަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންގއާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އޮޯތރިޓީން ދޫކުާރ  )ރ(  

ލައިސަންސް ލިިބގެން ހިންގާ ބޭންކުތަކުން ޕޭމަންޓް ިޚދުމަތް 

އިސަންސެްއ ނުވަަތ ހުްއދައެްއ ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ލަ 

 ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން އޮްތކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުެގ  )ބ(  

ވަކި މާއްާދއަކަްށ ނުވަތަ ާމއްދާތަކަކަްށ ޢަމަލުކުރުމަްށ އޮޯތިރޓީން 

 އަންގައިފިނަމަ އެކަންކަމަށް އަދި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ެރގިުއޭލޓްކޮށް

އެހެން ކަންަކމަށް،  އޯވަރސީުކރުމަށް އޮތޯިރޓީން ކަނޑައަޅާ

 ބޭންކުތަކުން ޢަމަލުކުރަްނވާނެއެވެ.

ޢާންމު އުސޫލުން ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ެބލެވޭނެ ޙަރަކާްތތަކުެގ  )ޅ(  

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ ލައިސަންްސ ނުވަތަ ހުއްަދ ، ތެރެއިން

ަރކާތްތައް އޮތޯރިޓީްނ ކަނަޑއަޅައި ހޯދަންޖެހުމުން އިސްތިސްނާާވ ޙަ

އިސްތިސްނާކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި، މި ޤާނޫނުގައި ބަާޔންކުާރ 

ލައިސަންސް ުނވަތަ ުހއްދަ ހޯދަން ޖެހުމުން އިސްިތސްނާ 

ފަރާތްތަކެއް އޮޯތރިޓީން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް އޮޯތިރޓީން 

ކެްއ އިސްތިސްނާކޮށްދެވޭނެ ޙަރަކާތްތަެކއް ނުވަތަ ފަރާްތތަ

 ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެކަން ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.
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އެފަދަ ، މި މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ދަށުްނ އިސްތިސްނާދެވުުނ ނަމަވެސް )ކ(  

ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ަފރާތްތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ 

އޮތޯރިޓީން ެނރޭ ގަވާއިދެްއގެ ދަށުްނ ޢަމަލުކުރަންެޖޭހ ވަިކ 

ޓީއަްށ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަިދ އެފަދަ މާއްދާތަކެއް އޮތޯރި

ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ކަންކަާމއި ަޝރުޠުތަްއ އޮތޯިރޓީއަްށ 

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ކަްނކަމާިއ 

 ޝަރުޠުތަކަްށ އެ ަފރާތްތަކުން ޢަމަުލކުރަންވާނެެއވެ.

، މި މާއްާދގެ )ޅ( ގެ ަދށުން ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެްއގައި )އ(  

 ދީފައިވާ އިސްތިސްާނ އޮތޯރިީޓއަށް ާބޠިލުުކރެވިދާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އޮޯތރިޓީން ނެރޭ ަގވާއިދެއްެގ   (1)   

ދަށުން ެއ ފަރާތެްއެގ މައްޗަްށ ހިނގާ އެއްވެްސ 

ނުވަތަ އެ ަފރާތެއްގެ މައްޗަްށ ، މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވުން

 ެއއްވެްސ ޝަުރޠަާކ ނުވަަތ ކަމަާކ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ނުވަތަ އޮތޯރިީޓގެ އެންގުމަކާ ިޚލާފުވުން؛ ޚިލާފުވުން،

 ނުވަތަ

ޢާންމުންގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި އިސްތިސްާނ   (2)   

 ބާޠިލުުކރަންޖެހޭ ކަމަްށ އޮތޯރިީޓއަށް ޤަބޫުލކުރެވުން.

ލައިސަންސް އަދި ހުއްދަ ހޯދުމަށް 
 އެދި ހުށަހެޅުން 

ރޭޓްކުރުުމގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަަހޅާނީ ޕަ  އޮސިސްޓަމެއް )ހ(  .19

އޮތޯރިޓީްނ އެކަމަްށ ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް، ިތރީގަިއާވ މަޢުލޫމާުތ 

ހިމެނޭގޮތުން ލިޔުމަކުްނ އޮތޯރިީޓއަށެވެ. ިމ ައުކރުގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާާތއި ިލޔެކިޔުންތަކުެގ އިުތރުން ެއހެްނ 

ތައް ހުށަހެޅުމަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަްށ އެދި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގުމުެގ ބާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

 ފަރާތުެގ އަސާީސ ގަާވއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު؛ އެ  (1)   

ލައިސަންސަްށ އެިދ ހުށަހަާޅ ފަރާތުެގ މޭޖަރ   (2)   

 ޙިއްޞާދާރުންނަކީ ކޮަބއިކަން އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު؛
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ލައިސަންސަށް އެދި ހުަށހަޅާ ފަރާުތގެ ޑިެރކްޓަރުންެގ   (3)   

ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓްެގ އިްސ ފަރާތްތަްއ 

 އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތާިއ އެ ަފރާތްތަކުެގ ވަނަަވރު؛
 

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ަފރާތުގެ މެނޭޖްމަންްޓ   (4)   

 ރާވާފައިާވ ގޮތާއި، އިންަޓރނަލް ކޮންޓްރޯލް 

    ސިސްޓަމްތަކާއި އޮޑިޓްގެ ތަފްީޞލު؛ މީގެެތރޭގަިއ 

މި ކަންކަން އެކަށީގެންާވ އަދި ަހރުދަނާ ގޮތަކަްށ 

ހިނގާނެކަން ދަްއކުވައިދޭ އިދާރީ، ރިސްކް މެނޭޖްމަންްޓ 

 އަދި އެކައުންޓިްނގ އިުޖރާއަތުތަްއ ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ސިސްޓަމްގެ ަބއިވެރިންނަކީ ކޮން ަބއެއްކަން އެނގޭެނ   (5)   

 މަޢުލޫމާތު؛

 ސިސްޓަމް ރޫްލސް؛  (6)   

 ސިސްޓަމްގެ އޮަޕރޭޝަންސް މެނުައލް؛  (7)   

ލައިސަންސަްށ އެިދ ހުށަހަޅާފައިާވ ަފރާތުެގ ބިޒްނަްސ   (8)   

)ތިނެއް(  3ޕްލޭން؛ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި، ކުިރއަށް އޮތް 

 އަހަރުެގ ލަފާުކރެޭވ މާލީ ހިސާބުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދި ހުަށހަޅާފައިވާ ަފރާތުން ހިްނގުމަްށ ލައިސަންސަށް އެ  (9)   

ދުކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާއި، ޭއގެ މިންވަާރއި، ބާވަތާއި، ގަސް

 ރާވާފައިާވ ޙަރަކާތްަތކުގެ ްޕލޭން؛

ލައިސަންސަްށ އެިދ ހުށަހަޅާފައިާވ ަފރާތުެގ ހިންގުމުެގ   (10)   

އިދާރީ އޮިނގަނޑު ކަނޑައަޅާފައިާވ ގޮތް؛ ޭއގެތެރޭަގއި، 

މަސައްކަތް ޙަާވލުުކރުމަްށ އެހެން ފަރާތަާކ 

ދުކުރާނަަމ އަިދ ރާއްޭޖެގ ނުވަަތ ބޭރުެގ ގަސް

ސިސްޓަމެއްގައި ބަިއވެރިވާނަމަ އެކަންކަމުގެ ތަފްޞީުލ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ތިރީގައިވާ ކަންކަމާއި ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭގޮތަށް،   (11)   

ސިސްޓަމްގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސިސްޓަމް އަިދ 

 ރަކްަޗރެގ ތަފްޞީލު؛ޓެކްނިކަލް ސްޓް 

    i.   ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮސެސްަތއް އަިދ ސިސްޓަމްެގ

 އާކިޓެކްޗަަރލް ޑިޒައިން؛

    ii.   ސިސްޓަމް ހިންގުމަްށ ކުރިމަތިވެދާެނ ނޭދެޭވ

ކަންކަމުން ރައްކާތެިރވުމަށް އަޅާފައިާވ 

އޭގެތެރޭގައި، ސިސްޓަމްގެ ޢާންުމ  ފިޔަވަޅުތައް؛

ވެއްެޖ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓުމަކަށް އަތު

ޙާލަތެއްގައި ސިސްޓަމްގެ އޮަޕރޭޝަންތަްއ 

މަށް ެއކަށައަޅާފައިާވ އުކުރިއަށް ގެންދި

 ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭން ހިމެނޭނެެއވެ.

    iii.   ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިްއުރ

ަފރާތަކަްށ  އެހެން ހިފެހެއްޓުމާއި

 ހާމަވިޔަނުދިނުމަށާއި ނަހަމަގޮުތގައި 

ށާއި މަޢުލޫމާތަށް ގެްއލުމެްއ ބޭނުންކުރިޔަނުދިނުމަ

ވިޔަނުދިނުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ވަގަްށ 

ްނ މުނެގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި، ސިސްޓަ

އިލެކްޓްރޯިނކްކޮށް މަޢުލޫމާުތ 

ޕްރޮސެސްކުރުމުަގއި އަދި މަޢުލޫމާުތ 

ރައްކާކޮށްފަިއ ބެހެްއޓުމުގަިއ އަޅާފައިާވ 

 ފިޔަވަޅުތައް.

ބުން ނުވަަތ ބައިވެރިެއއް އިްފލާސްވުމުެގ ސަބަ  (12)   

ބައިވެރިންނަށް ދިމާާވ ިލކުއިޑިޓީއާގުޅޭ މައްަސލަތަކުެގ 

ސަބަބުން ނުވަތަ ެއހެންވެްސ ސަބަބަކުން ިސސްޓަމަްށ 

ކުރިމަތިވެދާެނ ރިސްްކ އަިދ އެ ރިސްްކ ކުޑަުކރުމަްށ 

 އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް؛
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ސިސްޓަމްގެ ެވރިފަރާާތއި އޮޕަރޭޓަަރކީ، މުޅިން ވަކި ެދ   (13)   

ވާނަމަ، އެ ދެ ަފރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިާވ ޝަޚްޞުކަމަށް

 އެއްބަސްވުން.

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ ލައިސަންްސ ނުވަަތ ުހއްަދ ޯހދުމަށް  )ށ(  

ިތީރގައިާވ  ،އެދި ހުަށހަޅާނީ އޮތޯރިޓީން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތުން ިލޔުމަކުން އޮޯތރިޓީއަށެވެ. މި ައުކރުގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާާތއި ިލޔެކިޔުންތަކުެގ އިުތރުން ެއހެްނ 

މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަްށ އެދި 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގުމުެގ ބާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

 ފަރާތުެގ އަސާީސ ގަާވއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު؛ އެ  (1)   

ސަށް ުނވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ލައިސަން  (2)   

މޭޖަރ ޙިއްޞާދާރުންނަކީ ކޮަބއިކަން އެނގޭެނ 

 މަޢުލޫމާތު؛

 ހުށަހަޅާފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތުެގ ތަފްޞީލު؛  (3)   

ލައިސަންސަށް ުނވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ   (4)   

ޓްެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާިއ މެނޭޖްމަން

އިސް ފަރާތްތަްއ އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތާިއ ެއ ފަރާތްތަކުެގ 

 ވަނަވަރު؛

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްުކރުމަްށ   (5)   

ދުކޮށްފައިވާ ގޮތް އެުކލެވޭ ތަފްޞީީލ ބިޒްނަްސ ގަސް

ޕްލޭނާިއ ެއ ޕްލޭންަގއިާވ ކަންތައްަތއް ޙާިޞލުުކރުމަްށ 

ަހރުގެ މުއްދަތަށް ލަފާކުާރ )ތިނެއް( އަ 3ކުރިއަށް އޮްތ 

މާލީ ިހސާބުތައް؛ އެ ބިޒްނަްސ ޕްލޭްނގަިއ ޕޭމަންްޓ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ، އެކަށީގެންާވ 

ސިސްޓަމްތަކާއި ވަީސލަތްތަްއ އަދި އިޖުރާއަތުތަްއ 

 ޤާއިމުކުރެވޭނެކަްނ ދައްކުަވއިދޭންވާނެއެވެ.
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ތަކުގެ ފައިާސ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތް  (6)   

 ރައްކާތެިރކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް؛

ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ   (7)   

ފަރާތުގެ މެނޭޖްމަންޓް ާރވާފައިވާ ގޮތާއި އިންޓަރނަްލ 

ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްތަާކއި އޮޑިޓްގެ ތަފްީޞލު؛ 

ާނ އޭގެތެރޭަގއި އެ ކަންކަން އެކަީށގެންވާ އަދި ަހރުދަ

ގޮތަކަށް ހިނގާނެކަން ދަްއކުވައިޭދ އިދާރީ، ރިސްްކ 

މެނޭޖްމަންޓް އަދި އެކައުންޓިންގ އިޖުރާއަތުތަްއ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ   (8)   

ފަރާތުގެ ހިްނގުމުގެ އިދާީރ އޮނިގަނޑު ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ޢައްޔަންުކރާނަމަ، ގޮތް؛ އޭގެެތރޭަގއި، އޭޖެންޓުން 

ނުވަތަ ގޮފިތައް ޤާއިމުުކރާނަމަ، ނުވަތަ ެއހެން ފަރާތަާކ 

ޙަވާލުކޮށްގެްނ ޚިދުމަތް ދޭނަމަ، އަިދ ރާއްޭޖގެ ނުވަަތ 

ބޭރުގެ ޕޭމަންްޓ ސިސްޓަމެއްަގއި ބަިއވެިރވާނަަމ 

 އެކަންކަމުގެ ތަފްީޞލު ހިމަނަންވާެނއެވެ.

ނޭންސްކުރުމުެގ މަނީ ލޯންޑްރިންގާއއި ެޓރަރިޒަމަށް ަފއި  (9)   

ޙަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ުކރަންޖެހޭ ކަންކަން ުކރުމަްށ 

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނަްލ ކޮންޓްޯރލް ނިޒާމްތަކުެގ 

 ތަފްޞީލު؛

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެިނހެން މަޢުލޫމާތާިއ   (10)   

 ލިޔެކިޔުންތައް.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ލައިސަންްސ ނުވަތަ  )ނ(  

ހުއްދައަްށ އެދި ހުށަހަާޅ އެޕްލިކޭޝަާނއެުކ އޮތޯރިޓީްނ ކަނޑައަޅާ 

އެޕްލިކޭޝަން ީފ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި ެއގޮތުން ކަނޑައަޅާ 

 އެޕްލިކޭޝަން ީފ އޮތޯރިޓީްނ ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.
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    އްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެޕްިލކޭޝަން ީފއަކީ، މާމި  )ރ(  

 އިސަންްސ ނުވަތަ ހުއްދަ ދެވެްނ ނެްތކަމަށްއެ ހުށަހެޅުމަށް ލަ

 ފަިއސާއެއް  އަނުބރާ ދެވޭނެ، ނިންމާ ޙާލަތުަގއިވެސް އޮތޯރިޓީން

 .ނޫނެވެ
 

ލައިސަންސްގެ އަދި ހުއްދައިގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

ހުރިާހ ވަގުެތއްގަިއވެސް ކޮންމެ އޮަޕރޭޓަރަުކވެސް ިތީރގައިާވ  )ހ(  .20

 ކުރަްނވާނެއެވެ.ލައިސަންސްެގ ޝަުރޠުތަކާ ެއއްގޮތަށް ޢަަމލު
 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންވަރަްށވުެރ މަދުނޫްނ   (1)   

ޢަދަދަކަށް މިނިމަމް އަންއިމްޕެައރޑް ކެޕިޓަްލ 

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އޮޕަރޭޓަުރގެ މޭޖަރ ޙިްއޞާދާރުންނާއި ޑިެރކްޓަރުންެގ   (2)   

ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް ފަރާތްތަކަީކ 

ކުވެސް ކަމަށް އެކަށޭނަ ފަރާތްތަެކއް ކަމަްށ ހުރިހާ ަވގުތަ

 ވާންވާނެއެވެ.

ސިސްޓަމަށް، ނުވަތަ ސިްސޓަމާ ގުޅުންުހރި އެހެންވެްސ   (3)   

ނުރަނގަުޅ އަސަރުަތކެއް ކޮށްފާެނ  މަސައްކަތަކަށް،

ކަންކަމަށް ތައްާޔރުވުމުެގ ގޮތުން އެކަށީގެންާވ 

އިންޓަރނަލް ކޮންްޓރޯލްތަްއ  ނިޒާމުތަކާއި

 ންވާނެެއވެ.ޤާއިމުކުރަ

ސިސްޓަމަށް އެކްސެްސ ދިނުން ހަމަޖައްސަންވާީނ   (4)   

ރައްކާތެިރ އަިދ ތަފާތުކުރުމެއްުނވާނެ ގޮތަްށ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުަތކެއްެގ މަތިންނެވެ.

އެންމެ ލަސްވެގެން ވެލިއު ޑޭޓް ނިމޭިއރު ފައިނަްލ   (5)   

 ސެޓްލްމަންޓް ހެދޭނެކަްނ ޔަޤީންކުރަްނވާނެއެވެ.

ޓަރއޮޕެރަިބލިީޓ ޤާއިމުުކރުމަށްޓަކަިއ އެހެްނ އިން  (6)   

ސިސްޓަމްތަކާއެކު އަދި ޕޭމަންްޓ ޚިދުމަތްޭދ 

ފަރާތްތަކާއެުކ އެކަީށގެންާވ ގޮތަކަްށ ގުޅާލެވޭެނ 
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އިތުބާރުކުެރވޭ އަިދ ރަްއކާތެިރ އިންފޮމޭޝަްނ 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްަފއި ހުންނަންވާެނއެވެ. 

ވެދާނެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަްއ އަދި ސިސްޓަމަށް ކުރިމަތި

ކޮންޓްރޯލްކޮްށ ޙައްުލކުރުމަށާއި އޭގެ ސަބަބުްނ 

ސިސްޓަމްގެ އޮޕަރޭޝަްނ ުހއްޓުމަކަްށ ނާންނާނެ ގޮތަްށ 

މަށް ެއކަށީގެންާވ ަހރުދަާނ އުގެންދި ކުރިއަށް

 އިޖުރާއަތުތައްެވސް އެކަަށއަޅާފައި ހުންނަންވާެނއެވެ.

ށްފައިާވ ކަންކަުމގެ އިުތރުން، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮ )ށ(  

އޮޕަރޭޓަުރގެ މައްޗަށް އިތުރު ަޝރުޠުތަްއ އޮތޯިރޓީއަްށ 

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ކަނޑައަޅާ ޝަުރޠުތަްއ 

ލިޔުމަކުްނ ބަދަލުުކރުމާިއ  ،ލައިސަންްސ ދޫކުރުމަށްފަުހގައިވެސް

 އުނިއިތުރު ގެނައުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.
 

ކަމުެގ  ،ަލއިސަންސްގެ ަޝރުަޠކާ ޚިލާުފވެއްޖެނަމަ އޮޕަރޭޓަރަކު  )ނ(  

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އޮޯތރިޓީއަށް ފެނިއްެޖ ހިނެދއްގަިއ 

ފަރާތާމެުދ މި ޤާޫނނުގަިއ  ލައިސަންްސ ބާޠިުލކުރުމުެގ ނުވަަތ އެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ާބރު އޮތޯިރޓީއަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.
 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، ހުިރހާ ވަގުެތއްގަިއ  )ރ(  

ިތރީގައިާވ ަލއިސަންސްގެ އަދި ުހއްދައިެގ ޝަުރޠުތަާކ  ،ވެސް

 އެއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރަންވާެނއެވެ.

 މަދުނޫން  މިންވަރަްށވުރެ  ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީން  (1)   

 ކެޕިޓަލް  އަންއިމްޕެައރޑް މިނިމަމް ޢަދަދަކަށް

 .ހައްޓަންވާނެއެވެބަ
 

 މޭޖަރ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޕޭމަންޓް  (2)   

 މެންބަރުންނާއި  ބޯޑުގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި
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 ވަގުތަކުވެސް  ުހރިހާ ފަރާތްތަކަކީ އިސް މެނޭޖްމަންޓްގެ

 .ވާންވާނެެއވެ ކަމުގައި  ަފރާތްތަކެއް އެކަށޭނަ ކަމަށް

 ނުވަތަ  ަލއިސަންސް މެނުވީ  ހޯދަިއގެން ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީގެ   (3)   

 އެހެން  ފިަޔވައި  ޚިދުމަތްތައް ޕޭމަންޓް  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ

 ވިޔަާފރިއެއް  އެހެން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ޕޭމަންޓް

 .ހިންގައިގެންނުވާެނއެވެ

 ނުރަނގަޅު  މަސައްކަތަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕޭމަންޓް  (4)   

 ތުން ގޮ ތައްާޔރުވުމުގެ  ކަންކަމަށް  ކޮށްފާނެ  އަސަރުތަކެއް 

 ކޮންްޓރޯލްތައް  އިންަޓރނަލް ނިޒާމުތަކާއި އެކަށީގެންވާ

 .ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ

ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެއް ހެދުމަށްޓަަކއި ޚިދުމަތް ހޯާދ   (5)   

ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ަނގާ ފައިާސ 

ރައްކާތެިރކުރުމަށްޓަކައި، ެއ ފައިާސ ތިންވަަނ 

ބެލެެހއްޓުމަްށ ެއއް ނުވާނެ ގޮތަށް  ފަރާތްތަކުގެ ފައިާސއާ

 އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމުގެ އިުތރުން،  )ބ(  

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ 

ހުއްދައިގެ އިތުރު ޝަުރޠުތައް އޮޯތރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަިދ 

ގޮތުން ކަނޑައަޅާ ޝަުރޠުތައް، ލަިއސަންސް ނުވަތަ ހުއްަދ އެ

ލިޔުމަކުން ބަަދލުކުރުމާިއ އުނިިއތުުރ  ،ދޫކުރުމަށްފަހުގަިއވެސް

 ގެނައުމުގެ ާބރު އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

 ހުްއދައިގެ  ނުވަތަ  ަލއިސަންސްގެ  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ ޕޭމަންޓް )ޅ(  

 ބަލައި، ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކަމުގެ ިޚލާފުވެއްޖެނަމަ، ޝަރުޠަކާ

 ހުއްދަ  ނުވަތަ ލައިސަންސް  ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ އޮތޯރިޓީއަށް

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި ފަރާަތކާމެދު އެ ނުވަތަ  ބާޠިލުުކރުމުގެ

 .ލިބިގެްނވެއެވެ އޮޯތރިޓީއަށް  ާބރު އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅެއް
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 އިުތރުން، ރުޠުތަުކގެޝަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ަގއި( ރ) މާއްދާގެ  މި )ކ(  

 ހުއްދަ  ނުވަތަ ލައިސަންސް  އިޫޝކުރުމަށް މަނީ އިލެކްޓްރޯިނކް

 އުޫސލުތަކާ  އަންނަނިވި  ފަރާތްތަކުން، ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް ލިބިފައިވާ 

 .ޢަމަުލކުރަންވާެނއެވެ އެއްގޮތަށް

ކްރެޑިޓްގެ އުސޫލުްނ ިއލެކްޓްރޯނިްކ މަީނ ޚިދުމަްތ   (1)   

 ނުދިނުން؛ފޯރުކޮށް

ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރަކްޝަންތައް، އަވަސް ގޮތެއްގަިއ   (2)   

އަދި އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާ ވަގުތެއްގެ ެތރޭގައި، ފައިނަްލ 

ސެޓްލްމަންޓް ހެދޭެނ ްކލިއަރިްނގ އަިދ ސެްޓލްމަންްޓ 

 ޖެއްސުން؛ނިޒާމްތައް ހަމަ
 

ފައިސާއަްށ ބަދަލުކުރަްނ  ގެ ެވލިއު،އިލެކްޓްރޯިނކް މަނީ  (3)   

   ްޓރޯނިކް މަީނގެ ެވލިއުާއ ެއއްވަރަށް އިލެކްއެދުމުން، 

 ދިނުން؛އެ ޢަދަދަށްވާ ފައިާސ ެއ އެދޭ ަފރާތަކަށް 
 

 ލިބޭ  ބަދަލުގައި  ވެިލއުގެ  މަނީގެ  އިލެކްޓްރޯިނކް  (4)   

 .ނުެބލުން ގޮުތގައި ޑިޕޮސިޓެްއގެ ފައިސާއަކީ
 

ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ 
 އިޖުރާއަތުތައް 

( އާއި )ށ( ގެ ަދށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 19މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .21

 ހުރިހާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  ލައިސަންސަށް ނުވަަތ ހުއްަދއަށް

 ުނވަތަ ހުއްދައަްށ އެދި  ލައިސަންސަށް، މަޢުލޫމާތާއި  ލިޔުންތަކާއި

 ިއތުރު  ގެންިދއުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ހުަށހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 ައންގާ  ންއޮތޯރިީޓއަށް ބޭނުންވެގެ، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތެއް

. ހުަށހަޅަންވާެނއެވެ އޮޯތރިޓީއަށް  ލަސްނުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  އެހެނިހެން 

 ތާީރޚުން ހުަށހަޅާ ނުވަތަ ުހއްދައަށް އެދި އަދި ލައިސަންސަށް

 ހުށަހަަޅންޖެހޭ، ތެރޭަގއި މަސްދުވަުހގެ ( ތިނެއް) 3 ފެށިގެން

 ދި އެ ލައިސަންސަށް ، ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ފުރިހަމައަށް މަޢުލޫމާތު

 ބާިޠލުކުެރވިދާނެއެވެ. ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ
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ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ުހއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުަމކާމެދު  )ށ(  

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް އޮތޯިރޓީއަްށ 

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

ވަކި ަޝރުޠުތަާކއެކު ުނވަތަ ަޝރުޠަާކ ނުލަިއ   (1)   

  ުހއްދަ ދޫކުރުން؛ ނުވަތަ ލައިސަންސް ނުވަތަ 

 ދޫނުކުރުން. ުހއްދަ ނުވަތަ ލައިސަންސް   (2)   

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަްށ ނުވަަތ ސިސްޓަމެްއ ހިންގަްނ  )ނ(  

ލައިސަންްސ ނުވަތަ ހުއްދަެއއް ދޫުކރުމަށް ުނވަތަ ދޫނުުކރުމަްށ 

އޮތޯރިޓީން ނިންމުމުގައި، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ 

 ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަމަާށއި ަޝރުޠުަތކަށާިއ ލައިސަންސް 

މިންގަނޑުތަކަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ޚިދުމަތުެގ ނުވަތަ ސިްސޓަމުެގ 

ފެންވަރަށާއި، ަހރުދަނާކަމަށާއި، އިތުބާުރހުރި މިންަވރަްށ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

ދަ ދޫކުާރއިރު، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއް )ރ(  

ލައިސަންސް ުނވަތަ ހުއްދަ ޫދކުރާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބާވަްތ 

 ނުވަތަ ޙަރަކާތްަތއް ކަނޑައަޅައި ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ.
 

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ 
 ބަދަލުކުރުން 

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

ާވ ޕޭމަންްޓ ޚިދުމަތަށް ނުވަަތ ޚިދުމަތްަތކަށް، ހުއްދަ ލިބިފައި

އުނިއިތުުރ ގެނައުމަްށ ބޭނުންވާނަމަ، އެކަމުެގ ުހއްދައަްށ އެިދ 

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން ހުށަހަޅާނީ، އޮޯތިރޓީން 

އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް، އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާާތ 

 އެކުގައެވެ.

އްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް، އެްޕލިޭކޝަން މި މާ )ށ(  

ފީއެއް ެނގުމަށް އޮޯތރިޓީއަްށ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަިދ މިޮގތުން 

 ކަނޑައަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ީފ އޮތޯިރޓީން ޢާންމުކުރަންވާެނއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ފީއަކީ، ެއ ހުށަެހޅުމަށް  )ނ(  

، ނިންމާ ޙާލަުތގައިެވސް އޮތޯރިޓީން  ްނ ނެތްކަމަށްހުއްދަ ދެވެ

 .ނޫނެވެ ފައިސާއެއް  އަނބުރާ ދެވޭނެ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ހުށަހަާޅ ހުށަހެޅުމަކާމެުދ ިތރީގަިއ  )ރ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުންުކރެ ގޮަތކަށް އޮތޯިރޓީއަްށ 

 ނިންމިދާނެއެވެ.

ކާއެުކ ނުވަަތ އޮތޯރިޓީއަްށ ފެންނަ ޝަރުޠުަތކަ  (1)   

ހަނިކުރުންތަކަކާެއުކ ނުވަަތ އެއިްނ ެއއްވެްސ ކަމެްއ 

 ނެތި ހުއްދަުކރުން؛ ނުވަތަ 

 ހުއްދަ ދޫނުކުރުން.  (2)   
 

ލައިސަންސް އަދި ހުއްދަ 
 ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުން 

އަންނަނިވި ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއިްނ ކަމެްއ ނުވަަތ ޙާލަްތތަކުެގ  )ހ(  .23

 މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ިދނުމަށް ތެރެއިން ޙާލަތެއް 

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް، ނުވަތަ ިސްސޓަމެއް 

އޮޕަރޭޓްކުރުމަްށ ދޫކޮށްފަިއާވ ލައިސަންެސްއ ހިފެހެއްޓުުމެގ ނުވަތަ 

 ބާޠިލުުކރުމުގެ ާބރު އޮޯތރިޓީއަްށ ލިބިގެންެވއެވެ.

ދަިއގެ ަޝރުޠުތަުކގެ ެތރޭގަިއ ލައިސަންސްގެ ނުވަތަ ހުއް  (1)   

ސިސްޓަމް އޮަޕރޭޓްކުރަްނ ފަށަްނ ނުވަަތ ޕޭމަންްޓ 

)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްުވރެ ކުުރ  12ޚިދުމަތްދޭން ފަށަން 

މުއްދަތެއް ދީފައިނުވާނަމަ، ލައިސަންސް ުނވަތަ ހުއްަދ 

)ބާރަ( މަސްދުވަހުެގ  12ދޫކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެިށގެން 

ކުރަްނ ފަށާފައިނުވުްނ ޓްތެރޭގަިއ ސިސްޓަްމ އޮަޕރޭ

 ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިނުވުން؛

)އެެކއް( މަސްދުަވހަށްުވރެ ިދގު މުއްދަތަކަްށ  1  (2)   

ުކރުން ނުވަަތ ޕޭމަންްޓ ޓްސިސްޓަމް އޮޕަރޭ

 ޚިދުމަތްދިނުން ހުއްޓާލާފަިއވުން ނުވަަތ ހުއްޓިފަިއވުން؛

 ހޯދާފައިވަީނ ސިސްޓަމް އޮަޕރޭޓްކުރުމަްށ ލައިސަންސް   (3)   

ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ލައިސަންސް ނުވަަތ 
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ހުއްދަ ހޯދާފައިވަނީ، ޙަޤީޤަތާ ިޚލާފު މަުޢލޫމާުތ 

ހުށަހަޅައިގެންކަން ުނވަތަ ނާޖާއިޒު ގޮެތއްގައިކަްނ 

 ހާމަވުން؛

 ލައިސަންސްގެ ނުވަތަ ުހއްދައިގެ ަޝރުޠަކާ ިޚލާފުވުން؛  (4)   

ުމެގ ނުވަަތ ޕޭމަންްޓ ކުރުޓްސިސްޓަމް އޮަޕރޭ  (5)   

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ސަބަބުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ފައިނޭންޝަްލ 

ސްޓެބިލިޓީއަށް ނުރަްއކާތެރިކަން އޮްތކަމަށް އޮތޯރިޓީއަްށ 

 ޤަބޫލުކުރެވުން؛

މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީްނ   (6)   

އެކުލަާވލާ ގަވާއިަދކާ ުނވަތަ ގައިޑްލައިނަާކ ނުވަަތ 

ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ އަްނގާ އެންގުމަކާ ނުވަަތ  އަޅާކަނޑަ

ދޭ އިރުޝާަދކާ ުނވަތަ އަމުރަާކ ޚިލާުފވުން ނުވަަތ 

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަްށ އޮތޯރިީޓއަށް ޤަޫބލުކުެރވުން ނުވަަތ 

ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޯތރިޓީން އަންގާ ކަމަކަްށ 

 ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުން؛

ނުވަަތ  ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ މަްއޗަށް  (7)   

 އޮޕަރޭޓަުރގެ މަްއޗަށް އިފްލާސްުކރުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށުން؛

މުން ނުވަަތ އުގެންދި ސިސްޓަމްގެ އޮޕަރޭޝަްނ ކުިރއަށް  (8)   

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދިނުމުން ޢާންމުންގެ މަޞްލަޙަތަށް 

ނުވަތަ ބައިެވރިންެގ މަޞްލަޙަތަްށ ފައިދާނުކުާރކަމަްށ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ޤަޫބލުކުެރވުން؛

ލަުތ އޮޯތރިޓީއަްށ ޤަބޫލުުނކުރެޭވ ޙާއެ ަފރާތުެގ މާީލ   (9)   

 މިންވަރަށް ދަށްވުން؛

އެކަށީގެންނުާވ ނުވަަތ ހަރުދަާނ ނޫން ގޮތަކަްށ ޕޭމަންްޓ   (10)   

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަްއ ނުވަތަ ސިްސޓަްމ 

ހިންގުމުެގ ޙަރަކާތްތަްއ ހިންގާފައިވާކަްނ ނުވަަތ 

  ޤަޫބލުކުެރވުން.ހިންގަމުންދާކަމަށް އޮތޯިރޓީއަށް
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އެ ފަރާުތގެ އެއްވެްސ މޭޖަރ ޙިއްޞާާދރަކީ ކަމަްށ   (11)   

 ފަރާތެްއ ކަމުަގއި ނުވުން؛ ނުވަތަ  ނައެކަށޭ

އޮތޯރިޓީއަށް ތެދުނޫން ނުވަތަ އޮޅުންައރާނެފަަދ   (12)   

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަްށ އޮޅުވާލުން.

ށް ނުވަތަ ާބޠިލުުކރުމަްށ ލައިސަންސް ނުވަތަ ުހއްދަ ހިފެހެއްޓުމަ )ށ(  

އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަްނ ވަގުތުްނ އޮަޕރޭޓަރަްށ ނުވަތަ 

 ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އަްނގަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސް ނުވަތަ ުހއްދަ ހިފަހަްއޓައިފިނަމަ ނުވަތަ  )ނ(  

ެއކަން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އޮޯތރިޓީއަށް ފެންނަ އެކަށީގެންވާ ގޮތެްއގައި 

 ވަގުތުން ބަޔާންކޮްށ ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.
 

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ނުވަތަ 
 ޙައްޤު ބަދަލުނުކުރެވުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫުކރާ ލައިސަންސަކީ އަދި ހުއްދައަކީ، ައދި މި ޤާނޫނުެގ   .24

ދަށުން ލިބިދޭ އެއްވެސް ޙައްޤަކީ، އޮތޯރިޓީން އެހެން ގޮތަކަްށ ކަނޑައަޅައިފި 

ނދެއްގަިއ މެނުވީ، ެއހެން ފަރާަތކަށް، އެުކގައި ުނވަތަ އެއިން ބަެއްއ ހި

ނަމަވެސް، ބަދަލުުކރެވޭނެ އެއްެޗއްނޫނެވެ. އަިދ މި ާމްއދާއާ ޚިލާފަްށ 

 ބަދަލުކުރާ ބަަދލުކުރުމަީކ ބާިޠލު ބަަދލުކުރުމެްއ ކަމުގަިއ ބެެލޭވނެއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ސިސްޓަމް ރޫލްސް 

 

ސިސްޓަމްތައް ހިްނގުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ސިސްޓަްމ ޫރލްްސ  )ހ(  .25 ސިސްޓަމް ރޫލްސް 

އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ. ސިސްޓަމްތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ބާބުެގ 

ދަށުން އެކުލަާވލާ ސިސްޓަްމ ޫރލްސްގެ ަމއްޗަށް ހިނގާީނ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަެކވެ. ެއ ސިސްޓަްމ ރޫލްްސގަިއ ެއންމެ 

 ކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.މަދުމިނުން އަންނަނިވި ކަން

ބައިވެރިންނަށް ުހއްދަ ނުވަތަ އެކްސެސް ދިނުމުެގ   (1)   

މިންގަނޑުތަކާއި، ބައިެވރިން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ މުޅިްނ 

 ވަކިކުރުމުަގއި ަބލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ޝަރުޠުަތއް؛



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 165 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

31 

ސިސްޓަމްގަިއ ބައިެވރިން ަބއިވެިރވުމުެގ ނަތީޖާއެއްެގ   (2)   

 ތައް؛މްޤުތަކާިއ އުފުލަންޖެޭހ އިލްތިޒާގޮތުން ލިބިދޭ ަޙއް

ސިސްޓަމަށް ޓްރާންސްފަރ އޯޑަެރއް އެންޓަރކުރެވުުނ   (3)   

 ކަމަށް ބަލާނެ ވަގުތު؛

ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުެރވޭ ޓްރާންސްަފރ އޯޑަރެްއ   (4)   

 ފައިނަލްވި ކަމަްށ ބަލާނެ ވަގުތު؛

ސިސްޓަމް އޮަޕރޭޓްކުރާެނ ގޮތާިއ މެނޭޖްކުރާެނ ގޮތާިއ   (5)   

މަދުެވގެން،  ޓަމްގެ ަގވަރނަންސް؛ އޭގެތެޭރގައިސިސް

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންްސއާއި ކޮންޓިންޖެންީސ 

އެރޭންޖްމަންޓްތައް އަދި އޮަޕރޭޝަނަލް ިރސްކް، 

ރިސްކް، ކްރެޑިޓްާއއި ސެޓްލްމަންްޓ ރިސްްކ  ލިކުއިޑިޓީ

 މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ތައް؛މްޒާއޮޕަރޭޓަުރގެ ޙައްޤުތަާކއި ިއލްތި  (6)   

މައްސަލައެްއ ކުރިމަތިާވހިނދު، މައްސަަލ ބެލުމުެގ   (7)   

އިޚްތިޞާޞް އޮްތ ަޝރުީޢ ކޯުޓ ނުވަަތ ތަން، ނުވަަތ 

 އަދި  ؛މައްސަލަ ބެލުުމގައި ޢަަމލުކުރާެނ ނިޒާމު

ސިސްޓަމްގެ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮަޕރޭޓަރަްށ   (8)   

 ލު.ގުޅަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެްއގައި ގުޅާނެ ަފރާތެއްގެ ތަފްޞީ

( ވަަނ ނަންބަުރގެ ދަށުްނ ބައިެވރިްނނަށް 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

އެކްސެސްދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަްއ ކަނޑައަޅަންވާނީ ތަފާތު 

ކުރުމަކާނުލައި، ހަމަހަމަ ގޮެތއްގައެވެ. އަދި ސެޓްލްމަންޓް ިރސްކް، 

ރޭޝަނަްލ ރިްސކް، ބިޒްނަްސ ރިސްކްފަަދ ރިްސކްަތކުން ޕައޮ

އްކާެތރިކުރުމަާށއި، ސިސްޓަމްގެ އޮަޕރޭޝަނަްލ އަިދ ސިސްޓަމް ރަ

ފައިނޭންޝަލް ސްޓެބިލިޓީ ރައްކާެތރިކުރުމަށްޓަަކއި ސިްސޓަމަށް 

އެކްސެސްދިނުން ހިފަހައްޓަންޖެޭހ އެންމެ މަުދ މިންަވރަކަްށ 

 އެކްސެސް ހިެފހެއްޓޭ ގޮތަކަށެވެ.
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ސްއަްށ ސިސްޓަމްތައް ހިންގަްނ ފެށުމުގެ ުކރިން، ސިސްޓަމް ރޫލް  )ނ(  

އޮތޯރިޓީގެ ުހއްދަ ހޯދަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ސިސްޓަމް ރޫްލސްއަްށ 

         ގެނެވޭ އުނިއިތުރަކަްށ ޢަމަލުުކރަންވާނީވެްސ އޮޯތިރޓީން 

 އެ އުނިއިުތރަކާ ގުޅޭގޮތުން ުހއްދަ ހޯދުމަށްފަުހގައެވެ.

ސިސްޓަމް ރޫލްްސއަށް ގެެނވޭ އުިނއިތުރުތަކަްށ އޮތޯރިީޓގެ ހުއްަދ  )ރ(  

    ދާފައި ނުވާނަމަ، ސިސްޓަމްގެ ަބއިެވރިންގެ ަމއްޗަްށ ކުރިން ހޯ

 އެ ޫރލްސް ނުހިނގާނެއެވެ.

ތިރީގައިާވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އޮޯތރިޓީއަށް ޤަޫބލުުކރެޭވ  )ބ(  

ޙާލަތެއްގަިއ ސިސްޓަްމ ރޫލްސްއަްށ އުިނއިތުުރ ގެނައުުމެގ ނުވަތަ 

އޮތޯިރޓީއަްށ ސިސްޓަމް ޫރލްސްެގ ވަިކ މާއްދާއެްއ އުާވލުމުެގ ބާުރ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

 ޢާންމު މަޞްލަޙަތު؛  (1)   

އެއިރެްއގަިއ ެއ ސިސްޓަމްަގިއ ބައިެވރިވެފައިާވ   (2)   

 ފަރާތްތަކުގެ މަްޞލަޙަތު؛

މުސްތަޤުބަލުގަިއ ސިސްޓަމްގަިއ ަބއިވެިރވެ،   (3)   

ސިސްޓަމަށް އެކްސެްސކުރުމަށް ބޭނުްނވެދާެނ 

 ފަރާތްތަކުގެ މަްޞލަޙަތު؛

 ހިްނގުން ހަރުދަނާުކރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ ސިސްޓަމްގެ  (4)   

 ކަމަށް އޮތޯރިީޓއަށް ޤަބޫލުުކރެޭވ އެހެިނހެން ކަންކަން.
 

 ހަވަނަ ބާބު 
 އޭޖެންޓުން ޢައްޔަންކުރުމާއި އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން 

 
އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް 

 ޙަވާލުކުރުން 
ނުވަތަ އޮަޕރޭޓަެރއް އޮޯތރިޓީގެ ހުއްަދ  ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް )ހ(  .26

ލިޔުމުން ހޯދައިގެން މެނުވީ، އެ ަފރާތުގެ ހިްނގުމުގެ އެްއވެްސ 

 މަސައްކަތެއް ެއހެން ެއއްވެްސ ފަރާތަކާ ަޙވާލުކޮްށގެންނުވާނެެއވެ.

އޮޕަރޭޓަެރއް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތެއް މި ޤާނޫުނގެ ަދށުން  )ށ(  

ްނކަމަށް ޢަމަލުކުރޭޯތ އޮތޯރިޓީން ެބލުމަްށ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަ
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ދަތިވެދާނެ ގޮތަކަށް ނުވަަތ އެ ަފރާތެއްެގ އިންޓަރނަްލ 

ކޮންޓްރޯލްތަުކގެ ފެންަވރު ެއކަށީގެންނުވާ މިްނވަރަކަްށ ދަށްެވދާނެ 

ގެ ހިންގުުމގެ އެއްވެސް މުހިންމު މަސަްއކަތެްއ އެ ފަރާެތއް، ށްގޮތަކަ

 ލުކޮްށގެންނުވާނެއެވެ.އެހެން ެއއްވެސް ަފރާތަކާ ަޙވާ
 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ހިްނގުމުެގ މުިހންމު  )ނ(  

މަސައްކަތެއް ކަމަށް ެބލެވޭނީ، އެ މަަސއްކަތެއް ުކރުމުގަިއ ދިމާވާ 

މައްސަލައެްއ ނުވަތަ ެއ މަސައްކަތެްއ ނުކުެރވުމުގެ ސަަބބުން، 

ފޯުރކޮށްދޭ ިޚދުމަތް  އޮޕަރޭޓަެރއް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާެތއް

  ހަރުދަނާކޮށް އަދި މެދުނުކެނޑި ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގއި، ނުވަތަ 

އެ ފަރާތަކަށް ދެވިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ުނވަތަ ހުްއދައިެގ 

ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަުލކުރުމުަގއި، ނުވަތަ އެ ފަރާތެްއގެ މާީލ 

ންމެ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެދާެނ ކޮ ، ޙާލަތު ދެމެހެްއޓުމުގައި

 މަސައްކަތަކަށެވެ.
 

      އެއްވެްސ އޮޕަރޭަޓރެްއ ނުވަަތ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ަފާރތެއް، )ރ(  

އެ ފަރާތުެގ ހިްނގުމުގެ ުމހިންމު މަސައްކަެތއް ެއހެން ަފރާތަާކ 

 ޙަވާލުކުރުުމގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.

 

  ސަބަބުްނ އެހެން ަފރާތަކާ މަަސއްކަތް ަޙވާލުުކރުމުގެ   (1)   

އެ ފަރާތެއްގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް ަފރާތެއްގެ އެއްވެްސ 

 ޒިންމާއެއް އެހެްނ ފަރާތެއްެގ މައްޗަްށ ބަދަލުުކރުން؛
 

މަންޓް އިޝޫކުިރ ފަރާތާިއ ރުޕޭމަންޓް އިންސްޓް  (2)   

ބޭނުންކުރާ ަފރާތާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމަށް، ނުވަަތ 

 މައްޗަްށ އިޝޫކުރި ަފރާތުން ބޭނުންކުރާ ަފރާތުގެ

ތަކަށް އެްއވެސް ބަދަލެްއ މްއޮންނަންވާ އިލްތިޒާ

 ގެނައުން؛ އަދި 
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ލައިސަންސްގެ ުނވަތަ ހުއްަދއިގެ ަޝރުޠުތަުކގެ ތެރެއިްނ   (3)   

އެއްވެސް ަޝރުެޠއް ފުިރހަމަކުރުމަށް ހުރަްސ 

 އެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ުކރިމަތިވިޔަދިނުން.
 

ންމެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެްއވެސް، އޭޖެންޓެްއ މެދުެވރިކޮްށ ކޮ )ހ(  .27 އޭޖެންޓުން ޢައްޔަންކުރުން 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ 

އޮތޯރިޓީން އަންާގ ގޮތަކަްށ އަިދ އަންާގ މަޢުލޫމާތާއެުކ ެއކަމުެގ 

 ހުއްދައަށް އެދި ިލޔުމުން އޮތޯރިީޓއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ އޭޖެންޓަުކ އެ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮްށދެނީ  )ށ(  

އެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ އޭޖެންޓެްއގެ ގޮތުގައިކަން ިޚދުމަތް 

ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ހާމަކުރާކަން އެ ޕޭމަންޓް ޚިދުަމތެއްދޭ 

 ފަރާތަކުން ޔަޤީންުކރަންވާނެއެވެ.

 ފަރާތަކުން އޭޖެންޓެްއ މެދުވެިރކޮށް ޕޭަމންޓް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ )ނ(  

ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، އެ ފަރާތުން އޭޖެންޓާއެކު ެވވޭ އޭެޖންސީ 

އެއްބަސްވުމުގައި، ޕޭމަންްޓ ޚިދުމަތްދޭ އެހެްނ ފަާރތެއްެގ 

އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުަގއި ޙަރަކާތްެތރިެވގެންނުވާނެ ކަމަށް 

 ޝަރުޠުކޮްށގެންނުވާނެއެވެ.
 

ރާތަކާ މަސައްކަތް އެހެން ފަ 
ޙަވާލުކުރުމާއި އޭޖެންޓުން 

 ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޒިންމާ 

އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮްށ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ ކޮންމެ ޕޭަމންޓް  )ހ(  .28

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް، ނުވަަތ އެހެްނ ފަރާތެްއ މެދުވެިރކޮށް ިޚދުމަތް 

ޕަރޭަޓރެއް، ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާެތއް ނުވަތަ އޮ

އެ ފަރާުތގެ އޭޖެންޓުން އަިދ މަސަްއކަތް ަޙވާލުކޮްށފައިާވ 

ފަރާތްތަކުން ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ުފރިހަމަުކރަންޖެހޭ ހުިރހާ ކަމެްއ 

 ފުރިހަމަކުރޭޯތ ޔަޤީންކުރަްނވާނެއެވެ.
 

އޮޕަރޭޓަރުންނާިއ ޕޭމަންްޓ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން، ެއ ފަާރތެއްެގ  )ށ(  

 އެ ފަރާެތއްގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ަޙރަކާތެއް އެހެން ަފރާތަާކ އޭޖެންޓުންނާއި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެފަަދއިން ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ ފަރާްތތަކުެގ 

 ޢަމަލުތަކުގެ ފުިރހަމަ ޒިންމާ ނަގަްނވާނެއެވެ.
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ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް 
 ޙިމާޔަތްކުރުން 

ލިިބގަންނަ ަފރާތްަތކާމެދު  ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތްތަކުން ޚިދުމަތް  )ހ(  .29

 އޮޯތރިޓީން ރެގިުއލޭޓްކުރަްނވާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރާ ގޮތް
 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންަނ ފަރާތްތަްއ ޙިމާޔަތްކުރުމަްށޓަކަިއ  )ށ(  

އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްަތކުން 

، މިންގަނޑުތަކާިއ ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގަވާއިދުަތކާއި، އުޫސލުތަކާއި

 ގައިޑްލައިންތަްއ އޮތޯރިޓީްނ އެުކލަވާލަްނވާނެއެވެ.
 

މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަިއ މާއްދާތަކާިއ   (1)   

ޝަރުޠުތަކާއި، ފީތައް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަްށ 

 ހާމަކުރުން؛

 އެކަށީގެންވާ އަުގ ކަނޑައެޅުން؛  (2)   

ބިގަންނަ ފަރާތްތަާކ އެކުގަިއ ހަމަހަމަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ލި  (3)   

 މުޢާމަލާތުކުރުން.
 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ސެޓްލްމަންޓް، ނެޓިންގ އަދި ޕޭމަންޓް ފައިނަލިޓީ 

 

 

ކޮންމެ ބައިެވރިއަކުެވސް ސެްޓލްމަންޓް ހެދުމަށްޓަަކިއ އަންނަނިިވ   .30 ސެޓްލްމަންޓް އެކައުންޓް 

 ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަަމލުކުރަންވާެނއެވެ.

ތޯރިޓީގަިއ ނުވަތަ އޮަޕރޭޓަރު ކަނޑައަޅާ މާލީ އިާދރާެއއްގަިއ އޮ )ހ(  

 ސެޓްލްމަންޓް އެަކއުންޓްތައް ހުޅުވުން؛ ނުވަތަ 

އެ ބަިއވެރިައކު އެހެްނ ބައިެވރިއަކަްށ ކޮންމެ ުދަވހެއްެގ  )ށ(  

ކްލިއަރިްނގއިން އަާދކުރަންޖެހިފަިއވާ އެންމެަހއި ިއލްތިާޒމްތައް 

ރިީޓގައި ނުވަަތ އޮޕަރޭަޓރު ކަނޑައަޅާ ސެޓްލްކުރުމަށްޓަަކއި، އޮތޯ

މާލީ އިާދރާއެްއގަިއ ސެޓްލްމަންްޓ އެަކއުންޓެްއ ހުޅުވާފައިާވ ެއހެްނ 

 ބައިވެރިެއއް، ސެޓްލްމަންްޓ އޭޖެންޓެއްެގ ގޮތުަގއި ޢައްޔަްނކުުރން.
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ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރުތަކާއި ޭއގެ ނެޓިންގ، ދިވެިހރާއްޖޭގައި ާޤނޫނީ  )ހ(  .31 ނެޓިންގ އެރޭންޖްމަންޓްތައް 

ގޮތުން ތަންފީޛުކުެރވޭނެއެވެ. އަދި އެ ޒިންމާތަކަީކ ތިންވަަނ 

 ފަރާތެއްގެ ަމއްޗަށް ޤާނޫނީގޮތުްނ ބަނދެވޭނެ ޒިންމާތަކެކެވެ.
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް،  )ށ(  

ޙަ އަިދ ތަންފީޛުުކރެޭވ ކޮންމެ ނެޓިންގ ެއރޭންޖްމަްނޓަކަށް ޞައް

 ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތަްށ އަިދ އޮތޯރިޓީްނ ެނރޭ ގަވާއިުދތަކާިއ  )ހ(  .32 ފައިނަލިޓީ 

ގައިޑްލައިންތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް، އޮޕަޭރޓަުރ 

 ގޮްތ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުެގ ހިންގާ ިސސްޓަމްގަިއ ފައިނަލިީޓވާނެ 

އުސޫލުތައް އޮޕަރޭަޓރު އެކަަށއަޅަންވާނެއެވެ. ޕޭމަންޓެއް ފަިއނަލިީޓ 

އެ ޕޭމަންޓެްއ އެްއވެސް ަޝރުޠެްއ ނެތި، ބާިޠލުނުުކރެޭވ  ވުމަކީ

 ގޮތްވުމެވެ.
 

 

އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް،  )ށ(  

    ްއގޮތަށް ޕޭމަންޓްެއއް ަފއިނަލްުވމުން، ސިސްޓަމް ޫރލްސްާއ އެ

ީކ ރައެ ޕޭމަންްޓ އަިދ ެއ ޕޭމަންޓްއާގުޅޭ ްޓރާންސްފަރ ޯއޑަ

 ކެވެ.ރެއަންނަނިވި ސިފަތައް ުފރިހަމަާވ ޓްރާންސްަފރ އޯޑަ 

 
 

 ޞައްޙަ އަދި ތަންފީުޛކުރެވޭެނ އެްއޗެއް؛ އަދި   (1)   
 

 

ބާޠިލުނުވާެނ ނުވަަތ އަނބުާރ ނުނެގޭެނ ނުވަަތ   (2)   

 ނުކޮށް ނުބޭއްވޭެނ އެއްެޗއް؛ އަދި ޢަމަލު
 

 

 ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާނެ ެއއްޗެއް.  (3)   
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ޕޭމަންޓް އަދި ސެޓްލްމަންޓްގެ 
 ކޮލެޓަރަލް 

އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް،  )ހ(  .33

ސިސްޓަމެއްގަިއ އުފެދިފައިާވ ޕޭމަންޓް އިލްތިޒާމަާކ ނުވަތަ 

މެްއގެ އިލްތިޒާމަކާ ގުޅިގެން އޮޕަރޭަޓަރކަށް، ކުރަންޖެހޭ ކަ

ބައިވެރިައކަށް، ްކލިއަރިްނގ ހައުސްައކަށް، ސެންްޓރަްލ ކައުްނޓަރ 

ޕާޓީއަކަށް، ސިސްޓަމެއްގަިއ ހިމެނޭ ެއހެން ތިންވަަނ ފަރާަތކަށް، 

ނުވަތަ އޮޯތރިޓީއަށް، ސެކިުއރިޓީއެްއގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ކޮެލަޓރަލްާއ 

ރާތަކަށް ލިބިފައިާވ ޙައްޤުތަކަށާއި، ޙަްއޤުތަްއ ގުޅޭގޮތުން އެއިން ފަ 

ތަންފީޛުކުރެވޭެނ ގޮތްތަކަްށ އިފްލާސްުކރުމުެގ މަރުަޙލާާއ ގުޅިގެްނ 

 އުނިކަމެއް ނުވަަތ ބަދަލެްއ ނާންނާނެއެވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް،  )ށ(  

ރުންގެ ޙައްޤުަތކާއި ލިބިދެވޭެނ ކޮލެޓަަރލްއާ ގުޅޭގޮތުން ކްރެޑިޓަ 

ބަދަލުތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އަސަރުުކރާ އެްއވެސް ނިްނމުމެއް 

       ތަންފީޛުކުރުން ފަސްުކރުމުގެ މާއްާދއެއް ުނވަތަ އަުމރެއް، 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބުނެފައިާވ ޙައްޤުތަާކއި ލިބިދެވޭެނ 

ގެ މަްއޗަކަްށ ބަދަލުތަކުގެ ނުވަތަ ޙައްޤުތައް ތަންފީުޛކުރެވޭނެ ގޮތްތަކު

 ނުހިނގާނެއެވެ.
 

 އަށްވަނަ ބާބު 
 އިފްލާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލު 

 

އިފްލާސްކުރުމާ ގުޅިގެން 
 ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލު 

ސިސްޓަމެއް، ނުވަތަ އޮަޕރޭޓަރެްއ ނުވަތަ ބަިއވެރިެއއްގެ ަމއްޗަްށ  )ހ(  .34

        ެވގެން އިފްލާސްކުރުުމގެ މަރުޙަލާ ކޯޓުގައި ފެށުމާެއކު ލަސް

)އެކެއް( ގަޑިިއރުގެ ެތރޭގައި، ެއކަން ކޯޓުން އޮތޯިރޓީއަްށ  1

 ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އިްފލާސްުކރުމުެގ  )ށ(  

މަރުޙަލާ ކޯޓުަގއި ފެށުމާއެކު، އަދި އެކަން ކޯޓުން އޮތޯިރޓީއަްށ 

އި ާޤއިމުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަްމތަކާިއ އެންގުމާއެކު، އެ ލިޔުން ާރއްޖޭގަ

އޮޕަރޭޓަރުންނަށް، ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް، އޮޯތިރޓީން 
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ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ޭބރުެގ ކަމާބެޭހ އިދާރާތަާކ ދެމެދު 

އެކުލަާވލާފައިވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ އެއްާބރުލުމުގެ ެއރޭންޖްމަންޓްތަކާިއ 

މުމެއް ރާއްޖެއިްނ ޭބރުގަިއ އެއްބަސްވުންތަކުެގ ދަށުން، މިފަދަ ނިން

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމްތަކަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭަޓރުންނަށް ފޮުނވުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތްަތކަށްވެސް ެއ ނިންމުމުގެ ކޮީޕ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީން ސިސްޓަެމއްގެ ަބއިވެިރއެއްގެ މައްޗަށް ނިންމުމެއް ިނންމާ  )ނ(  

ެއ ނިންމުމުެގ ނަތީޖާއަކީ، އިފްލާސްުކރުމުެގ ަމރުޙަާލ ޙާލަތުގައި، 

ފެށުންކަމަށްވާނަމަ، ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް، ެއކަން ދިވެިހރާްއޖޭގަިއ 

ޤާއިމުކޮށްފައިާވ ސިސްޓަމްތަކާިއ އޮަޕރޭޓަރުންނަްށ އޮޯތިރޓީން 

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ބޭުރގެ ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކާ ދެމެދު 

ނަްލއަޤްވާމީ އެއްާބރުލުމުގެ ެއރޭންޖްމަންޓްތަކާިއ އެކުލަާވލާފައިވާ ބައި

އެއްބަސްވުންތަކުެގ ދަށުން، މިފަދަ ނިންމުމެއް ދިވެހިާރއްެޖއިން 

ބޭރުގަިއ ޤާއިމުކޮށްފައިާވ ސިސްޓަމްތަކަްށ ނުވަަތ އޮޕަރޭަޓރުްނނަށް 

ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، އެ ަފރާތްތަކަށްވެސް އެ ނިްނމުމުގެ 

 ނެއެވެ.ކޮޕީ ފޮނުވަންވާ

ބޭރުގެ ކަމާބެޭހ އިދާރާތަާކއެކު އެކުލަާވލާފައިާވ ބައިނަްލައޤްވާމީ  )ރ(  

ތަކާިއ ެއއްބަސްވުންތަކުެގ ަދށުން، ޓްއެއްބާރުލުުމގެ އެރޭންޖްމަން

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރގައި ާޤއިމުކޮށްފައިާވ ސިސްޓަމްތަްއ ނުވަތަ 

ުކރުމުގެ ަމރުޙަާލ އޮޕަރޭޓަރުން ނުވަތަ ބަިއވެރިންގެ މަްއޗަށް އިފްލާސް

ފެށުނުކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިއްޖެނަމަ، އެފަދަ މަޢުލޫމާުތ 

ވީ އެންެމ އަަވހަކަށް ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ ޤާއިމުކޮްށފައިާވ 

ސިސްޓަމްތަކާއި، އޮޕަރޭަޓރުންނާއި ސިސްޓަމްގެ ސެްޓލްަމންޓް 

 އޭޖެންޓުންނަށް އަންގަންވާނެެއވެ 
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ހިންގުން  އޮޕަރޭޓަރެއް ސިސްޓަމެއް 
މަނާވާ ޙާލަތް ނުވަތަ ބައިވެރިއެއް 

ސިސްޓަމެއްގައި ބައިވެރިވުން 
 މަނާވާ ޙާލަތް 

އޮޕަރޭޓަެރއް ނުވަތަ ސިސްޓަެމއްގެ ބަިއވެރިެއއްގެ މަްއޗަށް އިފްލާސްކުރުުމެގ   .35

މަރުޙަލާއެްއ ފެށުމާއެުކ ނުވަަތ އެ ަފރާތެްއ އަމިއްަލއަށް އުާވލުމަށް ނިންމުްނ 

ޓީގެ ހުއްދަނެތި އެ އޮަޕރޭޓަެރއް އެްއެވސް ސިސްޓަމެްއ ނިންމުމާއެކު، އޮތޯރި

ހިންގުން ނުވަަތ އެ ބަިއވެިރއެއް ެއއްވެްސ ސިސްޓަމެއްަގިއ ބައިވެިރވުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.
 

އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ ވީނަމަވެްސ،   .36 ފައިނަލިޓީއަށް ބަދަލުނައުން 

 ފެށުނުކަމުގަިއވީނަމަވެސް، ެއ ކަާމބެހޭ ނިންމުމުެގ އިފްލާސްކުރުުމގެ މަރުަޙލާ

މަޢުލޫމާތު އޮޕަރޭޓަރަށް އެނގުމުގެ ކުރިން، ސިސްޓަމަކުން ްޕޮރސެސްކޮށްފައިާވ 

އެއްވެްސ ޕޭމަންޓެއްެގ ފައިަނލިޓީއަްށ ނުވަަތ ސިސްޓަަމކަށް އަޅާފައިާވ 

ސް ބަދަލެްއ ޓްރާންސްފަރ އޯޑަެރއް ބާިޠލުނުކުެރވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުމަށް ެއއްވެ

 ނާންނާނެއެވެ.
 

ނެޓިންގ އެރޭންޖްމަންޓް އަދި 
ސިސްޓަމްގެ ނެޓިންގ 

އުސޫލުތަކަށް ލިކުއިޑޭޓަރ 
 ޢަމަލުކުރުން 

 އަންނަނިވި ، ލިކުއިޭޑޓަރ ބަިއވެރިެއއްގެ އެ ފަށާފައިވާ މަރުަޙލާ އިފްލާސްކުރުުމގެ  .37

 ންޓް ސެޓްލްމަ ނުވަތަ  ޕޭމަންޓް އެއްވެސް، ފުރިހަމަވެފަިއވާނަމަ ކަންކަން

އެ ަބއިވެިރއެއް ބަިއވެިރވެފައިވާ ނެޓިްނގ  ގުޅޭގޮތުން އިލްތިޒާމަކާ

އެރޭންޖްމަންޓަކަށް ނުވަަތ ެއ ބައިެވރިއެްއ ބައިެވރިވެފަިއވާ ސިސްޓަމްެގ 

 ނެޓިންގ ޫރލްސްތަކާިއ ޢަމަލުކުާރ އުޫސލުތަކަށް ޢަމަުލކުރަންާވނެއެވެ.
 

ގެ އެްނގުމުގެ ކޮޕީ ނުވަަތ އިފްލާސްކުރުުމގެ މަރުޙަާލ ފެށުމާގުޅޭ ކޯޓު )ހ(  

އޮތޯރިޓީެގ ނިންމުން އެ ސިްސޓަމްގެ އޮަޕރޭޓަރަްށ ލިބުމުެގ ކުރިްނ 

ެއންޓަރ  ރު ނެޓިންގ ޕްޮރސެސްއަްށ ޓްރާންސްަފރ އޯޑަ

 ކުރެވިފައިވުން؛ އަދި 

އިފްލާސްކުރުުމގެ ަމރުޙަާލ ފެށުމާގުޅޭ ކޯޓުެގ އެންގުްނ އެންިގ ނުވަަތ  )ށ(  

ިމ ތާރީުޚގަިއ ނުވަަތ ތާރީޚުެގ ފަހުްނ އޮތޯރިޓީެގ ނިންމުން ނިން

 ނެޓިންގ ޕްރޮސެްސ ފުރިހަަމވެފައިވުން.
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ސިސްޓަމަކުން ޕްރޮސެސްކޮށްަފއިވާ އެއްވެްސ ޕޭމަންޓެއްެގ ފައިނަލިޓީއަްށ   .38 ޙައްޤުތައް ތަންފީޛުކުރުން 

ނުވަތަ ސިސްޓަމަކަށް އަޅާފައިވާ ޓްރާންސްަފރ އޯޑަެރއް ބާިޠުލނުކުރެވޭ ގޮތަްށ 

މަށް، ނުވަތަ ނެޓިންގ އެރޭންޖްމަންޓެްއގެ ޞައްޙަކަަމށް ނުވަތަ އެފަަދ އޮތްއޮތު

 އެރޭންޖްމަންޓެއް ތަންފީޛުުކރުމަށް، އެއްވެްސ އަސަެރއް ނުުކރާހާ ހިނަދކު، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެްއވެސް ފަރާަތކަށް ލިބިދީފަިއވާ ޙައްެޤއް ތަންފީޛުކުރުމަްށ 

 މި ބާބުގެ މާއްދާތަްއ ުހރަހެްއ ނާޅައެވެ.
 

ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ 
 ޤާނޫނު 

މި ޤާނޫނުގެ ޙުދޫދުެގ ެތރެއިން ރާއްޖޭެގ ސިސްޓަމެްއގަިއ ހިމެނޭ،  )ހ(  .39

ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ަބއިެވރިއެއްެގ މައްޗަްށ އިފްލާްސކުރުމުެގ ަމރުޙަާލ 

ސިސްޓަމުގަިއ ބަިއވެިރވުމުން ލިބިޭދ  ފެށިނަމަވެސް، ެއ ބައިެވރިއަކު 

ާމ ގުޅިގެން ލިބިދޭ ޙައްޤުަތކާއި އަދާކުަރންޖެޭހ ނުވަތަ ބައިެވރިވު

، އިލްތިޒާމްތައް ނިހާީއ ގޮތެއްަގއި ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަަމުލކުރާނީ

 ހަމައެކަނި ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ޭބރުގަިއ ޤާއިމުކޮށްަފއިާވ ސިސްޓަމެއްަގިއ ހިމެނޭ،  )ށ(  

 އިފްލާްސކުރުމުެގ ަމރުޙަާލ ރާއްޖޭގެ ަބއިވެިރއެއްެގ މައްޗަށް 

ފެށިނަމަވެސް، އެ ބައިވެރިއަކު އެ ސިސްޓަމްގައި ބަިއވެިރވުމުްނ 

ލިބިދޭ ނުވަަތ ބައިެވރިވުާމ ގުޅިގެްނ ލިބިޭދ އެ ަފރާތުެގ ޙަްއޤުތަކާިއ 

އަދާކުރަންޖެހޭ ިއލްތިޒާމްތައް ނިހާއީ ގޮެތއްގައި ކަނޑައެުޅމުގަިއ 

އްގެ ަމއްޗަށް ހިނާގ ޢަމަލުކުރާނީ ހަމައެކަނި އެ ސިސްޓަމެ

 ޤާނޫނުތަކަށެވެ.
 

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 އޮޑިޓްކުރުން 

 
 

އޮޑިޓްކުރުމުގެ ރޮނގުން ތަޖުރިާބ ލިބިފަިއވާ އަދި އެކަމަްށ ޤާބިުލ  )ހ(  .40 އޮޑިޓްކުރުން 

އެކްސްޓަރނަްލ އޮޑިޓަެރއް، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ފަާރތަކުްނ 

ވާނެެއވެ. އެްކސްަޓރނަްލ އަދި ކޮންމެ އޮޕަރޭަޓރަކުވެސް ޢައްޔަްނކުރަން

އޮޑިޓަރުކަމަށް ޢަްއޔަންކުރަންވާީނ އޮޯތރިޓީން ޤަޫބލުކުާރ 

 .އޮޑިޓަެރކެވެ ލައިސަންސްޑް
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އޮޑިޓްކުރުމަށް ޢައްޔަންުކރެޭވ އެކްސްަޓރނަލް އޮޑިޓަރާިއ ޭޕމަންޓް  )ށ(  

 ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ނުވަތަ އޮަޕރޭޓަރު ިތރީގަިއވާ ކަންކަމަށް ެއއްަބސްވެ

ރާތުެގ ދެމެދުގަިއ ކުެރވޭ ެއއްބަސްވުމުގަިއ އެަކންކަްނ އެ ދެފަ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 

އެކްސްޓަރނަްލ އޮޑިޓަރުން ަތއްޔާުރކުާރ ުހރިާހ   (1)   

ރިޕޯޓުތަކާއި، އޮޑިޓްކުރުމުަގއި މައްސަަލއެއްގެ ގޮތުގަިއ 

ފާހަގަވާ ޓްރާންެސކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތު ަކރުދާސްތަްއ 

 އޮތޯރިޓީން އެދިއްެޖ އޮތޯރިޓީއަށް ހުަށހެޅުމަށް

 ެއ ލިޔުންތަްއ އޮތޯިރޓީއަށް ހުށަހެޅުން؛ ،ހިނދެއްގައި

އެ އިާދރާއާގުޅޭ އިުތރު މަަސއްކަތެއްުކރުމަށް ުނވަތަ އިތުުރ   (2)   

ރިޕޯޓެއް ަތއްޔާރުުކރުމަށް އޮތޯރިޓީްނ އެކްސްަޓރނަްލ 

 އެކަންކަްނ ކުރުން. ،އޮޑިޓަރަށް އަންަގއިފި ހިނދެްއގައި

ެރއް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް އޮޑިޓްުކރުމަްށ އޮޕަރޭޓަ )ނ(  

ދުުކރާ ުނވަތަ ޢަްއޔަންކޮށްފައިވާ އެްކސްަޓރނަްލ ގަސްޢައްޔަންކުރަން 

އޮޑިޓަރަކީ ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާރމެްއގެ އެްއވެސް މެންބަަރކީ އެ ިއދާރާެގ 

ެގ ޓްޑިެރކްޓަރުންެގ ބޯޑުގެ މެންބަެރއް، މެނޭޖްމަން، ޙިއްޞާދާރެއް

އޭޖެންޓެއް ުނވަތަ އެ އިދާާރ ، މުވައްޒަފެއް،  ފަރާތެއްއިސް

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ެވގެންނުވާނެއެވެ. އަދި އެ އިާދރާގަިއ 

އެކްސްޓަރނަްލ އޮޑިޓަރުެގ މަޞްލަޙަތެއް އޮވެގެންނުާވނެއެވެ. 

އެ މަްޞލަޙަތެްއ ، އިދާރާގަިއ އޮޑިޓަުރގެ މަޞްލަޙަެތއް އުފެދިއްޖެނަމަ

ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ވީ އެންމެ އަަވހަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް ިލޔުމުްނ އުފެދުނު 

ުކރުމަށް ނުވަަތ ންއެކްސްަޓރނަްލ އޮޑިޓަުރ ކަމުގަިއ ޢައްޔަ، އަންގައި

، ދެމިހުރުމަށް އޮތޯރިީޓގެ ހުއްދަ ިލޔުމުން ލިބިގެން މެނުވީ

ކޮށްގެން ނުވަަތ ންފަރާތް ޢަްއޔަ އެކްސްޓަރނަްލ އޮޑިޓަރުކަުމގައި އެ 

 އިގެންނުވާނެެއވެ.ދަމަހައްޓަ

އެ އިދާރާެގ އިންޓަރަނލް ޮއޑިޓްެގ ، އެކްސްޓަރނަްލ އޮޑިޓަރު  )ރ(  

މަސައްކަތާގުޅޭ އެްއވެސް ޚިދުމަތެްއ ނުވަަތ މަަސއްކަތެްއ 
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ތަމްރީނުިދނުމުެގ  ،ކޮށްދީގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މަދު ޙާލަތްތަކެްއގައި

ެއކަމަކާމެުދ  ެއކްސްޓަރަނލް އޮޑިޓްކުރުމުގައި  ،ގޮތުން ނޫންގޮތަކަށް

ލަފައެއް ދޭންޖެހޭނެފަަދ ކަމަކާގުޭޅ ޚިދުމަތެއްދީ ނުވަަތ މަަސއްކަތެްއ 

ކޮށްދީގެންވެސް ުނވާނެއެވެ. ިމ މާއްދާެގ )ކ( އަިދ )އ( ެގ ދަށުން 

އެކަށީގެްނވާ އެކައުްނޓިންގ  ،އޮތޯރިޓީން އަންގާ ާޙލަތްތަކުގައި މެނުވީ 

މާީލ ، ެހއްޓުމަށާއި ސިސްޓަމްތަކާއި އެަކއުންޓިންގ އުޫސލުތައް ދެމެ

ގޮތުންނާއި އެނޫންވެްސ ގޮތަކުްނ ނުރަނގަޅު އަސަރުަތކެއް ޮކށްފާނެ 

ކަންތައްތައް މަދުކުރުމަށް ފިަޔވަޅުތައް އެޅުމުގައި އެ އިާދރާއަްށ 

އެފަދަ އެީހ  ،އެހީތެރިކަމެްއ ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްަގއި

 ން އި އެހެފޯރުކޮށްދޭންވާނީ އެ އިދާރާގެ އެކްސްަޓރނަލް އޮޑިަޓރު ފިޔަވަ 

 އޮޑިޓަރެކެވެ. ލައިސަންސްޑް

          ،އެކްސްޓަރނަްލ އޮޑިޓަުރގެ ގޮުތގައި ަޙރަކާތްތެިރުވމުގައި )ބ(  

އެ އިދާާރއަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ލިބޭ މަުޢލޫމާތަކުން ތިީރގައިާވ ޙާަލތްތަކުެގ 

 ،ތެރެއިްނ ޙާލަތެްއ މެދުެވރިވެފައިާވކަމަށް އޮޑިޓަރަްށ ފެންނަނަމަ

 ޓީއަށް އަންގަންވާނެެއވެ.އެކަން ވަގުތުްނ އޮޯތރި

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

އަށްވުެރ ބޮޑަށް ދަްށވެގެންދާެނ މިންވަރަކަްށ ެގއްލުްނ 

 ކުރިމަތިވުން؛

އެ އިދާރާެގ ނުވަތަ ެއ އިދާާރގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑުެގ   (2)   

 މެންބަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް ަފރާތެއް ނުވަތަ 

އެހެންވެްސ މުވައްޒަފެްއ މަަކރާިއ ޙީލަްތ ނުވަަތ 

އެހެންވެސް ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާކަމަށް ނުވަަތ 

 ؛ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ތުހުމަތުުކރެވުން

މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީްނ   (3)   

ނެރެފައިވާ ގަާވއިދަކާ ނުވަތަ އެންގުމަކާ ޚިލާުފވެފައިވާކަްނ 

ނުވަތަ އެއިން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ަގވާއިދެްއގެ މާއްދާއަކަްށ 

 ؛ފުރިހަމައަށް ޢަމަުލކުރަމުން ނުދާކަްނ ފާހަަގވުން
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އެ އިދާާރގެ މާލީ ާޙލަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުުކރުމުެގ   (4)   

ފުރުޞަތު ފަހިވެދާނެ ބޮޑެތި ނުރަްއކާތަކަކަށް ހުަށހެޅިދާނެ 

ޯރލްތަްއ ފަރާުތގެ އިންަޓރނަްލ ކޮންޓް މިންވަރަށް އެ 

 ނުވަތަ  ؛ހީނަރުވެފަިއވުން

ސިސްޓަމްގެ ޢާންުމ އޮޕަރޭޝަންަތއް ހުއްޓުމަކަްށ   (5)   

އަތުވެދާނެފަދަ، ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ 

މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އަުތވެދާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެތަނުެގ 

ހިންގުމުެގ ޙަރަކާތްަތއް ހުރުްނ ނުވަަތ އިންފޮމޭޝަްނ 

 ކަްނކަން ުހރުން.ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ހެޔޮ ނިޔަުތގައި މި ާމއްދާެގ  ،އޮޑިޓަރެއް ނުވަތަ ުކރީގެ އޮޑިޓަރެއް )ޅ(  

ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް އެއްވެްސ ރިޕޯޓެްއ ނުވަތަ މަޢުޫލމާތެްއ 

ަފރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެއއްވެްސ  ހުށަހަޅައިފި ހިނދެއްގައި، އެ

ފަންނުގެ ސުލޫީކ  އެނުވަތަ  ،އެއްބަްސވުމެއް ،ގަވާއިދެއް  ،ޤާނޫނެއް

ފަރާތުްނ ިޚލާފުވީކަމުގަެއްއ ނުބެލެވޭނެެއވެ. އަިދ  މިންގަނޑަކާ އެ 

އޮތޯރިޓީއަްށ އެްއވެސް ރިޕޯޓެްއ ނުވަަތ މަޢުލޫމާތެްއ ހުަށހެޅުމުެގ 

ވާއެްއ ޢުފަރާތުގެ މައްޗަްށ މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަ  ސަބަބުން އެ

 އެވެ.ނުކުރެވޭނެއެވެ. ުނވަތަ އިާދރީ ފިަޔވަޅެއް ނޭޅޭނެ

އޮޕަރޭޓަެރއް ުނވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތަކުން ަޢއްޔަންޮކށްފައިާވ  )ކ(  

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރަށް ތިީރގައިވާ ކަންތައްތައް ުކރުމަްށ 

 އޮތޯރިޓީން އެްނގިދާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އޮޑިޓްކުރުާމގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާުތ   (1)   

 ؛ހުށަހެޅުން

ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާިއރާ ފުޅާކުރުމަށް ނުވަަތ އޮޑިޓްކުރުމަ  (2)   

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން އިތުރުުކރުމަށް؛

ނުވަތަ އެގްޒެމިނޭޝަނެއް ުކރިއަްށ  ،ރިޕޯޓެއް ހުަށހެޅުމަށް  (3)   

ނުވަތަ އޮޯތރިޓީން އަންގާ ކަމަކާމެުދ  ،ގެންދިއުމަށް

 ؛ލަފާދިނުމަށް
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އް ހަމަޖެހިފައިާވ މާލީ އަިދ ެއކައުންޓިންގއާެބޭހ ނިޒާމުތަ  (4)   

އިންަޓރނަލް ކޮންޓްރޯްލއާބެހޭ ރިޕޯޓެްއ  ،ގޮތާއި

 ނުވަތަ ؛ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް

މަީނ ، ގަވާއިދުތަކާއި އިރުޝާދުތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮތަށް  (5)   

ލޯންޑަރިންގއާިއ ެޓރަރިސްްޓ ަޙރަކާތްތަކަްށ ފައިާސ 

ހޯދައިދިނުން ހުއްޓުވުމަްށ އޮޕަރޭަޓރ ނުވަތަ ޕޭމަންްޓ 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ެއކަށީގެންާވ ފިޔަވަޅުތަްއ 

          އަިދ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، 

އަންގައިދޭ ކަމާެބހޭ ގޮތުްނ ރިޕޯެޓއް އޮޯތރިޓީއަްށ 

 ހުށަހެޅުމަށް.

، އޮަޕރޭޓަރެްއ ނުވަަތ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ވަިކ ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން )އ(  

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ އެްކސްަޓރނަްލ 

އޮޑިޓަރު ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެނޫްނވެސް ފަާރތަކުްނ 

ތައްާޔރުކޮށް އޮޯތރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އޮޕަރޭަޓރަކަށް ނުވަަތ  ރިޕޯޓެއް

      ވެ. ޭއގެެތރޭގައި، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަްށ އެންގިދާެނއެ

އެ ފަރާތުގެ ެއކައުންޓިންގ ނިޒާމުގެ ފެންަވރާއި، އެ ަފރާތުްނ 

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮީޖ ސިސްަޓމްތަކުެގ 

ފެންވަރާއި، ހިންގުމުެގ އުޫސލުތަކާިއ ކޮންޓްޯރލްތަުކެގ 

 ހަރުދަނާކަންފަދަ ކަންކަްނ ހިމެނޭނެއެވެ.

ްނ އޮޑިޓަުރ ުކރުމަށް އޮތޯރިޓީްނ އަންާގ މި މާއްދާެގ )ކ( ެގ ދަށު )ވ(  

އިތުރު ކަންތައްތައް ުކރުމަށް އަދި މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން 

ޓީން އަންގާ ރިޕޯުޓ ތައްާޔރުކުރުމަްށ ހިނާގ ޚަަރދުތަކަްށ ރިއޮތޯ

ޒިންމާވާނީ އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އޮަޕރޭޓަރު ުނވަތަ ޭޕމަންޓް 

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެވެ.

 ންމެ އޮޕަރޭަޓރަކު އަދި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތަކުންވެސް، ކޮންމެ ކޮ )މ(  

 ެތރޭގައި  މަސްދުވަުހގެ( ހަަތރެއް) 4 ނިމޭތާ ގިނަވެގެން  ައހަރެއް  މާލީ
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 އޮތޯިރޓީއަށް  ކޮޕީ ިހސާބުތަކުގެ އަަހރީ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ

 ރު ޮއޑިޓަ ހިސާބުަތކާއެކު  މާލީ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ  އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ެއ ލެަޓރެގ ޮކޕީވެްސ  ،ފޮުނވާފައިވާނަމަ ލެޓަރެއއްމެނޭޖްމަންޓް 

 އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއެުކ އޮޓޯރިީޓއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

 އޮޕަރޭޓަރަުކ ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތަކުން، މި ާމއްދާެގ  )ފ(  

ާވ މާީލ )މ( ގެ ދަށުން އޮޯތރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ އޮޑިޓްކޮށްފައި 

ހިސާބުތަކާމެދު އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާމެުދ އޮޯތރިޓީްނ 

ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަަތ ެއކަމާމެދު ޚިޔާުލ ތަފާުތވުމެްއ 

އެ އިދާރާެއއްގެ ޚަރަދުަގއި އަދި އޮތޯރިޓީން ަކނޑައަޅާ ، އުފެދިއްޖެނަމަ

މުޅިން އާ އޮޑިޓް ރިޕޯެޓއް ތައްާޔރުުކރުމަްށ  ،މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި

ން އޮޑިޓަެރއް ޢަްއޔަންކުރުމަށް އޮތޯރިޓީްނ އެ އިދާރާއަަކްށ އެހެ

 އެންގިދާނެއެވެ.
 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި، އޮަޕރޭޓަެރއް ނުވަަތ ޕޭމަންޓް ޚިުދމަތްދޭ  )ހ(  .41 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް 

ތަކާއި ެއހެނިހެން ލިޔެކިުޔންތަާކ ޑުކޯރިފަރާތެއްގެ ާމލީ ހިސާބުތަާކއި 

ަޓކާ، އެހެްނ އޮޑިަޓރެއް އޮތޯިރޓީއަްށ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓްކުރުމަށް

 ޢައްޔަންކުރެވިދާނެެއވެ.
 

    އޮޕަރޭޓަެރއް ުނވަތަ ޕޭމަންްޓ ޚިދުމަތްޭދ ފަރާތަކުްނ   (1)   

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ  40މި ޤާނޫނުގެ 

 އޮޑިޓަރަކު ޢަްއޔަންކޮށްފައިނުވުން؛

ރަކު ނުވަަތ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓަ  40މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުްނ ޢައްޔަންުކާރ އޮޑިޓަާރ 

އެކުގަިއ ެއހެްނ އޮޑިޓަރަުކ މަސަްއކަތްކުރުްނ 

 މުހިންމުކަމަށް އޮތޯރިޓީއަްށ ޤަބޫލުުކރެވުން.
 

، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮޯތރިޓީން އޮޑިޓަރެއް ޢައްޔަްނކޮށްފިނަމަ )ށ(  

ތުެގ އެންމެހަިއ ާމީލ ހިާސބުތަކާިއ އެ އޮޑިަޓުރ އަންާގ ެއ ަފރާ

ތަކާއި ިލޔެކިޔުންތައް އަދި ސިސްޓަމްތައް އޮޑިޓަރަށް ބެލޭެނ ޑުކޯރި
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އިންތިޒާމް އޮޕަރޭަޓރު ނުވަަތ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތުްނ 

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްާދގެ ދަށުން ޮއޑިޓަުރ 

 ިއދާރާެގ އެ، އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންަބރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ޮއޑިޓަުރ 

އެ ަފރާތްތަކުން އޮިޑޓަރަްށ ، އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢައްޔަންުކރާ އޮޑިޓަރަށް ހިނގާ ެއންމެހަިއ  )ނ(  

ވާނީ ެއ އޮޑިޓަރު ަޢއްޔަންކުިރ އޮޕަރޭަޓރު ނުވަަތ ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާ

 ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުންނެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންުކރާ ެއކްސްޓަރަނލް އޮޑިަޓރުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަަތީކ   .42 އޮޑިޓަރުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު 

ޑިަޓރަުކ )އެކެއް( އަަހރުދުވަެހވެ. އަދި، އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަްނުކރެވޭ އޮ 1

)ތިެނއް( އަަހރުދުވަުހެގ  3މެދުނުކެނޑި ޢައްޔަންކުރެވޭީނ ގިަނވެގެްނ 

 މުއްދަތަށެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެްއގެ ދަށުން،  )ހ(  .43 އޮޑިޓަރު ވަކިކުރުން 

ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެްނވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ަގވާއިދެްއގެ ދަށުން 

ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ ޮއޑިޓަުރ އޮޕަރޭޓަެރއް 

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ުފރިހަމައަށް އަދާނުކުެރވޭކަމަްށ 

ފަރާތަީކ ކަމަށް ެއކަށޭނަ ަފރާތެްއ  ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެ 

ެއ އޮޑިޓަުރ ވަިކ  ،ނޫންކަމަށް އޮތޯރިީޓއަށް ޤަޫބލުކުެރވިއްޖެނަމަ

ރާއަްށ އޮތޯރިޓީްނ ލިޔުމުން އެންގިދާނެއެވެ. އަިދ ކުރުމަށް އެ އިދާ

އެފަދައިން އަންަގއިފިނަމަ އޮޑިޓަުރ ަވކިކުރުމަްށ އޮތޯރިޓީްނ އަންާގ 

އާ އޮޑިަޓރެއް ެއ އިާދރާއިްނ  ،އެންގުމާ އެއްގޮތަްށ އޮޑިޓަރު ވަކިކޮށް

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.

ތެްއގެ އެްކސްަޓރނަްލ އޮޕަރޭޓަރަުކ ނުވަތަ ޕޭމަންްޓ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާ )ށ(  

އޮޑިޓަރު ޢައްޔަްނކުރެވިފަިއވާ މުއްދަުތ ހަމަވުުމގެ ުކރިން ވަިކކުރަްނ 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ވަކިކުރެވޭީނ އޮތޯރިީޓގެ ހުއްަދ ހޯދުމަށްފަުހގައެވެ. 
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މިގޮތުން އޮތޯރިޓީެގ ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިުރ އެ އިދާާރއަކުްނ 

 ުބ ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.އޮޑިޓަރު ވަިކކުރަްނ ބޭނުންވާ ސަބަ
 

އޮޑިޓަރު އަދި އޮޑިޓަރުގެ 
 މުވައްޒަފުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކުަގއި ނުވަތަ ާޙލަްތތަކުގައި މެނުވީ،   .44

ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގަިއ ހިނގަމުންދާ މައްަސލައެްއގައި ާހމަކުރަންޖެހިއްެޖ 

ވަނަ މާއްދާެގ  41ވަނަ މާއްދާާއއި  40ޤާނޫނުގެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، މި 

ދަށުން ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ އޮޑިޓަރެްއ އަދި އެފަދަ އޮޑިޓަެރްއގެ މުވައްޒަފެއް، 

އެ ފަރާުތގެ މަސަްއކަތުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދކުރުމުަގއި އެނިގގެންދާ އެްއވެްސ 

އެހެން އެއްވެްސ ފަރާތަަކްށ  ވައިމަޢުލޫމާތެއް އޮޯތރިޓީ ފިޔަ 

މަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. މި މަނާކުރުމުގެ ެތރޭގައި، އޮޑިަޓރެްއގެ މުވައްޒަފަކަްށ ހާ

 އެނގިގެންދާ މަޢުލޫމާުތ އެ އޮޑިޓަރަށް ހާމަކުރުން ުނހިމެނޭނެެއވެ.
 

 ބާބު  ދިހަވަނަ
 އޯވަރސީކުރުން 

 
 

 ހިންގުުމަގިއ ސިސްޓަމެއްގެ ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތެއްގެ ޙަަރކާތްތައް  .45 އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާ ެއއްގޮތަށް ޢަަމލުކުާރ މިންވަުރ ބެލުމަށް، އަިދ 

މިނޫންވެސް ބަލަންެޖހޭކަމަށް އޮތޯރިޓީއަްށ ފެންަނ ކަންތަްއތައް ެބލުމަށް، 

އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންުކރާ ފަރާތެއް، ނުވަތަ އޮޯތރިޓީގެ އޮފިަސުރން މެދުވެރިކޮްށ 

އޮންސައިްޓ ިއންސްޕެކްޝަނެްއ  ،ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އޮތޯރިޓީއަްށ ފެނިއްޖެ 

ހިންގިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހިންގާ އިންސްޕެކްޝަނެއްަގއި ެއ ސިސްޓަމެއްެގ 

ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ ފޮތްތަކާއި އެކައުންޓްތަކާިއ 

ންތަކާިއ ރިކޯޑުތަކާިއ ކޮމްޕިއުަޓރ ސިސްޓަމްތަާކއި މިނޫންވެްސ ޔުލިޔެކި

މްތަކާއި މެޝިންތަްއ އިންސްޕެކްޓްުކރެވިދާނެެއވެ. އަދި، މިއިްނ ސިސްޓަ

އެއްވެސް އެއްެޗއް ހިަފހައްޓަންޖެހޭކަމަށް އޮތޯރިީޓއަށް ފެނިއްެޖނަމަ އެ ެއއްޗެްއ 

ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. ިމގޮތުން ހިްނގާ އިންސްެޕކްޝަނެއްގަިއ ެއ ސިސްޓަމެއްެގ 

އްޒަފުންނާއި އެތަނަކާ ގުޅުންުހިރ ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ މުވަ

 ރާތްތަކާ ސުާވލުކުެރވިދާނެއެވެ.ފަ
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ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތުން، އޮޯތރިޓީން އަންގާ މަޢުލޫމާުތ   .46 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން 

ްނ ނުވަަތ ރިޕޯޓު، އޮތޯރިޓީްނ އަްނގާ ގޮަތކަށް އަިދ އަންާގ ޔުނުވަތަ ިލޔެކި

ންެމ އޮޕަރޭަޓރަކާއި، ބަިއވެރިއަާކއި، ެސޓްލްަމންޓް އޭޖެންޓަކާއި، ވަގުތަކަްށ ކޮ

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ެއއިން ފަރާެތއްގެ ޭއޖެންޓަކާއި އެއިްނ 

 ފަރާތެއްގެ ަފރާތުން މަސައްކަްތކުާރ ފަރާތްތަކުންވެްސ ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.

ްޓ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާބެހޭ ސިސްޓަމް ހިންގުމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތާއި ޕޭމަން )ހ(  

 މަޢުލޫމާތު؛ އަދި

 ދޭ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ނަާގ އަގުަތކާއި ފީތަާކއި އެނޫްނވެސް ާޗޖުތައް. )ށ(  

 

އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި 
 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

އޮތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަފުންނާއި އޮފިސަރުންނާިއ އޮތޯރިޓީން ޢަްއަޔންކުރާ ފަރާތްތަްއ   .47

މެނޭގޮތުން، އަންނަނިވި ކަންކަމުަގއި ުނވަތަ ާޙލަތްތަކުަގއި ެމނުވީ މި ޤާނޫނުެގ ހި

ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ުކރުމުގައި ލިބިފައިވާ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެްއ 

ނުވަތަ ިލޔެކިޔުމެއް، ސީދާކޮށް ުނވަތަ ނުސީދާކޮްށ ނަމަވެްސ އޮތޯރިޓީން އެހެްނ 

 ނެއެވެ.ފަރާތަކަށް ހާމަކޮްށގެންނުވާ
 

މި ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އޮޯތރިޓީން ުކރަންޖެޭހ  )ހ(  

 މަސައްކަތްތައް ުކރުމަށް؛
 

ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ރައްކާެތރިކުރުމަްށ ނުވަަތ އެަކށީގެންާވ  )ށ(  

ގޮތަށް ހިންގުމަށް ނުވަތަ ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަްމގެ މާީލ 

 ހިެފހެއްޓުމަށް؛ނަޒާހަތްތެރިކަން 
 

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ުހއްދަކުާރ ފަރާތަކަށް މަުޢލޫމާތު ހާމަުކރުމުގެ ގޮތުން؛ )ނ(  
 

 ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގެ އަުމރަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަްށ އެންުގމުން؛ )ރ(  
 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބައިެވރިވެފަިއވާ ބައިަނލްއަޤްވާީމ އެއްަބސްވުމެއްެގ  )ބ(  

 ންޖެޭހ އިލްތިޒާމެްއ އަދާުކރުމަށް؛ދަށުން އަދާކުރަ
 

ރާތަކަްށ މަޢުލޫމާތު ޓީން އެހެްނ ޤައުމުތަކުެގ ސުޕަަވއިޒަރީ އިދާރިއޮތޯ )ޅ(  

 ހާމަކުރުން.
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ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރަކު އަދި ސިސްޓަމެއްގެ ަބއިވެިރއަކު އަދި ޕޭމަންޓް  )ހ(  .48 ތައް ބެހެއްޓުން ޑު ތާއި ރިކޯ މަޢުލޫމާ 

ޓީން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތު، ޮއތޯރިޓީން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް، އޮތޯރި

 ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ބަހައްޓަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ިއލެކްޓްރޯިނކްކޮށް ރިކޯޑުތަްއ  )ށ(  

 ށް މި ާމއްދާ ުހރަހެްއ ނާޅައެވެ.ބެހެއްޓުމަކަ
 

މަނީ ލޯންޑްރިންގ ހުއްޓުވުމުގެ 
 ފިޔަވަޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން 

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެަރރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުުމގެ ަޙަރކާތްތަކުން  )ހ(  .49

ރައްކާތެިރވުމަށް އަދި އެފަދަ ަޙރަކާތްތަްއ ުހއްޓުވުަމށްޓަކައި، 

އޮޕަރޭޓަރުންނާިއ ބައިެވރިންނާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްޭދ ފަާރތްތަކާއި، 

ތަްމސީލުކުާރ އެފަދަ ފަރާތްތަކުެގ އޭޖެންޓުންނާއި އެފަދަ ފަރާތްަތއް 

އެހެންވެސް ަފރާތްތަކުން ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާިއ ުއސޫލުތަކާިއ 

 އިރުޝާދުތައް އެކުަލވާލުމުެގ ބާުރ އޮތޯރިީޓއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންމެހައި އެްނގުންތަކަށް  )ށ(  

 ކުން ޢަަމލުކުރަންވާެނއެވެ.ތްތައެ އެންގުންތަްއ ނިސްބަތްާވ ފަރާ
 

 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 އެޅުން  ފިޔަވަޅު 

 
 

 

 

ހުއްދަނެތި  ލައިސަންސް ނުވަތަ 
 ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމާއި ހިންގުން 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އޮޯތރިޓީްނ އެކަމަްށ ދޫކުާރ ލައިސަންްސ ނުވަަތ  )ހ(  .50

 ޕޭމަންޓް ހުއްދަ ލިބިގެން މެުނވީ ެއއްވެްސ ފަރާތަކުްނ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި

ޚިދުމަތެއް ދީގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯރިީޓން ދޫކުާރ 

ލައިސަންްސ ލިބިގެްނ މެނުީވ އެްއވެްސ ފަރާތަކުްނ ިމ ާޤނޫނުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސިސްޓަމެްއ ހިންަގއިގެްނ ނުވާނެއެވެ. އަިދ 

 ތަ ޙަރަކާތެއް ލައިސަންސް ުނވަތަ ުހއްދަ ނެތި އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ދީ ުނވަ

 ހިންގާކަމަށް ދައްަކއި ނުވަަތ އިޝްތިާހރުކޮށްގެންުނވާނެއެވެ.
 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ  )ށ(  

 100,000ކަމެއް އެްއވެސް ަފރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ، ެއ ފަރާތެްއ 

ން( ރުފިޔާާއ )ދިހަ މިލިއަ 10,000,000)އެއްލަްއކަ( ރުފިޔާާއއި 
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ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޫޖރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާުރ ޮއތޯރިޓީއަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.
 

މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި 
އޮޅުވާލުމާއި، މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން 
ނުވަތަ ރަނގަޅުނޫން މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުން 

އެއްވެސް ަފރާތަކުން، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންްސ ނުވަަތ  )ހ(  .51

ދައެްއ ހޯދުމަްށ އެިދ ހުށަހެޅުމުގައި، ނުވަަތ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހުއް

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާިއ މާލީ ިހސާބުތަކާއި 

ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުަގއި، ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން މި ޤާނޫނު ިހންގުމުގަިއ 

އެ މަޢުލޫމާތަކަށް އިތުބާުރކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުެގ މައްޗަްށ 

ކުރާނެކަމަށް ޤަބޫުލކުރެޭވ މަޢުލޫމާތުތައް ޮއތޯރިޓީއަްށ ޢަމަލު

ހުށަހެޅުމުގައި، އޮޅުން ައރާފާނެފަދަ މަޢުލޫމާތެްއ ނުވަތަ ތެދުނޫން 

        މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގިުހރެ ެއ މަޢުލޫމާތެއް ހުަށހަޅައިފިނަމަ،

)ދިަހ  10,000,000)އެްއލައްކަ( ރުފިޔާއާއި  100,000އެ ަފރާތެއް 

ޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މިލިއަން( ރުފި

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުެމއް ނުވަަތ  )ށ(  

   ރިކޯޑެއް ހުށަހެޅުމަށް، އެްއވެސް ފަރާތަކަށް އޮތޯރިޓީން ެއންގުމުން،

މެއް ނުވަތަ ރިކޯޑެއް ޮއތޯރިޓީއަްށ އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިެޔކިޔު

)ފަންސާްސ ހާސް(  50,000ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެ ފަރާެތއް 

)ދިހަ މިިލއަން( ރުފިާޔއާ ދެމެދުގެ ަޢދަދަކުން  10,000,000ރުފިޔާއާއި 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ އޮތޯިރޓީއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެްއ ނުވަަތ އެއްވެސް އޮޕަރޭަޓރަކު ނުވަަތ ޕޭމަން )ނ(  

ަފރާތްތަކުެގ  ބައިވެރިައކު ނުވަަތ ެއ ފަރާތުެގ އޭޖެންޓެްއ ނުވަތަ އެ

ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާެތއް، އަންނަނިިވ ކަންކަުމގެ ެތރެިއން ކަމެްއ 

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

މަނާކުރުމުެގ އިޚްތިާޔރު ޮއތޯރިޓީއަްށ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރި

 10,000ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި، ެއކަމެއް ރަނގަޅުކުރަންދެން ދުވާަލކަށް 
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)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑު ނޫްނ ޢަދަދަކުން ޖޫރިަމނާކުރުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.

ާވ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، އޮތޯރިޓީއަްށ ލިބިދީފައި   (1)   

ރެގިުއލޭޓްކުރުމާއި އޯވަރީސކުރުމަށް އެްއވެސް ސިފައެއްަގިއ 

 ހުރަސްއެޅުން؛

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ުހރަސްއެޅުްނ   (2)   

ނުވަތަ އޭނާެގ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންވާ، 

ތަކުގެ ހިސާބުކިތާބާއި، ޓްކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި، އެަކއުން

ލިޔެކިޔުންަތކާއި ޔައުމިއްާޔ ހިމެނޭގޮތަށް،  ފޮތްތަކާއި،

 ލިޔެކިޔުންތަްއ ދިނުމަށް އިންާކރުކުރުން.
 

 

އޮޕަރޭޓަެރއް ނުވަަތ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްޭދ ފަރާތެއް، ނުވަތަ ަބއިވެރިެއްއ  )ހ(  .52 އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް 

ނުވަތަ ސެްޓލްމަންޓް އޭޖެންޓެއް، ނުވަަތ މިއިްނ ފަރާތެއްެގ 

ގެ މެންަބރެއް ނުވަތަ މުަވއްޒަފެްއ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ަފރާތްތަކުެގ ނިންމުންތައް ނިންމާ ެއހެންވެްސ  މިނޫންވެސް އެ

ފަރާތްތަކުން، ނުވަތަ އެއިން ަފރާތެއްެގ އޭޖެންޓެްއ ނުވަަތ އެއިްނ 

ފަރާތެއްެގ ފަރާތުްނ މަސައްކަްތކުާރ ފަރާތަކުން، ނުވަަތ ެއހެންވެްސ 

ށްފަިއވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން ކަމެްއ ފަރާތަކުން ތިރީަގއި ބަޔާންކޮ

ކޮށްފިކަމަށް އޮތޯރިީޓއަށް ޔަޤީންކުރެިވއްޖެނަމަ ނުވަަތ އެފަަދ ކަމެްއ 

ކޮށްފިކަމަށް ނުވަަތ ކޮށްފާނެކަމަށް ޤަޫބލުކުެރޭވ ަސބަބުތަކެއް 

ލިބިފައިހުރިނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިަޔވަޅުތަކުން 

ަފރާތަކާމެދު ޮއތޯރިޓީއަްށ   ނުވަތަ ފިަޔވަޅުތަކެއް އެފިަޔވަޅެއް ،ކުރެ

 އެޅިދާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަާކ   (1)   

ނުވަތަ ލައިސަންސްެގ ނުވަަތ ހުއްދައިެގ ަޝރުަޠކާ ުނވަަތ 

އޮތޯރިޓީގެ އަމުރަާކ ނުވަތަ އިރުޝާދަާކ ޚިލާފުވުން ުނވަަތ 

 ނުވަތަ  ގުމަކަށް ޢަމަލުކޮށްަފއިނުވުން؛އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެން
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އެކަށީގެންނުވާ ގޮތަކަށް ުނވަތަ ހަރުދަނާ ނޫްނގޮތަކަްށ   (2)   

 ވިޔަފާރި ުނވަތަ ޙަަރކާތްތައް ހިންގުން.
 

( ވަނަ ަނންބަރުގަިއ 2( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ކަެމއް ޮކށްފިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެްއ ކޮށްފިނަމަ ނުވަަތ އެފަދަ 

ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ސަބަބުތަެކއް ޮއތޯރިޓީއަްށ 

ފިަޔވަޅެްއ ނުވަތަ  ،ތިރީަގއިވާ ފިަޔވަޅުތަކުންކުރެ، ލިބިފައިވާނަމަ

 ފަރާތަކާމެުދ އޮތޯރިީޓއަށް އެޅިދާނެއެވެ. އެ  ،ފިޔަވަޅުތަކެއް

 ؛ންގުންފަރާތުެގ ބައެްއ ޙަރަކާތްަތއް ުހއްޓާލުމަށް އެ އެ  (1)   

އިތުރަށް ިވޔަފާރި ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ަވކި ގޮތްތަެކްއ   (2)   

 ؛ނުވަތަ ޝަުރޠުތަކެްއ ކަނޑައެޅުން

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފައިާދއިން ަފއިާސ ބެހުްނ މަނާކުރުން،   (3)   

 ؛ނުވަތަ ބަހާ މިްނވަރު ޙުދޫދުުކރުން

އެކަށީގެންވާކަމަށް އޮޯތރިޓީއަށް ޤަޫބލުކުެރޭވ   (4)   

އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެްއގެ ަފއިާސ  ،ާކއެކުޝަރުޠުތަކަ

ވަކި މުއްދަތަކަށް އޮތޯރިީޓގައި ޑިޕޮސިޓްކޮށްފައި ެބހެއްޓުމަްށ 

 ؛އެންގުން

އަިދ  ،ޚިލާފުވެފައިވާ ކަްނކަން ބެލުމާއި ިދރާސާކުރުމަށް  (5)   

އެކަންކަން ޙައްުލކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތަްއ 

 ބޯޑުެގ ޖަލްާސއެއް ޭބއްވުމަްށ އެޅުމަށްޓަކައި ޑިރެކްަޓރުންގެ

ިމގޮތުން ބާްއާވ  ؛ބޯޑުގެ ޗެައރމަންއަށް އެްނގުން

ޖަލްސާތަކުގައި، އޮތޯރިޓީން ބޭނުްނވެއްޖެނަމަ އޮޯތރިީޓ 

ތަމްސީލުކުރާ ަފރާތެއް ުނވަތަ ފަރާތްތަެކްއ 

 ބައިވެރިުކރެވިދާނެއެވެ.

ުތެގ ފަރާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަެމއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ  (6)   

، ނުވަތަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ، އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޗީފް

ނުވަތަ އެހެްނ އެގްޒެކެިޓވް އޮފިަސރަުކ ނުވަތަ އެ ފަރާުތެގ 

މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިްނ ެއ ފަރާތުެގ ިސޔާސަުތ 
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ކަނޑައެޅުމުގައި ބައިެވރިވާ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ އެ ފަރާުތެގ 

ފު، ނުވަތަ ެއ ފަރާުތެގ ހިންގުން ޙަާވލުކޮށްފައިާވ މުަވއްޒަ

  ވަކިުކރުމަްށ  އޭޖެންޓެއް، ވަގުތީގޮތުްނ ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް 

 ؛އެ ފަރާތަށް އަމުރުުކރުން

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ ެޗއަރމަްނ ނުވަަތ އެހެްނ މެންބަަރުކ   (7)   

 ؛ބޯޑުން ވަކިކުރުމަށް އެ ަފރާތަށް އެންގުން 

( ވަަނ 2)( ވަނަ ނަންބަުރ އަިދ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (8)   

  ، ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާފަދަ ކަެމއްގަިއ ޒިންމާވަނީ

ނުވަތަ މެނޭޖިންގ ، އެ ފަރާތުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު

ނުވަަތ އެހެްނ ެއގްޒެކެޓިްވ އޮފިސަަރކު ުނވަަތ ، ޑިރެކްޓަރު

އެ ފަރާތުގެ ުމވައްޒަފުންގެ ތެެރއިން އެ ަފރާތުގެ ިސޔާސަުތ 

ެވރިވާ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ އެ ފަރާުތެގ ކަނޑައެޅުމުގައި ބައި

ހިންގުން ޙަވާުލކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއް ުނވަތަ އެހެްނވެްސ 

މުވައްޒަފެއް ނުވަަތ ެއ ފަރާުތގެ އޭޖެންޓެއްެގ ގޮތުަގިއ 

ޙަރަކާތްތެރިާވ ފަރާެތއް ކަމަްށ އޮތޯރިީޓއަްށ 

)ދިަހ  10,000,000، ެއ ފަރާތެއް ، ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

ާޔއަށްވުެރ އިތުރުުނވާނެ ޢަދަދަކުްނ މިލިއަން( ރުފި

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

)ދިހަ ިމލިއަން( ރުފިޔާއަްށވުެރ ބޮޑު ނޫްނ  10,000,000  (9)   

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެްއގައި، ވެފައިވާ ިޚލާުފ   (10)   

ރަނގަޅުވަންދެން ުނވަތަ ޢަަމލުކުރަންޖެޭހ ކަންަތއްތަކަްށ 

ންދެން ހިނާގ ކޮންމެ ުދވަހެްއގެ މަްއޗަްށ ޢަމަލުކުރަ

)ދިހަ މިިލއަން( ރުފިޔާއަށްުވެރ  10,000,000

 އިތުރުނުވާނެ ޢަދަދަކުްނ ޖޫރިމަނާކުރުން؛

އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ުހއްަދ   (11)   

 ބާޠިލުުކރުން.
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 ޮއތޯރިޓީއަްށ ތިރީގައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ހިނގައިފިކަމަށް  )ނ(  

އޮޕަރޭަޓރެއްެގ ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ، ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ

ފަރާތެއްގެ ނުވަަތ ބައިެވރިއެްއގެ ނުވަަތ ސެޓްލްމަންޓް އޭޖެންޓެއްެގ 

ގެ އިސް ފަރާތެްއ ޓްޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަެރއް ނުވަތަ މެނޭޖްމަން

ވަތަ އެ އިދާާރގެ ަވޒީފާއިން ނުވަތަ އެހެން މުަވއްޒަފެއް އެ މަޤާމަކުން ނު

އެ ަފރާތަކުން އެ އިދާރާގެ ުނވަތަ މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން  ،ވަކިކުރުމަށާއި 

އޮތޯރިޓީން ސުޕަވައިޒްުކރާ އިާދރާއެއްގެ ަޙރަކާތްތަުކގައި ބައިެވިރނުވުމަށް 

 އެންގުމުގެ ާބރު އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

( ވަަނ 2އަިދ ) ( ވަނަ ނަންބަރު 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (1)   

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ގަސްދުގައި ކުރުން، 

ނުވަތަ އެފަަދ ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަެމއް ުކރުމުގައި ބައިެވރިވުން

ކަމަކާ ގުޅިގެްނ އޮތޯިރޓީން އަްނގާ އަމުރަކަްށ ގަސްދުަގިއ 

 ނުކިޔަމަންތެރިވުން؛ އަދި 

( ވަަނ 2ިދ )( ވަނަ ނަންބަުރ އ1ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (2)   

     ،ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއްެގ ސަބަބުން

އެ އިާދރާއަށް ާމލީ ުނވަތަ ެއހެންވެްސ ގެްއލުމެއް ލިބުްނ 

 ،ނުވަތަ އެފަދަ ެގއްލުމެްއ ލިބުމަކީ ގާތްކަމެްއ ކަމުގަިއވުން

ނުވަތަ އެކަމެއްުކރި ފަރާަތކަށް މާލީ ުނވަތަ އެހެްނވެްސ 

 ފައިދާއެއްވުން؛ އަދި 

( ވަަނ 2( ވަނަ ނަންބަުރ އަިދ )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (3)   

ނަންބަރުގައި ބުނެަފއިވާފަދަ ކަެމއް ކޮށްަފއިވަނީ އެކަމެއްުކިރ 

ުނވަަތ  ،ފަރާތުގެ ޚިޔާނާތްެތރިކަމުެގ ސަބަބުންކަން

އެކަށީގެންާވ އަދި ހަރުދަނާގޮަތކަށް ެއ އިާދރާ ހިންގުމަްށ 

ކަށް އަޅާނުލުމުެގ ގައި ުނވަތަ ދެމިހުންނަނިވި ގޮތަދުގަސް

 ސަބަބުންކަން ދޭހަވުން.

އޮޕަރޭޓަެރއް ުނވަަތ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްޭދ ފަރާތެްއ ުނވަތަ ަބއިވެރިެއްއ  )ރ(  

ނުވަތަ ސެްޓލްމަންޓް އޭޖެންޓެއް، ނުވަަތ މިއިްނ ފަރާތެއްެގ 
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންަބރެއް ނުވަތަ މުަވއްޒަފެްއ ނުވަތަ 

ކުެގ ނިންމުންތައް ނިންމާ ެއހެންވެްސ މިނޫންވެސް އެ ަފރާތްތަ

ނުވަތަ އެއިން ަފރާތެއްެގ އޭޖެންޓެއް ނުވަަތ އެއިްނ ، ފަރާތްތަކުން

ފަރާތެއްގެ ފަރާތުްނ މަސައްކަތްުކރާ ފަރާތަކުން، ިތރީގައިާވ ކަމެްއ 

)ިދހަ ިމލިއަން( ރުިފޔާއަށްވުެރ  10,000,000 ،ކޮށްފިނަމަ އެ ަފރާތެއް

މަނާކުރުމުެގ އިޚްތިާޔރު ޮއތޯރިޓީއަްށ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރި

، ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި، އެކަމެއް ރަނގަޅުުކރަންދެން ދުވާލަކަށް

)ެއއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްުވެރ ބޮޑު ނޫްނ ަޢދަދަކުން  100,000

 ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެެއވެ.

ތެދުނޫްނ  ،ގަސްދުގަިއ ނުވަަތ ފަރުާވކުޑަކުރުމުެގ ސަބަބުން  (1)   

ްނވާ ވަރަްށ ފުރިހަމަނުާވ ހިސާބުތަާކިއ ނުވަތަ އެކަށީގެ

 މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީއަްށ ހުަށހެޅުން؛ ނުވަތަ

އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ  އޮތޯރިޓީން،  (2)   

ނުވަަތ  އެންގުމުން، ެއ މަޢުލޫމާތެްއ ފޯރުކޮށްނުދިނުން

 އޮތޯރިޓީން އަްނގާފައިާވ ވަގުތަްށ ފޯރުކޮށްނުދިނުން.
 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަާކ ޚިލާފުވުމުން ަވކި ފިޔަވަޅެއް  )ހ(  .53 ޅިފައިނުވާ ކަންކަން އަދަބު ކަނޑައެ 

ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، އެކަމެއްެގ ކުަޑ ބޮޑު މިނަށް ަބލައި، ޚިލާފުިވ 

       10,000,000)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާިއ  5,000ފަރާތެއް، 

ރިަމނާކުރުމުެގ )ދިހަ މިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫ

އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ. އަިދ އޮތޯރިީޓއަށް ފެނިއްޖެ 

ވެފައިާވ ިޚލާުފ ރަނގަޅުވަންދެްނ ނުވަަތ ޢަމަލުުކރަންޖެޭހ ، ހިނދެއްގައި

)ފަސްހާސް(  5,000ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންދެން ދުާވލަކަށް، 

 ނާކުެރވިދާނެއެވެ.ރުފިޔާއަށްުވރެ އިުތރުނުވާނެ ޢަދަދަކުްނ ޖޫރިމަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަވާާލ ގަާވއިދަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީްނ އަންާގ  )ށ(  

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާިއ  5,000އެންގުމަކާ ިޚލާފުާވ ފަރާތެްއ 

)ދިހަ މިލިއަން( ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ ަޢދަދަކުން  10,000,000
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އެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިާޔރު އޮތޯިރޓީއަށް ލިބިގެްނވެ

ވެފައިާވ ޚިލާުފ ރަނގަުޅވަންދެން ، އޮތޯރިޓީއަްށ ފެނިއްޖެ ހިނދެްއގައި

ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތަކަށް ޢަަމލުކުރަންދެން ދުވާލަކަްށ 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަްށވުެރ އިތުރުުނވާނެ ަޢދަދަކުން  5,000

 ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެެއވެ.
 

ކަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ހުރަހަ 
 ނުވުން 

ވަކި ަފރާތަކުްނ މި ޤާނޫނުަގއި، ކޮްށގެންނުވާެނ ކަމަށް ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ކަމަކީ،   .54

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމުަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ 

ކަމެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެްއ ކުާރ ފަރާތަކާމެދު ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

 އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިުތރުން، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކަނޑައެޅޭ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން އެމީހެްއގެ މައްޗަށް އެ ކުށުެގ ޖިނާއީ ދަޢުާވ 

 އުފުލުމުކަށް މި ޤާނޫުނ ހުަރހެްއ ނާޅައެވެ.
 

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

ތަކުން، ެއ ފަރާތުެގ ކަސްަޓމަރުންެގ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ަފރާ )ހ(  .55 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

މަޢުލޫމާތުގެ ިސއްުރ ހިަފހައްޓަންވާނެެއވެ. ލިޔުމުްނ ެއ ކަްސޓަމަރެއްެގ 

ހުއްދައެއް ލިބިގެން މެނުވީ، ނުވަތަ އެ ކަސްޓަމަރެއް ނިޔާވެަފއިވާނަމަ، 

ފަރާުތގެ ޤާނޫީނ ވަީކލު ނުވަަތ ާވރިެޘއްެގ ހުއްދަެއއް ިލޔުމަކުން  އެ

ނުވަަތ ކޯޓުެގ އަމުެރއްގެ ދަށުްނ މެނުވީ، ނުވަަތ  ލިބިގެން މެނުވީ،

ޖިނާއީ ކުށްތަްއ ތަޙްޤީޤުކުރުުމގެ ޤާނޫީނ ބާުރ ލިބިަފއިާވ ފަރާތަކުްނ 

ލިޔުމަކުން އެދިއްެޖ ހިނދެްއގަިއ މެނުވީ، ުނވަތަ ްޕޮރސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލް ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެްއގައި މެނުވީ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުން 

މާތެއް ހާމަކުރަން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކަމެްއ ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫ

ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ކަސްޓަމަރުންގެ އެއްވެސް މަުޢލޫމާތެއް ސީދާކޮށް 

ނުވަތަ ނުސީދާކޮށްވެްސ ހާމަކޮށްގެންނުވާނެެއވެ. އަިދ އެއްވެްސ 

ެއ ަފރާތަާކ ދެމެދުގައިާވ ގުޅުްނ  އި ސަބަބަކާ ގުޅިގެްނ ކަސްޓަަމރަކާ
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ކޮންމެ އޮޕަރޭަޓރަކުެވސް، ެއ ފަރާތުްނ ހިްނގާ ސިސްޓަމްގަިއ ހިމެޭނ  )ށ(  

މަޢުލޫމާތުގެ ސިްއރު ހިަފހައްޓަިއ އެހެްނ ފަރާތަކަށް 

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

އިާވ ކަންތައްަތކުގަިއ ނުވަަތ ޙާަލތްތަކުގަިއ މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަ )ނ(  

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގައި ނުވަތަ އޮަޕރޭަޓރެއްގައި،  ،މެނުވީ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނުވަތަ މަަސއްކަތްކުިރ ޑިރެކްަޓރުންެގ ބޯޑުގެ 

މުވައްޒަފެއް، އޭޖެންޓެއް، ކޮންަސްލޓަންޓެއް  ،މެންބަރެއް، އޮފިަސރެއް

ރެއް، ިމ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުްނ ސިއްުރ ނުވަތަ އޮޑިޓަ

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަުޢލޫމާތު ހާމަކޮށްގެންުނވާނެއެވެ. ނުވަަތ އެހެްނ 

ފަރާތަކަށް އެފަަދ މަޢުލޫމާތެްއ ީދ ނުވަތަ އެހެްނ ފަރާތަކަްށ އެފަަދ 

 މަޢުލޫމާތެއް ބެލޭނެގޮްތ މެދުވެިރކޮށްދީގެން ނުވާެނއެވެ.

ތައްަތކުގައި ނުވަތަ ޙާލަތްތަުކގައި މަޢުލޫމާތު ާހމަކުރުން، ތިރީގައިވާ ކަން )ރ(  

 މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ަގއިވާ ކަންތައްތަކުން އިސްތިސްާނވާނެއެވެ.

ެއ ފަރާތްތަކަްށ ޤާނޫނީގޮތުްނ  ،އެކްސްޓަރނަްލ އޮޑިަޓރުން  (1)   

 ޙަވާލުކުެރވިފައިާވ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް އަދާކުރުުމގައި؛

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

( ގެ ދަށުްނ 1981)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ޤާނޫނު 

ަފރާތުްނ  އޮތޯރިޓީެގ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ އަދާުކރުމުގަިއ އެ

މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ިލޔެކިޔުންތަކެްއ ހުށަހެޅުމަްށ 

 އެންގުމުން؛

 ،ގއާއި މަނީ ލޯންޑްރިން ،ކޮރަޕްޝަން ުހއްޓުވުމަށާއި  (3)   

 ،ޓެރަރިސްްޓ ޙަަރކާތްތަކަށް ަފއިސާ ހޯދައިދިނުމާ އިދިކޮޅަށް

ެހޮޔ  ،އެކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކުގެ ދަށުން

 ނިޔަތުގައި އެޅޭ ިފޔަވަޅުތައް؛

ވީނަމަވެސް، އެ ަކސްޓަމަރަކާބެޭހ އެފަދަ ަމޢުލޫމާތެއް  ކެނޑުނުކަމުގައި

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
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ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކާއި ކަސްޓަަމރަކާދެމެުދ   (4)   

ގުޅޭގޮތުްނ ޝަރީޢަތުަގިއ  ހިނގާފައިާވ މުޢާމަލާތަކާ

އެފަދަ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެްނ  ،މުންދާ މައްސަަލއެއްަގއިހިނގަ

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤެްއ 

ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާަތކާބެހޭ ބަެއއް ނުވަތަ ހުިރާހ 

 މަޢުލޫމާތެއް ހާމަުކރުން؛

ޓީން ގަވާއިދަކުްނ ކަނޑައަޅާ ެއހެން ކަްނކަމާިއ ރިއޮތޯ  (5)   

 މަޢުލޫމާުތ ހާމަުކރުން. ކުގައިޙާލަތްތަ
 

އިލެކްޓްރޯިނކް ފަންޑްސް ްޓރާސްފަރެއއް އޮންނަ އޮތުމާއި، ޭއގައިވާ މަޢުލޫމާތާިއ   .56 ހެކި 

ޓްރާންސްފަރ އޯަޑރުގެ ވަގުތާއި ިސސްޓަމަކަށް އެ ްޓާރންސްފަރ އޯޑަުރ 

އެންޓަރކުެރވުނުކަމާއި ެއ ޓްރާންސްަފރ އޯޑަުރ ތަންފީޛުުކރެވުނުކަމާއި، އަިދ 

މަންޓް އިންސްޓްރަކްޝަްނ ދިނުމާިއ ޤަބޫލުުކރުމާއި ތަްނފީޛުކުރުމާިއ އަިދ ޕޭ

ސެޓްލްކުރުމާ ެބހޭގޮތުން، ލިޔުމުން ުނވަތަ އެނޫންވެްސ ދާއިމީ ގޮތެއްގަިއ 

ފެންނަން އޮންނަ ަވސީލަތަކުން، އެީއ އިެލކްޓްރޯނިްކ ނުަވތަ އޮޕްޓިަކލްކޮްށ 

އްސަލަތަުކަގއި، ސިސްޓަމެއްެގ ވިޔަސް، މަދަނީ ނުވަަތ އިާދރީ ނުވަަތ ޖިނާީއ މަ

ބައިވެރިައކު ނުވަަތ އޮޕަރޭަޓރަުކ ނުވަތަ ޕޭމަންްޓ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ނުވަަތ 

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ެހކީގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ިއެލކްޓްރޯނިކް ނުވަަތ 

ވެްސ އޮޕްޓިކަލްކޮްށ ބެހެއްޓިފަިއވާ ލިޔުމެއްެގ ޕްރިންްޓ ުކރެިވފައިވާ ެހކި

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

އެހެން ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އެއްވެްސ ފަރާތަކުން، މި ޤާނޫާނ ޚިލާުފ ޢަމަލެްއކުރާަކމަށް އޮތޯރިީޓއަްށ   .57

ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ، އެ ަފރާތެއްެގ ސިސްޓަމްތަކާިއ ފޮތްތަާކއި ލިެޔކިޔުންތަކާިއ 

ަފރާތެއްެގ ިވޔަފާިރ ހިންާގ ތަނަށް ވަނުމަްށ  ތަްއ ބެލުމަށްޓަކަިއ އެޓްއެކައުން

ތަްއ ޓްަފރާތެއްގެ ސިސްޓަމްތަާކއި ފޮތްތަކާއި ލިެޔކިޔުންަތކާއި އެކައުން ނުވަތަ އެ 

އޮތޯރިޓީއަށް ހޯދުމުގައި އޮޯތރިޓީއަށް ޯމލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސެގ 

 އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
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އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސްދީ ނުވަތަ 
އްދަދީ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއެއް ހު 

ނުވަތަ އިދާރާތައް ބައިވެރިވުމަށް 
 އެންގުމުގެ ބާރު 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިްސޓަމް ަހރުދަނާކޮށް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ނުަވަތ   .58

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިުލކުރުމަށް އޮތޯރިޓީްނ ފަށާ ނުވަަތ 

އިާދރާއެްއ ނުަވތަ އިދާރާތަެކްއ  ކުރިއަށްގެންާދ މަޝްރޫޢުތަކުަގއި މާލީ 

ބައިވެރިވުމަށް އެްނގުމުގެ ބާރު އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. މިފަދަ އެންގުމެްއ 

               އޮތޯރިޓީން އަންގައިފިނަމަ، އޮތޯރިޓީން އަންާގ ގޮތެއްގެމަތިން 

އެ މަޝްރޫޢެއްަގއި އެ އިދާރާއަކުްނ ނުވަތަ ެއ އިދާރާތަކަކުްނ 

 ބައިވެރިވާްނވާނެއެވެ.
 

ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ވަކި ސިސްޓަމެއް ުނވަތަ ވަކި ާބވަތެްއގެ ސިސްޓަމްތަްއ   .59 ތިސްނާ ދިނުން އިސް 

ހިންގާ އޮަޕރޭޓަރުން، ުނވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ވަކި ަފރާތަުކން ނުވަތަ ަވިކ 

ބާވަތެއްގެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއްދޭ ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަަކްށ 

ތަކަކަށް، ވަކި މުއްދަަތކަށް، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަކަާކއެކު، ނުވަތަ މާއްދާ

 ޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަށް އޮޯތރިޓީން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
 

ޗެކަކަށް ަފއިސާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، އެ ޗެެކއް ނިސްބަްތވާ ޭބންކަކަްށ  )ހ(  .60 ޗެކުތަކުގެ ކްލިއަރިންގ

ކުގެ އަސްލު ނުވަަތ ގެ މުހިންމު ސިފަތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޗެކުޗެ

އިލެކްޓްރޯިނކް ެޗކެއްވެސް ްކލިއަރިްނގއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ިމގޮތުްނ 

ޗެކެއްގައި ހިމަނަންވާނެ މުހިންމު ސިފަތައް އޮޯތރިޓީްނ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 

ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުަށހެޅުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ިއލެކްްޓރޯނިްކ  )ށ(  

 ެއ ހުށަހެޅުން ަބލަންވާނީ، އެ ެޗކެއްެގ އަސްުލ ޗެކެއް ހުށަހެޅުމުން

 ހުށަހެޅުމާ އެއްފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކަުމގައެވެ.
 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއިާވ ގޮތަްށ ިއލެކްޓްރޯނިްކ ެޗކެްއ ހުށަެހޅުމުން،  )ނ(  

އެ ޗެކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ ހުށަހެޅުން ބަަލންވާީނ 

 ގޮުތގައެވެ.ޞައްޙަ ހުށަހެޅުމެްއގެ 
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ދެމިގެންދާ ކަންތައްތަކާއި 
 އިންތިޤާލީ މާއްދާތައް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާިއުރ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްެދމުންދާ  )ހ(  .61

      ރޭްޓކުރަމުންދާ ަފާރތަކުން،ޕަފަރާތަކުން ނުވަަތ ސިސްޓަމެްއ އޮ

)ަހއެއް( މަސްދުވަސް ަވންދެން،  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 މަތްދީ، ސިސްޓަމެއް އޮޕަރޭޓްުކރެވިދާނެއެވެ.އެ ޚިދު
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ މުއްދަތަށްފަހު ެއއްވެސް ފަާރތަކުްނ  )ށ(  

ރޭްޓކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ިމ ާޤނޫނަށް ޕަޚިދުމަތްދީ، ސިސްޓަމެއް އޮ

)ތިނެއް( މަސްުދވަހުގެ ެތރޭަގއި، މި ޤާނޫނުެގ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ލައިސަންސަށް ުނވަތަ ުހއްދައަށް އެދި ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ.ދަށުން 
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލައިސަންސަށް ނުވަަތ  )ނ(  

ހުއްދައަްށ އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ލައިސަންްސ ނުވަަތ ހުއްަދ 

ދިނުމާމެދު، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުމއްދަތުެގ 

 އޮތޯރިޓީްނ ގޮތެްއ ނިންމަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާިއުރ އޮތޯރިޓީްނ ދޫޮކށްފައިާވ  )ރ(  

ލައިސަންސެްއ ލިބިގެން، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މަީނ ރެމިެޓންސްެގ 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަކީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ާތރީޚުްނ 

ދަށުން ޭޕމަންޓް ެގ އްާދގެ )ށ( ވަނަ މާ 21ފެށިގެން، މި ޤާނޫނުގެ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ، މަނީ ރެމިެޓންސްެގ 

    ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްަތކެއް ކަުމގައި ެބލެވޭނެއެވެ. އަިދ 

    އެ ފަރާތްތަކުން މި ޤާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަަމލުކުރަންާވނެއެވެ. 

މިފަދަ ފަރާތްތަކުން މި ޤާޫނނުގަިއ  ،ރު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއި

ިމ ާޤނޫނަށް  ،ކުރުމަށް އަންގާފައިާވ އެއްވެްސ ކަމަާކ ިޚލާފުވާނަމަ

)ެއކެއް( ައހަރަށްުވރެ އިުތރު ުނވާގޮތަްށ  1ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

އޮތޯރިޓީްނ ކަނޑައަޅާ މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގައި، އެކަމެއް ޤާޫނނުގަިއ 

 ތަށް ުކރަންވާނެެއވެ.ގޮާތ އެްއގޮބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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އަހަީރ ފީއެްއ ނުވަތަ ލައިސަންްސ ފީއެްއ ނުވަތަ ހުއްދަިއެގ ފީއެްއ  )ހ(  .62 ފީ އަދި އެހެނިހެން ޗާޖުތައް 

ދެއްކުމަށް އޮޕަރޭަޓރުންނަށް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަާރތްތަކަްށ 

 އޮތޯރިޓީއަށް އެންގިދާނެއެވެ.
 

ޭދ ޚިދުމަތްތަކަށް ނުވަަތ  އޮތޯރިޓީން ހިންާގ ސިސްޓަމްތަކުން )ށ(  

 އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަްށ ފީއެްއ ނުވަތަ ޗާޖެއް ނެގިދާނެެއވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތެގމަތިން  )ނ(  

 ވާނެއެވެ.އޮތޯރިޓީން ނެގުމަްށ ނިންމާ ފީއާިއ ޗާޖު ޢާންމުުކރަން

 

ނުގެ އެއްވެްސ މާއްދާއަާކ ެއހެން ޤާނޫނެްއަގއިވާ މާއްާދއަާކ މި ޤާނޫ  .63 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން 

 ތަޢާރުޟްވާނަމަ، އިސްކަންދޭންވާީނ މި ޤާނޫނުގަިއވާ މާއްދާައށެވެ.
 

 ހަދައި، ގަވާއިދުަތއް އެންމެަހއި ހަދަންޖެހޭ ގެ ދަށުްނ މި ޤާނޫނު )ހ(  .64 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

ިއ ަވކި ކަމަކަްށ ގަވާއިުދ އޮތޯރިޓީންނެވެ. އަިދ ިމ ޤާނޫނުގަ ހިންގާނީ

ހަދަންޖެހޭކަމަށް ބުާނ ކަންކަާމ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަްއ ިމ ާޤނޫނަށް 

)އެެކއް( ައހަރުެގ ތެޭރގައި ހަދައި،  1ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.
 

ންާވ މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން ޭބނު )ށ(  

އެންގުންތައް އަިދ ، އިރުޝާދުތަާކއި، ގަވާއިދުތަކާއި، ގައިޑްަލއިންތަކާއި

 ސަރކިއުަލރތަްއ ނެރެވިދާނެެއވެ.
 

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

)ހަތަެރއް(  4ްނ ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުާރ ތާރީޚުްނ ފެށިގެ

  ހަމަާވ ތާރީޚުން ފެިށގެންނެވެ.މަސްދުވަސް
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ގޮތުްނ  މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ނުވަތަ ލަފްޒެްއ ބޭނުންކޮްށފައިވާ  .66 މާނަކުރުން 

ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނަެއއް ދޭހަުނވާހާ ހިނދަކު، އަންނަިނވި ޢިބާރާތްތަކާިއ 

އި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއެއާވ އެ ޢިާބރާތްތަކާ ،ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ

 މާނަކުރުމެވެ.

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

( ެގ ދަށުން 1981 )މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ އޮތޯރިީޓގެ ޤާނޫނު

 އުފައްދާފައިވާ ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަީރ އޮޯތރިޓީއަށެވެ.

 2010/24، ޤާނޫުނ ނަންބަުރ "ބޭންކު" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ )ށ(  

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގަިއ ބޭންކަށް ދީފައިާވ 

 މާނައިގައެވެ.

"ޗެކް އިމޭޖް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ަސލާމަތީ ގޮތުން މަުދވެގެްނ  )ނ(  

    ހުންނަންޖެހޭ ވަކި މިންގަނޑެއް އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާނަަމ 

ްއގޮތަށްވާ، ޗެކެްއގެ މޫނުމަިތ އަިދ ނުފުށް އެ މިންގަނޑުތަާކ އެ

 ދައްކުވައިދޭ ޑިޖިޓަްލ އިމޭޖަކަށެވެ.

"ކޮލެޓަަރލް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ްކރެޑިްޓ  )ރ(  

ސެކިޔުއަރުކރުމަށްޓަކަިއ ދީފައިވާ، ެއ ކޮލެަޓރަްލއެްއ ބަލަިއގަންަނ 

ންޭދ ފަރާތަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ، އެސެޓަކަްށ ނުވަތަ ތިްނވަނަ ަފރާތަކު

 ޔަޤީންކަމަކަށެވެ.

ެގ މުހިންުމ ކު"އިލެކްްޓރޯނިކް ެޗކް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ޗެ  )ބ(  

ސިފަތައް ހިމެޭނ މަޢުލޫމާތު، ޗެްކ އިމޭްޖ ނުވަަތ ިމ ެދ ބާވަތުެގ 

ގަިއ ކުމަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޗެަކކަށެވެ. މި ެޗކް ޖެނެރޭްޓކުރެވޭނީ، ޗެ

ރި ސިސްޓަމެއްގައި، އަދި އެފަަދ ލިޔެވޭނީ، އަދި ސޮއިުކރެވޭނީ ރައްކާތެ 

ގަިއ މަދުވެގެން ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަްށ އޮތޯރިޓީްނ ަކނޑައަޅާ ކުޗެ

 ސަލާމަތީ ސިފަތައް ހިމެނޭ ގޮތަެށވެ.

"އިލެކްްޓރޯނިކް ފަންޑްސް ްޓރާންސްފަރ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ،  )ޅ(  

މުރެްއ އެއްވެސް ަފރާތަކުން ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްޭދ ފަރާތަކަށް ކުާރ އަ 

ނުވަތަ ޭދ ުހއްދައަާކ ގުޅިގެން، ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ަފރާތުެގ 
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އެކައުންޓެއް، އިެލކްޓްރޯނިކް ަވސީލަތެއް މެދުެވރިކޮށް ްކރެޑިޓް ނުވަަތ 

ޑެބިޓް ކުރުމަށެވެ. ީމގެ ެތރޭގައި، ހަމައެކަިނ ިމ ވަސީަލތްތަކަްށ 

ޓޮމޭޓަޑް ދޫދުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް )ޕީއޯއެސް(، އޮ ޙު

ޓެލަރ މެޝިން )އޭީޓއެމް(، މޯބަިއލް ފޯނު، އިންޓަރނެްޓ ައދި ކާުޑ 

 މެދުވެރިކޮށް ހަދާ ްކރެޑިޓް ނުވަތަ ޑެބިްޓ ހިމެނޭ ގޮތުންެނވެ.

މަންޓްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދޭީސ ރު"ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓް  )ކ(  

 ޙިްއޞާތަާކ އަދި ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކުގެ ިޙއްޞާ، ކުންފުނިތަކުގަިއވާ

އެއްފަދަ އެހެން ެސކިއުރިޓީޒްާއއި ބޮންޑް، ކެޕިޓަލް ާމރކެޓްގަިއ 

އެކަކުެގ ކިބައިން އަނެކަކަްށ ބަދަލުުކރެވޭ އެހެނިހެްނ ޑެްޓ 

މަންޓް، އަިދ ސަބްސްްކރައިބްކޮށްގެްނ ނުވަަތ ަގނެގެްނ ރުއިންސްޓް

ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްގެްނ އެފަދަ ޙިއްާޞ ނުވަތަ ބޮންޑް ނުވަަތ 

އުރިޓީޒް ލިިބގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިއްބައިދޭ، ނުވަތަ ފައިާސ ސެކި

ގޮތެއްގައި ޑީލްުކރާ އެެހނިހެްނ  ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިއްަބއިދޭ، ޢާންމު

މަްނޓްތަކެްއ ރުތަކަށެވެ. މީގެ ތެޭރގައި ޕޭމަންޓް އިންސްޓްޒްރިޓީކިއުސެ

އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަލެކްިޓވް އިްނވެސްްޓމަންޓް ނެނުހިމެނޭ

މަންޓްތަކާއި އަދި އިސްެވ ރުޑަޓޭކިންގއާއި މަނީ މާެކޓް އިންސްޓް އަން

 ބުނެވިދިޔަ ބާވަތަާކ ގުޅޭގޮތުން އުފުލޭ ަޙއްޤުތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

"އިފްލާސްކުރުުމގެ މަރުޙަާލ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ނުވަަތ  )އ(  

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކު އިފްާލސްކުރުމަށް ުނވަތަ ޤާނޫނީ ަޝޚްޞެްއ 

ގަނައިޒްުކރުމަށް، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ނުވަަތ އެހެްނ ަޤއުމެއްެގ ރީއޯ

ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ. މިފަދަ ފިޔަަވޅުތަކުެގ  ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާްނކުރާ 

ތެރޭގައި، ފަިއސާ ްޓރާންސްފަރުކރުން ނުވަތަ ޕޭމަންޓް މުޢާަމލާތްތަްއ 

ން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްުޓވުން ުނވަތަ ހަނިުކރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅު

ހިމެނެއެވެ. އަދި އިފްލާްސކުރުމުގެ ަމރުޙަލާެގ ތެރޭަގއި ޤާނޫނު 

)ިދވެހިާރއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާޫނނު( ާއ  2010/24ނަންބަރު 

އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ ބޭންކުތަްއ އިފްލާސްުކރުމުެގ ގޮތުން ފިޔަވަުޅ 

 އެޅުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
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އި ެއވަނީ، ޤާނޫނީ ޝަްޚޞެއްެގ "މޭޖަރ ޙިްއޞާދާރެއް" ކަމަށް ބުނެފަ )ވ(  

 10ރައުސްމާލުެގ ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤުގެ މަުދވެގެން %

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

ނުވަތަ މިނޫން އެހެން ގޮތަކުންވެސް އޮތޯރިީޓއަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ގޮތުގަިއ 

 ރާަތކަށެވެ.އެ ޝަޚްޞެއްެގ މައްޗަްށ ބާުރ އޮންނަ ފަ

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

ކްލެއިމްތަކެްއ ނުވަތަ އިލްތިޒާމްތަކެއް އެްއ ނެޓް ްކލެއިމަކަށް ނުވަަތ 

އެއް އިލްތިޒާމަކަށް ބަދަުލކުރުމަށްޓަކަިއ ލިޔުމުން ުކެރވިފައިާވ 

 އެރޭންޖްމަންޓަކަށެވެ.

 ބުނެފައި އެވަނީ، ސިސްޓަމެްއ ިހންގުމަްށ "އޮޕަރޭޓަރު" ކަމަށް  )ފ(  

 އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކޮށްަފއިވާ އިދާރާައކަށެވެ.

ކޮްށ ސީދާދާކޮށް ނުވަތަ ނު ސީ"ބައިވެރިެއއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ދ(  

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ސިސްޓަމެއް މެދުެވރިކޮށް ެއހެން ބައިެވިރންނަށް 

 ަބއިވެރިްނގެ މެދުގަިއ ްކލިއަރުކރުމަށް، ޓްރާންސްފަރުކރުމަށް ނުވަތަ

ނުވަތަ ސެޓްްލކުރުމަށް، އެ ސިސްޓަްމ ޫރލްސްެގ ދަށުން ޝަުރުޠ 

 ފުރިހަމަވާކަމަށް ޤަޫބލުކުާރ ފަރާތަކަެށވެ.

"ލައިސަންސްޑް އޮޑިޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ އިންްސޓިޓިއުްޓ  )ތ(  

ސްއިްނ ންޓްސް އޮފް ަދ މޯލްޑިވް ޓެއޮފް ޗާަޓރޑް އެަކއުން

 އޮޑިޓްކުރުމަށް ަލއިސަންސް ދީފަިއވާ އޮޑިަޓރަކަށެވެ.

"ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރަކްޝަން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަީނ ެއއްވެްސ  )ލ(  

ފަރާތަކުން ސިސްޓަމްގެ ަބއިެވރިއަކަށް ނުވަަތ ޕޭމަންޓް ިޚދުމަތްދޭ 

ފަރާތަކަށް، ނުވަަތ ސިސްޓަމްެގ އެްއ ބައިެވރިއެްއ އެހެްނ 

ށް، ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާެތއް ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަްށ އެދި، ބައިވެރިައކަ

އިލެކްޓްރޯިނކް ވަސީލަތެްއ ހިމެނޭގޮތުން ކޮންެމ ގޮތަކަްށ 

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ުކރާ އަމުރަކަށް ުނވަތަ ދޭ ހުއްދައަކަށް ނުވަަތ 

 އަންގާ އެންގުަމކަށެވެ.
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ޭޕމަންޓް  "ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، )ގ(  

ޚިދުމަތެއް ދިނުމަްށ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ލައިސަންްސ ނުވަަތ ުހއްަދ 

 ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އިދާާރއަކަށެވެ.

"ރެމިޓެންސް ޚިދުމަތް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ޭކޝް ނުވަަތ  )ޏ(  

އެނޫންވެސް ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓްތަްއ އެްއ ަތނެއްގަިއ 

ދަދު، ުކރެޭވ މުޢާމަލާތަކުން ނުވަަތ ބަލައިގަނެ އަދި ެއއަށްވާ ޢަ

މެސެޖަކުން ނުވަަތ ޓްރާންސްަފރއަކުްނ ނުވަަތ ެއ ަފންޑްސް 

ޓްރާންސްފަރުކރުމުގެ ޚިދުމަތް ނިސްބަތްވާ ކްލިައރިންގ ނެްޓވާރކެްއ 

މެދުވެރިކޮށް، ކޭްޝއިން ނުވަަތ އެނޫްނވެސް އެއްޗަކުްނ އެހެްނ 

 ނުމުެގ ޚިދުމަތަަކށެވެ.ތަނެއްގައި ހުރި ބެނިފިަޝރީއަކަްށ ފޯރުކޮށްދި

"ސެޓްލްމަންޓް އެކައުންްޓ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަިއސާއާިއ  )ސ(  

ފައިނޭންޝަލް އިންސްްޓރުމަންޓްތަްއ ބެހެއްޓުމަށާިއ ބަިއެވރިންެގ 

މެދުގައި ްޓރާންސްފަރ އޯޑަރުަތއް ސެްޓލްުކރުމަށްޓަކައި، އޮޯތރިޓީެގ 

ގައި ަޙރަކާތްތެިރވާ އެހެްނ ނުވަތަ ސެޓްލްމަންޓް އޭޖެންެޓއްގެ ގޮތު 

 އިދާރާއެްއގެ ފޮތްތަކުަގއި ހުޅުވާަފއިވާ އެކައުންޓަކަށެވެ.

"ސެޓްލްމަންޓް އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ފައިާސ  )ޑ(  

ބެހެއްޓުމަށާއި ސިސްޓަމެްއގެ ެތރޭގަިއ ޓްރާންސްފަރ އޯަޑރުތަްއ 

ބައިެވިރންނަށް ސެޓްލްކުރުމަށްޓަަކއި ސެްޓލްމަންޓް އެކައުންޓްތައް، 

ފޯރުކޮށްދީ، ސެޓްލްުކރުމަށްޓަކައި ްކރެޑިޓް ދޫކުރަްނޖެހިއްެޖ 

 ހިނދެއްގަިއ ކްރެޑިޓް ދޫުކރާ ަފރާތަކަށެވެ.

 "ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: )ޒ(  

ބައިވެރިެއއްެގ އެކައުންޓްަތއް މެުދވެރިކޮްށ ބުްކ   (1)   

ްޓރާންސްފަރއެއްެގ އެންޓްރީއެއް ުނވަތަ އިެލކްޓްރޯނިކް 

އިން، އެހެން ަފރާތަކަށް ފައިާސ ލިބިދިނުމަށްޓަކަިއ ރީއާޒަ

 ބައިވެރިެއއް ނުވަަތ ސިސްޓަމުން ދޭ އިރުޝާދު؛ ުނވަތަ 

މަންޓެްއގެ މިލްުކވެރިކަްނ ރުފައިނޭންޝަލް އިންސްޓް  (2)   

އިްނ ރީއާނުވަތަ މަޞްލަޙަެތއް ބުްކ އެންްޓރީއެްއގެ ޒަ 
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ތަކަށް ބަަދލުކުރުމަްށ ނުވަތަ އެނޫން ެއހެންވެްސ ގޮ

 ބައިވެރިައކު ދޭ އިރުޝާދަށް.

"ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިްނގއާބެޭހ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ،  )ޓ(  

 2010/24މިހާރު ޢަމަލުުކރަމުން އަންނަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭްނކިންގއާބެޭހ ޤާނޫނު( ާއއި، ެއ ޤާނޫނަްށ ގެނެޭވ 

 ޙުތަްއ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.އެންމެހައި އިްޞލާ

"ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާލީ ސެިކއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފަިއ  )ޔ(  

 2006/2އެވަނީ، މިާހރު ޢަަމލުކުރަމުްނ އަންަނ ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާީލ ސެކިުއރިޓީޒްއާބެޭހ ޤާނޫނު( ާއއި، ެއ ާޤނޫނަށް 

 މެނޭގޮތުންނެވެ.ގެނެވޭ އެންމެަހއި އިްޞލާޙުތަްއ ހި

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

)ދިެވހިާރއްޖޭގެ ކުންުފންޏާބެޭހ  96/10މިހާރު ޢަމަލުުކރަމުން އަންނަ 

ޤާނޫނު( އާއި، ެއ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އެންމެހަިއ އިްޞލާޙުތަްއ 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ލްޢުޤޫބާތު" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، މިހާުރ "ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނު  )ޖ(  

)ދިެވިހރާއްޖޭެގ  2014/9ޢަމަލުކުރަމުން އަންަނ ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އާއި، އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އެންމެހައި އިްޞލާޙުތަްއ 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

________________________ 
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