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 ދައުުރެގ ވަނަ ތިން ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެުދވަ ދަބުވި  25މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2015
ަވަނ  92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު "ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 21

 ދުވަހު  ބުރާސްފަތިހ( ވި 1437 ޞަފަރު 28) 2015 ންބަރުޑިސެ 10 ،މަތިންމާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ
ުޢ ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރަ

 ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2015/43 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ 
 
 

 ބައި އެއްވަނަ 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ކަންކަން ހައި ގުޅުންހުރި ެއންމެ ނާމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަ )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ޝަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ލުތަާކއި، ޓެލެކޮިމއުނިކޭ ސޫއު ،ހިްނގާނެ ގޮތްތަާކއި އިރާވަ

ކަންކަމާއި، ހައި ދޫކޮށް، އެފަރާތްތަކާބެހޭ އެންމެ  ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް

 .ާޤނޫނެވެ މުގެލުތައް ބަޔާްނކުރުއެނޫންވެސް ކަާމގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫ

 .އެވެ "ޤާނޫނު ގެދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން" ،ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ މި )ށ(  

ނޑު ޤާނޫނުގެ  މި  .2 ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު   .ތިރީަގއި ެއވަީނއެވެ  ،މަޤްޞަދުތައްމައިގަ

މަޞްލަޙަތު  ދިވެހިރާްއޖޭގެގުޭޅ ކަންކަމުަގއި ނާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ (ހ)  

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، އަންނަނިިވ ކަންކަން ކޮށްގެން، 

 ން:ެޓއް އުފެއްދުއްމަގުފަހިވާފަދަ ވެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

އުޭޅ ދިރިގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  (1)   

ކަމުގައި ހެުދމާއި،  ހުރިހާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއް

ގޮތުން ެއކަށީެގންވާ ައގެްއަގއި، ހަރުދަނާ އަިދ  ޞާދީތިއިޤް

ތިމާޢީ ޖު ޞާދީ އަދި އިތިއިތުބާރުހުރި ގޮތަކަްށ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤް

ތަކަށް ފުދޭ ގޮތެްއގެމަތިން، ރަނގަޅު ފެްނވަރެްއގަިއ ދެޭވ ބޭނުން

 ދިއަ ؛ދުންޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެެލކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ޞިނާޢަތު ކުރިައރުވަިއ،  (2)   

ފުޅާކޮށް، ތަރައްޤީކުރުާމއި، ިމކަންކަމަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަންކަމަށް 

ދެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަންެގ ހިތްވަރުދީ، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ފޯރުކޮށް

 ޚިދުމަތްތަކަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްަގއި ފޯރުކޮށްދެވޭ، 
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ތަމަޢުގެ ބޭުނންތައް ގޮތުން އަާޅކިޔޭ އަދި މުޖުބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ފުއްދައިދެވޭ ފެންވަުރގެ ޚިދުަމތްތަކަކަށް ހެދުން.

އަިދ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ޤައުމީ )ށ(  

 ؛ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރަގއި ވާދަވެރި ވެއްެޓއް ޤާއިުމކޮށް، ކުރިއެުރވުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިާނޢަތުގެ ޤައުމީ ިސޔާސަތުެގ މަޤްޞަދުތައް  )ނ(  

  ؛ޙާޞިލުކުރުން

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  )ރ(  

ތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮްށ، ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް

ނޑެއް ހައި ޞިނާޢަތުގެ އެންމެ ކަންކަން ރާަވއި ހިންގާެނ އޮނިގަ

 އަދި  ؛އެކުަލވާލުން

ގެ ޤައުީމ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން، ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަން މި )ބ(   

 ގެ އުނިކޭޝަން ކުރުމަށާއި، ޓެލެކޮމިޙާޞިލުސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދުތަްއ 

ކަންކަން ާރވަިއ، ހިންގުމުގެ ބާރު، ހަިއ ޞިނާޢަތުގެ އެންމެ

 ން.އަށް ލިބިދިނު "ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް"

 ދެވަނަ ބައި 

 ދޫކުރުން  ލައިސަންސް 

ލައިސަންސް ބޭނުންވާ 

 ކަންކަން 
ސެއް ނުވަަތ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ދޫކުރާ ޞައްޙަ ލަިއސަން އެްއވެސް މީހަކު، މި (ހ)  .3

 ،ވަގުތީ ހުއްަދއެއް ނުވަތަ ޚާއްޞަ އިސްތިސްާނއެއް ިލބިގެން މެނުވީ

 .ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ކަްނކަމުން ކުރެ ކަމެއް ކޮްށގެންނުވާނެެއވެ

 ،ންވެރިކަުމގަިއ ބެހެްއޓުކު މިލް ،ަލތެއްސީގެ އެްއވެސް ވަވަރކް ނެޓް (1)   

 ؛ބޭނުންކުރުން  ން، ނުވަތަހިންގު

 ؛ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން (2)   

ން އަުތގައި ބެެހއްޓު ޓް،އިޕްމަންކުއި  ގެކޮމިއުނިޭކޝަން ރޭޑިއޯ (3)   

 ނުވަތަ  ؛ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ
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 ނުވަތަ ރޭޑިއޯ  ގެއެްއވެސް ބާވަެތއްގެ ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަން  (4)   

، ންމަށް ހުށަހެޅުއިޕްމަންޓެއްގެ ވިޔަފާރިކުރުކު އި ގެކޮމިއުނިކޭޝަން 

ރާްއޖެއަށް ، ން ިވޔަފާރިކުރުމަށްޓަަކއި އަުތގައި ބެހެއްޓު، ންވިްއކު

 .ާރއްޖެއިން އެކްސްޕޯުޓކުރުންނުވަތަ ، ންއިމްޕޯޓުކުރު

ވެއްޖެނަމަ، ކަުމގެ ުކޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި، އާ ޚިާލފު( ހ)މާއްދާގެ  މި (ށ)    

ވުރެ ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށް ( މިލިއަންފަސް ) 5,000,000/-އެމީހަކު 

 އަިދ އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިގެންެވއެެވ.  ،ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުޖޫރިމަނާ ންޢަދަދަކު

 ހިނާގ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ދުވަހުގެ ބަަޔކަްށ  ޚިލާފުވެ އާ މާއްދާ އެ

 ންރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކު( އްަލއްކައެ) 100,000/-

 އަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.އޮތޯރިޓީ ،ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުޖޫރިމަނާ

 ހުއްދަ ލައިސަންސާއި 

 ދޫކުރުން 
ލައިސަންްސ ކުރުމަށް  ކަންކަންގަިއވާ ( ހ)ވަނަ މާއްދާެގ  3ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(  .4

ނަޑއަޅާފަިއވާ އުސޫލު  ،ދޫކުރާނީ ަވގުތީ ހުއްދަނުވަތަ  ތަކާ އެްއގޮތަްށ ކަ

 އޮތޯރިޓީންނެވެ.

 )ށ(    

 

އްދަ ދޫކުރުުމގެ އުސޫލުތަާކއި ހު ަލއިސަންސާއި ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ކުރަންވާެނއެވެ.ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢު ،ގަާވއިދުތައް އޮތޯރިޓީން ހަދައި

އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ލައިސަންސް  ،( ގެ ދަށުންހ)ވަނަ މާއްދާގެ  3ޤާނޫނުގެ  މި  .5 ލައިސަންސްގެ ބާވަތްތައް 

 ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.

 އިންިޑވިޖުއަލް ލައިސަންސް: )ހ(  

 ؛ކެރިއަރ ލައިސަންސް  (1)   

 .ސަރވިސް ޕްރޮަވއިޑަރ ަލއިަސންސް (2)   

 ކްލާސް ލައިސަންސް. )ށ(  

ލައިސަންސްަގއި ހިމެނޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ޢާންމު ޠަބީޢަތަށް އުނިކަމެއް  )ހ(  .6 ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް 

ކަންކަާމގުޅޭ ޝަރުޠުަތކެއް އޮތޯރިޓީން  ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން، އަްނނަނިވި

 .ނަޑއެޅިދާނެެއވެކަ

 ؛ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތް  (1)    
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ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަްތތަކުގެ   (2)    

ނޑު   ؛އެންމެ ދަށް ފެންވަރު ކަށަވަުރކޮށްދޭ މިންގަ

 ؛އިންޓަރކަނެކްޝަން   (3)    

 ؛ކުރުން ޞާޙިއް ތައްފެސިލިޓީ  (4)    

 ؛ކޮންޓްރޯލްކުރުން އްހުރަސްތަ  ފިއަރަންސާއިރއިންޓަ  (5)    

 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމާިއ ފަންނީ   (6)    

ނޑުތަކަށް ތަާބވުން  ؛މިންގަ

 އަދާކުރުާމއި، މި ާޤނޫނާއި މަްސއޫލިްއަޔތުތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  (7)    

ނޑައަާޅ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުތަާކއި،  މި އޮތޯރިޓީން ކަ

ނޑުތަާކއިސުލޫކީ  ަގއިޑްަލއިްނތަކަށް  ،އެންގުންތަާކއި ،މިންގަ

 ؛ތަބާވުން

 ؛ޔުނިވަރސަލް ސަރވިްސގެ ިޒންމާ  (8)    

 ؛ޓެސްޓްކުރުން ،ލަތްތައް ބަލަިއ، ފާސްކޮށް ސީވަ  (9)     

 ؛ލުތައްސޫފައިސާާއއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންުގޅޭ ޢަމަލީ އު  (10)    

 ؛ދިނުންލޫމާތު ފޯރުކޮށްޢުއޮތޯރިޓީއަށް މަ  (11)    

 ؛ަތކާއި އަގު ކޮްނޓްރޯލްކުރުންޚިދުމަތުގެ އަގު  (12)    

 ؛ކް ވިލަރެސްކުރުންވަރނެޓް  (13)    

 ؛ސިއްރުކުރުން ލޫމާތުޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢު  (14)    

 ؛ޚިދުމަތްތަކާއި އުެފއްދުންތައް ެއއްކުުރން ގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން   (15)    

 ސްއަޅާ ޢަމަލުތަާކއި ވިޔަާފރީގައި ވިޔަފާީރގެ ވާދަވެރިކަމަށް ުހރަ  (16)    

 ؛ފު މުޢާމަލާތްތައް ހުއްޓުަވއި މަނާކުރުންޞާހިންގޭ ބޭއިން

މެްއގަިއ ހުރި ޤާޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ިވޔަފާރީގައި ނުފޫުޒގަދަ މަ  (17)    

 ؛ލިބިފައިވާ ފަރާުތގެ ޢަމަލުތައް ތަންޒީމުކުރުން ލައިސަންސް
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 ؛ލުކުރުން ހުއްޓުވުންލައިސަންސް އެހެން ފަރާތަކަްށ ބަދަ  (18)    

 ؛ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ތަބާވުން  (19)    

 ؛ށް ބޭނުންާވ ކަްނކަންޓަކް ރޯލްައއުވަރށާއި ނެޓް ނަކެޕިޓަލައިޭޒޝަ  (20)    

 އަދި

 ކަންކަން.ޕަރފޯމަންސް ބޮންޑާބެހޭ   (21)    

ޝަރުޠުތަކަށް  ގެ ލައިސަންސް 

 އުނިއިތުރު ގެނައުން 
ލުކުރުުމގެ ޠިކަށް އުނިއިތުރު ެގނެސް ނުވަތަ ބާޠަޝަރު ލައިސަންސްަގއި ހިމެނިފަިއވާ   .7

ަކނަޑއެޅޭ މިގޮތުން ަލިއސަންސްތަކުަގއި . އަށް ިލބިގެންެވއެވެއޮތޯރިޓީ  ،އިޚްތިޔާރު

ޢާންމު ކުރަންާވނީ ލައިސަންސްގެ އުނިއިތުރު ެގނެސް ނުވަތަ ބާޠިލު ޝަރުޠުތަކަށް

 ނެވެ.ޠަބީޢަތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން

ކް ވަރޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ އެްއެވސް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ުނވަތަ ނެޓް  )ހ(  .8 އެކްސްކްލޫސިވް ލައިސަންސް 

އް ދިނުމަށް ސެފެސިލިޓީއެއް ޤާއިުމކުރުމަށް އެކްސްކްލޫިސވް ލައިަސން

ނަޑއެޅޭނީ، އެކަަމކީ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން ާދއިރާެގ ވާަދވެރިކަމަށް ނޭދެޭވ  ގެކަ

ަކމަށްވެފައި އަދި ެއކަމަކީ ަޤުއމީ މަޞްލަޙަތަށް  ކަެމއް ނެއަސަރެްއ ނުކުރާ

 ،ކަމެއް ކަމަްށވާަނމަ، ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ބޭނުންތެރި

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަެށވެ

އެއިރެްއގެ ޙާލަތަށް ، މަށްފަހުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ހުއްަދ ލިޔުމަކުން ހޯދު )ށ(   

ކްލޫިސްވ ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަަކށް އުނިއިތުރު ރިޢާޔަތްކޮށް، އެްކސް

ނުމުގެ ގެނެސް، ބަދަލުކޮްށ، އުވާަލއި، ުނވަތަ އިތުރު ޝަރުުޠތައް ހިމެ

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބެގންވެެއވެ. ،އިޚްތިޔާރު

އިންޑިވިޖުއަލް ލައިސަންސް 

ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުން 

 ކުރުން ބާޠިލު 

މެދުވެރިާވ ހިނދު، ލައިސަންްސ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުެރ ޙާލަތެއް  )ހ(  .9

 ،ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އޮތޯިރޓީން ލިޔުމަކުން ނޯޓިްސ ދިނުމަށްފަހު

 .ކުެރވިދާނެެއވެ ބާޠިލުނުވަތަ  ހިފަހައްޓައިއިންިޑވިޖުއަލް ލައިސަންެސއް 

އިންިޑވިޖުއަލް ލައިސަްންސ ލިބޭ ފަރާތުން ދައްަކންޖެހޭ   (1)   

 ؛ފައިސާެއއް ނުދެއްކުން

އިންޑިވިޖުއަްލ  ،ސް ލިބިފައިާވ ފަރާތުންލައިސަން  (2)   

ނޑައަޅާަފއިވާ ޝަރު  ؛ޚިލާފުވުންކާ ޠަ ލައިސަންސެްއގައި ކަ
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 މި ޤާނޫނާ، ނުވަތަ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން،   (3)   

އެހެން ޤާނޫނަކާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަާކ، ނުވަތަ 

 ނުވަތަ  ؛ވުންފުޚިލާ

 ެއްއގޮތްވާ  ކާަޓރު އަންގާ އެންގުމަ އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ މިނިސް  (4)   

 .ގޮތުގެމަތިން، ަލއިސަންސް ިލބިފައިވާ ފަރާތުން ޢަމަލުނުކުރުން

ނޑަނާޅާ )ށ(   ހިނދަކު، ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ  ހާއޮތޯރިޓީން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ކުރިކަން ބާޠިލުނުވަތަ  ހިފެހެއްޓިކަންފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިަސންސް 

ނޯޓިްސ  ފެށޭނީ، އެ ށް ޢަމަލުކުރަންހަފޮނުވާ ނޯޓި ަގއިންއެފަރާތަށް އަ

 .ދުވަސް ފަހުންނެވެ( ސާދަ) 14ފޮނުވޭ ތާރީޚުގެ 

ކުެރޭވ އިންިޑވިޖުއަލް ބާޠިލުނުވަތަ  ހިފެހެއްޓޭގެ ދަށުން ( ހ) ގެމާއްދާ މި )ނ(  

ލައިސަންސްެގ  ކުރުމުަގއި، އެ ބާޠިލުުމގަިއ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުއް ސެލައިސަން

ނުކުެރވޭ ބަޔަށް އުނިކަްނ ބާޠިލުނުވަތަ  ނުހިފެހެއްޓޭގެ ތެރެއިން، ބައިތަކު 

ުނވަތަ  ހިފެެހއްޓުމުގެލަިއސަންސްގެ ވަކި ަބއެއް  ފަދައިން، އެ ނެނާންނާ

 .އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ ،ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބާޠިލު

ރެވިފައިާވ ކު ބާޠިލުނުވަތަ  ހިފެހެއްޓިފައިވާގެ ދަށުން ( ށ) ގެމާއްދާ މި )ރ(  

ފީ ުނވަތަ  އެ، ލައިސަންސްތަކަށް ަދއްކާފަިއާވ ފީއާިއ އެހެނިހެން ފައިސާ 

 .ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތަށް އަނުބރައެއް ނުލިބޭނެެއވެ

ނޑަނާޅާ )ބ(    މާއްދާގެ  ހިނދަކު، މި ހާއޮތޯރިޓީން ވަިކގޮތަކަށް ކަ

ވަތަ ނު ހިފެހެއްޭޓ ހިނދު،ގެ ދަށުން އިންިޑވިޖުައލް ލައިސަންސެއް ( ށ)

ނުވަތަ އިންޑިވިޖުއަލް ލައިަސންސްގެ މުއްދަތު  ،ކުރެވޭ ހިނދުބާޠިލު

ަގއިާވ ( ށ) އާއި ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  4ޤާނޫނުގެ  ހަމަވުމުން، މި

ކުރެވިަފއިވާ ޙަރަކާތްަތއް  ން ހުއްދަލައިސަންސު އެ ،ކަންކަމުގެ ތެރެއިން

 .ަވގުތުން ހުއްޓާލަްނވާނެެއވެ ،ހިންގުން

ވެއްޖެނަމަ، ކަުމގެ ުކޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި، އާ ޚިާލފު (ބ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  

ރުފިާޔއަްށވުރެ ބޮޑުނޫން ( މިލިއަންއެްއ ) 1,000,000/- އެމީހަކު

 އަިދ އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިގެންެވއެެވ.  ،ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުޖޫރިމަނާ ންޢަދަދަކު

 ކަްށ ހިނާގ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ދުވަހުގެ ބަޔަ  މާއްދާާއ ޚިލާފުވެ އެ

ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ންރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކު( ވިހިހާސް) 20,000/-
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 އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބެގންވެެއވެ. ،އިޚްތިޔާރު

ހެން، އިންޑިވިޖުއަްލ ލައިސަންސެްއ ނެމި މާއްދާއަށް އުނިކަމެއް ނާންނާ )ކ(  

ނުވަތަ  ހިފަހައްަޓންވާނީލިބިފައިވާ ފަރާތެްއގެ ލައިަސންސް، އޮތޯރިޓީން 

ޤާނޫުނގެ ދަށުން އެޅެންހުރި  ގޮތުން މި ކުރަންވާނީ، އިޞްލާޙުުކރުމުގެބާޠިލު

 ނުވަަތ  ،ުނވާނަމަކޮށްފައިލާޙު ޞްފިަޔވަޅުތައް އެުޅމުންވެސް އި ހައިއެންމެ

 ޙާލަތްތަުކގަެއވެ. ތަަކކަށް ނުވާފިޔަވަޅުފިޔަަވޅުތަކަކީ އެކަީށގެންވާ  އެ

އިންޑިވިޖުއަލް ލައިސަންސް 

އޮތޯރިޓީއާ އަނބުރާ 

 ޙަވާލުކުރުން 

 ،ގޮުތގެމަތިން ލައިސަންސްަގއި ބަޔާްނކުރެިވފައިވާ ޝަރުޠުތަާކ ެއއްގޮްތވާ )ހ(  .10

ނަޑއަޅާފައިުނވާނަމަ ކޮންމެ ވަގުތެްއަގއިމެ،  ނުވަތަ އެފަދަ ޝަރުޠުތަކެއް ކަ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާުތން، އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށްފަހު، 

 .ލައިސަންެސއް އަނބުރާ އޮތޯރިޓީއާ ަޙވާލުކުެރވިދާނެެއވެ އިންިޑވިޖުއަލް

ވާ ޮގތުގެމަތިން ލައިސަންސް އަނބުރާ އޮތޯރިޓީއާ ގައި ( ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(   

ވާލުކުެރވުނު ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އޮތޯރިީޓއަށް ލައިަސންސް އަނބުރާ ޙަ

ގަިއ ނުވަތަ ވާލުކުރި ކަމަށް ބަޔާންކުާރ ލިޔުން އޮތޯރިީޓއަށް ފޮނުާވ ާތރީޚުޙަ

ތާރީޚުން  ލިޔުމުަގއި ފަހުގެ ތާރީޚެއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، އެ އެ

 .ފެށިގެންނެވެ

ކްލާސް ލައިސަންެސްއގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠުތަކާއި ެއއަްށ ގެނެވޭ އުނިއިތުރުަތކާިއ،   .11 ކްލާސް ލައިސަންސް 

ޤާނޫނުގެ  ތުން މިގޮބެހޭ ޫދކުުރމާ ަލއިސަންސް ކްލާސް ،ދައި ކްލާސް ލައިސަންްސ އުަފއް

ނަޑއެޅުމަށްފަހު،  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން އަންނަނިވި ކަންކަން ކަ

ނޑައަަޅއި އޮތޯރިޓީްނ  އެކަންަކން .އޮތޯރިޓީން ކްލާސް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިދާނެެއވެ ކަ

ެއކްސްކްލޫިސްވ  ،ދޫކުެރވޭ ކަމަކީ  ކުރަންވާނީ އެ ަލއިސަންސްދޫ  ކްލާސް ލައިސަންސް

އިންޑިވިޖުއަލް ލަިއސަންސެްއ  ނުވަތަ، ސަންސެްއގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭލައި

 ެއވެ.ކަމަކަށް ނުވާނަމަ ބޭނުންވާ

ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހުްނ ލައިސަންްސގެ  ކްލާސް ލައިސަންްސގެ ަޝރުޠު )ހ(   

ނުވަަތ  އްޚިދުމަތްތަ ގެދަށުން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 

 ؛ޓްއިޕްމަންކުއި  ގެޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 އަދި  ؛ކްލާސް ލައިސަންްސގެ ޝަރުުޠތައް )ށ(   

ކްލާސް ލައިސަންެސްއގެ ަދށުން ލައިސަންސެއް ލިިބަގތުމުގެ ޝަރުޠު  )ނ(   

 .މީހެްއގަިއ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ،ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި
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ބެހޭ ކްލާސް ލައިސަންސާ 

 ން އެންގު  މުކޮށް ން ކަންތައް ޢާ 
ލޫމާތު ތަކާބެހޭ މަޢުޠުލައިސަންްސެގ ޝަރު ކްލާސް ލައިސަންސް އުފެއްުދމާއި އަދި އެ  .12

ޢާންމުންނަށް ލިބެން ހުންނާނެ ގޮތަކަށް  ،ތަކަށް ގެނެޭވ ބަދަލުތައްރުޠުއަދި ޝަ

 .ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެއިންތިޒާމުކޮށް، ޢާންމުކޮށް 

 ލައިސަންސް 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
 ޝަރުޠުތައް ހިމެނޭ  އޭގެ ،ަލއިސަންސްތަާކއި ،ފަރާްތތަކާއި ކުެރވޭދޫ ލައިސަންސް  .13

 .ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން ރަޖިސްޓަރީއެއް

 ތިންވަނަ ބައި 

 ކުރުން ލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮންޓްރޯ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އަގު ކަނޑައެޅުމާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން 

 އޮތޯރިީޓގެ  ،ގަވާއިދުތަާކއި ހަދާ ދަށުން ނޫނުގެމި ޤާ ،މި ޤާނޫނާއި )ހ(  .14 ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ޝަރުޠުތަކާ ލައިސަންްސގެ  ،ޤަރާރުތަކާއި

ޢާންމުކޮށް  އަގު  ޚިދުމަުތގެ އެފަރާތުގެ ފަާރތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް

 .ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ 

  ޚިދުމަތްތަކާއި  ށްދޭފޯރުކޮ އެފަރާތުން ،ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ށ(   

 ،ލިޔުމުގައި  ޝާއިޢުުކރާ ބަޔާންކުރުމަށް އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުަތއް 

 .ހިމަނަންވާނެެއވެ ކަންކަން އަންނަނިވި

 ؛ތަފްޞީލު ޚިދުމަތާބެހޭ ފޯރުކޮށްދޭ އެފަރާތުން  (1)   

 ؛އަގުަތއް ވަިކވަކި ޚިދުމަތުގެ  (2)   

 އަދި ؛މުދާ ތަކާއިޚިދުމަތް އެހެނިހެން ދެވޭ ގުޅިގެން ޚިދުމަތާ  (3)   

 .މަޢުލޫމާތުތައް އެހެނިހެން އަންގާ އޮތޯރިޓީން  (4)   

 ަގއި ( ށ) މި ާމއްދާގެ  ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތުން ލައިސަންސް ލިބޭ )ނ(   

 ،ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުގައި  އެފަރާތުގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ފުކުރަންރުތަޢާ ައެގއް ޚިދުމަުތގެ ނުވަތަ ޚިުދމަތެއްާއ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ
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 ނުވަތަ އަގު އެ ޚިދުމަތް  ،ބޭނުންނަމަ ފަރާތުން  ލައިސަންސް ލިބޭ

 .ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ އޮޯތރިޓީން ،ިލޔުމެއް ހުއްދަކުރިކަމުގެ

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ،ހޯދުމަށްފަހު މެނުވީ ލިޔުމަކުން  ުހއްދަ އޮތޯރިޓީގެ )ހ(  .15 (އެއްކުރުން ) ބަންޑްލިންގ

 އެ ޚިދުމަތްތައް ބަންޑަްލކޮށްގެން  ެއއްކޮށް ގުަތއްއަ  ޚިދުމަތްތަކުގެ  އެިކއެކި

 ފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތް ހޯދާ ގޮތަކަށް ނުލިބޭ ައގުތަެކއްަގއި ަވކި ވަކިން

 .ނުވާެނއެވެ ހުށަހަޅައިގެން ފަރާތަކުން އެއްވެސް ދިނުމަށް

ނަޑއަޅާ އުސޫެލއްގެ ދަށުން، ލައިސަންސް )ށ(     ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކަ

 ތެެރއިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ހިމަނަިއގެންދޭ  އަެގްއގައި އްއެ

 ފަރާތަށް  ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ދިނުމަށް ދަށުން ައެގއްގެ  ަވކި ،ޚިދުމަތެއް

 .އެންގިދާނެެއވެ

 އޮތޯރިޓީން ޝަރުަޠކުން ލައިސަންސްގެ ުނަވތަ ޤަރާރަކުން އޮތޯރިޓީގެ )ހ(  .16 ކުރުން ލް ކޮންޓްރޯ އަގު 

ނަޑއަަޅއި، ޔުމުންލި  އަޅާ  ޮއތޯރިޓީން ކުރުމަށްލް ކޮންޓްރޯ ައގު ކަ

 އަގު ނުވަތަ ،ތަބާވުމަށް  ލައިސަްންސ ލިބޭ ފަރާތުން ފިޔަވަޅުތަކަށް

 ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ  ފަރާތަކުން ލިބޭ ލަިއސަންސް ކުރުމަށްޓަކަިއ،ލްކޮންޓްރޯ

 އޮތޯރިޓީން  ،އަގު ނުެނގުމަށް މަދުން ުނވަތަ  ގިނައިން އަގަްށވުރެ

 .އެންގިދާނެެއވެ

 ގެންނަންވާނީ  ބަދަލު ައގަކަށް  ޚިދުމަތުގެ ފަރާުތންދޭ ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ށ(   

ނޑަައާޅފައިވާ ލައިސަންސްަގއި  ފޯމިއުލާއެްއގެ ނުވަތަ  ުއސޫލެއް ކަ

 ނުވަތަ ަގާވއިދަކުން ބަދަލުކުރަންވާނީ އަގު ގޮތަކަށް މިނޫން. މަތިންނެވެ

 ނުވަތަ  ދީ ހުއްދަ  ބަދަލުގެނައުމަށް އެ  ހުއްދަައކުން އޮތޯރިޓީގެ 

 ،އަންގަްނވާނީ އެންގުެމއް އަންގާ އޮތޯރިޓީން މިގޮތުން . އަންގާފަިއވާނަމަެއވެ

ނޑު ތިރީގަިއވާ  .މަްއޗަށް ބިނާކޮށްގެންެނވެ އަސާްސތަކުގެ މަިއގަ

 ވުމާިއ އަދި އަގުަތކެއް ކަުމގައި އިންޞާުފވެރި އަގުަތކަކީ  (1)   

 ައގުތަެކއް ަކމުގައި  ަތފާތުކުރެވިފަިއވާ އެކަީށގެންނުވާ ގޮތެްއގައި

 ؛ނުވުން

ނޑައަޅާަފއިވާ  ގޮުތގައި ޚިދުމަތެްއގެ އަސާސީ  (2)     ޚިދުމަތެއް ކަ

 ހިނގާ ދިނުމަށް އެ ޚިދުމަތެއް، އަގުަތއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ،ފިޔަވައި 

 ސަބްސިޑަިއްޒކުރުން ކްރޮސް ،ނިސްބަތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދަށް
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 ؛ބެހެއްުޓންގޮތަކަށް  މަދުވާ އެންމެ

 ފުރުަޞތުތައް ވާަދވެރި ފަރާތްތަކުގެ އެހެނިހެން  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް  (3)   

 ުނވުން. އަގުތަކަކަށް ހުންނަ ގޮަތކަށް ގެއްލޭފަދަ

 އޮތޯރިޓީން ،ގޮތުގެމަތިން ނާންނާނެ ުއނިކަމެއް އަށް( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(   

 ޝަރުޠުތަުކގެ ުމގެދޫކުރު ލައިސަންސް ނުވަތަ ދަށުން އެންގުމެްއގެ އަންގާ

 ނުވަތަ އަގުތައް ފަރާތުގެ  ލިބިފައިވާ ލަިއސަންސް ،ހިމަނައިގެން  ތެރޭގައި

 ެއްއޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފޯމިއުލާައކާ ވަކި  ބަދަލުކުރަންވާނީ  ޓެރިފްތައް

 .އެްނގިދާނެއެވެ  ފަރާތްތަކަށް ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް ،ކަމުގައި 

 އެކައުންޓިންގގައި 

 ނަ އަން  ޢަމަލުކުރަމުން 

 އުސޫލުތައް 

ނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން )ހ(  .17  އެްއގޮތަށް  އުޫސލަކާ ބަލަހައްޓާނެ ހިސާބު ކަ

 .ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ ހިސާބުތައް ފަރާުތގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

ހިސާބު  ަކނޑަައޅާ އޮތޯރިޓީން ގޮތުގެމަތިން ަގއިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 ގެްނގުޅޭ  ޢާްނމުކޮށް އިރާަގއިދާ  އެަކއުންޓިންގ އުސޫލުަތކަކީ ބަލަހައްޓާ

. ވާްނވާނެެއވެ އުސޫލުަތކަކަށް  ތަޢާރުޟުނުވާ މަބްދައުތަކާ  އުސޫލުތަާކއި

ނޑަައޅާ މިގޮތުން  ތަފާތު ތެރޭަގއި އުސޫލުތަުކގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިސާބު  ކަ

 ައގު އަދި ަޚރަދު ހިނގާ  ާބވަތްތަކަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކަށް

 .ހިމެނިދާނެއެވެ އުސޫލުތައް އެަކއުންޓްކުެރވޭނެ ދަ ގޮތަކަށްއެނގޭނެފަ ވަކިން

 ޯކުޑ ބެލެހެއްޓުމުގައި ރެ ހިސާބުތަުކގެ ފަރާތްތަކުގެ ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ނ(   

 ގަާވއިދެއް  ކޯޑު ބެލެހެއްުޓމުގެރެ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރާނެ

 .އެންގިދާނެެއވެ ރުމަށްޢަމަލުކު އެްއގޮތަށް ަގވާއިދާ  އެ ،ހަދައި އޮތޯރިޓީން

 އެކަން ަގވާއިުދގައި ކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގެރެ ހަދާ ދަށުން ގެ( ނ) މި މާއްދާގެ )ރ(   

 .ަކނޑަެއޅިދާނެެއވެ ތަފްޞީލުަތއް ގޮތުގެ ކުރާނެ

 ފަރާތަކުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް ަގާވިއދުގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޯޑުރެ )ބ(   

ނަޑއަޅާަފއިވާ  ކުރުމަށް  ،ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ެއ ަގވާއިދާ  ،ކަންަކން ކަ

 .ކުރަންވާނެެއވެ ފަރާުތން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

ނޑަެއޅޭ ލަިއސަންސްަގއި ނުވަތަ އެްނގުަމކުން އަްނގާ އޮތޯރިޓީން )ޅ(     ކަ

 ތެެރއިން  ފަރާތްތަކުގެ ލިބިފައިވާ  ލަިއސަންސް ،ޝަރުޠުތަކުން
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 ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުަގދަ ކުަގއިވިޔަފާރިތަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ތަފާތު

 ހިސާބު އެނޭގގޮތަށް ވަކިން ހިސާބުތައް އެިކ ިވޔަފާރީގެ  ،ހިސާބުތައް

 .އެްނގިދާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން ބެލެހެއްޓުމަށް

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ފެސިލިޓީތައް އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރުން 

 ތަންތަނާއި  ޚިދުމަތްދޭ 

 ފާސްކުރުން  ލިޓީތައް ފެސި 
 ފަރާތުން ލިިބފައިވާ ަލއިސަންސް އެްއގޮތަށް ޝަރުޠުތަކާ  ލައިސަންސްގެ  )ހ(  .18

 އެކަީށގެންވާ  އެފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން ،ބެލުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ

 އެފަރާތުގެ ،ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު ިލޔުމަކުން ކުރިން މުއްދަތެއްގެ

 ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ،ކްތަާކއިވަރނެޓް  ޓެެލކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ،އޮފީސްތަކާއި 

 ،ާފސްކުރުމަށްޓަކައި  ބަލައި ވަސީލަތްތައް އަދި އިކުއިޕްމަންޓާއި ބޭނުންކުރާ

 ބަލައި  ،ވަދެ ތަންތަނަށް ޢިމާރާތްތަކާއި ޤާއިމުކުެރވިފަިއވާ  ރާއްޖޭަގއި

 .ފާސްކުރެވިދާނެެއވެ

 ،ކްތަާކއިވަރނެޓް ގެޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ފަރާެތއްގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް )ށ(  

 ވަސީލަތްތައް އަދި  އިކުއިޕްމަންާޓއި ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް

  އެ ަވސީލަތްތަްއ  ނުވަތަ ފާސްކުރުމަށް ތަންތަން ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ 

 ބޭނުންވާނެ  ކުރުމަށް ޓެސްޓްތައް ކުރަންޖެހޭ ބެލުމަށް ރަނގަޅުތޯ

ނަޑއަޅާ އޮތޯރިޓީން ،އިުކއިޕްމަންޓް ނޑުތަކާމި ފަންނީ ކަ ެއްއގޮތްާވ  ންގަ

 ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ޭބނުމަށް އޮތޯރިީޓގެ ގޮތުގެމަތިން

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ

 ،ފާްސކުރަން ބޭނުންވެ ތަެނއް އޮތޯރިޓީން ގަިއވާ ފަަދއިން( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ކު މީހަ ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތް ލިބިފައިވާ ލައިަސންސް އެކަންކުރާ ތަނެްއަގއި

 ،އެދިއްޖެނަމަ އޮތޯރިޓީން  ނޯޓިހާެއކު މުްއދަތެއްގެ އެކަީށގެންވާ ބެހެއްޓުމަށް

 .ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ އެކަން ފަރާުތން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 ،ތަކަކީޓްިއުކއިޕްމަން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ފަރާުތގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް )ރ(  

 ގަާވއިދެްއަގއި ހަދާ  ދަށުން ިމ ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި މި

ނަޑއަޅާފަިއވާ ނޑުަތކަށް ފަންނީ ކަ ނޑުަތކާ  އެފަދަ އަދި ފެތޭ މިންގަ  މިންގަ

 އެކަީށގެންވާ  ،ދެްއކުމަށް ކަމުގައި ތަކެތި ކުރާޓްއޮޕަރޭ  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
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 ފަރާތަށް ލިިބފައިވާ ލައިސަންސް ނޯޓިހަކާެއކު ޮއތޯރިޓީން މުއްދަތެއްގެ 

 .ންގިދާެނއެވެއެ ލިޔުމަކުން

 ކަމަށް ފަރާތުން، ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް ،ބޭނުމަށް ގެ ( ހ) މި މާއްދާގެ )ބ(  

  އަދި . ޭދންވާނެެއވެ މުވަްއޒަފުން އިކުިއޕްމަންޓާއި ޓެސްްޓކުރާ އެކަށޭނަ

 އެްއގޮތަށް އެްނގުްނތަކާ އަންގާ ޮއތޯރިޓީން ދަށުން މި މާއްދާގެ

 .ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 ނުވަތަ ޢިމާރާތްތައް އޮފީސްތަާކއި ަފރާތުގެ ލިބިފައިވާ ސަންސްލައި )ޅ(  

  މި މާއްދާގެ ގޮަތށް އުނދަޫގވާ އޮޕަޭރޝަންތަކަށް ހިންގާ ތަންތަނުގައި

 .ނުވާނެެއވެ ބޭނުންކޮށްގެން ބާރުގެ ލިބޭ އޮތޯރިޓީއަށް ދަށުން ގެ( ހ)

 ތިންވަނަ ބާބު 

 އިންޞާފުވެރި ވާދަވެރިކަމާއި، ވިޔަފާރީގެ ސުލޫކު 

 ވާދަވެިރކަން ިވޔަފާރީގެ  ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ަނޒަރުަގއި އޮތޯރިޓީގެ )ހ(  .19 ޢަމަލުތައް  ޚިލާފު  ވާދަވެރިކަމާ 

 ދަށްކުރުމުގެ  މިންވަރަަކށް އެކަށީގެންުނވާ ވާަދވެިރކަން ނުވަތަ ގެއްުލވާލުމުގެ

 ނުވަތަ ައސަރެއް ެގއްލިދާފަދަ ވާަދވެރިކަން ނުވަތަ މަޤްޞަދުގައި

 ،ކޮށްފާނެކަމެއް އަސަރެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އްލިދާނެ ކަަމށްގެ ވާދަވެިރކަން

 .ކޮށްގެންނުވާެނެއވެ ފަރާްތތަކުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

  މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ  ޢަމަލަކީ ފަާރތުންކުރި ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ށ(  

 އެކަށީގެންނުވާ  ވާދަވެރިަކން ނުވަތަ މަޤްޞަދުގައި ކުރުމުގެ ކަމެއް ފަދަ

 އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރި މަްޤޞަދުގައި ދަށްކުރުމުގެ މިންވަރަކަށް

ނޑަެއޅުމުަގއި ޢަމަލެްއކަން ކުރިމަިތވެދާނެ ކަމެއް  އަންނަނިވި  އޮތޯރިޓީން ކަ

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނެއވެ ކަންކަމަށް

 އުޫސލުތަކާއި  އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންކުރާ  ވިޔަފާީރގައި  (1)   

 ؛މުޞްޠަލަޙުތައް

 ؛ސިފަތައް  ަބއިަނލްއަޤްވާމީ އަސަރުކުރާ ވިޔަފާރިއަށް  (2)   
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 ފަރާތްތަކުގެ  ވާަދވެރި ވިޔަފާީރގައި ސަބަބުން އެ ޢަމަލެއްގެ  (3)   

 ތަމްސީލުކުރާ ވިޔަފާރީަގއި އެފަރާތްތަކުން ،ޢަދަދަށާއި

 ؛އަސަރު ކުރާ ޙިއްޞާތަކަށް

 ހުންނަ  ވަނުމަށް ވިޔަފާރިއަށް ސަބަބުން އެ ޢަމަލެއްގެ  (4)   

 ؛މިްނވަރު އަސަރުކުރާ ތަކަށްހުރަސް

 ފުާޅމިނަށް  ޚިދުމަތް ލިބޭ ވިަޔފާރީގައި ސަބަބުން އެ ޢަމަލުގެ  (5)   

 ؛ކުރާނެ އަސަރު

 ފަރާތްަތކަށާއި ވާދަކުރާ ިވޔަފާރީގައި ސަބަބުން އެ ޢަމަލެއްގެ  (6)    

 ވާދަެވރިކަމާއެކު  ފަރާތްތަކެއް އައިސްފާނެ  ވާދަކުރަން

 .ައަސރު ކުރާނެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް

 ނާންނާނެ  އުނިކަމެއް މަޤްޞަދުތަކަށް ޢާންމު ަގއިވާ ( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ފަރާތުން ިލބިފައިވާ ލައިސަންސް  ާޙލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  ،ގޮތުގެމަތިން

 ޢަމަލެއްކަމުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ގައި( ހ) މި މާއްދާގެ ޢަމަލަކީ ކުރާ

 .ބެލެވޭނެެއވެ

 ލާޒިމުނުކުރާ ޤާނޫނީގޮތުން ވަތަނު ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނީގޮތުން  (1)    

 ސަބަބުން އެއްބަްސވުުމގެ އެ ،އެއްބަްސވުމެއް ބާވަެތއްގެ އެްއވެސް

 ނުވަތަ ެގއްލިދާފަދަ ވާަދވެރިކަން ވިޔަފާީރގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 ދަށްުކރުމުގެ މިންވަަރކަށް ެއކަށީގެންުނވާ ވާދަވެިރކަން

 ައސަރެއް ނުވަތަ ކުރާނެ އަސަރެއް އެފަދަ ނުވަތަ  މަޤްޞަދުގައި

 ނުވަތަ  ،އެއްބަްސވުން ކުރުމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމަށް

 ނުވަތަ ކުރާނެ އަސަެރއް ނުވަތަ މަޤްޞަދެއް ަބޔާންކުރި އިސްވެ

 ކަމެއް ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ ައންނަނިވި ކޮށްފާނެ ގޮތަށް އަސަރެއް

 އެއްބަްސވުން: ކުރުމަށް

 ނުވަތަ  ެއއްެޗްއގެ ވިޔަފާިރއެްއގައި  ގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  )ހހ(     

 ؛ަކނަޑއެޅުން ައގު ޚިދުމަތެއްގެ

 ބަެއއް މާރކެޓްގެ ނުވަތަ މާރކެޓް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ )ށށ(    

 ނުވަތަ ދެފަރާތެއްގެ ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް
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 މެދުގައި  އެފަރާތްތަކުގެ  ،މެުދގައި  ފަރާތްތަކެއްގެ

 ލިބިގަންނަ ތް ޚިދުމަ ނުވަތަ ގޮތުން ޖޯގްރަފިކަލް

 ގާތްކަެމއް ހުރި ،ގޮތުން ބާވަުތގެ ކަސްޓަމަރުންގެ

 ބަހާލައިގެން  އެފަރާތްތަުކެގ މެދުގައި  ފަރާތްތަކަކުން

 ؛ވިޔަފާރިކުރުން

 ވާަދވެރި ކަސްޓަމަރުންނާއި ،ފަރާތްތަކާއި  ސަޕްލައިކުރާ )ނނ(    

 ނުވަތަ  މުދަލެއް މީހަކަށް ،ހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިން ފަރާތްތައް

 ސަޕްލައިކުރުމުން  ނުވަތަ ހޯދުމުން ތެއްޚިދުމަ

 ހުއްުޓވުން. ނުވަތަ މަޙްރޫމްކުރުވުން

 އިކުއިޕްަމންޓެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  މީހަކަށް  (2)    

 ކްެރޑިޓެއް  ެދވޭ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ  ޑިްސކައުންެޓއް ނުވަތަ

 ފައިވާ ލިބި  ލައިސަންސް ،މީހާ ހޯދާ އެ ޚިދުމަތް ،ދިނުމަށް

 ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކުން އެހެން ނުވަތަ ފަރާތުން

 ނުވަތަ  ؛ޝަރުޠުކުރުން ހޯދުން އިުކއިޕްމަންޓެއް

 ނުވަތަ ގޮތަކަށް ނެތިދާފަދަ ވާދަެވރިކަން ަނޒަރުަގއި އޮތޯރިޓީގެ  (3)    

 ،ގޮތަކަށް ދަށްވާނެ ވާދަވެރިކަން މިންވަރަކަށް  އެކަީށގެންނުވާ

 ބޭއިްނޞާފު ނުވަތަ ދިނުން އިމްތިޔާެޒއް ީށގެންނުވާއެކަ މީހަކަށް

 .ލިބިގަތުން ަފރާތުން މީހެއްގެ އެހެން ޢިނާޔަތެއް

 ބާރުތައް  ލިބިދޭ އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން ާމއްދާގެ ވަނަ 19 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .20 ފަރާތް  ނުފޫޒުގަދަ  ވިޔަފާރީގައި 

 ހިނގާ  ގައިިވޔަފާރިއެއް  ެޓލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ، ގޮތުގެމަތިން އުނިނުވާނެ

 މިންވަރަކަށް  އެކަީށގެންނުވާ ވާަދވެރިކަން ނުވަތަ ނެތިކޮށްލާފަދަ ވާދަވެިރކަން

 ކަމެއް  އަސަުރކޮށްފާނެ ުނވަތަ ައސަރުކުރާ ނޭދެވޭ ެއކަމަށް ނުވަތަ ދަށްކުރާ

 ލައިސަންސް  ެއޅުމަށް ފިަޔވަޅު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަްނކަން ހުއްޓުވުމަށާއި

 އޮތޯރިޓީން ފަރާތްތަކަށް ނުފޫޒުގަދަ ރެއިންތެ ފަރާތްތަކުގެ ލިބިފައިވާ

 .އެންގިދާނެެއވެ

 މި ޤާނޫނުގެ  ،އެްނގުންތައް  އަްނގާ އޮތޯރިޓީން ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 .ނުވާނެެއވެ ތަޢާރުޟުވެގެން މަޤްޞަދުތަކާ
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 ،ބޭނުމަށް މާއްދާަތކުގެ އެހެން ިމ ޤާނޫނުގެ އާއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ފަރާތެއްކަމަށް ނުފޫުޒގަދަ  ތެެރއިން ފަާރތްތަކުގެ ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް

 މީގެ) ޢަމަލަކަށް އެހެން ފަރާތެްއގެ ކުރުމުގައި  ކަެމއް ބޭނުން އޭނާ ،ބަލާނީ

 ވާދަކޮށްފާނެ ތަނުަގއި އޮތް ކުިރއަށް ،ފަރާތްތަކާއި ވާދަކުރާ އޭާނއާ ތެރޭގައި

 އެކަެމއް ހިލުމެއްނެތިޖެ( ގޮތުން ހިމެނޭ ކަސްޓަމަުރން އަދި ފަރާތްތަކާއި

 .ފަރާތަކަށެވެ ހުރި ަގއި ޓްމާރކެ ބާރު ކުރެވޭނެފަދަ

 ނުވަތަ  ަފރާތެއްކަން ނުފޫޒުގަދަ ިވޔަފާރީަގއި ފަރާތަކީ ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ރ(  

ނަޑއެޅުުމގައި ނޫންކަން އޮޯތރިޓީއަށް ފެންނަ  ،ކަންކަމަށާއި  ައންނަނިވި ކަ

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން ކަންކަމަށް އެހެނިހެން

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މާރކެޓް ަފރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް  (1)    

 ؛މިންވަރު

ނޑައެޅުާމއި އަގު ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް  (2)     އެހެނިހެން ،ކަ

 ހުރަހަކާ ނުލައި ވާދަެވރި ފަރާތްތަކުގެ ނިންމުމުގައި ކަންކަން

 އަދި  ؛މިންވަރު ބިފައިވާލި ބާރު ތަންފީުޛކުރުމަށް އެކަމެއް

ހިމެނޭ  ލޯޔަލްޓީ  ބްރޭންޑްގެ ،ތަފާތުކަާމއި ޕްރޮޑަކްޓުގެ  (3)   

 ިވޔަފާިރއަކަށް ެޓލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ކަމާބެހޭ ،ގޮތުގެމަތިން

 .ހުރަސްތައް ވަނުމަށްހުރި

 ނުފޫޒުގަދަ  ވިޔަފާރީގައި 

 އެހެން  ފަރާތުން 

 ކަންކުރުމުގައި  ފަރާތްތަކާމެދު 

 ން ނުގެންގުޅު  ތަފާތު 

  )ނ( ގަިއވާ މި މާއްާދގެ  ާއއި( ހ) ާމްއދާގެ ވަނަ 19 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .21

 ލިބިފައިވާ ލައިަސންސް، ަދތިނުވާނެ ގޮުތގެމަތިން ހިންގުމަށް އޮޕަރޭޝަންތައް

 ނުފޫޒުގަދަ ވިޔަފާީރަގއި ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ

 މުދާ  ނުވަތަ ޚިދުމަތް ގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ފަރާތަކުން މަޤާމެއްގައި ހުރި

 އަގާ މުދަލުގެ ވިއްކާ  ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ  އެފަރާތުން ފަރާތްތަކާމެދު  ހޯދާ

 ގެންުގޅޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތެއް އެފަދަ ނުވަތަ ގުިޅގެން

 ނަަމވެސް . ނުވާެނއެވެ ގެންގުެޅގެން ތަފާތުކުރުންތަކެއް ޝަރުޠުތަކުަގއި

 ޚިދުމަތް  ަފރާތަށް އެދޭ ތަށްޚިދުމަ ތަފާތުކުރުންަތކަކީ  އަުގގެ

، ތަފާތުކުރުމެއްނަމަ އެކަީށގެންވާ، ޚަރަދަށް ބަލައި ހިނގާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

 .ނާޅައެވެ  ހުރަހެއް މި މާއްދާ، ގެްނގުުޅމަކަށް ތަފާތުކުރުމެއް އެފަދަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 339 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 18 

  އަދި  ،ނާންނާނެ ގޮތުެގމަތިން އުނިކަމެއް އަށް( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 ވަނަ  26 މި ޤާނޫނުގެ އަދި ،އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން އާ( ނ) މި މާއްދާގެ

 ،ގޮުތގެމަތިން ދަތިނުވާނެ  ހިންގުމަށް ކަްނކަން ަގއިވާ ( ހ) މާއްދާގެ

 މުދަލެއް ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ،ހޯދައި މުދަލެއް  ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް

 ށް ޢާންމުންނަ މުދަލެއް ުނވަތަ ޚިދުމަތެއް ،ފަރާތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޢާންމުންނަށް

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ކުރުމުގައިތްމުޢާމަލާ ފަރާތަކާއި  ފޯރުވައިނުދޭ

 ތަފާތުކުރުންތަކެއް ފަރާތުން ހުރި މަާޤމެއްަގއި ނުފޫުޒގަދަ ވިޔަފާީރގައި

 .ނުވާެނއެވެ  ގެންގުެޅގެން

 އެފަދަ  މަނާކުރެވެނީ ކަންކަން ފަދަ ގަިއވާ( ށ) އާއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ނޭދެވޭ ވަދާެވރިކަމަށް ިވޔަފާރީގެ ލެކޮިމުއނިކޭޝަންގެޓެ ސަބަބުން ކަމެއްގެ

 .ޙާލަތްތަުކގަެއވެ ޤަބޫލުކުރެވޭ އޮޯތރިޓީއަށް ކަމަށް ކޮށްފާނެ އަސަރެއް

 ވިޔަފާރި  ނުވަތަ  މަރޖްކުރުން 

 އެއްކޮށްލުން 
 ކުންފުންޏެއްގެ  ،ނަމަވެސް ނުސީދާކޮށް ނުވަތަ ސީދާކޮށް މީހަކު އެްއވެސް )ހ(  .22

 މުދަލެއް މީހެއްގެ ެއްއވެސް ނުވަތަ ،ހޯދައިގެން ޞާެއއްޙިއް ރައުސްމާލަކުން

 ހޯދައިގަތުމަކީ ނުވަތަ  ގަތުމަކީ އެހެން ވިޔަާފރިއެއް ،ހޯދައިގެން

 ުކޑަވެދާނެ  ނުވަތަ ުކޑަވާނެ  ވާދަވެިރކަން ވިޔަފާީރގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 .ކޮްށގެންނުާވނެއެވެ އެކަން ކަމެއްނަމަ

 ސަބަބުން ހޯދައިގަުތމުގެ ނުވަތަ ގަނެލުމުން ެއއްވިޔަފާރި އެހެން މީހަކު )ށ(   

 ތޯނެކޮށްފާ އަަސރެއް ނޭދެވޭ  ވަާދވެރިކަމަށް ިވޔަފާީރގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެ އަކުުރގައި  ،ބޭނުމަށް ގެ( ހ) މި މާއްާދގެ ،ބެލުމުގައި

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ ކަންކަމަށް އަންނަނިވި  އިތުރަށް ކަންކަމުގެ

 ؛ހުރަސްތައް ހުރި ވަނުުމގައި  ތެރެއަށް ވިޔަފާީރގެ  (1)    

 ؛މިންވަރު ކޮންސެންޓްރޭޓްވެަފިއވާ މާރކެޓް  (2)   

 ؛މިންވަރު ބާރުހުރި ވާދަުކރާނެ އިދިކޮޅަށް މާރކެޓްގައި  (3)   

 ،ސަަބބުން ވިޔަފާީރގެ ހޯދައިގަންނަ ނުވަތަ ގަނެލާ އެމީހަކު  (4)   

 ސިފައެއްަގއި ދާއިމީ މިންވަރަށް އެކަީށގެްނނުވާ އަގުަތއް ވިޔަފާީރގެ

މިްނވަރުތަްއ  ފައިދާގެ ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް މަތިކުރަމުން

 ؛މިންވަރު ލިއްބައިދޭ ާބރު ގެންދިއުމަށްއިތުރުކުރަމުން 
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 ބޭނުންކުރާނެ ބަދަލުގައި ިޚދުމަތްތަކުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ވާދަކުެރވޭ  (5)   

 މިންވަރާއި  ންހުރިލިބެ ވިޔަފާީރގައި ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ތަކެތި

 ؛މިންވަރު ބެލެވޭ ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް އަދި

 ވިޔަފާރީގެ މިގޮތުން. ބަދަލުވަމުންދާ މިންވަރު މާޙައުލު ވިޔަފާީރގެ  (6)   

 ތަެކއްާޗއި ލިބެންހުރި ،އުފެއްދުންތެިރކަމާއި ،ކުރިއެރުމާއި 

 ؛ތަފާތުކަން ޚިދުމަތްތަކުގެ

 ،ސަަބބުން ވިޔަފާީރގެ ނަހޯދައިގަން ނުވަތަ ގަނެލާ އެމީހަކު  (7)   

 ނެތިދިއުމުގެ  ފަރާެތއް ވާދަކުރާ ވަރުގަަދއަށް މާރކެޓްގައި 

 ؛މިންވަރު އޮތް ފުރުޞަތު

 ،ެއއްކޮްށލާއިރު ދެ ކުންފުނި މަަސއްަކތްކުރާ އެއް ާދއިރާެއްއގައި  (8)   

 .ޠަީބޢަތު މިންވަރާއި އެްއކޮށްލުމުގެ

 ސަބަބުން އެ ޢަމަލެއްގެ ،ޢަމަލަކީ ކުރާ ންފަރާތު  ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ހ(  .23 ހުއްދަ ދިނުން 

 އެކަށީގެންުނވާ  ވާދަވެިރކަން އޮންނަ ވިޔަާފރީގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 ކުޑަވެގެން އެ ވާދަވެރިަކން  ނުވަތަ ،ކުަޑވެގެންދާނެ މިންވަރަކަށް

 މާއްދާައކާ އެްއެވސްމި ޤާނޫނުގެ  ،ޢަމަލެއްކަުމން ހިނގައިދާނެފަދަ

 ލައިސަންސް ކުިރން ކުރުމުގެ ޢަމަލެއް އެ ،އްނަމަޢަމަލެ ޚިލާފުވެދާނެ

 .އެދެވިދާނެއެވެ  ހޯދުމަށް ހުއްދަ އޮތޯރިޓީގެ  ފަރާތުން ލިބިފައިވާ

 ލައިސަންސް  ،ގޮތުގެމަތިން ޚިލާފުނުވާނެ މާއްާދައކާ އެއްވެސް މި ބާބުގެ )ށ(   

 އެފަރާތަށް ހުއްަދއެއް ޢަމަލުކުރުމުގެ އެދިފައިވާ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ

 އޮތޯރިޓީއަށް  އޮްތކަމަށް ަމޞްލަޙަތެއް ޤައުމީ ނުމުގައިދި

 އެ ޢަމަލުކުރުމުގެ  ،ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ަލއިަސންސް ،ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ

 .ދެވިދާެނެއވެ އޮތޯރިޓީން ،ހުއްދަ

 ުހއްދަ ،ކުރިން ހުއްދަދިނުމުގެ  ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ަގއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(   

 ކަންކަން  ކުރަްނޖެހޭނެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހު

 އޮތޯރިޓީން ހުށަހެޅުަމށް ،ތައްޔާުރކޮށް ލިޔުމެއް  ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ 

 .އެންގިދާނެެއވެ ފަރާަތށް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް
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 ހުއްދަދެވިފަިއވާ  ހުއްދަތަާކއި ދެވިފައިވާ ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ރ(   

ރަޖިސްޓަރީ  އެ އޮތޯރިޓީން  ،ލިޔެ ސްޓަރީއެްއގައި ރަޖި އެނގޭނެހެން ކަންކަން

 .ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ

ޙީލަތް  މަކަރާއި  އޮޅުވާލުމާއި 

 ހެދުން 
 ޚިދުމަތެއް  އެފަދަ ނުވަތަ ހޯދުމުގައި  މުދަލެއް  ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  .24

 މަތެއްޚިދު ނުވަތަ އެ މުަދލެއް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުދަލެއް ނުވަތަ

 ،ސްއަ ކުރުމުގަިއވި ިއޝްތިހާރު ނުވަތަ ާމރކެޓްކުރުމުަގއި ނުވަތަ ކުރިއެުރވުމުަގއި

 ،ޢަމަލެއް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހަދާކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޙީލަތް މަކަާރއި ނުވަތަ އޮޅުވާަލއި

 .ކޮށްގެންުނވާނެެއވެ ފަރާަތކުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 ވަނަ 21 ވަނަ މާއްދާއާިއ، 19، ވަނަ މާއްދާާއއި 14 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .25 ބަދަލުދިނުން 

 ޝަރުޠަކާ ލައިސަންސްގެ ނުވަތަ، ސަަބބުން ޚިލާފުވުމުގެ މާއްދާއާ

 އެންގިފަިއވާ  ުގޅިެގން މާއްދާތަކާ އެ ނުވަތަ، ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ

 އެކަމުގެ ، ލިބިްއޖެނަމަ ގެއްލުެމއް މީހަކަށް ސަބަުބން ޚިލާފުވުމުގެ  އެންގުމަކާ 

 ފަރާތަށް  ގެއްުލންދިން އަދަބެއް ެއކަށޭނަ އެނޫންވެސް ނުވަތަ ހޯދުމަށް ބަދަލު

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ މީހާއަށް ލިބުނު ގެއްލުން ލިބިދިނުމަށް

ވަނަ  21ވަނަ މާއްދާއާިއ،  19، ވަނަ މާއްދާާއއި 14 މި ޤާނޫނުގެ )ށ(   

 އަކާ ެއއިން މާއްދާ ނުވަތަ، ޚިލާފުވީތާ ަކމަކާ ަޙވާލާދީފަިއވާ މާއްދާގައި

)ތިނެއް(  3 ކުރާތާ ޖޫރިމަނާ އެފަރާތެއް އޮތޯރިޓީން ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ

 ހުށައެއް  ހުަށހެޅުމެއް ެއއްވެސް ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ، ފަހުން އަހަރު

 .ނޭޅޭނެއެވެ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީގެ އެންގުންތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް 

 ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް 

 އަންގާ  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތްތަކަށް 

 އެންގުންތައް 

 ލިބިފައިވާ  ލައިަސންސް ،ާޙޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން އަންނަނިވި )ހ(  .26

 .އެންގިދާެނއެވެ އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރުމަށް ވަިކގޮތަކަށް ފަރާތްތަކުން

ަރނގަޅު  ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދެވޭ ޢާންމުންނަށް  (1)    

 ؛ބެުލން ފޯރުކޮށްެދވޭތޯ ގޮތެްއގައި ނިވިދެމެހެއްޓެ ފެންވަރެްއގައި
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 ފަންނީގޮުތންނާއި ހިންގުމުަގއި ވަސީަލތްތައް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (2)   

 ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ  ކަންކަން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސަލާމަތީގޮތުން

 ؛ބެލުން

 ހަމަހަމަކަމާއި  ިވޔަފާރީަގއި ،ގޮތެްއގެމަތިން ޚިލާފުނުވާ މި މާއްދާއާ  (3)   

 ލިބިފައިވާ  ލަިއސަންސް މިންގަނޑެއް ސުލޫކީ ހަރުދަނާ

 ؛ބެލުން  ގެންގުޅޭތޯ ފަރާތްތަކުން

 އޮޯތރިޓީގެ  ުނވަތަ ،ކުރުމުގައި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ އޮތޯރިޓީން  (4)   

 މަޞްލަޙަތެއް ޢާންމު ނުވަތަ ،ބޭނުންކުރުމުަގއި ބާރުތައް

 އެންގުންތައް. އަންގަންޖެހޭ ކޮންމެހެން އޮތްކަމެްއގައި

 އެްއވެސް އެންގުން މި ޤާނޫނުގެ އަންގާ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(   

 .ނުވާނެެއވެ ތަޢާރުޟުވެގެން  މަޤްޞަދުތަކާ މި ޤާނޫނުގެ ުނވަތަ މާއްދާއަކާ

 ކަމެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަންގާ އެންގުުމގައި ދަށުން  ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ކުރުމަށް  ވަިކގޮތަކަށް އްކަމެ  ާބވަތުގެ ކަމަކާގުޅޭ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ

 އޮތޯރިޓީން ފަާރތަށް ލިބިފައިވާ ލަިއސަންސް ނުކުރުމަށް ނުވަތަ

 .އެންގިދާނެެއވެ

 އަވަހަކަށް ީވެއންމެ އަންގާ އެންގުމަށް ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ރ(  

 އަދި. ަކނަޑއެިޅދާނެއެވެ ެއ އެންގުުމގައި  ،ފެށުމަށް ޢަމަލުކުރަން

 .ބާޠިލުކުރެިވދާނެއެވެ އެ އެްނގުން ހިނދެްއގައި ފެނިއްޖެ އޮތޯރިޓީއަށް

 އެންގުމެއް  ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ދަށުން  ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ބ(  

 ދިނުމަކީ ނޯޓިހެއް ދެވިދާނެއެެވ. ނޯޓިހެއް އެފަރާތަށް  ،ކުރިން އެންގުުމގެ

 ނިވި އަންނަ ،ފެންނަނަމަ އޮތޯރިޓީއަށް ަކމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަެމއް

 .ފޮނުވަންވާނެެއވެ އެފަރާތަށް ނޯޓިހެއް އޮތޯރިޓީން  ބަޔާންކޮށް ކަންކަން

 އެ އެްނގުމަށް ،އެންގުމާއި  ހުށަހަޅާ އޮތޯރިޓީން  (1)    

 އަދި ؛ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަން

 އިތުރު ނުވަތަ ،ިއޢުތިރާޟްކުރާނަމަ އެްނގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  (2)    

 ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ރާޟެއްއިޢުތި އެފަދަ ،ހުށަހަޅާނަމަ ޚިޔާލެއް

ނޑައަޅާަފިއވާ ހުށަހެޅުމަށް ނޑަައާޅފައިވާ ،ަބޔާންކޮށް ވަގުތު ކަ  ކަ
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 އިޢުތިރާޟުތަކަށް ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހަޅާ ވަގުުތަގއި

 .ރިޢާޔަތްކުރާނެކަން

 ލައިސަންސް އެްނގުންތަކަށް  އަންގާ  އޮތޯިރޓީން ދަށުން މި މާއްދާގެ )ޅ(   

 އެްއގޮތަށް އެ އެްނުގންތަކާ ،މަތްތެރިކޮށް ހިތައިޙުރު ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 ،އެހީތެރިވެ ޢަމަލީގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނަށް )ހ(  .27 ގައިޑްލައިންތައް 

މި ޤާނޫނުގެ  ،ޙާލަތެްއަގއި  ފެނިއްޖެ އޮޯތރިޓީއަށް ،ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 މަގުދަްއކައިދޭ  މަށްޓަކައި ސޭހަކުރުފަ މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުން

 ހެދިދާނެއެވެ. ގަިއޑްލައިންތަެކއް

 ނުވަތަ  މާއްދާއަކާ  ެއއްވެސް  މި ޤާނޫނުގެ ،ގަިއޑްލައިންަތއް ހަދާ އޮތޯރިޓީން )ށ(   

 .ނުވާެނެއވެ ތަޢާރުޟުވެގެން މަޤްޞަދުތަކާ މި ޤާނޫނުގެ

 ިއޑްލައިންތަެކއްގަ ަބޔާންކުރުމަށް ކުރާނެގޮތް ކަންކަން  އަންނަނިވި މިގޮތުން )ނ(   

 .ހެދިދާނެއެވެ

 ދޫކުރާ އޮތޯރިޓީން ،ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރާ އޮތޯރިޓީން  (1)    

 އުސޫުލތަކާއި  ގެންުގޅޭނެ އެފަރާތުން ދޫކުރުުމގައި ލައިސަންސްތައް

ނޑުތަާކއި  ލާ ބަ އޮތޯރިޓީން  ދޫކުރުމުގައި ަލއިސަްނސް ،މިންގަ

ނޑުތަާކއި  ދޫކުުރމުގައި  ސަންސްަލއި އަދި އުސޫލުތަާކއި  މިންގަ

 ؛ކަންކަން އިތުރު ލާބަ

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އެހެނިހެން ވަސީލަތްަތކާއި  ކްވަރނެޓް  (2)   

 ؛ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ހިންގުމުަގއި  ތައްޓްއިުކއިޕްމަން

 ؛ކަންކަން ދިނުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (3)   

 ޓެލެކޮިމއުނިޭކޝަންގެ ުނވަތަ ހިންުގމުގައި ވަސީލަތެއް  ނެޓްވަރކް  (4)   

 އިސްވެ  ނުވަތަ ،ކަންކަން ކުަރންޖެހޭ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް

 ؛ދެ ކަންތައް ބުނެވުނު

 ެއއްެޗއް އެއްެވސް ބޭނުންކުރާ ދާއިރާަގއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (5)   

 އެްއޗެްއގެ  ނުވަތަ ،ފަރުމާކޮށް ،އުފައްަދއި ،ބޭނުންކޮށް

 ؛ތްހުންނަންޖެހޭ ގޮ ޕަރފޯމަންސް
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ކަމަކާބެހޭ  އިންޓަރފިއަރ ކޮށްފާނެ ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިޭކޝަނަކަށް  (6)   

 ؛ކަންކަން

ނޑަެއޅުމާއި ފްރީކުއެންސީ  (7)     ވިލަރެްސކުރުން. ފްރީކުއެންސީ ކަ

 ޢާންމުކޮށް  އޮތޯިރޓީން ގައިޑްލައިންތައް ހަދާ އޮތޯރިޓީން  ދަށުން މި މާއްދާގެ )ރ(   

 .ޮފނުވަންވާނެެއވެ މިނިސްޓަރަށް ކޮީޕއެއް އެ ަގއިޑްަލއިންަތކުގެ ،ޝާއިޢުކޮށް

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި އަސާސީ އުސޫލުތައް 

 ސުލޫކީ  ޞިނާޢަތުގެ 

 އެކަށައަޅައި، މިންގަނޑުތައް 

 ތަރައްޤީކުރުން 

 ޞިނާޢަތު ޓެލެކޮމިއުިނކޭަޝންގެ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ހ(  .28

 މާއްދާތަކަށް މި ޤާޫނނުގެ  ،ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  ތަމްސީލުކުރާ

 ސުލޫކީ  ޞިާނޢަތުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ގެންުގޅެންޖެހޭ ޢަމަލުކުރުމުގައި

ނޑުތަެކއް  އެކުލަވާލައި  މިޮގތުން. ތަރައްޤީކުރެވިދާނެެއވެ އެކުަލވާލައި  މިންގަ

ނޑުަތކަކީ ތަރައްޤީކުރާ ގަާވއިދަާކ،  ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،މިންގަ

 މަޤްޞަދުތަކާ ޤާނޫުނގެ މި  ނުވަތަ ،މާއްދާއަކާ  އެްއވެސް މި ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ

ނޑުތަަކކަށް  ތަޢާރުޟުވާ ނޑުތަުކގެ އެ އަދި. ވެގެންނުވާެނއެވެ މިންގަ  މިންގަ

 .ފޮުނވަންވާެނއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް ކޮޕީ

 ޞިނާޢަތު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ރާތަކީފަ  ުނވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ )ށ(   

  އޮތޯރިޓީން ،ހިނދެްއަގއި ފެނިއްޖެ ޮއތޯރިޓީއަށް ފަރާތެއްކަމަށް ތަމްސީލުކުރާ

 އަންނަނިވި  ނޯޓިހަކުން ދެވޭ ލިޔުމުން ަފރާތަކަށް ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާައކަށް

 .އެެދވިދާނެެއވެ ނުވަތަ ،ގައި އަން  ކުރަން ކަންކަން

 ސުލޫކީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޙަރަކާްތތަކުަގއި ޝަްނގެޓެލެކޮމިއުނިކޭ  (1)    

ނެޑއް ތައްޔާުރކުރުން  ދިއަ ؛މިންގަ

ނޑައަޅާަފއިވާ ނޯޓިހުގައި  (2)      މިންަގނޑުގެ  ސުލޫކީ މުއްދަތުގައި ކަ

 .ހުށަހެޅުން އޮތޯރިީޓއަށް ކޮޕީއެއް
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 ސުލޫކީ  ޞިނާޢަތުގެ 

 އޮތޯރިޓީގައި  މިންގަނޑުތައް 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ނޑުަތކުަގއި ލޫކީސު ޞިނާޢަތުގެ  .29   ،ފުރިހަމަވާނަމަ ކަންކަން އަންނަނިވި  މިންގަ

ނޑުތައް ސުލޫކީ އެ ނޑުަތކަށް ،ރަޖިސްަޓރީކޮށް ރަސްމީކޮށް އޮޯތރިޓީގައި މިންގަ  އެ މިންގަ

 .ދެވިދާނެއެވެ އޮތޯރިީޓން ހުއްދަ ޢަމަލުކުރުމުގެ

ނޑު ސުލޫކީ )ހ(     ފަރާތަކީ ުނވަތަ ޖަމްޢިއްޔާައކީ ެއުކލަވާލި މިންގަ

 ނުވަތަ ފަރާތެްއކަމަށް ތަމްސީލުކުރާ ޞިާނޢަތު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 ؛ޤަބޫލުކުރެވުން އޮތޯރިީޓައށް ޖަމްޢިއްޔާއެްއކަމަށް

ނޑު ސުލޫކީ )ށ(    ތަރައްޤީކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއިން އެކުަލވާލި  މިންގަ

ނޑު  ކެްއގެ ފަރާތްތަ ގިނަ ޞިނާޢަުތގެ އެީއ ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންގެ މިންގަ

 ؛ކަމުަގއިވުން  މިންގަނޑެއް ފުދޭ ސުލޫކީ ބޭނުމަށް

ނޑު ސުލޫކީ )ނ(   ނުޑގެ  ފަރާތުން  ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ެއކުލަވާލި  މިންގަ   އެ މިންގަ

 އަދި  ؛ހުށަހެޅުން އޮތޯރިީޓއަށް ކޮޕީއެއް

ނުޑގައި ސުލޫކީ )ރ(     ހިންގުމުަގއި އިންތިޒާުމކޮށް ކަންކަން ހިެމނިފައިވާ މިންގަ

 ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ މަޤްޞަދުތަކާއި މި ޤާނޫނުގެ ނާއިމި ޤާނޫ

ނޑު  ސުޫލކީ އަދި ،ނެތްކަމާއި ތަޢާރުޟުާވކަމެއް  ގަާވއިދުތަކާ  މިންގަ

ނޑުގެ  ސުޫލކީ ެއކުލަވާލި ،ފަރާތުން ނުަވތަ ޖަމްޢިއްާޔއިން އެކުަލވާލި  މިންގަ

 ވާ ަބއިވެރި  ޞިނާޢަތުގައި ޢާންމުންނާއި ،ާޝއިޢުކޮށް ދެލިކޮޕީއެއް

ނޑުަތއް ފަރާތްތަކުން ނޑުތަކަށް  ،މުޠާލިޢާކޮށް ،ބަލައި އެ މިންގަ  އެ މިންގަ

 ހުށަހެޅުމަށް ިޚޔާލުތައް އިޞްލާޙުތަކާއި ފެންނަ އެފަރާތްތަކަށް ގެންނަން

 .ޤަޫބލުކުރެވުން އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިީދފައިވާ ކަމަށް ފުރުޞަތެއް އެކަީށގެންވާ

 ރަސްމީކޮށް 

 ސުލޫކީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑުތަކާ 

 ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުން 

 ހުއްދަދީފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ރަޖިސްޓަރީކޮށް ރަސްީމކޮށް އޮތޯރިޓީަގއި )ހ(  .30

 ޞިނާޢަތުގައި  މިންަގނޑަކާ ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  ސުލޫކީ ޞިނާޢަތުގެ

 ކީ ސުލޫ ފަރާތަށް އެ ޚިލާފުވީ ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ފަރާތަކުން ބައިވެިރވެފަިއވާ

ނޑާ  އިންޒާެރއް ރަްސމީ އޮތޯރިޓީން ،ަގއިއަން ޚިލާފުުނވުމަށް މިންގަ

 .ދެވިދާނެއެވެ 

ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އޮތޯރިޓީން ައންގާ އެްނގުމަާކ  (ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

  އެްއގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ބަލައި އެފަރާެތއް 

 ން ފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުޫނން ޢަދަދަކުރު (އެއް މިލިއަން) 1,000,000/-

މާއްާދއާ  ައދި އެކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ޖޫރިމަނާ
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 ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ުނވަތަ ުދވަހުގެ ަބޔަކަްށ  ޚިލާފުވެ

ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ންރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކު( ވިހިހާސް) 20,000/-

 ޓީއަށް ލިިބެގންވެެއވެ.އޮތޯރި ،އިޚްތިޔާރު

 ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

 މިންގަނޑުތައް  ޞިނާޢަތުގެ 
ނެޑއް  ޞިނާޢަތުގެ ލިޔުމަކުން ޮއތޯރިޓީގެ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި )ހ(  .31  މިންގަ

ނަޑއަަޅއި  ޞިނާޢަތުގެ  ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަންގެ އެ މިްނަގނޑަކީ  ،ކަ

 ލިބިފައިވާ ލައިަސންސް ،އެ ބައިވެރިން  އަދި ،ހިންގޭ  މައްޗަށް ބައިވެރިްނގެ

 ޞިނާޢަތުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ހިންގާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަރާތްތައް

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ކަންކަމުަގއި ހައިއެންމެ އެ ޙަރަކާތްތަާކގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކާއި

ނެޑއް ޞިނާޢަތުގެ  .ހަމަޖެއްސިދާނެެއވެ ކަުމގައި މިންގަ

 ގޮތުެގމަތިން  ިއވާގަ( ށ) ާމއްދާގެ ވަނަ 35 މި ޤާނޫނުގެ  (1)    

، ޢަމަލުނުުކރުން އެދުމަކަށް ނުވަތަ އެްނގުމަކަށް  އަްނގާ އޮތޯރިޓީން

ނޑު  ސުލޫކީ ޞިނާޢަތުގެ ެއކަމާ ގުިޅގެން ނުވަތަ  މިްނގަ

 ހުއްދަދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ރަސްމީކޮށް

 ުނވަތަ  ؛އިންކާރުކުރުން

 ަނމަވެސް  ،ިއވާރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަ ރަސްމީކޮށް އޮތޯރިޓީަގއި  (2)    

 އެކަށީގެންވާ  މުޖްތަމަޢަށް މިންަގނަޑކީ އެ ސުލޫކީ

ނެޑްއކަމަށް ސުލޫކީ ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ސަލާމަތްތެރިކަމެއް  މިްނގަ

ނޑުން އެ ސުލޫކީ  ނުވަތަ  އިންތިޒާމުކުރަން މިންގަ

 އިްނތިޒާމު ފެްނވަރަކަށް އެކަީށގެންވާ ކަންކަން ޤަޞްދުކުރެވިފަިއވާ

ނޑު އެ ސުލޫކީ  ،ކުރުމުގައި   ނުކުޅެދިފަިއވާކަމަށް  މިންގަ

 ޤަބޫލުކުެރވުން. އޮތޯރިޓީއަށް

ނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން ގެ ަދށުން( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(     ޞިނާޢަތުގެ ކަ

ނޑަކީ   މުޖްތަމަޢަށް  ގުޭޅގޮުތން މައްސަލަތަަކކާ ުނވަތަ މައްސަަލއަކާ މިންގަ

 ނުވަތަ ލައަކާމައްސަ ނުވަތަ ،ހޯދައިދިނުމަށް ސަލާމަތްތެރިކަން  އެކަީށގެންވާ

 ބައިވެރިްނގެ  ޞިނާޢަތުގެ  ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ގުިޅގެން މައްސަލަތަކަކާ

 ޢަމަލުތައް ބައިވެރިްނގެ ުއޅޭ ދާިއރާގައި ކަމާގުޅޭ ތެރެއިން

ނޑައަޅަންޖެހޭ ކޮންެމހެން ތަންޒީމުކުރުމަށްޓަކައި ނެޑއްކަމަށް ކަ  މިންގަ

ނެޑއްކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް  .ންވާެނއެވެވާ މިންގަ
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 މިންގަނޑުތަކަށް  ޞިނާޢަތުގެ 

 ގެނައުމާއި  އުނިއިތުރު 

 ބާޠިލުކުރުން 

 އެކަށީގެްނވާ މުޖްތަމަޢަށް  ގުޭޅގޮތުން މައްސަލަތަކަކާ ުނވަތަ މައްސަލައަކާ  .32

 ޞިނާޢަތުގެ  ޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ނުވަތަ ،ހޯދައިދިނުމަށް ސަލާމަތްތެރިކަން

 ޢަމަލުތައް ބައިވެރިންގެ އުޅޭ  ރާަގއިދާއި ަކމާގުޅޭ ތެރެއިން ބައިވެރިްނގެ

ނޑަކަްށ  ޞިނާޢަތުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންޒީމުކުރުމަށް، އޮތޯރިޓީަގއި މިންގަ

 އޮތޯރިޓީއަށް  ބާޠިލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ނުވަތަ ގެންަނންޖެހޭކަމަށް އުނިއިތުރު ކޮންމެހެން

ނަޑަކށް ލިޔުމަކުން އޮތޯރިީޓގެ ،ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ އަދި  ގެނެސް އުނިއިތުރު އެ މިންގަ

 .ލިބިގެންވެެއވެ އޮތޯރިޓީައށް ބާރު ބާޠިލުކުރުމުގެ

 މިންގަނޑުތަކާ  ޞިނާޢަތުގެ 

 ޢަމަލުކުރުން  އެއްގޮތަށް 
ންެގ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަ މިންަގނޑުތަަކކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާަޢތުގެ )ހ(  .33

 ަގއި ދާއިާރެއއް ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ތެރެއިން ބަިއވެރިންގެ  ޞިނާޢަތުގެ

 ރަސްމީކޮށް ދަށުން މި ބާބުގެ ،ހިންގޭ  ަމއްޗަށް ބަިއވެރިންގެ ޙަރަކާތްތެރިވާ

 ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ،މިންަގނެޑއްނަމަ ހުއްދަދެވިަފއިވާ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް

ނޑާ ،ަބއިވެރިން  ޙަރަކާތްތެރިވާ އެ ާދއިރާެއއްަގއި  ޞިނާޢަތުގެ  އެ މިންގަ

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ އެްއގޮތަށް

ނޑައަާޅފައިވާ ދަށުން މި ބާބުގެ )ށ(    ނޑަކާ ޞިނާޢަތުގެ ކަ  ެއއްވެސް  މިންގަ

 އިންޒާެރއް ަރސްމީ އޮތޯރިޓީން އެފަރާތަކަށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ފަރާތަކުން

 .ލިބިގެންވެެއވެ އޮތޯރިީޓައށް އިޚްތިޔާރު ދިނުމުގެ

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 އިންޓަރކަނެކްޓްކުރުން 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ން އިންޓަރކަނެކްޝަ 

 އިންޓަރކަނެކްޝަނެއްގައި 

 ކަންކަން  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 
 ފަރާތަކުން  ޚިުދމަތްދޭ ނުވަތަ ކެރިއަެރއް ،އަްނގައިފިނަމަ އޮތޯރިޓީން )ހ(  .34

 އެފަރާތުގެ  ޚިދުމަތްތަކާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ފޯރުކޮށްދޭ އެފަރާތުން

 ގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ބަލަހައްޓާ އެަފރާތުން ނުވަތަ މިލްކުގަިއވާ

 ކްަތކާވަރނެޓް ޚިދުމަތްތަާކއި  ަފރާތްތަކުގެ އެހެން ކްަތއްވަރނެޓް

  ތެޭރގައި  ފަރާްތތަކުގެ އިންޓަރކަނެކްްޓކުރެވޭ .އިންޓަރކަނެކްްޓކުރަންވާެނއެވެ
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 ލައިސަންސް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ފަރާތްތަކާއި ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 .ހިމެނެެއވެ ަފރާތްތައްވެސް އިސްތިސްނާކުރެވޭ ހޯދުމަށް

 ައވަހަކަްށ ކުރުމަށާއި ވީހާ ަކންތައް އިންޓަރކަނެކްްޓކުރުމުގެ )ށ(   

 ގޮތަކަށް  އެކަށީގެންވާ ޚަރަދާ ހިނގާ އިންޓަރކަނެކްްޓކުރުމާބެހޭ ކަންކަމަށް

 ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް ައގު ެނގުމަށް އެކަމަށް

 .މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ

 މާއްދާގެ މި ޚިދުމަްތތައް  ަވސީލަތްތަކާއި ނުންވާބޭ އިންޓަރކަނެކްްޓކުރުމަށް )ނ(  

 ޙަވާލާދީފައިވާ  ކަމަށް  ފަރާތްތައް އިންޓަރކަނެްކޓްކުރެވޭ ގައި( ހ)

 ފަރާތްތަކަށް އެހެނިހެން  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 . ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ފަރާުތން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

ނަޑއެިޅގެން އެހެން )ރ(    ބާބުގެ  މި ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު، ކަ

 ެއވަނީ،  އަންނަިނވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަްށ ދީފައި ބޭނުމަށްޓަކައި

 އެ ލަފްޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" އިންޓަރކަނެކްްޓކުރުން"  (1)    

 މެދުގައި  ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ނުވަތަ މެދުގައި  ކްތަެކްއގެވަރނެޓް

 ،މުާއޞަލާތެއް މެދުަގއި މާއްާދތަކެްއގެ ގެ ވަރކްނެޓް ނުވަތަ

 ޤާއިުމކުރެވޭ  ގޮތަށް ފޯރުވައިެދވޭ ިސގްނަލެއް  ނުވަތަ މެސެޖެއް

 ޚިދުމަތަކަށް ުނވަތަ ކަކަށްވަރނެޓް ،ީމގެ ތެރޭަގއި. ގުޅުމަށެވެ

 ނުވަތަ މެދުގައި ކްތަެކްއގެވަރނެޓް ،ގުޅުމާއި  ގުޅާލެވޭ

 ދެމެދު  ޚިދުމަތަކާ ަކކާއި ވަރނެޓް ނުަވތަ މެުދގައި  ޚިދުމަތްތަކެއްގެ

 .ހިމެނެއެވެ  ގުޅާލެވޭ ގުޅުްނވެސް

 ބައިތައް  ހައިއެންމެ ޚިދުމަތުގެ ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" ޚިދުމަތް"  (2)    

 .ހިމެނޭގޮތަށެވެ

 އޮތޯރިޓީން 

 އިންޓަރކަނެކްޝަންގެ 

 ކަނޑައެޅުން  ޝަރުޠުތައް 

 އަންނަނިވި  މެދުގައި ފަރާތްތަކެއްގެ ގިނަ އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ( ދޭއް) 2 )ހ(  .35

 ގޮެތއްގެމަތިން ޚިލާފުނުވާ  އާ( ށ) މި ާމއްދާގެ ،ކުރުމަށް ކަންކަން

ނޑައެިޅދާނެއެވެ އޮތޯރިީޓއަށް ޝަުރޠުތައް އިންޓަރކަނެކްްޓކުރުމުގެ  .ކަ

  ތަކާއިފަރާތް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ދަށުން  މި ޤާނޫނުގެ  (1)    
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 ަފރާތްތަކުގެ  އިސްތިސްނާކުެރވޭ ދަށުން  މި ޤާނޫނު

 ނުވަތަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ ނެޓްވަރކްަތކެއް 

 މެދުގައި ޚިދުމަތްތަކެއްގެ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ 

 ؛އިންޓަރކަނެކްްޓކުރުން

 ވަކި ވަގުެތއްަގއިމެ  ކޮންމެ ،ެއކަށީގެްނވާ  ޓެކްނިކަލްގޮތުން  (2)    

 އިސްިތސްނާ ވަސީލަެތއް ނެޓްވަރކް  ވަކި  ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް

 ނުވަތަ  ވަސީލަތެއް ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންގެ ،ނުވާނެ ގޮެތއްގެމަތިން

 ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަންގެ  ،ޚިދުމަތެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

  ނުވަތަ ހެދުން އިްނޓަރކަނެކްޝަނެއް ބަަޔކާ ނެޓްވަރެކއްގެ

 ؛ހެދުން ގޮަތށް ވަެދވޭ ނެޓްވަރކްަތކަށް އެ

 ދަށުން ގެ( ށ) މި މާއްދާގެ ނުވަތަ ދަށުން ގެ( ހ) އްދާގެމި މާ  (3)    

 ކަންކަން. ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ ޚިދުމަތެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 އޮތޯރިޓީއަށް ޤާއިމުކުުރމަށް ިއންޓަރކަނެކްޝަން ޙާލަތުތަކުަގއި އަންނަނިވި )ށ(   

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ  .ކަ

 ފަރާތަކުން ދޭއެ އިންޓަރކަނެކްޝަން ޤާިއމުކުރުމަށް  (1)    

 ،ތަކުރާރުކޮށް ފަރާތާ ބޭނުންވާ ާޤއިމުކުަރން އިންޓަރކަނެކްޝަން

ކުރުުމންވެސް  މިންވަަރކަްށ މަޝްވަރާ އެކަީށގެންވާ

 ދެފަރާތުން  ޝަރުޠުތަކާމެދު އިންޓަރކަނެކްޝަްނގެ 

 އެަފރާތުން  ،ސަބަބުން ނާދެވުުމގެ އެއްބަްސވުމަކަށް

 އޮތޯިރޓީއަށް އެދި އިންޓަރކަނެކްޝަެނއް ޤާިއމުކުރުމަށް

 ނުވަތަ ؛ހުށަހެޅުމުން

 ނެތް ނަމަވެސް  އެދިފައި  ާޤއިމުކުރުމަށް އިންޓަރކަނެކްޝަެނއް  (2)    

 ފައިދާހުރި  ޢާންމުންނަށް ޤާއިުމކުރުމަކީ އިންޓަރކަނެކްޝަެނއް

މެދުގަިއ  ދެފަރާތުގެ) ޤަބޫލުކުރެވުން. އޮތޯރިޓީއަށް ކަމަށް ކަމެއް

 ެއއްބަސްެވފައިވާ  ބެހޭގޮތުންޤާއިުމކުރުމާ  އިންޓަރކަނެކްޝަެނއް

 ަކނޑަައޅާ  ފިލުވުމުެގގޮތުން ޝަްއކުތައް  ޙާލަތުތަކުގައި 

ނަޑއެޅުން  (ހިމެނޭނެެއވެ. ތެޭރގައި މި މާއްދާގެ ކަ
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ނަޑއެޅުމުގެ އިންޓަރކަނެކްޝަެނއް )ނ(     ލައިސަންސް  ،ތެރޭަގއި ޝަރުޠުތަުކގެ ކަ

 ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ތެރެިއން ފަރާތްތަކުގެ ލިބިފައިވާ

 މާއްދީ ނުވަތަ ފަންނީ އިންޞާފުވެރި އެކަީށެގންވާ ،ފެންނަ އޮތޯރިޓީއަށް

 .ހިމެނިދާނެއެވެ ޝަރުޠުަތކެއް ފައިސާއާބެހޭ ނުވަތަ

ނަޑއަާޅއިރު އޮތޯރިޓީން ޤާިއމުކުރުމަށް އިންޓަރކަނެކްޝަެނއް )ރ(      ،ކަ

 ންނަންވާނީއޮ ބިާނވެފައި  އަގުަތއް އެ އިންޓަރކަނެކްޝަްނގެ 

 ،ބަލައި ޚަރަދުތަކަށް ކަމާބެހޭ ކުރަންޖެހޭ ސަބަުބން އިންޓަރކަނެކްޝަްނގެ

 މިގޮތުން . ަމއްޗަެށވެ އަސާެސއްގެ އިންޞާފުވެރި  އެކަީށގެންވާ

 އެ ޚަރަދުތައް  ޚަރަދުތަކަށާއި ކުރަންޖެހޭ ސަބަުބން އިންޓަރކަނެކްޝަްނގެ

 ތެރެއިން އުޫސލުތަކުގެ އެ ،ބަލައި ުއސޫލުތަކަށް ގެްނގުޅޭ ހިސާބުކުރުމުގައި

 އުސޫެލއް  އިންާޞފުވެރި އެންމެ އެކަީށގެންވާ ކަމާގުޅޭ  ަނޒަރުަގއި އޮތޯރިޓީގެ

 .ލިބިގެްނވެެއވެ އޮތޯިރޓީއަށް ބާރު އިޚްތިޔާރުކުރުުމގެ

 އިންޓަރކަނެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުންތައް 

 ހުށަހެޅުމާއި  އޮތޯރިޓީއަށް 

 ޝާއިޢުކުރުން 

 ،ތެޭރގައި  ުދވަހުގެ( ސާދަ) 14 ހެދޭތާ ވުމެއްއެއްބަސް  އިންޓަރކަނެކްޝަން )ހ(  .36

 ކޮޕީެއއް  އެ އެއްބަްސވުމުގެ ފަރާތްތަކުން ަބއިވެިރވާ އެ ެއއްބަްސވުމުަގއި

 .ފޮނުވަްނވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް

 ،އެއްބަްސވުން އިންޓަރކަނެކްޝަން ، ފުރިހަމަވާނަމަ ކަންކަން އަންނަނިވި )ށ(   

 .ޢުކުރެވިދާެނއެވެޢާންމުކޮށް ޝާއި ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ

 އޮތޯރިޓީއަށް  ހުރިކަމެއް ކަމަށް މަޞްލަޙަތެއް ޢާންމު އެކަމަކީ  (1)    

 އަދި ؛ފެނުން

 ބައިބަިއގެ  އެއްބަސްވުުމގެ ،ކުރިން ޝާއިޢުކުރުމުގެ  އެއްބަްސވުން  (2)    

 ޚިޔާލު ބެހޭގޮތުން ބައިބަޔާ ޝާއިޢުކޮށްގެންުނާވނެ ތެރެއިން

 ބަިއވެރިވާ  މުަގއިއެ ެއއްބަްސވު ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ

 ލެވިފަިއވުން.ވާހުޅު ފަރާތްތަކަށް

އިންޓަރކަނެކްޝަނާބެހޭ 

 ގައިޑްލައިންތައް 
 ފަރާތްތަކާ  ކަމާެބހޭ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް )ހ(  .37

 އިތުބާރުހިފޭ ފަސޭހަކަާމއި އިްނޓަރކަނެކްޝަން ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން ްޑލައިންތަކެއްަގއި ހިންގުމަށްޓަަކއި ގޮތަކަށް  .ކަ
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 ލައިސަންސް ގައިޑްލައިންތަކަށް  ހަދާ ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 ެއއްގޮތަށް  ެއއާ ،ހިތައި ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ

 .ގެންދަންވާނެއެވެ  ޢަމަލުކުރަމުން

 ދެވަނަ ބާބު 

 ވަސީލަތްތައް ޙިއްޞާކުރުން 

 ޙިއްޞާކުރުމުގެ  ލަތްތައް ވަސީ 

 ޒިންމާ 
  އިޤްތިޞާދުކުރުމާ  ،ކުޑަކުރުމަށާއި  ައސަރު ކުރާ ޓަށްއްތިމާވެ )ހ(  .38

 އުސޫލެްއެގގޮތުން ޢާންމު ،ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުތަކުން ޚިލާފު

 އިންޞާފުވެރި ވަސީލަތްތައް  ފަންނީ ނުވަތަ މާއްދީ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ

 ކެިރއަރަށް އަނެއް ެއއް ކެރިއަރ ،އްޞާކުރުމުގައި ޙި މަތިން ޝަރުޠުތަކެްއގެ

 .ދޭންވާނެެއވެ އެއްބާރުލުން

 ނުވަތަ  ަވސީލަތެއް ގެވަރކް ނެޓް ަފރާތަކުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް )ށ(   

 ފަރާތަކާއެކު އެހެން ލިބިފައިވާ ަލއިސަންސް ،ވަސީލަތެއް އެހެނިހެން

 ދެމެދު  ފަރާތާ އެދެވުނު  ފަރާތާއި އެދުނު ،އެދިއްޖެނަމަ ޙިއްޞާކުރުމަށް

 ބޭނުންކުރުމުގެ  ،ޙިއްޞާކުރުމާއި  އެ ވަީސލަތެއް ،މަޝްވަރާކޮށް

 ދެފަރާތުން  ،ލިބޭނެ ގޮތުގެމަތިން ފަރާތަށް އެދެުވނު ބަދަލެއް އިންޞާފުވެރި

 ހުރިހާ  ެވެވންހުރި ައއުމަށް އެއްަބސްވުމަކަށް އިންޞާފުވެރި ރުހޭ

 .ކުަރންވާނެެއވެ ދެފަރާތުންމެ މަސައްކަތެއް

 ފަރާތުން ލިިބފައިވާ ލައިސަންސް ،ތެރޭގައި  ވަސީލަތްތަުކގެ ޙިއްޞާކުރާ )ނ(  

 .ހިމެނިދާނެއެވެ ސަރަަޙއްދެއް  ނުވަތަ ،ިޢމާރާތެއް ނުވަތަ ،ތަނެއް ބޭނުންކުރާ

 ފަރާތްތަކުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް  ޙިއްާޞކުރުމާ ެބހޭގޮތުން ވަސީލަތްތައް  )ރ(  

 ،ނާދެވިއްޖެނަމަ އެއްބަްސވުމަކަށް  ރޭގައިތެ މުއްދަެތއްގެ އެކަީށގެންވާ

 .ކުރެވިދާނެެއވެ ކަންަކން އަންނަނިވި އޮތޯރީޓީއަށް

 ެއނޫން ނުވަތަ ގޮުތގެމަތިން މާއްދާގަިއވާ ވަނަ 39 މި ޤާނޫނުގެ  (1)    

 ؛ަކނަޑއެުޅން ޝަރުޠުތައް ޙިްއޞާުކރުމުގެ ވަސީލަތް، ގޮތަކަށް

 ަކނޑަައޅާ ގޮުތގެމަތިން ަބާޔންކޮށްފައިވާ  ަގއި( ހ) މި މާއްދާގެ  (2)    

، ސަަބބުން ޙިއްޞާކުރުުމގެ އެ ަވސީލަތް، ތެޭރގައި  ޝަރުޠުތަކުގެ
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 ަބދަލެއް އިންޞާފުވެރި ގެްއލުންތަކަށް ލިބޭ ފަރާތަށް އެދެވުނު

ނޑައެުޅން ގޮެތއް ހޯދައިދެވޭނެ  ؛ކަ

 ތެރޭގައި  ބަދަލުގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި( ށ) މި މާއްދާގެ  (3)    

 ނުވަތަ ޙިއްޞާކުރުމަށް ަވސީލަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދިނުމަށް

 އަދި ؛ހިމެނުން ޚަރަދުތައް އިތުރު ހިނގާ ބޭނުންކުރުމަށް

 އުޫސލުތަކުގެ  އެިކއެކި ހިސާބުކުރުމުގެ ޚަރަދު ހިސާބުކުރުމުގަިއ،  (4)    

 ުއސޫލެއް ފެންނަ އޮތޯރިޓީއަށް  އިންޞާުފވެރިކަމަށް  ތެރެއިން

 ކުރުން.ޢަމަލު އެްއޮގތަށް އެ އުސޫލާ ،ޚިޔާރުކޮށް

 އަންނަނިވި ބުނެފައި ެއަވނީ، ކަމަށް "ަވސީލަތް" ބޭނުމަށްޓަކައި  މި ބާބުގެ )ބ(   

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. ކަންކަން

 ،ޮހޅިއާއި  ،ލައިނާއި  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ  ،ވަޔަާރއި ،ކޭބަލާއި  (1)    

 ؛މޭންހޯލް ،ހޮރާއި

ނޑިާއއި ،އެންޓެާނއާއި  ،ޓަވަރާއި   (2)      ؛މާސްޓް ،ދަ

 ވަސީަލތްތައް ރޭިޑޯއ ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ،ޢިމާރާތާއި ،މާއިބި  (3)    

 ؛އިކުއިޕްަމންޓްތައް ހުންނަ ހަރުކޮށްފައި

 ޢިމާރާތުގައި އެކްްސޗޭންޖް ަފރާތުގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް  (4)    

 ވަސީލަްތތަކާއި  ނެޓްވަރކް އެފަރާތުގެ ހުރި ސައިުޓގައި ނުވަތަ

 ދެމެދު  ފަރާތަކާ އެހެން ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް

 ފަރާތުގެ އެދޭ ޤާއިމުކުރަން އިންޓަރކަނެކްޝަެނއް

 ބަލަިއގަންނަ ޙިއްޞާކުރުން ،ބެހެއްޓުމަށް އިުކއިޕްމަންޓްތައް

 އޮތް ަސއިުޓގައި  ނުވަތަ ޢިމާރާތުގައި އެކްްސޗޭންޖް ފަރާތުގެ

 ؛ޖާގަ  މިންވަުރގެ އެކަީށގެންވާ

 ެގންވާއެކަށީ  ޚިދުމަތެއް ނެޓްަވރކްގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (5)    

 ބިލްޑިންގ-އިން އިންސްޓޯލްކުރަންޖެހޭ ފެންވަރެްއގައި ދިނުމަށް

 ޮޕއިންްޓތަކާއި ކޭބަލް ޓްރޭއާއި  ކޭބަލް ،ރައިޒަރްސއާއި 

 އަދި  ؛ތަކެތި އެހެނިހެން އިންސްޓޯލްކުރަންޖެހޭ
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 ފަރާތްތަކަށް ޙިއްާޞކުރާ އެ ވަސީލަތް ،ވަސީލަތް ޙިއްޞާކުރާ  (6)    

 އެ ަވސީލަތް ބޭނުންކުރުމަށް ފެންވަެރްއގައި  އެކަީށގެންވާ

 ސަަރޙައްދަށް ނުވަތަ ތަނަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތަށް ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ

 .ޚިދުމަތްތައް އިތުރު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

 ޙިއްޞާކުރުމަށް  ވަސީލަތްތައް 

 އެންގުން  އޮތޯރިޓީން 
ނޑަައޅާ ޮއތޯރިޓީން ޙާލަތުތަކުަގއި އަންނަނިވި )ހ(  .39  ،ޝަުރޠުތަކެްއގެމަތިން ކަ

 އެފަރާތުގެ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ އެފަރާތުން ފަރާތަކުން ލިބިފައިވާ ސަންސްލައި

 ފަރާތަކާއެކު  އެހެން ލިބިފަިއވާ ަލއިސަންސް ވަސީލަެތއް މިލްކުގަިއވާ

 އެކަްނކަން ނުވަތަ ބަިއވެރިވުމަށް ިޙްއޞާކުރުމުގައި  ނުވަތަ ޙިއްޞާކުރުމަށް

 .ެއންގިދާނެއެވެ  އޮތޯރިޓީން ވިލަރެސްކުރުމަށް

 އެހެން  ލިބިަފއިވާ  ލައިސަންސް ،ފަރާުތން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް  (1)    

 ަވީސލަތެއް މިލްކުަގއިވާ އެފަރާތުގެ ނުވަތަ ،ބޭނުންކުރާ ފަރާތެއް

 ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ ެއަކމާ ބެހޭގޮތުން ،އެދުމުން ޙިއްޞާކުރަން

 މިންަވރަކަށް ެއކަށީގެްނވާ ނަޒަރުަގއި އޮތޯރިޓީގެ ،މަޝްވަރާކުެރވި

 ގޮަތކާމެދު ޙިއްޞާކުރާނެ އެ ވަސީލަތް ކުރުމުންވެސް އްކަތްމަސަ

 ނުވަތަ ؛އެއްބަސްނުެވވުން ދެފަރާތުން

 އޮޯތރިޓީން ކަމަށް ކަެމއް އޮތް މަޞްލަޙަތެއް ންމުޢާ އެކަމަކީ  (2)    

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ކަމަކަްށވުން. ކަ

 އްއެންގުމެ  މަޞްލަޙަތަކަށްޓަކައި ޢާންމު ދަުށން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 އެހެން  ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ލައިސަްނސް ،ކުރިން އެންގުުމގެ

 ހުށަހެޅުމަށް  ޚިޔާލުަތއް ހުށަހެޅުންތަކާއި އެކަމާ ބެހޭގޮުތން ފަރާތްތަކުން

 ނުވަތަ  އޮތް ަކމެއްކަން މަޞްލަޙަތެއް ޢާންމު އެކަމަކީ  ،ފުރުޞަތުދީ

 ހުށަހެޅުންތަކަށް ޚިޔާލުތަާކއި ހުށަހެޅިފައިވާ ނިންމުމުގައި ނޫންކަން

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނެއވެ އޮތޯރިޓީން

  ޙިއްޞާކުރުމަށް ވަސީލަތެއް ސަބަބުން އޮތުމުގެ މަޞްލަޙަތެއް ޢާންމު )ނ(   

 އޮތޯރިޓީން ކަންަކމަށް އަންނަނިވި އެންގުުމގައި ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ

 .ބަލަންވާނެއެވެ 

 ؛ނޫންކަން ނުވަތަ އްކަންަވސީލަތެ' ބޮޓްލްނެކް ' އެ ވަސީލަަތކީ  (1)    
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 އެހެން ވަސީލަތެއް ބޭނުންުކރުމަކީ  ބަދަލުގައި އެ ވަސީލަުތގެ  (2)   

 ފަސޭަހކަމާއެކު ހެދުމަކީ ަވސީލަތެއް އެހެން އެފަދަ ނުވަތަ

 ؛ނޫންކަން ނުވަތަ ކަމެްއކަން ކުރެވިދާނެ

 އެހެން ބޭނުންކުެރވޭނެ ބަދަލުގައި އެ ވަސީލަުތގެ  ފަންނީގޮތުން  (3)   

 ؛ނޫންަކން ނުވަތަ ތްކަންއޮ ގޮތެއް

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް  ފަރާތުން  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  (4)   

 ؛މުހިންމުކަން އެ ަވސީލަތުގެ ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 ިލބިފައިވާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ވެރިފަރާުތން އެ ވަސީލަެތއްގެ  (5)   

 އި މުސްތަޤްަބލުގަ ،ބޭނުމާއި ކުރާ މިހާރު އެ ވަސީލަަތކުން ފަރާތުން

 ޖާގަ އިތުރު  އެ ވަސީލަތުަގއި ،ބަލައި ބޭނުންތަކަށް ކުރާނެ

 ؛ނެތްކަން ނުވަތަ ހުރިކަން

 ަސބަބުން ކުރުމުގެ ގުޅިގެން ފަރާތްތަކެއް ގިނަ ބޭނުން ވަސީލަތުގެ  (6)   

 އިތުރު ދިނުމުގައި ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެްއގައި ޚިދުމަތްތައް

 އަދި  ؛ނޫންކަން ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ބާރެއް

 ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް ،ިޙއްޞާނުޮކށްފިނަމަ އެ ވަސީލަތެއް  (7)   

 ދިމާވާނެ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ ޢާންމުންނަށް  ފަރާތަށާއި

 ހިނގާ އިތުރަށް ސަބަބުން ެއކަމުގެ ފައިދާތަާކއި އުނދަގޫތަާކއި

 ޚަރަދު. ވަގުާތއި

 ވަސީލަތްތައް  ޚިދުމަތްތަކާއި 

 ޑިކްލެއަރކުރުން 
 ހިންގުމަށް ކަްނކަން ބާުބގަިއވާ ެއއްވަނަ ބައިގެ ހަތަރުވަނަ ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .40

 ކް ވަރނެޓް  ުނވަތަ ،ޚިދުމަތެއް ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންގެ  ގޮުތގެމަތިން ދަތިނުވާނެ

 އެހެނިހެން  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ުނވަތަ ވަސީލަތެއް

 ކަމަށް  ަވސީލަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް މުހިންމު ޚިދުމަތަކީ ނުވަތަ ވަސީލަތެއް 

 .ަކނަޑއެޅިދާނެެއވެ  އޮތޯރިޓީއަށް

ނޑަައާޅފައިވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް މުހިންމު ދަށުން މި މާއްދާގެ )ށ(    ޚިދުމަތް ކަ

 މި މާއްދާަގއި (ފަރާތް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް) ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ

 މިގޮތުން  އަދި. އަދާކުރަންވާނެެއވެ ފުރިހަމައަށް ޒިންމާތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ނަޑއެޅޭ  .ހިމެނެންވާނެެއވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ތެޭރަގއި ޒިންމާތަުކގެ ކަ
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 ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް ،އެދޭ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތެއް  (1)   

 ލިޔުމުން  ހޯދުމަށް އެދި ޚިދުމަތް( ފަރާތް ހޯދަންއެދޭ ޚިދުމަތް)

 ،ކުރުމެއް ނެތިތަފާތު އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،ހުށަހެޅުމުން

 ތްޚިދުމަ ޝަރުޠުތަެކްއގެމަތިން ެއކަށީެގންވާ ،އުސޫލަކުން ހަމަހަމަ

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

 ޚިދުމަތް ،ޚިދުމަތް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް މުހިންމު   (2)   

 ފެްނވަރާއި ހިންގުމުގެ ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފަރާތަށް  ހޯދަން އެދޭ

 އޭނާ ފަރާތުން  ރުކޮށްދޭފޯ އެ ޚިދުމަތް ފެންވަރަކީ ފަންނީ

 ެއައށްވުރެ ނުވަތަ ފެންވަރުގެ ލިބިގަންނަ އެ ޚިދުމަތް އަމިއްލައަށް

 ؛ޔަޤީންކުރުން ޚިދުމަތެއްކަން ފޯރުޮކށްދޭ ފެންވަރެްއަގއި ރަނގަޅު

  ދިމާވުމުން  މައްސަލައެއް ޚިުދމަތަށް އިންޓަރކަނެކްްޓކުރެވޭ  (3)   

 އަމިއްލައަށް އޭނާ މަކީނިޒާ ދެނެގަނެ ޙައްލުުކރުމަށްދޭ އެ މައްސަލަ

 ރަނގަޅު ެއއަްށވުރެ ުނވަތަ ެފންވަރުގެ ެއއް ނިޒާމާއި ބޭނުންކުރާ

 ؛ރުންޔަޤީްނކު ނިޒާމެއްތޯ ފެންވަރެްއގެ

 ަވީސލަތްތަކާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ  (4)   

 ؛ހުއްދަދިނުން ޤާއިމުުކރުމުގެ އިންޓަރކަނެކްޝަެނއް

 ިޚދުމަތެއް  ނޑައަޅާަފއިވާ ކަ ޚިދުމަތެއްކަމަށް މުހިންމު  (5)   

 މަޢުލޫމާތު  ބިލްކުރުމާބެހޭ  އެ ޚިދުމަތަށް ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދިނުމާ

 އަދި ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

ނޑައަ ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީން ،އިތުރުންެވސް މީގެ  (6)     ިޚދުމަތް ،ަޅއިކަ

ނޑުަތކާ ޒިންމާތަކާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެްއގޮތަށް  މިންގަ

 ޢަމަލުކުރުން.

 ބައި  ފަސްވަނަ

 ޔުނިވަރސަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ 

 ޚިދުމަތް  ޔުނިވަރސަލް 

 ފަރާތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ 
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތެއް ޔުިނވަރސަލް ކެރިައރުތަކަކަށް ނުވަތަ ކެރިއަރަކަށް   .41

 .އެންގިދާެނއެވެ އޮތޯރިޓީން
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ޚިދުމަތް  ޔުނިވަރސަލް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ 
ނަޑއަޅާ  އޮޯތރިޓީން ،ޒިންމާއަކީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތެއް ރސަލްޔުނިވަ )ހ(  .42  ކަ

ނޑޭ  ައދި އިތުބާރުހުރި ،ރަނގަޅު ފެންވަރު ،ގޮތެްއގެމަތިން  މެދުނުކެ

 ޤަބޫލުކުރާ އޮތޯިރޓީން ،ޚިދުމަތެއް  އަސާސީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮތެްއގައި 

 އެކަށީގެްނވާ  ނަށްއެންމެން ހުރިހާ ސަަރޙައްދުަގއިވާ ާރއްޖޭގެ ،ފެންވަރަކަށް

 .ޒިންމާެއވެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮަތކަށް އިންޞާުފވެރި ،ގޮތެްއގައި 

 ބުނެފައި އެވަީނ،  ޚިދުމަތެއް" ކަމަށް "އަާސސީ ބޭނުމަށް މި ބައިގެ )ށ(   

 އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން  މިނިސްޓަރު ނުވަތަ މިނިސްޓަރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ނޑައަޅާ ށްކަމަ ޚިދުމަތެއް އަާސސީ އޮތޯރިޓީން،  ޚިދުމަތްަތކެވެ. ކަ

ނޑައަާޅ ައސާސީ ޚިދުަމތްތައް އޮތޯރިޓީްނ ( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(   ެގ ދަށުން ކަ

  ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންާވނެއެވެ. ގައިޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އަން

 ޚިދުމަތެއް  ޔުނިވަރސަލް 

 މާލީގޮތުން ދެވޭ އެހީ  ދިނުމަށް 
، ހިންގުމާއި  ފަންޑު ބަޔާންކޮްށފައިވާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 44 މި ޤާނޫނުގެ  .43

 ފޯރުކޮށްދޭ  އެ ޚިދުމަތް، އަދާކުރުމުގައި ޒިންމާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތެއް ޔުނިވަރސަލް

 މާލީގޮތުން ފަރާތްތަކުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް ޚަރަދުތަކުަގއި ކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން

 ަގއިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކު މި، އުސޫލުތައް  ގޮތްތަާކއި  ގޮުތގެ ބައިވެިރވާނެ

 ޤާއިުމކުރެވިދާނެެއވެ. ،އޮތޯރިޓީން އެކަަށއަަޅއި

 ސަރވިސްގެ  ޔުނިވަރސަލް 

 ފަންޑު 
 ުނވަތަ  ކެރިއަރ އުފުލާ ޒިންމާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތެއް  ޔުނިވަރސަލް )ހ(  .44

 ރެވޭޖަމާކު ދަށުން މާއްާދގެ ވަނަ 43 މި ޤާނޫނުގެ، ދިނުމަށް ކެރިއަރުތަކަށް 

 ކުރިން ަޙވާލުުކރުމުގެ ކެރިއަރުތަކާ ނުވަތަ އެ ކެރިއަރާ، އެހީ މާލީ

، ޤާއިމުކޮށް ފަންޑެއް  އޮތޯރިޓީން، ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ރައްކާކޮށް

 .ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ

 ބެލެހެއްޓުމަށް ފަންޑު ޤާއިމުކުރާ ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ އޮތޯރިޓީން )ށ(   

 ތެރެިއން ހޯދިދާނެއެވެ.ފަންޑުގެ  ޚަރަދު ހިނގާ

 ހިންގައި ފަންޑު ޤާއިމުކުރާ ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ އޮތޯރިޓީން )ނ(   

 ފަންޑު  މިގޮތުން. ޙަވާުލކުރެވިދާެނއެވެ ފަރާތަކާ އެހެން ބެލެހެއްޓުން

 ހިންގުމުގެ  އެ ަފންޑު، ޙަވާލުކުރާނަމަ އެހެން ފަރާތަކާ ހިންގުމަށް

 .ންވާެނއެވެ ަކނަޑއަޅަ އޮތޯރިޓީން ޝަރުޠުތައް
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  ،ޚިދުމަތްތަކެއްކަމާއި ޮކންކޮން ެއކުލެިވގެންވަނީ ތެރޭގައި ޚިދުމަތްތަކުގެ ޔުނިވަރސަލް  .45 މުރާޖަޢާކުރުން 

 ނިމުމުގެ  އަހަރެއް މާލީ ކޮންމެ  ،ބަޔާންކޮށް ހިނަގމުންދާގޮތް މަސަްއކަތް މި ބައިގެ

 ަރއްޔިތުްނގެ ،ޔާުރކޮށްތައް ރިޕޯެޓއް  އޮތޯރިޓީން ،މުާރޖަޢާކޮށް ޙާލަތު އެއިުރގެ ،ކުރިން

 .ފޮނުވަންވާެނއެވެ މަޖިލީހަށާއި މިނިސްޓަރަށް

 ހަވަނަ ބައި 

 ތައް ޙިމާޔަތްކުރުން ތް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ މުއާޞަލާ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

 ފަރާތަށް  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް 

 ޚިދުމަތް  ދެވޭ 
 އެކަީށގެންވާ  ފަރާތާ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ފަރާުތން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް )ހ(  .46

 ޝަކުވާތަކާ  ކުރާ ފަރާތްތަކުން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ،ކޮށްތްމުޢާމަލާ ގޮތަކަށް

 ފިޔަވަޅުތައް  ެއކަށީގެްނވާ  ަރނގަޅުކުރުމަށް އެކަންކަން ގުިޅގެން

 .އަޅަންވާެނއެވެ 

ވެއްޖެނަމަ، ކަުމގެ ުކޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި، ާލފުޚި އާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 ޢަދަދަކުން  ބޮުޑނޫން ރުފިާޔއަށްވުރެ( އެްއލައްކަ) 100,000/-އެމީހަކު 

 ރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ

 އެންގުެމއްގެ  އަްނގާ އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ޮގތުގައި ޝަރުޠެްއގެ ލައިސަންސްގެ )ނ(   

 ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ،އިގަ ފައިސި

 ލައިސަންސް ،ަކނަޑއެޅުމަށް  އުސޫލެއް ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ  ފަރާތްތަކާމެދު

 .އެންގިދާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ

ނޑުަތކެއް ކަންކަމާބެހޭ އަންނަނިވި )ހ(  .47 މިންގަނޑުތައް  ޕަރފޯމަންސް    ،ހަދައި ފަރާތުން އޮތޯރިީޓގެ ިމންގަ

ނޑުތަކާ  ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ޢަމަލުކުރުމަށް  އެްއގޮަތށް އެ މިންގަ

 .އެންިގދާނެއެވެ އޮތޯރިޓީން ފަރާތްތަކަށް

ނަޑއަޅާފަިއވާ  (1)      ިޚދުމަތް  ،ޚިދުމަތެއް ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންގެ ކަ

 ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާ އެދި ގުަޅއިިދނުމަށް ފަރާތަށް ލިބިގަންނަ

 ؛މުއްދަތު ހިނގާނެ ގުަޅއިިދނުމާދެމެދު އެ ޚިދުމަތް ،ލިބުމާއި
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ނަޑއަޅާފަިއވާ  (2)      ނުވަތަ ބާވަތަކާ ޚިދުމަތުގެ ޓެލެކޮމިއުިނޭކޝަންގެ ކަ

 ހުރިކަމަށް ދަތިތަކެއް ލިބުމުގެ ޚިދުމަތް ުގޅިގެން ބާވަތްތަކަކާ

 ިޚދުމަތް  ،ހުރިކަމަށް ބުނެ މައްަސލައެއް އެނޫންެވސް ނުވަތަ

  ެފށިގެން ަވގުތުން ރިޕޯޓުކުރާ ންފަރާތު ލިބިގަންނަ

 މުއްދަތު. ނަގާނެ ޙައްުލކުރުމަށް އެ މައްސަލަެއއް

ނަޑއެޅޭ ދަށުން މި ބާބުގެ )ށ(    ނޑަކާ ކަ  ލިބިފައިވާ ަލއިަސންސް މިންގަ

 ސަބަބުން ެއކަމުގެ ފަރާތަށް ލިބިގަންނަ ިޚދުމަތް ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ފަރާތަކުން

 ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ސްލައިަސން ބަދަލު ގެއްލުމުގެ  ލިބޭ

 ގޮުތގައި  ބަަދލުގެ، އުސޫާލއި ެގންގުޅޭނެ ލިބިދިނުމުގައި ފަރާތަށް

 ޚިދުމަތް  ނުވަތަ މިންވަރު ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާުތން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 ެއކަންކަން ،ފަރާތަށް ކްރެޑިްޓގެ ގޮުތގައި ެދވިދާނެ މިންަވރާއި ލިބިގަންނަ

ނަޑއަ  ފަރާތުން އޮޯތރިޓީގެ ،ގޮތް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ުނވަތަ  އުސޫލެއް ޅާނެކަ

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ  .ކަ

 ަވގުތެްއގައިމެ ކޮންމެ  މިންަގނޑުތަކަށް  ހެދިފަިއވާ ދަށުން މި ބާބުގެ )ނ(  

ނޑުތައް ނުވަތަ ،އުނިއިތުުރގެނެސް  ،އިޚްތިޔާރު  ބާޠިލުކުރުުމގެ ެއ މިންގަ

 .ލިބިގެްނެވއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް

 ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް 

 މައްސަލަތައް  ފަރާތްތަކާޖެހޭ 

 ޙައްލުކުރުން 

 ޚިދުމަތް އެކަށަައޅާފައިވާ  ދަށުން މި ބާބުގެ ފަރާުތން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ހ(  .48

ނޑާ ނުވަތަ އުސޫލާ ކުރާތް މުޢާމަލާ ފަރާތާ ލިބިގަންނަ  ޚިލާފުވުމުގެ  މިންގަ

 ޚިދުމަތް  ،ޚިދުމަތާއި ވޭދެ ފަރާތަށް ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް  ނުވަތަ ސަބަބުން

 ލިބިގަންނަ  ޚިުދމަތް ކަމެއްގައި ޙިމާޔަތާބެހޭ ލިބިދޭންޖެހޭ ފަރާތަށް ލިބިގަންނަ

  ޙައްލުކުރުުމގައި  ަމއްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ ޝަުކވާަތކާއި ކުރާ ފަރާތްތަކުން

 ބޭނުންކުރުމުގެ  ބާރުަތއް  ލިބިފައިވާ އޮތޯރިޓީއަށް ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ

 .ލިބިެގންވެެއވެ ީޓއަށްއޮތޯރި އިޚްތިޔާރު

 މަސަްއކަތް އެފަާރތުގެ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ށ(   

 ޝަކުވާަތއް އެކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ދޭތެރޭ ގޮތާ ހިންގާ

 ަޝކުވާަތކާ ބެހޭގޮތުން ،ަބލައިގަތުމުަގާއއި ޝަުކވާ ،ކުރުމުގަާއއި

 ފަރާތުން  އޮތޯިރޓީގެ އުސޫލެއް ނުވަތަ އްގޮތްތަކެ ޢަމަލުކުރާނެ

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ  .ކަ
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 ދެވަނަ ބާބު 

 ތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން ތް ތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި މުއާޞަލާ ތް މުއާޞަލާ 

 ސިއްރު  މުއާޞަލާތްތަކުގެ 

 ޒިންމާ  ހިފެހެއްޓުމުގެ 
ފަރާތްަތއް ހިމެނޭގޮތުން  ދޫކުރެވިފަިއވާ އޮތޯރިޓީާއއި ލައިސަންސް  )ހ(  .49

އެފަރާތްތަކުެގ ، ފަރާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާަގއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 ޖެންޓުންނާިއ، އެފަރާތްތަކަށްއޭ ،ުމވަްއޒަފުންނާއި ،އޮފިސަރުންނާއި

 ޓެެލޮކމިއުނިކޭޝަންގެ ،ފަރާތްަތއް މަަސއްކަތްކުރާ އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް

 ގުިޅގެން މަަސއްކަތާ ަވޒީފާގެ އޭނާގެ ތެރޭގައި ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްދޭ

 އެއްެވސް ކަންތައްތަާކުގޅޭ ބަާޔންކުރެވިފަިއވާ ލިބިފައިވާ، ތިރީަގއި

 .ހާމަކޮށްގެންުނވާނެެއވެ ،ލިޔެކިޔުެމއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް

 މުޢާމަލާތަކާބެހޭ އެްއވެސް ހިނގާފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ  (1)    

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ތެރޭގައި މީގެ) އެްއޗެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުން

 އަދި ފަރާތަށް  ފޮނުވަންވީ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު  ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް

 ؛(ހިމެނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ނުފޮނުވިވާ

 ިޚދުމަތް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ،ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް  (2)    

 ނުަވތަ ؛ފަރާތެއް  ރާވާފައިވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ

 މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މުއާޞަލާތު. ޒާތީ މީހެއްގެ  (3)    

އާ ޚިލާފުެވއްޖެ މީހަކު ަވޒީފާއިން ވަިކުކރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

( ވަނަ 1)ގެ  (ހ) ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި މި މާއްދާގެ

ވެއްޖެނަމަ، ކަުމެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ޚިލާފު( ވަނަ ނަްނބަރާ 2ނަންބަރާއި )

 ރުފިޔާއަށްވުރެ ( ެއއްލައްކަ ) 100,000/-އި، ެއކަމެއް ކުރި މީހަކު ބަލަ

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން

ވެްއޖެނަމަ، ކަމުގެ ޚިލާފު ( ވަނަ ނަންބަރ3ާގެ )( ހ) އަދި މި މާއްދާގެ

( މިލިއަން އެއް) 1,000,000/- ބަލައި، ެއކަމެްއ ކުރި މީހަކު ކުޑަބޮޑުމިނަށް

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ

 ލިބިގެންެވއެވެ. 

 ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކުގައި މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް  )ހ(  .50 އިސްތިސްނާ 

ޢުލޫމާތެއް އަދި އެއިން ޙާލަތެްއގަިއ މަ .ހުރަހެއްނާޅައެވެ މި ޤާނޫނު
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ލާފުވީ ކަމަކަްށ ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( އާ ޚި  49ހާމަކުރުމަކުން މި ޤާނޫނުގެ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

 ؛ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ލިބެން  (1)    

ލިޔުމުން އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭގެ ވެރިފަރާތުން   (2)    

 ؛ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު

ރަާކތްތެރިވާ މުވަްއޒަފަކު އެފަދަ އަނެްއ ޙައި ޤާނޫނު ހިންގުމުގަމި   (3)    

މުވަްއޒަފަކަށް އެމީހެްއގެ ވަޒީފާ އަާދކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން 

 ؛ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު

ޮއތޯރިޓީ  ،ލިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދެނީ ނުަވތަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އެ  (4)    

 ނުވަތަ ޓެލެކޮިމއުނިޭކޝަންގެ ފަރާތް ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ޚިދުމަތް

 އޭެޖންޓެއް، މުަވއްޒަެފއް ،ޮއފިސަރެއް ދާއިރާގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް

 ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެީމހެއްގެ ،ންޓްރެކްޓަަރކަށްވެަފއި ކޮ ނުވަތަ

 ؛މަޢުލޫމާތަކަށްވުން ފޯރުކޮށްދޭ އަދާކުރުުމަގއި ވާޖިބުތައް ވަޒީާފގެ

 ށްދިނުމުގައިފޯރުކޮ ޚިދުމަތް  ފަރާތުން ދޫކުރެވިފަިއވާ ލައިސަންސް  (5)    

 ،މަޢުލޫމާތެއް ފަރާތަކާ ގުޭޅގޮތުން ލިބިފައިވާ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް

 ނެޓްވަރކް  ނުވަތަ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފަިއވާ  އެފަރާތަކަށް

 ؛ހާމަކުރުން ބޭނުމަށް ފެސިލިޓީގެ

ޖިނާއީ ކުށެއް ހުއްުޓވުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެްއގެ ތަްޙޤީޤަށް   (6)    

މުެރއްގެ ދަށުން، ނުވަތަ ޤާޫނނުގަިއ ބޭނުންވެގެން، ކޯުޓގެ އަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުގެ ބާރު  ކަ

 ؛ލިބިފައިވާ އިދާާރއަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާާވ ޙާލަތެއްގަިއ، ކޯުޓގެ އަުމރެއްެގ   (7)    

ނޑައަޅާަފއިވާ ގޮ ތުގެަމތިން، ދަށުން، ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކަ

 ؛ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

 ޤާނޫނަކާ  ފޯރުކޮށްދެނީ ލިޔުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު  ފޯރުކޮށްދޭ  (8)    

 ؛ކަމުގަިއވުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮުތން އެްއގޮތަށް
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 ؛މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތެއްަގއި ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު  (9)    

ވަތަ މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިެދއްަގއި މި ޤާނޫނުގައި ނު  (10)    

ނޑަައާޅފައިވާ  ނުވަތަ ލައިސަންްސގެ ޝަރުޠުތަކުަގއި ކަ

 ؛ގޮތުގެމަތިން، އޮތޯރިޓީއަށް ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

 ނުވަތަ މީހެއްގެ  އެހެން ،ލިޔުމަކީ ނުަވތަ މަޢުލޫމާތަކީ ފޯރުކޮށްދެވޭ  (11)    

 އެފަދަ ،ަޗކަށްވަނީނަމަެއއް އެުކލެވޭ މަޢުލޫމާތު ބައެްއގެ

 ފޯުރކޮށްދީ ބަޔަކަށް އެހެން ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް

 ؛ލިބިފައިވުން ހުއްދަ ބޭނުންކުރުމުގެ

ދައުލަތުގެ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މަިއ ހިމެނުމަށް  ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި  (12)    

 ؛ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތުއިދާރާއަށް 

ގެ ސަރުކާާރ ދެމެދު ދިވެހި ސަރުކާރާިއ ބޭރު ޤައުމެއް   (13)    

ސޮއިކޮށްފަިއވާ ެއއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން، ނުވަތަ ދިވެހިރާްއޖެއިން 

ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެްއގެ ދަށުން 

 ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު.

 ހަތްވަނަ ބައި 

 ގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން ވަރކް ބިން ބޭނުންކުރުމާއި ނެޓް 

 ފެސިލިޓީތައް  ނެޓްވަރކް 

 ބެލެހެއްޓުން 
 އިންސްޓޯލްކުރުމަށް  ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމަށް ފެސިލިޓީއެއް ކްވަރނެޓް  ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ  .51

 ފެސިލިޓީއެއް މިފަދަ ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމަށް ފެސިލިޓީތައް ކްވަރއެ ނެޓް ނުވަތަ

 ޓީއެއް ފެސިލި ކްވަރެއ ނެޓް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ހިނދެއްގައި ނައްތާލަންޖެހިއްޖެ

 .އުެޅވިދާނެެއވެ ވަދެ ެކރިއަރަކަށް ،ބިމަކަށް  ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ

 ކުރެވޭ  ބިމުގައި 

 ނެޓްވަރކްގެ  މަސައްކަތަކުން 

 އަސަރުކުރުން  ވަސީލަތަށް 

 ވަސީލަތަކަށް  ގެވަރކް ނެޓް ނުވަތަ ،އިުކއިްޕމަންޓަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ )ހ(  .52

 އެއްެވސް ުގުޅމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގުޅުްނހުރި އެ ވަސީލަތާ ނުވަތަ

 .ޢަމަލެއް ހިންގައިގެންުނވާނެެއވެ ބުރުލެއް އަރާފާނެފަދަ

 ވަސީލަތަކަށް  ނެޓްވަރްކގެ ނުވަތަ ،އިުކއިްޕމަންޓަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ )ށ(   

 އެއްެވސް ުގުޅމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގުޅުްނހުރި އެ ވަސީލަތާ ނުވަތަ
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 ،ހުށަހަޅާނަމަ މީހަކު  އެްއވެސް ކުރުމަށް ަކމެއް ނެއަސަެރއްކޮށްފާ ބާވަތެްއގެ

 .ކުރަންވާނެެއވެ ކަްނކަން އަންނަނިވި އެމީހަކު

 ލިުޔމަކުން ކެިރއަރަށް ަޤޞްދުކުރާކަން ކުރަން މަސައްކަެތއް އެފަދަ  (1)    

 އަދި  ؛ނޯޓިސްދިނުން އަންަގއި

 ގެއެ ބިމު ުނވަތަ ،އެ ބިމުގަިއވާ ކުރުުމގައި  މަސައްކަތް އެފަދަ  (2)    

 ޓެލެކޮިމއުނިޭކޝަންގެ ކައިރީަގއިވާ އެ ބިމުގެ  ނުވަތަ ،މަތީގަިއވާ

 އެއާ  ުނވަތަ  ވަސީލަތަކަށް ނެޓްވަރްކގެ ުނވަތަ ،އިުކއިޕްމަންޓަކަށް

 ގޮތަށް  ނުލިބޭ ެގއްލުމެއް އެްއވެސް އެްއޗަކަށް ގުޅުންހުރި

 ފިޔަވަޅުތައް އެންމެހައި ސަލާމަތީ އެޅެންހުރި  މަސައްކަތްކުރުމަށް

 .އެޅުން

 ލިޔުމުންދޭ ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ (1) ގެ( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(   

 ދުވަސް( ސާދަ) 14 ދުވަހުގެ ފަށާ އެމީހަކު އެ މަސައްކަްތކުރުމަށް، ނޯޓިސް

 ކްރިިޓކަލް ިމގޮތުން ައސަރުކުރާ ވަސީަލތަކީ. ފޮނުވަންވާެނެއވެ ކުރިން

 ކުރިން ނެއް( މަސްދުވަހުގެ)ތި 3 ވާނަމަ ފެސިލިޓީެއއްކަމަށް  ނެޓްވަރކް

 .ނޯޓިސް ފޮނުވަންވާނެެއވެ

 ގެ ( ށ) ިމ މާއްދާގެ، މަސައްކަްތކުރުމުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާަގއި )ރ(  

 އެޅުމުަގއި  ފިޔަަވޅުތައް ސަލާމަތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ (2)

 ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޓެލެ، ސަބަބުން އިހުމާލުވުމުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ

  ނުވަތަ ަވސީލަތަކަށް ނެޓްވަރކްގެ ނުވަތަ އާލާތަކަށް/  އިުކއިޕްމަންޓް

 މަރާމާތުކުރުމަށް  ގެއްލުމެއް ކޮންމެ ލިބޭ އެްއޗަކަށް ގުޅުންހުރި އެ ވަސީލަތާ

 .ދޭންވާނެެއވެ ކެރިއަރަށް ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރި ޚަރަދު ދާ

 ހަދާ  ދަށުން  މި ޤާނޫނުގެ 

 ވާއިދުތައް ގަ  އެހެނިހެން 
 ނުވަތަ  ،ަބއިެވރިވާނަމަ ކެރިއަރ ޙަރަކާތެްއގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މި ބައިގައި )ހ(  .53

 ކަާމގުޅޭ ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ އޮތޯރިޓީަގއި ،ހުށަހަޅާނަމަ ބައިވެިރވާން

ނޑުތަާކއި ޞިނާޢަތުގެ ،ކޯޑުތަާކއި އިންޑަސްޓްީރގެ  މި ޤާނޫނުގެ ،މިންގަ

 ކެރިއަރ ެއްއގޮަތށް ދުތަކާ ަގވާއި އެހެނިހެން ހަދާ ދަށުން

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 339 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 42 

 ކަމާބެހޭ ،ކުރުމަށްޓަކައި ކަންަތއްތައް ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މި ބައިަގއި )ށ(   

 .ހެދިާދނެއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް ގަާވއިދުތައް

 ވެސް( ތަންނޫންތަން ހިކިފަސް) މޫދު "ބިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މި ބައިގައި  .54 މާނަ  ބަހުގެ  ބުނެވޭ  ބިމޭ 

 .ހިމެނޭގޮތުންނެވެ

 އަށްވަނަ ބައި 

 ފަންނީ މިންގަނޑުތައް 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފަންނީ މިންގަނޑުތަކާއި ސެޓްފިކެޓްދިނުން 

 ކަްނކަމާގުޅޭ  އެ ތަެކްއޗާއި ،ކަންކަމާއި  ތަެކއްާޗއި ބަޔާންކުރާ މި މާއްދާގައި )ހ(  .55 

ނޑުތަކާ ފަންނީ ތަބާންާވންޖެހޭ ކުރުމުގައި ކަންކަން  ،ހަމަތައް އިމިންގަ

ނޑައެޅިދާެނެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް ީމގެ ތެޭރގައި އަންަނނިވި ތަެކއްާޗއި  .ކަ

 ަތކާއި ހަމަތައް ހިމެނިދާނެއެވެ.ކަންކަމާގުޅޭ މިންަގނޑު

އިންސްޓޯްލކޮށްދޭ  ތަކެތި ފަރާތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް  (1)    

ްއކާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ އަިދ ވިޔަފާިރކުރާ ފަރާތްތަކުން ވި

 ؛އިކުއިޕްމަންޓް ޓެލެކޮިމއުިނކޭޝަންގެ ބާވަތެއްގެ ހުރިހާ

ހިމެނޭ  ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ  (2)     

 ޓެލެކޮމިއުިނޭކޝަންގެ ބާވަތެްއގެ ހުރިހާ ،ގޮތުގެމަތިން

 ؛ޚިދުމަތްތައް

 ،ނަަމެވސް ނުލައި ަޤޞްދަކާ ުނވަތަ ޤަޞްދުގައި  (3)    

 އިުކއިޕްމަންޓެއްނޫން ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތުގައި ގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 

 ިއކުއިޕްމަްނޓަކަށް ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ އިުކއިޕްމަންޓަކުން އެހެން

 ރޭޑިއޯ  ،ގޮަތކަށް އިންޓަރިފއަރަންސް އަރާނެ  ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ

 އަދި  ؛އުފެުދން ހަކަތަެއއް ފްރީކުއެންސީ
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 ނުވަތަ ކުއިޕްމަންޓަކުންއި ޚިދުމަތްދޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (4)    

 ބޭުނންކުރާ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޚިދުމަތަކުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭަޝންގެ

 އިންޓަރިފއަަރންސް  ިއކުއިޕްމަންޓަކަށް އެހެން އިުކއިޕްމަންޓެއްނޫން

 .އެރުން

ނޑަައޅާ އޮތޯރިޓީން ދަުށން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(    ނޑުތަާކއި ކަ  މިންގަ

 ާޙޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކަމެއް ނުވަތަ ްނކަންކަ އަންނަނިވި ހަމަތަކަކީ

ނަޑއެޅޭ  ވާްނވާނެެއވެ. ހަމަތަކެއްކަމަށް މިންަގނޑުތަަކކާއި ކަ

 ކުިރމަތިވާ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ އާލާތަަކށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (1)    

 މަދުކުރުމަށް  އިންޓަރފިއަރަންސް ރޭޑިއޯ  ކުރިމަތިވެދާނެ ނުވަތަ

 ؛ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ

 ،ހަރުދަނާ ،ޚިދުމަތް ނެޓްަވރކްތަކުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (2)    

 އޮންނަފަދަ  ޔަޤީންކަން ޚިދުމަތަކާމެދު އެފަދަ އަދި ،އިތުބާރުހުރި

 ؛ހިންގުމަށް ގޮތަކަށް

 ނެޓްަވރކްގެ  އެހެނިހެން ނުވަތަ ނެޓްވަރކް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (3)    

 ؛މަށްހިފެހެއްޓު ގެއްުލނަނުދީ އިތުބާރު ވަސީލަތްތަުކގެ

 އެެހނިހެން  ުނވަތަ ނެޓްވަރެކއްގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (4)    

މީހުންނާއި،  ހިްނގާ ވަސީލަތެއް އެ ،ނެޓްވަރެކއްގެ ވަސީލަެތއްަގއި

 މީހުންނާއި،  އަާދކުރާ ވަޒީފާ ވަސީލަަތކާ ގުިޅގެން  އެ

 މީހުންނާއި،  ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތަކުން އެ

 ބާވަތެްއގެ  އެއްެވސް ސަބަބުން ހިންގުމުގެ  ވަސީލަެތއް އެ

 ؛ސަލާމަތަށް ޞިއްޙަތާއި މީހުންގެ ކޮށްފާނެ އަސަރެއް

 ނުވަތަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ިއކުއިްޕމަންޓްތަކަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (5)    

ނުޑތަކަށް  ޤަބޫުލކުރެވޭ ޞިނާަޢތުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  މިްނގަ

 ؛ޔަޤީންކުރުމަށް ތަކެތިކަން ފެތޭ

 ޚާއްޞަ އެމީހުންގެ އަދި ބޭނުންކުރެވޭނެހެން މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ  (6)    

 ލިބެން  އިުކއިޕްމަންޓްތައް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ފުދޭ ބޭނުންތަކަށް

 ؛ޔަޤީންކުރުމަށް ހުރިކަން
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 ނުވަތަ މެދުަގއި ނެޓްވަރެކއްގެ ދެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (7)    

 ނުވަތަ  ދުގައި މެ ވަސީލަެތއްގެ  ނެްޓވަރްކގެ  އެހެންވެސް

 ބޭުނންކުރާ ގުޅާލުމަށް ދެމެދު ޚިދުމަތަކާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 އެއްޗަކަށް  ކަމުދާ ގުޅާލުމަށް ނުޖެހި މައްސަލަެއއް އިުކއިޕްމަންޓަކީ

 ޙާަލތުގައި  ކުއްލި އައި.ޑީ ާއއި ކޯަލރ މިގޮތުން އަދި ހެދުމަށާއި

 ކޮށްދެވޭނެކަންފޯރު ޚިދުމަތްތައް ޚިދުމަްތފަދަ ނަންބަރުތަކުގެ ގުޅާނެ

 ؛ޔަޤީންކުރުމަށް

 ނެްޓވަރކް ނުވަތަ ނެޓްވަރެކއްަގއި، ފަރާތުން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް  (8)    

 އެކަތި އަެނކަްއޗާ ،އިުކއިޕްމަންޓަކީ ބޭނުންކުރާ ފެސިލިޓީއަކަށް

 ؛ޔަޤީންކުރުމަށް މަސަްއކަތްކުެރވޭނެ އެްއޗެްއކަން ގުޅަިއގެން

 ަރނގަޅު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (9)    

 ؛ޔަޤީންކުރުމަށް ލިބިދެވޭނެކަން ޚިދުމަތް ފެންވަރަކަށް

 ކުަރންޖެހޭ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަޤްޞަދުތައް މި ޤާނޫނުގެ  (10)    

 ކުރުމަށް. އެންމެހައި ކަންކަން

 މިންަގނޑުަތކެއް އޮތޯރިޓީން  ބަާޔންކޮށްފައިވާފަދަ ަގއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(   

ނޑަ   ޞިނާޢަތުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  ެއކަމާ ބެހޭގޮތުން ،އަޅަްނވާނީކަ

 މިންވަރަކަށް  އެކަީށގެންވާ  ފަރާތްތަކާއެކު ޙަރަކާތްތެރިވާ

 .މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގަެއވެ

 ،ފަރާތްތަކާއި  ހައިއެންމެ ޙަަރކާތްތެރިވާ ޞިނާޢަތުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ )ރ(  

 ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ ،ތަކުންފަރާތް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

ނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީން ނޑުތަާކއި ފަންނީ ކަ  .ތަބާވާންވާެނއެވެ ހަމަތަކަށް މިންގަ

 އިުކއިޕްމަންޓެއް  އެހެންވެސް  ނުވަތަ ިއކުއިްޕމަންޓެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ )ބ(  

 ގުޅުމަށް  ކެްއގެވަރނެޓް ،ބޭނުންކޮށްގެން ނިޒާމެއް އެހެން އެފަދަ ނުވަތަ

 ފިނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ބަލައި، އެމީހަުކ ކޮށް ޢަމަލެއް ބުރޫއަރާފަދަ

 ން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުޫނން ޢަދަދަކު (އެއް މިލިއަން) 1,000,000/-

 މުގެ އިޚްތިޔާރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.ޖޫރިމަނާކުރު
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 ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންގެ  އެއްވެސް އަރާފަދަ ބުރުލެއް  ސަލާމަތަށް ޢާންމު )ޅ(  

 އިުކއިޕްމަންޓެއް  މިފަދަ އެހެންވެސް ނުވަތަ  އިުކއިޕްމަންޓެއް

 ނަމަ، ކަމުެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަަލއި، އެމީހަކު ބޭނުންކޮށްފި

 ން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުޫނން ޢަދަދަކު (އެއް މިލިއަން) 1,000,000/-

 އެކަން . އަދިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ ޖޫރިމަނާ

 (ވިހިހާސް) 20,000/- ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ކުރަމުންގެންދާ ނުހުއްޓާ

މުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ޖޫރިމަނާކުރު ންރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކު

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ފާސްކުރުމަށް  އެއްޗެއް 

 ޝަރުޠުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
 އޮތޯރިީޓއަށް އިޚްތިޔާރު  ކުުރމުގެ ކަންކަން އަންނަނިވި ޙާލަެތްއގައި ފެނިއްޖެ އޮތޯރިޓީއަށް  .56

 .ލިބިގެންެވއެވެ

 ނުވަތަ އެ އިުކއިްޕމަންޓެއް ވަސީލަަތކީ ނުވަތަ ިއކުއިޕްމަންޓަކީ ދެވޭ ހުއްދަ )ހ(   

ނޑައަޅާަފއިވާ  ،ކުރިން ފެށުމުގެ ބޭނުންކުރަން ވަސީލަތެއް ނޑުތަާކއި  ކަ  މިންގަ

 ބެލުމަށް އެްއޗެއްތޯ ހެދިފައިވާ މަތިންެއްއގޮތްވާ ޮގތުގެ ގަާވއިދުތަކާ

 ބެލުމަށް  ނުވަތަ ޓެސްޓްކުރުމަށް  ނުވަތަ  ،ބެލުން  ުނވަތަ ޓެސްޓްކުރުން

 ؛އެންގުން

ނޑުަތކާއި  ބޭނުންކުރާ ޓެސްޓްކުރުމަށް )ށ(    ޓެސްޓް  ބޭނުންކުރާ ެއކަމަށް ިމންގަ

ނަޑއެޅުން  ލިޔުމުން އެކަން ުކރާނެގޮތް އިުކއިޕްމަންޓްތަކާއި  ؛ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ވަސީލަތަކީ  ނުވަތަ ިއކުއިޕްމަންޓަކީ  ހުއްދަދެވޭ ()ނ    ކަ

ނޑުތަާކއި  ނުވަތަ  ހަދާފައިވާ ގަާވއިދުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މިންގަ

 ނުވަތަ ިއކުއިޕްމަންޓެްއކަމަށް ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންގެ އުފައްދާފަިއވާ

 ނުވަތަ މަންޓަކީއެ އިުކއިޕް  ،ފެނިއްޖެނަމަ އޮތޯރިޓީއަށް  ވަސީލަތެްއކަމަށް

ނަޑއަޅާފަިއވާ އޮތޯރިޓީން ވަސީލަތަކީ  އޮތޯރިޓީން  ،ެފތޭ މިންަގނޑުަތކަށް ކަ

 ބަޔާންކުރާ  ވަސީލަތެްއަކން ނުވަތަ އިކުއިޕްމަންެޓއް  ޤަބޫލުކުރާ

 ؛ސެޓްފިކެޓެއްދިނުން

ނަޑއަޅާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން ވަސީލަތަކީ ނުވަތަ އިުކއިޕްމަންޓަކީ ހުއްދަދެވޭ )ރ(    ކަ

ނޑު  ފާސްކޮށްފައިވާ ބަލައި  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ަގވާއިދުަތކާ ތަާކއިމިންގަ

( ލޭބަލެއް) ލިޔުންކޮޅެއް އެނގޭނެ ަވސީލަތެއްކަން ނުވަތަ އިުކއިޕްމަންޓެއްކަން

 ؛ދިނުން ތަތްކުރުަމށް ވަސީލަުތގައި ނުވަތަ ިއކުއިޕްމަންޓްަގއި ހުއްދަދެވޭ
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ނަޑއަޅާފަިއވާ )ބ(    އަދި ިއކުއިޕްމަްނޓްތަކުަގއާއި ޝަްނގެޓެެލކޮމިއުނިކޭ ާޚއްޞަ ކަ

 މަޢުލޫމާތު  ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އިޝްތިހާރުކުރުމުަގއި

ނަޑއެޅުން  ؛ކަ

 ،ޚިދުމަތްތަކާއި ތަާކއި ޓްއިކުއިޕްމަން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  )ޅ(  

 އޮތޯރިޓީން  ތަކެއްަޗކީ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްދޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

ނަޑއަޅާފަ ނޑުތަާކއި ިއވާކަ  ބަލައި އެތަކެތި އަދި ،ފެތޭ ަގވާއިދުތަކަށް މިންގަ

 އެތަކެތި  ،މެނުވީ ލޭބަލްޖަހައިގެން ނުވަތަ ލިޔުން  ފާސްކޮށްފައިާވކަމުގެ

 ިވއްކުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ ،އެތެެރކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ނަޑއަަޅއި ނުބެހެއްޓޭނެކަން  ؛ބަޔާންކުރުން  ލިޔުމުން އެކަން ،ކަ

ނޑަައޅާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން  ވަސީލަތަކީ ނުވަތަ އިކުއިޕްމަންޓަކީ ހުއްދަދޭ )ކ(    ކަ

ނޑުތަާކއި  ހެދިފައިވާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން ގަާވއިދުަތކާ މިންގަ

 ބެލުމަށްޓަކައި  ވަސީލަތެްއތޯ ނުވަތަ ިއކުއިްޕމަންޓެއްތޯ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 އަދި ؛ހޯދުން ފަރާތުން  އެދޭ ދުމަށްހޯ ހުއްދަ ،ޚަރަދު ހިނގާ ޓެސްޓްކުރުމަށް

 ކުރުމަށް ކަންަތއްތައް ަބޔާންކުެރވިފަިއވާ ގައި( ރ) ާއއި( ހ) މި މާއްދާގެ )އ(  

 މުއައްސަާސއަކާ  ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ނުަވތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް އެހެން

 ނުވަތަ  ،ޖަމްޢިއްޔާެއއް ނުވަތަ ،ުކންފުންޏެއް ބޭރުގެ ޖެއިންދިވެހިރާއް)

 ޙަވާުލކުރުން.( ވީަނމަވެސް ކަމުަގއި ާސއެއްމުއައްސަ

 ދެވަނަ ބާބު 

 ނަންބަރާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް އެޑްރެސްދިނުން 

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  އަދި ޕްލޭނާއި ނަންބަރިންގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(  .57 ޕްލޭން  ނަންބަރިންގ

 އެޑްރެސްތަުކގެ އިލެކްޓްރޯނިކް  ބޭނުންކުރާ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް

 ،ދިނުމާއި ،ރޭުވމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ިއދާރީގޮތުން ކޮންޓްރޯލް ވެރިކަމާއި މިލްކު

 ލިބިގެްނެވއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް ،ބާރު  އެކަަށއެޅުމުގެ ،ބެހުމާއި

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރެވިފަިއވާ އިލެކްޓްރޯނިްކ އެޑްރެސްތަުކެގ  )ށ(  

ާކއި ނެްޓ އެޑްރެސްތަރއިންޓަ ހައިތެރޭގައި ރާއްެޖއަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ

 ޑޮމެއިންތައް ހިމެނެެއވެ. 
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 ނަންބަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ނ(  

 ޯފރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް ޓެލެކޮިމއުނިޭކޝަންގެ، އެކަށަައޅައި 

 ންއޮތޯރިޓީ ،ހެދުމަށްޓަކައި ކޯޑުތައް ނަންބަރުތަކާއި ބޭނުންކުރާނެ

ތައްޔާރުކުރަންވާެނއެވެ.  ޕްލޭނެއް ެގ ނަމުގައި' ޕްލޭން ނަންބަރިންގ'

 ހަމަހަމަ  އަދި އިސްރާފުުކޑަ ،ރަނގަޅު އެންމެ އޭގެ ޕްލޭނަކީ ނަންބަރިންގ

 އެްއޗަކަށް  ެއކުލެވޭ ކޯޑުަތއް ނަންބަރުތަކާއި ބޭނުންކުރެޭވނެ އުސޫލެްއގެމަތިން

 ވެ.މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެ  އޮތޯރިޓީން ހެދުމަށް

 ޚިދުމަތްތައް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ގައިންޕްލޭ ނަންބަރިންގ )ރ(  

 ބަޔާންކޮށްފައި ތަފްޞީލުކޮށް ނަންބަރުތައް ބޭނުންކުރާނެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

 ،ތަންޒީމުކުރުމަށްޓަކައި ޕްލޭންގެ ކަންކަން ނަންބަރިންގ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ )ބ(  

ނޑުތަެކއް  ާކއިތަާވއިދުގަ ނަޑއެޅިދާނެެއވެ މިންގަ  .ކަ

 ގޮތެއްގެމަތިން ފެންނަ އޮތޯރިީޓއަށް ،ހިނދެއްަގއި ފެނިއްޖެ އޮތޯރިޓީއަށް )ޅ(  

 .ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ ޕްލޭން ނަންބަރިންގ

 އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  ނަންބަރިންގ

 ކުރުނ ކަންތައްތައް 
 ދޫކުރެވިަފއިވާ  ލައިސަންސް ،ރުމަށްޓަކައިޢަމަލުކު އެއްޮގތަށް ޕްލޭނާ ނަންބަރިންގ  .58

 .ކުރަންވާނެެއވެ ކަންަކން އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން

 އެްއގޮތަށް އެންުގންތަކާ އަންގާ އޮތޯރިޓީން ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން ނަންބަރިންގ )ހ(   

 ؛ޢަމަލުކުރުން އެއްގޮތަށް ޕްލޭނާ ނަންބަރިންގ އަދި ޢަމަލުކޮށް

 ކަމަކަށް  މިފަދަ މިނޫންވެސް ނުވަތަ ހިނދެއްގައި އެދިއްޖެ އޮތޯރިޓީން )ށ(  

 ނަންބަރިންގ މަްޝވަރާގެމަތިން  އޮތޯރިޓީގެ ،ހިނދެއްަގއި ބޭނުންވެއްޖެ

 ؛ހެދުން ބަަދލުކޮށް އަދި އެކަަށއަަޅއި ކޯޑުތައް ނަންބަރާއި ތެރޭގައި ޕްލޭންގެ

 ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ،ޙާލަތެއްަގއި އެދިއްޖެ އޮތޯރިޓީން )ނ(  

 ،ބަދަލުތަކާއި ފެްނނަ ގެންނަން ޕްލޭނަށް ނަންބަރިްނގ ގުޅިގެން ޚިދުމަތާ

 ކަންކަން  ބޭނުންވާ ބަދަލުކުރަން  ،ކަްނކަމާއި ބޭނުންވާ  އިތުރުކުރަން

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން މަޢުލޫމާތު މަޝްވަާރއާއި  ޚިާޔލާއި އޮތޯރިޓީއަށް  ،ބަޔާންކޮށް

 އަދި
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 ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ،މަތިންގޮތެްއގެ އެދޭ އޮތޯރިޓީން )ރ(  

 ބަދަލުކުރުމުގެ ފަސޭހަކަމާއެކު ފަރާތަށް އަނެއް އެއް ފަރާތުން ނަންބަރުތައް

 ބޭނުންވެގެން  އެފަރާތެއް ،ފަރާތެއް ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް އަދި ،އިންތިޒާމާއި 

 ދިއުމަށް  ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް އެ ފަރާތަކަށް އެހެން  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް

 ގޮެތއް  ކުެރވޭނެ މިކަން  ފަސޭހަކަމާއެކު ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 .މެދުވެރިކޮށްދިނުން

 ެއޑްރެސް  އިލެކްޓްޯރނިކް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ )ހ(  .59 އެޑްރެސް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ގަާވއިދު އޮޯތރިޓީން ަކނޑަެއޅުމާ ބެހޭގޮތުން ބޭނުންކުރުމާއި ހެދުމާއި

 .ހެދިދާނެއެވެ

 ހަދައި  ޕްލޭނެއް އޮތޯރިޓީން  ބޭނުމަށް ެއޑްރެސް ހެދުމުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް )ށ(   

 .ތަންފީޛުކުރެވިދާނެެއވެ

 ޕަބްލިކް  އިންޓަގްރޭޓަޑް 

 ޑޭޓާބޭސް  ނަންބަރ
 އިންޓަގްރޭޓަޑް  ނުވަތަ  ޑޭޓާބޭސްއެއް ނަންބަރ ޕަބްލިކް އިންޓަގްރޭަޓޑް )ހ(  .60

 ޚާއްޞަ  ވަކި އޮތޯރިޓީން  ހިންގުމަށް ޭބސްއެއްޑޭޓާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕަބްލިކް

( ފަރާތެއް ނަމަވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ތެރޭަގއި މީގެ) ފަރާތެއް

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ  .ކަ

 ޚިދުމަތް އެ އެފަރާތަކަްށވެސް  ،ފަރާތަކުން ަގއިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 ފަރާތްތަކަކަށް  ހުރިހާ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ،ލިބޭފަދައިން އަމިއްލައަށް

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ޚިދުމަތް މި ގޮތުގެމަތިން ހަމަހަމަވާނެ

 މި މާއްދާގެ ފަރާތަުކން، ބަޔާންކުރެވިަފއިވާފަދަ ގައި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(   

އަދާކުރާނެ  މަސްއޫލިްއޔަތުަތއް ޙަވާލުުކރެވިފަިއވާ އެފަރާތަކާ ދަށުން

 އޮތޯރިޓީން ،ގޮތްަތކެއް ވަކި ަގއިއަދާކުރުމު ޒިންމާ  އެ ނުވަތަ ގޮތްތަެކއް

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ  .ކަ

 ނުވަވަނަ ބައި 

 ރޭޑިއޯ ފްރީކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުން 

ކަންކަން ހިންގާނީ  ހައިރާއްޖޭގެ ރޭިޑއޯ ފްރީކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ ެއންމެ  .61 ގޮތްތައް  ބަލާނެ  ހިންގުމުގައި 

 ޓައި ބަލަހައް ސްޕެކްޓްރަމް ބޭނުންކުރާ  ޢާންމުކޮށް ްއޖޭގައިންނެވެ. ިމގޮތުން ރާޓީއޮތޯރި
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 އޮތޯރިޓީން ވާަދވެރިކަން ކުރިއެުރވުމަށް ކުޑަކުރުމަށާއި ިއސްރާފު ދޫކުރުމުގައި

 .މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ

 ރަމްގަިއވާ ްސޕެކްޓް މެނުވީ ގޮތްތަުކގެމަތިން ަބޔާންކުެރވިފަިއވާ ތިރީގައި )ހ(  .62 ކަންތައްތައް  މަނާކުރެވިފައިވާ 

 .ުނކުރެވޭނެެއވެ ބޭނުމެއް ންސީެއއްއެފްރީކު

" ެއސައިންަމންޓް ސްޕެކްޓްރަމް" ދަށުން މި ބަިއގެ މި ޤާނޫނުގެ  (1)    

 ؛އޮތުން  އަތުަގއި އެމީހެއްގެ އެއް

 ދަށުން ެއސައިންމަންޓެްއގެ ކްލާސް ފްރީކުއެންީސއަކީ ބޭނުންކުރާ  (2)    

 ؛ށްވުންފްރީުކއެންީސއެްއކަމަ ހުއްދަކުރެވިަފއިވާ

އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފަިއވާ ވަގުީތ  ފްރީކުއެންސީައކީ  ބޭނުންކުރާ  (3)    

ފްރީުކއެްނސީއެްއ  ހުއްދަކުރެވިަފއިވާ ހުއްދައެްއގެ ދަށުން

 ކަމަށްވުން.

ކަމުގެ  ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، މި ބައިގައި ބަާޔންކުރާ ކަމަކާ މި ޤާނޫނުގެ )ށ(   

( މިލިއަން އެއް) 1,000,000/- ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ، ެއމީހަކު

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ

 ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ދުވަހުގެ ކޮންމެ ހިނގާ ޚިލާފުވެުހރެ ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮުޑނޫން ޢަދަދަކުން ( ވިހިހާސް) 20,000/- ބަޔަކަށް

 މުގެ އިޚްތިޔާރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.ޖޫރިމަނާކުރު

 ހިމެނޭ ގޮތަށް، ސްޕެކްޓްރަމް  ބަެއއް އޭގެ ނުވަތަ މުޅި ސްޕެކްޓްރަމް )ހ(  .63 ޕްލޭން  ސްޕެކްޓްރަމް 

ގޮތްަތްއ  އެކަަށއަޅާނެ ނުވަތަ ދޭނެ ނުވަތަ ބަހާނެ އަދި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި

 ،ަލވާލައި އެކު ބަޔާންކޮށް އޮތޯރިޓީްނ ސްޕެކްޓްރަމް ޕްލޭނެއް

 ޝާއިޢުކުެރވިދާނެއެެވ.

އެއިެރއްގެ ޙާލަތު އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިންމުންތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް  )ށ(   

ުރ އޮތޯރިޓީއަްށ ސްޕެކްޓްރަމް ޕްލޭނަށް ބަދަލު ގެނެއުމުގެ އިޚްތިޔާ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ކުރެވިަފއިވާ ތިރީަގއި ބަޔާން އޮތޯރިޓީން ހެދުމުގައި ޕްލޭނެއް ސްޕެކްޓްރަމް )ނ(   

 އިސްކަންދޭންާވނެއެވެ. ކަންތައްތަކަށް
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 ؛މަޤްޞަދު ރޫޙާއި މި ޤާނޫނުގެ  (1)    

 ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތް މިހާރު ޕްލޭނަކުން ސްޕެކްޓްރަމް މިފަދަ  (2)    

 އަދި  ؛އަސަރުތައް  ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް

ނޑުަތކާއި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  މިކަމާގުޅޭ  (3)      ،މުޢާހަދާތަކާއި ،މިންގަ

 ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އަދި  ބަްސވުންތަާކއިއެއް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  ގެންދާ ޢަމަލުކުރަމުން

ނޑުތައް ގަާވއިދުތަާކއި ޭރޑިއޯ ޔޫނިއަންގެ  .މިންގަ

 ސްޕެކްޓްރަމް  މިފަދަ ،ދާއިާރއާއި  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ )ރ(   

 ފެންނަ އޮޯތރިޓީއަށް ކަމަށް އަސަރުކުރާނެ ސީދާ  ސަބަބުން ޕްލޭނެއްގެ

 .ވާނެެއވެ ަމޝްވަރާކުރަން އޮތޯރިޓީން ފަރާތްތަކާއެކު

 ގެންގުޅޭނެ  އެކަށައެޅުުމގައި ސްޕެކްޓްރަމް ،ޕްލޭނެއްގައި  ސްޕެކްޓްރަމް )ބ(  

ނޑުަތއް  މީގެ ތެރޭަގއި، . ބަޔާންކުރެވިދާނެެއވެ ގަާވއިދުތަާކއި މިންގަ

ނޑުަތއް ހިމެނިދާނެއެވެ.އަންނަނިވި ަގާވއިދު  ތަކާއި މިްނގަ

 ގަާވއިުދތަކާއި އެކަށަެއޅުމުގެ ސްޕެްކްޓރަމް އުސޫލުން ނީލަމުގެ  (1)    

ނޑުަތއް  ؛މިންގަ

 ގަާވއިުދތަކާއި އެކަށައެޅުމުގެ ސްޕެކްްޓރަމް އުސޫލުން ބީލަމުގެ  (2)    

ނޑުަތއް  ؛މިންގަ

ނަޑއެޅޭ  (3)      މުގެއެކަަށެއޅު ސްޕެކްޓްރަމް ަވކި ައގެްއަގއި ކަ

ނޑުތައް.  ގަާވއިދުތަާކއި  މިންގަ

 ބޭންޑް  ފްރީކުއެންސީ 

 ޕްލޭންތައް 
. ޝާޢިއުކުެރވިދާނެެއވެ ،ހަދައި ޕްލޭންތަކެއް ބޭންޑް ފްރީކުއެންސީ އޮތޯރިޓީން )ހ(  .64

 ފްރީކުއެންސީ ިގނަ ެއއަށްވުރެ ނުވަތަ އެެކއް ވާންވާނީ ޕްލޭންތައް މިފަދަ

 ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާނެ ފަދައިން  އްަގއިޕްލޭނެ އެ ،ނިސްބަތްކޮށް ބޭންޑްތަކަކަށް

 ާޚއްޞަ ތެރޭގައި މީގެ) ބޭނުމަކަށް ޚާއްޞާ ވަކި ނުވަތަ ބޭނުންތަކަށް ޢާންމު

 .ްޕލޭންތަކަކަށެވެ ހެދިފަިއވާ( ގޮތަށް ނިސްބަތްވާ ހިސާބަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް

 ތަޢާރުޟުވެގެން  ޕްލޭނަކާ ސްޕެްކޓްރަމް ޕްލޭނެއް ބޭންޑް  ފްރީކުއެންސީ )ށ(   

 .ނުވާނެެއވެ
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 މި މާއްދާގެ  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެްސ، )ނ(   

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  112)ހ( ގެ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ 

ކާރިސާެއއް ދިމާާވ ޙާލަތުަގއި، އެ ޙާލަުތގައި ބޭނުންކުރުމަްށ ވަިކ ޚާއްަޞ 

 ތޯރިޓީއަށް ަކނަޑއެޅިދާނެެއެވ. ފްރީކުއެންސީ ބޭންޑް ޕްލޭނެއް އޮ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަސްކަރީ އެންގޭޖްމަންޓްތަކުަގއި  )ރ(   

ނަޑއަޅަިއ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްަޞ ފްރީކުއެންސީ ބޭންޑް ޕްލޭނެއް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަށް އެފަދަ ޕްލޭނެއް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ 

 ތޯރިޓީއަށް ިލބިގެންެވއެވެ. ދިނުމުގެ ބާރު އޮ

 އެފަރާތަށް ދޫކުރުމުގައި ސްޕެކްޓްރަމް ފަރާތަކަށް  ވަކި އޮތޯރިޓީން )ހ(  .65 ސްޕެކްޓްރަމް އެސައިންމަންޓް 

 ހުއްދައިަގއި  ދޫުކރާ އެކަމަށް ،ފްީރކުއެންސީތަެކއް ނުވަތަ ފްރީކުއެންސީެއއް

 ނުންކުރުމުގެބޭ ޝަރުޠުަތކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ 

 ހުއްދަދެވިދާނެެއވެ.

 ދެވޭނީ  ހުއްދައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސްޕެކްޓްރަމް ދަށުން  ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 އޮތޯރިޓީން  ތައްޑްބޭން  ފްރީކުއެންސީ ހުއްދަދެވޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ސްޕެކްޓްރަމް

ނަޑއަޅާފަިއވުމާއި   ބޭންޑަކީ  ސްޕެްކޓްރަމް ދެވޭ ދަށުން އެ ހުްއދައިގެ، ކަ

 އެްއޗަކަްށވާނަމަެއވެ. ދެވޭ އެްއގޮތަށް ޕްލޭނާ ސްޕެކްޓްރަމް

 ،ބޭނުންކުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައަކަށް ސްޕެކްޓްރަމް ދަށުން  ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(   

 ފީއެއް  އެކަމަށް ،ަކނަޑއަޅައި  ޝަރުޠު ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ އޮތޯރިޓީއަށް

 .ނެގިދާެނއެވެ އިޝްތިރާެކއް ނުވަތަ

 އަލުން ފަރާތަކަށް ދެވިަފއިވާ  ކުރިން ހުއްދައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކްޓްރަމްސްޕެ )ރ(   

 އެކުެލވޭ މަޞްލަޙަތެއް ޤައުމީ ެއ ހުއްދަދިނުމަކީ އެފަރާތަށް ،އެ ހުއްދަދެވޭނީ

 ާއއި ( ހ) ޙާލަުތގަިއ، މި މާްއދާގެ ަޤބޫލުކުރެވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ކަމަށް ކަމެއް

 .ގޮުތެގމަތިންނެވެ ގަިއވާ( ނ) އާއި( ށ)

 ސްޕެކްޓްރަމް އެސައިންމަންޓް 

 މީހުން  ދެވޭ 
 ދިނުމަށް އެސައިންމަންޓް ސްޕެކްޓްރަމް  ފަރާތްތަކަކަށް ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުަތކެއް ވަކި  .66

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމަކުން  .ކަ

 ސްޕެކްޓްރަމް 

 ލޮކޭޓްކުރުން އެ -ރީ 
 ކަމަކަށްެއހެން  ސްެޕކްޓްރަމެއް ަކނަޑއެިޅފައިވާ ކަމަކަށް ވަކި )ހ(  .67

ނަޑއެޅުމުގެ  .ލިބިގެންެވއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް އިޚްތިޔާރު( އެލޮކޭްޓކުުރމުގެ-ރީ ) ކަ
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 އެލޮކޭޓްކުރުމުަގއި -ރީ ސްޕެކްޓްރަމް ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

ނަޑއެޅިދާނެއެވެ. މިންވަރު ލިބޭ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ސްޕެކްޓްރަމް  ކަ

 ދިނުމަށްފަހު  ސްޕެކްޓްރަމެއް 

 އަތުލުން  ނބުރާ އަ  އަލުން 
ޕްލޭނަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކާ ގުިޅގެން، ދޫކުރެވިފަިއާވ  ސްޕެކްޓްރަމް )ހ(  .68

 އަތުެލިވދާނެއެވެ. ސްޕެކްޓްރަމް އެަސއިންމަންޓެްއ އޮތޯރިޓީން އަނބުރާ

 ެއސައިންމަންޓެއް، ފީއެއް ދަްއކަިއގެން ދޫކުެރވިފަިއވާ ސްޕެކްޓްރަމް )ށ(  

 ދަށުން މާއްދާގެ މި ކުރިްނ، ހަމަވުމުގެ ތުުމއްދަ ސްޕެކްޓްރަމް ދޫކުރެވިަފއިވާ

 ފަރާތަކަށް ދެވިަފއިވާ  ހުއްަދއެއް  އެ އަތުލަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި އަނބުރާ

ސްޕެކްޓްރަްމ ހޯދުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ދެއްކި ފީއާ  މީހަކަށް ނުވަތަ

 ދޭންވާނެެއވެ. ބަަދލެއް މިންވަެރއްގެ އެކަީށގެންވާ

 މި ޤާނޫނުގައި  ޙާލަތުތަުކަގއި  ާއ ނުކުރާ އެަސއިންމަންޓެއް ސްޕެކްޓްރަމް )ނ(   

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ދޭކަށް ބަދަލު ބުނެފައިވާ

ކުއެްނސީއެއް ުނވަތަ ރީވަކިބޭނުމަކަށް ުނވަތަ ބޭނުންތަކަކަށް ފް )ހ(  .69 ލާސް އެސައިންމަންޓް ކް 

ނަޑއަމު ހުއްދައެއްގެ ގޮތުަގިއ ޢާންއެންސީތަެކއް، އޮތޯރިޓީން ކުފްރީ  ،ަޅއިކަ

 ޓެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެެވ.ކްލާސް އެަސއިންމަން

 އޮތޯރިޓީއަށް  ،ަކށްޓަދެވޭ ކްލާސް އެަސއިންމަން ދަށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

ނަޑއަަޅއި ޝަރުޠު  ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ  އިޝްތިރާެކއް  ުނވަތަ ފީެއއް ،ކަ

 .ނެގިދާނެއެވެ 

 ބޭނުންކުރުމަށް  ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ކުުރމަށްބޭނުން ދިވެހިރާއްޖެއިން  .70 ޕޮޒިޝަންތައް  ސެޓަލައިޓް 

 ޕެރަމީޓަރުތައް  ޕޮޒިޝަންތަކާއި އޯބިޓަލް ސެޓަލައިޓްތަުކގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފަިއވާ

ނޑައަަޅއި ންއޮތޯރިޓީ  ބަަދލު ގެނެވިދާނެެއވެ. ،ކަ

 ރަޖިސްޓަރީއެއް  ނެަބލަހައްޓާ ކަންަތއްތައް ަބޔާންކުރެވިފަިއވާ ތިރީގައި އޮތޯރިޓީން  .71 ރަޖިސްޓަރީ 

 .އޮންނަންވާެނެއވެ  ފައިލާއެކުަލވާ

 ؛ޕްލޭންތައް ބޭންޑް ފްރީކުެއންސީ ޕްލޭނާއި ސްޕެކްޓްރަމް )ހ(   

 ؛އެަސއިންމަންޓްތައް ސްޕެކްޓްރަމް )ށ(   

ނަޑއެޅޭ )ނ(     .ޕެރެމީޓަރުަތއް ޕޮޒިޝަންތަކާއި އޯބިޓަލް  ސެޓަަލއިޓް ކަ
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 ޤާނޫނާ ލިބިގެން ހުއްދަ ބޭރުަގއި ިދވެހިރާއްޖެއިން ނުވަތަ ޖޭަގއިދިވެހިރާއް )ހ(  .72 އިންޓަރފިއަރަންސް 

 ފޯރުކޮށްދޭ  ނުވަތަ ،ބޭނުންކުރެވޭ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންގެ  ނުވަތަ ޚިުދމަތަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 އިންޓަރފިއަރަންސް ނަމަވެސް ނުސީދާކޮށް ނުވަތަ  ސީދާކޮށް ،އާލާތްތަކަށް

 ޚިދުމަތް ޓެލެކޮިމއުނިޭކޝަންގެ ެއއީ) އިުކއިޕްމަންޓެއް  ނެއަރާފާ

 ޚިދުމަތެއް  މިފަދަ ުނވަތަ އެއްެޗއް ނަމަވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 އެްއވެސް  ނެތި ުހއްދަެއއް ޤާނޫނީ( ނޫންނަމަވެސް އެްއެޗއް ފޯރުކޮށްދޭ

 .ނުވާނެެއވެ ބޭނުންޮކށްގެން އެނގިހުރެ ފަރާތަކުން

 ޓެެލޮކމިއުނިކޭޝަންގެ  އެއީ) އިުކއިޕްމަންޓް އަރާ ރފިއަރަންސްއިންޓަ )ށ(  

 މިފަދަ  ނުވަތަ ނަމަވެސް  ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރެވޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް

 ފަރާތަކަށް  ގެންގުޅޭ( ނޫންނަމަެވސް ެއްއޗެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް

 އްތަކެއް ކަންތަ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  އެރުން އިންޓަރފިއަރަްނސް ،ލިޔުމަކުން

  ދީ  މުއްދަތެއް ަވކި ހުއްޓުމަށް މިކަން އަދި ގައިއަން  ކުރުމަށް

  ،އޮތޯރިީޓން އެންގުމުން ކުރުމަށް މިކަންތައް ތެޭރގައި އެ މުއްދަތެްއގެ

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ ފަރާތުން ރައްދުވާ މި އެންގުމުަގއިވާ ގޮތަށް އެްނގުން

 ދަށުން ގެ( ށ) މި މާއްާދގެ  ނުވަތަ، ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ އާ ( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

ޢަމަލުުނކޮށްފިނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި،  އެންގުމަކަށް އެންގޭ

 ބޮޑުނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ( އެއް މިލިއަން) 1,000,000/-އެފަރާތެއް 

  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިިބގެންެވއެެވ. އަދި ޢަދަދަކުން

 ކޮންމެ  ހިނގާ ޢަމަލުނުޮކށް އެންގުމަކަށް އެންގޭ ދަށުން ގެ( ށ) މި މާއްދާގެ

 ޢަދަދަކުން  ބޮޑުޫނން ރުފިޔާއަށްވުރެ( ވިހިހާސް) 20,000/- ދުވަހަކަށް

 ރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ

މިފަދަ ، ަތކަށާއިވަރކްނެޓް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެޓެލެ )ރ(  

 ނޭދެވޭ ޚިުދމަތްތަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ، ޚިދުމަތްތަކަށާއި ހެނިހެންއެ

 ، ގޮތުން ހުއްުޓވުމުގެ އެރުން އިންަޓރފިއަރަންސް ގެއްލުންދެިނވި އަދި

 ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް ބޭނުންކުރުމަށް ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ 4 މި ޤާނޫނުގެ

 ، ބޭނުންކުރުމުގައި އިުކއިޕްމަންޓެއް އެްއވެސް ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް

 އިްނޓަރފިއަރަންސްގެ ރޭޑިއޭޓްކުރާ ނުވަތަ ކޮްނޑަކްްޓކުރާ  އެ އެްއޗަކުން

ނޑަެއޅިދާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން ގަާވއިެދއްަގއި ހުދޫދުތައް  .ކަ
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 އޮތޯރިީޓގެ  ބަޔާންކުެރިވފައިވާ ބާބުގައި އެްއވަނަ ބައިގެ މި ޤާނޫނުގެ އަށްވަނަ )ބ(  

 ިއޝާރާތްކުރެވިފަިއވާ ގައި( ރ) ދާގެބާރުތަކުގެ ތެރޭަގއި މި މާއް

 އިޕްމަންޓްތައްެވސް ހިމެނެއެވެ.އިކު 

  އިުކއިޕްމަންޓްތަކަކީ އިޝާރާތްކުެރވިފަިއވާފަދަ ގައި( ރ) މި މާއްދާގެ )ޅ(  

 ތެރޭގަިއވާ  ހުދޫދުގެ ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ގަާވއިދުަގއި ހެދޭ ދަށުން އެ އަކުުރގެ

 ޓެސްޓްކުރުމަށް އެ ެއއްެޗއް  ށްޓަކައިބެލުމަ ނޫންކަން ނުވަތަ އެްއޗެްއކަން

 .އެންގިދާނެެއވެ ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ އެަސއިްނމަންޓް އޮތޯރިޓީން ގެންނަން

 މީހުންގެ  އޮޕަރޭޓްކުރާ 

 މިފަދަ  އަދި  ،ސަނަދުތަކާއި 

 ހުއްދަދިނުން  މީހުން ބަލައި 

 ށް ހުއްދަދިނުމަ މީހަކަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީގައި  .73

ނޑެއް ހުއްދަދިނުމާބެހޭ އަދި ،ސެޓްިފކެްޓދިނުމާއި ،ކުރުމާއިންއިމްތިޙާ  އޮތޯރިޓީން އޮނިގަ

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ  .ކަ

( ކޮމިއުނިކޭޝަން ރޭޑިއޯ) މުއާޞަލާތުކުރުމަށް ޛަރީޢާއިން ރޭޑިޯއގެ )ހ(   

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ލާހެްއގެ ކް ަވކި ުނވަތަ އެޕަރެޓަސްެއއް ާޚއްޞަ ކަ

 ؛ކުރުންޓް ޕަރޭއޮ އެޕަރެޓަސްެއއް

ނޑަައޅާފަިއވާ  ސްޭޓޝަނެއްަގއި ކޮިމއުނިކޭޝަން ރޭޑިއޯ )ށ(     މަޤާމެއް ވަކި ކަ

 އަދި ؛ހިފެހެއްޓުން

 ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ  ަގއި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ  55 މި ޤާނޫނުގެ )ނ(   

ނޑިތަ  ނޑުދަ  ނުވަތަ ކުަރންޖެހޭނެ ކޮންމެހެން ޙާޞިލުކުުރމަށްޓަކައި އްލަ

 .ކުުރން ކަމެއް ފެންނަ ޮއތޯރިޓީއަށް ވާނެ ކަމަށްބޭނުން ކުރުމަށް

 ދިހަވަނަ ބައި 

 އިދާރީ ފިޔަވަޅު، އިޚްތިޞާޞް، އަދި އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުންތައް ތަންފީޛުކުރުން 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އިދާރީ ފިޔަވަޅާއި، އިޚްތިޞާޞް 

  ،ވަޅުތަކަކީ ފިޔަ ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ  މި ބައިަގއި މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .74 އިދާރީ ފިޔަވަޅު 

 ފިޔަވަޅުަތކުގެ  ަބޔާންކުެރވިފަިއވާ  ބައިތަުކގައި އެހެނިހެން މި ޤާނޫނުގެ

 .އެޅިދާނެ ފިަޔވަޅުތަެކކެވެ އިތުރުން
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ނަޑައޅާފައިވާ ކަެމއް ކަމަށް މަނާ ކަމެއް ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ށ(     ކަ

 ރެކްޓަެރއްޑި ކުންފުންޏެއްގެ މިފަދަ ނުވަތަ ،ކުންފުންޏަކުން ކޮށްފިނަމަ

 ފަރާތެއްގެ  އަދާުކރާ އިސް ަދއުރެއް ހިންގުުމަގއި ކުންފުނި ނުވަތަ

އެފަދަ  ބަިއވެރިެވގެން ނުވަަތ އެހީތެރިެވގެން ނުވަތަ  ލިިބގެން އެއްބާރުލުން

 ނުވަތަ  ޑިރެކްޓަރެއް އެ ބެލެވޭނީ ސާބިތުެވއްޖެނަމަ ކުރިކަމަށް ކަމެއް

 .ކުރީކަަމށެވެ ެއކަމެއް އިސްފަރާތެއް

 ނުވަތަ  ނުވަތަ ަލއިަސންސެއް ،ގަާވއިދުތަކާ  ހެދޭ ދަށުން ގެމި ޤާނޫނު )ނ(   

 ުނވަތަ  ،ކަންަތއްތަކާ ޝަރުޠުކުރެވޭ ޫދކުރެޭވިއރު އެސައިންމަންޓެއް

 އެްއވެސް  މި ޤާނޫުނގަިއވާ ުނވަތަ ،ެއންގުންތަކާ އަްނގާ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ

 އެހެން  އަދި އެކަމަކަށް މި ޤާނޫނުގެ، ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ މާއްދާއަކާ

ނަޑއަޅާަފއިނުވާނަމަ ފިަޔވަެޅއް  ަވކި މާއްދާއެްއަގއި  ކުރުމަށް ެއކަމެއް ،ކަ

 އެކަމެއް ކުރި މީހަކު، ތިރީގައި  ،އިތުރަށް އަތުލުމުގެ  އެއްެޗއް ބޭނުންކުރި

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ޢަދަދުތަކަށްވުރެ ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ

 .ރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިެގންވެެއވެއިޚްތިޔާ

( އެްއލައްކަ) 100,000/- މަްއސަލައަށް ފުރަތަމަ އެޅޭ ފިޔަވަޅު  (1)    

 ؛ރުފިޔާ

( ފަސްލައްކަ) 500,000/- ދެވަނަ މައްަސލައަށް ެއޅޭ ފިޔަވަޅު  (2)    

 ؛ޔާރުފި

  މައްސަލައަކަށް  ކޮންމެ ފިޔަވަުޅއެޅޭ އިތުރުން މީގެ  (3)    

 ؛ރުފިޔާ( ން އަމިލި އެއް) 1,000,000/-

( ވަނަ ނަންބަުރ އަދި، 2( ވަނަ ނަންބަރު، )1ުރގެ )މި އަކު އަދި  (4)    

 ( ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ ޫޖރިމަނާގެ އިތުރުން، ޚިލާފުވެ ހުންނަ 3)

 ބޮުޑނޫން  ރުފިޔާއަްށވުރެ( ވިހިހާސް) 20,000/- ދުވަހަކަށް ކޮންމެ

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ. ޢަދަދަކުން

 އޮތޯރިޓީން  މެނުވީ ފުރިހަމަވުމުން ަކންތައްތައް ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ތިރީގައި )ރ(   

 .ނުވާނެެއވެ ޖޫރިމަނާކޮށްގެން
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  ޖޫރިމަނާއަކީ ކުރެވޭ ،ބަލައި ޙާަލތަށް ބާވަތަށާއި މައްސަލަިއގެ (1)    

  ޙާލަތާ މެދުވެރިވި ޖޫރިމަނާކުރުމަށް އެ މައްސަލައާ ުނވަތަ

 އެކަށީގެންވާ  ޙާލަތާ މުންދާމެދުވެރިވަ ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނުވަތަ

 އަދި ؛ޖޫރިމަނާއަކަށްވުން

ަކނޑަެއޅޭ  ޖޫރިމަނާއެއް ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ޤާނޫނާ މި (2)    

ނަޑއެޅުމަށް އެ ޖޫރިމާނާއެއް ފަރާތަށް  ސަބަބު  މެދުވެިރވި ކަ

 ދެިވއްެޖކަމަށް  ފުރުޞަތެއް  އެކަީށގެްނވާ ރަނގަޅުކުރުމަށް

 މެދުވެރިވި  ޖޫރިމަނާކުރުމަށް އަދި ޤަބޫލުކުރެވުން އޮތޯރިޓީއަށް

 ރަނގަޅުުކރުމަށް  ކުރި ޢަމަލު ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނުވަތަ ސަބަބު

 ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް  ލައިަސންސްގަިއވާ ޚިލާފުވެފައިވާ ނުވަތަ

 މި ޤާނޫނުގެ ޚިލާފުވެފައިވަނީ ނުަވތަ ކުރުމަށް ކަންތައްތައް

 ރަނގަޅުުކރުމަށް  ޚިލާފެއް އެފަދަ ަބޔަކާނަމަ  ނުވަތަ މާއްދާއަކާ

ލައިަސންސް  ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް ފުރުޞަތެއް އެކަީށގެންވާ

 އަދި ؛ފެނުން އޮތޯރިޓީއަށް ދެިވްއޖެކަމަށް ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ

ަކނޑަެއޅޭ  ޖޫރިމަނާއެއް ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ޤާނޫނާ މި (3)    

 ެޗއްެއއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ދިފާޢުަގއި އެފަރާތުގެ ފަރާތުން

 އަދި ދެވިފަިއވުމާއި  ފުރުޞަތެއް އެކަށީގެންވާ  ހުށަހެޅުމަށް

 ޖޫރިމަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރިޢާޔަތްކޮށް ހުށަހެޅުންތަކަށް އެފަރާތުގެ

 .ނިންމުން ގޮެތއް އޮތޯރިޓީން

 މުވައްޒަފުންނާއި 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޭޖެންޓުންނާއި 

 އަޚްލާޤު 

ޢަމަލުތަކާ  ކުންފުްނޏެއްގެ އްަގއިމައްސަލައެ  ހިންގާ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .75

( މައިންޑް ސްޓޭޓް އޮފް) ޙާލަތު ކުންފުންޏެއްގެ އެފަދަ ބެހޭގޮތުން

 ެއވާ ަބޔާްނކުރެވިފައި ތިީރގައި ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ  ދައްކުަވއިދިނުމަށް

 .ފުދޭނެެއވެ ކަންތައްތައް

 ކުްނފުނީގެ ނީހިންގާފަިއވަ ޢަމަލު ހިންގާފަިއވާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ (1)   

 ނުވަތަ( އޮފިސަަރކަށް އެ ފެންވަރުގެ ުނވަތަ) ޑިރެކްޓަރަކަށް

 ނުވަތަ ލިބިފަިއވާ  އޭޖެންޓަކަށް ކުންުފނީގެ މުވަްއޒަފަކަށް ނުވަތަ

 ؛ކަަމށްވުން ތެރޭަގއި ހުދޫދުގެ ާބރުގެ ބެލެވޭ ކަމަށް ލިބިފައިވާ

 އަދި
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 ،ގާފަިއވަނީހިން ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ (2)   

( އޮފިަސރެއް އެ ފެންވަުރގެ ުނވަތަ) ޑިރެކްޓަެރއް ކުންފުނީގެ

 އޭޖެްނޓެއްގެ  ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުަވއްޒަފެއް  ނުވަތަ

 ެއކުަގއި  އިޒުނައާ އެފަރާތެްއގެ ނުވަތަ އެންގުުމގެމަތިން

 .ކަމުގަިއވުން

 ުނވަތަ ، (ރެއްއޮފިސަ އެހެން ުނވަތަ) ޑިެރކްޓަރެއް ފަރާތުން ކުންފުންޏެއްގެ )ށ(   

 ތެރޭަގއި  ދާއިރާގެ  ބާރު ލިބިފަިއވާ  އޭާނއަށް ،އޭޖެންޓެއް  ނުވަތަ ،މުވަްއޒަފެއް

 ާދއިރާގެ ތެޭރގައި  ޤަބޫލުކުެރވޭ ބާރު ލިިބފައިވާކަމަށް އޭނާއަށް ނުވަތަ

 ހިންގާ މީހަކު އެހެން  ދަށުން އެންގުުމގެ އެމީހެްއގެ  ުނވަތަ ކުރާކަމެއް

 އެކަށީގެންވާ  ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ނުދިނުމަށް  ހިނގިޔަ އެ ޢަމަލު ،ޢަމަލަކީ

 ބޭނުމަށް  މި ޤާނޫނުގެ ،ހިނދަކު ސާބިތުނުކޮށްދެވޭހާ އެިޅކަން ފިޔަވަޅުތަެކއް

 ޢަމަލުތަކެއް ކަމަށް ބައިވެިރވި އެ ޢަމަލުތަކަކީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުންވެސް

 .ބެލެވޭނެެއވެ

 ޢަމަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން  ްއގެމީހެ މައްސަލަެއއްަގއި ހިންގާ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ނ(  

 ދައްކުަވއިދިނުމަށް( މައިްނޑް އޮފް ސްޓޭޓް) ޙާލަތު މީހެއްގެ އެފަދަ

 ކަންތައްތައް  ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ ތިރީގައި ހިނދެއްަގއި  ބޭނުންވެއްޖެ

 .ފުދޭނެއެވެ

  ޖެންޓެއް އޭ އެމީހެްއގެ ކޮށްފައިވަނީ ޢަމަލެއް ރިޢާޔަތްކުރެވޭ  (1)   

 މުަވއްަޒފެއްގެ  ނުވަތަ  ޖެންޓެްއގެއޭ އެ ،މުަވއްޒަެފއް ނުވަތަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ުހދޫދުގެ ބާރުގެ ބެލެވޭ ކަމަށް ދެވިަފއިވާ ނުވަތަ ކަ

 ުނވަތަ  ؛ތެރޭގައިނަމަ

 ހުރި  ބުއްދީަގއި  ސަލާމަތް ެޖންޓަކީއޭ ުނވަތަ މުަވއްޒަފެއް އެ  (2)    

 ކަމުގަިއވުން. މީހެއް

 ުނވަތަ މުވައްޒަފެއް މީހެއްގެއެ ޢަމަލަކީ ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން މީހެއްގެ )ރ(   

ނަޑައޅާފައިވާ މުަވއްޒަފެްއގެ ނުވަތަ ޖެންޓެްއގެއޭ އެ ،ޖެންޓެއްއޭ  ުނވަތަ ކަ

 ،ޢަމަލެއްނަމަ ތެރޭގައި ކޮށްފަިއވާ  ހުދޫދުގެ ބާރުގެ  ކަމަށްބެލެވޭ ދެވިފަިއވާ

 ހިންގާފައިވާ  އިރުޝާދެްއގެމަތިން ނުވަތަ އެްނގުމެއް އަންގާފަިއވާ ނުވަތަ

 ޢަމަލަކީ ެއކުރެވޭ ،ބެލެވޭނީ ބޭނުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ،މަޢަމަލެއްނަ
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 އެމީހަކު ެބލެވޭނީ ގޮތަކަށް މިނޫން. ކަމަށެވެ ޢަމަލެއް ކޮށްފަިއވާ އެމީހަކު

 ޮކށްފާނެކަމަށްޓަކައި ޖެންެޓއްއޭ ުނވަތަ ުމަވއްޒަފެއް އެމީހެއްގެ ކުށެއް މިފަދަ

 .ށްދެވިއްޖެނަަމއެވެސާބިތުކޮ އެަކންކަން ފިަޔވަުޅއަަޅއި އެކަީށގެންވާ

 ތެރޭަގއި ޙާލަތުގެ ސިުކނީޑގެ މީހެއްގެ  ގައި ( ނ) އާއި ( ހ) މި މާއްދާގެ )ބ(   

 ،ގޮތް ބޭނުންވާ ުނވަތަ  ޤަބޫުލކުރާގޮތް ތަޖުރިބާއާއި ޚިޔާލާއި  ނިޔަތާއި  މީހާގެ

 ުނވަތަ  ޤަބޫުލކުރާގޮތް ތަޖުރިބާާއއި ިޚޔާލާއި ިނޔަތާއި މީހާގެ އަދި

 .ހިމެނެއެވެ ސަބަބުތައް ޅާެއކަށައަ  ބޭނުންވާގޮތް

 ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ 

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ 

 ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތެއް 

 މުއާޞަލާތުކުރުން 

 އެނގިހުރެ ،މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަެތއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ހިންގޭ ޚިލާފަށް މި ޤާނޫނާ  .76

ޑުމިނަށް ބަލައި، މުއާޞަލާތުކޮށްފިނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަބޮ ،ޤަބޫލުކުރެވިހުރެ  އެކަން ނުވަތަ

 ޢަދަދަކުން  ބޮޑުނޫން ރުފިާޔއަްށވުރެ ( ފަސްލައްކަ) 500,000/-އެމީހަކު 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ 

 ހުއްދައަކާ ނުލައި  ،ބޭނުންކޮށް 

ކޮމްޕިއުޓަރާ ގުޅުން 

 ޤާއިމުކުރުން 

 ނުވަތަ  ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ކުމީހަ ެއްއވެސް ޤަޞްދުގައި )ހ(  .77

 ޛަރީޢާއިން  ކޮމްިޕއުަޓރުގެ ،ބޭނުންކޮށް ކެްއގެވަރނެޓް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 ވަދެފިނަމަ، ަލއިނު ހުއްދަައކާ ްޕރޮގްރާމަކަށް އަޅާފަިއވާ ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް

މުގެ ލިބިގަނެފިނަމަ، ކަ ލައިނު ހުއްދައަކާ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮށްަފއިވާ ނުވަތަ

ރުފިޔާއަށްވުރެ ( ފަސްލައްކަ ) 500,000/- ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެމީަހކު

 ރު އޮތޯރިޓީއަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން

 ތިީރގައި  ނިޔަތަކީ މީހާގެ ކުށެްއކުރާ އެފަދަ ،ބޭނުމަށް  ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 .ވާކަށްނުޖެހެެއވެ ޙާިޞލުކުރުންކަމަށް އްެއއްޗެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ؛މަުޢލޫމާތެއް ނުވަތަ ޕްޮރގްރާމެއް ވަކި  (1)    

 ބާަވތެއްގެ  ަވކި ނުވަތަ ޕްޮރގްާރމެއް ވަކި ަވއްތަރެްއގެ  (2)    

 ؛މަޢުލޫމާތެއް

 މަޢުލޫމާތެއް. ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ހުރި ވަކި ކޮމްިޕއުޓަރެްއަގއި  (3)    

 މުއާޞަލާތީ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ 

 އިންޓަރސެޕްޓްކުރުން  ގުޅުމެއް 
 ލިބިގެން  ހުއްދަ ދަށުން  ޤާނޫނެްއގެ އެހެން ނުވަތަ  ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .78

 .ކަމެކެވެމަނާ ުކރުމަކީ ކަންކަން އަންނަނިވި މެނުވީ
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އިންޓަރސެޕްްޓކުރުން  ގުޅުމެއް މުއާަޞލާތީ ބާވަެތއްގެ އެްއވެސް  (1)    

 ކުުރވުމަށް ެއކަން ތަނުވަ އުޅުން ނުވަތަ އިންޓަރސެޕްޓްކުރުމަށް 

)މީގެ ތެރޭގައި، ކޯޓުެގ  ؛ހިތްވަރުދިނުން މީހަކަށް އެްއވެސް

އަމުރެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ސަލާމަތީ 

ރސެޕްްޓކުރުމެއް ޚިދުމަތްތަކުން މުއާޞަލާތީ ގުޅުމެއް އިންޓަ

 ނުހިމެނެއެވެ.(

  ތަކާއި ބައި ހިމެނޭ އޭަގއި ގުޅިގެން  މުއާޞަލާތަކާ  (2)    

 ެއޑްެރހާބެހޭ  ފަރާތުގެ  ފޮނުވި ނުަވތަ ފަރާތްތަކާ އެ ފޮނުވި 

 ؛ބޭނުންކުރުން އިކުއިޕްމަންޓެއް ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު

 ޤާއިުމޮކށްގެން ުގޅުމެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިލާފަށް މި މާއްދާއާ  (3)    

 ކުެރވޭފަދަލުޤަބޫ ޚިލާފުިވކަމަށް މި މާއްދާއާ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ

 ނުވަތަ ހާމަކުރުން މީހަކަށް އެހެން ،މަޢުލޫމާތު ހޯދާފަިއވާ ގޮތަކަށް

 ؛މަސައްކަތްކުރުން ހާމަކުރުމަށް

 ޤާއިުމޮކށްގެން ުގޅުމެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިލާފަށް މި މާއްދާއާ  (4)    

 ކުެރވޭފަދަޤަބޫލު ޚިލާފުިވކަމަށް މި މާއްދާއާ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ

 ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފަިއވާ ގޮތަކަށް

 .މަސައްކަތްކުރުން

 ގުޅުމެއް މުއާޞަލާތީ ލިބިގެން ހުއްދަ އެއްގޮތްވާ ގޮުތެގމަތިން މި ޤާނޫނާ )ށ(   

 ،މަޢުލޫމާތު ލިބިގަނެވުނު މުއާޞަލާތަކުން އެފަދަ އިންޓަރސެޕްޓްކޮްށގެން

  ،މަސައްކަތްކުިރއިރު މަށްހާމަކުރު ނުވަތަ ހާމަކުރިިއރު ޤަޞްދުގައި މީހަކު

 ހާމަކުރުމަށް  ނުވަތަ ހާމަކުރުމަކީ ޤަޞްދުގައި އެ މަޢުލޫމާތު

 ހުއްދަނުކުރާ  ޤާނޫނަކުން އެހެން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުން މަސައްކަތްކުރުމަކީ 

 .އެއީ މަނާ ކަެމކެވެ ،ކަމަކަށްވާނަމަ

ޑަބޮޑުމިނަށް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ކަުމގެ ކު ގަިއވާ( ށ) އާއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ބޮޑުނޫން ރުފިޔާައށްވުރެ( ފަސްލައްކަ) 500,000/-ބަލައި، އެމީހަކު 

 ރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ.ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ ޢަދަދަކުން

 އޮތޯރިޓީގެ ކަމަކާ ގުޭޅގޮުތން ގަިއވާ( ށ) ނުވަތަ( ހ) މި މާއްދާގެ )ރ(  

  މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުުމގެ  ވަޒީފާގެ  އަދާކުަރންޖެހޭ އޭނާ ،އޮފިސަރަކު
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 އުފުލާކަށް ިޒންމާ އެމީހަކު ،ުކރާ ކަމަކަށް ގޮތުން ހެޔޮ ނިޔަުތގައި

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ 

 ޤަޞްދުގައި  ވަސީލަތަކަށް 

 ދިނުން  ގެއްލުން 

 ކުރާ ންއިހުމާލު ނުވަތަ ސަބަުބން ފަރުވާުކޑަކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ޤަޞްދުގައި  މީހަކު  .79

 ޭއގެ ނުވަތަ ިއުކއިޕްމަންޓަކަށް އެްއވެސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ސަބަބުން ޢަމަލެއްގެ

 ނުވަތަ ގުންނެ ތަނަކުން އެ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ،ގެއްލުންިދނުން ނަމަވެސް ބަޔަކަށް

 ކަމުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް  އަރުަވއިިފނަމަ، ބުރުެލއް ަމސައްކަތަށް ޭއގެ ގޮަތކަށް މިނޫންވެސް

 ރުފިޔާއަށްވުރެ (މިލިއަން އެއް ) 1,000,000/- ،ކުރި މީހަކު ކަމެއް ބަލައި، އެފަދަ

 ރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.ޖޫރިމަނާކު  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން

 ޙާލުގައިޖެހިގެން ކަމަށް ބުނެ 

 އޮޅުވާލައިގެން  ނުވަތަ  ފޮނުވާ 

ދޮގު ސިގްނަލް ނުވަތަ  ފޮނުވާ 

 މެސެޖް 

 ނުވަތަ  ލިބިގަތުމަށް ސަލާމަްތކަން ތެޭރގައި ފުުރޞަތެއްގެ ައވަސް ގައިޖެހިގެންޙާލު  .80

 ެކއްވަރނެޓް  ޓެލެކޮިމުއނިކޭޝަންގެ ،އަންަގއިދިނުމަށް ކަމަށްބުނެ ކާކުކަން

ސިގްނަލެއް ުނވަތަ  މަޢުޫލމާތުދޭ ދޮގު ،ނިޔަތުަގއި އޮުޅވާލުމުގެ  ،ބޭނުންކޮށްގެން

ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ،މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ނުވަންފޮ ނުވަތަ ފޮނުވައިފިނަމަ މެސެޖެއް

 ބޮޑުނޫން  ރުފިޔާއަްށވުރެ( ދިހަހާސް) 10,000/- އެކަމެއް ކުރި މީހަކު ބަލައި،

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ. ޢަދަދަކުން

 ބައެއް  ހުއްދައަކާ ނުލައި 

 ވަނުން  ބިންބިމަށް 
 ެއއްެވސް ދަށުަގއިވާ  ބެުލމުގެ ފަރާތެއްގެ  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  .81

 އެތަުނަގއި ނުވަތަ އެރުމަކީ މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ުނވަތަ ނުލައި ހުއްދައަކާ ބިމަކަށް

( ދިހަހާސް) 10,000/- އެއިން ކަމެއްކުރި މީހަކު  ހުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި

ރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ޖޫ ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 މަސައްކަތްތަކަށް  އޮތޯރިޓީގެ 

 ހުރަސްއެޅުން 
 ،ކުރުމުަގއި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  .82

ހުރަސްއަޅައިފިަނމަ، ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް  އެފަރާތަށް ޤަޞްދުަގއި  މީހަކު އެްއވެސް

 ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ( ފަސްލައްކަ) 500,000/- ެއކަމެއް ކުރި މީހަކު  ލައި،ބަ

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ. ޢަދަދަކުން

 އޮފިސަރުންނާމެދު  އޮތޯރިޓީގެ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
ކަމުެގ  ،ށްފިނަމައަްނނަނިވި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެިއން ކަމެއް ކޮ ،އޮފިސަރަކު  އޮތޯރިޓީގެ  .83

 ރުފިޔާއަްށވުރެ( ފަސްލައްކަ) 500,000/- ެއކަމެްއ ކުރި މީހަކު ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،

 ރު އޮތޯރިޓީއަްށ ލިބިގެންވެެއވެ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން

 ސްެއއްވެ  ލިބިފައިވާ ރައްދުކުރުމަށްޓަަކއި ނުވަތަ ފޮނުވުމަށް ފަރާތަކަށް ވަކި )ހ(   

 ފަރާތްނޫން  ފޮނުވަްނޖެހޭ އެ ނުވަތަ ހަާލކުކޮށްލުން ޤަޞްުދގައި މުއާޞަލާތެއް
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 ؛އެ ބަދަލުކުރުން ފޮނުވުން ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެހެން

 މުއާޞަލާތެއް ބަދަލުގެނެސްފަިއވާ  ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރެވޭ  ޞައްޙަނޫންކަމަށް )ށ(  

 ގޮތަށް ޞަްއޙަނޫން އެ މުއާޞަލާތެއް ނުވަތަ ބުނުން އަނގަބަހުން

 ؛ނަކަލުކުރުން

 ހިނގަމުންދާ  ނުވަތަ ފަސްޖެހުން ފޮނުވުމަށް މުާއޞަލާތެއް ޤަޞްދުގައި )ނ(  

 ހިފެހެއްޓުން  ނުަވތަ އިންޓަރސެޕްޓްކުރުން ޤަޞްދުަގއި  މުއާޞަލާތަކަށް

 ؛ލަސްކުރުން ނުވަތަ

ކި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ނުވަތަ ވަ ނުވަތަ ގޮތުން  ވަޒީާފގެ އަދާކުރާ އޭނާ )ރ(  

 މުއާޞަލާތެއް ެއްއވެސް  ،މެނުވީ ޙާލަތުގައި އަންގާފަިއވާ  ކޯަޓކުން ގޮތަކަށް

 ފަރާތަކަށް  ެއހެން ފިޔަވައި ފަރާތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފަިއވާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް

 .ހާމަުކރުން ނުވަތަ އެ މުއާޞަލާެތއް ނަކަލުކުރުން ފޮނުވުމަށްޓަކައި

  އިކުއިޕްމަންޓް  ނެތް  ފެންވަރު 

 ން ބޭނުންކުރު 

 ފެންވަރުނެްތ އިުކއިޕްމަންޓް ނުލައި ޢުޛުރަކާ މަޤުބޫލު ނުވަތަ އެނގިހުރެ )ހ(  .84

ފޮނުވައިފިނަމަ، ކަުމގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް  ިސްގނަލެއް ރޭިޑއޯ ބޭނުންކޮށްގެން

( މިލިއަން އެއް) 1,000,000/- ެއކަމެއް ކުރި މީހަކު ބަލައި،

އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ

 ފެންވަރުނެތް  ،ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު މިޮގތުން ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި

 ބަަޔކަށް  ދުވަހުގެ ނުވަތަ ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ބޭނުންކުރާ އިުކއިޕްމަންޓް

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ( ވިހިހާސް) 20,000/-

 ލިބިެގންވެެއވެ. ރު އޮތޯރިީޓއަށްއިޚްތިޔާ

ކަމަށް ބުނެފައި " އިުކއިޕްމަންޓް ނެތް ެފންވަރު" ބޭނުމަށްޓަކައި މި ބާބުގެ )ށ(   

ނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްޮގތްވާ މި ޤާނޫނާ  އެވަީނ،  ފަންނީ ކަ

ނޑުތަކާ ނޑުަތކާ އުސޫލީ ހެދިފައިވާ ނުވަތަ މިންގަ  ތަޢާރުޟުވާ އޮިނގަ

 ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ރޭޑިއޯ ންޓް ނުވަތައިުކިއޕްމަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 .އިުކއިޕްމަންޓަށެވެ

( ެއއްލައްކަ) 100,000/- އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ަކމެއް ކޮށްފި މީހަކު )ނ(  

ރު އޮތޯރިޓީއަށް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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 ؛ބޭނުންކުރުން ންޓްއިކުއިޕްމަ ނެތް ފެންވަރު  (1)    

 ނުވަތަ އެގިހުރެ ނެތް އެއްެޗއްކަން ރުފެންވަ އިުކއިޕްމަންޓަކީ އެ  (2)    

 ނުވަތަ އިންސްޓޯލްކުރުމަށް އިުކިއޕްމަންޓް އެފަދަ ،ޤަބޫލުކުރެވިހުރެ

 ؛ބެހެްއޓުން އަތުަގއި އޮަޕރޭޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށް

 ނުވަތަ

ހުށަހެޅުން  ޕްލައިކޮށްދިނުމަށްސަ އިކުއިޕްމަންޓް  ފެންވަރުނެތް  (3)    

 ތަކެތި އެފަދަ ނުވަތަ ސަޕްލަިއކޮށްދިނުން ނުވަތަ

 ބެހެއްޓުން. އަތުަގއި ބޭނުމުަގއި  ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ

ނަޑއަޅައި  އޮތޯރިޓީން  ފެްނވަރުނެތް ކަމަށް އިކުއިޕްމަންެޓއްގެ ވަކި )ރ(     ،ކަ

 ކޮންމެ  ލާބަ ށުންދަ މި ޤާނޫނުގެ ލިޔުމަކީ ކޮންމެ  ދޫކުރާ ސެޓިފައިކޮށް

  ،ހިނދަކު ސާބިތުކޮށްނުެދވޭހާ ގޮތަކަށް އެހެން ،މައްސަލަެއއްަގއިެވސް

 ހެއްކެއް  ސާބިތުޮކށްދެވޭނެ ކަމަށް ނެތް އެއްެޗއް ފެންވަރު އެ އިުކއިޕްމަންޓަކީ

 .ބެެލވޭނެެއވެ ކަމުގައި

 ދެވޭ  ޢާންމުކޮށް 

ޚިދުމަތް  ގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 

 ޙައްޤު  ލިބިދިނުމުގެ 

 އުޅެމުން އެތަުނގައި ނުވަތަ ފަރާތުން ކުްއޔަށްހިފާ ބިމެއް ،އެއްބަްސވުމެްއަގއި ވެސްއެއް   .85

ނުވަަތ  ގޮތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ފަރާތަކުން އަންނަ

 ބާޠިލު  އެ މާއްދާއަކީ އޮްތނަމަ މާއްދާއެއް ގޮތަކަށް އަްނނަ އުނިކަމެއް އެ ޙައްޤަށް

 .އެްއޗެެކވެ

 ދެވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުންތައް ތަންފީޛުކުރުން 

 ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ 

 ން ހުއްދަދިނު  އޮފިސަރުންނަށް 
 ލިބިދޭ އޮތޯރިޓީއަށް ،ގޮުތގެަމތިން ބާބުގަިއވާ ހަތަރުވަނަ ބާބާއި ތިންވަނަ ބައިގެ މި  .86

 ލިޔުމުން ންއޮތޯރިޓީ ފަރާތްތަކަށް ތިރީގަިއވާ ހުއްދަ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރުތައް

 ތަންތާނަގއި ޙަވާލާދީފައިވާ އޮތޯރިޓީއަށް ބާބުތަކުގައި މި ބުނެުވނު އަދި. ދެވިދާނެއެވެ 

 .ޝާމިުލވެެއވެ ފަރާތްތައްވެސް ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ތިރީގައި

 އޮފިސަރުންވެސް  ފުލުހުންގެ) މުވަްއޒަފެއް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ސަުރކާރުގެ  )ހ(   

 ނުވަތަ  ؛(ހިމެނޭ ގޮތަށް
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 .މުަވއްޒަފެއް  އޮތޯރިީޓގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ()ށ   

 ބަލައި  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ 

 ހިފެހެއްޓުން  ފާސްކުރުމާއި 
 އޮތޯރިޓީއަށް  ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާ ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަަތއް ކުށުގެ )ހ(  .87

 .ކުެރވިދާެނއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި

 މީހުން  ވޭ ތުހުމަތުކުރެ ކުރިކަމަށް ކުށެއް މި ޤާނޫނުގައިވާ  (1)    

 ؛އެންގުން ހަްއޔަުރކުރަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި

، ބިމެއްގައި  ގޮުތގެމަތިން ނަންބަރުގަިއވާ ވަނަ (5) މި އަކުރުގެ  (2)    

ނޑު ނުވަތަ ނުވަތަ ނުވަަތ އެްއގަމު، ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގައި   ކަ

 ެއއްެޗއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ، އުޅަނދެއްަގއި ދަތުރުފަތުރުކުރާ ވަިއގެ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ށްހުރިކަމަ

 ތަނަަކށްވަދެ އެފަދަ އޮތޯރިޓީން، އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުެރވޭނަމަ

، ަބލައި ެއއްެޗއް ނުވަތަ އެތަނެއް، އަަރއި އެްއޗަކަށް ނުވަތަ

 ؛ފާސްކުރުން

 ގޮތުެގމަތިން ނަންބަރުގަިއވާ ަވނަ (5) މި އަކުުރގެ  (3)    

ނެޑއްަގއި، އަލަމާރިއެްއަގއި އްަޗކީއެ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ، ހަުރގަ

، ތެރޭގައި  ެއްއޗެްއގެ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފަިއވާ، ފޮއްޓެްއގައި 

 އެާބވަތުގެ  ހަރުނުކޮށްހުރި ނުވަތަ ހަރުކޮށްފަިއވާ ތަނެއްަގއި ނުވަތަ

 އެއްެޗއް  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ،އެްއޗެްއކަމަށްވިއަސް  ހުރި އެްއޗެްއގައި

ވާ ސަބަބުތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަށީގެން ހުރިކަމަށް

 ހަލާކުކޮށްަލއިގެން  އެ އެްއޗެއް ، އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫުލކުރެވޭނަމަ

 ؛ފާސްކުރުން، ބަަލއި ހުޅުވައި

 މީހެއްގެ  ެއއްެޗއް ނަންބަރުގަިއވާ ބާވަުތގެ ވަނަ (5) މި އަކުރުގެ  (4)    

ނާކޮށް ެއކަށީގެްނވާ ސަބަބުތަކެްއގެ މައްޗަށް ބި  އޮތްކަމަށް އަތުަގއި

، ަބލައި ހަށިަގނޑު އެމީހެްއގެ، އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫުލކުރެވޭނަމަ

 ؛ފާސްކުރުން

 ،ފާސްކޮށް ،ބަލައި ފަރާތުން އޮތޯރިީޓގެ ތަކެތި އަންނަނިވި  (5)    

 ބެހެއްޓުން: އަދި ،ނަަގއި ،ހިފަހައްޓައި
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 ކަމެއް  ބެލެވޭފަދަ ކަމަށް ކުށްވެިރާވނެ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ހހ(     

 ޤަބޫލުކުރެވޭ  އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ކުރުމަށް

 ؛އެްއޗެއް  ކޮންމެ

 ކަމެއް  ބެލެވޭފަދަ ކުށްވެރިާވނެކަމަށް ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ށށ(    

 ކުރިކަުމގެ  ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ބެލެވޭ ކުރިކަމަށް

 ކުިރކަމަށް ކަމެއް އެފަދަ ނުަވތަ ހުރި ހެއްކާއި ޤަރީނާަތއް

 އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް ލިބޭ ޤަރީނާ ހެއްާކއި ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ

 ؛ކޮންމެ ެއއްެޗއް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ކުރުމުެގ  ކުށެއް ނުވަތަ ޤަޞްދުަގއި  ކުރުުމގެ ކުށެއް )ނނ(    

 ؛އެްއޗެއް  ކޮންމެ ބޭނުންކުރި ،ބޭނުމަށް

ތަޙްޤީޤަްށ  ކަމެއްގެ ބެލެވޭ ކުށަކަށް  ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ރރ(    

ޤަބޫލުކުެރޭވ  އޮތޯރިޓީއަށް މަށްބޭނުންވާކަ ކޮންމެހެން

 އެްއެޗއް. އެކުލެވޭ ެއއްެޗއް  އެފަދަ ުނވަތަ އެްއޗެއް

ެއްއވެސް  ބާވަތުގެ އަންގަންޖެހޭ ލިޔެިކޔުމުން އޮތޯރިޓީއަށް  (6)     

 ރޭޑިއޯ ނުވަތަ  ިއުކއިޕްމަންޓެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 ގެ ންޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަ ނުވަތަ އިުކއިޕްމަންޓެއް ްނގެކޮމިއުނިކޭޝަ

 ނުވަތަ ަދއިއުފައް އިކުއިޕްމަންެޓއް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭނުންހިފުމަށް

 ތަްނތަނަށް  ހުންނަ ބަހައްޓާފައި އެތަކެތި  ބޭނުމަށް ވިްއކުމުގެ

 .ފާސްކުރުން ،ބަލައި  ތަކެތި އެފަދަ ވަނުމާއި

 ،ފާސްކުރުމުގައި  ،ބަލައި އޮތޯރިޓީން ަދށުން ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 ހުންނަ  އޭގައި ގޮތަަކށް އެނޫްނވެސް ނުވަތަ ރަްއކާކޮށްފަިއވާ އިކޮމްޕިއުޓަރުގަ 

 ބޭނުމަށް މި މާއްދާގެ .ހަމަޖައްސައިދޭްނވާނެެއވެ ލިބޭނެގޮތް މަޢުލޫމާތު

 ޕާސްޯވޑާއި  ބޭނުންވާ އެކަމަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ލިބޭނެގޮތް މަޢުލޫމާތު

 ުނވަތަ ސޮފްްޓވެއަރ ކޯާޑއި ިޑކްރިޕްޝަން ޯކޑާއި އެންކްރިޕްޝަން

 ފުރިހަމައަށް ހާމަކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު އެފަދަ މިނޫންވެސް  އަދި ހާޑްވެއަރ

 .ކޮށްދިނުމެވެ ކަންކަން ހައިއެންމެ ބޭނުންވާނެ ލިބިގަތުމަށް

 މުދާ  އަރައިގަތުމުން  ކުށަކަށް 

 ހިފެހެއްޓުން  އަތުލުމާއި 
 އިުކއިޕްމަންޓެއް  ވެސްއެއް  ގޮަތކަށް ބެލެވޭފަދަ ޚިލާފުވީކަމަށް ނުވަތަ ޚިލާފަށް މި ޤާނޫނާ  .88

 އަތުލައި  އެ ެއއްެޗއް ކޯޓު އަމުރެއް މެދުވެިރކޮށް، ބޭނުންކުރުުމން އެްއޗެއް ނުވަތަ
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 ކޯަޓށް  އޮފިސަރަކު ކަމާބެހޭ ސަރުކާުރގެ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ހިފެހެއްޓުމަށް

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ތިންވަނަ ބާބު 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެއްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ބާރު 

ލިޔެކިޔުން  މަޢުލޫމާތާއި 

 ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 ލިބިފަިއވާ އޮތޯރިީޓއަށް ގޮުތގެމަތިން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މި މާއްދާގައި  )ހ(  .89

 ލިބިފައިވާ ލައިަސންސް) ފަރާތްތަކަށް ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ތިރީަގއި އިޚްތިޔާރު

 .ހިންގިދާނެއެވެ( ހިމެނޭ ގޮތުގެަމތިން ފަރާތްތައްވެސް

 ހިންުގމުގައި  ބާރެއް  ލިބިދޭ އޮތޯިރޓީއަށް ދަށުން ޤާނޫނުގެމި   (1)    

 ެއއްވެސް  ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫިލއްޔަެތއް ނުވަތަ

 އެީމހެއްގެ  ލިޔެިކޔުމެއް އެްއވެސް ނުވަތަ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް

 ؛މީހެއް ބެލެވޭ ކަަމށް އޮތް ުނވަތަ އޮތް އަތުަގއި

 ބާރެއް ލިބިދޭ އޮތޯރިޓީއަށް މަތިންގޮުތގެ  އެްއގޮތްވާ  މި ޤާނޫނާ  (2)    

 އޮތޯިރޓީއަށް އަދާކުރުމަށް މަސްއޫިލއްޔަެތއް ުނވަތަ ހިންގުމުގައި

 ދެވިާދނެފަދަ  ހެކިބަހެއް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެފަރާތުން ބޭނުންވާކަމަށް

 .މީހެއް

 ކަންކަން  އަންނަނިވި ،ހިނދަކު މަނާނުކުރާހާ ަކނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނަކުން ވަކި )ށ(   

 .އެންިގދާނެއެވެ މީހަކަށްވެސް ކޮންމެ އޮތޯރިީޓން ކުރުމަށް މުންލިޔެކިޔު

  ެތރޭގައި  ުމއްދަތުގެ ބުނެފައިވާ ލިޔުމެްއަގއި ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން  (1)    

ނަޑއަޅާަފއިވާ އެ ލިޔުމުަގއި  އެފަާރތަކުން ގޮެތއްގެމަތިން ކަ

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން މަޢުލޫމާތު ހައިއެންމެ ބޭނުންވާ އޮތޯރިޓީއަށް

  ެތރޭގައި  ުމއްދަތުގެ ބުނެފައިވާ ލިޔުމެްއަގއި ފޮނުވާ ތޯރިޓީންއޮ  (2)    

ނަޑއަޅާފަިއވާ  އެ ލިޔުމުަގއި  ޭބނުންވާ އެފަރާތަށް ގޮތެްއގެމަތިން ކަ

 ނުވަތަ މާއްދީ ގޮތުަގއި އޭގެ) ލިޔެކިޔުންަތއް ހައިއެންމެ

 ؛ފޮނުުވން( ގޮތުަގއި އިލެކްޓްރޯނިކް
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  ެތރޭގައި  ުމއްދަތުގެ ފައިވާބުނެ ލިޔުމެްއަގއި ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން  (3)    

 އޮތޯިރޓީއަށް ގޮތެްއގެމަތިން ަކނަޑއަޅާަފއިވާ ލިޔުމުަގއި އެ

 އޭގެ  ެއްއގޮތަށް  އަސްލާ ލިެޔކިުޔންތަކުގެ ހައިއެންމެ ބޭނުންވާ

 ؛ނަކަލު ތައްޔާރުކުރުން 

 ،ފަރުދަކަްށކަމަށްާވނަމަ އަމިއްލަ ފޮނުވަނީ  ލިޔުން އޮތޯރިޓީން  (4)    

ނަޑއަޅާފަިއވާ ޔުމުގައިލި ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން  ،ަވގުެތއްަގއި ކަ

 ނުވަތަ އަނގަބަހުން ޮގސް އެމީހަކު އަންާގ ތަނަކަށް އެފަރާތުން

 އިލެްކޓްރޯނިކް ނުވަތަ ގޮުތގައި  މާއްދީ  އޭގެ ) ލިޔެކިޔުމުން

 ؛ދިނުން ހެކިަބސް( ސްއަގޮތުަގިއވި

 ،ޝަޚްޞެްއނަމަ ޤާނޫނީ ފަރާތަކީ ފޮނުވާ ލިޔުން އޮތޯރިޓީން  (5)    

 ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން އިސްވެރިަޔކު ޖަވާބުދާރީވާނެ ތަނަކުން އެފަދަ

ނޑައަޅާަފއިވާ  ލިޔުމުގައި  އެ ލިުޔމުގައި  ،ވަގުަތކަށް ކަ

 ެއމީހަކާއި ގޮސް އެމީހަކު ތަނަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ނުވަތަ އަނގަބަހުން ،ަބްއދަލުވުމުގައި  ބާްއވާ އޮތޯރިޓީއާދެމެދު

 އިލެކްްޓރޯނިކް ތަނުވަ ގޮތުަގއި މާއްދީ އޭގެ) ލިޔުމުން

 ނުވަތަ  ؛ހެކިަބސްދިނުން( ސްއަގޮތުަގިއވި

  ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ، ފަރާތަކީ ފޮނުވާ ލިޔުން އޮތޯރިޓީން  (6)    

 ،މުަވްއޒަފަކު ނުވަތަ ޕާޓްނަރަކު ފަރާުތން އެ ޕާޓްނަރޝިޕެްއގެ

 ލިުޔމުގައި  ފޮނުވާ އޮތޯރިޓީން ،ާހޒިރުވެ  އޮތޯރިޓީއަށް

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  އެ ލިޔުމުގައި ަވގުތަކަށް  ކަ

 ޮގތުގައި  މާއްދީ އޭގެ) ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން ތަނަކަށްގޮސް

 .ދިނުން ހެކިބަސް( ސް އަގޮުތގަިއވި އިލެކްޓްރޯިނކް ނުވަތަ

 ގޮތަށް  އަންގާ  އޮތޯރިޓީން 

 ޢަމަލުކުރުން 
 ހުރިހާ  ގޮުތގެމަތިން ަގއިވާ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 89 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .90

 .ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ ތަކުންވެސްފަރާ

 މާއްދާގެ ވަނަ 89 މި ޤާނޫނުގެ، ސަބަބެއްނެތި މަޤުބޫލު، މީހަކު އެްއވެސް )ށ(   

ނޑަައޅާގޮަތށް އޮތޯރިޓީން ގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ( ށ)  ޢަމަލުކުރުމަށް  ކަ

( މިލިއަން އެއް) 1,000,000/- ޢުޛުރުވެިރވެއްޖެނަމަ، އެމީަހކު

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް  ޢަދަދަކުން ންބޮޑުނޫ ރުފިޔާއަށްވުރެ
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 ދުވަހަކަށް ޮކންމެ ހިނގާ އެ މާްއދާއާ ޚިލާފުވެހުރެ ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި

 ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ( ވިހިހާސް) 20,000/- ބަޔަކަށް ދުވަހުގެ ނުވަތަ

 ެއވެ.ރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެްނވެޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ ޢަދަދަކުން

 އޮތޯރިޓީން ގޮތުގެަމތިން ަގއިވާ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 89 މި ޤާނޫނުގެ )ނ(   

ނަޑއަޅާ  ުނވަތަ ޤަްޞދުގައި މީހަކު  ޢަަމލުކުރުމުގައި ގޮތަކަށް ކަ

  އެމީހަކު ޢަމަލުކޮށްިފނަމަ، ގޮތަކަށް ވާތިރީަގއި ،ފަރުވާކުަޑކުރުމާއެކު 

 ޢަދަދަކުން  ޫނންބޮޑު ރުފިޔާއަށްވުރެ( މިލިއަން އެއް) 1,000,000/-

 މާއްދާއާ އެ  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ައދި

  ބަޔަކަށް ދުވަހުގެ ނުވަތަ ދުވަހަކަށް ކޮންމެ  ހިނގާ ޚިލާފުވެހުރެ

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ( ވިހިހާސް) 20,000/-

 ންވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިގެ 

 ޤަރީނާ  ހެއްާކއި ުނވަތަ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ  (1)    

 ؛ިރވުންޢުޛުރުވެ ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ ދިނުމަށް

 ނުވަތަ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ  (2)    

 ސިަފއެްއގައި  ެއއްވެސް ޤަރީނާއަކީ ހެއްާކއި  ުނވަތަ ނަކަލު އޭގެ

  ހިނދު  އެްއޗަކަްށވާ އޮޅުވާލުެމއްވާ ނުވަތަ އެްއޗަކަށް ދޮގު

 .ހުށަހެޅުން ލިޔެކިުޔން އެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ

  ،ހުށަހަޅާއިރު އޮތޯރިޓީއަށް  ލިޔެކިޔުމެއް ގަިއވާ ( ނ) މި މާއްދާގެ )ރ(   

 އެމީހެްއގެ ،ކުންފުންޏެއްކަމަށްާވނަމަ ނުވަތަ މީެހއް  ފަރާތަކީ އެ ހުށަހެޅި

އަންނަނިިވ  ،އިސްވެިރޔަކު ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތުން ފުންޏެްއގެއެ ކުން ނުވަތަ

ެގ ( ނ)މި މާއްދާގެ  ގޮތުގެމަތިން ލިެޔ ސޮިއކޮށް ިލޔުމެއް ހުށަހަޅާފަިއވާނަމަ

 .ނުވާނެެއވެ ދަށުން ކުށްވެރިެއއް

 މީހާއަށް އެ ހުށަހަޅާ ،ނަކަަލކީ އޭގެ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމަކީ ހުށަހަޅާ  (1)    

 މަޢުޫލމާތުގެ އޮުޅވާލާފަިއވާ ނުވަތަ ދޮގު ގޮތުން އެނގިފަިއވާ

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވުން  އެްއޗެްއކަމަށް ެއކުލެވޭ މައްޗަށް

 ނުވަތަ  ލިބިދޭ ނަކަލުން އޭގެ ނުަވތަ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާ  (2)    

  އެނގިފަިއވާ ގޮތުން މީހާއަށް އެ ުހށަހަޅާ ،މަޢުލޫމާތަކީ ޙަވާލާދެވޭ
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 ެއކުލެވޭ  މައްޗަށް  މާތުގެމަޢުލޫ ޮއޅުވާލާފަިއވާ  ނުވަތަ  ދޮގު

 .ބަޔާންކޮށްފަިއުވން އެްއޗެްއކަމަށް

 ހިމެނެނީ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުގެ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުން ބޭނުމަށް މާއްދާގެ މި )ބ(   

 ކޮށްފަިއވާ ރެކޯޑު ގޮތެއްަގއި މިނޫންވެސް ނުަވތަ ގޮުތަގއި އިލެކްޓްރޯނިކް

 ނުވަތަ ތުދިނުމަށްމަޢުލޫމާ ބޭނުމަށް މި މާއްދާގެ އަދި މަޢުލޫމާތެވެ.

  ،ލާޒިމުކުރުވުމަކީ  މަސްއޫލިއްޔަތު އެފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށް ލިޔެކިޔުމެއް

 ނިޒާެމއް އެކަީށގެންވާ ބޭނުންވާނެ އޮޅުްނފިލުވުމަށް ބަލައި އެ ލިޔެިކޔުން

 އެކުލެިވގެންވާ  އެ ލިޔެިކޔުން  ނުވަތަ މަސްއޫލިްއޔަތު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ

 ނެގުމަށް ކަރުދާހަށް ގައިފައި ސި ޔުމެއްގެލި މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކާއި

 ކޯާޑއި  ިޑކްރިޕްޝަން ކޯާޑއި އެންކްރިޕްޝަން ޕާސްވޯާޑއި ބޭނުންވާނެ

 ،ފުރިހަމައަށް މަޢުލޫމާތު ކޮށްފަިއވާރެކޯޑު  އަދި ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ރއަސޮފްޓްވެ

 .ހޯދަިއދިނުމެވެ ގޮތްތައް ހައިއެންމެ ބޭނުންވާނެ ލިބިގަތުމަށް ހާމަކޮށް

ނަކަލުތައް  ޔުމާއި ލިޔެކި 

 ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

 ބެހެއްޓުން 

 ،ލިޔެކިޔުެމއް ހުށަހަޅާ އެފަރާތަށް ބޭނުމަށް އޮތޯރިޓީގެ  ދަށުން މި ބާބުގެ )ހ(  .91

 ދަށުގައި  ބެުލމުގެ އޮތޯރިޓީގެ ،ނިމެންދެން ބޭނުން އޮތޯރިޓީގެ

 .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

 ލިޔެކިޔުމެއް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ  ފޮނުވާ އޮތޯރިީޓައށް ދަށުން މި ބާބުގެ )ށ(   

 ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުމަކުން އެފަދަ، ބެލުމަށްފަހު އޮތޯރިީޓން، ނަކަލު ޭއގެ ނުވަތަ

 އެފަދަ ނުވަތަ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބަހައްޓަން، ހައްދައި  ކޮޕީ ނަކަަލކުން އޭގެ

 ހިނދެއްގައި  ބޭނުންެވްއޖެ ަނގަން ބައެއް ޚާއްޞަ  ވަކި  ލިޔެކިޔުމަކުން

 .ެރވިދާނެެއވެއެކަންކު

 ޤަރީނާތައް  ހެއްާކއި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހައިއެްނމެ ލިިބގަނެވޭ  އޮތޯރިޓީއަށް )ނ(   

 ހުށަހަޅާ  ެއފަރާތަށް ދަށުން ގެ ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ  89 ޤާނޫނުގެ މި ނުވަތަ

 އޮތޯރިޓީން  ލިބޭ ގޮތަށް ޢާންމުންނަށް ޓައިޯކޑެއް ބަަލހައްރެލިޔެކިޔުންތަުކގެ 

 .ެއވެހަމަޖައްސަންވާނެ

 އޮތޯރިޓީން  ގޮތަކަށް ެމނުވީ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތިރީަގއި ދަށުން މި ބާބުގެ )ހ(  .92 ހާމަކުރުން  މަޢުލޫމާތު 

 .ނުާވނެއެވެ ހާމަކޮްށގެން ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް އެްއވެސް

 ައދި ؛ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން ެއްއގޮތްވާ  އާ( ށ) މި މާއްދާގެ  (1)    
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 އެަކއުންަޓކާބެހޭ  ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް  ،ލަޙަތަށްޓަކައިމަޞް ޢާންމު  (2)    

 .ފެނުން އޮތޯރިޓީއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭކަމަށް މަޢުލޫމާތެއް

 .ބަލަންވާެނއެވެ  ކަންތައްތައް އަންނަނިވި  ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ )ށ(   

 ހުށަހަަޅންޖެހޭ  ނުވަތަ ފޮނުވާ މީހަކު އޮތޯރިީޓއަށް ދަށުން ބާބުގެ މި  (1)    

 ހުށަހަޅާ  އެމީހަކު ހާމަކުރުމަށް ލިޔެކިޔުްނތައް ނުވަތަ ތުމަޢުލޫމާ

 ؛ފުރުޞަތުދިނުން އެަކށީގެންވާ ކަންތައްތަކަށް ހައިއެންމެ

 ،ުކރިން ނިންމުމުގެ ގޮތެއް  ހާމަކުރުމާމެދު ލިޔެކިޔުންތައް   (2)    

 މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ ފޮނުވާ މީހަކު އޮތޯރިޓީއަށް

 ހައިއެންމެ ހުށަހަޅާ އެމީހަކު މަކުރުމަށްހާ ލިޔެކިޔުންަތއް ނުވަތަ

 .ރިޢާޔަތްކުރުން ކަންތައްތަކަށް

 ލިޔެކިޔުމަކީ  ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ އޮތޯރިޓީއަށް މީހަކު ދަށުން ބާބުގެ މި )ނ(   

 ެއއްެޗއް  ސިއްރު ދަށުން ެއއްބަްސވުމުގެ ވެވިފަިއވާ މީހަކާދެމެދު އެހެން

 ހާމަކޮށްގެން ފަރާތަކަށް އެހެން ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި

ނޑައެިޅގެން  ެއއްަބސްވުމެްއގައި އެފަދަ ނުވާނެކަން ބުނެފައިނުވާހާ  ކަ

 ހުށަހެޅޭ  ގޮތެްއެގމަތިން ޚިލާފުނުވާ ެއއްބަްސވުމަކާ އެފަދަ ،ހިނދަކު

އެްއވެްސ  މީަހކާމެދު އެ ހުށަހެޅި ،ލިޔެކިޔުންަކމަށްވާނަމަ ނުވަތަ ލޫމާތުޢުމަ

 ބަދަލެއް މަދަނީ އަތުން އެމީހެްއގެ ނުވަތަ މައްސަލައެއް  ދަނީމަ ކަހަލަ

 .ނުދެވޭނެެއވެ ނަގަެއއް

ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

އުފުލުމަށް މަޢުލޫމާތު 

 ބޭނުންނުކުރުން 

 އެމީހަކު  ނުވަތަ ދީގެން މަޢުލޫމާތު މީހަކު ކުރެ ގޮތެްއގެމަތިން ގޮތްަތކުން އަންނަނިވި  .93

 ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ އެފަދަ ،މަޢުލޫމާތަކީ ބިގަނެވުނުލި  ސަބަބުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ

 ބޭނުންކުރެވޭނެ އުފުލުމަށް ދަޢުވާއެއް  ކުށުގެ ޖިނާއީ މައްަޗށް މީހެއްގެ ހުށަހަޅާފައިވާ

 .ނޫނެވެ ޤަރީާނއެއް ހެއްކާއި

 ނަކަެލއް އޭގެ ނުވަތަ  ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެކިބަސްދިނުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު )ހ(   

 ؛ންހުށަހެޅު

 އޭގެ  ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ ހެކިބަސްދިނުމުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު )ށ(   

 ލިޔެކިޔުމެއް  ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ގޮތުން ނަތީޖާެއއްގެ ހުށަހެޅުމުގެ ނަކަލެއް

 .ލިބިަގނެވުން ެއއްެޗއް އެފަދަ ނުވަތަ
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން 

ނޑު  މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .94 ސާފުކުރުން  މަޢުލޫމާތު    ގޮުތގެމަތިން އެއްގޮްތވާ މަޤްޞަދުތަކާ މައިގަ

 މަޢުލޫމާތު  ކަމަކާ ބެހޭޮގތުން ެއއްެވސް ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް މި ޤާނޫނު

އެންގުުމގެ  އޮތޯިރޓީއަށް ކުރުމަށް ކަމެއް އެފަދަ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސާފުކުރަން

 ރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ.އިޚްތިޔާ

 ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް  ވަިކ ކަމެްއަގއި ޮގތުގެމަތިން ވާއި ގަ( ހ) އްދާގެމާ މި )ށ(   

އެންގުމުގެ  ުކރުމަށް ކަންތައްަތއް އަންނަނިވި ،ގޮތުން  އެްނގުމުގެ އޮތޯރިޓީއަށް

 ރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ.އިޚްތިޔާ

 ނުވަތަ މީހެއްގެ ވަކި ގޮތާމެދު ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  (1)    

 ؛ހޯދުން މަްޝވަރާ ފަރާތްތަކުގެ ުނވަތަ މީހުންގެ ވަތަނު ފަރާތެއްގެ

 ކަންތައްަތކަކަށް ުނވަތަ ަވކި ކަމަކަށް ސާފުކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު  (2)    

 .ރިޢާޔަތްކުރުން

ނޑައަޅާ ކަމަށްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ދަށުން މި މާއްދާގެ )ނ(     އެްއގޮްތވާ ގޮތާ ކަ

 .ެއވެޢަމަލުކުރަންވާނެ އޮތޯރިޓީން ގޮތުގެމަތިން

 ސާފުކުރެވިދާނެ  މަޢުލޫމާތު 

 ޙާލަތް 
 ފެންނަ އޮތޯރިޓީއަށް ަކމަށް މައްސަލައެއް މުހިންމު ސާފުކުރަންޖެހޭފަދަ  މަޢުލޫމާތު  .95

 ނުވަތަ ލިބިފައިވާ  ަލިއސަންސް ގޮތުގެމަތިން އެްއގޮްތވާ ޤާނޫނާ  މި މައްސަލަތަކުަގާއއި

  މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މުޢާން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ހޯދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ލައިސަންސް

 .ސާފުކުރެވިދާނެެއވެ މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެމަތިން ަގއިވާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ؛ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެދިފަިއވާތީ ލިޔުމަކުން މީހަކު ސާފުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު )ހ(   

 .ބޭނުންވުން ސާފުކުރުމަށް އަމިއްަލއަށް މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީން )ށ(   

ސާފުކުރުމާ  ޢުލޫމާތު މަ 

 ޢާންމުންނަށް  ބެހޭގޮތުން 

 އެންގުން 

 އަންނަނިވި  ،ާބއްވާަނމަ ސާފުކުރުމެއް މަޢުލޫމާތު ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ  )ހ(  .96

 ޢާންމުކޮށް  ގޮތެްއެގމަތިން އެކަީށގެންވާ ަބޔާންކޮށް  ކަންތައްތައް

 .އަންގަްނވާނެެއވެ

 ؛އްާވކަންބާ ސާފުކުރުން މަޢުލޫމާތު ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ  (1)    
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 ؛މުއްދަތު ބާއްވާ ސާފުކުރުން މަޢުލޫމާތު  (2)    

 ؛މައްސަލަ ސާފުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު  (3)    

 ހޯދާނެ  ޚިޔާލު ޢާންމުންގެ މައްަސލައާމެދު ސާފުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު  (4)    

 ލިބިގަތުމަށް ހުށަހެޅުންތައް އެމީހުންގެ ބަޔާްނކޮށް ގޮތެއް

 ؛ލިބޭނެކަން ދަެތއްމުއް ުދވަހުގެ( އަށާވީސް) 28މަދުވެގެން 

 ބޭނުންވާ އޮތޯރިޓީން ބިނާކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތައް ޢާންމުންގެ  (5)    

 ؛މައްސަލަ

 ނުވަތަ އެޑްރެސް ފޮނުވަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ޢާންމުންގެ  (6)    

 އެޑްރެސްަތއް.

 ގޮތަށް  ަބޔާްނކޮށްފައިވާ  ކަންަތއްތައް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 .ނުޖެހެއެވެ ޝާއިޢުކުރާކަށް ފަރާުތން އޮތޯރިީޓގެ ވަގުަތކުއެއް 

 އޮތޯރިޓީން ތަކެއްޗަށް ހަމަވާ ޝަރުޠު އަންނަނިވި ފޮނުވާ ރައްޔިތުން ޢާންމު )ނ(   

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ

އެންުގމުގަިއ  އަދި ބާވަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  އެންގުުމގައި  (1)    

 އަދި  ؛ތަކެތިގޮތަށް ހުށަހެޭޅ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ނޑަައޅާފަިއވާ އެންގުުމގައި  (2)     ލިބޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ތެރޭަގއި ވަގުުތގެ ކަ

 .ތަކެތި

 ސާފުކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 

 އޮނިގަނޑު  އިދާރީ 
 މި ބާބުގެ ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް ސާފުކުރުން" "މަޢުލޫމާތު މި މާއްދާގައި )ހ(  .97

 .ސާފުކުރުމަށެވެ މަޢުލޫމާތު ބާއްވާ ޮގތުގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ބާބާ މި ،ދަށުން

 ގޮތުގެމަތިން ެއްއގޮްތވާ މާއްދާަތކާ ބާބުގެ މި ސާފުކުރަންވާނީ މަޢުލޫމާތު )ށ(   

 .ހިނދެއްަގއެވެ ފެންނަ އޮތޯރިޓީއަށް

 ުނވަތަ މަޢުލޫމާތު  ައޑުއެހުމެއް އެހެން ކަމާގުޅޭ ސާފުކުރާއިރު މަޢުލޫމާތު )ނ(  

 ޢާންމުންނަށް  ާބްއވަންވާނީ  ސްއަބަެއއްކަމަށްވި  އެހެން ސާފުކުރުމުގެ

 .ވެއްެޓްއގަެއވެ މިނިވަން ހާމަކަމާެއކު ބައިވެިރެވވޭގޮތަށް

 ބޭނުމަށް ތަޙްޤީޤުގެ ،ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ ގޮުތން ސާފުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު )ރ(  

 ބާބުަގއިވާ  ތިްނވަނަ މި ބަިއގެ އެއްކުުރމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ
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 .ބޭނުންކުެރވިދާނެެއވެ ބާރެއްގެ ހައިލިބިދޭ އެންމެ އެފަރާތަށް ގޮތުގެމަތިން

 އަުޑއެހުންތައް ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ ބޭނުމަށް ސާފުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު )ބ(  

 .ބޭއްވިދާނެެއވެ

 މަޢުލޫމާތު  ސިއްރުގައި 

 ސާފުކުރުން 
 ،ފުރިހަމަވާނަމަ ކަްނކަން  އަންނަނިވި ،ހިނދެއްގައި  ފެންނަ އޮތޯރިޓީއަށް )ހ(  .98

 ބަެއއް ަބއްަދލުވުމެްއގެ އެފަދަ ުނވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ސާފުކުރުމަށް ތުމަޢުލޫމާ

 .ބޭްއވިދާެނއެވެ ސިއްރުން ނަމަވެސް

 އެފަދަ ުނވަތަ ބައްދަުލވުމުަގއި ބާއްވާ ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު  (1)    

 ލިެޔކިުޔންތައް ބެެލވޭ ،ނަމަވެސް ަބއެްއަގއި ބައްދަލުވުމެްއގެ

 ސާފުކުރުމުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު މާތަކީމަޢުލޫ ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ

 ؛ކަމަކަށްވުން ބަލަންޖެހޭ ިސއްރުން މަްއސަލައަކީ ފާހަގަކުރެވޭ

 މައްަސލައެއް  ސާފުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ސާފުކުރުން މަޢުލޫމާތު   (2)    

 ހާަމކަމާއެކު ،ނަމަެވސް ބަެއއް މަްއސަލަެއްއގެ އެފަދަ ނުވަތަ

 ހުރަސްއަޅާ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ނޫނަށްމި ޤާ  ަމކީއުގެންދި ކުރިއަށް

 .ކަމަކަށްވުން

 ހުށަހަޅާ  ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ،ހިނދު ސާފުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކަމާއެކު )ށ(   

 ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުން އޮތޯރިޓީއަށް ނުަވތަ ޤަރީނާތައް ހެއްކާއި

 ،ނިއްޖެނަމަފެ އޮތޯރިީޓައށް ކަމަށްހި އެއްޗެ ސިއްުރކުރަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތަކަކީ

 .ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ އޮތޯިރޓީއަށް ގޮުތގެމަތިން އަންނަނިވި

 ޤަީރނާތައް ހެްއކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު  (1)    

 ނުވަތަ ؛އެންގުން  ޝާއިޢުނުކުރުމަށް

 ޤަީރނާތައް ހެްއކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު  (2)    

 .މަނާކުރުން ހާމަކުރުން

 ،ގެންދާނަމަ ކުރިައށް ިސއްރުަގއި ނަމަވެސް ބަެއއް  ސާފުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު )ނ(   

 .ޢަމަލުކުެރިވދާނެއެވެ ގޮތަށް އަންނަނިވި

 އެފަދަ ުނވަތަ ބައްދަލުވުމެްއގެ ސާފުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު  (1)    

 ؛އެްނގުން ބަެއއް ބައިވެިރވާނެ ،ބަެއްއގައި  ބައްދަލުވުމެްއގެ
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 އެފަދަ ުނވަތަ ބައްދަލުވުމެްއގެ ސާފުކުރުމުގެ ތުމަޢުލޫމާ  (2)    

ހާމަކުރުން  ޤަރީނާތައް  ހެއްާކއި ހުަށހަޅާ ަބޔަކަށް ބައްދަލުވުމެްއގެ

 .އެންގުން މަނާކުރުމަށް

 މަޤުބޫލު ،ޢަމަލުކުރުމުގައި  ގޮތަށް ގަިއވާ( ނ) އާއި( ށ) މާއްދާގެ މި )ރ(   

 .ނުވާެނއެވެ  ޢުޛުރުވެރިެވގެން މީހަކު  ނޫނީ ޮއވެގެން ސަބަބެއް

 މަޤުބޫލު ،ޢަމަލުކުރުމުގައި ގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ( ނ) އާއި( ށ) މާއްދާގެ މި )ބ(   

ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  ،ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެނަމަ މީހަކު ސަބަބެއްނެތި

 ބޮޑުނޫން ރުފިާޔއަްށވުރެ( މިލިއަން އެއް ) 1,000,000/-އެމީހަކު 

 ތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިިބގެންެވއެެވ. އަދިޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚް ޢަދަދަކުން

 ދުވަހުގެ  ނުވަތަ ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ހިނގާ ޚިލާފުވެހުރެ  އެއިން މާއްާދއަކާ

 ޢަދަދަކުން  ބޮުޑނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ( ވިހިހާސް) 20,000/-ބަޔަކަށް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މަޢުލޫމާތު 

ސާފުކުރުމާބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓު 

 އެކުލަވާލުން 

 ހިމަނައިގެން ނަތީާޖތައް މަޢުލޫމާތާއި ލިބިގަނެވޭ، ކުރުމަށްފަހުސާފު މަޢުލޫމާތު )ހ(  .99

 މިގޮތުން އަދި. ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ ރިޕޯޓެއް ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ

 .ފޮނުވަންވާނެެއވެ ކޮޕީެއއް މިނިސްޓަރަށް ރިޕޯޓުގެ ޝާއިޢުކުރާ

 ަގއިތެރޭ  ުދވަހުގެ( ތިރީސް) 30، ނިންމުމަށްފަހު ސާފުކޮށް މަޢުލޫމާތު )ށ(   

 .ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ ޓު ރިޕޯ ތައްޔާުރކުރާ އޮތޯރިޓީން

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިީރގައި  ރިޕޯޓުގައި ތައްާޔރުކުރާ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ )ނ(   

 .ނުވާނެެއވެ ނައިގެންހިމަ ކަންކަން މަޢުލޫމާތާއި

 ؛މަޢުލޫމާތު ސިއްރު  (1)    

 ލުވެރިކަމަށްޢަދު ޝަރީޢަތެއްގެ ހިންގޭ  މައްޗަށް މީހެއްގެ  (2)    

 ؛ކަމެއް ހުރަސްއަޅާފާނެ

ހިމެނޭ  މީހުންވެސް ަމރުވެފަިއވާ) މީހެއްގެ އެްއވެސް  (3)    

 ؛މަޢުލޫމާތު ޒާތީ ނުވަތަ  އަމިއްލަ، (ގޮތުގެމަތިން

 ަގއި( ނ) ނުވަތަ ( ށ) ާމއްދާގެ ވަނަ 98 ޤާނޫނުގެ މި  (4)    

ނޑު ޮގތުގެ ބުނެފައިވާ ޢަމަލުކުރުމަށް އަސާސްަކމަށްވާ  މަިއގަ

 .އްކަމެ
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 ދަޢުވާތަކުން  މަދަނީ 

 ލިބުން  ޙިމާޔަތްކަން 

 ނުވަތަ  ބަޔާނެއް މީހަކުދޭ އޮތޯރިީޓއަށް  ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ސާފުކޮށްދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު  .100

 އެއްވެސް ލިބޭ  މީހަކަށް އެހެން ސަބަބުން  މަޢުލޫމާތުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ުނވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ވާކަށްޒިންމާ ެއމީހަކު ،ބަދަލުދިނުމަށް ގެއްލުމެްއގެ

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ކަމެއް ތަޙްޤީޤުކުރުން 

 ބެލެވޭނެ  ދަށުން  މި ބާބުގެ 

 މައްސަލަތައް 
 .މައްސަލަތަެކވެ ިމވާ ތިރީގައި ބެލެވޭނީ ދަށުން ބާބުގެ މި  .101

 ؛މައްސަލަ ޚިލާފުވާ މި ޤާނޫނާ )ހ(   

ނަޑއަ އޮތޯރިޓީން ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ )ށ(    ؛މައްސަލަ ޚިލާފުވާ ގޮތަކާ ޅާފަިއވާކަ

ނޑައަޅާަފއިވާ އޮތޯރިޓީން )ނ(   ނަޑކާ ކަ  ؛މައްސަލަ  ޚިލާފުވާ ިމންގަ

 ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ނުވަތަ ިޚދުމަތެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ )ރ(  

 ؛މަްއސަލަ ފޯރުކޮށްނުދެވުމުގެ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްނުދިނުމުގެ

 ޚިދުމަތެއް  ސާމާނަށް ނުވަތަ އާލާތްތައް ފަރާތެއްގެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް )ބ(  

 ؛މައްސަލަ  ގުޅައިުނދެވުމުގެ ނުވަތަ ގުޅައިދިނުުމގެ

 .މައްސަލަ ބާރުތަކާބެހޭ އޮތޯރިީޓގެ ނުވަތަ މަަސއްކަތްތަކާބެހޭ އޮތޯރިޓީގެ )ޅ(  

 ގޮތުންގުޅޭ  މައްސަަލތަކާ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މާއްާދގައި ވަނަ 101 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .102 ހުށަހެޅުން  ޝަކުވާ 

 މައްސަލަ އޮތޯރިީޓއަށް ފަރާތަކުން ޝަކުާވކުރާ ނުވަތަ މީހަކަށް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ފުރިހަމަވެފައި ކަންތައްތައް އަންނަނިވި ޝަކުވާތަކުަގއި  ހުށަހެޅޭ )ށ(   

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 އަދި ؛ހުށަހެޅުން ލިޔުަމކުން ޝަކުވާ  (1)    

ނޑައެޅި ފަރާތް ަރއްދުވާ ޝަކުވާ  (2)      .ޔާްނކުރުންބަ ކަ

 ކޮށްދިނުމަށް ކަންަތްއތައް އަންނަނިވި ،ހިނދެއްަގއި ފެނިއްޖެ އޮތޯރިޓީއަށް )ނ(   

 .އަޅަންވާެނެއވެ ފިޔަަވޅުތައް ެއކަށީގެްނވާ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ
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 ؛ބޭނުންވުން ހުށަހަޅަން ޝަކުާވއެއް މީހަކު  (1)    

  ވަތަނު ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ބޭނުންވާ ހުށަހަޅަން މީހަކު  (2)    

 އެހީެތރިކަން  ބޭނުންވާ ހުށަެހޅުމަށްޓަކައި އެ ޝަުކވާ ލިޔުމަކުން

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 މާއްދާަގއި ވަނަ 101 މި ޤާނޫނުގެ ގޮުތގެމަތިން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތިރީގައި )ހ(  .103 ތަޙްޤީޤުކުރުން  އޮތޯރިޓީން 

 .ކުރެވިދާެނއެވެ ތަޙްޤީޤު ޮއތޯރިޓީއަށް ަމއްސަލަެއއް ޙަވާލާދީފައިވާ

  މީހަކު  މައްސަަލއެްއަގއި މާއްދާަގއިވާ ވަނަ 101 ޤާނޫނުގެ މި  (1)    

 ؛ޤަބޫލުކުެރވުން އޮތޯރިޓީއަށް ކަަމށް ޚިލާފުވެފައިވާ މި ޤާނޫނާ

 ، މީހަކު ަމއްސަލަެއއްަގއި މާއްދާަގއިވާ ވަނަ 101 މި ޤާނޫނުގެ  (2)    

 އޮތޯރިޓީގެ  ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮުތގެމަތިން އެއްގޮްތވާ މި ޤާނޫނާ

 އޮތޯިރޓީއަށް ކަމަށް ޚިލާފުވެފައިވާ އަންގާފައިާވގޮތާ ފަރާތުން

 ؛ރެވުންޤަބޫލުކު

 ޝަުކވާެއއް  ގޮތުގެމަތިން މާއްދާަގއިވާ ވަނަ 101 މި ޤާނޫނުގެ  (3)    

 ؛ހުށަހަޅާފައިވުން

 .ޤަބޫލުކުެރުވން މައްސަލަެއއް ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް  (4)    

 މައްސަލަތައް މިވާ  ތިރީގައި ،އެދިއްޖެނަމަ އޮތޯރިޓީގައި މިނިސްޓަރު )ށ(   

 .ތަޙްޤީޤުކުރަންވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން

 ؛މައްސަަލއެއް  މާއްާދގަިއވާ ވަނަ 101 މި ޤާނޫނުގެ  (1)    

 ކޮިމއުނިޭކޝަންގެ ރޭޑިއޯ ޚިދުމަތްތަކާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (2)    

 ކޮންމެ  ގުޅުންހުރި ޞިނާޢަތާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  ނުވަތަ

 .ސަލަެއއްމައް

 ކުރިން  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ 

 ކަންތައްތައް  ބަލަންޖެހޭ 
 ޝަކުާވއެއް  މީހަކު ގޮުތގެމަތިން އެްއގޮްތވާ މާއްދާއާ ވަނަ 102 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .104

 މައްސަލަ  ޢަމަލުކުރުމާއެކު ގޮތްތަުކގެމަތިން އަންނަނިވި، ހުށަހެޅުމުން

 އޮތޯރިީޓގެ  ކިަބއިން ފަރާުތގެ ރައްުދވާ ޝަުކވާ ގޮތުން ސާފުކުރުމުގެ

 .ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން
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 ބާރު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ  މައްސަލަ ޝަުކާވގެ ހުށަހެޅިފައިވާ  (1)    

 ؛ބެލުން ލިބިފަިއވޭތޯ އޮތޯރިޓީއަށް

 ތަޙްޤީޤުކުރާނީތޯ  މައްސަލަ ދަށުން ބާރުގެ ލިބިދޭ އޮތޯރިޓީއަށް  (2)    

 .ބެލުން

 ،ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ އްސަލަައކާ ުގޅޭގޮތުންމަ ޝަުކާވގެ ހުށަހެޅިފައިވާ )ށ(   

 ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  އިތުރަށް ނުވަތަ ބޭނުންނުވާނަމަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެކަން

 ރައްުދވާ ޝަކުވާ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަުކވާ ،ބޭނުންނުވާނަމަ

 ޭއގެ  އިނިންމާފައިާވ ގޮތާ  އޮތޯރިޓީން ޝަުކވާާއ ބެހޭގޮުތން ،ފަރާތަށް

 އަވަހަކަށް ވީއެްނމެ ގޮތެއްގެމަތިން ެފންނަ އޮތޯރިޓީއަށް ސަބަބުތައް

 .އަްނގަންވާެނެއވެ ،އެފަރާތްތަކަށް

 ،ކުރިން ފެށުމުގެ ތަޙްޤީޤުކުރަން ފަރާތުން އޮތޯިރޓީގެ މައްސަަލއެއް  ޝަކުާވގެ )ހ(  .105 ތަޙްޤީޤުކުރާނެ ގޮތް 

 .އަންގަންވާެނއެވެ  ެއަކން ފަރާތަށް ަރއްދުވާ ޝަކުވާ

 ގެންދާނެގޮތް ކުރިައށް ކަންތައްަތއް ހިންގުމުގެ ތަޙްޤީޤު ދަށުން މި ބައިގެ )ށ(   

 ދެްއގަިއ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.އޮތޯރިޓީން ހަދާ ގަާވއި

 މަޢުލޫމާތު  ައތުން ބައެއްގެ ބޭނުންވާ އޮޯތރިޓީން ބޭނުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤުގެ )ނ(  

 މަޢުލޫމާތު  ންގޮެތްއގެމަތި އެކަީށގެްނވާ އެންމެ ފެންނަ އޮތޯރިީޓއަށް ،ހޯދައި

 .ސާފުކުރެވިދާނެެއވެ

 ޝަުކވާ ނަތީޖާެއއްެގ ގޮތުން ތަޙްޤީޤުގެ ހިންގާ  ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ  )ރ(  

 މަޞްލަޙަތަށް ފަރާތުގެ ރައްުދވާ ޝަކުވާ ނުަވތަ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ

 އެފަދަ  ނިންމަންވާނީ ސާބިތުވާކަމަށް ކަމެއް ލިބިދާނެފަދަ އުނިކަމެއް

  މަދުވެގެން ހުށަހެޅުމަށް ދެކޭގޮތް ެދފަރާތުން ގޮތުންޝަކުާވއަކާ ބެހޭ

 .ދިނުމަށްފަހުގައެވެ ުމއްދަތެއް ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30

ނޑަައޅައި ވަކިގޮެތއް  ތަޙްޤީޤަކާމެދު ހިންގާ  ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ )ބ(    ކަ

 ފަރާތުގެ ރައްދުވާ ޝަކުވާ ނުވަތަ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ،ނިންމަންވާނީ

 .ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ ންތަކަށްހުށަހެޅު

 ހިންގާ  ފަރާތުން އޮތޯރިީޓގެ ،ގޮުތގެމަތިން ެއއްގޮްތވާ އާ( ރ) މި މާއްދާގެ )ޅ(  

 ނުވަތަ ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ  ުފރުޞަތު ހާޒިރުވުުމގެ ތަޙްޤީޤުތަކަށް
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 .ލާޒިމެއްނުުކރެއެވެ އެ މާއްދާ ދިނުމަށް ފަރާތަށް ަރއްދުވާ ޝަކުވާ

 ތަޙްޤީޤު  ގޮުތެގމަތިން ަގިއވާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 103 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .106 ޓު ރިޕޯ  ގެ ތަޙްޤީޤު 

 ތަްއޔާރުކޮށް ރިޕޯެޓއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އޮތޯރިޓީން ، ހިންގުމަށްފަހު

 .ފޮނުވިދާނެއެވެ ޓުއެ ރިޕޯ މިނިސްޓަރަށް

 ތަޙްޤީޤު  ގޮުތެގމަތިން ަގިއވާ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 103 މި ޤާނޫނުގެ )ށ(   

  މިނިސްޓަރަށް  ތައްޔާުރކޮށް  ރިޕޯޓެއް ަފރާތުން އޮތޯރިޓީގެ، ންގުމަށްފަހުހި

 .ފޮނުވަންވާެނއެވެ ޓުއެ ރިޕޯ

 އަންނަިނވި ރިޕޯުޓގައި ތައްޔާރުކުރާ ދަށުން ގެ( ށ) އާއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 .ހިމަނަންވާނެެއވެ ކަންތައްތައް

 ؛ގޮތް ހިންގި ތަޙްޤީޤު  (1)    

 ލިބިފައިވާ  އޮތޯރިީޓއަށް ނަތީޖާއެްއެގގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ  (2)    

 ؛ހޯދުންތައް

 ހޯދުންތައް މަޢުލޫމާތާއި ނަންބަރުގަިއވާ ( ވަނ2ަމި އަކުރުގެ )  (3)    

 ؛ޤަރީާނތައް ހެްއކާއި ބިނާކޮށްފައިވާ

 އޮތޯރިޓީއަށް  ެއކަމާ ގުޭޅގޮތުން ުނވަތަ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤާ ކުރެވުނު  (4)    

 .ކަންތައްަތއް ންގާފަިއވާއަ މިނިސްޓަރ ނުވަތަ ފެންނަ

 ކަމެއް  އޮތް މަޞްަލޙަތު ޤައުމީ އެކަުމގައި ،ޝާއިޢުކުރުމަކީ ޓުރިޕޯ ތަޙްޤީޤު )ހ(  .107 ޝާއިޢުކުރުން  ޕޯޓު ރި 

 ތަޙްޤީޤުގެ  ހިންގާފަިއވާ އޮތޯރިޓީން ،ފެންނަނަމަ މިނިސްޓަރަށް ކަމަށް

 .އެންގިދާނެެއވެ މިނިސްޓަރަށް ޝާއިޢުކުރުމަށް ރިޕޯޓެއް

 ރިޕޯޓެއް ތަްޙޤީޤުގެ ހިންގާފައިވާ އޮތޯރިޓީން ޙާލަތުތަކުަގއި، ނަނިވިއަން )ށ(   

 .ުނާވނެއެވެ ހާމަކޮށްގެން ނުވަތަ ޝާއިޢުކޮްށގެން ބަެއއް ޭއގެ ނުވަތަ

މީހެއްގެ ނުވަތަ  ހާމަކުރުމުން ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރުމުން އެ ރިޕޯޓެއް  (1)    

 ނުވަތަ  ؛ޙާލަތެއްގައި  ހާމަާވފަދަ ިސއްރެއް ކުންފުންޏެއްގެ

ޖިނާއީ މައްސަލަައކާ ުގިޅގެން ހިނގަމުންދާ ތަޙްޤީޤަކަށް   (2)    

 ނުވަތަ  ؛ޅިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ހުރަސްއެ
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 ޢަދުލުވެރިކަމަށް ޝަރީޢަތެއްގެ ހިންގޭ  މައްޗަށް މީހެއްގެ  (3)    

 ނުވަތަ ؛ޙާލަތެއްަގއި ހުރަސްއެޅޭފަދަ

 ށް ނުރައްކާވާަފދަ ޙާލަތެއްގައި.ޤައުމީ ސަލާމަތަ  (4)    

 ،ޝާއިޢުކުރުމުަގއި ަބއެއް ރިޕޯޓެްއގެ ނުވަތަ ރިޕޯެޓއް  ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ )ނ(   

 ނުވަތަ  އަމިއްލަ( ސްއަކަމުަގއިވި  މީހެއް މަރުވެފަިއވާ) މީހެްއގެ އެްއވެސް

 ރިޕޯޓެއްގައި  ެއފަދަ ހާމަވާނަމަ މިންވަރަކަށް އެކަީށގެންނުވާ މަޢުލޫމާތެއް ޒާތީ

 .ވެުނާވނެއެ ޝާއިޢުކޮށްގެން ހިމަނައި

 އެގާރަވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުހުރި ކަންކަން 

 ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް 

 ފަރާތްތަކުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 އޮޕަރޭޓްކުރާ ުނވަތަ  އަމިއްލަ ފަރާތުގެ ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ހ(  .108

 އެފަރާތުން ުނވަތަ ތައްޓްޕްމަންއިުކއި ތަކާއިވަރކް ނެޓް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

 ޚިލާފު ޤާނޫނާ ބޭނުންކޮށްެގން ،ޚިދުމަތްތައް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ފޯރުކޮށްދޭ

ޢަމަލެްއކުރާކަން ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަން ެއިގއްޖެނަމަ އެކަން  އެްއވެސް

 .އަޅަްނވާނެެއވެ ފިޔަވަެޅއް އެޅެންހުރި ހުރިހާ ހުއްޓުވުމަށް

 ލިބިފައިވާ  ލައިަސންސް ،ކޮށްދިނުމަށް ކަްނތައްތައް ކޮށްފަިއވާތިރީގައި ަބޔާން )ށ(   

 ،ކޮށްދިނުމަށް ކަންަކން އެފަދަ އެދިއްޖެނަމަ ލިޔުމަުކން ފަރާތުގައި އޮތޯރިޓީން

 .ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ އެހީތެރިކަން ފަރާުތން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 ކުރަން ކުށެއް ތަނުވަ ކުރުން ކުށެއް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޤާނޫނެއްގައި  (1)    

 ؛ތަންފީޛުކުރުން ޤާނޫނު ހުއްުޓވުމާއި އުޅުން

 ޙިމާޔަތްކުރުން. ރައްކާތެިރަކން ސަލާމަތާއި ޤައުމީ  (2)    

 ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގައި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(   

 ނުކޮށް ނުވަތަ ސަބަބުން ކުރާކަެމއްގެ  ހެޔޮ ނިޔަުތަގއި އަދާކުރުމުަގއި
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 ކުށެްއގެ ޖިނާއީ ބާވަެތއްގެ  އެްއވެސް  ގުިޅގެން  ކަމަކާ ދޫކޮށްލާ

 ގެއްލުމެްއގެ  ލިބޭ  ސަބަބުން ކަމެއްގެ އެފަދަ ނުވަތަ ،މައްސަލަިއގައި 

 ނުވަތަ  އޮފިސަރުން ފަރާތުގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ،ބަދަލުދިނުމަށް

 ކަށްޒިންމާވާ ޖެންޓުންއޭ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ނުވަތަ މުވަްއޒަފުން

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 ބާރުތައް ލިބިފައިވާ އެފަރާތަށް ނުވަތަ އަދާކުުރމުގައި ވާޖިބުަތއް އޮތޯރިޓީގެ )ހ(  .109 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އޮތޯރިޓީގެ 

 ތައް ޓްއިުކއިޕްމަން ަތކާއިވަރކްނެޓް ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ،ހިންގުމުގައި 

 ޓުވުމަށް ހުއް ޢަމަލެއްކުރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްެވސް ބޭނުންކޮށްގެން

 .އަޅަންވާެނއެވެ  ފިޔަވަޅެއް އެޅެންހުރި ހުރިހާ

 ބާރުތައް ލިބިފައިވާ އެފަރާތަށް ނުވަތަ އަދާކުުރމުގައި ވާޖިބުަތއް އޮތޯރިޓީގެ )ށ(   

 .ބަލަންވާނެެއވެ ކަންަތއްތަކަށް އަންނަނިވި ހިންގުމުގައި

 ނުވަތަ ކުރުން ކުެށއް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫެނއްަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (1)    

 ؛ތަންފީޛުކުރުން ޤާނޫނު ހުއްުޓުވމާއި އުޅުން ކުރަން ކުށެއް

 .ޙިމާޔަތްކުރުން ރައްކާތެިރަކން ސަލާމަތާއި ޤައުމީ  (2)    

ހެޮޔ  އަާދކުރުމުގައި މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ގަިއވާ( ށ) އާއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(   

 ގުޅިގެން  ކަމަކާ ދޫކޮށްލާ  ނުކޮށް ނުވަތަ ސަބަބުން ކުާރކަމެްއގެ ނިޔަތުގައި

 ކަމެއްގެ  އެފަދަ ނުވަތަ  ،މަްއސަލަިއގައި  ުކށެއްގެ ޖިނާއީ ބާވަެތްއގެ އެްއވެސް

 ނުވަތަ ޮއފިސަރުން އޮތޯރިޓީގެ ،ބަދަލުދިނުމަށް ެގއްލުމެްއގެ ލިބޭ ސަބަބުން

 ޒިންމާވާކަށް ޖެންޓުންއޭ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ނުވަތަ މުވަްއޒަފުން

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 ޓްކުރުމުގެ އިންޓަރސެޕް 

 ޤާބިލުކަން 
 ލިބިފައިވާ  ލަިއސަންސް ނުވަތަ ަފރާތަކުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް )ހ(  .110

ގުޅުމެްއ  މުާއޞަލާތީ ގޮެތއްގެމަތިން ހުްއދަކުރާ ޤާނޫނު ،ފަރާތްތަކަކުން

 މިނިސްޓަރަށް  ޤާއިމުކުރުމަށް  ޤާބިލުކަން ބޭނުންވާ އިންޓަރސެޕްޓްކުރުމަށް

 .ނިންމިދާނެއެވެ

 އެަކންކުރާނެ ގޮތުގެ  ނިންމުމެއްގައި ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެމި  )ށ(   

 .ބަޔާންކުރެވިދާނެެއވެ ޝަރުޠުތައް ފަންނީ
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ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި  ކުއްލި 

 ބާރުތައް  ޚާއްޞަ  ލިބިދޭ 
 ސަލާމަތާއި ރަްއޔިތުންގެ  ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތުގައި )ހ(  .111

 ކަންކަން  އަންަނނިވި ރިއްޔާއަށްރަީއސުލްޖުމްހޫ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކއި

 .ކުރެވިދާނެެއވެ

 ؛ހިފެހެއްޓުން ަލއިސަންސް ފަރާެތއްގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް  (1)    

 އެންމެ  ފެންނަ ޢަމަލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް   (2)    

 ވަސީަލތްތަކާއި ތަކުގެވަރކްނެޓް ގޮެތއްގެމަތިން  އެކަީށގެންވާ

 އެފަާރތަކުން ުނވަތަ ،މިލްކުަގިއވާ ތުގެފަރާ ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް

 ވަގުތީ  ަތއްޓްިއކުއިޕްމަން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ހިންގާ

 ؛ދަށަށް ގެނައުން  ގެލްކޮންޓްރޯ

 އެންމެ  ފެންނަ ޢަމަލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް   (3)    

 ފަރާތަކުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް ގޮތެްއގެމަތިން އެކަީށގެންވާ

 ަވގުީތގޮތުން ޚިދުމަތެއް ކޮންމެ ލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެޓެ ފޯރުކޮށްދޭ

 ؛ގެނައުން  ދަށަށް ގެލްކޮންޓްރޯ

 ޓެެލކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ނުވަތަ ފެސިލިީޓެއއް  ކްވަރނެޓް  (4)    

 ،ޚިދުަމތެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ުނވަތަ އިުކއިޕްމަންޓެއް

 ނުވަތަ ަވކިފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާަތކުން ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސް

 ޭއގެ ނުވަތަ  ހުއްޓުވުން  މުޅިން ރައްޔިތުން ބޭނުންކުުރން ޢާންމު

 ؛އްުޓވުންހު ބައެއް

 ޢާންމު  ނުވަތަ މީހެއް ނުވަތަ ފަާރތެއް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް  (5)    

 މުާއޞަލާތެއް ކަމަކާބެހޭ އެއްވެސް ކުރެވޭ  ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ

 ފެހެއްޓުމަށްހި ނުވަތަ އިންޓަރސެޕްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް

 ކަށްޔަެވރި ހުއްދަދީަފއިވާ ކޯޑުތައްރެ ޭއގެ ނުވަތަ އަމުރުކުރުން

 ؛އަމުރުކުރުން ޙަވާލުކުރުމަށް

 ޓެެލކޮމިއުނިޭކޝަންގެ  ފަރާތެއްގެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް  (6)    

 އަުމރުކުރުން. އަތުލުމަށް އިުކއިޕްމަންޓެއް

 ކުރުމަށް( ކޯލް ޑިސްޓްރަސް) ފޯންކޯލް ކުރާ  ޖެހިގެން ޙާލުގައި )ށ(   

 ވަސީލަތްތަކާ  ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންގެ  ހައިއެންމެ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި 
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 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ޤާނޫނު މި ،ބޭނުންކުރުން ަތއްވަރކްނެޓް

 ޢަމަލުކުރާނެ  ކާރިސާއެއްގައި 

 ގޮތް 
 ކާރިާސއެއް  ުނވަތަ ނުރައްކަުލގެ ާޙލަތުގައި ުކއްލި ުނވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ދާޚިލީ  .112

 ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންގެ ،ގޮތަާކއި ޢަމަލުކުރާނެ ާޙލަތެއްަގއި އެފަދަ ،ހިނދުގައި ދިމާވާ

ނޑި ޚިދުމަތް  ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ެއ ޚިދުމަތް ދިގު މުއްދަތަކަށް ،ފޯރުކޮށްދީ މެދުނުކެ

 ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްަތއް ކުރަންޖެހޭ ޢަވުމަށްޓަކައިރުޖޫ އެނބުރި ޙާލަތަށް ކުރީގެ

 ފަރާތްތަކަކަށް  ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް  ނުވަތަ ފަާރތަކަށް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

ނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ،ގޮތެްއގެމަތިން އަންގާ އޮތޯިރޓީން މަްޝވަރާާއއެކު އިދާާރތަކުގެ ކަ

 ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓުމާއި  ،ހިންގުމާއި ގުޅުން  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 ޙާލަތަށް ކުރީގެ ޚިދުމަތްތައް ތަާކއިވަރކްނެޓް އިްޕމަންޓްތަކާއިިއކު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 މަޝްރޫޢެއް  ޢަމަލީ ގޮތުގެ ކުާރނެ މަސައްކަތްތައް ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކައި ުކރަންޖެހޭ އެނބުރި

 .އެކުަލވާލެވިދާނެެއވެ

 ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އިޚްތިޔާރު  ލިބިގެންވާ  ބާރަށް 
ވީނަމަެވސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ދިފާޢީ  ްށ ބަޔާންކޮށްފައިމި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަ  .113

ބާރުން ހިންގާ ޚާއްޞަ އިލެްކޓްރޯނިކްސް ވޯފެއަރ އޮޕަޭރޝަންތަކުަގއާިއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކުަގއި ަޤއުމީ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަްނ  112

ންސީ ޖޭމިންގ އާގުޅޭ ކަްނަކން ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެ ކު ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ފްރީ

ކަންކަން، އޮތޯރިޓީެގ މަޝްަވރާގެ މަތިން، ކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޤއުމީ 

 ދިފާޢީ ބާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 އަދި " އިންޓެލްސެޓް "

 ގައި " އިންމާސެޓް "

 ފަރާތްތަކުން  ސޮއިކޮށްފައިވާ 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 މިންގަނޑުތައް 

އެގްރީމަންޓް ރިލޭޓިްނގ ުޓ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސް  )ހ(  .114

 ިއންޓަރނޭޝަނަލް ދަ އޮން ސެޓަލައިޓް ޯއގަނަިއޒޭޝަންާއއި ކޮންވެންޝަން

މިފަދަ  ސްމިނޫންވެ ނުވަތަ ޯއަގނައިޒޭޝަން ސެޓަލައިޓް މެރިޓައިމް

 ޢައްޔަންކުރާ  ސަރުކާުރން ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ މުޢާހަދާއަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ތަމްސީލުކުރާ ސަރުކާރު ނުވަތަ

ނޑުތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނަޑއަަޅއި އެފަރާތަކަްށ  މިންގަ މިނިސްޓަރު ކަ

 .އެންގިދާނެެއވެ
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 ގަިއވާ( ހ) މި މާއްދާގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އުނިކޭޝަްނގެޓެލެކޮމި )ށ(   

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ އަްނގާ އެްނގުމަށް ގޮތުގެމަތިން

 މުޢާހަދާތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ޢަމަލުކުރުން  އެއްގޮތަށް 
 ،ބަަޔކީ ވަކި މުޢާހަދާއެއްގެ ނުވަތަ މުޢާހަދާއެއް ވަކި ،ބޭނުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ(  .115

 ގޮތުގެމަތިން ޭއަގިއވާ ބަަޔކު ަވކި ތެރެއިން  ފަރާތްތަުކގެ ސްދޫކުެރވޭލައިސަން

ނޑަެއޅިދާނެއެވެ މިނިސްޓަރަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އެއްޗެއްަކމަށް އަދި  .ކަ

 ންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންާވނެއެވެ.އެގޮތުން ަކނަޑއަޅާ ަކނަޑއެުޅން، ޢާ

 ތެރެއިން ރާްތތަކުގެފަ ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(   

 ނުވަތަ  މުޢާހަދާއެއް ޢަމަލުކުރުމުގައި ގޮެތއްެގމަތިން އަންނަނިވި ފަރާތެއް

 މަސްއޫލިއްޔަތާ އުފުލަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން ދަށުން ބައެއްގެ މުޢާހަދާގެ

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން

 ޓެލެކޮިމއުނިޭކޝަންގެ ތަނުވަ ތައްވަރކްނެޓް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (1)    

 ؛އޮޕަރޭޓްކުރުން އިުކއިޕްމަންޓް

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތްތައް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (2)    

ިދވެހި ސަރުކާާރއި  ،ބުނެފައި އެވަނީ  ކަމަށް "މުޢާހަދާ" މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް )ނ(   

 ދެމެދު  އޮިފޝަލަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީައކާ ސަރުކާރާ ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ

، ހިމެޭނ ގޮުތގެމަތިން ެއއްބަްސވުމެއް ާބވަތެްއގެ އެްއވެސް ވެފަިއވާ

 .ކަންކަމަެށވެ އަންނަނިވި

 ުނވަތަ  ؛މުޢާހަދާއެއް ބަިއވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖެ  (1)    

 ެއއްބަްސވުމެއް. ވެފައިވާ ދެމެދު ޤައުމަކާ ބޭރު ދިވެހިރާއްޖެާއއި  (2)    

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކުރުން ތް އުނިކޭޝަން އޮޕަރޭޓަރުންނާ މުޢާމަލާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓެލެކޮމި 

 ނޭދެވޭ ހިންގަފާނެ އޮޕަރޭޓަރުން ންބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަ )ހ(  .116 މިންގަނޑު  ސުލޫކީ 

 ޮއޕަރޭޓަރުންނާއެކު  މިފަދަ ،ގޮތުން  މަދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހުއްޓުވުން  ޢަމަލުތައް

 ހިންގާ  ދޭ ފަރާތެއްޚިދުމަތް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ުނވަތަ ކެރިއަރެއް
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 ސުލޫކީ  ބޭނުންވާ ހުއްުޓވުމަށް ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރުަމށް މުޢާމަލާތްތައް

ނޑު  .ަކނަޑއެޅިދާނެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް މިންގަ

ނަޑއަޅާ  ގޮތުގެމަތިން ަގިއވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(    ނޑާ ުސލޫކީ ކަ  މިންގަ

 ފަރާތްތަކުން  މަތްދޭޚިދު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ނުވަތަ ކެރިއަރުން އެްއގޮތަށް

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 ލާއެކުަލވާ ފަރާތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ުނވަތަ ކެރިއަރަކުން )ނ(   

ނޑާ  ސުލޫކީ ގަިއވާ( ހ) މި މާއްދާގެ ،މާއްާދއެއް  އެއްބަްސވުމުގެ  މިންޑަ

 މާއްދާއަކަށް ެއފަދަ ެއ އެއްބަްސވުމުގެ ،ތަޢާރުޟުވާނަމަ

 .ރެވޭނެއެވެޢަމަލުނުކު

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 

 އޮޕަރޭޓަރުން 

 "ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަން ،ބޭނުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ މި ބާބުގެ  .117

ބޭރާއި  ޖެއިންދިވެހިރާއްެޖއާިއ ދިވެހިރާއް ،އޮޕަރޭޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ގުުޅވައިދޭ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަްނ ޚިދުމަތްދޭ

 ސުލޫކީ  ޤަބޫލުނުކުރެވޭ 

 މިންގަނޑު 
 ނޭދެވޭ ،އޮޕަރޭޓަރަކު  ޓެލެކޮމިއުިނޭކޝަން ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ބާބުގެ މި  .118

 ފަދަ ގައިވާ (ނ) އަދި( ށ)، އާއި (ހ) މި މާއްދާގެ ބެލެވޭނީ  ކުރާކަމުގައި ޢަމަލެއް

 .ކުރުމުންނެވެ ކަމެއް

 ބާރެއް  ލިބިފައިވާ އޮޕަރޭޓަރަށް ވިޔަާފރީގައި ްނގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ )ހ(   

 ުނވަތަ  ގޮތަކަށް ތަޢާރުޟުވާ މަޞްލަޙަތާއި ަޤއުމީ ،ބޭނުންކޮށްގެން

 ؛ގޮތަކަށް ކަެމްއ ކުރުން ތަޢާރުޟުވެދާނެ

 އެއްވެސް ޤާނޫނީ ލިބިގެންވާ އޮޕަރޭޓަރަށް ަދށުން ޤާނޫނެއްގެ ޤައުމެއްގެ ބޭރު )ށ(  

 މަޞްލަޙަތާ ަޤއުމީ ބޭނުންކޮްށގެން ހަިއސިއްޔަެތއް ޤާނޫނީ ުނވަތަ ޙައްޤެއް

 ؛ކުރުން ކަެމއް  ގޮތަކަށް ތަޢާރުޟުވާފަދަ

 ޤައުމީ އިތުރުން ކަންަތއްތަުކގެ ގައިވާ( ށ) އާއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 .ކުރުން ކަމެއް ތަޢާރުޟުވާފަދަ މަޞްލަޙަތާ
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފަށާއިރު ހިންގަމުން ގެންދާ 

ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީއާއި 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް 

 ޤާއިމުކޮށް ލިބިގެން ހުއްދަ ަގވާއިދުން ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން  މި ޤާނޫނަށް  )ހ(  .119

 އެއްގޮްތވާ  މި ޤާނޫނާ ބެލެވޭނީ ފެސިލިޓީތައް ކް ވަރނެޓް ގެންދާ ހިންގަމުން

 .ށެވެހިންާގކަމަ ޤާއިމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން

 މިނިސްޓްރީއަކުން  ކަމާުގޅޭ ސަުރކާރުގެ ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ނޫނަށްޤާމި  )ށ(   

 ކް ވަރނެޓް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ އިދާރާައކުން ނުވަތަ

 މި ޤާނޫނާ  ބެލެޭވނީ ލަިއސަންސް ދޫޮކށްފައިވާ ފެސިލިޓީތަކާ ގުޭޅގޮތުން

 ތަޢާރުޟުނުވާހާ މި ޤާނޫނާ އަދި އިވާދޫކޮށްފަ ގޮުތގެމަތިން އެްއގޮތްވާ

 .އެްއޗެްއކަމަށެވެ ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެއަށް ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ ،ހިނދަކު

 ހިންގާނީ ހަދައި ގަާވއިދުތައް ހައިއެންމެ ހަދަންޖެހޭގެ ދަށުން މި ޤާނޫނު )ހ(  .120 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 ނެވެ.އޮތޯރިޓީން

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ،ހޭ ގަވާއިދުަތއްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެ  )ށ(   

ޢާންމުކޮްށ  ،ހަދައި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި  3 ތާފަށާ

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި ޤާނޫނުގައި ުނވަތަ ،ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނު )ނ(   

 ބަޔާންކުރުމުގެ ތައް ގޮތް އުސޫލުތަކާއި ކުރާނެ ކަންތައްތަެކއް ނުވަތަ ކަމެއް

 ތަޢާރުޟުނުވާނެ  މި ޤާނޫނާ ،ޙާލަތެއްގައި  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިީޓއަށް ،ގޮތުން

 އިޚްތިޔާރު  ހިންުގމުގެ ހަދައި ގަާވއިދެއް ގުޅޭ  އެކަމަކާ ،ގޮތުގެމަތިން

 ތިރީގައި  ގަވާއިދުަތކުަގއި ހަދާ  މިގޮތުން .ލިބިގެްނވެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް

 .ހިމެނިދާނެއެވެ ކަންތައްަތއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

މަސަްއަކތްތައް  ގެވަރކް ނެޓް  ޚިދުމަތްތަކާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (1)    

 ؛ކޮންޓްރޯްލކުުރން ގޮތާއި ހިންގާނެ

ކޮމިއުނިޭކޝަންގެ  ރޭޑިއޯ ނުަވތަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (2)   

 ؛އޮޕަރޭްޓކުރުން އިުކއިޕްމަންޓްތައް
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 ީރޢާއިން ޛަ ސިގްނަްލގެ ޭރޑިއޯ ނުވަތަ އިލެކްޓްރިކް  (3)   

އިންޓަރފިއަަރންސް  ތަކުގެޓްއިުކިއޕްމަން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 ؛ކޮންޓްރޯލްކުރުން ހުއްޓުވުމާއި

 ފޮނުވޭނެ  ގުޅުންަތއް މުއާޞަލާތީ ޛަރީޢާިއން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (4)   

 ؛ހަމަތައް ޝަުރޠުތަކާއި ލިބިގަެނވޭނެ ނުވަތަ/އަދި

ނަޑއެޅުމަށް  (5)     ުކއްޔަާކއި ހައިއެންމެ ކާއިރޭޓުތަ ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަ

 ؛ފީއެއް

 މުއާަޞލާތާއި ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (6)   

 މުއްދަތާއި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ  ބަަހއްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

 ؛ޝަރުޠުތައް

 ހުއްދަެދވިދާނެ ުނވަތަ ދޫކުރެވިދާނެ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ  (7)   

 ސްތިސްނާތަކާއި އި ލިބިދެވޭނެ ލައިސަންސްތަާކއި

 އޮންނަްނޖެހޭނެ  އެްއެޗއް އެފަދަ ާބވަތްތަކާއި ތަުކގެޓްއެސައިންމަން

ނަޑއެޅިދާނެ  ގޮތާއި  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ޝަރުޠުތަކާއި ެއއަށް ކަ

 ަހމަވުމުން މުއްދަތު ޭއގެ ނުވަތަ ދޫކުރުމަށް އެސައިންމަންޓެއް 

 ؛ފީ ައގުތަާކއި ަނގާނެ އާކުރުމަށް އެްއޗެއް އެފަދަ

 ބާަވތެއްގެ  ަވކި ނުވަތަ ަފރާތެއް ލިބިފަިއވާ އިސަންސްލަ  (8)   

 ލިބިދޭ  ޙިއްާޞއަކަށް ފަރާތެއްގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

ނުވަތަ  މިލްކުވެިރކަން ޙިއްޞާގެ ުނަވތަ އިޚްތިޔާރު ވޯޓުދިނުމުގެ

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އެހެން ފަރާތަކަށް  ކޮންޓްރޯލް

 ؛ގޮތްތައް 

 ނުފޫޒުގަދަ  ޙަރަކާތްތެިރވާ ވިޔަާފރީގައި ގެން ނިކޭޝަޓެލެކޮމިއު  (9)   

 އަގުަތއް  ޚިދުމަތްތަކުގެ ގެންދާ ފޯރުކޮށްދެމުން  ފަރާތްތަކުން

 އަދި ؛ުއސޫލުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ

 އުފުލަންޖެހޭ  ގުިޅގެން ޚިދުމަތްތަކާ ައސާސީ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (10)   

 ފަންޑެއް  ނުމަށްފޯރުކޮށްދި ޚިދުމަތްތައް ައސާސީ ޒިންމާތަކާއި

ޚިދުމަތްދޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިުދމަތްތައް ައސާސީ ޤާއިމުކުރުމާއި
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ނޑަެއޅުމާއި  މިންވަރު ޗަންދާގެ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  ކަ

 ުއސޫލީ ބޭނުންވާ ބެލެހެއްޓުމަށް އިދާރީގޮުތން ހިންަގއި އެކަންކަން

ނޑުަތއް  .މިންގަ

ޖިނާއީ ކުށަށް އަދަބު 

 ކަނޑައެޅުން 
 ނޫނުގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަެމއް ުކރާ ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ މި ޤާ  .121

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަުޅގެ އިތުރުން، 

ނަޑއެޅިަފއިވާ ޤާނޫެނއްގެ ދަށުން ެއފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ  ޖިނާއީ ކުށްތައް ކަ

 ޅުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.ދަޢުވާކޮށް ޖިނާއީ އަދަބު ަކނޑައެ

 )ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމެގ ޤާނޫނު( ގެ ާމއްދާއަކާ  2010/16ޤާނޫނު ނަންބަރު   .122 ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނު 

އެ މާއްދާެއއްގެ ަމއްޗަްށ  މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެއް ތަޢާުރޟުވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ މާްއދާ

 ހިނގާނެއެވެ.

 ދިވެހި ،ތަޞްދީޤުކޮށް ،ފާސްވެ ޤާނޫނު މި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި  .123 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

 ހަމަވާ  މަސްދުވަސް( ހަތަރެއް) 4 ފެށިގެން ތާރީޚުން ޝާއިުޢކުރާ ގެޒެުޓަގއި ސަރުކާރުގެ

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން

 ެއވެ.ންނަނިވި ޤާނޫނުތައް ުއވުނީމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން އަ  .124 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

ޝަްނެގ )އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިްނގ ސްޓޭ 78/35ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(   

 ؛ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު(

 ؛ޝަންގެ ލަިއސަންސާ ބެހޭ ޤާނޫނު()ޝިޕްސްޓޭ 78/36ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(   

ޝަްނގެ )ފިކްސްޑް ޓްރާންސްމިޓިްނގ ސްޓޭ 78/37ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(   

 ؛ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު(

)ކޮމިއުނިކޭޝަނާ ބެހޭ ފްރިކްއެންސީ ރަޖިސްޓަރީ  78/38ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(   

 ނޫނު(.މުގެ ޤާކުރު

ގޮތުން ަކނަޑއެޅިގެްނ އެހެން  މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ނުަވތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްަފއިވާ   .125 މާނަކުރުން 

  ،ވަނީއެ ފްޒުތަކަށް ދީފައިމާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ޤާނޫނެްއގެ ަދށުން އުފައްދާ ،ބުނެފަިއ އެވަނީ  ކަމަށް" އޮތޯރިޓީ" )ހ(   

 .އަެށވެ' މޯލްޑިވްސް  އޮފް އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިޭކޝަންސް'
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ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ  ަވކިއި އެވަނީ، "ކްލާސް އެަސއިންމަންޓް" ަކމަށް ބުނެފަ )ށ(  

ޢާންމުކޮށް  އެންސީތަެކއް،ކު ކުއެންީސެއއް ނުވަތަ ފްރީރީބޭނުންތަކަކަށް ފް

 އަެށވެ. ހުއްދަ ދޭއޮތޯރިޓީން ބޭނުންކުރުމަށް

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް " ލައިސަންސް ކްލާސް" )ނ(    އޮތޯރިޓީން ކަ

 . ޢާންމު ލައިސަްނސަށެވެ ދޫކުރެވޭ އިކުރުމަށްޓަކަ  ވަކި ކަންަތއްތަެކއް

 ލިބިފައިވާ  ލައިސަްނސެއް ކެރިއަރ ،ބުނެފައި އެވަނީ  ކަމަށް" ކެރިއަރ" )ރ(  

 .ފަރާތަކަށެވެ

 ވަނަ  5 މި ާޤނޫނުގެ، ބުނެފައި ެއވަނީ ކަމަށް" ަލއިސަންސް ކެރިއަރ" )ބ(  

 ގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  ( ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުނ1ް) ގެ( ހ) މާއްދާގެ

 މިލްކުކުރުމަށް ވަސީލަތްަތއް  ގެވަރކް ނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް

 ދޫކޮށްފައިވާ  ކުުރމަށް މަސަްއކަތްތަެކއް ވަސީލަްތތަކެްއގެ ގެ ވަރކްނެޓް ނުވަތަ

 .ލައިސަންސަކަެށވެ

 ކަންކަން އަންނަނިވި ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމަށް " ކޮމިއުނިކޭޝަން" )ޅ(  

 .ހިމެނޭގޮތަށެވެ

ެއއްެޗކާ  މުއާޞަާލތުކުރުމަށް ނުވަތަ މީހަކާއި ދެމެދުގައި ދެމީހެއްގެ  (1)    

ދެ ެއއްެޗްއގެ ދެމެދުގަިއ  ދެމެދުގައި މުއާޞަލާތުކުރުމަްށ ނުވަތަ

 ައދި ؛ކުރެވޭ މުއާޞަލާުތކުރުމަށް

 އަުޑގެ އެހެްނވެސް  އަދި މިއުޒިކް ،ވާހަކަިއގެ ގޮތުަގއި ުނވަތަ  (2)   

 ނުވަތަ  ؛ޛަރީޢާއިން

 ުނވަތަ  ؛ޛަރީޢާއިން ގެޓްޓެކްސް  (3)   

ފެންނަ ތަސްވީރެއްެގ ( އެހެނިހެންވެސް ނުވަތަ ޙަރަކާތްކުރާ)  (4)   

 ނުވަތަ  ؛ޛަރީޢާއިން

 ނުވަތަ  ؛ޛަރީޢާއިން ިސގްނަލެްއގެ  އެްއވެސް އެހެން  (5)   

 ނުވަތަ ؛ޛަރީާޢއަކުން އެްއވެސް އެހެން  (6)   

 ނުވަތަ ކަމެއް ތެެރއިން ކަންކަމުގެ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  މި މާއްދާގައި  (7)   

 އާޞަލާތުކުުރން.މު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެއްގެ ހިމެނޭ ކަންތައްތަެކއް



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 339 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 88 

 ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިުކއިޕްމަންޓް" ފަރާތުގެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް" )ކ(  

 ނުވަތަ  ހާޑްވެއަރ ނުވަތަ ،އިކުއިޕްމަންޓެއް  ނުވަތަ  މާއްދާެއއް އެްއވެސް

 ޚިދުމަތަކާ ޓެލެކޮިމއުނިކޭަޝންގެ ރެވޭޭބނުންކު ގޮތުަގއި ސޮފްޓްވެއަރގެ

 ނުވަތަ  ޤަޞްދުކުރާ ބޭނުންކުރުމަށް ނުަވތަ ބޭނުންކުރާ ގުިޅގެން

 ލިބިގަންނަ  ޚިުދމަތް ސަރަޙައްުދގައި ގެވަރކް ނެޓް އަދި ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ

 ައދި މި ޤާނޫނުގެ  ،ހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިން އެއްެޗއް ކޮންމެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން

 ފަރާތުގެ  ލިބިަގންނަ ވާއިދުަތކުަގއި ޚިދުމަތްގަ ހަދާ ދަށުން

 .ތަކެއްޗަެށވެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެހެނިހެން ކަމަށްޓްއިުކއިޕްމަން

 ވަނަ  42 މި ޤާނޫނުގެ ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަަމށް" ޚިދުމަތް ޔުނިވަރސަލް" )އ(  

 .ަވސީލަތަށެވެ ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް ަކނޑަައޅާ އޮތޯރިޓީން ދަށުން މާއްދާގެ

 އެކްްސކްލޫސިވް ، ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" ލައިސަންސް  އެކްްސކްލޫިސވް" )ވ(  

 ސަރވިސް ށް ނުވަތަލައިސަންސަ ކެރިއަރ ދޫކުރެވޭ  ދަށުން އަސާެސއްގެ

 .ލައިސަންަސކަށެވެ ޕްރޮވަިއޑަރ

  ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމަށް" ޕްލޭން ބޭންޑް  ފްރީކުއެންސީ" )މ(  

 ބޭންޑް ފްރީކުއެންސީ ތަރައްޤީކުރެވޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 64 މި ޤާނޫނުގެ

 .ޕްލޭނަށެވެ

 ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 44 މި ޤާނޫނުގެ، ބުނެފައި ެއަވނީ ކަމަށް" ފަންޑު" )ފ(   

 .ފަންޑަށެވެ ޚިުދމަތުގެ ޔުނިވަރސަލް ޤާއިމުކުރެވޭ

ނަޑއެޅޭ ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" ލައިސަންސް  އިންިޑވިޖުއަލް" )ދ(    ަވކި ކަ

ނަޑއަޅާަފއިވާ  ،މީހަކަށް  ދޫކުރެވޭ  ހިްނގުމަށް ޙަަރކާތެއް ވަކި ކަ

 ވަކި  ަލއިަސންސްގައި ދޫކުރެވޭ މިގޮތުން. ލައިސަންަސކަށެވެ އިންިޑވިޖުއަލް

ަވކި  އަދި. ހިމެނިދާނެއެވެ ޝަރުޠުތަކެއް  ަކނަޑައޅާ ހިންގުމަށް ޙަރަކާތެއް

ނަޑއެޅެންދެން، މީގެ ތެރޭަގއި  ާއއި  "ލައިސަންސް ކެރިއަރ" ގޮތަކަށް ކަ

 .ހިމެނެެއވެ ވެސް" ލަިއސަންސް ޕްޮރވަިއޑަރ ސަރވިސް"

 މި ޤާނޫނުގެ، ބުނެފައި އެވަނީ  ކަމަށް" އެއްބަްސވުން އިންޓަރކަނެކްޝަން" )ތ(  

 .އެއްަބސްވުަމކަށެވެ ކަމަާކގުޅޭ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މާއްދާަގއި ވަނަ 34
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 ދޫކުރެވޭ ށުންދަ މި ޤާނޫނުގެ ،ބުނެފައި އެވަނީ  ކަމަށް" ލައިސަންސް" )ލ(  

 ކްލާސް ތެރޭގައި ަލއިސަންސްގެ  ދޫކުރެވޭ މިޮގތުން އަދި. ލައިސަންސަކަެށވެ

 .ހިމެނެއެވެ ލައިސަންސްެވސް

 ނުވަތަ "ލައިސަންސް ދޫކުެރޭވ ފަރާތް" ކަމަށް" ފަރާތް ލިބޭ ލައިސަންސް" )ގ(  

 ވަތަނު ފަރާތަކަށް ލިބިފަިއވާ ލައިސަންސެއް އިންިޑވިޖުައލް ،ބުނެފައި އެވަނީ 

ނަޑއަޅާ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ  ލައިސަންސް ހިންގުމަށް  ޙަރަކާތްަތއް ކަ

 .ފަރާތަކަެށވެ ދޫކުރެވިފަިއވާ

 ކާބެހޭވަރކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ނެޓް" އެކްިޓވިޓީ ފެސިލިޓީ ކްވަރނެޓް" )ޏ(  

 އަދި ، ބަދަލުގެނެސް ނުވަތަ ބަދަލުކޮށް ،މަރާާމތުކޮށް ،ކޮށްލްއިންސްޓޯ ތަކެތި

 އެހެނިހެން  ކުރަންޖެހޭ ތެޭރގައި މިފަދަ ކަމެްއކުރުމުގެ ސްމިނޫންވެ

 ކަންތައްތަކަެށވެ.

 ޚިދުމަތްތައް މުާއޞަލާތީ ،ުބނެފައި ެއވަނީ ކަމަށް" މިނިސްޓަރު" )ސ(  

 ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ  އެއިެރއްަގއި މަސްއޫލިްއޔަތު ހިންގުމުގެ  ތަންޒީމުކޮށް

 .ަވޒީރަެށވެ ވުޒާާރގެ

 ޚިދުމަތްތައް މުާއޞަލާތީ ،ުބނެފައި ެއވަނީ މަށްކަ" މިނިސްޓްރީ" )ޑ(  

 ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ  އެއިެރއްަގއި މަސްއޫލިްއޔަތު ހިންގުމުގެ  ތަންޒީމުކޮށް

 .ވުޒާާރއަށެވެ

 ބޭނުމަށް  މި ޤާނޫނުގެ ބުނެފައި އެވަނީ، ަކމަށް" ސަރަޙައްދު ގެވަރކް ނެޓް" )ޒ(  

 ގެވަރކް ނެޓް ފަިއވާ ަކނަޑއަޅާ ޤަރާރުގައި ނެރޭ  ލިޔުމަކުން ،އޮތޯރިޓީން

ނޑައަޅާަފއި ސަރަޙައްެދއް ގެވަރކް ނެޓް މިގޮތުން . ސަރަޙައްދަކަެށވެ  ކަ

 :ބަލާނީ ސަރަަޙއްދުކަމަށް ގެވަރކް ނެޓް ،ނުވާނަމަ

 ޚިުދމަތެއް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަްނގެ ގޯިތގެދޮރުަގއި މީހުންގެ  އަމިއްލަ  (1)    

 ނުވަތަ  ؛ސޮކެޓަށް ފުރަތަމަ ބެހެއްޓޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 މައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަންގެ  ހުންނަ ބެހެްއޓިފައި ޢިމާރާތެއްގައި  (2)   

 ނުވަތަ  ؛ޓަށްއްފޮ
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ނޑަނާޅާހާ ވަިކގޮތަކަށް ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީން  (3)     ،ހިނދަކު ކަ

 ަފރާތުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ،ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ

 .ތަނަކަެށވެ އެއްބަްސވާ ސަރަޙައްުދކަމަށް ގެވަރކް ނެޓް

ބުނެފައި  ކަމަށް" ވަސީލަތްތައް  ގެވަރކް ނެޓް"ކް ފެސިލިޓީ" ނުވަަތ ވަރ"ނެޓް )ޓ(   

ނުހިމެނޭ  ތައްޓްއިުކއިޕްމަން ފަރާތްތަކުގެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް އެވަީނ،

 ނުވަތަ ގޮތުން ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތެއް ޓެެލކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ،ގޮތުގެމަތިން

ނުޑގެ މާއްދީ ،ބޭނުންކުރާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތަކާ އެފަދަ  މާއްދާއަކަށް  އޮނިގަ

 .މާއްދާތަކަކަެށވެ ނުވަތަ

  މި ޤާނޫނުގެ ،ބުނެފައި އެވަނީ ަކމަށް" ޕްލޭން ނަންބަރިންގ" ޔ((  

ނަޑއަޅާ ދަށުން ގެ( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 57  ދިނުމުގެ  ނަްނބަރު ކަ

 .އުސޫލަކަެށވެ

 ބޭނުމަށް  ލާތުގެމުއާޞަ ،ބުނެފައި އެވަނީ ަކމަށް" ކޮމިއުިނކޭޝަން ރޭޑިއޯ" )ޕ(  

 ރޭިޑއޯ  ލިބިަގނެވޭ ުނވަތަ/އަދި ފޮނުވޭ އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން

 .ސިގްނަލްތަކަެށވެ

ޭރޑިޯއ ، ބުނެފަިއ އެވަނީ ކަމަށް" ިއކުއިޕްމަންޓް ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ" )ޖ(  

 ޤަޞްދުކުރާ ބޭނުންކުރަން ުނވަތަ، ޭބނުންކުރެވޭ ުގޅޭގޮތުން ކޮމިއުނިކޭޝަނާ

 އެަތކެތި، އެންެޓނާއާއި، ރިސީވަާރއި، ޓްރާންްސމިޓަރާއި ރޭޑިއޯ، ރޭޑިޯއއާއި 

ނާޑއި ބޭނުންކުރެވޭ ހަރުކުރުމަށް  އާލާތްތަކާއި  އެހެނިެހން ކަމާުގޅޭ، ޮއނިގަ

 ބޭނުމަށް ާޤއިމުުކރުމުގެ ރޭިޑއޯ ކޮމިއުިނކޭޝަނެއް އަދި ތަކާއި،ޓްއިުކއިޕްމަން

، ަދއިއުފައް ސިގްަނލެއް ރޭޑިއޯ ކަހަލަ ެއއްވެސް، ވީނަމަވެސް  ނޫންކަމުގައި

 .ށެވެތަހިމެނޭ ގޮ އިކުއިޕްމަންެޓއް ކޮންމެ ބޭނުންކުރެވޭ ފޮނުވުމަށް

 ސަރވިސް ، ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" ފަރާތް  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް" ޗ((   

 .ފަރާތަކަެށވެ ލިިބފައިވާ ލައިސަންސް ޕްރޮވަިއޑަރ

 ، ެނފައި ެއވަނީބު ކަމަށް" ލައިސަންސް ޕްރޮަވއިޑަރ ސަރވިސް " )ހހ(  

 ނަންބަރުގެ ދަށުން ވަނަ (2) ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 މި ޤާނޫނުގެ

 ދޫކުރެވިފަިއވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 .ލައިސަންސަކަެށވެ
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 ތައް ތްމުއާޞަލާ ޭރޑިއޯ ، ުބނެފައި ެއވަނީ ކަމަށް" ސްޕެކްޓްރަމް" )ށށ(  

 .ސަރަޙައްދަށެވެ ބޭނުންވާ ަކށްފްރީކުއެންސީތަ ޤާއިމުކުރުމަށް

 މި ޤާނޫނުގެ ބުނެފައި ެއވަީނ، ކަމަށް" އެަސއިންމަންޓް ސްޕެކްޓްރަމް" )ނނ(  

 ފަރާތަކަށް އެހެން އޮތޯރިޓީން ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 65

 .ޢަޤުދަކަެށވެ ވެވޭ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ބޭންޑް އެންސީކުފްރީ

 ވަނަ 63 މި ޤާނޫނުގެ، ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" ޕްލޭން ސްޕެކްޓްރަމް" )ރރ(  

ނޑައެޅުުމގެ  ސްޕެކްޓްރަމްތައް  އެކުަލވާލެވޭ  ދަށުން މާއްދާގެ  ކަ

 .މަޝްރޫޢަކަށެވެ

 ،ރޭޑިއޯ  ނުވަތަ ،ަވޔަރު ،ބުނެފައި އެވަނީ  ކަމަށް" ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން" )ބބ(  

 ތަކެއް ނިޒާމު މެގްނެޓިކް އިލެކްޓްރޯ ެއހެނިހެން ނުވަތަ ،އޮޕްޓިކަލް  ނުވަތަ

 ،ލިޔުެމއް ،ިސގްަނލެއް ،އިޝާރާތެއް  ާބަވތެއްގެ އެްއވެސް ،މެދުވެރިކޮށް

 އިންޓަލިޖަންސެއް  ބާވަެތްއގެ އެްއވެސް ނުވަތަ  އަެޑއް ،ފޮޓޯއެއް

 .ލިިބގަތުމަށެވެ ފޮނުވުމާއި ،ބަދަލުކުރުމާއި

 ،ބުނެފައި ެއވަނީ ކަމަށް" އިުކއިޕްމަންޓް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ" )ޅޅ(  

 ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ަވސީލަތްތަކާއި  ގެކް ވަރނެޓް

 .ހިމެނޭގޮތަށެވެ އިުކއިޕްމަންޓް

 ،ބުނެފައި އެވަނީ  ކަމަށް" ޞިނާޢަތު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ" )ކކ(  

 ކަންކަން އަންނަނިވި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 .ޞިނާޢަތަކަށެވެ ޝާމިލުވާ

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް ގޮތުަގއި ރިއަރެްއގެކެ  (1)    

 ؛ޚިދުމަތްދިނުން ގޮތުން ފަރާތެއްގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް  (2)   

 ނުވަތަ މުދަލެއް ޚިދުމަތާ ގުިޅގެން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (3)   

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތެއް

 ތަ ނުވަ އިުކއިޕްމަންޓް ބޭނުންވާނެ ފަރާތަށް  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް  (4)   

 އިމްޕޯޓުކުރުން އިުކއިޕްމަންޓް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އެހެނިހެން

 ؛ތައްޔާުރކުރުން ނުވަތަ
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 ޓެލެކޮިމއުނިކޭަޝންގެ ނުވަތަ ގެވަރކްނެޓް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  (5)   

 ،މަރާމާތުުކރުމާއި ،ޤާިއމުކުރުމާއި ތައްޓްއިުކއިޕްމަން

 ގުޅުން މަތަކަށްޚިދު ންގެޓެެލޮކމިއުނިކޭޝަ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުން

 ޤާއިމުކުރުން.

 ،ބުނެފައި އެވަނީ  ކަމަށް" ިވޔަފާރި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ" )އއ(   

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ  ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 .ވިޔަފާިރއަކަެށވެ ކޮންމެ ލިބިގަންނަ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ އިުކއިޕްމަންޓް

 ވަިކގޮތަކަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ކަމަށް" ކްަވރނެޓް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ" )ވވ(  

 ބޭނުންކުރެވޭ މި ދެ ގޮތުގެމަިތން ނުވަތަ ،އަމާޒުުނކޮށް ނުވަތަ އަމާޒުކޮްށގެން

 ާޤއިމުކުރެވިަފއިވާ  ،ޛަރީާޢއިން ަހކަތަިއގެ ެމގްނެޓިކް އިލެކްޓްރޯ

 ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ ުނވަތަ ،ތަންތަނަށާއި ބަދަުލވާ ނުވަތަ ،ތަންތަނަށާއި

 އަނެއް ޕޮިއންޓުން ެއއް ދެމެދުގައި ތަންތަނުގެ ބަދަލުވާ ތަންތަނާއި

 ރާއްޭޖގެ ،ޕޮއިންޓްަތަކކަށް ގިނަ ޮޕއިންޓުން ެއއް ނުވަތަ ޕޮއިންޓަށް

 ބޭރުގެ  ާރއްޖެއިން ރާއްޖެާއއި ނުވަތަ ،ތެޭރގައި  ސަރަޙައްދުގެ

 ރެވޭބޭނުންކު ބަދަލުކުރުމަށް  މުއާޞަލާތްތައް ،މެދުަގއި ސަރަޙައްދުތަުކގެ

 .ނިޒާމުތަކަެށވެ ނުވަތަ ،ނިޒާމަށް

 ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" ޮއފިސަރު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ" )މމ(  

 މީހަކާއި ކޮންމެ ވަޒީފާެދވޭ ގުިޅގެން ޚިދުމަތަކާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 ނުވަތަ  ކޮންޓްރެްކޓަރެއް އޮތޯރިީޓގެ ުނވަތަ މެންބަރަކަށް އޮތޯރިޓީގެ

 ރަސްމީ ުގޅިގެން ޚިދުމަތާ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންގެ ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކަށް

 .މީހަކަށެވެ ކޮންމެ އަާދކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް

 ،ބުނެފައި އެވަނީ  ކަމަށް" ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ" )ފފ(  

 ފޯރުކޮށްދެވޭ ޢާންމުންނަށް ޛަރީާޢއިން ކެްއގެވަރނެޓް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ

 .ޚިދުމަތަށެވެ މުއާޞަލާތީ

 ރިޒޯޓެްއގެ  ޓޫރިސްޓް، ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" ޚިދުމަތް ދެވޭ ޢާންމުންނަށް" )ދދ(  

 ހަމަޖެހިފައިވާ ތިބޭ ގޮތަށް  މީހުން ނުވަތަ ހޮޓަލަކަށް، މެހެމާނުންނަށް

 .ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަންތަނަށް
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، ބުނެފައި އެވަނީ މަށްކަ" ޒިންމާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތެއް ޔުނިވަރސަލް" )ތތ(  

 .ޒިންމާައށެވެ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްާދގައި ވަނަ 42މި ޤާނޫނުގެ 

 ،ފަރުދުންނާއި "މީހުން" ނުވަތަ "ފަރާތް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ަވކިަވކި )ލލ(  

ޝަޚްޞުތަކާިއ،  ނުވާ  އަިދ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ޝަްޚޞުތައް ހިމެނޭ  ޤާނޫނީ ،ކާއިޕާޓްނަރޝިޕްތަ ،ޖަމާޢަތްތަކާއި

 ގޮތުންނެވެ.

ޤާނޫނު  "ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، )ގގ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  5)ސިފަިއންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008/1ނަންބަރު 

 އުފައްދާފަިއވާ އަްސކަރީ ބާރަެށވެ.

 
________________________ 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


