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 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ  އިޢުކުރުމަށްގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
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 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
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 ދައުުރެގ ވަނަ ތިން ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ދަބުވި  25މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2015
ގެ   ޤާނޫނުއަސާސީ "ލުބި ކޮމިއުނިޭކޝަންްސ އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 21
 ދުވަހު  އަންގާރަހ( ވި 1437ޞަފަރު  26) 2015ޑިސެންބަރު  8 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92
ުޢ ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރަ

 ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2015/42 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

 ކަންކަން  ޕޯސްުޓގެ އެންމެހައި ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން އަދި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި، މިއީ )ހ( .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ނޑައެޅުާމއި، ގޮތްތަާކއި ހިންގާނެ، ރާވައި   ޚިދުމަތްދޭ ރާތަުކގައިެއ ދާއި އުސޫލުތައް ކަ

ަކންކަން ހިންގުމާއި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯސްުޓގެ  އެންމެހައި ފަރާތްތަކާގުޅޭ

ދާއިރާ، އަދި  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓުކުަރން ބޭނުންވާ ނިސްބަތަށް 

 ެއއް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ާދއިރާއާގުޭޅ ކަންކަްނ ރެިގއުލޭޓުުކރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީ

 ޤާނޫނެވެ. ަކނޑަެއޅުމުގެ ބާރުަތއް ަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި އެ އޮތޯރިޓީގެ، އުފައްދައި 

 .ެއވެ އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ޤާނޫނު" "ކޮމިއުިނކޭޝަންސް، ކިޔާނީ މި ޤާނޫނަށް )ށ(  

 ދެވަނަ ބާބު 

 މޯލްޑިވްސް  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 

 ޕޯސްޓާގުޅޭ އެންމެހައި  ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަން ައދި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މި (ހ) .2 އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުން 

ނޑަެއޅުމަށާއި ިމ ޤާނޫނު ހިންގާނެ ރާަވއި ކަންކަން  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ުއސޫލުތައް ކަ

ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި "ކޮމިއުނިޭކޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް  އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ

 .ގައި ަސރުކާރުގެ އިދާާރއެއް އުފެދުނީެއވެމޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމު

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންއައި ޮކމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  (ށ)  

އޮފް މޯލްޑިވްްސގައި ބޭނުންުކރަމުން ގެންދިޔަ އެންމެހައި މުދަލާއި ވަސީލަތްތަާކއި، 

ިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އޮތޯރިޓީއަްށ ެއކަށައަޅަ  ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އެ 

       ފާސްކޮށްފައިވާ ަފއިސާާއއި، ޤާނޫނީގޮތުންނާއި ެއްއބަސްވުންތަުކގެ ދަށުން 

އެ އޮތޯރިޓީން އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި 

ޤާނޫނީގޮތުންނާއި ެއއްބަްސުވންތަކުގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުަތކާއި 
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މި މާއްާދގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮްފ  ،ންފާތައްމަ

 މޯލްޑިވްސް އުފެދުމާެއކު، އެ އޮތޯރިޓީއަށް ބަދަލުީވެއވެ.

 އޮތޯރިޓީާއގުޅޭ ކަްނކަމުަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްޓަރެވެ. )ނ(  

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކާއި ބާރުތައް އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދުތަ 

އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު 

 މަޤްޞަދުތައް 
 އޮތޯރިޓީގެ މަިއަގނޑު މަޤްަޞދުތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ. .3

ޯޕްސޓުގެ ދާއިާރއާއި ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ާދއިރާ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި (ހ)  

ންގެ ދާއިރާާއގުޭޅ ރެގިއުލޭުޓކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަ

ކަންކަމުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތުަތއް ޙިމާޔަތްކުރުމާިއ، 

އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް މަގުަފހިވާފަދަ ވެށްޓެއް ދިވެހިރާްއޖޭގައި އުެފއްދުމަށްޓަކަިއ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން:

ދާއިރާއާ ސީާދ ޕޯސްުޓ އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ  ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން (1)   

ގުޭޅގޮތުން ފޯރުކޮށްދެޭވ އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ ޚިދުމަތްތަކަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭ އެންމެހައި މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެްއ 

އިޤްިތޞާދީގޮތުން އެކަީށގެންވާ ައގެްއގަިއ، ހަރުދަނާ  ،ކަމުގައި ހެދުމާއެކު 

ވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އަދި އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްަގއި، ދި

ބޭނުންތަކަށް ފުދޭ ގޮތެއްގެމަތިން، ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގައި ެދޭވ 

 އަދި ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން؛

ޕޯސްޓުގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުަވއި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮިމއުނިޭކޝަން އަދި (2)   

ފަހިާވފަދަ ކަންކަމަށް ފުޅާކޮށް، ތަރައްޤީކުރުާމއި، އެކަންކަމަށް މަގު

ހިތްވަރުދީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ 

ޚިދުމަތްތަކަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގައި ފޯރުކޮށްެދވޭ، ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

ވިޔަފާީރގައި ވާދަވެރި އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަިއދެވޭ ފެންވަރުެގ 

 ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން.
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ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާިއ ޕޯސްުޓގެ ޚިދުމަތް އަދި ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންގެ ާދއިރާާއ ސީދާ  (ށ)  

ގުޭޅގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ އިންޯފކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤައުމީ 

 ؛އަދި ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންވަުރގައި ވާދަވެރި ވެށްެޓއް ޤާއިމުޮކށް، ކުރިއެުރވުން

އަދި ޕޯސްޓުގެ ޞިނާޢަތުެގ ޤައުމީ ސިޔާސަތުަތްއ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން )ނ(  

 އަދި ؛ ތަންފީޛުކުރުން

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއ، ޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްޓުގެ  )ރ(  

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށް، އެ ދާއިާރތަކުގެ އެންމެހައި ކަންކަްނ 

 ހިންގުން. ރާވައި

 ޢާންމު  އޮތޯރިޓީގެ 

 ބާރުތައް 
ވަނަ ާމއްދާގަިއ އޮތޯރިީޓގެ މަޤްޞަދުތަްއކަމުގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަްނކަްނ  3މި ޤާނޫނުގެ  .4

، ގޮުތގެަމތިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެްއގޮްތވާ، މި ޤާނޫނާއި ކުރުމަށްޓަކައި

 ލިބިގެންެވެއވެ. ޮއތޯރިޓީއަށް، ބާރު ކުރުުމގެ ންކަންއެންމެހައި ކަ ކުރަންޖެހޭ އޮތޯރިޓީން

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

އޮތޯރިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ުކރުމުގައި މަސްއޫުލވާންޖެހޭ، އޮތޯރިޓީގެ ޑިެރކްޓަރުންެގ  (ހ) .5 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

 .ބޯޑެއް އޮންނަްނވާނެެއވެ

 .ހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަެށވެ)ފަ 5ބޯޑު އެކުެލވިގެްނވަނީ  (ށ)  

 .ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާީނ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ (ނ)  

ނަޑއަޅާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް  (ރ)   ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭ އުޖޫރަ ކަ

 ވެ.ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ބ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

 އަންނަނިވި  ބޯޑަށް ަޢްއޔަންކުރެވޭނީ ގޮުތަގއި ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ )ހ( .6 މެންބަރުންގެ ޝަރުޠު 

 ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަދި/ނުވަތަ ތަޢުލީމު ފަންނީ ދާއިާރައކުން ދާއިރާތަކުގެ ތެެރއިން
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 މީހުންނެވެ.

 ؛ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިރާ (1)   

 ؛ޓެކްނޮލޮޖީ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ނުވަތަ ޕޯސްޓުެގ ދާއިރާ (2)   

 ؛ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާ  ސް ނުވަތަ ބިޒްނަސްކޮމާރ (3)   

 ؛ދާއިރާ އިޤްތިޞާދީ (4)   

 ؛ދާއިރާ ޤާނޫނީ (5)   

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާ. ސަރުކާރު (6)   

ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މެންބަރުންނަކީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ  )ށ(  

 .މީހުންކަމުގައި ވާްނވާނެެއވެ

ންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ވާޖިބުަތއް އަދާކުެރވޭފަދަ ބޯޑުގެ މެ (1)   

ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތު ައދި މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު ުހރި މީހަކުކަމުގަިއ 

 ވުން؛

ވަްއކަން، ެޓކުން، ފޭރުން، މަކަރާއި ޙީލަތް، ިޚޔާނާތް ނުވަތަ ރިޝްވަުތެގ  (2)   

ނަޑއެޅިަފއިވާ ކުށެއް ވޭުތވެދިަޔ ކުށެއް ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގަ  އި ޙައްދެއް ކަ

)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކުރިކަްނ ޝަރީޢަތަށް  10

 ސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކުކަމުަގއި ނުވުން؛

 ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިުތވެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ުނވުން؛ (3)   

 ކުކަމުގައި ުނވުން؛އިފްލާސްކުރެވިަފިއވާ މީހަ (4)   

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން، ޕޯސްުޓ އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ ދާއިރާއާ ސީާދ  (5)   

ގުޭޅގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ އިްނފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްޭދ ކުންފުންޏެއްގެ 

ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެްއގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ 

ނުވަތަ ެއހެންވެސް މަޤާމެއްަގއި ހުިރ މީހަކުކަމުގަިއ  މެންބަރެއްކަމުގައި 

 ؛ނުވުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން، ޕޯސްުޓ އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ ދާއިރާއާ ސީާދ  (6)   
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ގުޭޅގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ އިްނފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްޭދ ކުންފުންޏެއްގެ 

ެއތަނެއްގެ ޖުމްލަ  ،ގައި ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެއް 

)ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއްގެ ިޙއްޞާ އެމީހެއްެގ  %5

އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ ޭއނާގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއެގ 

ނަމުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ ިޙއްޞާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި އޮތް 

 ؛މީހަކުކަމުގައި ުނވުން

ނޑަެއޅިފަިއާވ އިންތިޚާބަކުން މަޤާމަކަށް ޮހވިފަިއވާ މީހަކަށް  (7)    ޤާނޫނެއްގަިއ ކަ

 ނުވުން؛

 ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ މަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހަކުކަމުގައި ުނވުން. (8)   

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢަްއަޔންކުރާ ކޮންމެ މެންބަރަކު  )ނ(  

ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރަކަެށވެ. އެގޮތުން، ޢަްއޔަންކުެރވޭ ) 5ޢައްޔަންކުެރވޭނީ 

 .)ދޭއް( ދައުރަެށވެ 2ކޮންމެ މެންބަރެއްވެސް ޢައްަޔންކުރެވޭނީ ގިަނެވގެން 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ެޗއަރމަންކަމުގެ މަޤާމަށް، ބޯޑުެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  )ހ( .7 ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން 

 ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.މެންބަރަކު ރައީސުލް

ބޯޑުގެ ެޗއަރމަންގެ ޒިންމާތަކަކީ ބޯުޑގެ މަސައްކަތްަތއް ރާވައި ހިންގުާމއި ބޯުޑގެ  )ށ(  

 ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެެހއްޓުމެވެ.

ބޯޑުގެ ެޗއަރމަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް އޭނާ އުޒުރުވެރިެވއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި،  )ނ(  

ކުރުމަށް ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކާ ބޯޑުގެ ެޗއަރމަން އެކަން 

 ޙަވާލުކުރަންވާެނެއވެ.

މެންބަރުކަމުން 

 ވަކިކުރުން 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެންަބރެއްގެ ކިަބިއގައި ހުރުން މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ  )ހ( .8

ރުކަމުން ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިަފއެއް އުނިެވއްޖެނަމަ، އޭާނ ބޯޑުގެ މެންބަ

 ވަކިކުެރވޭެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތ ކަމުގަިއވީނަމަވެްސ، ބޯުޑގެ ޗެއަރމަން ނުވަތަ ބޯުޑގެ  )ށ(  

މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެ މެންބަރެއްގެ މަްސއޫލިްއޔަތާިއ 

ރަކު މަޤާމުން ވާޖިބުތައް އަދާނުކުެރވޭކަމަްށ ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެ މެންބަ

 ވަކިކުރުުމގެ އިޚްިތޔާރު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްިތޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  )ހ( .9 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ފޮނުވާ ލިޔުމަުކން އިސްތިޢުފާދެވިދާނެެއވެ. 

    ތިޢުފާދިންކަމުގެ ލިޔުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު އިސް

 އެ މަޤާމުން ވަކިީވެއވެ.

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ ޗެއަރމަން ވެސް އިސްތިޢުފާދޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  )ށ(  

އަރމަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، ޑިެރކްަޓރުންގެ ބޯުޑގެ ޗެ 

އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދިންކަމުގައިިވޔަސް، ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން 

އިސްތިޢުފާނުދޭހާ ހިނދަކު، ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާދިނީ ކަމުގައެްއ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 ތިީރަގއި ބަޔާންކޮްށފައި ެއވަނީެއވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މަްސއޫިލއްޔަތުތައް .10

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯްސޓުގެ ދާއިރާ، އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރ  )ހ(  

ރެގިއުލޭުޓކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އިންފޯކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ދާއިރާ ހިންގައި، 

ނަޑއެ  ޅުން؛ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި އޮތޯރިީޓން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަ

އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާުގޅޭ އަންަނނިވި ަގާވއިދުތައް ހަދަިއ، ެއ ަގވާއިދުތަކާ ެއއްގޮްތާވ  )ށ(  

 ގޮތުގެމަތިން އޮތޯރިޓީ ހިނގާޯތ ބެލުން:

 އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުާމގުޅޭ ގަާވިއދުތައް؛ (1)   

 ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ޭބއްވުުމގެ ގަާވއިދުތައް. (2)   

)ތިނެއް( މެންބަރުން  3ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޖަްލސާއެއް ޭބއްވޭީނ، ބޯޑުގެ  )ހ( .11 ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް 

 ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

ބޯޑުން ކަމެއް ނިންމީކަމަށް ބެލޭނީ، ބޯޑުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ  )ށ(  

 އެކަމެއް ފާްސވުމުންނެވެ.

އޭާނއަްށ . ޗެއަރމަނެވެ  ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަުކގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ ބޯޑުގެ  )ނ(  

      ހާޒިރުެވވެން ނެތް ޙާލަތެްއގަިއ ބޯުޑގެ ޖަލްސާތަުކެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާީނ 

އެ ޖަލްސާއަްށ ހާޒިރުިވ ޯބޑުގެ މެންބަރުންެގ ތެރެއިްނ އެ ޖަލްާސގެ ރިާޔސަތު 

 .ބަލަހައްޓަން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެކެވެ
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 .އް ފަހަރު ބޯޑުގެ ޖަލްާސެއއް ބާްއވަންވާެނއެވެމަދުވެގެން ކޮންމެ ތިން މަހުން އެ )ރ(  

)ތިނެއް( މެންަބރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން ބޯުޑގެ  3ބޯޑުގެ  )ބ(  

ޖަލްސާއެއް ޭބއްވުމަށް ބޭނުްނވާނަމަ އެކަްނ ސަބަބު ބަޔާްނކޮށް ބޯުޑގެ ެޗއަރމަނަށް 

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ  5ސް ލިޭބތާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ބޯުޑގެ ޗެއަރމަނަށް އެ ނޯޓި

ތެރޭގައި އެ ނޯޓިހުަގިއ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް 

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

ބޯޑުން އަވަސް ގޮަތކަށް މަްއސަލައެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަށް  )ޅ(  

ލިިބގެންެވއެެވ. ެއގޮތުން ޗީފް  ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްިތޔާރު ޗީފް ެއގްެޒކެިޓވްއަށް

 އެ ހުށަހެޅުން ޯބޑުގެ ޗެއަރމަނަށް ލިބޭތާ  އެްގޒެކެިޓވް ހުށަހެޅުމެއް ހުަށހަޅައިފިނަމަ

ޗީފް ެއގްެޒކެޓިްވ  ،)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބޯޑުގެ ޖަލްސާެއއް ބާްއވައި  5

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލއާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

 ބާބު ފަސްވަނަ 

 އޮތޯރިޓީ ހިންގުން 

ޗީފް  .އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ ވެރިަޔކީ އޮތޯރިީޓގެ ޗީފް އެގްެޒކެިޓވްެއވެ )ހ( .12 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

އެްގޒެކެިޓްވގެ މަޤާމަކީ ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މަޤާމެކެވެ. ޗީފް ެއގްެޒކެިޓވްެގ 

ބޯޑުން ަކނޑަައޅާ ސިޔާސަތުތަާކ  މަސްއޫލިއްޔަުތގެ  ތެރޭގަިއ ޑިރެކްޓަރުންގެ

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތައް ކުރުާމއި އޮތޯިރޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެްނމެހައި ކަންކަން ކުރުން 

 .ހިމެނެއެވެ

 ްލ ަސރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ޗީފް ެއގްެޒކެިޓވް ޢަްއޔަންޮކށް ވަިކކުރާނީ، ސިވި )ށ(  

އަދި އެ މަޤާމަކީ ސިވިލް ަސރވިްސގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަޤާމާ އެއް ފެންވަުރގެ 

ސިވިލް ސަރވިްސގެ މަާޤމެކެވެ. ޭއގެ އިތުރުްނ، ޗީފް އެްގޒެކެިޓވްކަމަށް 

   ޢައްޔަންކުެރވޭ މީހަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންަގއި ހުރުން ލާޒިމުކަމަށް 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމުގަިއ  6މި ޤާނޫނުގެ 

 ވާންވާެނއެވެ.

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން، ޕޯސްުޓގެ ދާއިރާ އަދި ޓެެލޮކމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިާރ  )ނ(  
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ރެގިއުލޭުޓކުރަން ބޭނުންާވ ނިސްބަތަށް އިންފޯޮކމިއުނިކޭޝަންގެ ާދއިރާ 

ލެކޮމިުއނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްުޓގެ ާދއިރާތައް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ރެގިއުލޭުޓކުރުމާއި، ޓެ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ުކރުމާއި، އޮތޯރިޓީެގ ޖަލްސާތަްއ ބާއްަވއި، ޖަލްސާތަުކގެ 

ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުާމއި، އޮތޯރިޓީގެ ބޭންކު ެއކައުންޓުތައް ހުުޅވުމާިއ 

އި، ހިސާބުތައް އޮިޑޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބަންދުކުރުމާއި، ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާ

 .ކަމެއް ކުރުމަކީ ޗީފް އެްގޒެެކިޓވްގެ މަްސއޫލިްއޔަތެެކވެ

އޮޯތރިޓީ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުން ފިަޔވައި )ރ(  

 .ކަންކަމުަގއި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީުލކުރާނީ، އޮތޯރިީޓގެ ޗީފް ެއްގެޒކެޓިްވއެވެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުގެ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ބ(  

 ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ އޮތޯރިީޓެގ ފުރަތަމަ ޗީފް އެގްެޒކެޓިވް ަޢއްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

މުވަްއޒަފުންނެވެ. އަދި  އޮތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ގޮުތގައި ތިބޭނީ ސިވިލް ސަރިވްސގެ )ހ( .13 އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން 

     އެ މުވަްއޒަފުންގެ މަްއޗަްށ ހިނގާނީ، ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ޤާނޫނާއި 

 އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކެެވ.

މުވައްޒަފުްނެގ ވަޒީފާގެ ގިންތިތަކާއި އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ އަިދ އިދާރީ  )ށ(  

ނ އޮތޯިރޓީގެ ބޯޑުން އެކުލަވާަލއި ެޑއް މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބަޔާންކުާރ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑުަގއި  ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން ފާސްކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ެއ އޮިނގަ

އޮތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަފުންގެ ަމޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ެއިކ ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން 

ނޑައަޅާަފއި އޮންނަންވާެނއެވެ.  ތިބެންވާނެ ޢަދަދު ކަ

ނުޑަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން މި  )ނ(   މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައި އޮިނގަ

ޢައްޔަންކޮްށ އަދި އޮތޯރިީޓގެ މަްޝވަރާާއއެކު އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުްނވާ މުވަްއޒަފުން 

 ވަކިކުރާނީ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭނެ މުަވއްޒަފުްނގެ މަޤާމުގެ ފެންވަރާއި އެ މުވަ އޮތޯރިޓީގެ  )ރ(  

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ަކނޑައަޅާނީ، އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑުގެ މަޝްވަރާާއއެކު ިސވިލް 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންއައި ޮކމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިީޓ  )ބ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދޭ  2 އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މުަވއްޒަުފން، މި ޤާނޫނުގެ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިީޓ އޮފް މޯލްިޑވްސް އުފެދުމާއެކު، އެ އޮތޯރިޓީެގ 
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 މުވަްއޒަފުންކަމުަގއި ހަމަޖެހުނީއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެްސ، ޗީފް ެއގްެޒކެޓިްވ ކަމަށް މީހަުކ  )ޅ(  

 ަގއި ބަޔާްނކުާރ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ވަނަ މާއްދާ 12ޢައްޔަންކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި އޮތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަަފކު ނުވަަތ  ،ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން .14 ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް 

އޮތޯރިޓީގެ ނަމުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ފަރާތަކުން އޭނާެގ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުުމގަިއ ކުާރ 

 ޮކށްލާ ކަމަކާމެދު އޭނާގެ މަްއޗަްށ ދަޢުވާއެއް ނުކުެރވޭެނއެވެ.ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫ

އެހެން ފަރާތަކާ 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން 
މި ާޤނޫނާ ، އޮތޯރިޓީެގ މަސަްއކަތްތަކުެގ ެތރެއިން މަސަްއކަތެއް ުނވަތަ މަސައްކަތަކުން ަބއެއް  .15

ނަޑއަޅާ އުސޫލުތަެކއްެގ  ނުވަތަ އެނޫންެވސް ޤާނޫނަާކ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ބޯޑުން ކަ

ދަށުން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެެއވެ. ެއގޮތުން ޙަވާލުކުެރވޭ މަސައްކަެތްއ 

 ޙަވާލުކުރަންވާނީ އެކަމަށްޓަަކިއ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ެވވޭ ެއއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުންނެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

އޮތޯރިޓީގެ 

 އް މަސައްކަތްތަ 
 އޮތޯރިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ. .16

ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންެގ  17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

 ؛މަސައްކަތްތައް 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ްސޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ  18މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ؛އް މަސައްކަތްތަ

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޕޯްސޓުގެ ދާއިާރ ބެލެހެއްޓުމުެގ  19މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

 ؛މަސައްކަތްތައް 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެަމތިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  20މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ކޭޝަންގެ ދާއިާރ ދާއިރާ ރެގިއުލޭުޓކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އިންފޯޮކމިއުނި

 ؛ރެގިއުލޭުޓކުރުމުގެ މަސަްއކަތްަތއް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  )ބ(  
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 ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްަތއް؛ ައދި

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ުނވަތަ ކުރުމަްށ  )ޅ(  

ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ެއނޫނަސް މި ޤާނޫނު މަގުފަހި

 ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހައި ކަންކަން.

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ 

 ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރއާ ގުޭޅގޮތުން އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭގަިއ  .17

 .ން ހިމެނެެއވެ އަންނަނިވި ކަންކަ

ކޮމިއުނިޭކޝަންގެ  މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ރޭޑިއޯ  )ހ(  

 ؛ކަންކަން ރެިގއުލޭޓުކުރުން

 ؛ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން )ށ(  

 ،ާދއިރާ ތަަރްއޤީކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންގެ )ނ(  

 ؛ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުން 

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކާ  )ރ(  

ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ 

 ؛ސަލަތައް ބަލަިއ، ފިޔަަވޅު އެޅުންމައް

ހަމަހަމަ އަދި ވާދަވެރި ވެށްޓެްއ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެެލކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ޞިނާޢަތުގައި  )ބ(  

 ؛ޤާއިމުކޮށް ކުރިއަުރަވއި ތަރަްއޤީކުރުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިރާަގއި ހިނގާ ވިޔަފާީރގެ ވާަދވެިރކަމާ ދެކޮޅު ކަންތައްތަްއ  )ޅ(  

 ؛ޓުވުންހުއް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންްސ ދޫކުރުމާއި، ކަާމގުޭޅ  )ކ(  

 ؛އެނޫންވެސް ކަްނކަން ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުން

ޚިދުމަތުގެ އަގުަތއް ފާސްުކރުމާއި އަގު ކޮންޓްރޯލްކުުރމާއި، ކަމާބެހޭ ކަންކަން  )އ(  

ރާތްތަުކގެ ަލއިސަްނސާ ގުިޅގެން މާލީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމާއި، ަލއިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަ

 ؛ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން 

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ޚިދުމަތް  )ވ(  

ނަޑއަޅަ         އި،ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގަިއ، ޚިދުމަތް ދޭނެ އުސޫލުތައް ކަ
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 ؛އެ އުސޫލުަތއް ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން

 ނަންބަރިންގ ޕްލޭންއާއި އެނޫނަްސ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން )މ(  

އިެލކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާއިން އެޑްެރސްކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި  ދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް

 ؛ޓުންފަންނީ އަދި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ނެޓްވަރކްތަްއ އިންޓަރކަނެކްްޓކުރުމަށް  )ފ(  

 ؛މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ެއކަމާ ުގޅިގެން އުފެދޭ ދެބަސްވުންަތއް ޙައްލުކުރުން

 ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭނުންކުރެޭވ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިުކއިްޕމަންޓް ބަލައި ފާސްކޮށް )ދ(  

 ؛އްދަދިނުންހު

ނޑުަތއް  )ތ(   ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަ

ނަޑއެޅުން  ؛ކަ

     ،ސެޓަލައިްޓގެ ގުޅުން ާޤއިުމކުރުމަށް ކުރެވޭ މަަސއްކަްތތައް ރެިގއުލޭޓުކުރުމާއި  )ލ(  

ކަމާބެހޭ ޔޫނިއަންާއއި  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް  އެ ކަންކަން އިންޓަރނޭަޝނަލް

 ؛ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާަތްއ ނުވަތަ އިދާރާތަާކއެކު ވިލަރެސްކުރުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ަވސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުުމގައި ތިާމެވށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއ  )ގ(  

އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަޅު އެޅުމަްށ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ިޞނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިާވ 

 ؛ކަށް ބާރުއަޅަިއ، ހިތްަވރުދިނުންފަރާތްތަ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންނަށް  )ޏ(  

 ؛މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ އިރުޝާދުދިނުން

ނޑުަތއް ަކނޑަެއޅުމުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ  )ސ(   ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ންވަރު ވިލަެރސްކުރުމާއި، ޓެެލކޮމިއުނިޭކޝަނާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެިރވާ މި

 .ފޯރަމްތަކުގައި ދިވެހިާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން

ސްޕެކްޓްރަމް 

ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ 

 މަސައްކަތްތައް 

ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިީޓގެ މަސައްކަތްަތއް ތިރީަގިއ  .18

 ބަޔާންކޮށްފައިެއވަީނއެވެ.

ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމުެގ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޭިޑއޯ ފްރީކުެއންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ރާވައި )ހ(  

 ؛އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން
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ރޭޑިއޯ ކޮިމއުނިކޭޝަން އިުކއިޕްމަންޓާއި ސްޕެކްޓްރަމް ޭބނުންކުރުމަށް ލައިސަންސް  )ށ(  

 ؛ދޫކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

އޯ ފްރީކުއެްނސީތަކަްށ ކުރިމަތިވާ އިންޓަރިފއަރެންސް ހުއްޓުވުމަށް ރޭޑި )ނ(  

މަސައްކަތްކުރުާމއި، އެފަަދ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

 .ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، ފިަޔވަޅު ެއުޅން

ޕޯސްޓާގުޅޭ 

 މަސައްކަތްތައް 
 ޕޯސްޓުގެ ދާއިާރއާ ުގޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ. .19

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕޯސްުޓގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން )ހ(  

 ؛ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގެ ެފންވަރު ބެލުން )ށ(  

ނޑުތައް ަކނަޑއެޅުމުަގއި  )ނ(   ޕޯސްޓުގެ ދާއިރާ ރެިގއުލޭޓުކުުރމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ދޭން ޭބނުންވާ ލަފަޔާއި މަްޝަވރާދިނުމާއި، ޕޯސްޓާބެހޭ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފޯރަމްތަުކގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

 އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަނާ 

 ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 
އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާިއރާއާ ގުޭޅގޮތުން އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްަތކުގެ ެތރޭަގިއ  .20

ހިމެނޭނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރއާ ސީާދގުޅޭ ކަންަކމުގައި  އިންފޯކޮމިއުިނކޭަޝންގެ 

ޭރގަިއ ދާއިރާ ރެިގއުލޭޓުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ނިސްބަތަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކވެ. ޭއގެ ތެ

 .އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެެއވެ 

ނަޑއަޅާަފއިާވ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި  އިންފޯޮކމިއުނިކޭޝަންެގ ކަންކަްނ  )ހ(   މި ޤާނޫނުގައި ކަ

 ؛ރެގިއުލޭުޓކުރުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރއާ ސީދާުގޅޭ ކަންކަުމގަިއ އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ  )ށ(  

 ؛އެހީތެރިކަން ދިނުން ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރއާ ސީދާގުޅޭ އިންފޯކޮިމުއނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް  )ނ(  

ނޑައެޅުން.  ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ
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 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އޮޑިޓްކުރުމާއި ރިޕޯޓުކުރުން 

ހިސާބުތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ އަިދ  )އެކެއް( ފަހަރު އޮތޯރިޓީގެ 1ކޮންމެ އަހަރަކު  .21 އޮޑިޓްކުރުން 

 .ބޯޑުން އެކަމަށް ޢައްޔަްނކުރާ އެަކއުންޓެންޓަކު މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓްކުރަްނވާނެެއވެ

ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު އޮތޯރިޓީ ިހންގިގޮުތގެ ރިޕޯޓެްއ، ޮއޑިޓްުކރެވިފަިއވާ ހިސާބުތަކާެއކު، ޮކންމެ  .22 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 ،)ހަތަރެއް( މަސް ދުވަުހގެ ެތރޭގައި އޮތޯރިޓީން ަތއްޔާރުޮކށް 4 މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ

އެ ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓަރަށް  ،ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑަށް ުހށަހަޅައި

އަދި ެއ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް މިނިސްޓަރު . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 .ފޮނުވަންވާނެެއވެ

މަސައްކަތްތައް 

 ންކޮށް، ބެލެހެއްޓުން ވަޒަ 
     ،ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ައހަރީ ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން 22 މި ޤާނޫނުގެ )ހ( .23

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަނާއި 

 ޕޯސްޓުގެ ޞިނާޢަތުގެ، އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިރާައށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތަށް

 ،އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންގެ މަަސއްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމާއެކު، މަަސއްކަތްތައް ވަޒަްނކުރުމުގައި ފާހަަގކުރެވުުނ 

މުހިންމު ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ޚާއްަޞކޮށް އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ެއގޮތުން . އޮޯތރިޓީން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ، އެކުަލވާލާ ރިޕޯޓެއް 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު މިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި މިންވަރު؛ (1)   

 އް؛ އަދިޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ލިބޭ މަންފާތަ (2)   

 .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު (3)   

މި ޤާނޫނުގެ ، ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތްތައް ކުރުމުގައި  (ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯްސޓުެގ 

އަދި ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިާރއަްށ ބޭނުންވާ ނިސްބަތަށް ޞިނާޢަތުގެ، 

އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ިޞނާޢަތުގެ މަސައްކަތް ަވަޒންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 

ނޑުތަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެެއވެ  .މިންގަ
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ކަންތައްތަުކގެ ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯުޓކުރަންޖެހޭ  (ހ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

 .ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި އެނޫންވެސް ފަރާތްަތކުން މި ޤާނޫނު  (1)   

 ؛ހިންގައި ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޮގތް

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކުން ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަްއ  (2)   

 ގެންދާ ފެންވަރު؛ފޯރުކޮށްދެމުން

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްތަކާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރާއި،  (3)   

 އެ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ޝަކުވާކުާރ މިންވަރު؛

ނުވަތަ /ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ދައްކާ ފީ އަދި (4)   

 އަގުަތއް؛

ކޭޝަނާއި ޕޯސްުޓގެ ޞިނާޢަތުގެ، އަދި ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ ޓެލެކޮމިއުނި (5)   

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތަށް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތުަގިއ 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ރެގިއުލޭޓަރީ އުސޫލުަތްއ ތަރައްޤީވެފަިއާވ 

 މިންވަރު؛

ޓެެލކޮމިއުނިކޭަޝންގެ ޚިދުމަތްތަްއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަަޙއްދުތަކަކަށް (6)   

 ލިބެންހުރި މިންވަރާއި ފެންވަރު؛

  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތުގައި ވާަދވެރިކަން އުފެދިަފއިވާ މިްނވަރާިއ،  (7)   

 އެ ވާަދވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އަޅާފަިއވާ ފިަޔވަޅުތަުކގެ ހަރުދަނާކަން؛

 ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް؛ އަދި  މި ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި ދިމާވާ  (8)   

މަތީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ކަްނކަމާ ގުޅުންހުރިކަމަށް އޮތޯރިީޓއަށް ފެންނަ އިތުުރ  (9)   

 .ކަންކަން

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި މިނިސްޓަރުގެ އެންގުން 

ސިޔާސަތު 
 ކަނޑައެޅުމުގެ ޒިންމާ 

ވާނެ ގޮުތގެމަތިން، އަިދ މި ޤާނޫނުގެ ެއްއވެސް މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ާޙޞިލު )ހ( .24
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ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާިއ  ،އުސޫލަކާ ޚިލާފުނުވާނެ ޮގތުގެމަތިން

ޕޯސްޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިާރއާ ސީދާ ގުޅޭ ކަންކަމުގަިއ، 

 ށައަޅާނީ މިނިސްޓަރެވެ.އެ ނިސްބަތަށް އިންފޯކޮމިއުނިޭކޝަނާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ެއކަ 

ނޑަެއޅުމުން،  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން  މިނިސްޓަރު ސިާޔސަތުތައް ކަ

އޮތޯރިޓީން އޮތޯރިީޓގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރަްނވާނީ، އެ ސިާޔސަތުތަކާ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މިނިސްޓަރު 

އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާ 

 އެންގުން 

މި ޤާނޫނު ނުވަތަ އެެހން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަދާކުރަންޖެހޭ  )ހ( .25

ޕޯސްޓު އަދި ، މަސްއޫލިއްޔަެތއް އަދާކުުރމުގައި، ޓެލެކޮމިއުިނކޭަޝން

ނޑައަޅާަފިއވާ ސިޔާސަތުތަކާ ޚިލާފަށް  އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަނާ ުގޅޭގޮުތން ސަރުކާރުން ކަ

ލާުޙކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް އެްނގުމުެގ އޮތޯރިޓީން މަސައްކަތްކުރާނަަމ، އެކަން އިޞް

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

ޕޯސްުޓ އަދި އިންފޯކޮމިއުނިޭކޝަނާބެހޭ ސިޔާސަތުތަާކ ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން )ށ(  

ގުޭޅގޮތުން އޮތޯރިޓީއަށް ައންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އަންގާނީ، މިނިސްޓަރުެގ 

 .ލިޔުމަކުންނެވެ

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަުކ، މި ޤާ )ނ(    ނޫނުގައި ުނވަތަ އެހެްނ ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަްށ ކަ

    މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިްސޓަރު އެންގުެމއް އަންގާ ާތރީޚުން ފެށިގެން، ނުވަަތ 

އެ އެންގުމާ އެްއގޮތަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުމަށް އެ އެްނގުމުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ 

  އަދި . މާ ެއއްގޮތަށް އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެއެ އެްނގު ،ތާރީޚުން ފެށިގެން

އެ އެްނގުމުަގއި ވަިކ މުއްަދތެއް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާނަމަ، އެ އެްނގުން ބާޠިލުކުރުމާ 

 .ހަމައަށް އެ އެންގުުމގަިއވާ ގޮަތށް އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ

އެންގުންަތއް، އޮތޯރިޓީން ރަޖިސްޓަރީއެއްަގިއ  މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު އަންގާ )ރ(  

 .ރެކޯޑުކޮްށ، ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޝަކުވާ ބެލުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ނިންމާ  )ހ( .26 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

ްނ ލިބޭކަމަށް އޭނާއަްށ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ަޙއްޤަކަށް އުނިކަ
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 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ( ތިރީސް) 30ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އޮތޯރިީޓގެ ނިންމުން ނިންމާތާ 

އެ ނިންމުން އެފަދައިން ނިންމި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮްށދިނުން އެދި، އޭނާއަްށ 

 .އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ

ގެމަތިން ސަބަުބ ބަޔާންކޮށްދިނުން އެިދ ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮތު ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

     ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ( ތިރީސް) 30ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭތާ 

އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކާއި، އެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރި 

 .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ،ކަންކަން

ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް، އެ ނިންމުން  އޮތޯރިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުން  )ނ(  

ނުވަތަ އެ ލިޔުން ، ބިނާކުރި ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން

ޢާންމުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން އަންނަނިވި ކަންކަން 

ކުަގިއ އެ ލިޔުން ދިނުމަށް ނުަވތަ ޢާންމުކުރުމަށް ނުވަތަ މެދުވެރިވެދާނެ ޙާލަތްތަ

 .ހާމަކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ލާިޒމުވެގެެނއްނުެވއެވެ

އެ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރުކުރަން ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ  (1)   

 ނުވަތަ ؛ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ވުން

ރި ޝަރީޢަތެއް ހިްނުގމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އެހެން މީހެއްގެ ަމއްޗަށް އިްނޞާފުވެ (2)   

 ނުވަތަ ؛ކަމަކަށް ވެދާނެކަމަށް ފެނުން

ޒާީތ ، އެއީ މަރުވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުގަިއީވނަމަވެސް ،އެހެން މީހެއްގެ (3)   

 .މަޢުލޫމާތެއް ހާމަވުން

 ،ރޭަގއިމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އޮތޯރިޓީގެ ނިންމުން" މި ޢިބާރާތުގެ މާނައިގެ ތެ )ރ(  

އޮތޯރިީޓގެ އެްނގުންތަކާއި، އޮތޯރިޓީން ކުާރ ، އޮތޯރިޓީން އަޅާ ފިޔަވަޅުަތކާއި

އެހެން ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރާ ބާރުަތއް ެއފަރާތްތަކުން ތަންފީޛުކުރާ  ،އަމުރުތަކާއި 

 .ކުރުމުގައި ނިންމާ ނިންމުންެވސް ހިމެނެއެވެ

ހަޅާނެ ގޮތާއި، އެ ޝަުކވާތަކަްށ މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަ )ބ(  

އޮތޯރިޓީން ޖަވާބުދިނުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

މައްސަލަ 
 އިސްތިޢުނާފުކުރުން 

ގައި ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، އޮތޯރިީޓން މީހަކަށް ދޭ ލިޔުމު 26މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .27

ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތައް އެ ިލޔުން ރައްދުވާ މީހާއަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ، އެ ލިޔުްނ 
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ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ޮއތޯރިޓީގެ ނިންމުން އަލުން ( ތިރީސް) 30އޭނާއަށް ލިބޭތާ 

 .މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ވާ މުއްދަތުަގއި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައި  )ށ(  

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެުޅން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ 

 .ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އޮތޯރިޓީގެ ނިންމުން މިނިސްޓަރު މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ 

މިނިސްޓަުރ  ،ޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަންވާނީމި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެ )ނ(  

ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް ޢައްަޔންކުރާ މީހަކު ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. މި މާއްދާެގ 

ދަށުން މައްސަލައެއް މުރާޖަޢާުކރުމުގައި، ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާތުން 

ވާަހކަ ދެއްކުުމގެ ފުރުޞަުތ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކުން ާހޒިރުވެ އެފަރާުތގެ ދިފާޢުަގއި 

 ދޭންވާނެއެެވ.

      މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަްއ، ގިނަެވގެްނ  (ރ)  

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ބަަލއި ނިންމައި، ެއ މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން  60

އޮތޯރިޓީއަށް ިލޔުމުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ،މިނިސްޓަރު ނިންމާ ނިންމުން

( ތިރީސް ) 30އަދި މިނިސްޓަރު ނިންމާ ނިންމުން ނިންމާތާ . އަންގަްނވާނެެއވެ

 .ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ނިންމުްނ ރިޕޯޓެއްގެ ސިަފއިަގއި ޝާިއޢުކުރަންވާނެެއވެ

 މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަަރށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއް ނިްނމުމުގައި، އެ ަމއްސަލައާ (ބ)  

ގުޭޅގޮތުން އޮތޯރިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމަށް 

އެންގުުމގެ ނުވަަތ އެނޫްނެވސް ފިޔަަވޅެްއ އެޅުމަްށ އޮޯތރިޓީއަށް އެންގުމުެގ ބާރު 

 .މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ

އް ނިންމާފައިވަނީ މި މާއްދާގެ )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އޮތޯރިޓީން ަވކި ނިންމުމެ )ޅ(  

ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ނިްނމުން ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ 

 ބާޠިލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާުރ މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެނެއްނުެވއެވެ.

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން 
ގެަމތިން މިނިސްޓަރު ނިންމާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮތު 27މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .28

އެ ނިންމުން ނިންމާ  ،ނިންމުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ ެއ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަްށ  60ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެްއވެސް  ށުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ )ށ(  
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ވަނަ މާއްދާަގިއ  27ވަނަ ާމއްދާާއއި  26ފަރާތަކަށް ލިބިދެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުރާއަތުަތްއ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 ބާބު  ދިހަވަނަ 

 އެހެނިހެން 

ގެ ޯބޑުެގ ެއއްެވްސ މެންބަރެއްގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިާދއެްއ ޑިރެކްޓަރުން )ހ( .29 މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން 

އެކަެމއް  ،އޮތޯރިީޓން ބަލާ ހިނދު ،ނުވަތަ ދައުެރއް އޮތް ކަެމއް ނުވަތަ މައްސަަލއެއް 

  އެްއވެސް މިންވަރަކަށް  ،ނުވަތަ އެ މައްސަލަެއއް ބެުލމުގައި ނުވަތަ ނިންމުމުގައި 

އެފަދަ  ،ގެން ނުވާނެެއވެ. އަދި އޮތޯރިޓީން ބަލާ މައްސަލައަކީއެ މެންބަރަކު ބައިވެިރވެ 

މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ަފއިދާެއްއ ނުވަތަ ަދއުރެއް އޮތް ކަމެއް ނުވަތަ މައްސަަލއެްއކަން 

ެއކަން ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަށް ، ކުރިން އެނގިަފއި ނެތްނަމަެވސް އެކަން އެނގޭހިނދު

ލަެއއް ބެލުމަށް އަދި/ނުވަތަ އެ މައްސަލައަާކ ެއކަމެއް ނުވަތަ އެ މައްސަ ،އެންގުމާެއކު

 ގުޭޅގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އެ މެންބަރަކު ތަނާޒުލުވާްނވާނެެއވެ.

ބޯޑުގެ ެއްއވެސް މެންބަރަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި،  )ށ(  

ދި  ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިާރއާ ޕޯސްުޓގެ ދާއިރާ، އަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި

ސީދާގުޅޭ ކަްނކަމުަގއި، ެއ ނިސްބަތަށް އިންފޯކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ދާއިާރގަިއ 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާެތއްގެ ާމލީ ނުވަތަ ޞިނާޢީ ނުވަތަ ޒިރާޢީ ނުވަތަ ވިޔަފާރިާއިއ 

ތެްއގެ ވިޔަފާރި ހިންގުުމގެ ދާއިާރަގއި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ، ުނަވތަ އެނޫންވެސް ފަރާ

 .އިރުޝާދު ލިބިގަނެ، ޤަބޫލުކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، އޮތޯރިީޓއަށް ނުަވތަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަްށ  )ނ(  

ލަފާދިނުމަށްޓަކައި ޢައްޔަްނކުރެވޭ އެްޑަވއިޒަރުންނާިއ ކޮންސަލްޓަންޓުންނާިއ 

ޝްވަރާކޮށް އިރުޝާދު ލިބިގަތުމަކަށް އެކްސްޕަރޓުންނާ އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ބޯޑުން މަ

 .މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ ެއްއވެސް މެންބަރަކު، ުނވަަތ އޮތޯރިޓީެގ ެއއްެވސް  )ރ(  

މުވަްއޒަފަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާުކރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަްށ 

ާބވަތެްއގެ ހަދިޔާެއއް، ނުވަތަ މަންފާއެއް  ބުރަވެވިދާނެފަދަ ގޮތެްއގަިއ، އެއްވެސް

ލިބޭފަދަ ކަމެއް، އޭނާގެ އަމިްއލަ ނަމުގައި، ނުވަތަ އޭނާ ކަިއވެނިކޮްށގެންއުޅޭ މީހެއްެގ 

ނުވަތަ އޭާނގެ ދަރިއެްއގެ ނަމުގަިއ، ނުވަތަ ވިޔަާފރީގެ ގޮތުން، ނުވަތަ މާލީ  ،ނަމުގައި
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ުނވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ ދަރިެއްއގެ ، ގޮތުން އެމީހަކާ ގުޅުމެއް އޮްތ މީހެއްގެ ނަމުަގއި

 .ނަމުގައި، ޤަބޫލުކޮްށގެން ނުާވނެއެވެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މެންބަރުންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ  )ހ( .30 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ޤާނޫނު ، ސިއްރުގެ ގޮުތގައި ހިފަހަްއޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް

ހުއްދަކުރާ ގޮުތގެމަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރާ ކުރުން ފިޔަވައި އެްއވެްސ 

 ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ުމވަްއޒަފެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން އެ ުމވަްއޒަުފންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ  )ށ(  

ޤާނޫނު ، ތެވެ. އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއްސިއްރުގެ ގޮުތގައި ހިފަހަްއޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާ

ހުއްދަކުރާ ގޮުތގެމަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރާ ކުރުން ފިޔަވައި އެްއވެްސ 

 ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

ރާ އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީ ސިއްަކެއއް އޮންނަންވާނެެއވެ. ލިޔުުމން އޮތުން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކު .31 އޮތޯރިޓީގެ ސިއްކަ 

އެއްބަްސވުމެްއގައި އޮތޯރިޓީްނ ސޮއިކުރާ ޙާލަތުަގއި، އެ ެއއްބަސްވުެމއްަގއި ިސއްކަ އޮްނނަން 

ޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނު ބަޔާންުކރާނަމަ އެ ލިޔުެމއްަގއި ޮއތޯރިޓީގެ ިސއްަކ ޖަހަންވާނެއެވެ. 

ވާ އޮތޯިރޓީެގ އޮތޯރިޓީގެ ސިްއކަ ޖަހާ ކޮންމެ ލިޔުމެއްަގއި އެކަމަށްޓަަކއި ޮއތޯރިޓީން ހުއްދަދީފައި

 ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ މެްނބަރުން ސޮއިކުރަންވާެނއެވެ.

މަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ އޮތޯރިޓީގެ  )ހ( .32 މާލީ ކަންކަން 

     ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިްނ 

އޮތޯރިީޓއަށް ދޫކުރަންވާެނެއވެ. ެއގޮތުން، މިނިސްޓްީރގެ ލަފާގެމަތިން، އޮތޯރިޓީެގ  އެ

ަދއުލަތުގެ އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުްނ ފާސްކޮށް، ބޯޑުން އޮތޯރިީޓގެ ބަޖެޓް ެއކުލަވާލަިއ، 

)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި 

މިނިސްޓްރީ ގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮްތވާ  ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނު

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީއަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ އެންމެހައި ހިސާބުތަކާއި އެންމެހައި ލިޔެިކޔުންތަްއ ބަލަހައްޓަންވާނީ ޤާނޫނު  )ށ(  

 އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންެނވެ.)ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާ  3/2006ނަންބަރު 

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ ފީެއއް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް  .33 ޚިދުމަތުގެ ފީ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ،ލިބިގެންެވއެވެ. ެއގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތަށް ފީ ނެގޭނެ މިންވަރާއި އުސޫލު

 ޔާންކުރަންވާނެެއވެ.އޮތޯރިޓީން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަ
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު )ހ( .34 ގަވާއިދު ހެދުން 

 ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިުދތައް ހަދައި ހިންގާނީ އޮތޯރިީޓންނެވެ.

    ލުކުރަން ފަށާތާ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް  )ށ(  

ިދވެިހ ސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގައި ، )ހައެއް( މަސް ދުވަުހެގ ތެރޭގަިއ ހަދައި 6

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 
މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަުރކާރުެގ ، ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .35

)ތިެނއް( މަސް ދުވަްސ ހަމަވާ ާތރީޚުން  3ޚުން ފެށިގެން ގެޒެުޓަގއި ާޝއިޢުކުރާ ތާރީ 

 ފެށިގެންނެވެ.

ނޑައެިޅގެން ެއހެން  .36 މާނަކުރުން  މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިާވގޮތުން ކަ

        ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިަވނީ

 ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ. އެ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ 2މި ޤާނޫނުގެ ، ބުނެފައި ެއވަނީ ކަމަށް" އޮތޯރިޓީ" )ހ(  

 .އަށެވެ  މޯލްޑިވްސް" އޮފް އޮތޯރިޓީ "ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

ދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ޚި މުއާޞަލާތީ، ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" މިނިސްޓަރު" )ށ(  

ޞަލާތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އާއެކަށަައޅަިއ، މު

 ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ މިނިސްޓަަރށެވެ. އެއިެރއްަގއި

ތައް ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތު މުއާޞަލާތީ، ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" މިނިސްޓްރީ" )ނ(  

ޞަލާތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އާއެކަށަައޅަިއ، މު

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާާރއަށެެވ. ޙަވާުލކުރެވިަފއިވާ އެއިެރއްަގއި

ބޭނުންކުރާ  ޤާއިމުކުރުމަށް މުއާޞަލާތުތައް ،ބުނެފައި އެވަނީ  ކަމަށް" ސްޕެކްޓްރަމް" )ރ(  

 .ޭކޝަން ފްރީކުއެންސީތަކަެށވެއެންމެހައި ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނި

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނަްނބަރިންގ ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ބ(  

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ނަންބަރުތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތާއި 

 ނަންބަރުތައް ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލުތަކަށެވެ.

 ުނވަތަ، ރޭޑިއޯ ނުވަތަ، ވަޔަރު ، ބުނެފައި އެވަނީ ށްކަމަ" ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން" )ޅ(  

، މެދުވެރިކޮށް  ިނޒާމުތަކެއް އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް އެހެނިހެން ނުވަތަ، އޮޕްޓިކަލް
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 ނުވަތަ  އަެޑއް، ފޮޓޯއެއް ، ލިޔުެމއް، ިސގްނަލެއް ، އިޝާާރތެއް ާބވަތެްއގެ އެްއވެސް

 ފޮނުވުމާއި ، ބަދަލުކުރުމާއި ންބޭނުންކޮށްގެ އިންޓެިލޖަންސެއް ބާވަެތްއގެ އެްއވެސް

 .ލިބިގަތުމަށެވެ

އިްނފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި  ،ކަަމށް ބުނެފައި ެއވަނީ" އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަން " )ކ(  

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ވަސީަލތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިެދވޭ ތަފާތު 

 .ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށާއި ޚިދުމަތްތަަކށެވެ

ެއއް ތަނުން އަނެްއ ތަނަށް ފޮނުވޭ ސިޓީ، ޕޯްސޓު  ،ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ" ސްޓުޕޯ" )އ(  

ޕާރުސަލް އަދި އެނޫްނވެސް އެފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުަމށް ބޭނުންކުރާ އަސާސީ ، ކާޑު

 .ޕޯސްޓާއި އެނޫްނވެސް ކޫިރއަރގެ ޚިދުމަތްތަކަށެވެ

 2007/5ާޤނޫނު ނަންބަރު "ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  )ވ(  

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސެގ ޤާނޫނު( އާިއ، އެ ޤާނޫަނށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަްއ 

 ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

 2007/5"ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  )މ(  

 )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނަށެވެ.

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ، ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް" ޞިނާޢަތު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ" )ފ(  

 .ޞިނާޢަތުތަކަށެވެ ޝާމިލުވާ ކަންކަން ައންނަނިވި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް ގޮތުަގއި ކެރިއަރެްއގެ (1)   

 ؛ދިނުން ޚިދުމަތް ންގޮތު ފަރާތެއްގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް (2)   

 ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ (3)   

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

 އެހެނިހެން ނުވަތަ އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންވާނެ ފަރާތަށް  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް (4)   

 ؛ކުރުން ަތއްޔާރު ނުވަތަ އިމްޕޯޓުކުރުން ިއކުއިޕްަމންޓް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

 އިުކއިޕްމަންޓުތައް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  ނުވަތަ ނެޓްވަރކް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން (5)   

 ގުޅުން  ިޚދުމަތަކަށް ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ، މަރާމާތުކުރުމާއި، ޤާއިމުކުރުމާއި

 ޤާއިމުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.
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 ފޯރުކޮށްދިނުން. ޚިދުމަތް ގޮތުަގއި ކެރިއަރެްއގެ (6)   

ޔޫނިއަން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންސް "އިންޓަރނޭޝަނަލް )ދ(  

އިންފޮމޭޝަން އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން މަސައްކަތްކުާރ 

 އ.ދ. ގެ އިދާރާއަެށވެ.
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