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2016/2ނަންބަރު ބިލު 

ބިލުއޮތޯރިޓީގެޓްރާންސްޕޯޓްމޯލްޑިވްސް

އެއްވަނަ ބާބު 
ތަޢާރުފު 

ގުޅުންހުރިއެްއގަމާއި ަކނޑު ދަތުރުފަތުރާއިދިވެހިރާއްޭޖގަ،މިއީ(ހ).1ނަން ތަޢާރުފާއި 

އެންމެހައި ކަންކަން ާރަވއި، ހިންގާނެ ގޮތްތަާކިއ އުސޫލުތަްއ 

ނަޑއަަޅއި އަދި މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަ

ގެ ނަުމގަިއ "މޯލްިޑްވސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ"ކަންކަން ކުރުމަށް 

އްަދއި، އެ އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި ބާރުތަްއ ފައޮތޯރިޓީެއއް އު

ނަޑއެޅުމުގެ ޤާނޫެނވެ. ކަ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ޤާނޫނު" މޯލްޑިވްސް މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "(ށ)

އެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަްނނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ..2މަޤްޞަދު 

ރުފަތުރުގެ އެންމެހައި ކަންކަްނ ތުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއގަމާއި ަކނޑު ދަ(ހ)

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމާއެުކ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަުށން ހިންގަިއ 

ބެލެހެއްޓުން؛

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ" ގެ ނަމުގައި ވަިކ އިދާރާއެްއ މޯލްޑިވްސް "(ށ)
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.އުސޫލުތައް ަކނޑައެޅުން އެ އިދާރާ ހިންގަމުން ގެންދާނެއުފައްދަިއ،

ދެވަނަ ބާބު 
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް 

ނޑު ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ މި ޤާނުނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،.3އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުން  އެްއގަމާއި ކަ

ގޮތްަތއް ަކނަޑއެޅުމަށާއި، ހިންގާނެ، ރާަވއިދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހައި ަކންކަން 

އެ ދާއިރާތަުކގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންަކން ހިންގުމަށްޓަކައި، 

ފެދުނީެއވެ.ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީ" ގެ ނަމުަގއި އޮތޯރިީޓެއއް އުމޯލްޑިވްސް "

ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް 

ކުރުން މު އޮތޯރިޓީ ޤާއި 

ޓްރާންސްޕޯްޓ އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން (ހ).4

މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްަޓކައި، ިމ ޤާނޫނަށް 

ޓްރާންސްޕޯްޓ ޮއތޯރިޓީ" ެގ މޯލްޑިވްސް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގައި "

ކުރަްނވާނެެއވެ.މުނަމުގައި އޮފީހެއް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއި

އޮފީހަކީ، ުކރާމުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއި(ށ)

އެްއގަމާއި ަކނޑު ދަތުރުފަުތރުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާެބހޭ ވުޒާާރގެ 

ދަށުން ހިންގޭ، ދައުލަތުގެ ވަިކ އިދާރާއެެކވެ.

ކުރާ އޮފީްސ މު މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާޤއި(ނ)

ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އޮތޯރިޓީާއގުޅޭ ކަންކަމުަގިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ (ރ)

.މިނިސްޓަރެވެ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ (ހ).5އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ: މުދަލާއި 
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މުވައްޒަފުން ވަސީލަތްތަކާއި 

ބަދަލުވުން 

ކުރިން ހިނގަމުން އައި ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މިްލކުވެރިކަުމެގ 

ދަށުގައި ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެންމެހައި މުދަލާއި، 

ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ްޓރާންސްޕޯޓް ފައިސާާއއި، ވަސީލަތްތަާކއި،

އޮތޯރިޓީއަށް އެކަަށއަަޅއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަިއވާ 

ފައިސާާއއި، ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި އެއްބަްސވުންތަުކެގ ދަށުން އެ 

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުަތާކއި މަންފާތަކާއި އަދި ޤާނޫީނ ގޮތުންނާއި 

އޮތޯރިޓީން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އެއްބަްސވުންތަުކގެ ދަށުން އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެޭދ އޮތޯރިޓީއަށް 3މި ޤާނޫނުގެ ، މުއިލްތިޒާ

ބަދަލުވީެއވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ (ށ)

ޚިދުމަތްކުރަމުންދިޔަ ކުރިން ހިނގަމުން އައި ޓްާރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީަގއި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދޭ އޮތޯރިޓީެގ 3މުވަްއޒަފުން، މި ޤާނޫނުގެ 

މުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތަގއި ބަދަލުވެގެންދާނެެއވެ.

ތިންވަނަ ބާބު 

އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް 

އޮތޯރިޓީގެ މަްސއޫިލއްޔަތުތަްއ ތިރީަގއި ޓްރާންސްޕޯްޓ މޯލްޑިވްސް .6އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީެއވެ.

އެްއގަމާިއ، ަކނޑު ދަތުރުފަުތރުގެ ދާއިާރ ތަރައްީޤކޮށް ުކރިއެރުވުމަްށ (ހ)

އެފަދަ ، ސަރުކާރުން ެއކަށައަާޅ ސިޔާސަތުތައް ވިލަރެްސކޮށް 

ސިޔާސަތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

ނޑު ދަތުރުފަުތރުގެ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެިރަކމާ(ށ) ބެހޭގޮތުން އެްއގަމާިއ، ކަ
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ގަާވއިދު ހަދައި ހިންގުން؛

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ދޫކުރަންޖެހޭ (ނ) އެްއގަމާއި ކަ

ލައިސަންސްތައް ދޫކުރުްނ؛

ނުޑަގއި ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރު (ރ) ، ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއިއެްއގަމާިއ، ކަ

އުޅަނދުފަހަރުގަިއ ފަޅުވެރިން ، ބެލެހެއްޓުމާއިދަފްތަރުއުޅަނދުފަހަރާބެހޭ 

ނޑުތައް ަކނަޑއެޅުން؛ ތިބެންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަ

، އެްއގަމާއި ަކނުޑގައި ުދއްާވ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީކޮށް(ބ)

ބެލެހެއްޓުން؛ދަފްތަރުރަހުނާބެހޭ 

މަގުމަތީގަިއ މީހުން ހިނގާ އުޅުމާިއ މަގުމަތީަގިއ އިންޖީނުލީ (ޅ)

އެއްޗެހި ދުއްވުުމގެ ކަންކަން ަކމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެްއޗެއްާސއި އިންޖީނުނުލާ

ން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތި

ޢާންމުންގެ އަތުން ފީ ނަގަިއގެން ެއްއގަމާއި ަކނުޑގައި ުދއްާވ (ކ)

އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާުރގެ ކަމާބެޭހ ވުޒާާރއިން 

ނޑުަތާކ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތި ނަޑއަޅާ މިންގަ ން އިންތިޒާމުކޮށް ކަ

ބެލެހެއްޓުން؛

ސެޓްފިކެޓް ވާދިނަސްރޯޑްއެްއގަމުަގއި ދުްއވާ ުއޅަނދުތަކަށް ދޭންޖެހޭ (އ)

ދޭންޖެހޭ ސަލާމަތީ ަކނުޑގަިއ ދުްއާވ އުޅަނދުފަހަރަށް، ދިނުމާއި

ގުޅޭ ިމަކންކަމާ، ދިނުމާއިސެޓްފިކެޓްފިކެޓާިއ، ސްޓެިޓއުޓަރީ ސެޓް

ކަންކަން ވިލަރެްސކުރުން؛އެންމެހައި

ނުޑެގ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތައް (ވ) އެްއގަމާިއ، ކަ

ށް ދޭންޖެހޭ ލައިސަންސް ދިނުން؛އެފަރާތްތަކަ ، އިމްތިޙާނުކުރުމާއި

ސެޓްފިކެޓް "ފަހަރުަގއި ވަޒީފާއަާދުކރާ ދިވެހިންނަށް ދޭންޖެހޭބޯޓުއާގު(މ)

" ސެޓްފިކެޓްޑިސްޗާޖް ކޮންޓިނުއަސް "އާއި " އޮފް ކޮމްޕީޓެންސީ
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މިފަދަ ސެޓްފިކެޓްތަކާ ގުިޅގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ ، ދޫކުރުމާއި

އެޅުން؛

ނޑުަގއި ުދއްާވ އުޅަނދުފަހަރާއި(ފ) ެއ ުއަޅނދުފަހަރުގައި ، އެްއގަމާއި ކަ

، ކުރުމާއި ަސރވޭހުންނަންޖެހޭ އާލާތްތަކާއި ސާމާނުތައް އިންސްޕެކްްޓކޮށް 

ނަޑއެޅުން؛އުޅަނދުފަހަރުން ޚިދުމަތްދިނު މުގެ ކެަޓގަރީތައް ކަ

ނޑުަގއި ުދއްާވ އުޅަނދުފަހަރާއި (ދ) ާރއްެޖއިން ބޭރުން ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ

ނުޑގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ  ސްޓޭޓް ޕޯޓް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކަ

ތް ބަލަހައްޓައި ވިލަރެްސކުރުން؛ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސަްއކަ

ކޯސްޓަްލ ، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުަގއި ޕައިލޮޓޭްޖގެ ޚިދުމަތާއި (ތ)

ބަނދަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ިވޔަފާރި ، ނެވިގޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި

ގެ ކަންަތއްަތއް ވިލަރެްސކުރުން؛މެރީން ސަރވިސް

ނޑާއި ވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ (ލ) ރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ސަރަޙައްުދގައި ހިންގާ ކަ

އެންޑް ރެްސިކއު އޮޕަރޭޝަންަތއް ހަުރދަނާކުރުމަށް ސަރޗް

ެއކަންކަން ވިަލރެސްކުރުން؛، އެހީތެރިވުމާއި 

ނުޑގެ އުޅަނދު ބަންނަ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ (ގ) ރާއްޖޭަގއި ކަ

ނަޑއެޅުާމއި ނޑުަތއް ކަ ުއޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ ، މިންގަ

ނޑުަތއް ަކނަޑއެޅުމާއި  ރާއްޖެއަްށ އެތެެރކުރާ އެްއގަާމއި ަކނުޑގެ ، މިންގަ

ނަޑއަަޅއި ނޑުތައް ކަ އުޅަނދުފަހަރުގެ މާވަޑިކަން ޤަބޫލުކުރާނެ މިންގަ

ހެއްޓުން؛ބެލެ

އެްއގަމާއި ަކނުޑގައި ުދްއވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދިމާާވ އެކިެއކި (ޏ)

އެފަދަ ކަންކަމާ ހާދިސާތަކާއި ެއކްސިޑެންޓްަތއް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި

ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއި، އަޅަންޖެހޭ 

ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުްނ؛
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ނޑު ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ ޓްރެފިްކ ލައިޓާއި އެްއގަމާއި (ސ) ، ކަ

ބޮއި އަދި މިނޫންވެސް ނެިވގޭޝަްނ އެިއޑްތަްއ ، ނެވިގޭޝަން ަލއިޓާއި 

ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްަގއި އެތަކެތި ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ، ޤާއިމުކޮށް

ެއކަންކަން ވިލަެރސްުކރުން؛، ރާވައި 

ކަންކަުމގައި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އަިދ ދަތުރުފަުތރާގުޅޭއެްއގަމާއި ަކނޑު (ޑ)

އަދި އިޔޫިނއަްނތަކާ، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ސަރަޙައްދީ ކޮމިޝަންތަކާއި 

އެފަދަ ފަރާތްތަކުެގ ، ކުރުމާއިލުކޮމިޓީތަކުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ތަމްސީ

ނިވި ޮގތެއްަގއި ވިލަރެްސކުރުން؛ޙަރަކާތްތައް ދެމެހެއްޓެ

ސަރަޙައްީދ ، ޙަރަކާތްތަކާ ގުިޅގެން ޤައުމީ ފެްނވަރުަގއާއި އޮތޯރިޓީެގ (ޒ)

ފެންވަރުަގއި އަިދ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންވަުރގަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ 

ކަންަކމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން؛އެފަދަ ، ވިލަރެސްކުރުމާއި 

، ދިރާސާތަކާއި، އެްއގަމާއި ަކނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ހޯދުންތަކާއި (ޓ)

ގުޅިގެްނ މިކަންަކމާ، ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކުރުާމއި، ތަޙްޤީގުތަކާއި 

ތައް ެއކުލަވާލައި ާޝއިޢުކުރުން؛ރިޕޯޓުއެކުަލވާލަންޖެހޭ 

އެްއގަމާއި ަކނޑު ދަތުރުފަތުުރގެ ދާއިާރއިން ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ (ޔ)

މެހައި ކަންކަން ވިލަރެްސކުރުން؛އެން

ނޑުގެ ވިޔަފާިރ ބަނދަރުތަކާއި(ޕ) ލިޓީތަކާބެހޭ ފެސިޕޯޓް، ރާއްޖޭގެ ކަ

ކަންކަން ހިންގުން؛

ނޑު (ޖ) މި މާއްދާަގއި ވަިކވަކިން ަބާޔންކޮށްފައިާވ ކަންތައްަތކުެގ ިއތުރުން ކަ

ގުޭޅގޮތުން އެހެން ޤާނޫނަކުން މިނިސްޓްރީން ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމާ

ތައް ކުރުްނ؛ އަދި ކަންަތއްފަިއވާކޮށްމުކުރަން ލާޒި

ޢާންމު ގޮތެއްަގއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯރިީޓއަށް ލިިބެގންވާ ބާރުތަްއ (ޗ)

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމަށްޓަކަިއ 
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ކުރަންޖެހޭ، ނުވަތަ އެކަމަށް މަގުފަހިކުރާ ނުވަތަ އެކަާމގުޭޅ އެންމެހަިއ 

ކުރުން.ކަންކަން

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަާކ އެްއގޮްތވާ މި ޤާނޫނާއި މި(ހ).7އޮތޯރިޓީގެ ބާރުތައް 

ގޮތުގެމަތިން، އޮތޯރިީޓެގ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ައދާކުރުމަށްޓަކައި 

ެއ އޮތޯރިޓީއަްށ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު 

ލިބިގެންެވއެވެ.

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ ފީއެްއ ނެގުމުގެ އޮތޯރިޓީން (ށ)

ީޓއަށް ލިިބގެންެވއެެވ. ެއގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތަށް ފީ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރި

ނަޑއަޅާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ނެގޭނެ މިންވަރާއި އުސޫލު ކަ

ގަާވއިދުަގެއވެ.

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ އޮތޯރިޓީން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް މި(ނ)

ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮްށ 

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ކުރިން ހަދާފައިވާ ފެށުމުގެ 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް 

ޤާނޫނަށް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މި ޢަމަލުމި ޤާނޫނަށް .8

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުިރން ހިނގަމުން ައއި ޓްާރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން 

ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަާވއިުދތަކާއި ުއސޫލުތައް ބަލަންވާނީ އޮތޯރިޓީން ހަދާފައިވާ 

ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުަތކެއް ަކމުގަެއވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު 
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ބޯޑު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް 

ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް 
އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު 

ނޑައެޅުމަށާިއ، ތަ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާެގ މަތިން އޮތޯރިޓީެގ ސިޔާސަތު(ހ).9 އް ކަ

އިުރޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި، ބޯެޑއް ލަފަޔާއިއޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ 

ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ. މި ބޯޑަށް ކިޔާނީ 

ޑެވެ.އޮތޯރިޓީގެ ބޯ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބޯޑު ހިނގަމުންދާނީ (ށ)

މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. 

(ފަހެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަެށވެ. 5ބޯޑު އެކުެލވިގެްނވަނީ .10މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

ބޯޑު މެންބަރުންގެ ގޮތުަގިއ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުެރވޭީނ އަންނަނިވި (ހ).11އް ބޯޑު މެންބަރުންގެ ސިފަތަ 

ތަޖުރިބާ ދާއިރާތަކުގެ ތެެރއިން ދާއިާރއަކުން ފަންނީ ތަޢުލީމު ނުވަތަ 

ލިބިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނޑު )1( ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ؛މެރިޓައިމް ނުވަތަ ކަ

އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ؛)2(

އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ؛)3(

އްޓާބެހޭ ދާއިރާ؛ތިމާވެ)4(

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާ؛ ނުަވތަ)5(

.ހިންގުމުގެ ދާއިރާ)6(

ުޖރިބާ ލިބުމުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކުރާ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަ(ށ)

ޓީގެ ޯބޑުެގ މެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ ބޯޑަށް ަޢއްޔަންކުެރޭވ އިތުރުން، އޮތޯރި

ސިފަތައް މެންބަރުންގެ ކިބައިަގިއ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
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ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.

ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުަގިއވުން؛ )1(

ޢުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުަގިއވުން؛ )2(

އެ މެންބަރަކު ތަމްސީލުުކރާ ދާއިރާެއއްަގއި ޚިދުމަތްކުރާތާ )3(

ވެފަިއވުން؛(ފަހެއް) އަހަރ5ުމަދުވެގެން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ނުވަތަ )4(

މުންދާ މީހަކު ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާުބކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަ

ކަމުގައި ުނވުން؛ 

ނާޑއި ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ހިންގާ ެއްއވެސް )5( ކަ

ވިޔަފާރިެއްއގައި އެްއވެސް ަހއިސިްއޔަތަކުން، ތިމާގެ އަނބިމީހާ 

ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުވަަތ ދަރިއެްއ ނުވަތަ ތިމާ 

ތެއް ނެތް މީހަކު ބަލަހައްޓަންޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަ

ކަމުގަިއވުން؛ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުެށއް ުނވަތަ )6( އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދެއް ކަ

ކުެށއް ނުަވތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުިރކަން ކޮރަޕްޝަންގެ 

ފައިވާ ީމހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛ސާބިތުވެޝަރީޢަތަށް

އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކުނަމަ، އެ ދަރަނި )7(

ނުކޮށްހުރި މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛ ޚަލާޞް

އިފްލާސްކުރެވިަފިއވާ މީހަކު ަކމުގައި ނުވުން.)8(

ބޯޑު މެންބަރުން 

ޢައްޔަންކުރުން 

.ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާީނ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ(ހ).12

(ތިރީސް) 30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (ށ)

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއާވ 9ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ މި ޤާނޫނުގެ 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެމންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.ބޯޑަށް 

ބޯޑަށް ޢައްޔަްނކުރާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ބޯުޑގެ ރަީއސް އަދި ނައިުބ (ހ).13ރައީސް ރައީސާއި ނައިބު 

ނޑައަޅާނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ. ރައީސްގެ މަޤާމަށް މީހުން ކަ

ނަޑއަޅާ މީހަުކ ރައީސް ނުވަަތ ނައިބު ރައީސްެގ (ށ) މަޤާމަށް ކަ

އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އޭނާ އިސްތިޢުާފ ހުށަހަޅާނީ 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތންނެވެ.21މި ޤާނޫނުގެ 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ ބޯޑުގެ ރަީއސް ނުވަތަ ނަިއބު ރައީސް، (ނ)

ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާދިން ކަމުގަިއ ރައީސްކަމުން ނުވަތަ ނައިުބ 

ވިޔަްސ، ބޯޑުގެ މެންބަރުަކމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާދިނީ ކަމުގަިއ 

ނުބެލެވޭނެއެެވ.

ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންަކމާގުޅޭ ުއސޫލުތައް ތަންފީޒުމި ޤާނޫނު .14ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނަޑއެޅުމާިއ، ެއްއގަމާއި ަކނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ  އޮތޯރިޓީްނ ، ދާއިރާ ަތރައްޤީކޮށްކަ

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުމަީކ އޮތޯރިޓީގެ ބޯުޑގެ 

އޮތޯރިޓީގެ ހިންގާ ަގާވއިދުތައް ހަދައި، އެ ، މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ. މީގެ އިުތރުން

ގަާވއިދުތަާކ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން އޮތޯރިީޓ ހިނގާތޯ ބަލައި އަިދ ބޯުޑގެ 

ވުންތައް ޭބއްވުުމެގ ގަާވއިދުތައް ހަދައި، އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ބައްދަލު

ނޑައަަޅއި، ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ސިޔާސަތުތައް ކަ

މަކީ ބޯޑުގެ މަްސއޫލިްއޔަެތކެވެ.ކުރު

ނޑަައޅާ ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމަށްޓަކަިއ، ބޯޑުގެ (ހ).15ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް  ަރއީްސ ކަ

އްދަލުވުންަތްއ ބޭއްވިދާނެެއވެ.ވަގުަތކު ބޯުޑގެ ބަ
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އްދަލުވުމެްއ (ދޭއް) މަހުން އެއްފަހަރު ބޯޑުގެ ބ2ަމަދުވެގެން ކޮންމެ (ށ)

ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުންތަުކގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެ. ރައީސަށް (ނ)

ލަހަްއޓާނީ ނައިބު ބަހާޒިރުެވވެން ނެތް ޙާލަތެއްގަިއ، ބޯޑުގެ ިރޔާސަތު 

ރައީސެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނެތް ޙާލަތެއް 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓާނީ ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ

ނަޑައޅާ މެންބަރެކެވެ. ތެރެއިން، މެންބަރުން ކަ

ޖުމްލަބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ޞައްަޙވާނީ، އެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ (ރ)

ޢަދަދަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތާ ެއއްވަުރ ޢަދަދަކަށް 

މެންބަރުން ހާޒިރުވެގެންނެވެ. އަދި ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުމެއް ަފށަންވާނީ، އެ 

ޢަދަދަށް މެންބަރުން ހާޒިރުެވގެންނެވެ. އަދި ހިނގަމުންދާ 

އެ ބައްދަލުވުމެްއގަިއ، އެ ޢަދަދަށްވުރެ މެންބަރުން މަދުވެއްޖެނަމަ

ނޑާލަންާވނެއެވެ.ބައްދަ ލުވުމެއް މެދުކަ

ބޯޑުގެ ަބއްދަލުވުމެްއަގއި، ކަމަކާމެދު ގޮތެްއ ނިންމާނީ ހާޒިރުވެ ވޯޓުދިްނ (ބ)

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންެނވެ. ކަމެއް ފާްސކުރުމަށް ވޯަޓށް އެހުމުން، 

މެންބަރުންގެ ޢަދަދާއި ެއކަން އެކަމެްއ ފާސްކުރުމަށް ޯވޓުދިން

ތިިބ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ެއއްަވރުވެއްޖެނަމަ، ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުނުދީ

އެކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންުމމަށްޓަކައި ެއ ބައްދަުލވުމުެގ ރިޔާސަތު 

ޓާ މެންބަރު ވޯޓުދޭންާވނެއެވެ.ބަލަހައް

ބޯޑަށް ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވުމަކުްނ، ނުަވތަ(ޅ)

މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގަިއ ހިނގާފައިާވ އުނިކަެމއްެގ ސަބަބުން، 

ނުވަތަ މެންބަރެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފައެއް އުނިވުމުެގ ސަބަބުން، 

އެއްެވސް އަސަެރއް ނުުކރާނެއެވެ.ބޯޑުގެ ނިންމުމެއްގެ ަޞއްޙަަކމަށް 
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މެންބަރުން ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުންތަުކެގ ޔައުމިއްޔާ ިލޔެ (ކ)

ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ.

ބޯޑުން ައވަސް ގޮތަކަށް ަކމެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެިދ ރައީސަށް (އ)

ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ިމނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އެގޮތުްނ 

ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ހުށަހެޅުން ރަީއސަށް ލިބޭތާ މިނިސްޓަރު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޯުޑގެ ބައްދަުލވުމެއް ބާއްަވިއ، (ފަހެއް) 5މަދުވެގެން 

ނިންމައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ަވކި ގޮެތްއ ނިންމައި، 

ބޯޑުގެ ނިންމުން މިނިސްޓަރަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް 

ދަޢުވަތު ދިނުން 

ބޯޑުން ގޮތެއް ަކނަޑއަޅަންެޖހޭ ކަމެއް ބޯޑުން ނިންމުމުގަިއ، ަވކި (ހ).16

ާދއިރާައާކ ގުޭޅގޮތުންާޚއްޞަކަަމކާ ގުޭޅގޮތުން ުނވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ

ފަރާތެއް ތަޖުރިބާހުރި ނުވަތަ ޢިލްމީފަންނީ، ކައިމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަ

ވިާދނެއެވެ.ބޯުޑގެ ބަްއދަލުވުމެއްަގއި ބަިއވެރިކުރެ ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް

ބޯޑުގެ ަބއްދަލުވުމެްއަގއި ބަިއވެރިވުމަށް މި މާއްާދގެ (ހ) ގެ ދަށުން (ށ)

ދަޢުވަތުދެވޭ މީހަކީ، ޯބޑުެގ މެންބަރެއް ނޫނެވެ. ައދި ބޯޑުެގ 

ނޑަެއޅުމުަގއި ުނވަތަ ޯވޓެްއ  ބައްދަލުވުމެްއގަިއ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ކަ

ނެގުމުަގއި އޭނާ ހިމަނައިގެން ނުވާނެެއވެ.

މެންބަރުކަމުގެ ދައުރުގެ 

މުއްދަތު 

ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަަތކީ، އޭނާ ބޯޑަށް .17

22(ފަހެއް) އަހަރުުދވަހެެވ. މި ޤާނޫނުގެ 5ޢައްޔަންކުރާ ތާރީޚުން ފެިށެގން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިކުރާ މެންބަރަކު 

ެއެހްނ ޮކްނެމ ެމްނަބަރުކެވްސ ޯބުޑެގ ެމްނަބުރަކުމެގ ިއުތުރ ެއްއ ، ފިޔަވައި 

އިްޚތިޔާރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް ލިބިގެންވެެއވެ.ގެޢައްޔަންކުރުމު ށްަދުއރަ 
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އުޫޖރައިެގ ގޮުތގަިއ ލިބޭނީ ބައިވެިރވާ ކޮންމެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް .18ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އުޖޫރަ 

ނަޑއެޭޅ އެލަވަންެސކެވެ. އެ އެަލވަންސް ނޑައަޅާީނ، ބައްދަލުވުމަކަށް ކަ ކަ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރެގ ލަފާގެ މަތިން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

ތިރީގަިއވާ ޙާލަތްތަުކގެ ތެރެިއން ޙާލަތެއް މެންބަރަކަށް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، އެ .19މަޤާމު ހުސްވުން 

ންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވާނެެއވެ.މެ

ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވ21ާމި ޤާނޫނުގެ (ހ)

އިސްތިޢުފާދިނުން؛

ކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން؛ ނުވަތަ މެންބަރު(ށ)

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިން 22މި ޤާނޫނުގެ (ނ)

ވަކިކުރުން.މެންބަރުކަމުން 

ހުސްވާ މަޤާމަށް މީހުން 

ޢައްޔަންކުރުން 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަުކގެ ތެރެއިން ޙާލަެތއް 19މި ޤާނޫނުގެ .20

މެދުވެރިެވގެން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމެއް ހުސްވެއްެޖނަމަ، އެ މަޤާމެއް 

މީހަކު އަލުން (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މަޤާމަށ30ްހުސްވާތާ 

ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ ަމޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަުބ .21އިސްތިޢުފާދިނުން 

ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ސިޓީެއއް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ 

މުން ވަކިީވެއވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުުމން އެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަ
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އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް .22މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޯބޑުެގ މެންބަރުކަމަށް ޢައްަޔންކުރެވޭ މެންބަރަކު 

މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި، އަިދ ބޯޑުގެ ރައީސަށް އެންުގމަކާނުލައި، (ހ)

ނުވުން؛ހާިޒރުނެއް) ޖަލްސާއަށް (ތ3ިމެންބަރަކު ވިދިވިދިގެން ޯބޑުެގ 

ގެ ތެރެއިން ސިަފއެްއ އުނިވުން؛ގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކުއްމެންބަރެ(ށ)

އޭނާއަކީ މެންބަރުަކން ކުރުމަށް މެންބަރަކު ކުރިކަމެއްގެ ަސބަބުން، (ނ)

ީށގެންނުވާ މީހަކު ކަމުަގިއވުން؛އެކަ

މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތތައް އެކަީށގެންވާ ގޮުތގައި އަދާކުރުމަށް (ރ)

ވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުން؛ނަފްސާނީގޮތުން ނު

ބޯާޑއެކު ހިްނާގ ބޯޑުގެ ަނޒާހާތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ުނވަތަ (ބ)

ޓަކައި ވަިކކުރަންޖެހުން؛ ނުވަތަ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް

މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ނާޤާބިލުވުން.(ޅ)

ފަސްވަނަ ބާބު 

އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން 

ނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އޮތޯރިީޓގެ ދުވަހުްނ ވ3ަމި ޤާނޫނުގެ (ހ).23މާ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޒިން 

ދުވަހުގެ ކަންކަން ހިންގާނީ، ބޯޑުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާާދ އެއްގޮްތވާ 

ެއވެ.ީޗފް އެގްެޒކެިޓވްގޮތުގެމަތިން، އެ އޮތޯރިީޓގެ 

ެގ ޗީފް ެއގްެޒކެޓިވް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އޮތޯރިޓީގެ (ށ)

މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުންެނވެ. 
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ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

ބު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖި 

ގެ މަސްއޫިލްއޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ތިީރގައި އެވަީނއެވެ.ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް .24

އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަާދއި ަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން (ހ)

ހިންގުން؛އޮތޯރިޓީ

އޮތޯރިޓީގެ މަަސއްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ މި ޤާނޫނާއި އޮތޯރިޓީެގ (ށ)

ކަށަވަުރކުރުން؛ސިޔާސަތުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންކަން

ކަތްަތްއ އޮތޯރިޓީގެ އިދާީރގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައް(ނ)

ބަލަހައްޓައި ހިންގުން؛

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުން ފިޔަވައި، އޮތޯރިީޓ (ރ)

ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގަިއ އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރުން؛ ައދި

ކޮށްފައިާވ މުގެ މައްޗަށް ލާޒި ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް އެހެން ޤާނޫނަކުން، (ބ)

މިނޫންވެސް މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރުން.

ސިފަތަްއ ގެ ކިަބއިަގއި ތިރީަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާޗީފް އެްގޒެކެިޓވް .25ސިފަތައް ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.

ިއވުން؛ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުގަ (ހ)

ޢުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުަގިއވުން؛(ށ)

ކުށެއް ުނވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދެއް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ (ނ)

ސާބިތުވެފަިއވާ ކުށެއް ުނވަތަ ޚިޔާނާުތގެ ުކށެއް ކުިރކަން ޝަރީޢަތަށް

މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛

ހިންގުމުގެ ދާއިާރއިން ެއންމެ ދަށްވެގެން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުެގ (ރ)

ނޑު ެލވެލް  ލުކޮށް އަދި ެއ ދާއިރާއިްނ ހާސިގެ ަސނަދެއް 9-އޮނިގަ

ށްަފއިާވ މީހަކު ލުކޮހާސި(ފަހެއް) އަހަުރދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 5މަދުވެގެން 
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ކަމުގަިއވުން؛ 

ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ މަޤާމެްއަގއި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ނުަވތަ ސިޔާސީ (ބ)

މުަވއްޒަެފއް ކަމުަގިއ ނުވުން؛ޕާޓީއެްއގެ

މީހެއް ަކމުގައި ނުވުން.އިފްލާސްކުރެވިަފިއވާ (ޅ)

ގެ މަޤާމުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

ދައުރު 

(ފަހެއް) އަހަރުދުވަެހވެ.5ގެ މަޤާމުގެ ަދއުރަކީ ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް (ހ).26

ެގ މަޤާމުަގއި މީހަކަށް އެންމެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ޗީފް ެއގްެޒކެިޓވް(ށ)

ދައުރަެށވެ.(ޭދއް) 2(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ 5ހުރެވޭނީ 

ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

ގެ މުސާރަާއއި ޢިނާޔަތްތައް، މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް .27

އެންޑް ޓްރެޜަީރގެ މަޝްވަރާާއއެކު ަކނަޑއަޅާނީ ބޯޑުންނެވެ.

ގެ މަޤާމުން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

އިސްތިޢުފާދިނުން 

ގެ މަޤާމުަގިއ ހުންނަ މީހަކު، އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް.28

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަާޔންކޮށް ބޯޑުެގ ރައީސަށް ސިީޓއެއް ހުށަހަަޅއި، އެ 

ކަުމގެ މަޤާމުން ޗީފް އެގްޒެެކޓިވްސިޓީ ބޯޑުގެ ރައީސަށް ލިބުމުން އެމީހަކު 

ވަިކވީެއވެ.

މަޤާމުން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

ވޭނެ ޙާލަތްތައް ވަކިކުރެ 

ގެ މަޤާމުަގިއ ހުންނަ މީހަކު، އެ މަޤާމުން ވަކިކުެރވޭނީ ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް(ހ).29

ބޯޑުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރވެ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ 

އަޣްލަބިއްޔަުތގެ ތާއީދު ލިބިގެްނނެވެ.

ެގ މަޤާމުގަިއ ހުންނަ މީހަކު، އެ މަޤާމުން ަވކިކުރުމަށް، ޗީފް ެއގްެޒކެިޓވް(ށ)

އަންނަނިިވ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ބޯޑަށް ލިބިދޭ ބާރު،

ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެްއަގއި މެނުވީ ބޭނުންކޮށްގެން ުނާވނެއެވެ.
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެްއ )1(

އަދާނުކުރުން ނުވަތަ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރުމުަގއި އިހުމާލުުވން. 

ނޑަައާޅފައިވާ ނުމި ޤާނޫ)2( ގައި އޮތޯރިީޓ ހިންގުމަށް ކަ

މަޤްޞަދުތަކާއި ސިޔާސަތުަތކާ ޚިލާފުވުން.

އޮތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަފުންގެ ގޮތުަގއި ތިބޭނީ ސިވިލް ސަރވިްސގެ (ހ).30ން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފު 

ޤާނޫނު ހިނާގނީ،އްޗަށްމަމުވަްއޒަފުންނެވެ. އަދި އެ މުވަްއޒަފުންގެ 

(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާޫނނު) އާއި އެ 5/2007ރުނަންބަ

ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދތަކެވެ.ޤާނޫނު

މުވައްޒަފުްނގެ ަވޒީފާގެ ގިންތިތަކާިއ އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ އަދި އިާދރީ (ށ)

ނެޑއް އޮތޯިރޓީގެ ބޯޑުްނ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބަޔާްނކުރާ އިދާރީ އޮިނގަ

އެކުަލވާލައި ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްުކރަންވާނެެއވެ. 

ނުޑަގއި އޮތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މަޤާމުތަކުެގ  އަދި އެ އޮިނގަ

ަކމަށް މުވައްޒަފުން ތިބެްނާވނެ ޢަދަދު ޝަރުޠުތަކާއި އެކި ކަން

ނަޑއަޅާފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. ކަ

ނުޑަގއިާވ (ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އެކުަލވާލާ އޮިނގަ

ގޮތުގެމަތިން އަދި އޮތޯރިީޓެގ މަޝްވަރާާއއެކު އޮތޯރިޓީައށް ބޭނުންވާ 

ސަރވިްސ ކޮްށ ވަކިކުރާނީ ސިވިްލ ޢައްޔަންމުވަްއޒަފުން 

ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ މުަވްއޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ފެންވަރާއި އެ މުަވއްޒަފުންނަްށ (ރ)

ލިބިދެވޭނެ މުސާރައާިއ ޢިނާޔަތްތައް ިސވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން 

ނަޑއެޅުމުަގއި އެ ކޮމިޝަނުން އޮތޯރިޓީއާ މަޝްވަާރކުރަްނވާނެެއވެ. ކަ
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އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް 

ޙަވާލުކުރުން 

ޓީގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ަމސައްކަތުން ބަެއއް، އޮތޯރި.31

މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ އެނޫންެވސް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ޯބޑުން 

ނަޑއަޅާ އުސޫލުތަެކއްެގ ދަށުން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާުލކުރެވިދާނެެއވެ. ެއގޮތުްނ  ކަ

މަސަްއކަތެއް ަޙާވލުކުރަންވާނީ ެއކަމަށްޓަަކއި ެދފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޙަވާލުކުެރވޭ 

ވެވޭ އެއްަބސްވުމެްއގެ ދަށުންެނވެ.

ހަވަނަ ބާބު 

އޮތޯރިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތައް މުރާޖަޢާކުރުން 

އޮތޯރިޓީގެ ނިންމުން 

މުރާޖަޢާކުރުން 

ގޮތުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯިރޓީން ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކުރުުމގެ .32

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު 

ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެ ނިންމުމެއް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް 

ޅުމުގެ ހައްޤު އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަެމއް ހެހުށަ

ކުރާ ކޮްނމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ލިބިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލު

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ ބަލާނެގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިން 32މި ޤާނޫނުގެ (ހ).33

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ އިލްތިމާްސ ކޮމިޓީއެްއ 

ކޮމިޓީ އެކުަލވާނެ ގޮތާިއ މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލަންވާެނެއވެ. އިލްތިމާސް

އިލްތިމާސް ކޮމިޓީން މައްސަަލ ބަލާނެގޮތުގެ ަގާވއިދު ހަދާނީ ބޯޑުންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށާވ ގޮތުގެމަތިން 32މި ޤާނޫނުގެ (ށ)

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން 

ޓީން ކޮމި(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލްތިމާސް 60ފެށިގެން 

ބަލައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ލިޔުމުން 
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އަންގަްނވާނެެއވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު 

މާލީ ކަންކަން 

ފައިސާއާއި ލިޔެކިޔުންތައް 

ބެލެހެއްޓުން 

ހިސާބުތަާކއި އެންމެހައި ލިޔެިކޔުންތައް އޮތޯރިޓީގެ އެންމެހައި ަފިއސާގެ .34

) ޤާނޫނުމާލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެ(3/2006ބަލަހައްޓަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

.ގޮުތގެމަތިންނެވެެއއްގޮްތވާއާ

އިން 1މަހުގެ ޖަނަވަރީއޮތޯރިޓީގެ މާލީ އަހަރަކީ ޮކންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ .35މާލީ އަހަރު 

އަށެވެ.31މަހުގެ ޑިސެންބަރުފެށިގެން 

އޮތޯރިޓީގެ ހިސާބުތަްއ، އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ .36ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން 

އޮޑިޓަރަކު މެުދވެރިކޮށް ކޮންެމ އަހަރަކު އޮިޑޓް ކުރަންވާެނެއވެ.

އޮޑިޓްކުެރވިފަިއވާ ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު އޮތޯރިޓީ ހިންގިގޮތުގެ ރިޕޯޓެްއ، .37ރިޕޯޓު އަހަރީ 

(ހަތަރެއް) މަސްދުވަހުެގ 4ހިސާބުތަކާއެުކ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ 

ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީން ތަްއާޔރުކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހަޅަިއ ބޯޑުން ފާސްކޮށް، 

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަށްވަނަ ބާބު 

އެހެނިހެން ކަންކަން 
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ނަޑއެިޅގެްނ އެހެންމި .38ން ގަވާއިދު ހެދު  ގޮަތކަށް ބުނެފައިުނވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ޤާނޫނުގައި ކަ

ހިންގާީނ އޮތޯރިޓީންނެވެ. މި ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަާވއިދުތައް ހަަދއި

3ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަްއ، މި ޤާނޫނަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ދައި، ދިވެހި ަސރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަ

ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި.39ފަށާ ތާރީޚު ޢަމަލުކުރަން 

(އެެކއް) 1ފެށިގެން ސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގައި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން

މަސްދުވަހުންނެވެ.

ޢިބާރާތްތަކުގެ ލަފްޒުތަކާއި 

މާނަ 

ނޑަެއޅިގެން މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ުނަވތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ.40 ގޮތުން ކަ

އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަްށ 

ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ރީަގއިދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތި

ނަ މާއްދާގެ ވަ 3"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ (ހ)

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ" އަށެވެ.މޯލްިޑްވސް ދަށުން އުފައްދާފައިވާ "

ނުޑ (ށ) "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއްއގަމާއި ކަ

ނުޑ  ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ ސިޔާސަތުަތއް އެކަަށއަަޅއި، ެއއްގަާމއި ކަ

ރެވިފަިއާވ ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެއިރެްއަގއި ޙަވާުލކު

ވުޒާާރގެ ަވޒީރަެށވެ.

،ެއވަނީނުވަތަ "ކަާމބެހޭ ވުޒާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި"މިނިސްޓްރީ"(ނ)

ްއގަމާއި ަކނޑު ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށަައޅަިއ، އެ

ނޑު ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެއިެރއްަގއި  އެްއގަމާއި ކަ
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.ުވޒާރާއަެށވެޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ 

އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑަށެެވ."ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަީނ،(ރ)

ތޯރިީޓގެ ބޯޑު މެންބަރުންނަށެވެ.ބުނެފައި އެވަީނ، އޮ"މެންބަރުން" ކަމަށް (ބ)

"ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ، ޤާނޫނު (ޅ)

ގަިއ (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ާޤނޫނު) 5/2007ނަންބަރު 

ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނަށެވެ.


