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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

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

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
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48 އަދަދު: 6201 އެޕްރީލް 3 – 7143 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 25 ތާރީޚު: އާދީއްތަ 45 ވޮލިއުމް:   

ވަަނ  1ާޤޫނނު( އަްށ  ޕާޓްނަރިޝޕްގެ) 2011/13ޤާނޫުނ ަނންބަުރ 
  އިޞްލާުޙ ެގނަުއުމގެ ާޤނޫނު 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެދުވަ އަްނގާރަވި  22މަހުގެ  މާރިޗު ވަނަ އަހަރުެގ  2016
ވަަނ  1 ޤާނޫނު( އަށް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ) 2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 16

       2016 އެޕްރީލް 3 ،މަތިން މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ ަވނަ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ
މި ބިލު  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުރެއްވުމުން ރަ  ދުވަހު އާދީއްތަހ( ވި 1437 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 25)

 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2016/2 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 
 

  ވަނަ  1 އަށް( ޤާނޫނު  ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ) 2011/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 

 )ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުން. 2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   

 ޞްލާޙުކުރުން.އަންނަނިވި ގޮތަށް އި  ވަނަ މާއްދާ 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

ޕާޓްނަރޝިޕްގައި އެންމެ ގިނަެވގެން ހިމެނޭނެ ޕާޓްނަރުންގެ ޢަދަދު، ޕާޓްނަރިޝޕްގެ  .6 ޕާޓްނަރުންގެ ޢަދަދު 

 އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ. 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .2

ކޮންމެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްަގިއ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ލިމިޓެޑް  )ހ( .10 މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު 

ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮުތގަިއ، ޠަބީޢީ ޝަޚްޞެއް 

 ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ޢައްޔަންކުެރވިދާނެެއވެ.

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  . 3

މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަކީ ޢާންމު ގޮތެްއގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށް  )ނ( .10  

 ވާންވާެނއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  . 4

ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް  ޕާޓްނަރޝިޕާ ގުޅޭގޮތުން ރެޖިސްޓްރާރާއެކު )ނ( .11  

 ކުރުން؛
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  . 5

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދއި، ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްަބސްވުުމގަިއ،  )ރ( .11 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ މެނޭޖިންގ ާޕޓްނަރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުކަމަްށ 

 ކަމެއް ކުރުން؛ އަދި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުުކރުން. 11.  ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 6

ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ، ދަރަންޏަށް ިޒންމާވުމާއި، ޤާނޫނީ ގޮތުން  )ބ( .11 

 ކުރުން.ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 23.  ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 7

ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްަނރޝިޕެއްެގ ޕާޓްނަރުން ަދރަންޏަށް ޒިންމާވާންވާނީ  )ނ( .23 

 އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ރާިއ، ިޙއްޞާ އެފަރާތަކުން ައގު އަދާޮކށްފައިވާ ިޙއްާޞގެ މިްނވަ (1)   

އެކަށަެއޅުމަށްފަހު އަގު އަދާކޮްށފައިނުވާ ޙިއްޞާ އެކުެލވޭނަމަ، ޕާޓްނަރޝިޕްގެ 

 އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާވާ މިންވަރަްށ؛ ނުވަތަ 

  ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަްސވުުމގައި ޒިންމާ އުފުލާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  (2)   

 ނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ މިންވަރަްށވުރެ، މަތީ މިންވަރަކަށް.( ވ1ަމި އަކުރުގެ )

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހި.  8
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