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 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  21މަހުގެ  މާިރޗުވަނަ އަހަރުގެ  2016
ވަަނ  92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު މޯލްޑިވްސް ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ" ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 15

 ުދވަހު އާދީއްތަހ( ވި 1437 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 25) 2016 އެޕްރީލް 3 ،މަތިންމާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ
ުޢ ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރަ

 ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2016/3 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 
 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު

 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފު 

ނޑު ދަތުރުފަތުރާ ގުޅުްނހުރި އެންމެހައި ކަންކަން  ،މިއީ )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި  ދިވެހިރާއްޭޖގައި ެއއްގަާމއި ކަ

ނަޑއަަޅއި އަދި މި ޤާ ނޫުނ ރާވަިއ، ހިންގާނެ ގޮތްތަާކއި ުއސޫލުތައް ކަ

ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް "މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް 

އޮތޯރިޓީ" ގެ ނަމުަގއި އޮތޯިރޓީއެއް އުފައްަދއި، އެ އޮތޯިރޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކާިއ 

ނަޑއެޅުުމގެ ޤާނޫނެވެ.  ބާރުތައް ކަ

 ތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު" އެވެ.މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަްނނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ.  .2 މަޤްޞަދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއގަމާއި ަކނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ސަލާމަތާއި  )ހ(  

 ރައްކާތެރިކަާމއެކު ހަރުދަނާ ނިޒާމެްއގެ ދަށުން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛

    "މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ" ގެ ނަމުަގއި ަވިކ އިދާރާއެއް އުފައްަދއި، )ށ(  

 .އެ އިދާރާ ހިންގަމުން ގެންދާެނ އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުން 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ 

ނޑު ދަތުރުފަތުރާބެހޭ މި ޤާނުނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއް  .3 އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުން  ގަާމއި ކަ

ނަޑއެޅުަމށާއި، އެ ދާއިރާތަުކގައި ޚިދުމަތްދޭ ، އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގާނެ ގޮތްތައް ކަ
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ފަރާތްތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަްނކަން ހިންގުމަށްޓަކައި، "މޯލްިޑވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ" ެގ 

 ނަމުގައި އޮތޯރިީޓއެއް އުފެދުނީއެވެ.

ވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑި 

 އޮތޯރިޓީ ޤާއިމުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްިޑވްސް ޓްރާންސްޕޯްޓ އޮތޯރިީޓގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާިއ  )ހ(  .4

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަަކއި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގައި "މޯލްޑިވްްސ 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ" ގެ ނަމުގައި އޮީފހެއް ރައީސުލް

 ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމުކުރާ އޮފީހަކީ، ެއއްގަމާިއ  )ށ(  

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންަކން ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ދަށުން ހިންގޭ، ދައުލަތުގެ  ކަ

 ވަކި އިދާރާއެެކވެ.

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމުކުާރ އޮފީސް ހިނގަމުންދާނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަ )ނ(  

 މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 .އޮތޯރިޓީާއގުޅޭ ކަްނކަމުަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްޓަރެވެ )ރ(  

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ: 

މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކާއި 

 މުވައްޒަފުން ބަދަލުވުން 

ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މި ޤާނޫ )ހ(  .5

ހިނގަމުން އައި ޓްރާންްސޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ މިލްކުވެިރކަމުގެ ދަށުަގއި ުނވަަތ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުަގއި ހުިރ އެންމެހައި މުދަލާއި، ަފިއސާއާިއ، ވަސީލަތްތަާކއި، 

ތޯރިޓީއަށް އެކަަށއަަޅިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ

       ފާސްކޮށްފައިވާ ަފއިސާާއއި، ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި ެއއްބަސްވުންަތކުގެ ދަށުން

އެ އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތަާކއި ައދި ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި 

    ،މެހައި އިލްތިޒާމުއެއްބަްސވުންތަުކގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީން އަާދކުރަންޖެހޭ އެން

 ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އުފެދޭ އޮތޯރިޓީއަށް ބަދަލުވީެއވެ. 3މި ޤާނޫނުގެ 

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

     ހިނގަމުން އައި ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީަގއި ޚިދުމަތްކުަރމުންދިޔަ މުވައްޒަފުން،

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދޭ އޮތޯރިޓީެގ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުަގއި 3މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަދަލުވެގެންދާނެެއވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް 

އޮތޯރިޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ކޮށްފަިއވަނީެއވެ.މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ތިީރގައި ަބޔާން  .6

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ުކރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުްނ  )ހ(   އެްއގަމާިއ، ކަ

އެފަދަ ސިާޔސަތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް ، އެކަށަައޅާ ސިޔާސަތުަތއް ވިލަރެސްކޮށް

 މަސައްކަތްކުރުން؛

ަކމާ ބެހޭގޮތުން ަގވާއިދު އެްއގަމާިއ، ަކނޑު ދަތުރުފަުތރުގެ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރި  )ށ(  

 ހަދައި ހިންގުން؛

ނޑު ދަތުުރފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ދޫކުރަންޖެހޭ  )ނ(   އެްއގަމާއި ކަ

 ލައިސަންސްތައް ދޫކުރުްނ؛

އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ، އެްއގަމާިއ، ަކނުޑގަިއ ދުްއާވ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީުކރުމާއި )ރ(  

އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަުޅވެރިން ތިބެންޖެހޭ ސަލާމަތީ  ،ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި

ނޑައެޅުްނ؛ ނޑުަތއް ކަ  މިންގަ

ރަހުނާބެހޭ ، އެްއގަމާއި ަކނުޑގައި ުދއްާވ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީކޮށް )ބ(  

 ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން؛

ްއސާިއ މަގުމަތީގަިއ މީހުން ހިނގާ އުޅުމާިއ މަގުމަތީަގއި އިންޖީނުލީ އެްއޗެ )ޅ(  

އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެހި ދުއްުވމުގެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން 

 އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛

ނޑުަގއި ުދއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ  )ކ(   ޢާންމުންގެ އަތުން ފީ ނަގަިއގެން ެއއްގަާމއި ކަ

ނޑައަ  ނޑުތަާކ ެއއްގޮްތވާ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުެގ ކަާމބެހޭ ވުޒާާރއިން ކަ ޅާ މިންގަ

 ގޮތުގެމަތިން އިންިތޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛

، އެްއގަމުަގއި ދުްއވާ އުޅަނުދތަކަށް ދޭންޖެހޭ ރޯޑްވާދިނަސް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާއި )އ(  

ނުޑގަިއ ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޭންޖެހޭ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ސްޓެިޓއުޓަރީ  ކަ
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 ންަކމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން؛މިކަ، ދިނުމާއި ސެޓްފިކެޓް

ނޑުގެ އުަޅނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތައް އިމްތިޙާނުކުރުމާއި  )ވ(   ، އެްއގަމާިއ، ކަ

 އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލައިސަންސް ދިނުން؛ 

ސެޓްފިކެޓް އޮފް " އާގުބޯޓުފަހަރުަގއި ަވޒީފާއަާދކުރާ ދިވެހިންނަށް ދޭންޖެހޭ )މ(  

މިފަދަ ، ދޫކުރުމާއި " ކޮންިޓނުއަސް ިޑސްޗާޖް ސެޓްިފެކޓް" ާއއި" ޕީޓެންސީކޮމް

 ސެޓްފިކެޓްތަކާ ުގޅިގެން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުން؛

އެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަންޖެހޭ ، އެްއގަމާއި ަކނުޑގައި ުދއްާވ އުޅަނދުފަހަރާއި )ފ(  

ުއޅަނދުފަހަރުން ، ކުުރމާއިއާލާތްތަކާއި ސާމާނުަތއް އިންސްޕެކްޓްކޮށް ސަރވޭ 

ނަޑއެޅުން؛  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ކެޓަގަރީތައް ކަ

ނުޑަގއި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި )ދ(   ާރއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަްށ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑުގެ އުޅަނދުަފހަރުގެ ޕޯޓް ސްޓޭޓް ކޮންްޓރޯލްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް  އަންނަ ކަ

 ބަލަހައްޓައި ވިލަރެްސކުރުން؛

ކޯސްޓަލް ނެިވގޭޝަްނގެ ، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަުކގައި ަޕއިލޮޓޭޖްގެ ޚިދުމަތާއި  )ތ(  

ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މެރީން ސަރވިސްގެ ، ޚިދުމަތްދިނުމާއި

 ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުްނ؛

ނޑާއި ވަިއެގ ދަ )ލ(   ނޑުގެ ސަރަަޙއްުދގައި ހިންގާ ކަ ތުރުފަތުރުގެ ސަރޗް ރާއްޖޭގެ ކަ

ެއކަންކަން ، އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭަޝންތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމާއި

 ވިލަރެސްކުރުން؛

ނޑުތަްއ  )ގ(   ނުޑގެ އުޅަނުދ ބަންނަ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ ރާއްޖޭަގއި ކަ

ނަޑއެޅުމާއި  ނޑަ، ކަ ، ެއޅުމާއިއުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މިންަގނޑުތަްއ ކަ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އެްއގަާމއި ަކނުޑގެ ުއޅަނދުފަހަރުގެ މާވަޑިކަން ޤަބޫުލކުރާނެ 

ނޑައަަޅއި ެބލެހެއްޓުން؛ ނޑުަތއް ކަ  މިންގަ

ނޑުަގއި ދުްއވާ ުއޅަނދުފަހަރަށް ދިމާވާ އެިކއެކި ހާދިސާތަާކިއ  )ޏ(   އެްއގަމާއި ކަ
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ކަމާ ބެހޭގޮުތން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެފަދަ ކަން އެކްިސޑެންޓްތައް ތަޙްޤީޤުކުުރމާއި

 ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއި، އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުން؛

ނޑު ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ ޓްރެފިކް ަލއިާޓއި  )ސ(   ، ނެިވގޭޝަން ަލއިޓާއި ، އެްއގަމާއި ކަ

ްއގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެ ، ބޮއި އަދި މިނޫންެވސް ނެިވޭގޝަން އެިއޑްތައް ާޤއިމުކޮށް

 އެކަްނކަން ވިލަރެްސކުރުން؛، އެތަކެތި ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެްއ ރާވައި 

ނޑު ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ ކަންކަމުަގއި ބައިނަްލއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ  )ޑ(   އެްއގަމާއި ކަ

ޔޫިނއަންތަކާއި އަދި ކޮމިޓީތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ، ޖަމްޢިއްޔާަތކާއި، ކޮމިޝަންތަކާއި

އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ، އިތަމްސީލުކުރުމާ

 ވިލަރެސްކުރުން؛

ަސރަޙައްދީ ފެންވަރުަގއި އަދި ، އޮތޯރިޓީގެ ޙަރަކާތްަތކާ ގުިޅެގން ޤައުމީ ފެންވަރުގަާއއި )ޒ(  

އެފަދަ ، ބައިނަލްއަޤްވާީމ ފެންވަރުަގިއ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް ވިލަރެސްކުރުމާއި 

 މަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން؛ކަންކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިާރގެ ހޯދުންތަކާއި )ޓ(   ، ދިރާސާތަކާއި ، އެްއގަމާއި ކަ

މިކަންކަމާ ގުިޅގެން އެކުަލވާލަންޖެހޭ ، ތަފާސްހިސާބުަތއް އެްއކުރުމާއި ، ތަކާއިޤުތަޙްޤީ

 ރިޕޯޓުތައް އެކުަލވާލައި ާޝއިުޢކުރުން؛

ނޑު ދަތުރުފަ )ޔ(   ތުރުގެ ދާއިރާއިން ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ އެންމެހައި އެްއގަމާއި ކަ

 ކަންކަން ވިލަރެްސކުރުން؛

 ޕޯޓް ފެސިލިޓީަތކާބެހޭ ކަންކަން ހިންގުން؛، ރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ިވޔަފާރި ބަނދަރުތަކާއި )ޕ(  

މި މާއްދާގައި ަވކިަވކިްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަތްއތަކުގެ އިތުރުން ަކނޑު  )ޖ(  

ރުފަތުރުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ޤާނޫނަކުން މިނިސްޓްރީން ކުރަން ދަތު

 ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތއް ުކރުން؛ އަދި 

ޢާންމު ގޮތެއްގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް  )ޗ(  

ކުރަންޖެހޭ، ުނވަތަ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އަދި މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްަޓކައި 
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 އެކަމަށް މަގުފަހިކުރާ ނުވަތަ ެއކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

 އޮތޯރިޓީގެ ބާރުތައް 

 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން،  )ހ(  .7

އި ކަންކަްނ އޮތޯރިޓީެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރުމަށްޓަަކއި ކުރަންެޖހޭ އެންމެހަ

 ކުރުމުގެ ބާރު އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ ފީއެްއ ނެގުމުގެ އިޚްިތޔާރު  )ށ(  

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ެއގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތަށް ފީ ނެގޭނެ މިންވަރާއި އުސޫުލ 

ނަޑއަޅާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަ  ދާ ގަވާއިުދގަެއވެ.ކަ

އޮތޯރިޓީން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދ  )ނ(  

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުމުގެކުރިން ހަދާފައިވާ 

 އް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން   .8

ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުން ައއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަާވއިުދތަކާއި 

 ުމގަެއވެ.އުސޫލުތައް ބަލަންވާނީ އޮތޯރިީޓން ހަދާފައިވާ ަގވާއިދުތަާކއި ުއސޫލުތަކެއް ކަ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް 

 އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު 

ނަޑއެޅުމަށާިއ، އޮތޯރިީޓ  )ހ(  .9 މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިްނ އޮތޯރިީޓގެ ސިާޔސަތުތައް ކަ

ވާލަންވާެނއެވެ. ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާިއ އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކަިއ، ޯބޑެއް އެކުލަ 

 މި ބޯޑަށް ކިޔާނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ބޯޑު ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުެގ  )ށ(  

 ދަށުންނެވެ. 

 )ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަެށވެ.  5ބޯޑު އެކުެލވިގެްނވަނީ   .11 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

ބޯޑު މެންބަރުންގެ 

 ސިފަތައް 

ބޯޑު މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ޯބޑަށް ޢައްޔަންކުެރވޭނީ އަންަނނިވި ދާއިރާތަުކގެ ތެރެއިން  )ހ(  .11

 ދާއިރާއަކުން ފަންނީ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ؛  (1)     މެރިޓައިމް ނުވަތަ ކަ
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 ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ؛ އެްއގަމު  (2)   

 އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ؛  (3)   

 ތިމާވެއްޓާބެހޭ ދާއިރާ؛  (4)   

 މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާ؛ ނުަވތަ  (5)   

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާ.  (6)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ލިބުމުގެ އިތުރުން،  )ށ(  

ގައި ބޯޑަށް ޢައްޔަްނކުެރވޭ މެންބަރުންގެ ކިބައިަގއި އޮތޯރިޓީގެ ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ ގޮތު

 ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

 ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުަގިއވުން؛  (1)   

 ޢުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުަގިއވުން؛  (2)   

      ެއއްަގއި ޚިދުމަތްުކރާތާ މަދުވެގެންއެ މެންބަރަކު ތަމްސީލުކުާރ ދާއިރާ (3)   

 )ފަހެއް( އަހަރު ވެފަިއވުން؛ 5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްެގ  (4)   

 ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛ 

ނާޑއި ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ (5)    ދާއިރާއިން ހިންގާ ެއއްެވްސ ވިޔަފާރިެއއްަގއި  ކަ

އެްއވެސް ހައިިސއްޔަތަކުްނ، ތިމާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުވަތަ 

ދަރިއެއް ނުވަތަ ތިމާ ބަލަހައްޓަންޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ަމޞްލަޙަތެއް ނެތް 

 މީހަކު ކަމުގަިއވުން؛ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ  (6)    ކުެށއް ނުަވތަ ކޮރަޕްޝަންގެ އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދެއް ކަ

ސާިބތުވެފަިއވާ މީހަކު  ކުށެއް ުނވަތަ ޚިޔާނާުތގެ ކުެށއް ކުިރކަން ޝަރީޢަތަށް

 ކަމުގައި ުނވުން؛

އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކުނަމަ، ެއ ދަރަނި ޚަލާޞް  (7)   

 ނުކޮށްހުރި މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛ 
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 މީހަކު ަކމުގައި ނުވުން. އިފްލާސްކުރެވިަފިއވާ (8)   

ބޯޑު މެންބަރުން 
 ޢައްޔަންކުރުން 

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

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

ފައިވާ ޯބަޑށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށް 9މި ޤާނޫނުގެ 

 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ.

ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަުރންގެ ތެރެއިން ބޯުޑގެ ރައީްސ އަދި ނައިބު ރައީްސގެ  )ހ(  .13 ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް 

ނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.   މަޤާމަށް މީހުން ކަ

ނަޑއަާޅ މީހަކު އިސްތިޢުފާދޭން ރައީސް ނުވަަތ ނައި )ށ(   ބު ަރއީސްެގ މަޤާމަށް ކަ

ވަނަ  21ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އޭނާ އިސްތިޢުފާ ހުށަހަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބޯޑުގެ ރަީއސް ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސް، ަރއީސްކަމުން  )ނ(  

ވަތަ ނައިުބ ރައީްސކަމުން އިސްތިޢުފާދިން ކަމުަގއި ވިަޔސް، ބޯުޑގެ މެންބަރުކަމުން ނު

 އޭނާ އިސްތިޢުފާދިނީ ކަމުަގއި ނުބެލެވޭނެއެެވ.

ނޑަެއުޅމާއި،   .14 ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަާމގުޅޭ އުސޫލުތަްއ ކަ

ނޑު ދަތުރުފަ އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަންަކމާގުޭޅ ، ތުރުގެ ދާއިރާ ތަަރއްޤީކޮށް އެްއގަމާއި ކަ

އޮޯތރިޓީެގ ، އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުމަކީ ޮއތޯރިޓީގެ ބޯުޑގެ މަސްއޫލިްއަޔތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން

ހިންގާ ގަާވއިދުތައް ހަދައި، ެއ ގަވާއިދުަތކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އޮތޯރިޓީ ހިނގާތޯ ބަލަިއ 

ަބއްދަލުވުންަތއް ބޭއްވުުމގެ ަގާވއިދުތައް ހަދައި، އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ިސޔާސަުތތަްއ  އަދި ބޯޑުގެ

ނަޑއަަޅއި، ކަމާ ގުޭޅޮގތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަކީ ބޯޑުެގ  ކަ

 މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ.

ނަޑއަޅާ ަވގުތަކު ބޯޑުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ައދާކުރުމަށްޓަކައި، ބޯ  )ހ(  .15 ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް  ޑުެގ ރަީއސް ކަ

 ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުންތައް ޭބއްވިާދނެއެވެ.

)ދޭއް( މަހުން އެއްފަހަުރ ބޯޑުގެ ަބއްދަލުވުމެްއ  2މަދުވެގެން ކޮންމެ  )ށ(  

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 49 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 11 

ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުންތަކުގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެ. ރައީސަށް ހާޒިރުވެވެްނ  )ނ(  

ޙާލަތެއްގައި، ބޯުޑގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ނައިބު ރައީސެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ ނެތް 

ތެރެއިން މީހަކު ނެތް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ހާޒިރުވެތިބި 

ނޑަައޅާ މެންބަރެކެވެ.  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މެންބަރުން ކަ

ޢަދަދަށް ނިސްބަތްވާ  އެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުން ޞައްޙަާވނީ، )ރ(  

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތާ އެްއވަރު ޢަދަދަކަށް މެންބަރުން ހާޒިރުެވގެންނެވެ. އަިދ 

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުެމއް ފަށަންވާނީ، އެ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވެގެންނެވެ. އަިދ 

      ހިނގަމުންދާ ބައްދަލުވުމެްއަގއި، އެ ޢަދަދަށްވުރެ މެންބަރުން މަދުވެއްޖެނަމަ 

ނޑާަލންވާނެެއވެ.  އެ ބައްދަލުވުެމއް މެދުކަ

ބޯޑުގެ ަބއްދަލުވުމެްއަގއި، ކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ހާޒިުރވެ ޯވޓުދިން މެންބަރުންގެ  )ބ(  

އަޣްލަބިއްޔަތުންނެެވ. ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން، އެކަމެއް ފާސްކުރުމަށް 

ފާސްކުރުމަށް ޯވުޓނުދީ ތިބި މެންބަރުންގެ  ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ ޢަދަދާއި ެއކަން

ޢަދަދު އެްއވަރުެވއްޖެނަމަ، ެއކަމަކާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ަބއްދަލުވުުމގެ 

 ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މެންބަރު ވޯޓުދޭންވާެނއެވެ.

ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާުމ ހުސްވެފައިވުމަކުްނ، ނުަވތަ ބޯޑަށް މެންބަރުން  )ޅ(  

ންކުރުމުަގއި ހިނގާފަިއވާ އުނިކަމެްއގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ މެންބަރެްއގަިއ ޢައްޔަ

ހުންނަންޖެހޭ ސިފައެއް އުނިވުމުގެ ސަބަބުން، ޯބޑުގެ ިނންމުމެއްގެ ޞައްަޙކަމަށް 

 އެްއވެސް ައސަރެއް ނުކުރާެނެއވެ.

 .ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުންތަުކގެ ަޔއުމިއްޔާ ލިޔެ މެންބަރުން ސޮއިކުަރންވާނެެއވެ )ކ(  

ބޯޑުން ައވަސް ގޮތަކަށް ަކމެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެިދ ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުގެ  )އ(  

އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ެއގޮތުން މިނިސްޓަރު ލިޔުމަކުން 

)ފަހެއް( ދުވަުހގެ  5ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ހުށަހެޅުން ރައީސަށް ލިބޭތާ މަދުެވގެްނ 

ވުެމްއ ބާއްވަިއ، ނިންމައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ތެރޭގައި ބޯުޑގެ ބައްދަލު



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 49 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 12 

 ވަކި ގޮތެއް ނިންމައި، ޯބޑުގެ ނިންމުން މިނިސްޓަރަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް 

 ދަޢުވަތު ދިނުން 

ނޑައަޅަންެޖހޭ ކަމެއް ބޯޑުން ނިންމުމުގައި، ަވކި ޚާއްޞަ ކަމަކާ  )ހ(  .16 ބޯޑުން ގޮތެއް ކަ

، ޭޅގޮތުން ނުވަތަ ވަކި ާޚްއޞަ ދާއިރާައކާ ުގޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައިގު

ފަންނީ ނުވަތަ ޢިލްމީ ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތެއް ނުވަަތ ފަރާތްތަކެއް ޯބޑުެގ 

 ބައްދަލުވުމެްއގައި ަބިއވެރިކުެރވިދާނެެއވެ.

ދަށުން ދަުޢވަތުދެވޭ  ބޯޑުގެ ަބއްދަލުވުެމއްަގއި ަބިއވެރިވުމަށް ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގެ )ށ(  

މީހަކީ، ބޯޑުގެ މެންބަރެއް ނޫނެވެ. އަދި ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުމެްއގައި ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

ނަޑއެޅުމުަގއި ނުވަތަ ވޯެޓްއ ނެގުމުގައި އޭނާ ހިމަނައިގެްނ ނުވާނެެއވެ.  ކަ

މެންބަރުކަމުގެ ދައުރުގެ 

 މުއްދަތު 

އްދަަތކީ، އޭނާ ބޯޑަށް ޢަްއޔަންކުރާ ތާީރޚުން ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރެްއގެ މެންބަރުކަމުގެ މު  .17

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  22)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. މި ޤާނޫނުގެ  5ފެށިގެން 

އެެހން ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ބޯޑުެގ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވކިކުާރ މެންބަރަކު ފިޔަވައި 

ރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަްށ މެންބަރުކަމުގެ އިތުރު އެއް ދައުރަށް ޢައްޔަންކު

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ 

 އުޖޫރަ 

ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް އުޫޖރައިގެ ގޮުތގައި ލިބޭނީ ަބއިވެިރވާ ކޮންމެ ަބއްދަލުވުަމކަށް   .18

ނަޑއަޅާނީ، ިމނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ނަޑއެޅޭ އެަލވަންސެެކވެ. ެއ އެލަވަންސް ކަ  ކަ

 ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ.

ތިރީގަިއވާ ޙާލަތްތަުކގެ ތެެރިއން ޙާލަތެއް މެންބަރަކަށް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، އެ މެންބަެރއްެގ   .19 މަޤާމު ހުސްވުން 

 މަޤާމު ހުސްވާނެއެވެ.

 ޢުފާދިނުން؛ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތން އިސްތި 21މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން؛ ނުވަތަ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިން މެންބަރުކަމުން  22މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

 ވަކިކުރުން.

ހުސްވާ މަޤާމަށް މީހުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ތެރެއިން ޙާލަެތއް ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުގެ  19މި ޤާނޫނުގެ   .21
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     މެދުވެރިެވގެން ބޯުޑގެ މެންަބރުކަމުގެ މަޤާމެއް ހުްސެވްއޖެނަމަ، އެ މަޤާމެއް ހުްސވާތާ

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި އެ މަޤާމަށް މީހަކު އަލުން ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ. 30

ންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާްނކޮށް ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އޭާނގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނު   .21 އިސްތިޢުފާދިނުން 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިީޓއެއް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިުބމުން 

 އެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަިކވީެއވެ.

މެންބަރުކަމުން 

 ވަކިކުރުން 

ވެރިވެއްޖެނަމަ، ޯބޑުެގ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއް ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް މެދު  .22

މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބެގންވެެއވެ.

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި، އަިދ ބޯޑުގެ ރައީސަށް އެންުގމަކާނުލައި، މެންބަރަކު  )ހ(  

 ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވުން؛)ތިނެްއ(  3ވިދިވިިދގެން ބޯޑުގެ 

 މެންބަރެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިަފއެްއ އުނިވުން؛ )ށ(  

މެންބަރަކު ކުރިކަމެްއގެ ސަަބބުން، އޭނާއަކީ މެންބަރުކަްނ ކުރުމަށް އެކަށީގެންުނވާ  )ނ(  

 މީހަކު ކަމުގަިއވުން؛

ްނވާ ގޮުތގަިއ ައދާކުރުމަށް ނަފްސާނީގޮތުން މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތތައް ެއކަށީގެ )ރ(  

 ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުެޅދުން؛

ބޯޑުގެ ނަޒާހާތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބޯާޑއެުކ ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ  )ބ(  

 އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ަވކިކުރަންޖެހުން؛ ނުވަތަ 

 ތު އަދާކުރުމުަގއި ނާޤާބިލުވުން.މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިްއޔަ )ޅ(  

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން 

އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ 

 ޒިންމާ 

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އޮޯތރިޓީގެ ދުވަހުން ުދވަހުެގ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .23

ެއ އޮތޯރިީޓގެ ، ކަންކަން ހިންގާނީ، ޯބޑުެގ ަލފަޔާއި އިރުޝާދާ ެއްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން

 ޗީފް އެްގޒެކެިޓްވއެެވ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުެގމަތިން، އޮތޯރިީޓގެ ޗީފް ެއގްެޒކެޓިްވގެ މަޤާމަށް މީހަުކ  )ށ(  

 ޢައްޔަންކުރާނީ އޮތޯރިީޓގެ ބޯުޑންނެވެ. 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބު 

 ކާއި ވާޖިބުތައް ތިީރގައި އެވަީނއެވެ.ޗީފް އެްގޒެކެިޓްވގެ މަސްއޫިލްއޔަތުތަ  .24

 އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދާއި މަްސޫއލިއްޔަތުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އޮތޯރިޓީ ހިންގުން؛ )ހ(  

އޮތޯރިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް ހިނގަމުންދަނީ މި ޤާނޫނާއި އޮތޯރިޓީގެ ިސޔާސަތުތަާކ  )ށ(   

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންކަން ަކށަވަރުކުރުން؛

 އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީގޮތުން ކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަްއ ބަލަހައްޓައި ހިންގުން؛ )ނ(  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުން ފިަޔަވއި، އޮޯތރިޓީ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ  )ރ(  

 ކަންކަމުަގއި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީުލކުރުން؛ އަދި 

ިޓްވގެ މަްއޗަށް ލާިޒމުކޮށްފައިވާ މިނޫންެވސް އެހެން ޤާނޫނަކުން، ޗީްފ އެްގޒެކެ )ބ(  

 މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުން.

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ 

 ސިފަތައް 

 ޗީފް އެްގޒެކެިޓްވގެ ކިަބއިަގއި ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.  .25

 ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުަގިއވުން؛ )ހ(  

 ސް އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުަގިއވުން؛ޢުމުރުން ފަންސަވީ )ށ(  

އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްެދއް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުެށއް ުނވަަތ ކޮރަޕްޝަންެގ ކުެށއް  )ނ(  

ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ުކރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި 

 ނުވުން؛

ނޑު ހިންގުމުގެ ދާއިާރއިން އެްނމެ ދަށްވެގެން )ރ(    ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮިނގަ

)ފަހެއް(  5ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށް އަދި އެ ދާއިރާިއން މަދުވެގެން  9-ލެވެލް

 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަުމގަިއވުން؛ 

ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ މަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ  )ބ(  

 ޒަފެއް ކަުމގައި ުނވުން؛މުވައް 
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 އިފްލާސްކުރެވިަފިއވާ މީހެއް ަކމުގައި ނުވުން. )ޅ(  

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ 

 މަޤާމުގެ ދައުރު 

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަެހވެ. 5ޗީފް އެްގޒެކެިޓްވގެ މަޤާމުގެ ަދއުރަކީ  )ހ(  .26

)ފަހެއް(  5ހުރެވޭނީ ޗީފް ެއގްެޒކެޓިްވގެ މަޤާމުަގއި މީހަކަށް އެންމެ ދިގު މުއްދަތަަކށް  )ށ(  

 )ޭދއް( ދަުއރަށެވެ. 2އަހަރުދުވަހުގެ 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

ޗީފް އެްގޒެކެިޓްވގެ މުސާރަާއިއ ޢިނާޔަތްތައް، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ   .27

 މަޝްވަރާާއއެކު ަކނަޑއަޅާނީ ބޯޑުންނެވެ.

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ 

މަޤާމުން 

 ސްތިޢުފާދިނުން އި 

ޗީފް ެއގްެޒކެިޓވްެގ މަޤާމުގަިއ ހުންނަ މީހަކު، ޭއނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުާފދޭން   .28

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަާޔންކޮށް ބޯޑުެގ ރައީސަްށ ސިީޓއެއް ހުށަހަަޅއި، އެ ސިީޓ ޯބޑުެގ 

 ރައީސަށް ލިބުމުން އެމީހަކު ީޗފް އެގްެޒކެިޓވްކަމުގެ މަޤާމުން ވަިކވީެއވެ.

ފް އެގްޒެކެޓިވް ޗީ 

މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ޗީފް ެއގްެޒކެޓިްވގެ މަޤާމުަގިއ ހުންނަ މީހަކު، އެ މަޤާމުން ވަކިކުެރވޭނީ ބޯުޑގެ  )ހ(  .29

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަޣްލަބިއްޔަުތގެ ތާއީުދ 

 ލިބިގެންނެވެ.

ގައި ހުންނަ މީހަކު، އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަްށ، މި މާއްދާގެ ޗީފް އެްގޒެކެިޓްވގެ މަޤާމު )ށ(  

)ހ( ގެ ދަށުން ބޯޑަށް ލިބިދޭ ބާރު، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްަގއި 

 މެނުވީ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތެއް އަދާނުކުުރން  (1)   

 މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުުރމުގައި އިހުމާލުވުން. ނުވަތަ

ނަޑއަޅާފަިއާވ މަޤްޞަދުތަކާިއ  (2)    މި ޤާނޫނުގައި އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ކަ

 ސިޔާސަތުތަކާ ޚިލާފުވުން.

އޮތޯރިޓީގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ގޮުތގައި ތިބޭނީ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންެނވެ. އަިދ  )ހ(  .31 އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން 

)ދިވެހި ސިވިލް  5/2007މުވަްއޒަފުންގެ މައްޗަށް ިހނގާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެ

 ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދތަކެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ އަިދ އިދާރީ މުަވއްޒަފުްނެގ ވަޒީާފގެ ގިންތިތަކާއި  )ށ(  
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އް އޮތޯިރޓީގެ ބޯޑުން ެއކުލަވާަލިއ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބަޔާންކުާރ އިދާރީ އޮނިަގނޑެ 

ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން ފާސްކުރަންވާެނއެެވ. އަދި އެ އޮނިަގނުޑގައި 

އޮތޯރިޓީގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ަމޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަާކއި ެއިކ ކަންކަމަށް މުވަްއޒަފުން 

ނޑައަޅާަފއި އޮންނަންވާެނއެވެ.  ތިބެންވާނެ ޢަދަދު ކަ

ނުޑގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އަދި މި މާ )ނ(   އްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާ އޮިނގަ

އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަާރއާެއކު އޮޯތރިޓީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުްނ ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ 

 ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނންނެވެ.

ފުންނަށް ލިބިދެވޭނެ އޮތޯރިޓީގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ަމޤާމުގެ ފެންވަރާިއ އެ ުމަވއްޒަ )ރ(  

ނޑައެޅުުމގައި         މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ

 އެ ކޮމިޝަނުން އޮތޯރިޓީއާ ަމޝްވަރާކުރަްނވާނެެއވެ.

އެހެން ފަރާތަކާ 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން 

އެްއ، މި ޤާނޫނާ އޮތޯރިޓީގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއް ުނވަތަ މަސައްކަތުން ބަ  .31

ނަޑއަޅާ އުސޫލުތަެކއްެގ  ނުވަތަ އެނޫންެވސް ޤާނޫނަާކ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ބޯޑުން ކަ

ދަށުން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެެއވެ. ެއގޮތުން ޙަވާލުކުެރވޭ މަސައްކަެތްއ 

 ދަށުންނެވެ. ޙަވާލުކުރަންވާނީ އެކަމަށްޓަަކިއ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ެވވޭ ެއއްބަސްވުެމއްގެ

 ހަވަނަ ބާބު 

 އޮތޯރިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތައް މުރާޖަޢާކުރުން 

އޮތޯރިޓީގެ ނިންމުން 

 މުރާޖަޢާކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އޮތޯރިީޓއަށް ިލބިދޭ   .32

ޖެހޭނަމަ، އެ ނިންމުމެއް އަލުން ބާރުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނު

އްޤު އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތްެއެގ ޙަބަލައިދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

 ޙައްޤަކަށް އުިނކަމެއް ލިބިފަިއާވކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅޭ 

 މައްސަލަ ބަލާނެގޮތް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޮގތުގެމަތިން މިނިސްޓަރަށް  32ޤާނޫނުގެ މި  )ހ(  .33

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ އިލްތިމާސް ކޮމިޓީެއއް މިނިްސޓަރު އެކުަލވާލަންވާެނއެވެ. 

އިލްތިމާސް ކޮމިޓީ އެކުަލވާނެ ގޮތާިއ އިލްތިމާސް ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލާނެގޮުތެގ 
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 ވެ.ގަާވއިދު ހަދާނީ ބޯޑުންނެ

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅޭ  32މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

)ފަސްދޮޅަސް(  60މައްސަލަތައް އެ މައްސަަލެއއް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

      ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ އިލްތިާމސް ކޮމިޓީން ބަލަިއ، ަމްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 މުން ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެެއވެ.އެ ކޮމިޓީގެ ނިން

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 މާލީ ކަންކަން 

ފައިސާއާއި 

ލިޔެކިޔުންތައް 

 ބެލެހެއްޓުން 

އޮތޯރިޓީގެ އެންމެހައި ފަިއސާގެ ހިސާބުތަާކއި އެންމެހައި ލިޔެިކޔުންތައް ބަލަހައްަޓންވާީނ   .34

 ވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނު( އާ ެއއްގޮތް  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިން ފެށިގެން  1އޮތޯރިޓީގެ މާލީ އަހަރަކީ ޮކންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ   .35 މާލީ އަހަރު 

 އަެށވެ. 31ޑިސެންބަރު މަހުގެ 

ކު އޮތޯރިޓީގެ ހިސާބުތަްއ، ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ އޮޑިޓަރަ  .36 ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން 

 މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އޮޑިޓް ކުރަްނވާނެެއވެ.

ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު އޮތޯރިޓީ ިހންގިގޮުތގެ ރިޕޯޓެްއ، ޮއޑިޓްުކރެވިފަިއވާ ހިސާބުތަކާެއކު، ޮކންމެ   .37 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

)ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށް ޯބޑަށް  4މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ 

 ޅައި ބޯޑުން ފާސްކޮށް، މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހުށަހަ

 އަށްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ނޑައެިޅެގން އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   .38 ގަވާއިދު ހެދުން  މި ޤާނޫނުގައި ކަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާިއދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ އޮޯތރިޓީންނެވެ. 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  3ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ހަދައި، ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިުޢކުރަންވާެނއެވެ.

ށް ދިވެހި ސަރުާކރުެގ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮ  .39 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު 
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 )އެެކއް( މަސްދުވަހުންނެވެ. 1ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެން 

ލަފްޒުތަކާއި 

 ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ 

ނޑަެއޅިގެން ެއހެން   .41 މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ނުވަތަ ލަފްެޒއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ކަ

        ތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިަވނީ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާ

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  3"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

 އުފައްދާފަިއވާ "މޯލްިޑވްސް ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ" އަެށވެ.

ނޑު ދަތުރުފަތުރާގުޭޅ "މިނިސްޓަ )ށ(   ރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ެއއްގަާމއި ކަ

ސިޔާސަތުތައް އެކަަށއަޅަިއ، އެްއގަމާއި ަކނޑު ަދތުރުފަތުރާގުޅޭ ކަންކަން 

 ބެލެހެއްޓުމަށް އެއިރެްއަގއި ޙަާވލުކުރެވިފަިއވާ ވުޒާާރގެ ަވޒީަރށެވެ.

ެއއްގަާމއި ަކނުޑ ، ފައި އެވަނީ ނުވަތަ "ކަމާބެހޭ ވުޒާރާ" ކަމަށް ބުނެ "މިނިސްޓްރީ" )ނ(  

ނޑު ދަތުރުފަތުރާގުޭޅ  ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ ސިޔާސަތުަތއް އެކަަށއަަޅއި، އެްއގަމާިއ ކަ

 .ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެއިެރއްަގއި ޙަވާުލކުރެވިަފއިވާ ވުޒާާރއަށެވެ

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

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

 5/2007"ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޅ(  

 )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނަށެވެ.

________________________ 


