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ލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ކް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް   

 މާލެ،    
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 
ދުމަތް ދޭ ފެސިލިޓީތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އެ ފެސިލިޓީތައް ބޭނުންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޚި ހަކަތައިގެ 

 އި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު ސާ ލައިސަން 

 

 ބާބު  ފުރަތަމަ 
 ދު ގުސަ އި މަ ތަޢާރުފާ 

 

     )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހކަތައިގެ ޤާނޫނު( ގެ 2021/18މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫުނ ނަްނބަުރ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  76އެ ޤާނޫނުގެ ، ވަނަ ބާަބށް ރިޢާޔަތްކޮށް 5ވަނަ ާބބާއި  4

 ރަޖިސްޓަރީ ދުމަތް ދޭ ފެސިލިޓީތައް ލިބިެގން، ދިވެހިރާްއޖޭގައި ހަކަތައިގެ ޚި ދަށުން ބާރު
ލުތަކާިއ އުސޫކުރުމާއި އެ ފެސިލިޓީތައް ބޭނުްނކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައިޓަކައި އެކުލަ ތައް ކަނޑައެޅުމަށްއިޖުރާއަތު

      ޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ދުމަތް ދޭ ފެސިލިޓީތަްއ ރަޚިމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ހަކަަތއިގެ  )ށ(
އި ހުއްަދ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ސާއެ ފެސިލިޓީތައް ބޭނުންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ލައިސަން

 އެވެ.
 ދުތައް، ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ަސދު ގުގަާވިއދުގެ މަ 

ތައް ތުޖުރާއައި ރަންޖެހޭކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަޖިސްޓަރީ ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފެސިލިީޓަތއް )ހ(  
 .ބަޔާންކުރުން

އިސަންސާއި ހުއްދަތައް ދޫކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ލަ ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފެސިލިޓީތައް )ށ(  
 ަބޔާންކުރުން.  އްތަތުޖުރާއައިޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ގަާވިއދު ތަންފީޛުުކރާ 
 ފަރާތް 

 އޮޯތރިޓީންނެވެ. މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ،  .3
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ހިނާގނެ  ިއދުގަވާ 

  ދާިއރާ
 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ކަްނކަމެވެ. ޞްތިޞާޚްއިދުގެ އިމި ގަވާ )ހ(   .4

ޓަކަިއ  މަށްފޯރުކޮށްދިނު ޚިދުމަތްހަކަތައިގެ ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް (1)   
 ؛ތައްމުޤާއިމްކުރާ ނިޒާ

ޓަކައި  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ހަކަތައިގެނުވަތަ ވިޔަފާރި ބޭނުަމްށ،  ޢީނާޞި (2)   
      ؛ތައްމުއިމްކުރާ ނިޒާޤާ

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް؛  ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެއްދުމެއްގެ (3)   

ނުްނތަކުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ނުަވތަ މިފަދަ ޚިދުމަަތކަށް ބަރޯސާ ބޭ އާންމު (4)   
 ބޭނުމަށް ހަކަތަ އުފައްދައި ބޭނުްނކުރުން. ގެތްތަކުހާލަ ޞަވޭފަދަ ޚާއްނުވެ

    ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ގަވާއިދާއި )ށ(  
 އެއްގޮތަށް މިންގަނޑުތަކާލުތަކާއި އުސޫން ކަނޑައަޅާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީ

 ދަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯ ލައިސަންސްއޮތޯރިޓީން 

ގައި ހިމެނޭ ރޭތެގެ ޞްތިޞާ ޚްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ، މި ގަވާއިދުގެ އި )ނ(  
ން ލައިަސންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ތީމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ،ކަމަކަށް
 ކަމެކެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާއެއިން ،ނުހޯދާ

މަތް ދޭ ހަކަތައިގެ ޚިދު 
 ފެސިލިޓީތައް

 ިއމުކުރުން ޤާ

 ،ޓްރާންސްމިޓްކޮށް ،ދައިއުފައް މިއްލަ ބޭނުމަށާއި ވިޔަފާރީެގ ބޭނުމަށް ހަކަތައަ )ހ(  .5
 އަށް ރާއްޖެދިވެހިޕެޓްރޯލިއަމްގެ ބާވާތްތައް  ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް

އި ސަޕުލައި ކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި ސާފުކުރުމާއި ގުދަންކުރުމާދިވެހި ،އެތެރެކުރުމާއި
 އި ތަންތަނާ ވިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހަިއ ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން އެ

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީންއެ ފެސިލިޓީގެ ޑިޒައިން ތަކެތި ފަރުމާކޮށް 

 ޓްރާންސްމިޓްކޮށް ަދއިއުފައް މިއްލަ ބޭނުމަށާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ހަކަތައަ )ށ(  
ރާއްޖެ ދިވެހިޕެޓްރޯލިއަމްގެ ބާވާތްތައް  ،ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ލައި ކުރުމާއި ސަޕް ރާއްޖޭގައި ސާފުކުރުމާއި ގުދަންކުރުމާއި ދިވެހި ،އެތެރެކުރުމާއި
ގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ،ވިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހަިއ ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމުކުރަންވާނީ

 ފާސްކޮށްދީފަިއވާ ފަރުމާތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދަށުން އޮތޯރިޓީން

ޖެހިއްޖެ  ފައިވާ ފަރުމާއަކަށް ބަދަލު ގެންނަންށްދަށުން ފާސްކޮ ގެ މާއްދާގެ )ހ( މި )ނ(  
 އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.އެ ބަދަލެއް ގެނައުުމގެ ކުރިން ، ހިނދެއްގައި
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ހިނަގމުންދާ 

ފެސިލިޓީތައް 
ކުުރމާއި ރަިޖސްޓަރީ

 ސް ނެުގން ލައިސަން 

ހަކަތައިގެ ފެސިލިޓީތަކާިއ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމުގެ ކުރިން ޭބނުންކުރަމުންދާ   .6
)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގައި  1މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،އުޅަނދުފަހަރު
 ކޮށް ލައިސަންސް ނަގަންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީ

ފެސިލިޓީތައް 

 ޓަރީ ކުރުން ރަިޖސް
އެންމެހައި ގުޅޭ  ޚިދުމަތާހުރިހާ  ހަކަތައިގެގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޞްތިޞާޚްމި ގަވާއިދުގެ އި  .7

 ރަޖިސްޓަރީކާ އެއްގޮތަށް ގައިޑްލައިންތަ އިލުތަކާއުސޫއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  ،ފެސިލިޓީތައް
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޚިުދމަތަށް ލަިއސަންސް 

ނުވަތަ ަވގުތީ ުހއްދަ 
  ދިނުން

ން އޮތޯރިޓީ ،ދެވޭނީބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް  ފޯރުކޮށް އާންމު )ހ(   .8
 ދޫކުރާ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދެވޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ )ށ( 
 ށެވެ.ކަތައަންނަނިވި ކެޓަގަރީ

ދުމަތެްއގެ ގޮތުގައި ބޭނުްނތަކުގެ ޚި އާންމުމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި  (1)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ނުވަތަ ދިނުމަށް ދެވޭ ލައިސަންސް  މަތްޚިދު ހަކަތައިގެ

 ؛ވަގުތީ ހުއްދަ

ޭވ ޚިދުމަތް ިދނުމަށް ދެ ނާޢީ ނުވަަތ ވިޔަފާރީގެ ބޭުނންތަކަށް ހަކަތައިގެ ޞި (2)  
 ؛ހުއްދަ ގުތީލައިސަންސް ނުވަތަ ވަ

 ކީ،ސަޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތަކަށް ދެވޭ ަލއިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ ލަިއސަން (3)  

   ން ބައެއް ވަކިވަކި ޚިދުމަތް ދިނުމާިއ، ރެއިތެހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގެ 
ވިޔަފާރި  ތަުކންސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްގައިވާ ލައި މި މާއްދާގެ )ށ(

 ގެ ބައެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.ޚިދުމަތު ހަކަތައިގެލުން އުސޫ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  ވާގައިވަނަ ނަންބަރު (1)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  3.1   
ލުން ހަކަތަ އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ޭދ އުސޫވިޔަފާރި  ،ތަކަށްތްފަރާ

 .ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދަ

ލައިގެން ވައިއަކުން ގުޅުތަފާތު އެކި ރަށްރަށް ހިެމނޭގޮަތށް އެއް ވިޔުގަ 3.2   
  ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދެޭވ ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދަ.

ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެއްދުމެއް ހުރިތޯ ބެލުަމށް ދިާރސާކުރުމާއި،  ޕެޓްރޯލިއަމް (4)  
ސާވޭކުރުމާއި، ޕެޓްރޯލިއަމް ނެގުމާއި، ސާފުކުރުމާއި، އިމްޕޯޓްކުރުމާއި، 



 ަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް ިދވެހި             R-78/2023ަގވާިއދު ނަްނބަރު:                88 އަަދދު:                 52 ވޮލިުއމް:

 

4 
 

އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ބޭނުްނތަކަްށ -ޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސް
 ދުމަތް ދިުނން. ޚިކުރުމާއި، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގެ ކައުރައް

ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގަިއ އޮތް  ަބޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން )ނ( 
ހުއްދައެއް  ޚާއްޞަޤާއިމްކޮށް ހިންގުމަށް ދިނުަމށް ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތްދޭ ފެސިލިޓީ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 

ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހާދިސާއެއްގެ ، ދިޔަ ޚިދުމަތްގެންފޯރުކޮށްދެމުން  (1)  
 މެދުކެނޑުން ނުަވތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް ނުުވްނ؛ސަބަބުން 

  ހާލަތުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުަމށް؛ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ (2)  

 ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ހުރަސް އެޅުން؛ނޭދިވެހިރާއްޖޭގެ  (3)  

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ  ބަރުތަކުގައި ުނހިމެނު ނަމަވެސް،މަތީގައިވާ ނަން (4)  
 ގުޅިގެން ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. 

ފެންވަރުގައި ރަށު ، ނަމަވެސްއޮތް  ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ ) )ރ( 
ީރޓެއިލްކޮްށ ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްގެ އުފެދުމެއް ވިއްކާ ނުވަތަ  ހޯލްސޭލްކޮށް

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  18/2021 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫުކރާނީ
 ދާގެ ދަށުންނެވެ.ވަނަ މާއް 17ހަކަތައިގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ެފސިލިޓީތައް ހަކަތައިގެ 

 ބިނާކޮށް ބޭުނންކުރުން 
 ޞަ ބަރޯސާ ނުވެވޭފަދަ ޚާއް  ދުމަތް ނުލިބޭ ނުވަތަ މިފަދަ ޚިދުމަތަކަށްޚިހަކަތައިގެ  )ހ(   .9

ކުާރ ތްތަކުގައި އަމިއްލަ ބޭނުަމށް ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭބނުންހާލަ
 ބަެއއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  އިންފެސިލިޓީއެއް ނުވަތަ އެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެއްެވސް ފެސިލިޓީއެއް ބޭނުންކުރެވޭނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ   )ށ( 
 ރީކޮށް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެންނެވެ. ޓަޖިސްރަފެސިލިޓީ  ،ލުގެ ދަށުންއުސޫ

 ވަނީއެވެ.މިސިލިޓީތައް ތިރީގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބޭުނންކުރެވޭނެ ފެ )ނ( 

ބަރޯާސ ނުވެވޭފަދަ  ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ނުަވތަ މިފަދަ ޚިދުމަތަކަށް (1)   
ނުވަަތ  ވަގުތީތްތަކުގައި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބެކަޕް ނުވަތަ ހާލަޚާއްޞަ 

 ސްޓޭންޑްބައި ޑީސަލް ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓައިގެން ޭބނުންކުރުން.

 ކައި ކުރާ ފެސިލިޓީތަކާއި، ވިއްކައުއަމް އުފުލާ އުޅަނދުފަަހރާއި، ރައްޕެޓްރޯލި (2)   
 .ބޭނުންކުރުން ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ ފެސިލިޓީތައް
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ބޭނުންތަުކގެ  އާންމު

ޚިުދމަތެްއގެ ޮގތުަގއި 
ހަކަތައިގެ ޚިުދމަތް  

ޓަކައި  ދިނުމަށް
ލައިސަްނސް ދޫކުެރވޭ 

 ފަރާތްތައް 

ޓަކައި ލައިސަންސް  ތެއްގެ ގޮތުގައި ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުަމށްބޭނުްނތަކުގެ ޚިދުމަ އާންމު )ހ(   .10
 ،ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ  ޒިންމާވުމުގެދަރަންޏަށް  ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ، މުދާ މިލްކުކުރުމާއި

 10/96ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވާ ކުންފުންޏެއް، ނުވަތަހިއްސާސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު 
އަމިއްލަ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ

ޤާނޫނު ނަްނބަުރ ނުވަތަ ، ކައުންސިލްނުވަތަ ސިޓީ  ކައުްނސިލް ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ރަށު 
  ކޮްށފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ރަޖިސްޓަރީ)ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  2007/3

 ފަރާތަކަށް  ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަްށ އެއްވެސް ށްފައިވާބަޔާންކޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ( 
ފައިވާ އުސޫލުން ޅައިކުން ކަނޑައަރާއަސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ، 

ދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަކަތަިއގެ ޚިދުމަތް ދިނުްނ ގުސަމަވިޔަފާރީގެ  ކޮށް،ރަޖިސްޓަރީ
 ފަރާތްތަކަށެވެ.ހިމެނިފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި ގަވާއި )ނ( 
ތައިގެ ޚިދުމަްތ ބޭނުްނތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި  ހަކަ އާންމު އެ ފަރާތަކީ  ،ނަމަ ފަރާތެއް

 ފަރާތެއްކަންފަންނީ ޤާބިލުކަން ިލިބފައިވާ  މާއިޤާބިލުކަ ދޭވޭ ފަދަ މާލީ
 އެވެ.ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެ

މާލީ ޤާބިލުކަން  ާމއިާޤބިލުކަ ފައިވާ ފަންނީބަޔާންކޮށްގައި ނ( މި މާއްދާގެ ) (ރ)  
ބަލް ޒި ލީގޮތުން ފީމާ ގޮުތންނާއި ަށހަޅާ މަޝްރޫޢަކީ ފަންނީސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ އިތުުރން، ހު 

 މަޝްރޫޢެއްތޯ ސާބިތުކޮށްދޭންާވެނއެވެ.

ވި ގޮތެއްގައި އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ދެމެހެއްޓެނި (ބ)  
ލުމާއި ވައިމަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަދެނެގަތުމަްށ، ފަރާތެއްކަން  ބިލުޤާ

ށް އިންވެސްޓުކުރާ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީްނ ޢަލައިސަންސަށް އެދުމުގެ ކުރިން، މަޝްރޫ
ރީންކޮށް، އޮތޯރިޓީއަްށ ން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ސްކްތީލެއްގެ މައުސޫކަނޑައަޅާ 

 ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އްޟެކާމެދު އޮތޯރިޓީން އިޢުތިރާޢަހުށަހަޅައި އެ މަޝްރޫ

ލައިސަްނސްގެ އަާސސީ 

 ޝަރުޠުތައް 
ވަނީއެވެ. މި ޝަރުޠުތަކުގެ މިލައިސަންސްގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން    .11

އި، ތައް ކަނޑައަޅަޠުނާކޮށް އޮތޯރިޓީން އިތުުރ ޝަރުއިތުރުން، ޚިދުމަތުގެ ބާވަތަްށ ބި
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ގަވާއިދު ހިމެނުން މިގައި ތަކުޠުލައިސަންސްގެ ޝަރު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެ ފަރާތުްނ  8މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( 
އެ ޚިދުމަތް ިލިބގަންނަ ފަރާތާ ދެެމދު  ،ރުކޮށްދެވޭނީކޮށްދޭ ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތެއް ފޯފޯރު

 ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
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ގެ ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއް އާންމު ދައި،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަކަތަ އުފައް 9މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ފަރާތަކަށް ދޫޮކށްފަިއވާ ހުއްދައިގެ އިމުގެ  އެ ،ޚިދުމަތް ެދވޭނީހަކަތައިގެ ގޮތުގައި 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވައި  އް ޚިދުމަތެއެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި 
 އެހެން ފަރާތަކަށް ދީގެން ނުާވެނއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންެސއްގެ ދަށުން ހަކަތައިެގ  8މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ދެވޭ ރަށަށް ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަ ،ދުމަތް ދެވޭނީޚި

 ނުވަތަ ފަރާތަށް އެކަންޏެވެ. ށްއްދަޙަސަރަ

   ގެ ދަށުން ދޭ އެންމެހައިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް 8މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  އެ ޚިދުމަތްތައް ދޭން ބޭނުންކުރާ ފެސިލިޓީތަކުގައި ިހމެނޭ ،ޚިދުމަތްތަކާއި

ޑުތަކަށް ނއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންގަ ،ބޭނުންކުރާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި އާލާތްތައް
 އަބަދުވެސް ފެތެންޖެހޭނެއެވެ. 

ގަވާއިދުެގ  މި ،ހުއްދަތަކަށް ތަކާއި، ލައިސަންސްތަކާއިަރޖިސްޓަރީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ   .12 އިާދރީ ފީ 
 ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ. ންތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ގައި  3ޖަދުވަލު  އާއި 2ޖަދުވަލު 

 ވަނަ ބާބު ދެ 
 ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ފާސްކުރުން  ،ވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ނު  ސަށް ލައިސަން 

ލައިސަްނސް ނުވަތަ 
ހުއްަދއަށް ެއދި 

 ގޮތް  ހުށަހަޅަްނޖެހޭ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިީޓން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި އޮތޯރިޓީއަްށ    .13
ުނވަތަ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް  secretariate@ura.gov.mv ގެއޮތޯރިޓީ ،ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ

  އް މެދުވެރިކޮށެވެ. ލެއޮންލައިން ޕޯޓަކުރާ ރުތައްޔާއޮތޯރިޓީން 

އިތުރު މަޢުޫލމާތު 
 ސާފުކުރުން 

ގުޅިގެން އިތުރު  ކާއެޕްލިކޭޝަނަފައިވާ ޅައިހަހުށަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  13މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(   .14
ވެގެން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ ންމަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ބޭނު

ކަނޑައަޅާ  އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އޮތޯރިޓީން ،އޮތޯރިޓީން އަންގައިފިނަމަ
 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީއަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުަގއި، ހޯދަން ބޭނުންާވ ބަޔާންޮކށްއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ( 
ލައިސަންސަށް  ،އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ،މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ދޭންާވނެއެވެ.އޮތޯރިޓީން  ،އެދޭ ފަރާތަށް

ބަލަިއ ހުއްދަ ޭދްނ ނުވަތަ ހުއްދަައކަށް އެދި ހުށަހެޅިފައިާވ އެޕްލިކޭޝަނެއް  ސަކަށްލައިސަން  .15
 .އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ިރޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެވެސް، މަދުވެގެން އެންމެ  ،ނިންމުމުގައި

mailto:secretariate@ura.gov.mv
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އެޕްލިކޭޝަން 

ފާސްކުރުުމަގއި 
 ކަންތައްަތއް  ބަލާނެ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ޚިދުމަްތ ދިނުމުގެ ޤާބިލުަކން )މާލީ، ފަންނީ، އިންާސީނ  )ހ( 
 .ލަތް(ސީވަ

ޚިދުމަްތ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއެކު، ތާލިބިަފއިވާ ފަރާ ޞްތިޞާޚްތަނެއްގެ އި އެ )ށ( 
 .ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން

 .ބިލްޓް ކުރެހުްނތައް-ނިޒާމާ ގުޅޭ އޭޒް )ނ( 

 .ސް ރިފަރެންސް މެނުއަލްއޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނެން  )ރ(  

 .ނުއަލްހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ މެ )ބ(  

ޓަށް އަސަރު ފޯރާެނ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ށް )ތިމާވެ  R-27/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު )ޅ(  
ތިާމވެށީގެ ގޮތުން ނިންިމ ( ގެ ދަށުން ދޫޮކށްފައިވާ 2012ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 

 .ގޮތުގެ ލިޔުން

ނަމަ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ  އެއްޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީކޯ ،ނާއިބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަ ،ކުންފުންޏެއް ނަމަ )ކ(  
 .ކައުންސިލެއް ނަމަ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު މާއި،ނިންމު

ފައިސާ  އެ ދާއިލަތްތައް މެނޭޖްުކރާނެގޮތާއި، ޚިދުމަތާއި އިދާރީ ޚަރަސީއިންސާނީ ވަ )އ(  
އެ ޓެރިފް ނެގުމަށް  ،މީގައި ޓެރިފެއް އެކުލެވޭނަމަ) ؛ފައިވާ ގޮތްވައިހޯދުމަށް ރާ

 (.އެވެލު ހިމަަންނވާނެފުސީހުށަހަޅާގޮތުގެ ތަ

 .ފައިވުމާއި ހުއްދައިގެ ކޮޕީތައްގައިންާވނެ ުހރިހާ ހުއްދައެއް ނަޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނު )ވ(  

  .އެކުަލވައިލެވޭ ޕްލޭން އަހަރަށް ()ފަހެއް 5އޮތް ށްޔަކުރި ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް )މ(  

ންކުރުަމށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންަނ ގީޤާބިލުކަން ޔަ ފަންނީ ބިލުކަާމއިޤާމާލީ  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ )ފ(  
 އެހެނިހެން ކަންކަން.

       މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެެގން  )ހ(  .16 ލައިސަްނސް ދޫކުުރން 
        އިސަންސް )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ލަ 30
 ަލއިސަންސަށް ހުށަހެޅި ،ނުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީްނ ކަނޑަައޅައި، އޮތޯރިޓީގެ ިނންމުންދޫ

 ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެެއވެ.

  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ލައިސަންސް ދޫނުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފިނަަމ،  )ށ(  
 ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެއެވެ.  ހުށަހެޅި ،އެ ނިންމުން ނިންމި ސަަބބު
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 ،ތާ ުނވާނަމަ، ފޯމު ލިބޭ ގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ފުރިހަމަނުހުށަހަޅަފައިވާ އެޕްލިކޭޝަ )ނ(  
ފަރާަތްށ  ވަހުގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި)ހަތެްއ( ދު 7ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

 އޮތޯރިޓީން އަންގަންވާނެއެވެ.

ލައިސަްނސް 
 ސެޓުފިކެޓު

        ގައި، ފިކެޓެއްޓުކޮންމެ ލައިސަްނސް ސެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޮއތޯރިީޓން ދޫކުރާ )ހ(  .17
ހުރިހާ މަުޢލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފަިއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާަގއި  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 )ށ(  

 

 ވެސް، އެ ފަރާތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން
ޚިދުމަތް  ސަންސެއްގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭއެ ލައި، ސެޓުފިކެޓުލިބިފައިވާ ލައިސަންސް 

ގޮތަްށ މުކޮށް ފެްނނައާންމަރުކަޒުތަކުގައި  މުގެ މަސައްކަތްތައް ިހްނގާ މައިދިނު
 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

ޚިުދމަތް ދޭ ފަރާތް 

 ކުުރން ރަިޖސްޓަރީ
 ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  މަތެއް ދޭހަކަތައިގެ ޚިދު )ހ(  .18

ފަރާތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ފަރާތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭީނ، އެ
ގައި ސެޓުފިކެޓުއޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުންނެވެ. މި ގޮތުން ލައިސަންސް 

 ކޮށްފައި ފަރާތެއް އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ  ދިނުމަށް އެބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތެއް
 ފިކެޓުގެ މުއްދަތަށެވެ.ޓުއޮންނާނީ ލައިސަންސް ސެ

ދިނުމަށް ޭބނުންކުރާ ދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަްތ ގަވާއިމި  )ށ(  
 ،ލުއުސޫ ޅޭ ގު ކުރުމާލަތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ސީފަދަ ވައް އާލާތްތަ، އާއިކްޗަރރައިންފްރާސްޓް

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީން  6ފަށާތާ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން
 އިޢުކުރަންވާނެއެވެ.ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ ،ލައިވައިއެކުލަ

އި ސާލައިސަން 
 ހުއްަދިއގެ މުްއދަތު 

        ދަތަކީ އޮތޯރިޓީްނ އި ހުއްދައިގެ މުއްސާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަން )ހ(  .19
 ށް ތަ ހާލަދުމަތުގެ ބާވަތާއި ޚިއެ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދަެއއް ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. )ތިރީސް(  30އަހަާރއި )ފަހެއް(  5މީލާދީ  ،ބަލައި

އް ސެނުވަތަ ލައިސަން، ވާނަމައަހަރަށްވުރެ ކުރު)ފަހެއް(  5ލައިސަންސަށް އެދޭ މުއްދަތު  )ށ(  
ތެއްގައި، ހާލަފެންނަ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ވެއްޖެ ންމުހިލިބެންދެން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މު 

އަހަރުދުވަުހގެ މުއްދަތުގެ ވަގުީތ )އެކެއް(  1 ،ގެ ބަދަލުގައި ދޫކުރެވޭނީލައިސަންސް
 ހުއްދައެކެވެ.

ގައި  2ިމ ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ކާއި ފީތައި ހުއްދައިގެ ކެޓަަގރީގެ މުއްދަތުސާލައިސަން )ނ(  
 ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. 
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 ވަނަ ބާބު  ތިން 
 ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑު ކުރުން ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުން 

  .20 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 
 

 ފައިވާ އެއްވެސް ޅައިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުަމށް ކަނަޑއަ މި ގަވާއިދުގައި ވަކި )ހ(
ގޮާތ  ޮގތަކަށް ނުވަަތ އެ ފައިވާ ގޮތް ނޫން އެެހންޅައިވާއިދުގައި ކަނޑައަގަ ކަމެއް، މި

ޖެ ފަރާތަކުން މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއް ގޮތަށް ކުރި ކަމެއް އެ އެ ،ޚިލާފު ގޮތަކަށް ކޮށްފިނަމަ
 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ތިޔާރު ޚްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ އި 

 ކުރެ އިތުރުން، އަންނަނިވި ކަންކަމުންފައިވާ ގޮތުގެ ކޮށްބަޔާންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
ދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުގައި ފަރާތަކުން މި ގަވާއި  ގޮތަށް ކުރި ކަމެއް އެ  އެ ،ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ގެ އިޚްތިޔާރު މުޅުކަނޑައެ

ިމ ގަވާއިދުގެ  ،އްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސް ލިބިގެން ކުރެވޭ ކަމެ  (1)   
 ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތި ކުރުން؛

   މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް،   (2)   
ފަރާތަށް ިލބިފައިވާ ލައިަސންސް ނުވަތަ ހުއްދައިެގ ޝަުރޠަކާ ނުވަަތ  އެ

 ޝަރުޠުތަކަކާ ޚިލާފުވުން؛

އިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ިލބިފައިވާ ފަރާތެްއ، ޚިދުމަތްޭދ މި ގަވާ  (3)   
 ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުުކރާ އެއްވެސްކަމަކާ ޚިލާފުވުން؛

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަްށ ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުދިުނން؛  (4)   

ނުވަތަ ޞައްޙަނޫްނ ތު މަޢުލޫމާ އިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިީޓއަށް ދޮގުމި ގަވާ  (5)   
 މަޢުލޫމާތު ދިނުްނ؛ 

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓެއް ނުވަތަ  މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުމަށް  (6)   
ގޮތް، ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްަދ ލިބިފައިާވ  އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރެވޭނެ

 ،ނުވަތަ އެކަންކަމަށް އެއްބާރުލުްނ ނުދިނުން ،ފަރާތުން ހަމަޖައްސައި ނުދިނުން
 ވަތަ އެހީތެރިނުވުން.ނު

ލައިސަްނސް ނުވަތަ 
ހުއްދަ ސަސްޕެްނޑް 

ކުރުން ނުވަތަ ބާޠިލު 

 ތްަތއް ހާލަކުރުވޭނެ 

ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ  އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި )ހ(  .21
  .ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ފައިވާ ޅައިއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ ،ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާވަތަ ހުއްދަ ލައިސަންސް ނު  (1)  
ލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ަޢމަލުކުރަމުން ނުދާކަމަށް އޮތޯރިީޓއަށް ފެނިއްޖެ އުސޫ
       ލާޙުކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން ލިޔުމުންޞްތެއްގައި، އެކަން އިހާލަ



 ަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް ިދވެހި             R-78/2023ަގވާިއދު ނަްނބަރު:                88 އަަދދު:                 52 ވޮލިުއމް:

 

10 
 

ވެސް  ވަނަ ފަހަރު ެއންުގމުންނެްއ( )ތި 3ަފހަރުމަތިން އަންގަިއ، )ތިނެއް(  3
  ؛އެ އެންގުންތަކަށް އެ ފަރާތުން ިއޖާބަ ނުދިނުން

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚަށް ނުވަތަ ިއތުރުކޮށްދިްނ   (2)  
 މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް ލައިސަންސް ދިން ކަމެއް ފެށިފައި ނުވުން؛

 ،ފަރާތުން އުފުލަްނޖެހޭކަމަށްދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ  (3)  
ލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަްއ އޫކުރާ މަސްޠުލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ޝަރު

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ނުކުޅެދުން ނުަވަތ  ،އުފުލުމަށް
  ؛އެ ފަރާތް ބަނގުރޫޓުވުން

އް އެޅުމަށް ނުވަަތ ނެއްދުމެއްގެ ހޮޅިލައިޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެ  (4)   
ކުރުމަށް ނުވަތަ ކައުދަދަކަށް ގުދަންކޮށް ރައްއަގެ ތަކެތި ގިނަ ތެއްވަބާ އިންމި

ހެދުމަށް ދީފައިވާ  ގެ އުފެއްދުމެއް ވިއްކާ ތަނެއްޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމް
 ފައިށައިފަ )ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް 12ހުއްދައިގެ ދަށުން 

 .ނުވުން

 ރާތުެގ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުްއދަ ފަދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ  )ށ(  
)ފަނަރަ(  15ނުަވތަ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ަސބަބާއެކު  ކުރުމަށްބާޠިލު

ފަރާތަްށ  ކޮށްފައިވާސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫލައިސަން ،އްހެދުވަހަށް ވުރެ ކުރުނޫން ނޯޓި
ނުކުރެވޭެނ  ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުްއދަ ބާޠިލު  ށްފައިވާންާވނެއެވެ. އަދި ދޫކޮ އޮތޯރިޓީން ދޭ

 ފެްނނަނަމަ، ފަރާތަށް ށްފައިވާކަމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮނުވަތަ ސަސްޕެންޑް ނުކުރެވޭނެ 
 ،ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް ނުކުރެވޭނެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްނުކުރެވޭެނ  ލައިސަންސް ބާޠިލު

 ޓިހުގެ މުއްދަތުގައި ލިޔުމަކުން އެ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަަޅން ވާނެއެވެ.ނޯ

 އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ލައިސަންސެއް އެއްކޮށް ނުވަތަ އޭގެ ވަކިބައެއް ސަސްޕެންޑް  )ނ(  
    މުކޮށްއާންދުވަހުެގ ތެރޭގައި )ތިނެްއ(  3، ނުވަތަ ބާޠިލު ކޮްށފިނަމަ ކޮށްފިނަމަ
 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.އެަކން  އި އޮތޯރިޓީންޓަކަ އެންގުމަށް

ތެއް މެދުވެރިވާ ހިނދު، ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ހާލަފަދަ  ޖެހޭލައިސަންސެއް ބާޠިލުކުރަން )ރ(  
ތަކެއް ލައިސަންސްގައި ހިމަނައި ލައިސަންސް ޠުޓަކައި، އިތުރު ޝަރު ދެމެހެއްޓުމަށް

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ބާޠިލުނުޮކށް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީ

އަިމއްލަ އިްޚތިޔާުރގައި 

ލަން ަޓއިޚިުދމަތް ހުއް
 ބޭނުްނވުން 

ސަންސްގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ލައި )ހ(  .22
ލުމަށް ލައިސަންސް ޓައިޚިދުމަތް އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ހުއް ޔަދަށުން ދެމުންގެންދި

 ހުގެ މަސްދުވަ)ހައެއް(  6ލުމުގެ ޓައިޚިދުމަތް ހުއް، ފަރާތުން  ބޭުނންވެއްޖެނަމަ އިވާދޫކޮށްފަ
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އަދި ޚިދުމަްތ . ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން ލިޔުމުން އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންާވނެއެވެ ،ކުރިން
 . ވެސް ިލޔުމުން އެކަން އެ މުއްދަތުގައި އަންގަންވާނެއެވެ ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކަށް

، އެ ތަނެއްެގ ލަންވާނީޓައި ކަމުގައި ވިޔަސް ޚިދުމަތް ހުއް)ހ( ގައި މިހެން އޮތް ގެ މާއްދާމި )ށ(  
އޮތޯރިޓީެގ  ،ގެއްލުން ނުާވނޭ ގޮތަށް ށްއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަާރތަބަލަ ށްތާއި ވަގުތަހާލަ
 ންނެވެ.ތީއި އިރުޝާދުގެ މަޔާލަފަ

އިޚްތިާޔރުން ޭބރު 
 ތެއް ދިާމވުން ހާލަ

މު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެމުްނ ންން ލައިސަންސްގެ ދަށުން އާތީމަ ފައިވާ ގޮތުގެޅައިކަނޑައަ )ހ(  .23
ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ދިމާވާ ކަމެއްގެ  ދޫކޮށްަފއިވާދަނިކޮށް، ލައިސަންސް 

ތެއް ހާލަ ށް ނުގެންދެވޭ ޔަދާ ޚިދުމަތް ކުރިގެންފަރާތުްނ ދެުމން ސަބަބުން، އެ 
އްލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތް އެންމެ ލުއިގޮތަކަށް، ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން ޙަ

 ތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެެވ.ޚް އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އި

އެވަނީ،  ލުއިގޮތަަކށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން ަކމަށް ބުެނފައި ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި )ށ(  
މުއްދަތަށް ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ފިޔަވަޅު  އެވަކި މުއްދަތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ކުރުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަެށވެ.  ކަންކަން އެ ،ނޭޅުމާއި

ނަމަވެސް، ޚިދުމަތް ޮއްތ  ކޮށްފައިބަޔާން އެހެން)ށ( ގައި  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
ްށ ށް ރުޖޫޢަކުރުމަތަހާލަތެއްގައި ެއ ޚިދުމަތް އަނބުރާ ކުރީގެ ހާލަމެދުކެނޑިއްޖެ 

، ޚިދުމަތުގެ ބާވަތާއި، ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިކަމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް

 ބަލައި، އޮތޯރިޓީއަށް އެކި ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ. ށްތަ ހާލަވަގުތާއި ތަނާއި 

ލުމުގެ ސަބަބުން، ނުަވަތ ޑައިމެދުަކނލައިސަންސްގެ ދަށުން ދެމުންގެްނދާ ޚިދުމަތެއް ވަގުތީގޮތުން   .24 ޒިންމާ އުފުލުން 
ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް ހުއްޓުވުމުގެ ސަބަބުން،  ،ތެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުންހާލަހީނުކުރާ ފަދަ 

އްލުުމެގ ނުވަތަ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެ
 އަދި މާ އުފުލާނީ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތެވެ. ދަގުލުެގ ޒިންނުވަތަ ކުރިމަތިވާ އުނ

މެއްގެ ދަށުން އުފުލަންޖެޭހ ވުފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްަބސް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެހެން
 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުންނެވެ. ،ވެސް އުފުލާނީ ޒިންމާ

އޮތޯރިީޓގެ ނިންުމން 

ްނސް ލިބިފަިއވާ ލައިސަ
ފަރާތަށް 

ލުނުުކރެޭވނަމަ ބޫގަ

 ޢަމަލުކުރެިވދާނެ ގޮތް 

ގޮތާމެދު، ނުވަތަ ލައިސަންސް ނުދިނުމަްށ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޭ މި  .25
އޮތޯރިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކާެމދު، ނުވަތަ ދީފައިވާ ލައިސަްނސް ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނުވަތަ 
ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުަމކާމެދު، ނުވަތަ މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން އިދާރީގޮތުން އަޅާ 

ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ނާއަކާ މެދު ނުވަތަ ކުރާ ޖޫރިމަ ،ފިޔަވަޅަކާމެދު
 ، )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30އެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ  ،ްނކޮށްނަމަ، ސަބަބު ބަޔާހިތްހަމަނުޖެހޭ 

 ރެވިދާނެއެވެ.ކު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެޕީލް
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)ފަސްދޮޅަސް(  60 ހުށަހެޅޭތާ  ވާ ނިންމުމެއް)ހ( ގެ ދަށުން އެޕީލްކޮށްފައިމި މާއްދާގެ  )ހ( 
 ،ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުން ،ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމައި ގުޅޭ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައާ

 އަންަގންވާނެއެވެ. ންލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީ

         ،ނަމަމައްސަލަ ބޯޑަށް އެޕީލްކުރުމުން ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ )ށ(  
ފަރާތަށް  ތިޔާރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅިޚްޅުމުގެ އިހުށަހެމައްސަލައެއް  އެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު  ހަތަރު 
 ދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން ގަވާއި އި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ސާ ލައިސަން 

ތަންފީޛީ އޮިފސަުރން 

 ުކރުން އައްޔަނު
ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަްނ ހިނގަީނ މި ަގވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަްނ  މި )ހ(  .26

ޓަކައި  ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޓަކައި އަދި އެ ން ކުރުމަށްގީޔަ
ރެގިއުލޭޓަރީ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި، އޮތޯރީޓީގެ މުވައްޒަފެއް، ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން 

ނު އްޔައައޮފިސަރެއްެގ ގޮތުގައި ތަންފީޛީ  ،ލުކޮށްދޭނެ އެހެން ފަރާތެއްތަމްސީ
 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

      ލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އޫއޮފިސަރެއްގެ ބާރާއި، އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބާއި ަމސްތަންފީޛީ  )ށ(  
      ކަންަކން އަދާކުރަން ޖެހެީނ  ވަކި ކަމަކަށް ނުވަަތ ވަކި ަކންތައްތަކަކަށް އަިދ އެ

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ތިޔާރު ށް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްވަކި މުއްދަތަކަ

އްޔަތު ސިއިހައޮފިސަރެއްގެ ކިބައިން އޭނާގެ ތަންފީޛީ  ކޮށްފަިއވާއައްޔަނުގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ނ(  
ވާ ފައިޅައިއޮޅުންފިލުވުމަށް ސުވާލު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އޭނާއަކީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ

 އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރެއްކަން އަންގައިދޭ ހެކި ދައްކަންޖެހޭނެއެެވ.

 އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން ފައިވާ ޅައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަ )ރ(  
އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރެއްކަން އަންގައިދޭ ކޮންެމ  ފައިވާޅައިއޮތޯރިީޓން ކަނޑައަ ނުވަތަ

ލިއްޔަތަކާއި ވާޖިބެއް އޫނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސްގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭލިއުމަކީ މި 
އަދާކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އެނާއަށް ލިބިގެންވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުަމށް ފުދޭެނ 

 ވެ.ކެހެއްކެ

ތަންފީޛީ 

އޮފިަސރުންނަށް 
 ލިބިގެްނވާ ާބރުތައް 

ލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން، އޫމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސް )ހ(  .27
ހިންގާ ކަމަށް ބެލެވޭ  ތްތަކުގަިއ، މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާއަށް ފެތޭ ކަންކަންހާލައަންނަނިވި 

 އި ންނާަތންތަނުގަިއވާ ލޮގުފޮތްތަކު  އެއެރުމާއި، ށް އުޅަނދުަފހަރަ ވަނުމާިއ،  ށްތަންތަނަ 
ކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މަޢުލޫމާތު ތަންތަނުގައި މަސައް އެ ނާއިލިޔެކިޔުންތަކުން
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ސާފުކުރުމާއި، އެ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ކޮޕީ ނެގުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު 
 ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށް ިލބިގެްނވެއެވެ. 

ތަނަކުްނ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ހެކި އެ (1)   
 ޫބލުކުރެވުން؛ގަމަށް ފެނިދާނެކަ

ތަނެއްގައި ހިނާގ ކަންކަން ހިނގަނީ މި ގަވާއިާދ އެއްގޮތަށްަކން ކަށަވަުރ  އެ (2)   
 ތަނަކަށް ަވންނަންޖެހުން ނުވަތަ ވަނުމަށް ޭބނުންވުން. ޓަކައި، އެ ކުރުމަށް

ކަށް ނުވަަތ ރަކާތަކާ ގުޅުންުހރި ފަރާތްތަހަގަވާއިދުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަމަކާ ނުވަތަ  މި )ށ(  
ޓަަކއި ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމުތ  ގުޅުންހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްަތކަށް، މި ގަވާއިދު ހިންގުމަށް

 ދިނުމަށް އެންގުން.

މި ގަވާއިދުގެ އިތުރުން، ޤާޫނަނކުން ނުވަަތ ގަވާއިދަކުން ަތންީފޛީ އޮފިސަރަށް އިތުރު  )ނ(  
ނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ލިބޭ އިޚުތިޔާރެއް ނުވަތަ ބާރެއް ލިބިދޭނަމަ، އެ ޤާނޫ

 އިޚުތިޔާރެއް ނުވަތަ ބާރެއްގެ ބޭނުންކުރުން.

އްޞަ ޚާރިޓީގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އޮިފސަރުން ހޯދާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޮތޯ )ރ(  
 ބޭނުންތަަކށް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

 ބާބު  ނަ ފަސްވަ 
 ތައް ޠު ޝަރު  އާންމު ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައިގެ 

ށް އެދޭ ފަާރތުން، ލައިސަންސްގެ ސަފަރާތުން ނުވަތަ ލައިސަން ދޫކޮށްފައިވާލައިސަންސް  )ހ(  .28 ޚިުދމަތަށް ައގު ނެުގން 
 ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތެއްގެ އަތުން ނަގަންވާނީ ،ޚިދުމަތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭދަށުން 
ކޮްށ އިޢުލާުނކޮށްފައިވާ އަގަށްވުެރ އާންމުއެ ޚިދުމަތަކަށް ނެގުަމށް ފާސްކޮށް،  ންއޮތޯރިޓީ

ށް ނަގާ އަުގ ކައި ވަކި ޚިދުމަްތތަކަފާތެރޭގައި ޓެރިމި އަގުގެ ބޮޑުނޫން އަގެކެވެ. 
 ހިމެނޭނެއެވެ.

ގޮތެއްގަިއ ޓެރިފް އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރަންވާީނ، ދެެމހެއްޓެނިވި އަގު ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ  )ށ(  
ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ފަރާތަށް ީވހާވެސް ކުޑަ އަގެއްގައި ، އިެގންޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ބަލަ

ންނެވެ. މިގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ތީލުގެ މައުސޫދެވޭނޭގޮތަށް، އޮތޯރިީޓން ކަނޑައަޅާ 
އެހެނިހެން  އި ޚިދުމަތަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދާއި، ކަމާ ގުޅޭޓަކަ  ހުށަހަޅާ ޓެރިފް ފާސްކުރުމަށް

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
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މާލީ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ޚިދުަމތުގެ ފެންވަރާއި އަގު  ޓަކައި ޓެރިފް ފާސްކުރުމަށް )ނ(  
 ނުންކުރުމަށް ޝަރުޠު ހަކަތަ ބޭ ދަކުރަނިވިޔާޓަކައި، އެފިަޝންސީއާއި އި ރަނގަޅުކުރުމަށް

 އެވެ.ކުރެވިދާނެ

ލައިސަންސްގެ  ،ވިފައިވާ ފަރާތުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ ައގުތައްލައިސަންސް ދޫކުރެ )ރ(  
ފަރާތުގެ  އެ އި،އްޔާދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސަްއކަތްތައް ހިންގާ މައި މަރުކަޒުތަުކގަ

 މުކޮށް ފެްނނަ ގޮތަށް ބަހަްއޓަންވާނެއެވެ.އާންގައި، ޓުވެބްސައި

ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ 

ގަާވިއދުތަކާއި 

 މިންަގނޑުަތއް 

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްަދ  ،ހިނދަކު ހައި ފައި ނުވާބަޔާންކޮށްގޮތަަކށް  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން  .29
 ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.އުސޫވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ގައަންނަނިވި  ،ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން

ލުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަ  )ހ(  
 .ލުތައްއުސޫ އާންމުފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ޅައިކަނޑައަ

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ،ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެން މުއައްސަސާއަކުން )ށ(  
 ގަވާއިުދތަކާއި ޓަކައި ހަދައި ހިންގާ ތެރިކަމަށްކައުާތއި ރައްލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަ

 މިންގަނޑުތައް.

ފަރާތްތަކުގެ ޑިމާންާޑ  އެ ،ލައިސަންސްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތްތަަކށް  .30 ޚިުދމަތް ެދމެހެއްޓުން 
އަދި ޚިދުމަްތ . ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ،އެއްވަރަށް

އޮތޯިރީޓން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަްއ ފިޔަވައި އެހެން ހާލަްތތަކުގައި  މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށް
ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުްނ  ،ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނަ ނުދީ

  . ގެންދަންވާނެއެވެ

ޖަާވބުާދރީާވނެ ފަރާެތއް 
 ކަނޑަެއޅުން 

ބުދާރީވާނެ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ ެއންގުންތަްއ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުްނ އޮތޯރިޓީއަށް ޖަވާ   .31
 ،އެ މުވައްޒަފަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ، ބަލައިގަންާނނެ، ޒިންމާދާރު ިއސް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސައި

އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުުމްނ  ،)ަހތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ލައިސަންސް ދޫކުރާތާ
 .އަންގަންވާނެއެވެ

އިގަުތމާއި ޝަކުވާ ބަލަ 

 ޖަާވބުާދރީުވން 
ލައިސަންސްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ މެދު އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަްނަނ  )ހ(  .32

ފަރާތްތަކުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޝަކުވާތަކާިއ 
ލައިސަންސް  ،ޓަކައި މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމަށާއި ެއ މަސައްލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް
ކޮށް، ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ ަމރުކަޒުގައި ނިޒާމެއް ޤާއިމު

ލައިސަންސް  ،ފަރާތްތަކަށް އެ ނިޒާމާެބހޭ މަުޢލޫމާތު ފަސޭހައިން އެނގޭނެ ިއންތިޒާމު
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ލު އޮތޯރިޓީއާ ފުސީމުގެ ތަދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަްނވާނެއެވެ. އަދި އެ ނިޒާ
 ކުރަންވާނެއެވެ.ސާހިއް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ އިންތިޒާމުގެ ތެރެއިން، މައްސަލައެއް އެކަށޭނެ މުއްދަތެއްގަިއ  )ށ(  
އަިދ  ދާނެއެވެ. ޅިހުށަހެ ލިޔުމުން ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް އޮތޯރިޓީއަށް

ކުވާއަކާ ގުޅިގެން )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަ 30ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭތާ ގިނަވެގެން 
 ފަރާތަށް އަންަގންވާނެއެވެ.  ށަހެޅިހުޝަކުވާ  ފަިއ،އޮތޯރިޓީން ގޮތެއް ނިންމައި

ޤާނޫނު ނަްނބަރު ނަމަެވސް، އޮތް  ބަޔާންކޮްށފައި)ށ( ގައި މިހެން  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
 މާއްދާގައި ވަނަ  40ގެ  (ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) 26/2020

ވެސް  ލަޙަތު އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްޞްމައްސަލަތައް، އެކަމުގެ މަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
  ދާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅި

 26/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު   ގުޅިގެންމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ަދށުން ުހަށހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ )ރ(   
ދާގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއް  41ގެ  )ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ޤާނޫނު(

 މަލުކުރަްނވާނެއެވެ.ޢަލުން އޮތޯރިޓީން އުސޫ

އޮތޯރިޓީްނ   އަދި، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކަށް ،އޮތޯރިޓީން ބޭުނންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި )ހ(  .33 މަޢުލޫމާތު ހުށަެހޅުން 
އްގެ ދަށުން، ލެއުސޫއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  ،ބޭނުންވާނެ ފެންވަރާއި މިންވަރަށް ތައްޔާރުކޮށް

 ށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުންސަލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން، ނުވަތަ ލައިސަން
ންދެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެެއވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވެއްޖެ ހި ލޫމާތުޢުމަ

ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ ނުވަަތ ލައިސަންސްގެ ދަށުން  ލޫާމތާއި،ޢުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަ
 ހިެމނެެއވެ.ލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢު

ތަކާ އެއްގޮތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުްނ ޠުލައިސަންސްގެ ޝަރު (1)   
 ؛ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުަމށް ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތު

މާލީ ޤާބިލުކަްނ  މާއިޤާބިލުކަ ސްގެ ދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ފަންނީލައިސަން (2)   
 ؛ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މަުޢޫލމާތު

ފައިވާ ޅައިފަރާާތއި މެދު އެއްވެސް ފަރާތެއް ުހށަހަ ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު (3)   
 ؛ބެލުމަށް ހޯދޭ މަޢުޫލމާތު އްމައްސަލައެ

 ؛ލޫމާތުޢުތަކަށް ޭބނުންވާނެ މަ ޤުތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ތަޙުޤީޖިނާއީ މައްސަލަ (4)   
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އި ކުރިމަގު ރޭވުމަށް ބޭނުންާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާ (5)   
 ؛މަޢުލޫމާތު

ތައް ތަރައްޤީކުރުމަްށ ޓެރިފް ފާސްކުރުމާއި، ޓެރިފާ ގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި މެތަޑޮލަޖީ (6)   
 ؛މަުޢލޫމާތު ބޭނުންވާނެ

އިންވެސްޓްމަްންޓތައް ސްކްރީންކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޭުނންާވ  ކާއިޔުޓިލިޓީތަ (7)   
 ؛މަޢުލޫމާތު

ހަކަތައިގެ ، ކުރުމަށާއިޛުތަންފީ ވައިލައިރުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަސަރުކާ (8)   
ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަމަށް 

 ؛ ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު

ވަނަ   (3) ،ވަނަ ނަްނބަރާއި (2) ،ނަންބަރާއި ވަނަ (1)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (9)   
ވަަނ  (6) ،ވަނަ ަނންބަރާއި  (5) ،ަނންަބރާއިވަނަ   (4) ،ނަންބަރާއި
ގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުެގ ވަނަ ނަންބަރު (8) ،ވަނަ ނަންބަރާއި  (7) ،ނަންބަރާއި
 ވެސް އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު. އިތުރުން

ފައިވާ އިޅަގެ ދަށުން ހުށަހަޅަން އަންގާ މަޢުލޫމާތު، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ )މި މާއްދާގެ )ހ ))ށ  
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ، ނޫނީ ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވާނަމަ،  (ނ)  
ފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން، ގައިނުވަތަ އަން ވާފައިޅައިމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ަކނޑައަ

  ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެކަން އޮތޯރިީޓއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލައިސަންސް

 ދޫކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ ދަށުން، ހުަށހެޅުމަށް އޮތޯރިޓީން އަންގާ މަޢުލޫާމތު ލަިއސަންސް  (ރ)  
 ފަރާތުން ފޯރުކޮށް ނުދިނުމަކީ ުނވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވުމަކީ ކުށެކެވެ.

ތެއް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ނުަވތަ މިއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާ (ބ)  
 އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ކަމަކަށް ނުވަތަ މަންފާއަށް ބޭނުންުކރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ވަނަ ބާބު ހަ 
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ނުވަތަ އައުކުރުން ނުވަތަ ލައިސަންސާއި ހުއްދައަށް ބަދަލުގެނައުން، 

  ސާއިލައިސަން 

ހުއްަދިއގެ މުްއދަުތ 
 އިތުރުުކރުން 

ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެއްދުމެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ހ(  .34
ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއްގެ މުއްދަތު  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ

    ހުއްދައެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެއިތުރުކުރަން ބޭނުންނަަމ، އެ ަލއިސަންސެއް ނުވަތަ 
 އިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށްފަޅައިއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ އެ، ދުވަހުގެ ކުރިންތިރީސް( ) 30
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           ،އެދި މުެގ ޚިދުމަތަށްލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަިއގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްިދނު
 ރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން އޮތޯ

ލައިސަންސެއް  ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޫކޮްށފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުންމި  )ށ(  
އޮތޯރިޓީން  އެ، ކުރިން ދުވަހުގެހައެއް( މަސް) 6ނުވަތަ ހުއްދައެއްގެ މުއްދަތު ހަަމވުމުގެ 

ވަތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ލައިސަންސް ނު އިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށްފަޅައިކަނޑައަ
އެ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ދޫކުރެވުނު  ،އެދި މުގެ ޚިދުމަތަށްއިތުރުކޮށްދިނު

 އޮތޯރިޓީއަށް ހުަށހަޅަްނވާނެއެވެ. ،ފަރާތުން

ހުށަހަާޅ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެިދ އޮތޯރިޓީއަށް  (ނ)  
ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން މި ގަވާއިދާ  ،ކޮށްތްޢާޔައެޕްލިކޭޝަނަށް ރި

        ފައިވާ މުއްދަތުގައި ގައިހިނ ސުންދިުއމާއި، ލައިސަން އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން
ފަންނީ ޤާބިލުަކން  މާއި ޤާބިލުކަ  މާލީއަދި ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައި ނުވާނަމަ

ފަާރަތށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ނުަވތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު  ފައިވާނަމަ، އެއިޓައްހަމަދަ
 އޮތޯރިޓީން އިތުރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

ނުދިނުމަްށ  ކޮށްލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުްނ އައު )ރ(  
މުްނ ލިޔު ފަރާތަށް ދޭލައިސަންސަށް އެ ،އެކަމުގެ ސަބަބު ،ިފނަމަމައިއޮތޯރިޓީން ނިން
  އަންގަންވާނެއެވެ.

  ސަށްލައިސަން 

ބަދަުލގެނަުއން 
 ނުވަތަ ައއުކުުރން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ނުވަތަ  )ހ(  .35
ންސެއް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ލައިސަންސްގެ އައު ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް ސަލައި

    ފައިވާ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އިޅައެކަމަށް ކަނޑައަ
އޮތޯރިޓީއަށް  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ 3ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  ،މި ފޯމު ބަލައިގަނެވެނީ

 ދެއްކުމުންނެވެ.

ކާ ގުޅިގެްނ ފައިވާ ބަދަލައިސަށް ގެންނަން ުހށަހަޅަންލަިއސަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން  )ށ(  
ހުށަހެިޅ  ،)ަހތެއް( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި 7ބަންދުނޫން ސަރުކާރު  ،ގޮތެއް އޮތޯރިޓީން ނިންމާ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ފައިވާ ބަދަލެއް ގެނެސް އިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ުހށަހަޅަ
 ލައިސަންސް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލައިސަންސް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ،ތެރޭގައި

ލައިސަްނސްގެ 

ނުަވތަ  ޙަްއޤު
މިލްކުވެރިަކން 

 ބަދަލުކުުރން 

ނުވަތަ  ގައިސްލައިސަންނުވަތަ  ނުގައިރޭޝަޓްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ރަޖިސް )ހ(  .36
ބަދަލުކުރެވޭެނ އެހެން ފަާރތަކަށް  އްޤުތައް ުނވަތަ މިލްކުރެވިކަމަކީއިގައި ހިމެނޭ ޙަހުއްދަ

ވޭނެ ނުވަތަ ވިއްކޭނެ ނުަވތަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކާ ހަާވުލކުރެ
 ވާރުތަކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެއްދުމެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  )ށ(  
ނުަވތަ ހުއްދައިގެ ދަުށން ދަށުން  ގެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ލައިސަންސް

ލެއް ލައިސަންސް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަ ،އްޤެއްޙަބިފައިވާ ލި
 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ނަމަވެސް، އަންނަިނވި އޮްތ އެހެން ބަޔާންޮކށްފައި  އި( ގަ ށ) )ހ( އާއިމި މާއްދާގެ  (ނ)  
ކު އެއޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަޔާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ލައިސަްނސެއް އެހެން ފަރާތަކަށް

 ދެވިދާނެއެވެ.ބަދަލުކޮށް

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ  ،ވެއްޖެނަމަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް މަރުލައިސަ (1)   
 ށް ބަދަލުކުރަން އެދުން؛ޗަވާރިސުން، އެ ލައިސަންސް އެ ފަރާތުގެ ނަމުގެ މައް

ތައް އެހެްނ ގުރޫޓުވެގެން އެ ފަރާތުގެ ޙައްޤު ނލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ބަ (2)   
އެކަަމށް އެދުްނ؛ ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތުން  ،ތުގައިހާލަފަރާތަކަށް ބަަދލުކުރާ 

 ނުވަތަ 

 ަކއިލައިފިނަމަން ފަރާތަކަށް ވިއްލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް އެހެ (3)   
 އެ ޙައްޤުތައް ލިބުނު ފަރާތުން އެކަމަށް އެުދން. ،ނުވަތަ ދީފިނަމަ

 ބު ހަތްވަނަ ބާ
 އެހެނިހެން 

އިޞްލާޙުުކރުމަށް 
 އެްނގުން 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ައންގާ  ކާ ުނވަތަޠަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮްށފައިާވ ލައިސަންސެއްގެ ޝަރު  .37
 ވެއްޖެނަމަ، އަދި އެކަން ކުރިފުއެންގުންތަކާ ނުވަތަ މި ާޤނޫނުަގއިވާ އެއްވެސް މާއްދައަކާ ޚިލާ

އަދި  މުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިދެއެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް އެންގު ލާޙުކުރުމަށްޞްފަރާތަށް އެކަން އި
ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ޖުރިމަނާ  ،ލާޙުނުކޮށްފިނަމަޞްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްަދތުގައި އި

 ކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ.  

ށް ފެންނަން ހުންނަން ޖެޭހނެއެވެ. މުކޮއާންދަށުން ދޫކުރާ ަލއިސަންސް   މި ގަވާއިދުގެ )ހ(  .38 ކުށާއި އަަދބު 
 ން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ. ތީއަްނނަނިވި ގޮތުގެ މަ ،މިގޮތަށް ފެންަނން ނެތްނަމަ

 ؛)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ -/5,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  (1)   

 ؛)ދިހަހާސް( ރުފިޔާ  -/10,000ދެވަނަ ފަހަރު  (2)   

އް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަްށ މަލެޢަ ދެ ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން އެ (3)   
 .)ދިހަހާސް( ރުފިޔާ އިތުރުވާނެއެވެ -/10,000
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ފެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެއްދުމެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ )ށ(  
އަންނަނިވި ގޮތުގެ  ،ނަމަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފިލައިސަންސް ނުނަގާ މަސައްކަތްތަކަށް 

 ކުރެވޭނެއެވެ.  ން ޖޫރިމަނާތީމަ

 ؛( ރުފިޔާިދހަހާސް) -/10,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  (1)   

 ؛( ރުފިޔާވިިހހާސް) -/20,000 ދެވަނަ ފަހަރު (2)   

    މަލެއް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ޢަ ދެ ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން އެ (3)   
ްނ އަދަދަކުން އަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫ ރުފިޔާ ފަންސާސްހާސް() -/50,000

 ޖުރިމަނާކުރުން.

ލައިސަންސް ނުނަގާ އްދައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަކަރަންޓް އުދަށުން   މި ގަވާއިދުގެ )ނ(  
 ކުރެވޭނެއެވެ. ން ޖޫރިމަނާތީއަންަނނިވި ގޮތުގެ މަ ،ނަމަޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފި

 ؛ރުފިޔާ އެއްލައްކަ() -/100,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  (1)   

 ؛ރުފިޔާ ެދލައްކަ() -/200,000 ދެވަނަ ފަހަރު (2)   

މަލެއް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަްށ ޢަ ދެ ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން އެ (3)   
އަށް ވުރެ ބޮޑު ޫންނ އަދަދަކުން ްނ( ރުފިޔާޔަ)އެއް މިލި -/1,000,000
 ޖުރިމަނާކުރުން.

، އޮތޯރިޓީން ލައިސަްނސް ލިބިގެން ހަކަތައިެގ ޓަކައި މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބޭުނމަށް )ނ(  
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަްނތަން އޮތޯރިޓީން ަބލައި ފާސްކުރެވިދާެނއެވެ. މިފަދަ ތަްނތަްނ 
ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޗެކްކުރުމަށް އަންނަ ަފރާތެއްގެ މަސައްކަތަށް 

 ން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.  ތީއަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ ،ހުރަސްއަޅައިފިނަމަ

 ؛)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ  -/5,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  (1)   

 ؛)ހަްތހާސް( ރުފިޔާ  -/7,000ދެވަނަ ފަހަރު  (2)   

 ؛)ިދހަހާސް( ރުފިޔާ -/10,000ތިންވަނަ ފަހަރު  (3)   

ހަރަކަްށ މަލެއް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަޢަ ފަހަަރށްވުރެ ގިނައިން އެ ތިންވަނަ (4)   
 .ރުފިޔާ އިތުރުވާނެއެވެ ތިރީސްހާސް() -/30,000

    މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްަދ ދީަފއިވާ ފަރާތުން ނުަވތަ  )ރ(  
ތަނަކަށް ވަނުމާއި،  ގުޅޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެ އެ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކު، ކަރަންޓާ
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ކުރުމާއި، އެ ފަރާތުގެ މިލްކުވެރިކަުމގެ ދަށުގައިވާ އެއްޗެއް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް 
ގެނައުމާއި، ގެންދިއުންފަދަ ކަެމއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އެއްވެްސ 

އަންނަނިިވ   ،ކުރާ ފަރާތެއް ފަރާތަކުން ހުރަސްއެޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ޢަމަލެއް
 ވެ.  ން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެތީގޮތުގެ މަ

 ؛ރުފިޔާ )ިދހަހާސް( -/10,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  (1)   

 ؛ރުފިޔާ ވިިހހާސް( ) -/20,000ދެވަނަ ފަހަރު  (2)   

 ؛ހާސް( ރުފިޔާ )ަފންސާސް -/50,000 ތިންވަނަ ފަހަރު (3)   

އިން ރުފިޔާ)ފަންސާސްހާސް(  -/50,000ނަަމ ތިންފަހަރަށް ވުެރ އިތުރުވާ (4)   
އަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫްނ ރުފިޔާލައްކަ( ސްފަ) -/500,000 ނުވަތަ ޖުރިމަނާކުރުން 

 އަދަދަކުން ޖުރިމަނާކުރުން.

ފައިވާ ގައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ހުށަެހޅުމަށް އަން 33މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(  
 ން ޖޫރިމަާނ ކުރެވިދާނެއެވެ.  ތީ ައންނަނިވި ގޮތުގެ މަ ،ފިނަމަޅައިމަޢުލޫމާތެއް ހުށަނާ

 ؛( ރުފިޔާހާސްިދހަ) -/10,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  (1)   

 ؛ހާސް( ރުފިޔާފަަނރަ) -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު  (2)   

މަލެއް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަްށ ޢަ ދެ ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން އެ (3)   
 .ރުފިޔާ އިތުރުވާނެއެވެ ތިރީސްހާސް() -/30,000

އޮތޯރިޓީ ތަްމސީލުކުރާ 

 އިމްތިާޔޒު ފަރާތްތަކުގެ 
ގަވާއިދު  އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި މި  .39

ނާެގ އޭދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ  ގުމުގެގޮތުން ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށްހިން
ހުނު ކަމަކާ މެދު އަމިއްލަ  ޖެދޫކޮށްަލންށް ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ުކރި ނުވަތަ ނުކޮ

 ނާ ޒިންމާ އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ތުން އޭއްޔަސިއިހަ

ގަާވިއދަށް 
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ،  .40
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

ހިނދަކު، އަންަނނިިވ  ހައިބަޔާންކޮްށފައި ުނވާ އެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑަ  .41 މާނަކުރުން 
ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިއެވާ ފުއެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ ޒުތަކަށް ދީފައި ފުޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

 މާނަކުރުމެވެ.
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 ފައި އެވަނީ،ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެ"ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތް" ނުވަތަ "ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު  )ހ(  
ހުއްދަތައް ދޫުކރެވޭ ނުވަތަ ދޫކުރެވުުނ  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  10މި ގަވާއިދުގެ 
 .ފަރާތްތަކަށެވެ

، ދައިވަނީ، ހަކަތައިގެ ބާވަތަކުން ހަކަތަ  އުފައްއެ "ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި )ށ(  

ޕެްޓރޯލިއަމްގެ ބާވާތްތަްއ  ،ޓްރާންސްމިޓްކޮށް، ޑިސްޓްރިބިުއޓްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
ލައި ފުކުރުމާއި ގުދަންކުރުމާއި ސަޕްރާއްޖޭގައި ސާދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހި

 ކުރުމާއި ވިއްކުމާއި މިކަންކަމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސަކަށް ނުވަތަ  "ންއެޕްލިކޭޝަ" )ނ(  
ހުއްދައަކަށް އެދި ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ޓްރާްނސްފަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ 

 .އައުކުރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަްށ އެދި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމަށެވެ

ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ރެވޭ ފަރާތް" ނުވަތަ "ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު "ލައިސަންސް ދޫކު )ރ(  
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ބައެއް ދުމަތެއްޚިވަކި  ހަކަތައިގެ އެވަނީ،

ށް އެދުމުން، އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮޯތރިޓީން ލައިސަންސް ސަލައިސަން
 ވެ.ތަށެދޫކޮށްފައިވާ ފަރާ

)ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަީރ  26/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"އޮ (ބ)  
 ފައިވާ އޮތޯރިޓީއަށެވެ.ވައިލައިއޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން އެކުލަ

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  "ފެސިލިޓީ" (ޅ)  
 .ވެަނށެތައެންމެހައި ތަން

އެއްތަނުން އަނެްއތަަނށް ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަަތ  ،ވަނީއެ "އުޅަނދުފަހަރު" ކަމަށް ބުނެފައި  (ކ)  
އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި  ،ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެއްދުމެއް އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންގުޅޭ

 ވެ. ރަށެދުއްވާ އުޅަނދުފަހަ

____________________________ 
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 : 1ޖަދުވަލު 
 

 އި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ގަ ޓުފިކެ ޓު ލައިސަންސް ސެ 
 
 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނަން  .1
 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ތާރީޚު  .2
 ނަންބަރު ގެލައިސަންސް .3
 ޚު ހަމަވާ ތާރީ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު .4
 އާއި ސަބް ކެޓަގަރީތައްކެޓަގަރީލައިސަންސްގެ  .5
 ލައިސަންސްގެ ދާއިރާ  .6
 އްދު ނުވަތަ ތަން ޙަން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަދެވޭ ސަރަލައިސަންސްގެ ދަށު .7
 އްދު ނުވަތަ ތަންޙަލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ސަރަ .8
 ލައިސަންސްގެ ދަށުން ދިނުމަށް ހުއްދަދެވޭ ޚިދުމަތްތައް .9

 އޮތޯރިޓީގެ ސިއްކަ .10
 ޓީތައް ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚާއި އެޕްރޫވަލް ނަންބަރުލިފެސި ޚިދުމަތްދޭ ފެސިލިޓީ ނުވަތަ .11
 ން އޮތޯިރޓީން ބަލައި ފާސްކުރެވިފައިވާ ަބއިތައްރެއިޚިދުމަތްދޭ ނިޒާމުގެ ތެ ،ޓަކައި ލައިސަންސް ދިނުމަށް .12
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 : 2ޖަދުވަލު 

 ކާއި ފީ އި ހުއްދައިގެ މުއްދަތުތަ ސާ ލައިސަން 
 

ލު ކެޓަގަރީގެ ތަފުސީ  ކ ލައިސަންސިންގ  ސަބް ކެޓަގަރީ  ކޯޑު  
 މުއްދަތު 

އަހަރީ ފީ 
 )ރުފިޔާ(

ވަގުތީ ހުއްދައިގެ 
އަހަރީ ފީ 
 )ރުފިޔާއިން(

A Energy Utility 
Service License 

A1 Inhabited Islands 30-5  ާއަހަރ
 ދެެމދު 

10,000 15,000 

A2 Commercial & Industrial 
(Includes resorts) 

އަހަރާ  10-5
ެމދު ދެ  

25,000 30,000 

B Special License B1 Independent Power Producer 10-5  ާއަހަރ
 ދެެމދު 

)މުއްަދތު 
އިތުރުުކރުުމގެ 
 ފުރުޞަާތއެކު(

20,000 25,000 
B2 Network/Infrastructure 

Operation 
B3 Petroleum Suppliers 
B4 Petroleum sellers  

C Operating Permit  
(For Non-Utility 
Service) 

C1 Backup/Standby/Temporary 
Gensets 

އަހަރު  1  2,000 N/A 

C2 Petroleum Storage Facilities 
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 3ޖަދުވަލު 

 ފީ ދައްކަންޖެހޭ ށް މަ ކުރު  ރަޖިސްޓަރީ ތަކާއި، ރަޖިސްޓަރީ 
 

 ތަފްޞީލު  ކޯޑު 
ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

)ރުފިޔާއިން( ފީ   
Category Power   

P1 Power Generation Facility (Conventional) 
              

1,000.00  

P2 Transmission/Distribution Network 
              

1,000.00  

P3 Power Generation Facility (Renewable) 
                 

250.00  

P4 Backup/Temporary/Standby Generation 
              

1,000.00  

   
Category Fuel   

F1 Fuel Supplying Facilities 
              

1,000.00  

F2 Fuel Supplying Vessels/Vehicle 
              

1,000.00  

F3 Fuel Storage Facilities  
              

1,000.00  
 

Category Other Administrative Fees  

X1-1 Amendment/Renewal 
              

5,000.00  

X1-2 Transfer 
              

1,000.00  

X1-3 Cancellation 
                 

100.00  

   
______________________ 


