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 އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަން ބިލ       

ސްޓްދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކަިއ،  ޙައްޤ ތައް  ފަރާތ ެގ  ަވޒީފާއަދާކ ރާ  އެކްޝަން  ރާއްޖޭަގއި  ރެޓަޖިކް 
ަގއި ހިމަނާފައިވާ މ ހިންމ  ސިޔާސާތ ތަކ ެގ ތެރެއިން ޓްރޭޑް ޔޫނިައންތައް ހިންގ މަށް އެކަށޭނަ   2023-2019ޕްލޭން  

ޓިވް ބާެގއިނިންގއަށް މަގ ފަހިކ ރ ވައި އަދި ޓްރައިޕާޓައިޓް ލޭބަރ ޑައިލޮްގ  ޤަނޫނީ އޮނިަގނޑެއް ތަޢާރަފ ކޮށް، ކަލެކް
ފޯރަމްތައް މެދ ވެރިކޮށް ރާއްޖޭެގ ވަޒީފާެގ މާހައ ލ ަގއި މަސަްއކަތްތެރިންނަށް ހ ރި ޮގންޖެހ ންތައް ދެނެަގނެ ، ވަޒީފާދޭ  

ރިއެރ ވ މ ެގ ޮގތ ން އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ފަރާތާއި ވަޒީފާއަދާކ ރާ ފަރާތ ެގ އޮންނަންޖެހޭ ގ ޅ ން ބަދަހިކޮށް ކ 
 ބިލް އެކ ލަވާލައި އާންމ ންެގ ޚިޔާލަށް ހ ޅ ވާލާފަިއވާނެެއވެ.  

މި ބިލ  އެކ ލަވާލ މ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  މަޤްޞަދަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާ ކ ރާފަރާތްތަކ ެގ މެދ ަގިއ  

ކ ރ މ ެގ ވަރ ަގދަ  ގ ޅ ން  ޤާނޫނ ައސާސީއިން    އޮންނަންޖެހޭ  ޖ މްހޫރިްއޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިތ ރ ން، 
މިނިވަންކަން   ހެދ މ ެގ  ޖަމާޢަތްތައް  ޙައްޤާއި،  ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ޙައްޤާއި،  ހަޅ ތާލ ކ ރ މ ެގ  ކަށަވަރ ކޮށްދިފައިާވ 

ކަލެކްޓިވް މެދ ަގިއ  ފަރާތްތަކ ެގ  ވަޒީފާދޭ  މަސައްކަތްތެރިންނާއި  ބާެގއިނިންގ    ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މާެއކ ، 
އެއްބަސްވ ންތަކަށް ވާޞިލްވ މ ެގ މެކޭނިޒަމް ޤާއިމްކޮށް، ަވޒީފާެގ މާހައ ލ ަގއި އ ފެދޭ މަްއސަލަތައް ޙައްލ ކ ރ މ ަގއި 
ދިވެހިރާއްޖޭަގިއވެސް   ެއއްހަމައެްއަގއި  އ ޞޫލ ތަކާއި  ޤާނޫނީ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި  ތަރައްޤީވެފަިއވާ 

 ލ ތަކާއި ިއޖ ރާއަތ ތައް ކަނޑައެޅ ެމވެ.  ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ އ ޞޫ

ެގނެސް   ބަދަލެއް  އިންޤިލާބީ  މާހައ ލަށް  ަވޒީފާެގ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ބިލަކީ  މި  ޮގތ ަގިއ،  ޤަބޫލ ކ ރާ  މިނިސްޓްރީއިން 
ބިންަގލެވެ. މ ހިންމ   އެންމެ  އެޅޭ  ރައްކާތެރިކ ރ މަށް  ޙައްޤ ތައް  ފަރާތްތަކ ެގ  ަވޒީފާދޭ   މަސައްކަތްތެރިންނާއި، 
މ ހިންމ   މި  ސަރ ކާރ ެގ  ލިބ މަކީ  ޚިޔާލ   އާންމ ންެގ  ކަންކަމަށް  ހިމެނޭ  ދާއިރާަގއި  ބިލ ެގ  މި  އެހެންކަމ ން، 

 މަސައްކަތަށް ލިބިެގންދާނެ އިތ ރ  ފ ރިހަމަކަމެއް ކަމ ގައި ދެކި، ޢާންމ ންެގ ޚިޔާލ  ހ ށަހެޅ މަށް އެދެމެވެ.  

ެގ ކ ރިން، މި މިނިސްޓްރީެގ އީމެއިލް  2022ޖޫން  19ތްތަކ ން، މިބިލަށް ޚިޔާލ  ހ ށަހަޅ އްވަން ބޭނ ންފ ޅ ވާ ފަރާ
 އަށް މެއިލް ކ ރެްއވ ން އެދެމެވެ.   legal@trade.gov.mvއެޑްރެސް 
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  ބިލް   އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް 

 ވަރކިންގ ޑްރާފްޓް 
 2022ޖޫން  8

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 



1 
 

 ބިލް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް

 އެއްވަނަ ބައި 

 އެއްވަނަ ބާބ  

 ތަޢާރ ފ 

ޙައްޤ ތަކާއި    މިއީ، އަސާސީ  ލިބިދޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ައސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ކަށް ޔޫނިއަން  މިނިވަންކަން ކ ރިއަރ ަވއި، ަމސައްކަތްތެރިންނާއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަ

ޙައްޤ   ހިންގ މ ެގ  ގ ޅޭ    ތައް ޔޫނިއަންކަށަވަރ ކޮށްދީ،    އ ފައްދައި  ހިންގ މާއި 
ެއކަށައަޅައި، މަސަްއކަތްތެރިންނާއި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ެގ  އެންމެހައި ކަންކަން  

ދެބަސްވ ންތަ މައްސަލަތަކާއި  އ ފެދޭ  ބަރެގއިނިންގ    ކާއި،މެދ ަގއި  ކަލެކްޓިވް 
ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  އާއި   ބޭއްވ މ ަގިއ  ފޯރަމްތައް  ލޭބަރ  ޓްރައިޕަރޓައިޓް 
ބަޔާންކޮށްއ ޞޫލ ތަ ޔޫނިއަންތަކ ެގ  އް  އ ފެ  ޓްރޭޑް  އެންމެހައި މެދ ަގއި  ދޭ 

ޙައްލ ކ ރ މަ އެކ ލަވާލައި،  ށް  ޙ ސޫމަތ ތައް  ނިޒާމެއް  ޔޫނިއަންތަކ ެގ  ހަރ ދަނާ 
ކ ރިއަރ ވަިއ، ގ ޅޭޮގތ ން    ިއންޑަސްޓްރިއަލް  ގ ޅ ންތައް  އާ  ރިލޭޝަންސް 

 ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތަްއތައް ކ ރ މާބެހޭ ޤާނޫނެވެ.

 ތަޢާރ ފާއި ނަން   .1 )ހ(

   )ށ( ޤާނޫނ " އެވެ.  ކިޔާނީ " އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްމި ޤާނޫނަށް 

އަސާސީ    ޖ މްހޫރިއްޔާގެ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލިބިދޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ އަސާސީެގ 
މިނިވަންކަން   ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތްތެރިންނާޙައްޤ ތަކާއި  ަވޒީފާދޭ   އި 

 ؛ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން

 މަޤްޞަދ    .2 )ހ(

ފަރާތްތަ  ޔޫނިއަންތަކާއިމަސައްކަތްތެރީންެގ   ޔޫނިއަންތަްއ  ކ ެގ  ަވޒީފާދޭ 
ކ ރ މާއި،  ރަޖިސްޓަޔޫނިއަންތައް  ،  އ ފައްދައި  ހިންގ މާއި،  ޔޫނިައންތައް  ރީ 

  ؛ މަލ ކ ރާނެ އ ޞޫލ ތައް އެކަށައެޅ ންޢައ ވާލ މ ަގއި 

   )ށ(



2 
 

ދެމެދ    ފަރާތްތަކާއި  ަވޒީފާދޭ  މައްސަލަތަމަސައްކަތްތެރިންނާއި  ކ ެގ  އ ފެދޭ 
ޅޭނެ މައްސަލަތައް  އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓަށް ހ ށަހެ    ތެރެއިން

 ؛އެކަށަެއޅ ންޅާނެ ނިޒާމެއް  ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ މައްސަލަތައް އެ ޔ ނިޓައް ހ ށަހަ

   )ނ( 

ޔޫނިއަންތަކަރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   ބާެގއިނިންގ    ށްޓްރޭޑް  ކަލެކްޓިވް 
ޮގތ ން އެއްބަސްވ މ ެގމަގ ފަހިކ ރ ވ މ ެގ  ނ ވަތަ  ބާެގއިނިންގ  ކަލެކްޓިވް   ،  

 ؛ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން

   (ރ)

ކަންކަ ގ ޅ ންހ ރި  ގ ޅިެގން ވަޒީފާއާ  މަޝްވަރާތައް   ާމއި  ފެންވަރ ަގިއ  ަގއ މީ 
 ؛މެއް ޤާއިމ ކ ރ ންޓްރައިޕާރޓައިޓް ލޭބަރ ޑައިލޮްގ ފޯރަ ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް 

   (ބ)

އިންސާނީ  މިނިވަންކަމެއް  މަސައްކަތްތެރިންެގ  އަސާސީ  ނ ވަތަ  ޙައްޤެއް 
ޤާނޫނ ަގއި  ނިގ ޅަިއެގންފަިއވާނަމަ، މި  ފަރާތްތައް  ޒިންމާވާ  ޢަމަލ ތަކަށް  އެ 

ޢަމަލ ތަކ ެގ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެފަރާތްތަކ ެގ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަިއ،  ޮގތ ެގމަތިން 
ެގއްލ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ސަބަބ ން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފަރާތްތަކަށް  ލިބ ނ  

 ؛ބަދަލ  ނަގައިދިނ މ ެގ އ ސޫލ ތައް އެކަށައެޅ ން ޙައްލ ތަކ ެގ ޒަރީާއއިން

   (ޅ)

މައްސަލަތައް  އ ފެދޭ  މެދ ަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ  ދޭ  ވަޒީފާ  މަސައްކަތްތެރިންނާއި، 
ޓްރައިބިއ ނަލްަގއި  ބެލ މަށްޓަކައި ޑިސްޕިއ ޓް    ަވޒީފާއާބެހޭ  އިންޑަސްޓްރިއަލް 

 ؛ެއްއ ޤާއިމްކ ރ ން ރިޒޮލިއ ޝަން ޑިވިޝަން

   )ކ( 

ނަަގހައްޓައި، އަސާސްތައް  އަންނަނިވި  ބިނާވެެގންވަނީ،  ޤާނޫނ   ދެމެހެއްޓ މ ެގ   މި 
އަދި ކިޔަންވާނީ،  މާއްދާެއއްމެ  ކޮންމެ  ޤާނޫނ ެގ  މި  އެމައްޗަށް   މައްޗަށެެވ. 

 .ޮގތ ެގމަތިންނެވެ ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ، ެއއިން ކޮންމެ އަސާސަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ

 ޤާނޫނ ގެ އަސާސް   .3

އަޞްލަކާ  އިސްލާްމދީނ ެގ  ާއއި  ޤާނޫނ އަސާސީ  ޖ މްހޫރިްއޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ޔޫނިއަންތަކ ެގ އެހީަގއި  ޚިލާފ ނ ވާނެ ޮގތ ެގމަތިން، ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން ހިންާގ  

 ކަލެކްޓިވް ބަރގެއިނިންގ ެގ ފ ރ ސަތ  ލިބިދިނ މަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފަިއވާ

   )ހ(
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ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  މ ޢާހަދާތަކާިއ   ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
   ކެވެ.ަގާވއިދ ތަކ ެގ ދަށ ން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤެ

ޝަޚްޞ ތަކެއް   ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކަކީ މާލީ ަމންފާއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ޤާނޫނީ
ޮގތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން   ނޫންކަމާއި، 
ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ، މި ޤާނޫނ ެގ ތަރަހައިެގ ތެރޭަގއި ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން 

ހިންގ މާއި،   ހ ރެހަދައި  އެްއކިބާވެ  ޔޫނިއަން  ނ ފޫޒ ން  މެންބަރެއްެގ   ޓްރޭޑް 
 ބިެގންވެެއވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިޮގތ ަގއި ޙަރަކާތްތެރިވ މ ެގ ޙަްއޤ  

   )ށ(

ެގ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތެރިންނާއި،  
 މައްޗަށް މި ޤާނޫނ  ހިންޭގނެއެވެ. 

 ހިންގޭނެ ދާއިރާ   .4

ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ  އަންނަނިވި ފަރާތްތަްއ  އެހެން  
 މި ޤާނޫނ  ހިންގ މ ެގ ދާއިރާިއން އިސްތިސްނާެވެގންެވެއވެ. 

 ޚިދ މަތް  ެގދިވެހި ސިފައިން .1
 ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް  .2
 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް .3
 ތައްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކ ރަްއވާ ފަރާތްތަކާއި ވަކިކ ރާ ފަރާތް .4

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   .5 އިސްތިސްނާވާނެކަމަށް  ޤާނޫނ ން  މި  ޤާނޫނެއްަގިއ،  އެހެން 
 ތައް އެންމެހައި ފަރާތް

5.  
ނާ  ސް އިސްތި 

 ކ ރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް 

 ދެވަނަ ބާބ  

 ޒިންމާތައް ޙައްޤ ތަކާއި  

ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  ތިރީަގިއ  ތަފާތ ކ ރ މެއްނެތި    ރައްޔިތަކަށްމެކޮންމެ  މި 
 . އްޤ ތައް ލިބިެގންެވއެވެޙަ ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ 

ޔޫނިއަންގައި    .6 )ހ(
 ބައިވެރިވ މ ގެ ޙައްޤ  

އަދި/ނ ވަތަ    އ ފެއްދ މާއި،  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންކ ރިއާލައި ހ އްދަ ހޯދ މެއްނެތި  
 ނިސްބަތްވާ   މީހަކ އެ    ރަކަށްވ މާއި، މެންބަ  ޔޫނިއަނެްއެގއެފަދަ ޓްރޭޑް  

1.     
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ޔޫނިއަނ ން   ނ ވ މ ެގ  ޓްރޭޑް  ބައިވެރިވ މާިއ،  ޙަރަކާތްތަކ ަގއި  ހިންާގ 
 ؛ޙައްޤ 

ވަގ ތ ަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފަރާތ ެގ   މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ަވޒީފާދޭ 
ެއކ ، ޓްރޭޑް  މަސައްކަތްތެރިންެގ   ނިސްބަތްވާ މީހަކ  އެ ހ އްދައާއި 
ޤާނޫނ ައސާސީާއއި   ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔޫނިއަންައކ ން  

ކާިއ އިންޑަސްޓްރިއަލް  ހިންާގ ހަރާކާތްތަ  ތަރަހަިއެގ ތެރޭަގއިޤާނޫނ ތަކ ެގ  
 ؛އްޤ ޙަބަިއވެރިވ މ ެގ   ފިޔަވަޅ ތަކ ަގއި

2.     

ޮގތ ެގމަތިން،   ދ ސްތޫރ ަގއިވާ  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ  ނިސްބަތްވާ  މީހަކ އެ 
ޔޫނިއަންެގ ވ މ ެގ    ވ ންއްޔަނ  ޢަ ށް ކަމަޤާމަ  ޓްރޭޑް  އިންތިޚާބ   ނ ވަތަ 

 ؛އްޤ ޙަ

3.     

ތަރަހައި ޤާނޫނ ެގ  ތެރޭަގއި  މި  ޔޫނިއަންެގ  މަށް އެހީތެރިކަެގ  ޓްރޭޑް 
  ؛ފޯރ ކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމެއް ބަލަިއަގތ ންޔޫނިއަންއިން ، އެދ މާއި

4.     

އްޤަކަށް އ ނިކަެމްއ އަންނާނޭ ޮގތަށް ވާ ޙަކަށަވަރ ކޮށްދީފައިމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  
ހިމެނޭ މާއްދާއެއްވަޒީފާއާ ގ ޅ ންހ ރި   ނ ވަތަ   ބެހޭ އެއްބަސްވ މ ަގއި  ަވޒީފާއާ 

މި ޤާނޫނ ގެ    ކޮންމެ މާއްދާއަކީ ޢާއްމ  ެއއްބަސްވ މެއްަގއި ހިމެނޭ އެނޫންވެސް

އެ ޙައްޤެއް    އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންަގއިފިނަމަ،  . ބާޠިލ  މާއްދާއެކެވެ  ބޭނ މަށް
ވަނަ    7ދެކޭ ފަރާތ ން އެކަމ ެގ ޝަކ ާވ، މި ޤާނޫނ ެގ    ނިގ ޅަިއެގންފިކަމަށް

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓަށް    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން  ބާބ ގައި
ނ ވަތަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިސްޕިއ ޓް ރިޒޮލިއ ޝަން ޑިވިޝަންއަށް ހ ށަހެޅ މ ގެ 

 ޙައްޤ  ލިބިެގންެވެއވެ.  

   )ށ(

ފަރާތަކ ން   ޔޫނިއަނެއް  އެްއވެސް  ހިންގ މަށްޓްރޭޑް  ނ ވަތަ  އަދި/    ،އ ފެއްދ މަށް، 
ނ ފޫޒ  މަޖ ބޫރ ކޮށް  އިދާރީ އެހެނިހެން ކަންކަމާިއ ގ ޅޭޮގތ ން   ޔޫނިއަންެގ އަދި/ނ ވަތަ
ދައްކައިެގން  ބިރ ބާރ އަޅަިއ ނ ވަތަ  ނ ވަތަ ަވކި ޮގތަކަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް  އަދި/    ،ފޯރ ވައި

 ނ ވާނެެއވެ. 

ޔޫނިއަންތައް   .7  ޓްރޭޑް 

 ނ ފޫޒ ން އެއްކިބާކ ރ ން 
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ފަދަ ޢަމަލެއް އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ހިންގައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނ ގެ    އަންނަނިވި
 ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އެފަރާތަކާމެދ  ފިޔަވަޅ  ެއޅޭނެެއވެ.  16

ޔޫނިއަންތަކާއި   .8 )ހ(   ޓްރޭޑް 
ކ ރ ން   ގ ޅޭގޮތ ން 

 މަނާކަންކަން  

ޔޫނިއަންެގ  ބައިވެރިވ މަށް ނ ވަތަ އެ    ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އެްއަގއި   ވަކި
ނ ސީދާޮގތ ން  ނ ވަތަ  ޮގތ ން  ސީދާ  ފ ރ މަށް  މަޤާމެްއ  ވަކި 

 ؛މަޖ ބޫރ ކ ރ ން

1.     

އިޙްތިޔާރ ކ ރާ ޔޫނިއަނެްއެގ    އެމީހަކ   ޮގތ ަގިއ  ޓްރޭޑް  މެންބަރެްއެގ 
ފަދަ ނ ވަތަ އެފަދައިން ދޭހަވާ  އެންގ ން  ރަކާތްތެރިނ ވ މަށްއިސްކޮށް ޙަ

 ؛ޮގތަކަށް ޢަމަލ ކ ރ ން

2.    

ރަޖިސްޓަރީވެފަިއާވ   ޔޫނިއަންެގއެމީހަކ   މެންބަރ ކަމ ން   ޓްރޭޑް 
 ؛އެންގ ން  ވަކިވ މަށް

3.    

  ނ ހިފ މަށް  ބޭނ ން އްޤެްއެގޙަ  އެއްވެސް ލިބިދޭ ދަށ ން ނޫނ ެގޤާމި
 ؛ނ ވަތަ މަނާކ ރ ން އެންގ ން

4.    

ބޭނ ންކ ރ މަށް ސީދާ  އްޤެއްެގޙަ  އެްއވެސް ލިބިދޭ  ދަށ ން ޤާނޫނ ެގމި
 ؛ޮގތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާ ޮގތ ން ހ ރަސްއެޅ ން

5.    

ތެރޭަގިއ   ބޭނ މަށްޓަކައި ނޫނ ެގޤާމި ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ ތަރަހަިއެގ 
ޙަރަކާތްތަކ ަގ މަޤ ބޫލ   ހިންޭގ  މަނާކ ރ މާިއ،  ބައިވެރިވ ން  ިއ 

 ؛ސަބަބެއްނެތި އެ ޙަރަކާތްތަކ ަގއި ބަިއވެރިވ ން ހ އްޓ ވ ން

6.    

ނޫނ ން ކަށަވަރ ކޮށްދޭ ޙައްޤެއް ބޭނ ންކ ރ މާއި ގ ޅިެގން ސީދާ ޤާމިގ 
އެފަރާތަކާމެދ  ނ ސީދާޮގތ ން  ނ ވަތަ  ްއ  ފިޔަވަޅެ   އެްއވެސް  ޮގތ ން 

 ؛އެޅ ން

7.    

އެހެން   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މަޤްޞަދާއި  މި  ޤާނޫނ ެގ  މި  އޮތްނަމަވެސް، 
 ަގޑީަގއި ަމސައްކަތްތެރިންގެ   ޚިލާފ ނ ވާޮގތ ެގ މަތިން މ ަވްއޒަފ ެގ މަސައްކަތ  

   )ށ(
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ޔޫނިއަންެގ   ވަޒީފާެގ  ޓްރޭޑް  ނ ވަތަ  ބަިއވެރިނ ވ މަށް  ޙަރަކާތްތަކ ަގއި 
  ޔޫނިއަންެގޓްރޭޑް  މަސްޢޫލިއްޔަތަށް ހ ރަސް ނޭޅޭފަދައިން މަސައްކަތްތެރިންެގ  

 މި މާއްދާ މަނައެްއނ ކ ރެއެެވ.  ށްހަރަކާތްތަކ ަގއި ބަިއވެރިވ މަށް އެންގ މަ

ތަމްރީނ   ިއތ ރ ކ ރ މ ަގޔާއި،  ކަނޑައެޅ މ ަގޔާއި، އ ޖޫރަ  ދިނ މ ަގޔާއި، އ ޖޫރަ  ވަޒީފާ 
ކަނޑައެޅ މ ަގޔާއި،   އަދާކ ރާނެޮގތް  ަވޒީފާ  ޝަރ ޠ ތަކާއި،  ަވޒީފާެގ  ދިނ މ ަގޔާިއ، 

ފާއިން ަވކިކ ރ މ ަގޔާިއ، ަވޒީފާއަދާކ ރ މ ަގއި ދިާމވާ އެހެނިހެން ކަންކަމާއި ގ ޅިެގން  ވަޒީ
މަސައްކަތްތެރިންެގ   އެމީހަކީ  ެއއްަގއި  ޮގތްނިންމ މ ގައި،  ޔޫނިއަން  ކ ރިން  ޓްރޭޑް 

މަސައްކަތްތެރިންެގ   ނ ވަތަ  ފަރާތަކަށްީވތީ  ޔޫނިއަނެއްެގ  ބައިވެރިވެފަިއވާ  ޓްރޭޑް 
މެންބަރަކަށްވ މ ެގ އިޙްތިމާލ  އޮތް  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަނެްއެގ  މެންބަރަކަށްވީތީ ނ ވަތަ އެފަދަ  

ީމހ ންެގ މެދ ަގިއ ެއއްެވސް   އެއް ިގންތިެއްއެގފަރާތެއްކަމަށް ބަލައި، މަސަްއކަތްކ ރާ  
 ޮގތަކަށް ތަފާތ ކ ރ މެއް ެގންގ ޅ މަކީ މަނާކަމެކެވެ.  

9.  

 

ޔޫނިއަންގެ   ޓްރޭޑް 
މެންބަރ ންނަށް  

ލިބިގެންވާ  
 ރައްކާތެރިކަން  

 ައކަށްވެސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން ހިންާގ ހ ރިހާ  
  .ލިބިެގންެވއެވެ ޙައްޤ  ރަކާތްތެރިވ މ ެގޙަ މި ޤާނޫނ ެގ ތަރަހައިެގ ތެރޭަގއި

ޔޫނިއަންތަކ ގެ   .10 )ހ(   ޓްރޭޑް 
 ޒިންމާތައް  ޙައްޤ ތަކާއި 

ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ބާރ ލިބިެގން  މި  ޓްރޭޑް    ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 
ދ ސްތޫރާއި    ތަކ ންޔޫނިއަން ޔޫނިއަންެއއްެގ  ކަންކަމ ަގއިއެ  ެއ    އަންނަނިިވ 

އ ސޫލ ޔޫނިއަންއަ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  އާންމ  ޔޫނިއަންެގ    ތައްކ ން 
 ރ ންނަށް ފެންނަޮގތަށް ބަހައްޓަންވާނެެއވެ. މެންބަ

   )ށ(

ޔޫނިއަންގެ  ފ ރިހަމަ   ޓްރޭޑް  ތަނ ެގ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ  ނަމާއި، 
 ؛ބަދަލ ކ ރަންޖެހިއްޖެނަމަ ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ޞޫލ  އެޑްރެސް

1.     

 ނ ަވތަ އެ ޔޫނިއަންއެްއ ތަމްޞީލ ކ ރާ ދާއިރާ  ބާވަތް  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ
 ؛ބަދަލ ކ ރ މ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ޞޫލ  އާއި އެ ދާއިރާ

2.     

ިއންތިޚާބ ކޮށް  ފަރާތެއް  އެްއވެސް  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ޔޫނިއަން 
 ؛ހޮވަފައިވާނަމަ އެފަރާތްތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

3.     
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ވާދަކ ރ މާއި،   މަޤާމްތަކަށް  ކ ރިމަތިލ މާއި،  މަޤާމަކަށް  ޔޫނިއަންެގ 
 ؛އ ޞޫލ އިންތިޚާބ  ބޭއްވ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

4.     

ސިއްރ  ވޯޓަކ ން ނިންމަންޖެހޭ ޔޫނިއަންެގ ނިންމ ންތަކާއި ގ ޅޭޮގތ ން،  
 ؛ވޯޓ  ނެގ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޢ ޞޫލ 

5.     

ރަކާތްތަކާއި ޕްރޮްގރާމްތައް ރާަވއި ޙައިދާރީ ހިންގ ާމއި،    އެ ޔޫނިއަންެގ
 ؛ހިންގ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ޞޫލ 

6.     

ޢަމަލ ކ ރާ މެންބަވ މާިއ  މެންބަރަކަށް   ޔޫނިއަންެގ ވަކިވ މ ަގިއ  ރ ކަމ ން 
  ؛އިޖ ރާޢަތ ތައް

7.     

ޖަލްސާ   އަހަރީ  ބައްދަލ ވ ންތަކާއި  އާންމ   ބޭއްވ މ ަގިއ  ޔޫނިއަންެގ 
 ؛ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ޞޫލ 

8.     

     .9 ؛ރައ ސ ލްމާލ  ނ ަވތަ ބަޖެޓް ހޯދ މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޮގތް ޔޫނިއަންއަށް  

އ ވާލ މ ަގިއ   ޔޫނިއަންއ ވާލާނަމަ   ޔޫނިއަންއެްއވެސް ސަބަބަކާއި ހ ރެ  
 ؛ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތް

10.     

ރަކަށްވ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ  މެންބަޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަކ ން، އެ ޔޫނިއަންެގ  އެްއވެސް  
ނަސްލަށް، ނ ވަތަ އ ފަންވީ ޤައ މަށް،   ހ ށަހެޅ ންތައް ޤަބޫލ ކ ރ މ ަގއި އެމީހެއްެގ

ނ ވަތަ ކ ލަޔަށް، ނ ވަތަ ޖިންސަށް، ނ ވަތަ ނ ވަތަ ޖިސްމާނީ ނ ވަތަ ނަފްސާނީ 
އެނޫންވެސް   ނ ވަތަ  ސިޔާސީ  އެމީހެއްެގ  ނ ަވތަ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމަކަށް، 
ނ ވަތަ  ފ ދ ންތެރިކަމަށް،  މާލީ  ނ ވަތަ  މ ދަލަށް،  ނ ވަތަ  ވިސްނ މަކަށް، 

 . ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނ ވަތަ އ ފަންރަށަށް ބަލައި ތަފާތ ކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ 

   )ނ(

ޢަމަލ ތަކެއް މެންބަޔޫނިއަންެގ   ޔޫނިއަންއަކީ ޓްރޭޑް ބާވަތްތަކ ެގ  ވަކި  ރ ން 
ޤާނޫނާ  ހިންގ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ނިވާފަތްަގނޑަކަށް ހަދަިއެގން ނ ވާނެެއވެ. އަދި  

ނ ވަތަ  ޚިލާފް ހިންގ މަށް   ދ ތަކާއިޤްޞަމަ އެްއގެ ޔޫނިއަން  އެ ޚަރަކާތެއް 

   (ރ)
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ބޭނ ންކޮށްެގން   އަރާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގ މަށް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންފ ށ  ލ ތަކާޞޫއ 
 ނ ވާނެެއވެ.  

ނ ވަތަ    ،ޔޫނިއަންއަކީ ޓްރޭޑް މަސައްކަތެއް  ނ ވަތަ  ޞިނާޢަތެއް  ވަކި 
 ، ނަމަ  ހިމެނޭ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެއއްރ ންތަކެއް  ެމންބަކަށް ނިސްބަތްވާ  ވިޔަފާރިއަ 

ިވޔަފާރިއަ  އެ ނ ވަތަ  މަސައްކަތެއް  ނ ވަތަ  ނިސްބަތްާވ  ޞިނާޢަތެއް  ކަށް 
  ނ ހިމެނޭ ކަންކަމ ަގއި ނ ވަތަ އެފަރާތްތަކ ެގ މަސްލަޙަތ  މަސްލަޙަތ   ފަރާތްތަކ ެގ

 ކޮށްެގނ ވާނެއެވެ. ބޭނ ންއެ ޔޫނިއަން  ފ ށޫއަރާޮގތަކަށް  

   (ރ)

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން  ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ނ ވަތަ ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލ ކ ރާ  
އެ    އެއް ތިރީަގއި    ޔޫނިއަންެއއްނ ވަތަ  ފަރާތަކ ން  އެހެން  ތަމްޞީލ ކ ރާ 

 ބަޔާންކ ރާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިެގން ނ ވާނެެއވެ. 

ފަރާތްތަކާއި،    .11 )ހ( ވަޒީފާދޭ 
ފަރާތްތައް   ދޭ  ވަޒީފާ 

ޓްރޭޑް    ތަމްސީލ ކ ރާ 
ކ ރ ން  ޔޫނިއަންތައް  

މަސައްކަތްތެރިންެގ ޓްރޭޑް   ގ ޅ މަށް ނ ވަތަ  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އަކާއި  ވަކި މަނާކަންތައްތައް 
ނ ވަތަ މެންބަޔޫނިއަންެގ   މަނާކ ރާފަދަ  ދެމިހ ރ ން  ޮގތ ަގއި  ރެްއެގ 

ވަޒީފާ   މާްއދާއެއް  ހ ރަސްއަޅާފަދަ  ެވޭވ  އެކަމަށް  އަދާކ ރާފަރާތާއެކ  
 ؛ވަޒިފާއާބެހޭ އެއްބަސްވ މ ަގއި ހިމެނ މަށް ނިންމ ން

1.    

ނިސްބަތްވ މާއި ނ ވ މ ެގ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ވަޒީފާ  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަކަށް  

 ؛ނ ދިނ މަށް ނިންމ ން

2.     

އ ޖޫރަ  ކަނޑައެޅ މ ަގއާިއ،  އ ޖޫރަ  ދިނ މ ަގއާިއ،  ވަޒީފާ 
ޝަރ ޠ ތަކާިއ،   ވަޒީފާެގ  ދިނ މ ގައާިއ،  ތަމްރީނ   އިތ ރ ކ ރ މ ަގއާިއ، 
ވަޒީފާ އަދާކ ރާނެޮގތް ކަނޑަެއޅ މ ަގާއއި، ަވޒީފާއިން ވަކިކ ރ މ ަގާއއި،  
ގ ޅިެގން   ކަންކަމާއި  އެހެނިހެން  ދިމާާވ  ވަޒީފާއަދާކ ރ މ ަގއި 

މަސައްކަތްތެރިންެގ  ޮގތްނިން އެމީހަކީ  ޔޫނިއަން    މ މ ގައި،  ޓްރޭޑް 
ނ ަވތަ  އެްއަގއި   ފަރާތަކަށްވީތީ  ބަިއވެރިެވފައިވާ  އެފަދަ ކ ރިން 

އެފަދަ  މެންބަ  ޔޫނިއަންެއއްެގ ނ ވަތަ    ޔޫނިއަންެއއްގެ ރަކަށްީވތީ 
ރަކަށްވ މ ެގ ފ ރ ސަތ  އޮތް ފަރާތެއްކަމަށް ބަލައި، ވަކި ޮގތަކަށް މެންބަ

3.     
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އެ   ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  ޔޫނިއަނަކަށް  ޢަމަލ ކ ރ ން  ނިސްބަތްާވ ޓްރޭޑް 
  ؛ރ ންނަށް އެންގ ންމެންބަ

ވަކިކ ރ ން   ވަޒީފާއިން  ސަބަބ ތަކަށްޓަކަިއ،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީަގއި 
ބިރ ދެ ކ ރާނެކަމ ެގ  ަވކި  އަނިޔާއެްއ  ނ ވަތަ  ޖިސްމާނީ  ނ ވަތަ  އްކ ން 

ނ ވަތަ   ބިރ ދެއްކ ން  ދޭނެކަމ ެގ  ައނިޔާއެްއ  ޖިސްމާނީ  ނ ވަތަ  ދިނ ން 
ވަޒީފާެގ މަާގމަށް ބަދަލ ެގނައ ން ނ ވަތަ އެފަދައިން ޢަމަލ ކޮށްފާނެކަމަށް 

އެ   ކަމެްއކ ރ މަށް  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ކ ރ ން  ކަމެއް  ޓްރޭޑް  ދޭހަވާފަދަ 
 ؛ރ ންނަށް ެއންގ ންމެންބަޔޫނިއަންެގ 

4.     

 ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އެްއގެ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ވަކި  
އޮތ ންރަކަށްވެދާނެމެންބަ ފ ރ ސަތ   ނ ވަތަ   ،ކަމ ެގ 

އެ   ޔޫނިއަންެގ  އެހެންމީހަކ   ހެދ މަށް މެންބަޓްރޭޑް  ރަކަށް 
އޮތ ންމަސައްކަތްކޮށްފާ ފ ރ ސަތ   ނ ވަތަ   ،ނެކަމ ެގ 

ވަކި   ގ ޅ ންހ ރި  ޔޫނިއަންެގ މަސައްކަތްތެރިންނާ  ޓްރޭޑް 
  ނ ވަތަ؛ ންރަކަށް ނ ވަތަ އޮފިސަރަކަށްވ މެންބަ

i.      

ގ ޅ ންހ ރި   ޔޫނިއަންެއއްމަސައްކަތްތެރިންނާއި   ޓްރޭޑް 

މަސަްއކަތ ަގއި  ކ ރިއެރ ވ ެގ  ހިންގައި،  އ ފައްދަިއ، 
 ؛ންހަރަކާތްތެރިވ 

 ii.     

އެްއަގއި   ޔޫނިއަން  ަވކި  ޓްރޭޑް  ނ ވަތަ  ޓްރޭޑް  ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، 
ބައިވެރިނ ވެްއޖެނަމަ، ވަޒީފާަގއި ދެމިހ ރެޭވނެމަކަމަށް ޔޫނިއަންެއއްަގއި  

އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  ނ ވަތަ  ލިބޭނެކަމަށް،  ކ ރިއެރ މެްއ  ވަޒީފާެގ  ނ ވަތަ 
އެފަރާތް  ލިބިދިނ މ ަގިއ  މަންފާތައް  ޙައްޤ ތަކާއި  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަށް 
ލިއްބައިދޭނެކަމަށް  ފައިދާެއއް  ެއނޫންވެސް  ނ ވަތަ  އިސްކ ރާނެކަމަށް 

ތަ އެފަދަ ފައިދާއެއް ހޯދަިއދިނ ން ނ ވަތަ އެފަދަކަމެއް ކޮށްދޭނެކަމަށް ނ ވަ
ޮގތަކަށް  ދޭހަވާނެފަދަ  އެފަދައިން  ނ ވަތަ  ބާރ އެޅ ން  އެކަމަށް  ބ ނެ 

 ؛ބަިއވެރިންނަށް އެންގ ން  ޔޫނިއަންެގޢަމަލ ތައް ބެހެއްޓ މަށް އެ 

5.     
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ކަންކަން  ޔޫނިއަންއަކ ން އަންނަނިވިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޓްރޭޑް  
ނ ވަތަ   މަސައްކަތްކ ރ މަކީ   ކ ރިއެރ ވ މަށް  އެފަދަކަމެއްކ ރ މަކީ 

 .މަނާކަމެކެވެ

ޔޫނިއަން   .12 )ހ(   ތައް ޓްރޭޑް 
 ކ ރ ން މަނާކަންކަން 

އެފަދަ  ކަމެއްކ ރ މަށާއި،  ޚިލާފ   އަޞްލަކާ  ޢަމަލެއް  އިސްލާމްދީނ ެގ 
ޤާނޫނ ތަކ ަގއި  ހިންގ މަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޖިނާީއ  ހިތްވަރ ދިނ މާއި، 

ކ ރ ން ކަެމއް  އެްއވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެފަދަ ކ ށެއްކަމަށް  ނ ަވތަ   
 ؛ކ ށެއް ކ ރ މަށް ސީދާ ޮގތ ންނާއި، ނ ސީދާ ޮގތ ން ހިތްވަރ ދިނ ން

1.     

ލިބިަގތ ން  އެްއވެސް ބާވަތެްއެގ ޢަސްކަރީ ތަމްރީނެއް ލިބިދިނ ން، ނ ވަތަ
 ؛ހިންގ ން  ނ ވަތަ އެްއވެސް ބާވަތެްއެގ ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތެއް

2.     

މ ޢާހަދާތަކާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބަިއވެރިވެފަިއާވ   ދިވެހިރާއްޖެ 
އެްއވެސް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ތައް ހ ްއދަކ ރާ ޮގތެއްެގ މަތިން މެނ ީވ، 

އ ނިކަމެއް އަތ ވެދާފަދަ ކަމެްއ   ކަށްމީހެއްެގ ނ ވަތަ ވަކި ބަެއއްެގ ޙައްޤަ
 ؛ކ ރ ން

3.     

ޕާޓީއަކަށް  ސިޔާސީ  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ސިޔާސީ  ކަން ދ ކ ރާޢީތާ  ނ ވަތަ 
އެފަދަ ފަރާތަކަށް ތާޢީދ ހޯދ މ ެގ ޮގތ ން    ނ ަވތަ  ރަމްޒ ކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން

 ؛އެްއވެސް ބާވަތެްއެގ ޚަރަކާތެްއ ހިންގ ން

4.     

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އެއްެވސް 
ނަން   ޔޫނިއަންެގ  ކެނޑިޑޭޓަކަށް  ަވކި  ވާދަކ ރާ  އިންތިޚާބެްއަގއި 

ޮގތ ން ނަމަވެސް ކެމްޕެއިން ބޭނ ންކޮށްެގން ސީދާޮގތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާ  
ހިންގ މާިއ،   ބާވަތެްއެގ  ތާޙަރަކާތްތައް  އެްއވެސް  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ީއދ  

 ؛ޙަރަކާތެއް ހިންގ ން

5.     

 ޙައްޤެއް   ކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ  ޔޫނިއަންތަކަށް  ޓްރޭޑް  ޤާނޫނ އިން  މި
 ޙައްޤ ތައް  ރ ންެގމެންބަ  ނިސްބަތްވާ  ޔޫނިއަންއަކަށް  އެ  ނ ވަތަ  ބޭނ ންކ ރ މ ގައި،

ޔޫނިއަންތަކަށް    .13 )ހ(  ޓްރޭޑް 
 ލިބިގެންވާ އިމްތިޔާޒް 
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ޔޫނިއަންެގ  ތެރޭަގއި  ދާއިރާގެ   ޤާނޫނ ެގ  މި  ޮގތ ން،  ޙިމާޔަތްކ ރ މ ެގ   ޓްރޭޑް 
ރ ން ކ ރާކަމަކާމެދ ، ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދ  އެްއވެސް މަދަނީ  މެންބަ

 ވާެއއް ނ އ ފ ލޭނެއެވެ. ޢ ނ ވަތަ ޖިނާއީ ދަ

  ފަރާތެއްެގ  ވަކި  ކަނޑައެޅިެގން   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން   ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި
ވިޔަފާރީެގ  މަސް  ވިޔަފާރީެގ ފަރާތެއްެގ  އެހެން  ނ ވަތަ  ެގއްލޭޮގތަށް  ލަހަތ  

އެއްބަސްވ މަކަށް ސީދާ އަސަރ ފޯރާ ޮގތަށް، ނ ވަތަ އެފަރާތެްއެގ މަސައްކަތ ަގއި  
ޙިލާފަށް  ކަނޑައެޅިެގން  އެއްބަސްވ މާއި  ވަޒީފާެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  ބޭނ ންކ ރާ 

އް، ނ ަވތަ އެއިންފަރާތަކަށް  ޢަމަލ ކ ރ މަށް ތަރ ހީބ ދިނ ން ކަމ ަގއި ބެލެވޭ ޢަމަލެ
ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއް ބޭނ ންކ ރ މަށް ހ ރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް، ނ ވަތަ ެއއްެވސް 
މަސައްކަތ ަގިއ   ނ ަވތަ  ވިޔަފާރީަގއި  ފަރާތ ެގ  ެއ  ނެތި  ސަބަބެއް  މަޤ ބޫލ  
ހިތްވަރ ދިނ މ ގެ  ނ ނިކ ތ މަށް  ވަޒީފާއަށް  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ބޭނ ންކ ރާ 

 ހިންގައިފިނަމަ، ނ ަވތަ ކަނޑަެއޅިެގން މި ޤާނޫނާއި ޚިލާފ  ޢަމަލެއް  ޢަމަލެއް
ހިންަގއި މ ޖ ތަމަޢ ެގ އަމަންއަމާންކަން ނެގ މަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ 

މަލ ަގއި ބަިއވެރިވި  ޢަ މަލެއް ހިންިގ ޓްރޭޑް ޔޫނިައންއަކާއި ދެކޮޅަށް ނ ވަތަ އެޢަ
ކޮޅަށް ދަޢ ވާކ ރ މަށް މިޤާނޫނ ން ހ ރަހެއް  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ އޮފިސަރ ންނާއި ދެ

 ނާޅައެވެ.  

   )ށ(

 އެ  ޔޫނިއަންއަކަށްމެ،  ޓްރޭޑް  ކޮންމެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި
 .  ލިބިެގންެވއެވެ  ޙައްޤ  ލިބިަގތ ެގ ދަޢ ވާ ާވކ ރ މާއިޢ ދަ ނަމ ގައި ޔޫނިއަންެގ

ދަޢ ވާ    .14 )ހ( ކ ރ މާއި  ދަޢ ވާ 
 ލިބިގަތ ން 

އެްއވެސް ސަބަބަކާއި  ދަށ ން ރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ މ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި
ޔޫނިއަންތަކާއި   ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިނ ާވ  ބާޠިލްކޮށްފައިވާ  ރަހ ރެ  ޖިސްޓަރީ 

ދެކޮޅަށް   ޔޫނިއަންތަކާއި  ދަޢ ވާތަކާޢި، ޓްރޭޑް  ހިނަގމ ންދާ  ކޯޓ ަގއި  ޝަރ ޢީ 
ކ ރާއެފަދަ   ރައްދ ާވޮގތަށް  ޙައްޤ  މި   ޔޫނިއަންއަކަށް  ލިބިަގތ މ ެގ  ދަޢ ވާތަށް 

 ލިބިދެވެެއވެ.  އެ ޔޫނިއަންތަކަށް ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

   )ށ(
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  މެންބަރ ންނަށް   ބައެއް  ނ ވަތަ  މެންބަރ ންނަށް  ހ ރިހާ  ޔޫނިއަންެގ
 ރާާވ،  ހަޅ ތާޅެއް ހިންާގ، އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަަވޅެއް ނ ވަތަ    އަސަރ ކޮށްފާނެފަދަ

 ސިއްރ   މެދ ގައި  މެންބަރ ންގެ   ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް  ރެވޭނީ،ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ޚަރަދ ކ 
 ންނެެވ. އަޢ ލަބިއްޔަތ ރ ންެގ ެމންބަނަަގިއ، ޔޫނިއަންެގ  ވޯޓެއް

ނ ވަތަ    .15 )ހ( ހަޅ ތާލ  
އިންޑަސްޓްރިއަލް  

 ފިޔަވަޅ  

  ދ ސްތޫރާއި   ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް  ނ ވަތަ  ޚިލާފަށް  އާއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި
އިންޑަސްޓްރިއަލް    ނ ަވތަ  ހަޅ ތާލެއް ފަރާތަކ ން    ެއްއެވސް  ޚިލާފަށް  އ ޞޫލ ތަކާއި 

ޢަމަލެއް    އެފަދަ  ނ ަވތަ  ބަިއވެރިވެ  ރާވަިއ،  ޕްރޮމޯޓްކޮށް،  ހިންާގ،  ފިޔަވަޅެއް 
މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ،   ޤާނޫނ ން  ކ ރިއެރ ވ މަށް  މި  ބެލެވޭނީ  ޢަމަލެއް  އެ 

ސާބިތ ވާ  ފަރާތެްއެގ    ޢަމަލެއްއަދި  މިފަދަ  ދަނ ކ ރާ ޢަމަލެއްެގ ޮގތ ަގެއވެ.  ހ އް
  50،000.00އާއި    5000.00  ، އެފަރާތެްއެގ ބައިެވރިވ މަށް ބަލައިއަދަބަކީ
 ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.  ދެމެދ  އަދަދަކ ންއާރ ފިޔާ 

   )ށ(

  ދ ސްތޫރާއި   ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް  ނ ވަތަ  ޚިލާފަށް  އާއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި
އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަަވޅެްއ  ޚިލާފަށް ެއއްެވސް ހަޅ ތާލެއް ނ ވަތަ    އ ޞޫލ ތަކާއި

ހިންގ މަށް، ނ ވަތަ ޕްރޮމޯޓްކ ރ މަށް، ނ ވަތަ ރޭވ މަށް، ނ ވަތަ ބަިއވެރިވ މަށް 
ނ ވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކ ރިއެރ ވ މ ެގ ބަިއވެރިވ މަށް އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 

އެ ޢަމަލެއް ބެލެވޭނީ މި ޤާނޫނ ން ހ އްދަނ ކ ރާ ތްވަރ ދީ، ބާރ އަޅައިފިނަމަ،  ހި
،  ސާބިތ ވާ  ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ   ޢަމަލެއްއަދި  މިފަދަ  ޢަމަލެއްެގ ޮގތ ަގެއވެ.  

  އާރ ފިޔާ    50،000.00އާއި    5000.00  އެފަރާތެްއެގ ބައިވެރިވ މަށް ބަލައި
 ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ. ދެމެދ  އަދަދަކ ން

   )ނ(

ޤާނޫނ ަގ ކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ  މި  ެއއްވެސް  އި  ޙައްޤެއް  ކަށަވަރ ކޮށްދީފަިއވާ 
ނިގ ޅަިއަގތ މަށް  ނ ވަތަ  ނިގ ޅަިއެގންފައިވާނަމަ،  ފަރާތަކ ން 
މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާނަމަ، ނ ަވތަ ނިގ ޅަިއެގންފާނެކަމ ެގ ބިރ  ހީވާނަމަ،  ނ ވަތަ 

ފަރާ އެ  ޚިލާފ ވެއްޖެކަމަށް  މިޤާނޫނ ން  ޒިންމާައކާއި  މަތިކޮށްފައިވާ  ތަކަށް 
އ ފައްދާފައިވާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޝަކ ވާ  އެކަމ ެގ  ޤަބޫލ ކ ރެވިއްޖެނަމަ 

އިން    .16 )ހ( ޤާނޫނ   މި  
ކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ  

ނިގ ޅައިގަތ ން     ޙައްޤެއް 
ޤާނޫނާއި   ނ ވަތަ 

 ޚިލާފ ވ ން 
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'އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓަށް' ހ ށަހެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  އެ ފަރާތަށް  
 ލިބިެގންެވއެވެ.   

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާފަދަ ޢަމަލެއް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންައކ ން    15މި ޤާނޫނ ެގ  
ރިލޭޝަންސްެގ  އިންޑަސްޓްރިައލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ހިންަގއިފިކަން 

ލައެއް ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ  އެ ޓްރޭޑް  ސަމާލ ކަމަށް ެގނެސްފިނަމަ، އެ މައްސަ
ޔޫނިއަކާމެދ  ފިޔަަވޅ  އަޅންާވނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް ތަކ ރާރ ކޮށްފިނަމަ، 

ޤާނޫނ ެގ އ   މި  ފ ށޫއަރާޞޫމަޤްޞަދ ތަކާއި  ޔޫނިއަން  ލ ތަކާ  ޮގތަށް   
ހިންަގމ ންދާކަން ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނެސް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޔޫނިއަންެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް   35ނޫނ ެގ  މި ޤާ
  ބާޠިލްކ ރ މަށް އެދެންވާނެެއވެ.  

ހ ށަހެޅ މާއި،    .17 )ހ( ޝަކ ވާ 
 ތަޙްޤީޤ ކ ރ ން 

ޔ ނިޓަށް' ރިލޭޝަންސް  ޝަކ ވާ  'އިންޑަސްޓްރިއަލް  ތައް ހ ށަހެޅޭ 
ޝަކ ާވއާ   އެ  ހިންާގ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި،  ޔ ނިޓ ން  އެ  ށް ޤަކަތަހ ޤީގ ޅިެގން 

ފަރާމަޢ ލޫމާތ  ދެވޭނެކަމަށް   ޒިރ ކ ރ މަށް ޙާ  ތްތައް ތަޙްޤީޤ ެގ ބޭނ މަށްފެންނަ 
  އިންޑަސްޓްރިައލް ރިލޭޝަންސަށް އޮފް    ބާރ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    އެންގ މ ެގ

 ލިބިެގންެވއެވެ.   

   (ށ)

މި ބާބ ަގއި ކަށަވަރ ކޮށްދީފަިއާވ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ބޭނ ންކ ރ ން ހ އްޓ ވައިފިނަމަ 
ޙިލާފ ވެއްޖެނަމަ، ެއ    އެްއވެސް ފަރާތަކ ން  ނ ވަތަ މަތިކޮށްފަިއވާ ޒިންމާައކާއި

ޢަމަލެއްެގ ސަބަބ ން ެގއްލ ން ލިބ ނ  ފަރާތަށް ލިބ ނ  ެގއްލ މަށް ބަލައި، އެ 
ފަރާތް   ހިންިގ  ރ ފިޔާާއިއ    50،000  -/ޢަމަލ   ދިވެހި  ހާސް(  )ފަންސާސް 

ދެމެދ   -/100،000 ާއއި  ރ ފިޔާ  ދިވެހި   އަދަދަކ ން  ެގ)ެއއްލަްއކަ( 
 ޖޫރިމަނާކ ރެވޭނެއެެވ. 

   ()ނ

 ތިންވަނަ ބާބ  

 ރަޖިސްޓްރަރ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ 
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ފަރާތްތަ ވަޒީފާދޭ  ޔޫނިއަންތައްރަމްޒ ކޮށްދޭ    އްމަސައްކަތްތެރިންނާއި    ޓްރޭޑް 
ެއއްޮގތަށް  މި އ ޞޫލ ތަކާއި  އިޖ ރާއަތ ތަކާއި  ކަނޑަައޅާފަިއާވ  ޤާނޫނ ަގއި 

ޤާނޫނ ގެ  މި  ކ ރާނީ  ކަންކަން  އެންމެހައި  ކ ރަންޖެހޭ  ކ ރ މ ަގއި  ރަޖިސްޓަރީ 
 އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެެވ.  ރަޖިސްޓްރަރދަށ ން ޢައްޔަންކ ރާ 

އޮފް    ރަޖިސްޓްރަރ   .18 )ހ(
 ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން  

 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ތެރޭަގިއ  ފަސްތޮޅަސް)  60މި  ދ ވަހ ެގ   )
މަޤާމަށް  ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް  އޮފް  ރަޖިސްޓަރ  ލަފާެގމަތިން  މިނިސްޓަރ ެގ 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މީހަކ  ޢައްޔަންކ ރަންވާނެެއވެ. 

   )ށ(

އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން   ރަޖިސްޓްރަރމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޢައްޔަންކ ރެވޭ  
މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާިއ   ޒިންމާތަކާއި  އަދާކ ރަންޖެހޭ  އޭނާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ގ ޅޭޮގތ ން ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭނީ މިނިސްޓަރަށެވެ.

   )ނ(

ޢިނާޔަތްތަްއ    ރަޖިސްޓްރަރ މ ސާރައާއި  ދެވޭ  ޔޫނިއަންއަށް  ޓްރޭޑް  އޮފް 
މަތިން   ލަފާެގ  ކޮމިޝަންެގ  ޕޭ  ނެޝަނަލް  ކަނޑައަޅާނީ، 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. 

   )ރ(

އޮފް ޓްރޭޑް    ރަޖިސްޓްރަރވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޢައްޔަނ ކ ރެވޭ    18މި ޤާނޫނ ެގ  
 ހަރެވެ. )ފަހެއް( އަ 5ޔޫނިއަންެގ މަޤާމ ެގ ަމއްދަތަކީ 

އޮފް    ރަޖިސްޓްރަރ   .19 )ހ(
 ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން 

 ގެ މަޤާމ ގެ މ އްދަތ  

މާއްދާެގ   ވަނަ  23މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނ ެގ  
  އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ  ރަޖިސްޓްރަރދަށ ން ވަކިކ ރެވޭ ޙާލަތ ަގއި ފިޔަވަިއ،  

ިއތ ރ    މ އްދަތ   މަޤާމ ެގ  ީމހެއްެގ  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  )ފަހެއް(   5މަޤާމަށް 
 .ކ ރެވިދާނެެއވެ އަހަރަށްވ ރެ ދިގ ނޫން މ އްދަތަކަށް އިތ ރ 

   )ށ(

ރަޖިސްޓްރާެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަނ ކ ރާ ފަރާތަކީ، އަންނަނިިވ ޝަރ ތ ތަްއ    ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ
 ފ ރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމ ަގއި ާވންވާނެެއވެ. 

އޮފް    ރަޖިސްޓްރަރ   .20
ޔޫނިއަންގެ   ޓްރޭޑް 

 މަޤާމ ގެ ޝަރ ތ ތައް 
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   )ހ( ؛ދިވެހި ރައްޔިތަކ  ކަމ ަގއިވ ން 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ މެންބަރެއް  )ެއކެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި    1ފާއިތ ވި  
  ؛ންކަމ ަގއި ނ ވ 

   )ށ(

އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ނ ވަތަ ސިޔާސީ އެްއވެސް މަޤާމެއްަގއި ހ ރި ފަރާތެއްކަމ ަގއި  
 ؛ނ ވ ން

   

އަދާކ ރާ   ވަޒީފާެއއް  ފަރާތެއްެގ  އެހެން  ނ ވަތަ  ކަމ ަގިއ  ފަރާތެއް  ސަރ ކާރ ެގ 
 ނ ވ ން.

   )ނ(

ޤާބިލ ކަމާއި،   ބޭނ ންވާ  އ ފ ލ މަށް  މަސްޫއލިއްޔަތ   ޒިންމާއާއި  މަޤަމ ެގ 
ދާއިރާއަކ ން    މަސައްކަތާއި ޙާޞިލްކޮށްފައިާވ    މާސްޓަރސްގ ޅ ންހ ރި  ޑިްގރީ 

 ؛ކަމ ަގއިވ ން ފަރާތެއް

   )ރ(

( އަހަރ  ދ ވަހ ެގ މަސަްއކަތްކޮށް  ތިނެއް)  3މަދ ެވގ ން    ދާއިރާެއްއގައި  ގ ޅ ންހ ރި
 ؛ކަމ ަގިއވ ން ފަރާތެއްތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވާ 

   )ބ(

ކ ށެއް ބޮޑ    އިސްލާމްދީނ ަގއި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކ ށެއް ނ ވަތަ ޖިނާއީ
  ފަރާތެއް ޚިޔާނާތ ެގ ކ ށެއް ކ ރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތ ވެފަިއވާަވއްކަން/ނ ވަތަ  

 ؛ކަމ ގައިނ ވ ން

   )ޅ(

އަހަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި  ()އެކެއް   1މަޤާމަށް ކ ރިމަތިލ މ ެގ ކ ރިއަށް ހިނގައިދިޔަ  
 ހިންާގ ކޮމިޓީެއްއެގ   އެްއެގ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން  ނ ަވތަ    އެްއވެސް ޖަމްޢިއްޔާއެްއެގ

 ؛ޮގތ ަގއި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމ ަގއި ނ ވ ން އްެގމެންބަރެ

   )ކ( 

ެގ މެންބަރަކަށް ޓްރޭޑް ޔޫނިައން  ނ ވަތަ    އެްއވެސް ޖަމްޢިްއޔާއެްއެގއެްއވެސް  
 ؛ނ ވ ން

   )އ( 
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ގަވާއިދ ތަކާ   މިނިސްޓަރ އަންާގ ޮގތެްއެގމަތިން، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ
ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ެގ އެންމެހައި ކަންކަން    ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތައްއެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން،  

ޔޫނިައންއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނ ެގ ޓްރޭޑް    އޮފް  ރަޖިސްޓްރަރ  ފަރާތަކީހިންގ މ ެގ އިސް
އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ    ރަޖިސްޓްރަރދަށ ން  

 އެވަނީއެވެ. 

އޮފް    ރަޖިސްޓްރަރ   .21
ޔޫނިއަންގެ   ޓްރޭޑް 
 މަޤާމ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ    ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތައްމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  
ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ބަލައިަގތ ާމއި،  ެއއްޮގތްވާ    ހ ށަހެޅ ންތައް  އ ޞޫލ ތަކާ 

ރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މ ެގ ކަންކަން ކ ރިއަށް  ޓްރޭޑް ޔޫނިައންތައް  ޮގތ ެގމަތިން އެ  
 ؛ ެގންދިއ ން

   )ހ(

ދަފްތަރ  އެކ ލަވާލާ،    ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކ ެގމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރާ  
 ؛އަދާހަމަކ ރ މާއެކ ، ޢާންމ ކ ރ ން

   )ށ(

މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދ  ޙާސިލްކ ރ މަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އ ފައްދައި 
ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގ މާއި، އ ވާލ މ ަގއި  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތައް  ރަޖިސްޓަރީ ކ ރެވޭ  
 ؛އިޖ ރާއަތ ތައް ކަނޑައެޅ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

   )ނ(

ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ   ޔޫނިއަންތަކ ަގއި  އަހަރ ން  މެންބަޓްރޭޑް  ދަފްތަރ   ރ ންެގ 

 ؛އަހަރަށް އަދާހަމަކ ރ ން

   

އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކ ެގ  ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަިއވާ  
ޔޫނިއަންތަކ ންއިތ ރ ން،   ޤާނޫނ އިން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ޓްރޭޑް  މި  ނެކަމަށް 

ބަލައި   ތަކާއި އ ޞޫލ ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ   މިންވަރ   ޢަމަލ ކ ރާ  އިޖ ރާޢަތ ތަކަށް 
 ؛ވިލަރެސްކ ރ ން

   )ރ(

ޔޫނިއަންތަކަށް   ޓްރޭޑް  ޚިލާފ ވާ  ގ ޅޭ  ޤާނޫނާއި  އެކަާމއި  އެޅ މާިއ،  ފިޔަވަޅ  
 ؛އިޖ ރާޢަތ ތައް އެކ ލަވާލައި ޢާންމ ކ ރ ން

   )ބ(
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އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން   ރަޖިސްޓްރަރމި ޤާނޫނާއި، އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން  
ކ ރ މަށް ލާޒިމްކ ރާ އެހެނިހެން މަސްޢޫލިއްޔަތ ތަކާއި މަސައްކަތްތައް މި ޤާނޫނ ގެ 

 ؛މަޤްޞަދ ތަކާއި އަސާސްތަކ ެގ އަލީަގއި ކ ރ ން

   

ޒިންމާއާިއ    ރަޖިސްޓްރަރ މަތިކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ން  މި  ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް  އޮފް 
އެހީތެ އަދާކ ރ މ ަގިއ  ސަރވިސް  މަސްއޫލިއްޔަތ   ސިވިލް  ބޭނ ންވާ  ރިވެދިނ މަށް 

 މ ވަްއޒަފ ން މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތ ން ހަމަޖައްސަދޭންވާނެއެވެ. 

ރަޖިސްޓްރާގެ    .22
 މ ވައްޒަފ ން 

އޮފް ޓްރޭޑް   ރަޖިސްޓްރަރމި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ޢައްޔަންކ ރެވޭ  
 ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވެއްޖެނަަމ މަޤާމ ން ވަކިވާނެެއވެ. އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ން ޔޫނިއަން 

މަޤާމ     ރަޖިސްޓްރަރ   .23
 ހ ސްވ ން 

   )ހ( ކަމ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ ން ރަޖިސްޓްރަރ

   )ށ( ؛މަޤާމ ން އިސްތިއ ފާދިނ ން

   )ނ( ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެނާ އެމަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން

   )ރ( ؛މަސްއޫލ އްޔަތ  އަދާކ ރ ަމށް އ ޒ ރ ވެރިވ ންއެްއވެސް ސަބަބަކާއިހ ރެ މަޤާމ ެގ 

   )ބ( ؛ޖިނާއީ ކ ށެއް ސާބިތ ން

ކ ރެވޭ ސިޔާސީ   ާގނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން ނ ވަތަ ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން އިންތިޚާބ  
 .މަާގމަކަށް ކ ރިމަތިލ މ ން

   )ޅ(

ލާޒިމްކ ރާ ޝަރ ތ ތަކ ެގ ތެރެއިން   ކިބަިއަގއި ހ ރ ން މި ޤާނޫނ   ެގރަޖިސްޓްރަރ
 ޝަރ ތެއް އ ނިވ ން

   )ކ( 

ރ އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އިސްތިއ ފާދޭން ބޭނ ންވެްއޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް  ރަޖިސްޓްރަ
ލިޔ ން   އެ  ހ ށަހަޅައި،  ލިޔ މަކ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

 ރ އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން މަޤާމ ން ވަކިވީެއވެ. ލިބ މ ން، ރަޖިސްޓްރަ

މަޤާމ ން  ރަޖިސްޓްރަ   .24 ރ 
 އިސްތިއ ފާ ދިނ ން 
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  ރަޖިސްޓްރަރ އް މެދ ވެރިެވެގން  ތެ ލަބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާަގއި  ނަ މާއްދާ ވަ  23މި ޤާނޫނ ެގ  
އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ މަޤާމ  ހ ސްވެއްޖެނަމަ، އެ މަޤާމ  ހ ސްވާ ދ ވަހ ން ފެށިެގން 

( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މި ޤާނޫނ ގައިާވ ޮގތ ެގމަތިން އެ މަޤާމަށް  ތިރީސް)  30ިގނަެވެގން  
 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މީހަކ  ޢައްޔަނ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ރ ގެ މަޤާމ   ރަޖިސްޓްރަ   .25
އަލ ން    ހ ސްވ މ ން 

 ޢައްޔަންކ ރ ން 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  

 ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ރަޖިސްޓްރީކ ރ ން 

ޔޫނިއަންެއްއެގ ޮގތ ަގއި އެްއވެސް   މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްފަހ ، ޓްރޭޑް
ބަޔާންކ ރާ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީ  ޔޫނިއަންެއއް ޤާނޫނ ަގއި  ޝަރ ޠ ތައް    މި 

 ހަމަވާނަމައެވެ. 

ޔޫނި   .26 )ހ(   އަން ޓްރޭޑް 
ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނ މަށް  

 އެދި ހ ށަހެޅ ން 

އެދި   ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް  ޔޫނިއަންއެއް  ޓްރޭޑް  މަސައްކަތްތެރިންެގ 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ރ ންެގ ސޮާއއެކ ،  މެންބަ)ހަތެއް(    7ހ ށަހަޅާނަމަ،  

ޚާއްޞަ   ކަނޑަައޅާފައިާވ  އެކަމަށް  ލިޔެކިޔ ންތަކާެއކ   ބަޔާންކ ރާ  ާގާވއިދ ަގއި 
 އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަށް ހ ށަހެޅ މ ންނެވެ.  ރަޖިސްޓްރަރފޯމ ން 

   )ށ(

އެދި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް  ޔޫނިއަންެއއް  ޓްރޭޑް  ފަރާތްތަކ ެގ  ވަޒީފާދޭ 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  ރ ންެގ ސޮއާއެކ ،  މެންބަ)ދިހައެއް(    10ހ ށަހަޅާނަމަ،  

ކަނޑަައޅާ އެކަމަށް  ލިޔެކިޔ ންތަކާެއކ   ބަޔާންކ ރާ  ޚާއްޞަ  ާގާވއިދ ަގއި  ފައިާވ 
 ރ އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަށް ހ ށަހެޅ މ ންނެވެ. ފޯމ ން ރަޖިސްޓްރަ

   

ެއ  ރ ނެްގ ސޮއިތަކަކީ  މެންބަމި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ  
އެދިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް  ޔޫނިއަން  ދާއިރާަގިއ    އަދި  ބާވަތް   ޓްރޭޑް 

 މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ސޮއި ކަމ ަގއި ވާންވާނެއެވެ.  

   )ނ(

ރަޖިސްޓަރީ ޓްރޭޑް ޔޫނިައންއެއް    މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ހ ށަހަޅާ ފޯމ ގެ  ހ ށަހަޅާއިރ ، ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނ މަށް އެދި  ކޮށްދިނ މަށް އެދި 

 އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިތ ރ ން 

   (ނ)
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     (1) ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ދ ސްތޫރ  

     (2) ؛ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ އޮފިހާިއގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ 

     (3) ތަމްސީލ ކ ރާ ބާވަތް އަދި ދާިއރާ

ނަމާއި،   ފަރާތްކ ެގ  މަސައްކަތްކ ރާ  އޮފީހ ަގިއ  ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް 
ދިވެހި   ހިމެނޭ  އެޑްރެހާިއ  ނަންބަރ   ކާޑ   އަންަގއިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން 

 ؛ލިސްޓް

(4)     

އެދޭ   އެދޭ މެންބަ  ޔޫނިއަންެގރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް  ވ މަށް  ރަކަށް 
 ރަކަށް ވ މަށްއެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ ފޯމ ތަކ ެގ އަސްލ  މެންބަފަރާތްތަކ ން، 

(5)     

އެްއޮގތަށް  އަރަޖިސްޓްރަރ ޤާނޫނާ  މި  މިންަގނޑަށް  ޤަބޫލ ކ ރެޭވ  ށް 
ފ ރިހަމަކ ރ މަށްޓަކައި   އިތ ރ     ރަޖިސްޓްރަރ އެޕްލިކޭޝަން  ބެނ ންވާ 

 މަޢ ލޫމާތ  ނ ވަތަ ލިޔެކިޔ ން.

(6)     

     (7) ؛ފީ ޝަންރަޖިސްޓްރޭ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެއއް    26މި ޤާނޫނ ެގ  
އެދި ހ ށަހެޅ މ ން، އެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން އެ ހ ށަހެޅ މަކާ 

ރއަށް ފެނިއްޖެ ިއތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  ބޭނ ންވާކަމަށް ރަޖިސްޓްރަ  ޮގތެއް ނިންމ މަށް  ގ ޅޭޮގތ ން

އި  އެންގ މ ެގ  ހ ށަހެޅ މަށް  މަޢ ލޫމާތ   ެއ  ރއަށް  ސްޓްރަރަޖިތިޔާރ   ޚްހިނދެއްަގިއ، 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

މަޢ ލޫމާތަށް    .27 އިތ ރ  
 އެދ ން 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  ރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅި ނަމަކީ  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއް  
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ނަމެއް ކަމ ަގއި ވާނަމަ، ނ ވަތަ  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެއއް  އެހެން  

އެހެން  ރަޖިސްޓްރަރ ނަމަކީ  އެ  ނަޒަރ ަގއި  ޔޫނިއަންެގެގ  ނަމަކާ    ޓްރޭޑް 
މެންބަރ ންނަށް އޮޅ ންއަރާނެފަދަ   ޔޫނިއަންެގ  އެްއޮގތްވ މ ން އާންމ ންނަށް ނ ވަތަ
ނ ވަތަ   އ ފެނަމެއްކަމ ަގއިވާނަމަ،  ނަފްރަތ   މެދ ަގއި  ބާވަތ ެގ  މީހ ންެގ  އްދޭ 

ބަދަލ ކ ރ މަށް  ނަން    .28 )ހ(
 އެންގ ން 
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ޖިންސަށް  ނަސްލަކަށް ނ ަވތަ ޤައ މަކަށް ނ ވަތަ ކ ލަޔަށް ނ ވަތަ ނ ވަތަ ަވކި
ނ ވަތަ ޖިސްމާނީ ނ ވަތަ ނަފްސާނީ   ނ ވަތަ ޢ މ ރ ފ ރާއަކަށް ނ ވަތަ ވަކި ދީނަކަށް

 ނިކަމެތިކަމެއް ނ ވަތަ ދެރަެއއް ނ ވަތަ މަލާމާތެއް ރައްދ ވާ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމަކަށް
ނަމެ ނ ވަތަ  ޒާތ ެގ  ޙަރަކާތަކަށް  މަނާ  ޤާނޫނީޮގތ ން  ނ ވަތަ  އްކަމ ަގިއވާނަމަ، 

ކަމަކަށް ނ ވަތަ  ހިތްވަރ ދޭ ޢަމަލަކަށް  ނ ވަތަ  ާވިގދޭ  ނ ވަތަ   އިޝާރާތްކ ރާ، 
ރއަށް ރަޖިސްޓްރަނަން ބަދަލ ކ ރ މަށް އެންގ މ ެގ އިޚްތިޔާރ     އެ  ނަމަކަށްވާނަމަ،
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނ މަށް އެދި 
އަންަގއިފިނަމަ، އެ އެންގ ާމއި    ރަޖިސްޓްރަރހ ށަހަޅާފައިވާ ނަން ބަދަލ ކ ރ މަށް  

ބަދަލ ކޮށް،   ނަން  އެ  ރއަށް  ރަޖިސްޓްރަ  އެކަންއެްއޮގތަށް  ކ ރިން  އެންގ މ ެގ 
 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީެގން ނ ވާނެެއވެ.  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއް

   )ށ(

ދ ސްތޫރ   ޔޫނިއަންެގރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާއިރ ، އެ    ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެއއް
ރަޖިސްޓްރަޤާމި   ޚިލާފ ކަމަށް  ފެނިއްޖެނަމަނޫނާ  އަށް ރރަޖިސްޓްރަ، ރއަށް 

އެ   މ ްއދަތެއްެގތެރޭަގިއ  އެކަށީެގންވާ  ދ ސްތޫރ     ޔޫނިއަންެގފެންނަ 
ރަޖިސްޓްރަޙ އިސްލާ އިޚްތިޔާރ   އެންގ މ ެގ  ހ ށަހެޅ މަށް   ށް ރކ ރ މަށްފަހ  

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޔޫނިއަންގެ   .29 )ހ(   ޓްރޭޑް 
ދ ސްތޫރ    

 ން ބަދަލ ކ ރ މަށް އެންގ  

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނ މަށް އެދި 
ރަޖިސްޓްރަރ ހ ށަހަޅާފައިވާ   ބަދަލ ކ ރ މަށް  ދ ސްތޫރ   ޔޫނިައންެގ    ޓްރޭޑް 

ޢަމަލ ކ ރ މަށްފަހ ، ބަދަލ  ެގނ ވ ނ   އަންަގއިފިނަމަ، އެ އެންގ މާިއ އެްއޮގތަށް  
ދ ސްތޫރ    ޔޫނިއަންެއއް  ށް  ރަޖިސްޓްރަރއަޔޫނިއަން  އެ  ކ ރިން  ހ ށަހެޅ މ ެގ 

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީެގން ނ ވާނެއެވެ. 

   )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެއއް   26މި ޤާނޫނ ެގ 
ޔޫނިއަންެއއް   ޓްރޭޑް  އަދި  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް 
ރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ބަޔާންކ ރާ އެންމެހައި ކަންކަން އެ  

ރޭޑް ޔޫނިއަން އަށް  ފް ޓް އޮ  ރަޖިސްޓްރަރހ ށަހެޅ މ ަގއި ފ ރިހަމަވެފަިއާވކަމަށް  

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނ ން   .30 )ހ(
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)ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި    30ލިބޭ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ން  ފެންނަނަމަ، ހ ށަހެޅ 
ޮގތެއް    ރަޖިސްޓްރަރއެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެއއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މާއި ގ ޅޭޮގތ ން  

 ނިންމަންވާނެއެވެ.  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މ ގައި، މި ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއް  
މަ ނ ވާނަމަ، އެކަންތައްތައް  ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ބަޔާންކ ރާ އެއްވެސް ކަމެއް ފ ރިހަ

)ފަނަރަ( ދ ވަހ ެގ   15ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ  ރަޖިސްޓްރީ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ މަށް  
ޔޫނިއަ  ،މ ހ ލަތެއް ޓްރޭޑް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ އެ  އެދ ނ ފަރާތަށް ން  މަށް 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

   )ށ(

ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔަންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  އަދި 
ކަންކަން   ގ ޅޭ  ހ ށަހެޅ މާއި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް 

ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،   އަލ ން  ތެރޭަގއި  މ ްއދަތ ެގ  އެ  އަދި  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށްފަހ  
ޤާ  މި  ކ ރ މަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ޔޫނިއަންެއއް  ބަޔާންކ ރާ ޓްރޭޑް  ދަށ ން  ނޫނ ެގ 

އޮފް   ރަޖިސްޓްރަރއެންމެހައި ކަންކަން އެ ހ ށަހެޅ މ ަގއި ފ ރިހަމަވެފަިއވާކަމަށް  
ފެންނަނަމަ،ޓް އަށް  ޔޫނިއަން  ފެށިެގން    ރޭޑް  ތާރީޚ ން  ލިބޭ    15ހ ށަހެޅ ން 
ތެރޭަގއި  ފަނަރަ) ދ ވަހ ެގ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މާއި (  ޔޫނިއަންެއއް  ޓްރޭޑް  އެ 

 ޮގތެްއ ނިންމަންވާނެއެވެ.  ރަޖިސްޓްރަރގ ޅޭޮގތ ން 

   )ނ(

ބަޔާންކ ރާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކ ރ މަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ޔޫނިއަންެއއް  ޓްރޭޑް 
ށް ރަޖިސްޓްރަރއަ  އެންމެހައި ކަންކަން އެ ހ ށަހެޅ މ ަގއި ފ ރިހަމަވެފަިއވާކަމަށް 

ފެށިެގން  ފެންނަނަ )ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ   30މަ، އެ ހ ށަހެޅ މެއް ލިބޭ ތާރީޚ ން 
ޔޫނިއަން  ލިޔ ން  ރަޖިސްޓަރީކ ރެވިފަިއވާކަމ ެގ  ޔޫނިއަންެއއް  އެ  ތެރޭަގއި 

  ށްދެވ ނ ، ރަޖިސްޓަރީ ކޮރ މާއެކ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް އެދ ނ  ފަރާތަށް ދޫކ 
 އްމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރަންާވނެއެވެ. ޢާނިއަންއާބެހޭ ތަފްޞީލް ޓްރޭޑް ޔޫ

   )ރ(

ޤާނ ނ ެގ   ޓްރޭޑް    30މި  ޮގތ ެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފިނަމަ ހިމެނޭހެން    ،ޔޫނިއަންެއއް  މަޢ ލޫމާތ   އަންނަނިވި 
ބާޔަންކޮށް،   ޔޫނިއަންއަށް    ރަޖިސްޓްރަރރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފިކަން  ޓްރޭޑް  އޮފް 

 ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓް   .31 )ހ(
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ނަމ ަގިއ   ެގ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން'  އޮފް  'ސެޓްފިކެޓް  ދަށ ން  ސިއްކައިެގ  ލިބިދޭ 
 ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކ ރަންވާނެެއވެ. 

    (1) ؛މައި، ބާވަތްޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ނަ

    (2) ؛ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ 

    (3) ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ރަޖިސްޓަރީ ކ ރެވ ނ  ތާރީޚް 

ބަޔާންކ ރާ   ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  ސެޓްފިކެޓް  މި  އެ  ސެޓްފިކެޓަކީ، 
ެގންޮގސްފަިއވާކަން ައނބ ރާ  ނ ވަތަ  ، ސާބިތ ނ ވާހިނދަކ  ބާތިލ ކޮށްފައިާވކަން 

ބޭނ މަކަށް،  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހ ރިހާ  ދަށ ން   ނޫނ ެގޤާމި  
 ހެއްކެއް ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެ ލިޔ މެކެވެ.  

   )ށ(

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެއއް ރަޖިސްޓަރީވެ ޮގތ ެގމަތިން  ޓްރޭޑް  އްޖެނަމަ،  މި ޤާނޫނ ގައިވާ  އެ 
މި އެޤާނޫނ ެގ   ޔޫނިއަންައކީ  ތެރޭަގއި،    ދ ސްތ ރާއި ޔޫނިއަންެގ    ޓްރޭޑް   ތަރަހައިެގ 
ހިންގ މާއި، ދަޢ ވާ ކ ރ މާިއ، ދަޢ ވާ ލިބިަގތ މާއި، އ ފ ލޭ   ކަންތައްތައް  އ ސޫލ ތަކ ަގިއވާ

ނ އ ފ ލޭ ލިބިަގތ މާއި،   މ ދަލާއި  ހޯދ މާއި،  ޮގތ ެގމަތިން  ހ އްދަކ ރާ  ޤާނޫނ   މ ދާ، 
ވަކިން  އްޤ  ލިބެގންާވ، ޔޫނިައންެގ މެންބަރ ންނާޙަ  މ ެގމ ދާ ލިބިަގތ   ދެމިެގންވާ ޮގތަށް

 .އ ފެދިފައިާވ، ޤާނޫނީ ޮގތ ން ައމިއްލަ ޝަޚްޞެކެވެ

 ރަޖިސްޓަރީވ މ ގެ ނަތީޖާ   .32

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރަން އެދި ހ ށަހަޅާ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއް އަންނަނިިވ  
އިޚްތިޔާރ    ރަޖިސްޓަރީކޮށްނ ދިނ މ ެގ  ލިބިެގންވެެއވެ.  ރަޖިސްޓްރަރޙާލަތްތަކ ަގިއ  އަށް 

އަދި އެފަދަ ސަބަބެްއެގ މަްއޗަށް އެދ ނ  ފަދައިން އެ ޔޫނިައން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވެން 
އެ  ނެތްނަމަ، ރަ ލިޔ މ ން  ބަޔާންކޮށް  ތަފްޞީލ ކޮށް  ޖިސްޓަރީކޮށްދެެވން ނެތް ސަބަބ  

 ޔޫނިއަން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހެޅިފަރާތަށް އަންަގންވާނެެއވެ.  

 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް    .33
 ދެކޮޅ ހެދ ން 

ިމ   ޔޫނިއަންއިން  ެއދ ނ   ކޮށްދިނ މަށް  އަސާސާިއ  ޤާރަޖިސްޓަރީ  ނޫނ ެގ 
 ؛މަޤްޞަދާއި އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކޮށްފައިވާކަމަށް ޤަބޫލ ނ ކ ރެވ ން

   )ހ(
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ދެއް ނ ވަތަ  ޞަރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް އެދ ނ  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ެއްއވެސް ަމޤް
ދ ސްތޫރާއި ޚިލާފ ކަމަށް ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ގެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ  އ ޞޫލެްއ، އެ  

 ؛މާއްދާއަކާ ފ ށ އަރާ ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެވ ން

   )ށ(

ޓްރޭޑް   އެދިފައިާވ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް  ނ ވަތަ  ޚިލާފ ކަމަކަށް  ޤާނޫނާ  މި 
ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  އެޔޫނިައން  ޚިލާފަށް  އ ސޫލ ތަކާއި  މަޤްޞަދ ތަކާއި   ޔޫނިއަންެގ 

 ؛ފ ރ ސަތ  އޮތްކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެވ ން

   )ނ(

ޔޫނިއަންއަކީ ޓްރޭޑް  ބާވަތެްއެގ    އެ  ވަކި  ނ ވަތަ  ސިނާޢަތެއް  ވަކި 
މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރާ ޔޫނިއަންއަށް ވީހިނދ ، އެ މަސައްކަތްތެރިންެގ  

ެއ   ދެކޮޅަށް  ޔޫނިއަންޙައްޤ ތަކާއި  ކޮށްފާނެކަމ ެގ  ކަތްަމސައް  ޓްރޭޑް 
 ؛ފ ރ ސަތ އޮތްކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެވ ން

   )ރ(

ސިނާއަތެްއެގ  ރަޖިސްޓަރީ   ަވކި  ޔޫނިއަންައކީ  ޓްރޭޑް  އެދޭ  ކޮށްދިނ މަށް 
އ ފައްދާ   ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ފަރާތްތަކެއް  ަވޒީފާދޭ  ނ ވަތަ  މަސައްކަތްތެރިން 

ރަޖިސްޓަ އަދި  އ ފައްދާފައިވާ  ބޭނ މ ަގއި  އެ  ނަމަ،  ރީކޮށް ޔޫނިއަންެއއް 
 ؛ހިންަގމ ންދާ އެހެން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއް އޮތ ން

   )ބ(

ސިނާއަތެްއެގ މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރާ އެއް    ވަކިމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން   ޔޫނިއަންތައް  ޓްރޭޑް  ިގނަ  ވ ރެން  އަށް  ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް 
ހ ރިހާ  މަސަްއކަތްކ ރާ  ސިނާއަތެްއަގއި  ެއ  ޙާލަތްތަކ ަގއި،  ހިންާގ 

ތްކޮށް ައންނަނިވި ފަދައިން މަސައްކަތްތެރިންެގ މަސްލަޙަތާއި ފައިދާއަށް ރިޢާޔަ
 އަށް ލިބިެގންެވެއވެ.   ރަޖިސްޓްރަރޢަމަލ ކ ރ މ ެގ ބާރ  

ސިނާއަތެއްގެ     .34 )ހ( އެއް 
މަސައްކަތްތެރިން  

އެއް   ތަމްސީލ ކ ރާ 
ޔޫނިއަންއަށް   ޓްރޭޑް 
ޔޫނިއަން   ގިނަ  ވ ރެން 

 އޮތ ން 

އަދަދެްއެގ   ިގނަ  އެންމެ  މަސައްކަތްކ ރާ  ސިނާއަތެްއަގއި  އެ 
އެހެން  ނޫން  ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް  ތަމްސީލ ކ ރާ  މަސައްކަތްތެރިން 

 ؛ކ ރ ންލ ޔޫނިއަންތަކ ެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠި

(1)    
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ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިން   1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  
އަދަދެްއެގ   ިގނަ  އެންމެ  މަސައްކަތްކ ރާ  ސިނާއަތެްއަގއި  އެ 
މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރާ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ފިޔަަވއި އެހެން ޓްރޭޑް 

ބާޠިލ  ރަޖިސްޓަރީ  ނިންމާ    ރަޖިސްޓްރަރކ ރ މަށް  ޔޫނިއަންތަކ ެގ 
ރ ންެގ ޮގތ ަގއި ރަޖިސްޓަރ މެންބަޔޫނިއަންެގ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ، އެ ޓްރޭޑް  

ރ ކަމ ން ވަކިކ ރ މަށް އަންާގ، އެފަރާތްތަކަށް މެންބަކޮށްފައިާވ ފަރާތްތައް  
އެ ސިނާއަތް ރަމްޒ ކޮށްދޭ އެހެން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއް ނ ވަތަ އެނޫން 
ދިނ މ ެގ   ފ ރ ސަތ   ރަޖިސްޓަރީވ މ ެގ  ޔޫނިއަންއެްއަގއި  ޓްރޭޑް  އެހެން 

 )ތިރީސް( ދ ވަސް ދޭންވާނެއެވެ.  30ޮގތ ން 

(2)    

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އެއްވެސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެއއްެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
ޮގތ ެގމަތިން އެކަން   ބާޠިލްކ ރ މަށް ނިންމާ މި މާއްދަާގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

އެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަކަށް އަންަގއިފިނަމަ، އެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ނަމ ަގއި 
ހ ށަހަޅައިެގން  މެންބައިތ ރ    އެދި  ކޮށްދިނ މަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ރަކ  

 ނ ވާނެެއވެ. 

(3)    

ރަޖިސްޓަރީކޮށް   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ިމ  ހާލަތްތަކ ަގއި  ހިންަގމ ންދާ އަންނަނިވި 

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެްއެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާތިލްކ ރ މ ެގ ބާރ  ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް 
 ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން    .35 )ހ(
 ބާތިލްކ ރ ން  

އެކަން   ނިންމާ،  އ ވާލ މަށް  ޔޫނިއަން  އެ  އިން  ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް 
 ؛އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަށް ލިޔ މ ން ހ ށަހެޅ މ ން ރަޖިސްޓްރަރ

(1)     

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ މަކަރާިއ  
ސަބަބ ތަކ ެގ މަްއޗަށް ޙީލަތ ން ނ ވަތަ އޮޅ ވާލަިއެގން ކަމަށް އެކަށީެގންވާ  

 ؛ޤަބޫލ ކ ރެވ ން

(2)    

މަޤް ނ ވަތަ  ދ ސްތޫރަށް  ޔޫނިއަންެގ  އެ ޞަޓްރޭޑް  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ދ  
ދަށް ނ ވަތަ ޞަޔޫނިއަކ ން ބޭނ ންވީ ހިނދ ، ދ ސްތޫރަށް ނ ވަތަ މަޤް

(3)    
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އ ސޫލަކަށް ެގންނަން އެދޭ ބަދަލަކީ، މަސަްއކަތްތެރިންނަށް ލިބިެގންވާ  
ފ ށޫއަރާ އަސާސީ   މަޤްޞަދ ތަކާއި  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ޙައްޤަކާއި 

 ؛އިޞްލާޙެްއކަމ ަގއިވ ން އަދި ެއ އިޞްލާޙ  ެއޮގތ ަގއި ދެމެހެްއޓ ން

ދ  ނ ވަތަ އަސާސާއި ޞަޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ނަމ ަގއި މި ޤާނޫނ ެގ މަޤް
ހިންަގނީ   ޔޫނިއަން  އެ  ނ ވަތަ  ކ ރ ން  ޔޫނިއަންެގ  ޚިލާފ ކަމެއް 

ފ ށޫއަރާ އ ސޫލ ތަކާ  އެކަށީެގންާވ    މަޤްޞަދ ތަކާއި  ޮގތަށްކަމަށް 
 ؛ސަބަބ ތަކ ެގ މަްއޗަށް ޤަބޫލ ކ ރެވ ން

(4)    

)އެކެއް(    1ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭ ދ ވަހ ން ފެށިެގން މީލާދީ  
ނ ަވތަ ޓްރޭޑް   ،އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އެްއވެސް ޙަރަކާތެއް ބާްއވާފައިނ ވ ން 

)ފަނަރަ(   15ޔޫނިއަންެގ އެްއވެސް ޙަރަކާތެއް ނ ބާްއވާ މިދާލީޮގތ ން  
 ؛މަސް ފާއިތ ވެެގން ދިއ ން

(5)    

ޔޫނިއަން ރިޓަޓްރޭޑް  އަހަރީ  ހ ށަނާޅާތާ  ެގ   15މިދާލީޮގތ ން  ރން 
 ؛)ފަނަރަ( މަސް ފާއިތ ވެެގން ދިއ ން

(6)    

އެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ބަިއވެރިންނާއި އަދި އެ ޔޫނިއަން ތަމްސީލ ކ ރާ 
ދެކޮޅަށް   ދާއިރާއާނ ވަތަ އެ ޔޫނިއަން ތަމްސީލ ކ ރާ    ރ ންނާއި  މެންބަ

 ؛ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ފ ރ ސަތ  އޮތްކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެވ ން އެ ޔޫނިއަންއެއް

(7)    

ހިލާފަށް ނ ވަތަ  ޤާނޫނަކ ން ޔޫނިއަންެގ ބޭނ މަށް ހޯދާ ފަިއސާ މިޤާނޫނާ  
މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނ ވަތަ އެ ޔޫނިއަންެގ ދ ސްތޫރ  ައދި/ ނ ވަތަ 

 ؛އ ސޫލ ތައް ހ އްދަ ނ ކ ރާކަމަކަށް ޚަރަދ ކ ރ ން

(8)    

ދަށ ން   )ހ(  މާއްދާެގ   ޔޫނިއަންެއްއެގއެއްެވސް    ރަޖިސްޓްރަރމި    ޓްރޭޑް 
ބާތިލްކ ރ މަށް   ސެޓިފިކެޓެްއ   އެފަދަ ،ޙާލަތްތަކ ަގއި ނިންމާރަޖިސްޓްރޭޝަން 

  ނިންމި  ބާތިލ ކ ރ މަށް ސެޓްފިކެޓެއް އެ،  ކ ރިން ބާތިލ ކ ރ މ ެގ ސެޓްފިކެޓެއް
މަދ ވެެގން   ސަބަބ  ލިޔ މ ން އެ  30ބަޔާންކޮށް  ދ ވަހ ެގ ނޯޓިސް   )ތިރީސް( 

 ދޭންވާނެެއވެ.  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަށް

   )ށ(
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އެއްެވސް   ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ޔޫނިއަންައކަމި  އެއް    ށްޓްރޭޑް  ނޯޓިސް 
)ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ މ އްދަތ ެގ    30ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ނޯޓިސްަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

 އިންކާރ ކ ރާނަމަ،   ބާތިލ ކ ރ މަށް  ސެޓްފިކެޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތެރޭަގިއ،  
ހ ށަހަޅަން  އެކ ސަބަބާއެކަން   ހ ށަހެޅ މެއް  ލިޔ މ ން  މިފަދަ  ވާނެއެވެ. 

އަމ ށް  އަރަޖިސްޓްރަރ ބާޠިލްކ ރ މަށް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ރ  ލިބިއްޖެނަމަ، 
ކަންކަމަށް   ބަޔާންކ ރާ  އެހ ށަހެޅ މ ަގއި  ކ ރިން   ރަޖިސްޓްރަރނެރ މ ެގ 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

   )ނ(

ޓްރޭޑް ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތ ެގ މަތިން    1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  
އަނބ ރާ   ޔޫނިއަންގެ  ސެޓްފިކެޓް  ނ ވަތަ  ބާޠިލްކ ރެވޭނީ،  ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ެގ  ންރ މެންބަ  ޓްރޭޑް ޔޫނިައންެގއ ވާލ މަށް ެއ    ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން  ެގނެވޭނީ، އެ 
އަދި މި ޮގތ ެގމަތިން  ރާރަކ ންނެވެ.  ޢާންމ  ޖަލްސާއަކ ން ފާސްކ ރާ ޚާއްސަ ޤަ

ޖަލްސާއަކ ން  ޢާންމ   ޔޫނިއަންެގ  އެ  އ ވާލ މަށް  ޔޫނިއަންއެއް  ޓްރޭޑް 
)ފަނަރަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ެއ    15ނިންމައިފިނަމަ،  އެ ޤާރާރ  ފާސްކ ރާތާ  

 އަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރަރޔޫނިއަންެއއް އ ވާލ މަށްއެދި 

   )ރ(

ބާޠިލްކ ރިރަޖިސްޓަ ެގެއއްޔޫނިއަންޓްރޭޑް   އެންގ މ ަގއި  ކަން  ރީ  ައންާގ 

 ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ.  ތައްވިކަންނިއަންނަ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން    .36 )ހ( 
ސެޓްފިކެޓް  

 ބަޠިލްކ ރިކަން އެންގ ން 

    (1) އެންގ ން ނެރ ނ  ތާރީޚް

    (2) ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ބާތިލްކ ރަން މެދ ވެރިވި ސަބަބ  

މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް އަމ ރ ެގ ތާރީޚ ކަމ ަގިއ ބަލަންވާނީ އެ ައމ ރ  ނެރޭ 
އަދި   އެްއވެސް  ރަޖިސްޓްރަރ ތާރީޚަށެވެ.  ދަށ ން  ބާރ ެގ  ލިބިދެވޭ  އަށް 

ބާޠިލ  ސެޓްފިކެޓް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ޔޫނިއަންެއއްެގ  ރިކަން ކ ޓްރޭޑް 
އެންގ ން ޔޫނިއަންއަށް  އެ  ،  އަންާގ  މަޢ ލޫމާތ   ޓްރޭޑް  ެއ  ރައްދ ކޮށް 

 އާންމ ކޮށް ފެންނަޮގތަށް ބަހަްއޓަންވާނެެއވެ.  

(3)    
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އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އަށް ލިބިދެވޭ ބާރ ެގ ދަށ ން    ރަޖިސްޓްރަރ މި ޤާނޫނ ން  
ެއ   އަދި  ނ ޖެހޭނަމަ،  ހިތްހަމަ  ފަރާތަކ ން  އެއްެވސް  ނިންމ މަކާމެދ ،  ނިންމާ 
ނ ވަތަ   ކަމ ަގއިވާނަމަ،  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާއި  ނިންމާފައިވަނީ  ނިންމ ން 
އެ  ބޭނ ންކޮށްެގންނަމަ،  ނަހަމަޮގތ ަގއި  ބާރ   ލިބިދެޭވ  އަށް    ރަޖިސްޓްރަރ 

ެގ ނިންމ ން    ރަޖިސްޓްރަރ)ފަނަރަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި    15ނިންމ މެއް ނިންމާތާ  
 މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގންވެެއވެ. 

ގެ  ރަޖިސްޓްރަރ   .37 )ހ(
ނިންމ ން  

މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް  
 އެދ ން 

ވެސް ނިންމ މެއް މި މާއްދާެގ  އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ނިންމާ އެއް   ރަޖިސްޓްރަރ
ނިންމ މާމެދ    އެ  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،  މިނިސްޓަރަށް  މ ރާޖައާކޮށްދިނ މަށް  ދަށ ން 

ނިންމަންދެން،   ނިންމ މަށް   ރަޖިސްޓްރަރޮގތެއް  ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް  އޮފް 
މިނިސްޓަރަށް  އިޚްތިޔާރ   އެންގ މ ެގ  މަޑ ޖައްސާލ މަށް  ޢަމަލ ކ ރ ން 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

   )ށ(

ދަށ ން   )ހ(  މާއްދާެގ  ހ ށަހަޅާ  މި  މިނިސްޓަރަށް  އެދި  މ ރާޖައާކޮށްދިނ މަށް 
މިނިސްޓަރަށް  އިޚްތިޔާރ   ޢަމަކ ރ މ ެގ  ފަދައިން  އަންނަނިވި  މައްސަލަތަކ ަގއި 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

   )ނ(

     (1) މަށް ތާއިދ ކޮށް އެ ނިންމ ން ދެމެހެއްޓ ން މ ެގ ނިން ރަޖިސްޓްރަރ

ޢަމަލ ކ ރ މަށް   ރަޖިސްޓްރަރ ޮގތަކަށް  ަވކި  ބަދަލ ކޮށް،  ނިންމ ން  ެގ 
 އެންގ ން 

(2)     

އަލ ން  ނިންމ ން  އެ  ބަދަލ ކޮށް،  ބައެއް  ނިންމ ެގ  ެގ  ރަޖިސްޓްރަރ 
 ށް އެންގ ން   އަރަޖިސްޓްރަރ މ ރާޖާޢާކ ރ މަށް 

(3)     

     (4) ނިންމ މާއި ގ ޅޭޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ އިރ ޝާދެއް ދިނ ން.

އެދ މ ން މި   ކޮށްދިނ މަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ޔޫނިއަންެއއް  ޓްރޭޑް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 
ެއްއވެސް   ނ ވަތަ  އިންކާރ ކޮށްފިނަމަ،  ރަޖިސްޓްރަރ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔޫނިއަންެއއްެގ  ޓްރޭޑް  ހ ރެ   ސެޓްފިކެޓް  ސަބަބަކާއި 

ޔޫނިއަން    .38 )ހ( ޓްރޭޑް 
ރަޖިސްޓަރީ  
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ށް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއް  ބާޠިލްކޮށްފިނަމަ، އެ ޔޫނިއަންއަކީ މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަ
 ބެލެވޭނެެއވެ.   ކަމ ަގއި ނ 

ނ ވަތަ    ނ ކޮށްދިނ ން 
 ބާތިލްކ ރ މ ގެ ނަތީޖާ 

ޤާނޫނ ެގ   ޔޫނިއަންެއއްެގ    35މި  ޓްރޭޑް  އެއްވެސް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ކަށް މި ންއަ ބާޠިލްކޮށްފިނަމަ، އެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަ  ޝަން ސެޓްފިކެޓްރަޖިސްޓަރޭ

ލިބެ މިންވަރަކަށް  ޙަންދިޔަ  މ ޤާނޫނ އިން  ެއްއވެސް  އިމްތިޔާޒްތަކެްއ  ްއޤ ތަކާއި 
 ބޭނ ންނ ކ ރެވޭނެެއވެ.  

   )ށ(

ޓްރޭޑް   އޮތްނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލްކ ރ މ ެގ ކ ރިން އެ ޔޫނިއަންެގ ނަމ ަގިއ  ޔޫނިއަންެއއްެގ  

ޖެހިފައިވާ   ދަްއކަން  ޔޫނިއަންއިން  އެ  މ ޢާމަލާތްތަކަށާިއ،  ކޮށްފައިވާ 
އެްއވެސް   ލާޒިމ ވެފަިއވާ  އަދާކ ރ މަށް  ތެރޭަގއި  އެމ އްދަތ ެގ  ދަރަނިތަކަށާއި، 

އަދި  މާ ނަަގންވާނެއެވެ.  އިން ޒިންއަންމަސްޢޫލިއްޔަތެްއވާނަމަ އެކަމަކަށް އެ ޔޫނި
އެ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި އ ފެދިފައިވާ ހ ސޫމަތަކާއި ގ ޅިެގން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ  

 މައްޗަށް ރައްދ ވާ ދަޢ ވާތަކަށް ޖަވާބ ދާރީވާންވާނެއެެވ. 

   )ނ(

ރަޖިސްޓަރީ   ނ ވަތަ  ކ ރިން  ކ ރ މ ެގ  ރަޖިސްޓަރީ  ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް 
ޔޫނިއަން  ބާ އެ  އައްޔަންކ ރ ާމއި،  ޠިލްކ ރ މަށްފަހ ،  އޮފިސަރ ން  ތަމްސީލ ކ ރާ 

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ނަމ ަގއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ބާއްވާ ޓްރޭޑް ޑިސްޕިއ ޓްތަކ ަގއި  
ކަމެްއ   އެފަދަ  ރާާވ،  ލޮކްައއ ޓެއް  ނ ވަތަ  ހަޅ ތާލ   ނ ވަތަ  ބައިވެރިވެ، 

އެހީތެރިކަ އެްއެވސް  ޚަރަދ ކޮށް  ކަމަކަށް  އެފަދަ  ނ ވަތަ  މެްއ  ޕްރޮމޯޓ ކޮށް، 
 ފޯރ ކ ރ މަކީ މި ޤާނޫނ ން ހ އްދަކ ރާ ކަމެއްނޫނެވެ. 

   )ރ(

 ހާއްސަ ޔޫނިއަންއެްއ އަދި އެ ޔޫނިއަންެއއްގެ  ޓްރޭޑް ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
  އެކ ލަަވއިލާ  ރަޖިސްޓްރަރދަފްތަރެއް   ޔޫނިއަންތަކ ެގ ޓްރޭޑް ހިމެނޭހެން ކަންކަން

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ޓްރޭޑް    .39 )ހ(
  ޔޫނިއަންތަކ ގެ 

 ދަފްތަރ  އެކ ލަވާލ ން 

ބަެއއް   ވަކި  ނ ވަތަ  އެއްކޮށް  ދަފްތަރ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
 އެލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

   )ށ(
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ހ ށަހެޅ މ ން، ޓްރޭޑް    ޕޯޓްވަނަ މައްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ އަހަރީ ރި  60މި ޤާނޫނ ެގ  
ރ ންެގ ދަފްތަރަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ައިއސްފައިވޭތޯ ބަލައި،  މެންބަޔޫނިއަންެގ  

ެގނެ  ރަޖިސްޓްރަރ އެބަދަލެއް   ދަފްތަރަށް  އެކަން  ބަލަހައްޓާ  ސް 
 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ.  

   )ނ(

ިއޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލެވިފަިއވާޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން    ރަޖިސްޓްރަރެގ 
އެންމެހައި  ކަންކަމ ަގއި ރަޖިސްޓްރަރެގ ިއޚްތިޔާރ  ބޭނ ންކ ރ މާ ބެހޭޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ 

ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ  މި  ހަމަތައް  ަގާވއިދ ަގއި   ރަޖިސްޓްރަރ  އ ސޫލ ތަކާއި   ހަދާ 
 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

ރަޖިސްޓްރަރގެ    .40
 އިޚްތިޔާރ  

ބޭނ ންކ ރ މާބެހޭ  
 ގަވާއިދ  

 ފަސްވަނަ ބާބ  

 ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އ ފެއްދ މާއި އިދާރީ ހިންގ ން 

ހިންަގންވާނީ، ިމ   ތައްމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން ހިންާގ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން
ޓްރޭޑް   އެ  މަތިން  ޚިލާފ ނ ާވޮގތ ެގ  ގަވާއިދާއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި 
ދ ސްތޫރާިއ   ޔޫނިއަންެގ  ެއ  އެކ ލަވާލާފައިވާ  ޙާޞިލްކ ރ މަށް  މަޤްޞަދ   ޔޫނިއަންެގ 

 އެްއޮގތާވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  

ޔޫނިއަންގެ    .41 ޓްރޭޑް 
 ހިންގ ން 

ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  ޓްރޭޑް މި  ކޮންމެ  ހ ށަހަޅާ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް  
ލ ތަްއ  ސޫޔޫނިއަންެއއްަގިއވެސް، އެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ހިންގ މ ެގ މައިަގނޑ  އ 

 ޔޫނިއަންެގ ދ ސްތޫރެއް ެއކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ޔޫނިއަންގެ    .42 )ހ( ޓްރޭޑް 
 ދ ސްތޫރ  

 ރަޖިސްޓްރަރމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއް ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް އެދި  
ބަޔާންކ ރާ   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ހ ށަހަޅާއިރ ،  ޔޫނިއަންއަށް  ޓްރޭޑް  އޮފް 

 ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. ޔޫނިއަންެގ ދ ސްތޫރ  

   )ށ(

ޮގތ ެގމަތިން ޓްރޭޑް   ޔޫނިއަންތައް ރެގިއ ލޭޓްކ ރ މަށް،  މި ޤާނޫނާއި އެްއޮގތްވާ 
ޔޫނިއަންތަކ ެގ ޓްރެޑް   ރަޖިސްޓްރަރހިމެނ މަށް    ދ ސްތޫރ ގައި  ޓްރޭޑް  އޮފް 

   (ނ)
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 ރ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ރަޖިސްޓްރަފެންނަ ކަންކަން    ންޔޫނިއަންއަށް ލާޒިމްކ ރަ
 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ

ކ ރ މަށާިއ،  ހިންގ މ ެގ ޮގތ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން އިންތިޒާމ   ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން
ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނާއި،   އެކަށީެގންވާ ޮގތ ަގިއ ހިންގ ން  ޔޫނިއަން

ޔޫނިއަންގެ  ޮގތެއްގެ  ދ ސްތޫރާއި  ޓްރޭޑް  ލ ތަކެއް  ސޫއ   މަތިން  ޚިލާފ ނ ވާ 
 އެކ ލަވާލެވިދާނެެއވެ.  

ޔޫނިއަން   .43 )ހ( އިން    ޓްރޭޑް 
 ލ ތައް  ސޫ ޢަމަލ ކ ރާ އ  

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް ެއދި ހ ށަހަޅާއިރ ، އެ 
ލެއް އެކ ލަވާލާފަިއވާނަމަ، ެއ  ސޫދ ސްތޫރ ެގ ދަށ ން އެއްެވސް އ ޔޫނިއަންެއއްެގ  

   ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަށް  ރަޖިސްޓްރަރ އ ސޫލ ތައް

   )ށ(

 ެއްއވެސް މާްއދާއެއް، މި ޤާނޫނާ  ލ ެގސޫބަޔާންކ ރާ އ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި  
ފ ށ އަރާ  ދ ސްތޫރާއި  ޔޫނިއަންެގނ ވަތަ   އެ  މިންވަރެއް   ފ ށ އަރާނަމަ، 

 ބާޠިލ ވާނެެއވެ.  

   )ނ(

 ިގނަ  އެއަށްވ ރެ)ދޭއް( ނ ވަތަ    2ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  
ރަޖިސްޓަރީކ ރަން  ޮގތ ަގއި  ޔޫނިއަންެއްއެގ ޓްރޭޑް އެއް ޔޫނިއަންއެއް ޓްރޭޑް

ހިނދެއްަގިއ،   ނިސްބަތްވާ  ބޭނ ންވެއްޖެ  ޔޫނިއަންތަކަށް  ރ ންެގ މެންބައެ 

   މާއެކ ، ެއކަމަށް ރަޖިސްޓްރަރ އަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެެވ. ރ ހ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ    .44 )ހ(
ޔޫނިއަންތަކެއް   ޓްރޭޑް 

   އެއްކޮށްލ ން  

ށް ހ ށަހެޅޭ ހ ށަހެޅ މަކާއި ެއއްޮގތަށް،  އަރަޖިސްޓްރަރމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން  
 ރަޖިސްޓްރަރ މަށް  ެއއްކ ރ   ޔޫނިއަންެއއް ޓްރޭޑް  ިގނަ ެއއަށްވ ރެ ނ ވަތަ )ދޭއް(  2

ހަދައިފިނަމަ،   ޤާނޫނ ެގ  ދެކޮޅ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    37މި  ާމއްދާަގިއ  ވަނަ 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް  ޙައްޤ   އެޕީލްކ ރ މ ެގ  މިނިސްޓަރއަށް  ޮގތ ެގމަތިން 

 އެދ ނ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ.  

   (ނ)

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ   ެއއްކ ރ މ ަގިއ  ޔޫނިއަންއެއް  ޓްރޭޑް  ދެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
އިޖ ރާޢަތ ތައް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި ގ ޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް 

 ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއ ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.   ރަޖިސްޓްރަރ

   (ށ)
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ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  ނަމި  ޔޫނިއަންއެްއެގ  ޓްރޭޑް  މަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ 
 ރ ންެގ އަޢ ލަބިއްޔަތ ންނެވެ. މެންބަބަދަލ ެގނެވޭނީ އެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެއއްެގ 

ޔޫނިއަންގެ    .45 )ހ( ޓްރޭޑް 
 ނަމަށް ބަދަލ ގެނައ ން 

ެގންނަ ބަދަލ ތައް ެއ  ނަމަށް  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ  
ނިންމާތާ   ތެރޭަގއި    15ނިންމ މެއް  ދ ވަހ ެގ  ށް އަރަޖިސްޓްރަރ)ފަނަރަ( 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

   )ށ(

ށް އަރަޖިސްޓްރަރބަދަލ ކޮށްދިނ މަށް އެދި    މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ނަން
ޔޫނިއަން ހ ށަހަޅާއިރ ،   އިންސައްތަ(    %15ރ ންެގ  މެންބަެގ  ޓްރޭޑް  )ފަނަރަ 

 ސޮއި އޮންނަންާވނެއެވެ.  ރ ންެގ މެންބަ

   (ނ)

އެދި   ބަދަލ ކޮށްދިނ މަށް  ނަން  ދަށ ން  މައްދާެގ   ނަމަކީ،  ޅާހ ށަހަމި 
 ނަމާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ޔޫނިއަންެއއް ޓްރޭޑް އެހެން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 އާންމ ންނަށް  އެ ނަން އެްއޮގތްވ މ ެގ ސަބަބ ން،   ނ ވަތަ  ނަމަ، ނަމެއް  އެްއޮގތް
ށް  އަރަޖިސްޓްރަރއޮޅިދާނެކަމަށް   ެމންބަރ ންނަށް   ޔޫނިއަންެގ ޓްރޭޑް ނ ވަތަ

ށް އަރަޖިސްޓްރަރށް ނ ދިނ މ ެގ ބާރ   ރަޖިސްޓަރީކޮ ނަން ަގބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، އެ
 ލިބިެގންެވއެވެ.  

   (ރ)

( މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރމި  ަގއި  ައދި  (   ނޫނ ގައިޤާ މި ސަބަބެއްނެތި 

ޝަރ ތ ތައް  ށް އަރަޖިސްޓްރަރ ފ ރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
ފަދަިއން  ،ފެނިއްޖެނަމަ އެދިފައިވާ  ޔޫނިއަންއިން  ނަން   ޓްރޭޑް  އައ  

ޚ ަގއި އެކަން އެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންައކަށް  ރަޖިސްޓަރީކ ރާ ތާރީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް،
 އަންަގންވާނެެއވެ.  

   (ބ)

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެްއވެސް ސަބަބަކާއި ހ ރެ   މި މާއްދާެގ )ހ( 
އަދާކ ރަންޖެހޭ  ޔޫނިއަންިއން  އެ  ބަދަލަކީ،  ެގންނަ  ނަމަށް  ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް 
ނ ވަތަ   ވާޖިބަކަށް  ނ ވަތަ  ޒިންމާއަކަށް  ެއްއވެސް  އަދާކ ރ މ ންދިޔަ  ނ ވަތަ 

ތަ  ޔޫނިއަންެގ ކްރެޑިޓަރ ންެގ ޙައްޤަށް  ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭ އެްއވެސް ކަމަކަށް ނ ވަ
  އ ނިކަމެއް އަންނާނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. 

   (ޅ)
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ބަދަލ ކ ރ މަކ ން، ޔޫނިއަންެއއްެގ   ޓްރޭޑް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ޓްރޭޑް ނަން 
ޓްރޭޑް     ވާޖިބަކަށް ނ ވަތަ ހަްއަގކަށް ެއއްެވސް ޔޫނިއަންގެ  ެއ  ނ ވަތަ 

ަމއްޗަށް   ޔޫނިއަންެއއްެގ  ޓްރޭޑް  އެ  ނ ވަތަ  ދަޢ ާވައކަށް  ކ ރާ  ޔޫނިއަންައކ ން 
ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ކ ރީެގ    ކ ރެވޭ ެއްއވެސް ދަޢ ާވއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

ނަމ ަގއި ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެއއްެގ މައްޗަށް ހ ށަހަޅާ ނ ވަތަ ހ ށަހެޅި ހިނަގމ ންދާ 
ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ އާ ނަމ ަގއި އެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންާއއި ދެކޮޅަށް   ،ދަޢ ވާއެއް 

 ހ ށަހަޅައި ކ ރިއަށް ެގންދެވިދާނެއެވެ.     

   )ކ( 

އެްއވެސް ބަދަލެއް ެގނައ މަށް   ދ ސްތޫރަށް  ޔޫނިއަންެގއެ    ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންައކ ން،
 އެ ބަދަލެއް ެގނައ މަށް  ލ ެގމަތިން  ސޫކަނޑައެޅިފަިއވާ އ ދ ސްތޫރ ަގއި    އެދޭނަމަ،
ެގނެވ ނ     ތެރޭގައި ދ ވަހ ގެ   )ފަނަރަ(  15ފަރާތ ން ނިންމާތާ ިގނަވެެގން    ޔޫނިއަން
ޔޫނިއަން ބަދަލ  ެގނައ މަށް    ދ ސްތޫރ އާ  ޔޫނިއަންެގ  އެނޭގނެ ޮގތަށް،  ބަދަލ   

 .ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެށް އަރަޖިސްޓްރަރ ކާއެކ  އިން ނިންމި ނިންމ މ ެގ ކޮޕީއަ

ޔޫނިއަންގެ    .46 )ހ( ޓޭރޭޑް 
ދ ސްތޫރަށް  

 ބަދަލ ގެނައ ން  

ޮގތ ެގމަތިން،    )ހ(މި މާއްދާެގ   އާ  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ  ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ބަދަލ ތަކައަރަޖިސްޓްރަރ  ދ ސްތޫރ  ހ ށަހަޅާ  އެ  ހ ށަހެޅ މ ން،  ޓްރޭޑް  ކީ  ށް 

މަޤްޞަދާއި   ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ަވތަ  މަޤްޞަދ   އަސާސާިއ  ޔޫނިއަންެގ 

ބަދަލެއްނަމަފ ށ އެރ މެއް ފަދައިންނ ވާ  އެދ ނ   އިން  ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް  އާ    ، 
 .ލިޔ މ ން އަންަގންވާނެެއވެ  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަކަށް ެއ    ބަލައިެގންފިކަން    ދ ސްތޫރ 

   )ށ(

ޮގތ ެގމަތިން،  )ހ(މާއްދާެގ  މި   އާ    ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ  ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ބަދަލ ތަކައަރަޖިސްޓްރަރ  ދ ސްތޫރ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހ ށަހެޅ މ ން،  މި ށް  ކީ 

ށް  އަރަޖިސްޓްރަރޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދާއި އަސާސާއި ޚިލާފ  ބަދަލ ތަކެްއ ކަމ ަގިއ  
އަންާގ   ށްއަރަޖިސްޓްރަރބަދަލ  ެގނައިކަން    ދ ސްތޫރަށްޔޫނިއަންެގ   ފެންނަނަމަ،

ފެށިެގން   ތެރޭަގިއ،(  ފަނަރަ)  15ތާރީޚ ން  ޔޫނިއަންެގ   ދ ވަހ ެގ  ޓްރޭޑް 
 އަންަގންނާއެވެ. ެއކ  ސަބަބާދ ސްތޫރަށް ެގނައި ބަދަލ  ބަލައިަގނެވެން ނެތްކަން 

   )ނ(
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( މާއްދާެގ  ޔޫނިއަންެގ  ނމި  ޓްރޭޑް  ޮގތ ެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި   )
  ރަޖިސްޓްރަރ ދ ސްތޫރަށް ެގންނަ ބަދަލަކީ މި ޤާނޫނ  ހ އްދަނ ކ ރާ ބަދަލެއްކަމަށް  

އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އަންަގިއފިނަމަ، އެ އެންގ ން އަންާގ ދ ވަހ ން ފެށިެގން  
ދ ސްތޫރަ  15 ޔޫނިއަންެގ  ތެރަޭގއި  ދ ވަހ ެގ  ހ ށަހެޅި  )ފަނަރަ(  ެގންނަން  ށް 

ށް އަންަގންވާނެެއވެ.  އަރަޖިސްޓްރަރ ބަދަލާމެދ  ޔޫނިއަން އިން ނިންމި ޮގތެއް  
ޔޫނިއަން   ރަޖިސްޓްރަރއަދި   ޓްރޭޑް  ނ ކ ރާ    އޮފް  ހ އްދަ  ބަދަލަކީ  އެ 

އެ   އެންގ މ ންވެސް،  ެގ ރަޖިސްޓްރަރޔޫނިއަންއަކ ން  ޓްރޭޑް  ބަދަލެއްކަމަށް 
އެްއޮގތަށްެގ  ދ ސްތޫރަށް   ހ އްދައެއްނެތި، ބަދަލާއި  ޢަމަލ ކ ރަން   ނެވ ނ  

ޤާނޫނ ެގ   މި  ޔޫނިއަންެގ  35 ފަށައިފިނަމަ  ޓްރޭޑް  އެ  މަތިން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ސެޓްފިކެޓް  ރޭރަޖިސްޓް ބާރ   ޝަން  އަށް ރަޖިސްޓްރަރބާޠިލްކ ރ މ ެގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

   )ރ(

ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ ، އެ ދ ސްތޫރ ތަކާއި އ ޞޫލަށް    ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ
ތާރީޚ  ެގނެވ ނ   އެނޭގޮގތަށް   ބަދަލެއް  ޔޫނިއަންތަކ ން  ސާފ ކޮށް  ޓްރޭޑް 

ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ ޔޫނިއަންެގ  .ރެކޯޑ ކޮށް  ބޭނ މަށް  މައްދާެގ  މި    އަދި 
އ ޞޫލ ތަށް އާ   ދ ސްތޫރާއި  ބަލާނީ،  ކަމ ަގިއ  ތާރީޚ    ދ ސްތޫރ   ބަދަލ ކ ރި 

ލިޔ މ ން އަންާގ   ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަށް ެގ ފަރާތ ންރަޖިސްޓްރަރ  ށްމަބަލައިެގންފިކަ
 .ތާރީޚެވެ

   )ބ(

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ދ ސްތޫރަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ެގނެވި، އެ ެގނެވ ނ  ބަދަލ   
އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ބަލައިެގންފިނަމަ، ޔޫނިއަންެގ ދ ސްތޫރަށް   ރަޖިސްޓްރަރ

އާއްމ    ބަދަލ   އަެމންބަެގނެވ ނ   ެއއްޮގތަށް  ރ ންނަށް  އެބަދަލާއި  ންަގިއ، 
ެގންދާކަން ކ ރިއަށް  ހިންގ ން  ހިންާގ    ޔޫނިއަންެގ  ޔޫނިއަންެގ  ކަށަވަރ ކ ރ މަކީ 

 ޒިންމާެއކެވެ.  ެގކޮމިޓީ

   )ޅ(

ޮގތ ެގމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ދ ސްތޫރ ަގއި  ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް  ޤާނޫނ ން ،  އެ  މި 
ބާވަތ ެގއިސްތިސްނާނ ކ ރާ ނ ވަތަ  ދާއިރާ  ތަމްސީލ ކ ރާ  ޔޫނިއަން  އެ  ކޮންެމ    ، 

 ފަރާތަކަށްމެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ މެންބަރަކަށް ވ މ ެގ ފ ރ ސަތ  އޮންނާނެއެވެ.  

ޔޫނިއަންގެ    .47 ޓްރޭޑް 
 މެންބަރަކަށްވ ން 
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)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ( އިން ކަނޑައަޅާ އ ޞޫލ ެގ    2008/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ   
އަހަރ ން މަތީގެ   16އަދާކ ރަމ ންދާ  މަތިން ބެލެނެވެރިޔާެގ ހ އްދަާއއެކ ، ވަޒީފާ  

ލިޔ މަކާެއކ ، ޓްރޭޑް   މ ެގކޮންމެ ކ އްޖަކަށް، ބެލެނެވެރިޔާެގ އިޢ ތިރާޒެއް ނެތްކަ
 ރެއްެގ ޮގތ ަގިއ ރަޖިސްޓަރީވެވިދާނެެއވެ. މެންބަޔޫނިއަން 

ޓްރޭޑް    .48 )ހ( ކ ޑަކ ދިން 
ރެއްގެ  މެންބަ ޔޫނިއަންގެ  
ގޮތ ގައި  

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން 

ޓްރޭޑް  ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ އްަގއި  އެހެން 
އަހަރ ން މަތީެގ ކޮންމެ ކ އްޖަކަށް އެ ޔޫނިއަންެގ    16ޔޫނިއަންަގއި ރަޖިސްޓަރީވާ  

 އްޤ ތަކ ެގ ބޭނ ންހިފ މާއި، މި ޤާނޫނ އިން ޙަމެންބަރ ންނަށް ލިބިެގންވާ އެންމެހާ  
އެންމެހާ   ނަމަވެސް،  ލިއްބައިދޭ  ލިބިެގންެވެއވެ.  ރައްކާތެރިކަެމއް 

ނ ވަތަ   އެްގޒެކެޓިވް މެންބަރަކަށް   ޔޫނިއަންއެްއެގ ޓްރޭޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
 ނ ވެވޭނެއެވެ.   ޓްރަސްޓީއަކަށް

   )ށ(

މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށް ވީނަމަެވސް، މީލާދީ ޮގތ ން 
އްޖަކ  މި ޤާނޫނ އިން ބާރ ލިބެިގން ޔޫނިއަނ ން  އަހަރ  ނ ވާ އެްއވެސް ކ    18

ހިންާގ އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަަވޅ ތަކ ަގއި ބައިވެރިކ ރ މަކީ މި ޤާނޫނ  ހ އްދަކ ރާ 
ކަމެއްނޫނެވެ. ނަަމވެސް، މި ޤާނޫނ ން ލިބިދޭ ޙައްޤ ތައް ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މ ެގ  

 ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް  ޮގތ ން، ޔޫނިއަންެގ ފަރާތ ން އެ ކ އްޖަކ  ތަމްސީލ ކ ރ ން މި

 ނާޅައެވެ.  

   )ނ(

، ސިވިލް ސަރިވސް އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ 
މ ވަްއޒަފަކަށް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެްއެގ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ، ެއ ޔޫނިއަންައކީ އެމ ވަްއޒަފ   

މ ަވްއޒަފ ންނަށް އެކަނި ބަިއވެރިވެޭވޮގތަށް އ ފައްދާފައިވާ ޓްރޭޑް    މަސައްކަތްކ ރާ ވ ޒާރާެގ
 އްނަމަެއވެ.  ޔޫނިއަންއެ 

 

ސަރވިސްގެ     .49 ސިވިލް 
ޓްރޭޑް  ވަ މ   އްޒަފ ން 

ޔޫނިއަންގެ މެންބަރ ންގެ  
ގޮތ ގައި  

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން 

ހިނދަކ ،   ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  އެހެން 
އ ފެދިެގން   ނ ވަތަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤަރާރަކ ން  ޤާނޫނަކ ން  މަޖްލީހ ން ފާސްކ ރާ
ބޯޑ ތަކާ  އިދާރާތަކ ގައިއަންނަ  ޔޫނިއަންެގ   ަވޒީފާއަދާކ ރާ  އި  ޓްރޭޑް  ފަރާތްތަކަށް 

ނ ވަތަ    ޤާނޫނަކ ން   .50
ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ  
ބާރ ލިބިގެން     ޤަރާރަކ ން 
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ޮގ މެންބަރ ކަން މެންބަރެއްެގ  ެއފަރާތްތަކ ެގ  އަދި  ރަޖިސްޓަރީވެވޭނީ،  ތ ަގއި 
ބޯޑެްއެގ   ނ ވަތަ  އިދާރާއެްއެގ  އެ  ހަމަެއކަނި  ޔޫނިއަންއަކީ  ޓްރޭޑް  އެ  ަގބޫލ ކ ރެވޭނީ، 
ެއކަނި  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ބޯޑ ެގ  ނ ވަތަ  އިދާރާ  އެ  ައދި  ނިސްބަތްވާ  މެންބަރ ންނަށް 

 ޑް ޔޫނިއަންައކަށްވާނަެމއެވެ.  ބައިވެރިެވވޭޮގތަށް އ ފައްދާފަިއވާ ޓްރޭ

 

އ ފައްދާފައިވާ ބޯޑ ތަކާއި  
އިދާރާތަކ ގައި  

ވަޒީފާއަދާކ ރާ ފަރާތްތައް  
ޔޫނިއަންގެ   ޓްރޭޑް 
ގޮތ ގައި   މެންބަރެއްގެ 

 ރަޖިސްޓަރީވ ން 

ޓްރޭޑް   ކޮންމެ  ހިންާގ  ރާއްޖޭަގއި  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ޮގތ ެގމަތިން ެއ ޔޫނިއަންެގ   ދ ސްތޫރާއި ެއްއޮގތްވާޔޫނިއަންެއއްަގިއވެސް އެ ޔޫނިއަންެގ  

ނަންބަރ  މެންބަރ ކަން ކާޑ   ައިއޑެންޓިޓީ  ެއޑްރެހާއި  ނަމާއި  ފަރާތްތަކ ެގ   ލިބިފައިވާ 
 .އޮންނަންވާނެެއވެ ރަޖިސްޓަރީއެއް މެންބަރ ންެގއެނޭގނެހެން 

ޔޫނިއަންގެ    .51 ޓްރޭޑް 
މެންބަރ ންގެ  
 ރަޖިސްޓަރީ 

ޔޫނިއަން ހޮވާ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް    ޓްރޭޑް  ފަރާތ ން  ފަރާތްތަކ ެގ  ޔޫނިއަންެގ 
 ކިބަިއަގއި އަންނަނިވި ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 

ޔޫނިއަންގެ    .52 )ހ( ޓްރޭޑް 
 އޮފިސަރ ން 

ދާ ނ ޝަރ ޢީކޯޓަކ ން ސާބިތ  ދަރަންޏަކާއި ގ ޅިެގން ފައިސާ ދައްކަމ ން
 މީހެއްކަމަށް ރިކޯޑްކ ރެވިފަިއވާ މީހެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން  

(1)    

    (2) ؛ޝަރ ޢީކޯޓ ެގ ޙ ކ މަކ ން އިފްލާސްކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ނ ވ ން

    (3) ؛މީހެްއކަމ ަގއި ނ ވ ންވާ އ ފ ލިފައިވާ ޢ ޖިނާއީ ކ ށެްއެގ ދަ

ސާބިތ ކޮށްފައިާވ    5ފާއިތ ވި   ކ ށެއް  ޖިނާއީ  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ 
 ؛މީހެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން

(3)    

ޮގތ ން   ޮއފިސަރެއްެގ  ޮގތްޕެއްެގ  ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް  ނ ވަތަ  ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް 
ބަޔާންކ ރާ   ަގއި  )ހ(  ާމއްދާެގ  މި  ކިބައިން  ފަރާތެްއެގ  އަްއޔަންކޮށްފަިއވާ 
ޝަރ ޠެއް އ ނިެވއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކަށް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އޮފިސަރެއްެގ މަޤާމ ަގިއ  

 ދެމިނ ހ ރެވޭނެއެވެ.  

   (ށ)
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ޮގތ ަގިއ   އޮފިސަރ ންެގ  ެގ  ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް  އެ  ދަށ ން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި 
)ތިންބައިކ ޅަ ދެބައި( ވާންޖެހޭނީ، އެ ޔޫނިއަން   3/2އަްއޔަންކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ 

 ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.    ދާއިރާއަށްނ ވަތަ   ަވޒީފާެގ ބާވަތ ެގނިސްބަތްވާ 

   (ނ)

ްއޔަންކ ރާ އެްއވެސް އޮފިސަރަކ  ބަދަލ ވާނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އަ
ނ ވަތަ އޮފިސަރ ެގ ޒިންާމއިން ދ ރ ކ ރަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ޔޫނިއަންެގ އާއްމ   

 ރ ންނަށް އެނޭގނެފަދައިން އިއ ލާނ ކ ރަންވާނެެއވެ. މެންބަ

   (ރ)

މި ޤާނޫނ އިން ލިބިދޭ ތަރަހައިެގ ތެރެއިން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ފަރާތ ން ޔޫނިއަންެގ  
ރ ން ތަމްޞީލ ކ ރ މަށް 'ކަލެކްޓިވް ެއްގރީމަންޓް' ތަކ ަގއި އާިއ 'ކަލެކްޓިވް މެންބަ

ބާރގެއިންގ' ތަކ ަގއި ބަިއވެރިވެ، ޔޫނިއަން ތަމްޞީލ ކ ރާ ޮއފިސަރ ން ނިންމާ  
ރ ންެގ މެންބަނ ެގ ބޭނ މަށް އެ ޔޫނިއަންެގ ހ ރިހާ  ނިންމ ންތައްކަކީ  މި ޤާނޫ

 ލަންވާނެެއވެ.  ބަނިންމ ން ކަމ ަގއި 

އޮފިސަރ ން    .53 )ހ( ޔޫނިއަން 
ނިންމ ން   ނިންމާ 
އާންމ    ޔޫނިއަންގެ 

   ރ ން ބަދެވ ން  މެންބަ 

 އެްއވެސް  ރިޒޮލިއ ޝަނެއްެގ   ނ ވަތަ އ ސޫލެއް އެްއވެސް  ޔޫނިއަންެއްއެގ ޓްރޭޑް
މާއްދާއެްއ، މި މާއްދާެގ )ހ( ާއއި ތައާރ ޒ ވާނަމަ، އެ މިންވަރަކަށް އެ މާއްދާއެްއ  

 ބާތިލ ވާނެެއވެ. 

   )ށ(

ޓްރޭޑް   ޮގތ ެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފަިއވަ  ަގާވއިދ ަގއި  ހިންާގ  ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް 

ޔޫނިއަނ  ބޭނ މަށް  ހިންގ މ ެގ  ެއކައ ންޓ ން ޔޫނިއަން  ޚަރަދ ކ ރާޮގތަށް   ެގ 
 ްއޒަފ ން އަްއޔަންކ ރެވިދާނެއެވެ.  ވަމ 

ޔޫނިއަންގެ    .54 )ހ( ޓްރޭޑް 
 މ ވައްޒަފ ން 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންަގއި މަސަްއކަތްކ ރ މަށް އައްޔަންކ ރާ  
ޙ ކ މް   ހިނދެއްަގއި،  ސާބިތ ވެއްޖެ  ކ ށެއް  ޖިނާީއ  މަްއޗަށް  ފަރާތްތެއްެގ 
ޒިންމާތަކާިއ   އައި  އަދާކ ރަމ ން  ފަރާތ ން  އެ  ހަމަޔަށް  ނިމ މާއި  ތަންފީޛ ކޮށް 

 ރަންވާނެެއވެ.  މަސްޢޫލިއްޔަތ ތަކ ން އެފަރާތް ވަކިކ 

   )ށ(

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އަކ ން، ތިރީަގއި  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އ ސޫލާއި    ޔޫނިއަންެގން ނިންމަންވާނީ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަ

ސިއްރ   މެންބަ   (ހ) ރ ންގެ 
 ވޯޓް 
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ކ ން ޔޫނިއަންެގ ޖ މްލަ ސިއްރ ވޯޓަރ ންެގ  މެންބަބާއްވާ  އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން  
 ރ ންެގ އަޢ ލަބިއްޔަތ ންނެވެ. މެންބަ

 އޮފިސަރ ން  ޮގތ ެގމަތިން ެއއްޮގތްވާ އ ސޫލާ ޔޫނިއަންެގ
 ؛އިންތިޚާބ ކ ރ ން

(1)    

؛ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއިން އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅެްއ ކ ރިއަށް ެގންދިއ ން
ތާޢީދ ކ ރ ން؛ ބަިއވެރިވ ންނ ވަތަ   ކަމަކަށް ؛ ނ ވަތަ  އެފަދަ  ނ ވަތަ 

 ؛ނ ވަތަ ެއއްބާރ ލ ންދިނ ން؛ ޚަރަދ ކ ރ ން

(2)    

    (4) ؛ނެގ ން (levyއަެގއް/ފީެއއް )

    (5) ؛އ ވާލ ން  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން

    (6) ؛ެގނައ ން ދ ސްތޫރަށް އިޞްލާޙ  ޔޫނިއަންެގ ޓްރޭޑް

 އެންޭގޖްމަންޓްތައް ނ ވަތަ އެްއކޮށްލ ން، ޔޫނިއަންއަކާއި ޓްރޭޑް އެހެން
 ؛ބަދަލ ކ ރ ން ޔޫނިއަންއަކަށް ޓްރޭޑް އެހެން

(7)    

ތަކ ެގ ހިންގ މާއި  ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  
ނަަގންޖެހޭ ކަންކަމ ަގއި  ޮގތ ެގ   ގ ޅޭ  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ގ ޅޭޮގތ ން  ވޯޓާއި  ސިއްރ  

)ހައެއް( ަމސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި    6އް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަންފަށާތާ  އ ސޫލެ

 އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އެކ ލަވާލައި ެގޒެޓްކ ރަންވާނެެއވެ.  ރަޖިސްޓްރަރ

   )ށ(

އ ސޫލާއި   ކަނޑަައޅާފައިާވ  ަގވާއިދ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ނިންމ ންތަކާއި ގ ޅޭޮގތ ން ސިއްރ ވޯޓ   
ނަންަގންޖެހޭ ކަންކަމ ަގއި ވޯޓ  ނެގ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ޞޫލ  އެ ޔޫނިއަކ ން  

 އްޞާކ ރަންވާނެެއވެ.  ޙިއި ރ ންނާމެންބައެކ ލަވާލައި ާއއްމ  

   )ނ(

ޔޫނިއަންެގ  އ ވާލ މަ ޔޫނިއަންެއއް ޓްރޭޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓްރޭޑް  އެ  ށް 
ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ،  މެންބަ ސެކްރެޓަރީ  ރ ން  ޔޫނިއަންެގ   ހިމެނޭޮގތ ން  ޓްރޭޑް 

 އ ވާލ މ ގެ ނޯޓިސް   .55 )ހ(
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އިންސައްތަ(   15% ސޮއާ  )ފަނަރަ  ޔޫނިއަން    ެއއްކޮށް މެންބަރ ންެގ  ޓްރޭޑް 
 އ ވާލާކަން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއަށް އަންަގންާވނެއެވެ. 

ނޯޓިސް   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ތާރީޚ ން  އަ ރަޖިސްޓްރަރމި  ލިބޭ  ށް 
  ރަޖިސްޓްރަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މި ނޯޓިސް އާމެދ   )ސާދަ(    14   ފެށިެގން  

 ޮގތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.  

   )ށ(

މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އ ވާލެވ ނ  ތާރީޚް ކަމ ަގއި ބަލަންވާނީ،  
ބަޔާންކ ރާ    ރަޖިސްޓްރަރ ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ޔޫނިއަން،  ޓްރޭޑް  އޮފް 

އަންާގ   އާއްމ ކޮށް  އ ވާލިކަން  ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް  އެ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ 
 އިއ ލާނ ކ ރ މ ންނެވެ.  

   )ނ(

ޓްރޭޑް ނިޔަތ ަގއި،  އޮޅ ވާލ މ ެގ  ދ ސްތޫރަށް   ޔޫނިައންެގ  މަކަރާއި 
ނޫ ލިޔ މެއް  ސައްޙަ  އެއީ  އެލިޔ ން    ންކަންބަދަލ ެގނައ މާއި،  އެިގހ ރެ 

ޔޫނިއަންެއއްެގ މެންބަރަކަށް ނ ވަތަ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެްއެގ ެމންބަރަކަށް ވ މަށް 
ަގސްދ ކ ރާ ނ ވަތަ އެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ މެންބަރަކަށް ވ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިާވ  
މި   ބޭނ ންކ ރ މަކީ  އ ފައްދައި  ލިޔ މެއް  ފަދަ  އެ  ނ ވަތަ  ދިނ ން  ފަރާތަކަށް 

ޤާނޫނ  ޤާނޫ މައްޗަށް  ފަރާތެއްެގ  ކޮށްފި  ޢަމަލެއް  މިފަދަ  މަނާކަމެކެވެ.  ނ ން 

ދަށ ން   2014/9ނަންބަރ    ެގ  ޢ ޤޫބާތ (  ޤާނޫނ ލް  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
 ދަޢ ވާއ ފ ލ މަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ގ ޅޭ    .56  ޔޫނިއަންއާ  ޓްރޭޑް 
މަޢ ލޫމާތ    ނ ރަނގަޅ  

 ދިނ ން 

 ބާބ  ހަވަނަ  

 ފަންޑ  އަދި އެކައ ންޓްތައް 

ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  ޔޫނިއަންމި  ޓްރޭޑް  ކޮށްފައިވާ  ފަންޑ   ރަޖިސްޓަރީ  ތަކ ެގ 
 ބޭނ ންކ ރަންވަނީ އަންނަނިވި ބޭނ ންތަކަށެވެ. 

 ފަންޑ  އެޕްލައިކ ރ ން   .57 )ހ(

    (1) ؛ދިނ މަށްއިނާޔަތް މ ސާރައާއި އޮފިސަރ ންނަށް ޔޫނިއަންެގ ޓްރޭޑް
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 ހިމެނޭޮގތަށް  އޮޑިޓްކ ރ ން  ހިސާބ ތައް ފައިސާގެ  ޔޫނިއަންެގ ޓްރޭޑް
 ؛ދ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށްޚަރަ ހިނާގ ހިންގ މަށް ޔޫނިއަން ޓްރޭޑް

(2)    

މެންބަރަކ  ހިމެނޭ  ެއއްވެސް  ޔޫނިއަންެގ އެ ނ ވަތަ ޔޫނިއަންެގ ޓްރޭޑް
 ؛ތަމްސީލ ކ ރ މަށްޔޫނިއަން   ،މައްސަލަެއއްަގއި

(3)    

އިން ނ ވަތަ ޔޫނިއަން ތަމްސީލ ކ ރާ ފަރާތެއް ބާްއާވ    ޔޫނިއަން ޓްރޭޑް
 ؛ޑިސްޕިއ ޓް ސެޓްލްމަންޓެއް ބޭއްވ މަށް

(4)    

ޔޫނިއަންެގ   ސަބަބ ން، މެންބަޓްރޭޑް  ެގއްލ މ ެގ  ވަޒީފާ  ރެއްެގ 
ދަށ ން   ވެލްފެއަރ ސްކީމެއްެގ  ކަނޑައަޅާ  ެއލަވެންސެްއ  ޔޫނިއަންއިން 

 ؛ދިނ ން

(6)    

ޮގތ ަގއި،   ކަންކަމ ެގ  ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ  ފަންޑ   ޔޫނިއަން  ޓްރޭޑް 
ހެން ނިމިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅައި ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓްަގއި ޝާިއއ ކ ރާ އެހެ

 ކަންކަމަށް.

(7)    

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނ ންތައް ފިޔަވަިއ އެހެން ބޭނ މަކަށް    (ހމި މާއްދާެގ )
ޔޫނިއަންެގ   ޚަރަދ ކޮށްފިނަމަ،  ޓްރޭޑް  ކަނޑަައޅާ    ރަޖިސްޓްރަރފަންޑ ން 

އެކަން   މަތިން  ޔޫނިއަންެގ  އަރަޖިސްޓްރަރއ ޞޫލެްއެގ  ޓްރޭޑް  އެންގ މަކީ  ށް 

   ޒިންމާއެކެވެ. 

   (ށ)

ދަްއކަންޖެހޭ   ކޯޓަކ ން ޝަރ އީ ގ ޅިެގން  ޙ ކ މަކާއި  ކ ރާ  މައްޗަށް  މީހެްއެގ 
  ޖޫރިމަނާެގ ފައިސާ ދެއްކ މަށް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ފަންޑ  ބޭނ މެއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

ޔޫނިއަންގެ    .58 )ހ( ޓްރޭޑް 
ކ ރ ން   ފަންޑ ން 

 މަނާކަންކަން  

 ސިޔާސީ ނ ވަތަ ޕާޓީއަކަށް ސިޔާސީސިދާ ޮގތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާ ޮގތ ންިވޔަށް  
، ނ ވަތަ އިންތިޚާބެއްަގއި ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާޢީދ  ހޯދ މަށް ސީދާ  ބޭނ މަކަށް

ފަންޑ ން   ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް  ނަމަވެސް  ޮގތ ން  ނ ސީދާ  ނ ވަތަ  ޮގތ ން 
   ޚަރަދ ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 

   )ށ(
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ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ ދ ސްތޫރ ން ބާރ ލިބިެގން މެނ ވީ ެއއްވެސް ފަރާތެއްެގ އަތ ަގއި  
 ނ ވަތަ ބާރ ެގދަށ ަގއި ޓްރޭޑްޔޫނިއަންެގ މ ދަލެއް ބެހެއްޓައިެގން ނ ވާނެއެވެ. 

   )ނ(

ދ ސްތޫރާއި   ޓްރޭޑްޔޫނިއަންެގ  ނ ވަތަ  ބޭނ ނަމަށް  ހ އްދަނ ކ ރާ  ޤާނޫނ އިން  މި 
 ޚިލާފ  ބޭނ މަކަށް ޔޫނިއަންެގފައިސާ ޙަރަދ ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ.  

   )ރ(

ފައިސާާއއި،   ލިބޭ  ޔޫނިއަންައކަށް  އެ  ޔޫނިއަންއަކ ންވެސް،  ޓްރޭޑް  ކޮންމެ 
ދަރަންޏާއި، އެހެނިހެން  ދަލާިއ،ޚަރަދ ކ ރާ ފައިސާެގ ތަފްޞީލާއި، ޔޫނިއަންެގ މ 

ހިސާބ ތައް   އެނޭގނެހެން،  ސާފ ކޮށް  ތަފްޞީލ   ޒިންމާތަކާބެހޭ 
 .ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ

 ހިސާބ ތައް ބެލެހެއްޓ ން   .59 )ހ(

ބަޔާންކ ރާ   ަގއި  މާއްދާެގ)ހ(  ޓްރޭޑް  މި  ލިޔ ންތައް  އެކ ލެވޭ  ހިސާބ ތައް 
 ތަނ ގައި، އެ ޔޫނިއަންެގ މެންބަރަކ  އެދިއްޖެނަމަ،މަސަްއކަތް ހިންާގ   ޔޫނިއަންެގ

މެންބަރ ންނާ   ަމތިން  ޮގތެއްެގ  ވާ  ކަނޑައެޅިފަިއ  ދ ސްތޫރ ަގއި  ޔޫނިއަންެގ 
 .)ފަހެއް( އަހަރ ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށް ބަހައްޓަންވާނެެއވެ  5ޙިއްޞާ ކ ރެޭވޮގތަކަށް،  

   )ށ(

އެ ޔޫނިއަން އަށް ނިމިދިޔަ މީލާދީ އަހަރ   އަކ ންވެސް  ކޮންމެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން 
އަހަރީ ހިސާބާއި، ފައިސާ ޚަރަދ ވި ިމންވަރާއި، ލިބ ނ    ލިބ ނ  ފަންޑާއި ޚަރަދ ެގ

ޔޫނިއަންެގ   އަހަރީ މާލީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރ ކޮށް،  ހެންޢަދަދ  އެނޭގނެ ފައިސާެގ

މެ އަހަރެއްެގ   ކޮން  އެކައ ންޓްތައް އޮޑިޓްކޮށް، ޮއޑިޓްކ ރިކަމ ެގ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކ 
ރި އަހަރީ  ނިޔަލަށް،  ދ ވަހ ެގ  ފަހ   މަހ ެގ   ށްއަރަޖިސްޓްރަރ  ޕޯޓ މާރިޗ  

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ފޯޓ  ރި  އަހަރީ   .60 )ހ(

ރި އަހަރީ  ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  އެއަރެްއަގއި    ފޯޓ މި  ހ ށަހަޅާއިރ ، 
ރ ންެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް ައއި ބަދަލ ތައް އެނޭގނެހެން މެންބަޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ  

 ވަކިން ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.  

 

 )ށ(

  

ބޭނ ންކ ރިކަމ ެގ ނަހަމަޮގތ ަގއި  ފައިސާ  ޔޫނިއަންެގ    ޢަމަލެއް  ޓްރޭޑް 
 ދެމެދ   އާރ ފިޔާ    ----  ބައިވެރިވ މަށް ބަލައި އެފަރާތެްއެގ    ވެއްޖެނަމަ،ސާބިތ 

ޔޫނިއަންއެއްގެ    .61 )ހ(
މ ދާ   ފައިސާއާއި 
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އަދި އެީއ، ޔޫނިއަންެގ އޮފިސަރެއްެގ މަޤާމ ަގިއ    ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.  އަދަދަކ ން
ހ ރި ފަރާތަކ ން ކ ރި ޢަމަލެއްނަމަ، އެފަރާތެއް ޔޫނިއަންެގ އޮފިސަރެއްެގ މަޤާމ ން  

 ދ ރ ކ ރަންވާނެެއވެ.  

ހަމަގޮތ ގައި  ނަ 
 ބޭނ ންކ ރ ން 

ހ ށަހަޅާ މާލީ   ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއިން  59މި ޤާނޫނ ެގ  
 30ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ރަނަގޅ ކ ރ މަށް   ރިޕޯޓ  ފ ރިހަމަ ނޫންކަމަށް ރަޖިސްޓްރަރށް

ދ ވަހ ެގ ދިނ މަށްފަހ  )ތިރީސް(  ރިޕޯޓ  ،  މ އްދަތެއް  އަހަރީ   އިޞްލާޙ ތަކާއެކ  
ޓްރޭޑް    ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ، މ އްދަތ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި  ނ ވަތަ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ފިޔަވަޅ އެޅ މ ެގ   ޔޫނިއަންއިން އަހަރީ ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،
 އެވެ.  ށް ލިބިެގންވެ އައިޚްތިޔާރ  ރަޖިސްޓްރަރ

ރިޕޯޓް  އަހަރީ    .62
ހ ށަނާޅައިގެނ  
 ފިޔަވަޅ އެޅ ން 

ހިމަނަންޖެހޭ   އޮންނަންޖެހޭ ފޯމެޓާއި  ޕޯޓްމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ އަހަރީ ރި
ގަވާއިދ ގައި އިތ ރ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ރަޖިސްޓްރަރ   މަޢ ލޫމާތ ، 

 .ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

  

 ދެވަނަ ބައި 

 

 ވަނަ ބައި ހަތް 
 ޔ ނިޓ    އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް 

"  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، "އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓ 
ޔ ނިޓެްއ   ވަކި  ަގިއ  އޮތޯރިޓީ"  ރިލޭޝަންސް  "ލޭބަރ  ނަމ ަގއި  ެގ 

ލިބިދޭ  ޤާނޫނ ން  މި  ޔ ނިޓަކީ  މި  ޓްރޭޑް   އ ފައްދަންވާނެއެވެ.  ޙައްޤ ތައް 
ަވޒީ ފަރާތްތަކާޔޫނިއަންތަކާއި  މަސައްކަތްތެރިންނަށްފާދޭ  ކަށަވަރ ކޮށްދީ،    އި 
ބާރެގނިން ެއްއބަސްވ ންތަކަށްކަލެކްޓިވް  ޓްރައިޕާރޓައިޓް    ށްދީ، މަގ ފަހ ކޮ  ގ 
 .މަސައްކަތްކޮށްދޭ އިދާރާެއވެ     ާއއި ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހައިލޭބަރ ޑައިލޮްގ ފޯރަމް

އިންޑަސްޓްރިއަލް    .63 )ހ(
 ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓް 
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އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓަކީ  އެ ޔ ނިޓ ެގ ަމސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ 
ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ނިންމ މ ެގ ފ ރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިެގންވާ ަވކި  

 ޔ ނިޓެކެެވ. 

   )ށ(

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓ ެގ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ޤާއިމްކ ރާނީ ލޭބަރ 
ަގވާއިދ    ހިންާގނެޮގތ ެގ  ޔ ނިޓ   އެ  އަދި  އޮތޯރިޓީަގެއވެ.  ރިލޭޝަންސް 
އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  މަތިން  ލަފާެގ  މިނިސްޓަރ ެގ  އެކ ލަވާލާނީ 

 އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްއެވެ.  

   )ނ(

)ހައެއް( މަސްދ ވަހ ެގ    6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  
ތަރޭަގިއ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްެގ މަޤާމަށް 

 އައްޔަންކ ރަންވާނެެއވެ.  މިނިސްޓަރ މިހަކ  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް    .64 )ހ(
އިންޑަސްޓްރިއަލް  

 ރިލޭޝަންސް  

ރިލޭޝަން އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޮގތ ަގިއ  ޑިރެކްޓަރ  ސްެގ 
ފަރާތް   ޒިންމާތަކާއި އަްއޔަންކ ރެޭވ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ގ ޅޭޮގތ ން ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭނީ މިނިސްޓަރަށެވެ. 

   )ށ(

އިންޑަސްޓްރިއަލް ގ ޅޭޮގތ ން  ޔޫނިއަންތަކާއި  ޔ ނިޓަށް ޓްރޭޑް  ރިލޭޝަންސް   
ޝަކ ވާ ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅޭނެހެން  

 ؛ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކ ރ ން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް    .65 (ހ)
އިންޑަސްޓްރިއަލް  

ރިލޭޝަންސް  
 ލިޔަތާއި ބާރ  މަސްޢޫ 

ޝަކ ވާތައް ބެލ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކާއި ގ ޅިެގން ހ ށަހެޅޭ  
 ؛އ ޞޫލ ތައް އެކ ލ ވާލައި ާއއްމ ކ ރ ން

  )ށ(

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި  
 ؛ފިޔަވަޅ  އެޅ ން

   )ނ(

  )ނ( ؛މަގ ފަހިކޮށްދިނ ންއަށް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކަށް ކަލެކްޓިވް ބަރެގއިނިންގ
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އިންތިޒާމ ކޮށް   ފޯރަމްތައް  ލޭބަރ  ޓްރައިޕަރޓައިޓް  ލަފާެގމަތިން  މިނިސްޓަރެގ 
 ؛ބޭއްވ ން

  )ރ(

 

 

މަތިކޮށްފައިާވ   ޔ ނިޓަށް  ރިލޭޝަންސް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
 ؛ަގާވއިދ ތައް އެކ ލަވާލ ންޒިންމާތައް އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އ ޞޫލ ތަކާއި  

  )ބ(

 

 

މަޤާމަށް  ރިލޭޝަންނަސްެގ  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 
އަންނަނިވި ފަރާތަކީ  ކަމ ަގއި    ޢައްޔަންކ ރާ  ފަރާތެއް  ފ ރިހަމަާވ  ޝަރ ތ ތައް 

 ވާންވާނެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް     .66 
އިންޑަސްޓްރިއަލް  

ގެ  ރިލޭޝަންސް 
 ޝަރ ތ ތައް  

   )ހ( ؛ދިވެހި ރައްޔިތަކ  ކަމ ަގއިވ ން 

ނ ވަތަ   އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  ނ ވ ާމއި،  ކަމ ަގއި  މެންބަރެއް  ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ 
 ؛ސިޔާސީ ެއްއވެސް މަޤާމެއްަގިއ ހ ރި ފަރާތެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން

   )ށ(

އަދާކ ރާ   ަވޒީފާއެްއ  ފަރާތެއްެގ  އެހެން  ނ ވަތަ  ކަމ ަގއި  ފަރާތެއްސަރ ކާރ ެގ 
 ނ ވ ން.

   )ނ(

،  ން ހ ރ މާއެކ މ ެގ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިްއޔަތ  އ ފ ލ މަށް ބޭނ ންވާ ޤާބިލ ކަމަޤާ
  ފަރާތެއް ޑިްގރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ    މާސްޓަރސްކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ދާއިރާައކ ން  

 ؛ކަމ ަގިއވ ން

   )ރ(

( އަހަރ  ދ ވަހ ެގ މަސަްއކަތްކޮށް  ތިނެއް)  3މަދ ެވގ ން    ދާއިރާެއްއގައި  ގ ޅ ންހ ރި
 ؛ކަމ ަގިއވ ންފަރާތެއް ތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވާ 

   )ބ(

ކ ށެއް ނ ވަތަ   އިސްލާމްދީނ ަގއި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކ ށެއް ނ ވަތަ ޖިނާއީ
 ؛ކަމ ަގއިނ ވ ން  ފަރާތެއް ކ ރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތ ވެފައިވާޚިޔާނާތ ެގ ކ ށެއް  

   )ޅ(
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ހިނގައިދިޔަ    އައްޔަންކ ރ މ ެގމަޤާމަށް   އަހަރ ދ ވަހ ެގ  ތިނެއް(  )  3ކ ރިއަށް 
ޖަމްޢިއްޔާއެްއެގ ެއްއވެސް  ޔޫނިއަންެއއްެގ  ތެރޭަގއި  ޓްރޭޑް  ހިންާގ    ނ ވަތަ 

 ؛ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމ ަގއި ނ ވ ންމެންބަރަކ  ޮގތ ަގއި  ކޮމިޓީއެްއެގ

   )ކ( 

)އެކެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެްއވެސް ޖަމިޢިއްޔާެގ ނ ވަތަ    1ފާއިތ ވި  
 ؛ހ ރި ފަރާތެއްކަމ ަގިއ ނ ވ ންޓްރޭޑް ޔޫނިއަންެގ މެމްބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި 

   )އ( 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޢައްޔަނ ކ ރެވޭ    13މި ޤާނޫނ ެގ  
 )ފަހެއް( އަހަރެވެ.  5މަޤާމ ެގ މައްދަތަކީ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ެގ

ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ޑި   .67 )ހ(
އިންޑަސްޓްރިއަލް  

މަޤާމ ގެ  ގެ  ރިލޭޝަންސް 
ަގއި   މ އްދަތ   )ހ(  މާއްދާެގ  އޮތްނަމަވެސް،މި  ވަކިކ ރާ    އެހެން  ޙާލަތ ަގިއ  މަޤާމ ން 

މަޤާމަށް   ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްެގފިޔަވަިއ،  
އިތ ރ    މ އްދަތ   ަމޤާމ ެގ  މީހެއްެގ  އަހަރަށްވ ރެ  5ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ  )ފަހެއް( 

 ތެވެ.  މަށް މިޤާނޫން ހ ރަހެއްނެކ ރ  ދިގ ނޫން މ އްދަތަކަށް އިތ ރ 

  )ށ(

މި ޤާނޫނ ން މަތިކޮށްފައިާވ ޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްއަށް  
ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގިއ އެހީތެރިވެދިނ މަށް ބޭނ ންވާ ސިވިލް ސަރިވސް  

 ހަމަޖައްސަދޭންވާނެއެވެ. މ ވަްއޒަފ ން މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތ ން 

އިންޑަސްޓްރިއަލް    .68
ޔ ނިޓ ގެ    ރިލޭޝަންސް 
 މ ވައްޒަފ ން 

ޙާލަތްތަކ ަގއި   ޢައްޔަންކ ރެޭވ  އަންނަވި  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

 ަމޤާމ ން ވަކިވާނެއެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް 

ޖެނެރަލް އޮފް  ރެކްޓަރ  ޑި   .69
އިންޑަސްޓްރިއަލް  

މަޤާމ   ގެ  ރިލޭޝަންސް 
  )ހ( މ އްދަތ  ހަމަވ ން މަޤާމ ެގ ހ ސްވ ން 

   )ށ( ؛މަޤާމ ން އިސްތިއ ފާދިނ ން

   )ނ( ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެނާ އެމަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން

   )ރ( ؛އަދާކ ރ ަމށް އ ޒ ރ ވެރިވ ންއެްއވެސް ސަބަބަކާއިހ ރެ މަޤާމ ެގ މަސްއޫލ އްޔަތ   

   )ބ( ؛ޖިނާއީ ކ ށެއް ސާބިތ ން
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ކ ރެވޭ ސިޔާސީ   ާގނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން ނ ވަތަ ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން އިންތިޚާބ  
 .މަާގމަކަށް ކ ރިމަތިލ މ ން

   )ޅ(

ކިބައިަގއި ހ ރ ން މި   ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް 
 ލާޒިމްކ ރާ ޝަރ ތ ތަކ ެގ ތެރެއިން ޝަރ ތެއް އ ނިވ ން ޤާނޫނ 

   )ކ( 

ރިލޭޝަންސް   އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  އިސްތިއ ފާދޭން ޑިރެކްޓަރ 
ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ، ެއކަން ބަޔާންކޮށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިޔ މަކ ން ހ ށަހަޅައި، އެ  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް  ލިޔ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައށް ލިބ މ ން،  
 މަޤާމ ން ވަކިވީެއވެ.  ރިލޭޝަންސް

ޖެނެރަލް      .70 ޑިރެކްޓަރ 
އިންޑަސްޓްރިއަލް   އޮފް 

މަޤާމ ން  ރިލޭޝަންސް  
 އިސްތިއ ފާ ދިނ ން 

ަމޤާމ  ހ ސްވެއްޖެނަމަ، ެއ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް  
ިގނަެވެގން   ފެށިެގން  ދ ވަހ ން  ހ ސްވާ  ިމ  ތިރީސް)  30މަޤާމ   ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ   )

ޮގތ ެގމަތި މީހަކ   ޤާނޫނ ަގިއވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަޤާމަށް  އެ  ން 
 ޢައްޔަނ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ހ ސްވ މ ން    .71 މަޤާމ  
 އަލ ން ޢައްޔަންކ ރ ން 

 އައްވަނަ ބާބ  

 ކަލެކްޓިވް ބަރގެއިނިންގ އާއި ކަލެކްޓިވް އެއްބަސްވ ން 

އެ   ޔޫނިއަންއަކަށް،  ޓްރޭޑް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ޔޫނިއަންައކީ ވަކި ދާއިރާެއއް ނ ވަތަ ބާވަތެއްެގ މަސަްއކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރާ 

ަވކި ދާއިރާެއއް މެންބަރ ންނަކީ    3/2ޔޫނިއަންެއއްނަމަ، ނ ވަތަ ެއ ޔޫނިއަންެގ  
، އެ ސިނާޢަތެއްެގ ނ ވަތަ ބާވަތ ެގ  ނ ވަތަ ސިނާޢަތެއްެގ މަސައްކަތްތެރިންނަމަ

މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރ މަށް ނ ވަތަ އެ މަސައްކަތްތެރިންެގ މަންދޫބެއްެގ  
މަރ ހަލާަގިއ   ހޯދ މ ެގ  ޙައްލެއް  ލިބިދޭ  ޤާނޫނ ން  މި  ޙައިޞިްއޔަތ ން 
އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ހ އްދައަށް  ހަރަކާތްތެރިވ މ ެގ 

 ެގ ކިބައިން އެދެިވދާނެއެވެ. ރިލޭޝަންސް

މަސައްކަތްތެރިން ނ ވަތަ    .72 )ހ(
ފަރާތް   ވަޒީފާދޭ 
ތަމްސީލ ކ ރ މަށް ޓްރޭޑް  
 ޔޫނިއަންއަކ ން އެދ ން  
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މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހ އްދަ އެ ޔޫނިއަންއަކަށް ދިނ މ ެގކ ރިން، 
ބާވަތެްއެގ   ނ ވަތަ  ސިނާއަތެްއެގ  ަވކި  ޙަޤީޤަތ ަގިއވެސް  ޔޫނިއަންައކީ  އެ 
މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރާ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއްތޯ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް  

 ންކ ރަންވޭނެެއވެ.  އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔަޤީ

   )ށ(

އަދި މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ހ އްދައަށް އެ ޔޫނިއަންައކ ން އެދިފަިއވަނީ 
އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ކަމ ަގއި  ަމއްޗަށް  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ނ ރަނަގޅ  
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް އަށް އެނގިއްޖެނަމަ، އެދިފައިވާ ފަދައިން އެ  

 މްޞީލްކ ރ މ ެގ ހ އްދަދީެގން ނ ވާނެެއވެ.  ޔޫނިއަންއަށް ތަ

   )ނ(

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ެއއްެވސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންައކަށް  
ތަމްސީލ ކ ރ މ ގެ  މެމްބަރ ން  ބާވަތެްއެގ  ނ ވަތަ  ސިނާއަތެްއެގ  ވަކި 

ކަށް އެކަން  ހ އްދަދީފިނަމަ، އެ މަސަްއކަތްތެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަ
 އަންަގންވާނެެއވެ.  

   )ރ(

ޔޫނިއަންެއއް  ަވކި  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 
އިންޑަސްޓްރިއަލް   ޢައްޔަންކ ރިކަން  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތެރިން 
ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓ ެގ ފަރާތ ން ވަޒީފާދޭ ފާރާތަށް އަންގައިފިނަމަ، އެ އެންގ ން  

ިއެގނެވެން ނެތްނަމަ، އެކަން )ފަހެއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެކަން ބަލަ  5އެންިގތާ  
އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ލިޔ މ ން  ސަބަބާއެކ  

 ރިލޭޝަންސްއަށް އަންަގންވާނެއެވެ.  

   )ބ(

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަްއ ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  
ލ ކ ރަންޖެހޭ އިޖ ރާޢަތާއި އަދި  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކ ން ހ އްދަައށް އެދ މ ަގއި ޢަމަ

ދިނ މ ަގއި   ޔޫނިއަންއަކަށް  ޓްރޭޑް  ހ އްދަ  ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ  މަސައްކަތްތެރިން 
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ   ރިލޭޝަންސް  ިއންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 

)ހަެއއް( މަހ ެގ ތެރޭަގއި ޑިރެކްޓަރ    6އ ޞޫލ ތައް މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާތާ  

   )ޅ(
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އެކ ލަވާލ މަށްފަހ    ޖެނެރަލް ރިލޭޝަންސް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް 
 އްމ ކ ރަންވާނެެއވެ.  ޢާ

އެއް   ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ފަރާތް  ަވޒީފާއަދާކ ރާ  ނ ވަތަ  މަސައްކަތްތެރިން 
ޔޫނިއަންއަށް ވ ރެ ިގނަ ޔޫނިައނ ން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޙާލަތ ަގއި އަދި އެކަން  

ވަޒީ ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  ޔޫނިއަނ ން  ވަޒިފާދޭ  ތަމްސީލ ކ ރާ  ފަރާތް  ދޭ  ފާ 
މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރ މަށް އެ ަމއްސަލައާ ގ ޅިެގން    ބަލައިެގންފިނަމަ،

  މަސައްކަތްތެރިންގެ ލިބެނީ ކޮން    އްސަ ބާރ ޚާބާރގެއިން ކ ރ މަށް ލިބިފައިާވ  
އޮފް   ޔޫނިއަކަށްކަން ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އެކަން  ކަނޑައެޅ މަށްފަހ  

 އަށް އަންަގންވާނެެއވެ. އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް 

ކ ރ މަށް    .73 )ހ( ބާގެއިން 
 ލިބިދެވޭ ޚާއްސަ ބާރ   

ފަދައިން ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ފަރާތ ން މަސަްއކަތްތެރިން  މި  ެގ 
  މަސައްކަތްތެރިންގެ ލިބެނީ ކޮން    އްސަ ބާރ ޚާބާރގެއިން ކ ރ މަށް ލިބިފައިާވ  

ލިބެނީ ކޮން  ޔޫނިއަކަށްކަން   ބާރ ، އެ  ޔޫނިއަކަށްކަން އެއްބަސްވެފައި ނ ވާނަމަ
އަށް  ނިންމ މަށް   ރިލޭޝަންސް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 
 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. ލިޔ މ ން 

   )ށ(

މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ގައި ބަޔާންކ ރާ ފަދައިން)ށ(   މާއްދާެގމި 

ޑިރެކްޓަރ    އްސަ ބާރ  ލިބެނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަންޚާބާރގެއިން ކ ރ މަށް ލިބިފައިވާ  
އަންނަނިިވ   ކަނޑައެޅ މ ަގއި  ރިލޭޝަންސް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް 

ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް  ފަދައިން ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިރާރ  ޑި
 ރިލޭޝަންސްއަށް ލިބިެގންެވެއެވ. 

   (ނ)

މަސައްކަތްތެރިންެގ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް އަދި ަވޒީފާދޭ 
ޔޫނިައން ޓްރޭޑް  މަޢ ލޫމާތ     އިންފަރާތްތަކ ެގ  ހ ރި  ގ ޅ ން  ކަމާ 

 ؛ންފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އެންގ 

1. (
1
) 
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ނ ވަތަ  ރެކޯޑްތަްއ  ވަދެ،  ަވޒީފާއަދާކ ރާތަނަށް  މަސައްކަތްތެރިން 
ވޯޓެްއ   ސިއްރ   ނ ވަތަ  ފާސްކޮށް  ބަލައި  ލިޔެކިޔ މެއް  އެނޫންވެސް 

 ؛ ންނެގ 

2. (
2
) 

   

ޤާނޫނ ެގ   ފަދަިއން  72މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާްއދާަގއި  އ ފެދިފަިއާވ    ،ވަނަ 
މައްސަލައާ  މަޝްވަރާކ ރ މަށް  ޙައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަތައް  ނ ވަތަ  މައްސަލަ 
ޔޫނިއަން  ނ ވަތަ  ޔޫނިއަންތަކަށް  ނ ވަތަ  ޔޫނިއަންއަށް  ޓްރޭޑް  ގ ޅ ންހ ރި 

މައްސަލަ ނ ވަތަ  ފަރާތްތަކަށް  އައްޔަންކ ރާ  ސިދާ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  އާއި 
 ގ ޅ ންހ ރި ވަކި ވަކި ފަރާތްތަކަށް ދައ ވަތ ދެވިދާނެއެވެ.  

މަޝްވަރާކ ރ މަށް    .74 )ހ(
 ފ ރ ސަތ  ހ ޅ ވާލ ން  

މަޝްވަރާެގ ފ ރ ސަތ  ހ ޅ ވާލެވިފަިއވަނިކޮށް އަދި ދަށ ން    )ހ( ެގ  މި މާއްދާެގ
ދަނިކޮށް، ކ ރިއަށް  މަސަްއކަތްތެރިއަކ   މަޝްވަރާތައް  ނ ވަތަ    ެއއްެވސް 

އެ   ނ ވަތަ  ޔޫނިއަންައކ ން  ހޮވާފައިވާ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތެރިން 
ލިބިދޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޔޫނިއަންއަކ ން،  ތަމްސީލ ކ ރާ   މަސައްކަތްތެރިން 

އަދި ިމ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅެްއެގ ބޭނ ން ހިފަިއެގން ނ ވާނެެއވެ.    އިތ ރ 
ހ އްދަ   ދަށ ން މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރ މަށްވަނަ ާމއްދާެގ    72ނޫނ ެގ  ޤާ

ނ ވަތަ   މަސައްކަތްހ އްޓާލ ން،  ޓްރޭޑްޔޫނިއަންައކ ން  ެއއްެވސް  ހޯދާފައިވާ 

ހަޅ ތާޅ ކ ރ ން، ނ ވަތަ ލޮކްައއ ޓެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ ން ހ އްޓާލ ން 
ޢަމަ ލަސްކޮށްލ މ ެގ  މަސައްކަތް  ޢަމަލަކަށް ނ ވަތަ  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ލެއް 

 މަގ ފަހިވާފަދަ ޢަމަލެއްވެސް ހިންަގިއެގން ނ ވާނެެއވެ.  

   )ށ(

މަޝްވަރާެގ ފ ރ ސަތ  ހ ޅ ވާލެވިފަިއވަނިކޮށް އަދި ދަށ ން    )ހ( ެގ  މި މާއްދާެގ
ދަނިކޮށް ކ ރިއަށް  ފަރާތް    މަޝްވަރާތައް  ވަޒިފާދޭ  ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  ވަޒީފާދޭ 

ޔޫނިއަ ހ އްޓާންއަކ ން  ތަމްސީލ ކ ރާ  ނ ވަތަ  މަސައްކަތް  އަމ ރެއް  ލ މ ެގ 
 މަސަްއކަތްތެރިން މަސައްކަތ ން ވަކިކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ.  މައްސަލައާ ގ ޅ ންހ ރި  

    (ނ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް މި މާްއދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި  
 ނ ހިމެނޭނެއެވެ. 

   )ރ(
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އަޚްލާޤީ މައްސަލަައކާ ގ ޅިެގން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަނޫނ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއާވ  
 ؛ޮގތ ެގމަތިން މ ަވއްޒަފަކ  ަވޒީފާއިން ވަކިކ ރ ން

(1)    

ވަޒީފާއިން ަވކިކ ރި ސަބަބަކީ ވަޒީފާއިން މ ސްކ ޅި ކ ރ ން ކަމ ަގިއވ ން 
 ޕްރޮބޭޝަން   ަވޒީފާެގ އެއްބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ ން ނ ވަތަނ ވަތަ  

މ ވަްއޒަފަށް މައްސަލައަކާ ގ ޅިެގން    ނ ވަތަ ސިއްޙީއިން ފާސްނ ވ ން  
 ؛ކ ރ މަށް ނ ކ ޅެދ ން ކަމ ަގިއވ ންވަޒީފާއަދާ

(3)    

އ ފިދިފައިާވ   މެދ ަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ  ވަޒިފާދޭ  ފަރާތްތަކާއި  ވަޒީފާއަދާކ ރާ 
ގ ޅިެގން  ބާގެއިނިންގ  މައްސަލައާ  ކަލެކްޓިވް  އެއްބަސްވ މަށް ،  ތެރެިއން 

ވަޒީފާއަދާކ ރާ ފަރާތްތަކާއި  ވާޞިލ ވ މަށް ބޭނ ންވާނަމަ، ެއފަދައިން އެދޭ ފަރާތް  
އެދެފަރާތް   ނ ވަތަ  ފަރާތްތ ން  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ  ވަޒިފާދޭ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް 

 ދައ ވަތ  ދޭންާވނެއެވެ.   ތަކަށް ކަލެކްޓިވް ބާެގއިނިންގ އަށްޔޫނިއަން

 ކަލެކްޓިވް ބާގެއިނިންގ   .75 )ހ(

  އެއްބަސްވ މ ެގމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ދަޢ ވަތ  ދޭންވާނީ ލިޔ މ ން،  
ތިރީަގިއ   ޕްރޮޕޯސަލްއެްއަގއި  އެއްބަސްވ މ ެގ  ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ.  ޕްރޮޕޯސަލް 
ނ ވަތަ   ކަމެއް  ެއްއ  ކޮންމެވެސް  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 އެއަށްވ ރެ ިގނަ ކަެމއް ހިމެނިދާނެއެވެ. 

   )ށ(

ނ ވަތަ  ޙާކ ރާތަނ ެގ  މަސައްކަތް ޝަރ ތ ތަށް ވަޒީފާެގ  ޖ މްލަކޮށް  ލަތ  
 އަދި/ނ ވަތަ ؛ ކަނޑައެޅ ން 

1.    

ގ ޅ ން  އޮންނަ  ދެމެދ  ފަރާތާ ވަޒީފާއަދާކ ރާ ވަޒީފާދޭފަރާތާއި
 ނ ވަތަ /އަދި ؛ރެގިއ ލޭޓްކ ރ ން

2.    

ޚާއްސަ   ރިލޭޝަންސްެގ  ިއންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 
( ެގ   )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ދަށ ން،  )1ހ އްދައިެގ  އަދި  ވަނަ 2(   )

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތަކ ެގ އިތ ރ ން ވަޒީފާއާ ގ ޅ ންހ ރި 
 ؛ މައްސަލަެއއް ޙައްލ ކ ރ މަށް ޝަރ ޠ ތަކެއް ކަނޑައެޅ ން 

3.    
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 މަސައްކަތްތެރިންެގ ެއްއވެސް ނަމަވެސް، އޮތް އެހެން  ( ގައިށމާއްދާެގ )މި  
ކަލެކްޓިްވ   އެއްބަސްވ މަކަށް  ޔޫނިއަންައކ ން  މެދ ވެރިކޮށް  ބާެގއިނިންގ 

އެދި   ޙައްޤެ   ހ ށަހަޅާ ވާޞިލްވ މަށް  ފަރ ދ ންެގ  ވަކި   އްޕްރޮޕޯސަލްއެްއަގއި 
ނ ވަތަ މަންފާއެއް ޙާޞިލްކ ރ މާއި ގ ޅޭ ާމްއދާއެއް ހިމަނަިއެގން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  

  ނ ވާނެެއވެ. 

   )ނ(

ވަ މަތިން  ޮގތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޒީފާދޭފަރާތް، މި 
އަކަށް  ވަޒީފާދޭފަރާތްތަކ ެގ  ޔޫނިއަން  މަސަްއކަތްތެރިންެގ   ނ ވަތަ  ޔޫނިއަން 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ލިބ ނ   ދަޢ ވަތ   ގ ޅިެގން،  ދަޢ ވަތަކާިއ  ލިބޭ    14އަކަށް 
ދަޢ ވަތ   މާމެދ  ނިންމާ ޮގތެއް ބޫލ ކ ރ ޤަ ދައ ވަތ  އެ  )ސާދަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައި

 ފޮނ ވިފަރާތަށް ލިޔ މ ން އަންަގންވާނެެއވެ.  

   )ރ(

 ދަޢ ވަތ   އެ ފޮނ ވ މަށްފަހ ދަޢ ވަތ    ފެށ މަށް ބާެގއިނިންގ ކަލެކްޓިވް 
  )ތިރީސް(   30 ފެށިެގން ތާރީޚ ން  ލިބޭ ޖަވާބ  އަންަގއިދޭ ޤަބޫލ ކޮށްފައިާވކަން
ތެރޭަގއި މަޝްވަރާތައް  ބާގެއިނިންގ  ކަލެކްޓިވް    ދ ވަހ ެގ  ގ ޅ ންހ ރި    ާއއި 
 ފައްޓަންވާނެެއވެ.  

   )ބ(

 ަގބޫލ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ، ދަޢ ވަތ    ދެވިފައިވާ ފެށ މަށް ބާގެއިނިންގ  ކަލެކްޓިވް

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ދަޢ ވަތާިއ ގ ޅިެގން ޖަވާބެއް    14ނ ވަތަ ދަޢ ވަތ  ފޮނ ވާތާ  
ން ފެށިެގން  ޚ ބޫލ ކޮށް ޖަވާބ  ލިބޭ ތާރީޤަނ ވަތަ ދަޢ ވަތ     ،ލިބިފައި ނ ވާނަމަ

ބާެގއިނިންގ    30 ކަލެކްޓިވް  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  ގ ޅ ންހ ރި )ތިރީސް(  އާއި 
އެ ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ މީޑިއޭޓަރެްއެގ ޮގތ ަގއި  ޝްވަރާތައް ފައްޓާފައިނ ވާނަމަ،  މަ

ފަރާތެއްެގ   ތިންވަނަ  ގ ޅ މެއްނެތް  މައްސަލައާ  ނ ވަތަ  މަސައްކަތްކޮށްދިނ މަށް 
ކ ރިއަށް   މަޝްވަރާތައް  ެގ  ބާގެއިނިންގ  ކަލެކްޓިްވ  އެހީތެރިކަމާއެކ  

އެހީތެރިވެދިނ މަށް ބަިއވެރިާވ  އެ  ެގންޮގސްދިނ މ ަގއި  މަޝްވަރާަގއި  ދި 
 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.   އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓަށް ފަރާތްތަކ ން

   )ޅ(
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ބާރ ލިބިެގން   ޤާނޫނ އިން  ވާޞިލްެވވޭމި  އިން  ބާެގއިނިންގ    ކަލެކްޓިވް 
  އެއްބަސްވ މ ަގއި ބަިއވެރިވި ލިޔ މ ން އަދި އެ   އޮންނަންވާނީ  ންތައްއެއްބަސްވ 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  ައދި    ފަރާތްތައް ސޮއިކޮށްފަެއވެ.
ަގާވއިދ ަގއި   އެކ ލަވާލާ  ރިލޭޝަންސް  މިފަދަ އިންޑަސްޓްރިއަލް 

ޝަރ ޠ ތަ ހ ންނަންޖެހޭ  ބައިތަްއ  އެއްބަސްވ މެްއަގިއ  ހިމަނަންވާ  ކާއި، 
 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  

  އިންޑަސްޓްރިއަލް   .76 )ހ(
 އެއްބަސްވ ން 

ބަިއވެރިންނަށް  މަޝްވަރާެގ  ަމޝްވަރާތަކ ަގިއ  ބަެގއިނިންގ  ކަލެކްޓިްވ 
ކޮންސިލިއޭޝަން  އެއްބަސްނ ވެިވއްޖެނަމަ،  ނ ކ ތާއަކާމެދ ،  އެއްބަސްވ މ ެގ 

އެދިއޮފިސަރަ ެގންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  މަޝްވަރާތަްއ  އިންޑަސްޓްރިއަލް   ކާެއކ  
ޔ ނިޓަށް ހ ށަހެޅ މެއް   ވެ.ހ ށަހެޅިދާނެއެ  ރިލޭޝަންސް  މިފަދަ  އަދި 

މަޝްވަރާ  އެ  ލިބިއްޖެނަމަ،  ޔ ނިޓަށް  ރިލޭޝަންސް  އިންޑަސްޓްރިއަލް 
އޮފިސަރެއް   ކޮންސިލިއޭޝަން  ބައިވެރިާވނެ    ޑިރެކްޓަރބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި 

ހަމަޖައްސައި،   ރިލޭޝަންސް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ެއކަން ޖެނެރަލް 
   ންވާނެއެވެ.އަންަގމަޝްވަރާެގ ބައިވެރިންެގ 

   )ށ(

ވަޒީފާ    އެއްބަސްވ މ ަގއި ހިމެނޭ ޝަރ ޠ ތަކަކީ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ

ނ ވަތަ   ފައިދާނ ކ ރާނެ  މ ަވއްޒަފަށް  އަސާސީ  އަދާކ ރާ  ޤާނޫނ ެގ  ވަޒީފާއާބެހޭ 
މާއްދާތަކާއި ފ ށޫއަރާ، ނ ވަތަ އެއީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޚިލާފ  ޝަރ ޠެއްނަމަ، 

ލ ވާނެެއވެ. އަދި  ޠިބާވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޚިލާފ ވާ މިންވަރަށް އެ ޝަރ ޠެއް  
ގ ޅިެގން   އެކަމާއި  ކ ރިން  ހިާގނީ  މަްއޗަށް  ޢަމަލ ކ ރެވ މ ންދިޔަ އެކަމެްއެގ 

 އ ޞޫލެވެ.  

އެއްބަސްވ ން    .77 )ނ( ކަލެކްޓިވް 
އެއްބަސްވ މ ގެ   ނ ވަތަ 

 ބައެއް ބާޠިލްވ ން  

 ވަނަ މާއްދާދައި ބަޔާންކ ރާފަދަ އެއްބަސްވ މެއް ހަދައފިނަމަ،   76މި ޤާނޫނ ެގ  
ސޮިއކ ރާ  އެއްބަސްވ  ފެށިެގންޚ ތާރީމ ަގއި  ދ ވަހ ެގ  )އެކާވީސް(    21 ން 
އެދި    ،ތެރޭަގއި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަށް  އެއްބަސްވ ން  ބަރ ން  ންމެ  އެ 

ކޮޕީެއއް،  ސޮއިކޮށްފަިއވާ   އޮފް އެއްބަސްވ މ ެގ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 
   އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްއަށް ހ ށަހަޅަން ވާނެެއވެ.

އެއްބަސްވ ން    .78 )ހ( ކަލެކްޓިވް 
 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން  



52 
 

އެއްބަސްވ ންތަކާ   ހ ށަހަޅާ  ކ ރަން  ރަޖިސްޓަރީ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ކ ރ މ ެގ އިޙްތިޔާރ   ގ ޅިެގން   ޖެނެރަލް އޮފް  އަންނަނިވި ކަންކަން  ޑިރެކްޓަރ 

 އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

   )ށ(

އަސާސްތައެއްބަސްވ މަކީ   މަޤްޞަދ ތަކާއި  ޤާނޫނ ެގ  ޚިކާ ިމ   ށްފަލާިއ 
މާއްދާެގ  އެކ ލަވާލާފައިާވ   ިމ  ހިނދެއްަގއި  ފެންނަ  ެއއްބަސްވ މެްއކަން 

 ؛ރީ ނ ކ ރ ން )ހ( ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ އެއްބަސްވ މެއް ރެޖިސްޓަ

1.     

މި ޤާނޫނ ެގ   ބަޔާންކ ރާ އެންމެހަިއ   8އެއްބަސްވ މަކީ  ބާބ ަގއި  ވަނަ 
ފ ރިހަމަކޮށްފަިއނ ވާ ެއއްބަސްވ މެއް ނަމަ، ެއއްބަސްވ ން  އިޖ ރާއަތ ތައް  

 ؛އިޞްލާޙ ކ ރ މަށްފަހ  އަލ ން ހ ށަހެޅ މަށް އެންގ ން

2.     

ވަނަ ބާބ ަގއި    8ރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ އެއްބަސްވ މަކީ މި ޤާނޫނ ެގ  
އިޖ ރާ އެއްބަސްވ މެއްނަަމ،ޢަބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ފ ރިހިމަ    އެއްބަސްވ ން  ތ ތަްއ 

ހ ށަހެޅާރަ ކ ރ މަށް  ތެރޭަގއި  ފަނަރަ)  15ތާ  ޖިސްޓަރީ  ދ ވަހ ެގ  ޑިރެކްޓަރ ( 
އެ އެއްބަސްވ މެއް ރަޖިސްޓަރީ  ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިައލް ރިލޭޝަންސް  

 ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

   )ނ(

އެއްބަސްވ މަކަށް   ކަލެކްޓިްވ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އެއްބަސްވ މަށް  ޢަމަލ ކ ރެވޭނީ،  ބަދަލ ތަކާއެްއޮގތަށް  އެ  އަދި  ބަދަލ ެގނެވޭނީ، 
ފަހ ަގެއވެ.   ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް  ބަދަލ ތައް  ެގނެޭވ  ެގންނަ  އެއްބަސްވ މަށް 

ޢަމަ ކ ރ މ ަގިއ  ރަޖިސްޓްރީ  އެއްބަސްވ ން  ބަދަލ ތައް  ލ ކ ރާނީ، 
 ރަޖިސްޓްރީކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާ އ ޞޫލ ތަކާ ެއްއޮގތަށެވެ. 

އެއްބަސްވ މަށް    .79 )ހ(
ބަދަލ ގެނައ މާއި  

 އ ވާލ ން 

ބަލަދ    ޤާނޫނީ  ބަިއވެރިންެގ  އެ  ނ ވަތަ  ބަިއވެރިން  އަޞްލ   އެއްބަސްވ މ ެގ 
އެ  އެއްވެރިޔާއަށް  ހިނދެްއަގއި،  ބޭނ ންވާ  އ ވާލަން  ބަސްވ ން  އްބަސްވ ން 

އ ވާލ މަށް ވެޭވ    އ ވާލެވޭނީ އެއްބަސްވ މ ެގ ބަިއވެރިންެގ މެދ ަގއި ެއއްބަސްވެ  
   ށް ފަހ ގައެވެ. އެެއއްބަސްވ ން ރަޖިސްޓްރީކ ރ މަ

   )ށ(
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ބައިވެރިންނަކީ،   ބޭނ ންވާ  އ ވާލ މަށް  ނ ވަތަ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  އެއްބަސްވ ން 
ނ ވަތަ   ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް  މަސައްކަތްތެރިންެގ  ހިމެނޭ  އެއްބަސްވ މ ަގއި 

ނ ވަތަ ބާވަތ ެގ މަސައްކަތްތެރިންެގ ދެބައިކ ޅަ    ދާއިރާެގއެއްބަސްވ މ ަގއި ހިމެނޭ  
ތަ މަސަްއކަތްތެރިން  ިގނަ  އެނެގން އެއްބަޔަށްވ ރެ  ބައެްއކަން  މްސީލ ކ ރާ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. ނ ވަތަ/ އަދި 

   )ނ(

ބައިވެރިންނަކީ،    ބޭނ ންވާ  އ ވާލ މަށް  ނ ވަތަ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  އެއްބަސްވ ން 
ނ ވަތަ ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ގެ   ކ ެގ މަސައްކަތްތެރިންއެއްބަސްވ ން ހިމެނޭ ދާއިރާތަ

 ރާ ބައެްއކަން އެނެގން އޮންނަންވާނެެއވެ.  ިގނަ ބަޔަކ  ތަމްސީލ ކ   އަށްވ ރެ  3/2

   )ރ(

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް  އެއްބަސްވ މެްއެގ ޮގތ ަގއި    ކަލެކްޓިވް
ތިރީަގއި   އެއްބަސްވ ންތަކަކީބަލައިަގނެފަިއާވ  ރިލޭޝަންސް   އަދި  ސައްޙަ 

 ؛ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތައް ބަނދެވިެގންދާނެ ެއއްބަސްވ ެމކެވެ

  ކަލެލްޓިވް   .80 )ހ(
 އެއްބަސްވ މ ގެ ނަތީޖާ 

  އެއްބަސްވ މ ެގ ބަިއވެރިންނަކީ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއްނަމަ، އެ ޔޫނިއަންގެ  
 އަދި، އެންމެހައި މެންބަރ ންނާއި، ޤާނޫނީ ބަލަދ ވެރިން

1.     

ވިޔަފާރީަގިއ   ނ ވަތަ  ަގއިމަސައްކަތެއްނ ވަތަ    ދާއިރާގ ޅޭ  އެއްބަސްވ މާ އެ  
 މ ަވއްޒަފ ން.  ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ނ ވަތަ ފަހ ން ވަޒީފާ އަދާކ ރާ އެންމެހައި

2.     

މާއްދާެއއް    ކަލެކްޓިވްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   ެއްއެވސް  ެއއްބަސްވ މެްއެގ 
ޤާނޫނ  ނ ވަތަ  އަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ސާސީއާއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 ބާތިލ ވާނެެއވެ.  އެ ތަޢާރ ޟ ވާ މިންވަރ ތަޢާރ ޟ ވާނަމަ،   ޤާނޫނަކާއި

   )ށ(

ކަލެކްޓިވް  ކަންކަމާއި،  ހިމެނަންޖެހޭނެ  ެއއްބަސްވ މެްއަގއި  ކަލެކްޓިްވ 
ބަރގެއިނިންގ  ކަލެކްޓިވް  ޮގތާއި،   ޮއންނަންޖެހޭ  ޕްރޮޕޯސަލް  އެއްބަސްވ މ ެގ 
ކ ރިއަށް ެގންދިއ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ޞޫލެއް  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް  

 ލައި ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ.  އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް އިން އެކ ލަވާ

 78
. 

އެއްބަސްވ ން   ކަލެކްޓިވް 
ހެދ މ ގައި  

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  
 އިޖ ރާއަތ ތައް 
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 ނ ވަވަނަ ބާބ  
 ޓްރައިޕަރޓައިޓް ލޭބަރ ޑައިލޮގް ފޯރަމްތައް ބޭއްވ ން 

މި ޤާނޫނ ން ބާރ  ލިބިެގން ބާއްވާ ޓްރައިޕަރޓައިޓް ލޭބަރ ޑައިލޮްގެގ ތެރެއިން  
ފަރާތްތަކ ން   އަންނަިވ  ބަްއދަލ ވ ންތަކ ަގއި  މަޝްވަރާ  ބާއްވާ 

 ބައިވެރިވާންވާނެއެެވ. 

ލޭބަރ    .81  ޓްރައިޕަރޓައިޓް 
މަޝްވަރާ   ޑައިލޮގްގެ 

ބައްދަލ ވ ންތައް  
 ބޭއްވ ން 

ހިމެނޭޮގތ ން  ރިލޭޝަންސް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 
 އޮފިޝަލ ން   3އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓ ެގ 

   )ހ(

   )ށ( ބަރ ން ން)ދޭއް( މެ 2މިނިސްޓަރ އައްޔަންކ ރަްއވާ 

    ބަރެއްންލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލ ކ ރާ މެ

ރަޖިސްޓަރީކ ރެވިފަިއވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ެގ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތައް ތަމްސީލ ކ ރާ 
 ބަރ ންން)ހަތެއް( މެ 7

   )ށ(

ރަޖިސްޓަރީކ ރެވިފަިއވާ މަސަްއކަތްތެރިންެގ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތައް ތަމްސީލ ކ ރާ  
 ބަރ ންން)ހަތެއް( މެ 7

   )ނ(

ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  ޓްރޭޑް  މި  މަސައްކަތްތެރިންެގ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ 
ޔޫނިއަންތަކ ން ޓްރައިޕަރޓައިޓް ލޭބަރ ޑައިލޮްގެގ މަޝްވަރާތަކ ަގއި ބައިވެރިވާނެ  

 ފަހަރ  ރިވިއ ކ ރަންވާނެއެވެ.  1އަހަރަކ ން  2ފަރާތްތައް ކޮންމެ 

ލޭބަރ    .82 )ހ( ޓްރައިޕަރޓައިޓް 
މަޝްވަރާ   ޑައިލޮގްގެ 

ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި  
ފަރާތްތައް   ބައިވެރިވާ 

ޔޫނިއަންތަކ ން   ބަދަލ ވ ން  ޓްރޭޑް  މަތިން،  ބަޔާންކ ރާޮގތ ެގ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ފަރާތްތެއް  ބަިއެވރިވާނެ  މަޝްވަރާތަކ ަގއި  ޑައިލޮްގެގ  ލޭބަރ  ޓްރައިޕަރޓައިޓް 
ފަރާތްތަކާމެ ބަިއވެރިވާނެ  ނ ވަތަ  ހިނދެްއަގިއ،  ދ  ކަނޑަނޭޅިއްޖެ 

އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އެކަން  ހިނދެއްަގިއ،  ނާދެވިއްޖެ  އެއްބަސްވ މަކަށް 
 އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަންވާނެއެވެ.  

  )ށ(
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ޓްރޭޑް   ފަރާތްތަކ ެގ  ަވޒީފާދޭ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ޓްރައިޕަރޓައިޓް ލޭބަރ ޑައިލޮްގެގ މަޝްވަރާތަކ ަގއި ބައިވެރިވާނެ  ޔޫނިއަންތަކ ން  

 ފަހަރ  ރިވިއ ކ ރަންވާނެއެވެ.  1އަހަރަކ ން  3ފަރާތްތައް ކޮންމެ 

   )ނ(

ޔޫނިއަންތަކ ން   ޓްރޭޑް  މަތިން،  ބަޔާންކ ރާޮގތ ެގ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 
ޑައިލޮްގެގ   ލޭބަރ  ފަރާތްތެއް ޓްރައިޕަރޓައިޓް  ބަިއެވރިވާނެ  މަޝްވަރާތަކ ަގއި 

ފަރާތްތަކާމެދ   ބަިއވެރިވާނެ  ނ ވަތަ  ހިނދެްއަގިއ،  ކަނޑަނޭޅިއްޖެ 
އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އެކަން  ހިނދެއްަގިއ،  ނާދެވިއްޖެ  އެއްބަސްވ މަކަށް 

 އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަންވާނެއެވެ. 

   )ރ(

ނ( އަދި )ރ( ަގިއ ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ަގިއ ޔޫނިއަންެގ ފަރާތ ން  މި މާއްދާެގ )
ފަރާތްތައް  ބަިއެވރިވާނެ  މަޝްވަރާތަކ ަގއި  ޑައިލޮްގެގ  ލޭބަރ  ޓްރައިޕަރޓައިޓް 

އ  ެއ  ެއކ ލަވާލައި  އ ޞޫލެއް  އަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ  ލ   ޞޫކަނޑައެޅ މ ަގިއ 
 ންމ ކ ރަންވާނެއެވެ.  ޢާ

   )ބ(

ްއވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލ ވ ންތައް އަހަރަކ  ެއއްފަހަރ  މި ޤާނ ނ ެގ ބާރ ލިބިެގން ބާ
)ފަނަރަ(    15ބާއްވަންވާނެެއވެ. އަދި މިޮގތަށް ބާއްާވ ދެ ބައްދަލ ވ މ ެގ ދެމެދ ަގިއ  

 މަސްދ ވަހަށްވ ރެ ދިގ  މ އްދަތެއް ފާއިތ ެވެގން ޮގސްެގން ނ ާވނެއެވެ.  

މަޝްވަރާ    .83 )ހ(
ބައްދަލ ވ ންތައް  

 މ އްދަތ  ބާއްވަންޖެހޭ  

ޝެޑިއ ލް  އޮތްނަަމވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ެއހެން  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ކ ރެވިފަިއވާ ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ އިތ ރ ން ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ އިތ ރ ން މަޝްވަރާ 
ބައްދަލ ވ ން ބާއްވަންޖެހޭ ކަމ ަގިއ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް  

އަށް   އިރިލޭޝަންސް  މަތިން  ލަފާެގ  މިނިސްޓަރެގ  ތ ރ   ފެންނަނަމަ، 
 ބައްދަލ ވ މެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.  

   )ށ(

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ބާއްވާ ޓްރައިޕަރޓައިޓް ލޭބަރ ޑައިލޮްގތަކަކީ އަންނަވި ކަންކަން  
 ޙާޞިލްކ ރ މ ެގ މަޤްޞަދ ަގއި ބޭއްވޭ ބައްދަލ ވ ންތަކެއް ކަމ ަގއި ވާންވާނެެއވެ. 

މަޝްވަރާ    .84
ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ  

 މަޤްޞަދ  
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އަދި   ވަޒީފާއަދާކ ރާ  ޢިނާޔަތްތަކާއި،  މ ސާރައާއި  މާހައ ލާއި،  މަސައްކަތ  
ވަޒީފާނެތް ފަރާތްތަކ ެގ މިންވަރާއި، އިންޑްސްޓްރިއަލް މައްސަލަތައް ހިމެނޭޮގތ ން 

 ؛ވިލަރެސްކ ރ ންމަސައްކަތްތެރިންެގ ޙާލަތާއި ިއންޑަސްޓްރިއަލް ގ ޅ ންތައް  

   )ހ(

ބަލައި ިއޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ފަރާތަކ ެގ ސިޔާސަތ ތަކާއި، އ ޞޫލ ތައް  ވަޒީފާދޭ 
ެއކަންކަމ ަގއި   ެގނައ މާެއކ ،  މިނިސްޓަރެގ ސަމާލ ކަމަށް  ފާހަަގކޮށް  ކަންކަން 

 ؛ އްލަކާެމދ  މަޝްވަރާކ ރ ންޙަެގނެވިދާނެ ެއކަށޭނަ 

   )ށ(

ޓްރޭޑް   ފަރާތްތަކ ެގ  ަވޒީފާދޭ  ޔޫނިއަންތަކާއި،  ޓްރޭޑް  މަސައްކަތްތެރިންެގ 
ޤާނޫނ ަގއި   މި  ބަދަހިކޮށް،  ގ ޅ ން  އޮންނަ  ދެމެދ ަގއި  ޔޫނިއަންތަކ ެގ 
ކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤ ތަްއ ލިއްބައިދިނ މ ަގއި އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި،  

 ؛ކ ރ ން އެޙައްޤ ތައް ކ ރިއެރ ވ މަށް މަސައްކަތް

   )ނ(

އޮބްޒަރވްކ ރ މަށް   ބައްދަލ ވ ންތައް  ޑަިއލޮްގތަކ ެގ  ލޭބަރ  ޓްރައިޕަރޓައިޓް 
އެލް.އާރް.އޭ އާިއ ހިއ މަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން އޮފްދަ މޯލްޑިވްސްެގ އިތ ރ ން،  
މަސައްކަތްތެރިންެގ ޙައްޤ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރާ ދާއިރާއާ ގ ޅ ންހ ރި  

 ފަރާތްތައް ބައިވެރިވ މ ެގ ފ ރ ސަތ  ހ ޅ ވާލަންވާނެއެެވ.ޢާންމ  

ފޯރަމްތައް    .85 
 އޮބްޒަރވްކ ރ ން  

 ދިހަވަނަ ބާބ  

   އިންޑަސްޓްރިއަލް ދެބަސްވ ންތަކަށް ޙައްލ ހޯދައިދިނ ން 

ޓްރޭޑް ޑިސްޕިއ ޓްެއްއ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ަވޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތާއި ދެމެދ  އ ފެދޭ  
އްލ ނ ވާ ހާލަތްތަކ ަގިއ، އެ ދެބަސްވ މެްއަގއި ހިމެނޭ ކޮންެމ ފަރާތްތަކަށް އެ  ޙަ

ޖެނެރަލްއަށް  ޑިރެކްޓަރ  ހޯދ މަށްޓަކައި  ހައްލެއް  އެދެވޭ  ގ ޅިެގން  މައްސަލައާ 
 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ 

ޖެނެރަލް     .86 )ހ( ޑިރެކްޓަރ 
މައްސަލަ   މެދ ވެރިކޮށް 

ހައްލ ކ ރ މަށްޓަކައި  
 ހ ށަހެޅ ން 

މައްސަލައަކީ   ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  )ހ(  މާއްދާެގ  ފަރާތެއް  މި  ަވޒީފާއަދާކ ރާ 
ަމއްސަލަެއއް ވަކިކ ރ މާގ ޅޭ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ނަމަ،  ވަޒީފާއިން  ަވޒީފާއާބެހޭ 

 ހ ށަހެޅިފަރާތަށް އަންަގންވާނެެއވެ.އިެގން ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް މައްސަލަ  ހ ށަހެޅަ

   )ށ(
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 އޮފް އިންޑަސްޓްރިައލް ރިލޭޝަންސަށް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
މައްސަލަތަކ ަގއި، ެއ ދެބަސްވ މެްއ އެފެދިފަިއވާ ފަރާތްތަކ ެގ މެދ ަގިއ  ހ ށަހެޅޭ  

ބޭނ ންކ ރަންވާނެކަމަށް ލިޔ މ ން   މީޑިއަމްެއއްމަށް ވަކި  ޖެހޭ މައްސަލަ ޙައްލ ކ ރ 
އެްއބަސްވެފަިއވާނަމަ،  އެދެ ދެމެދ ަގއި    ށް މައްސަލައަ  ެއޮގތ ެގމަތިންފަރާތެއްެގ 

 ޙައްލ  ހޯދ މަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިސްކަންދޭންވާނެެއވެ.  

މައްސަލަތައް    .87 )ހ(
 ޙައްލ ކ ރ ން 

ހޯދ މަށް  ޙައްލ   ވީނަަމވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ދެމެދެަގިއ   ދެފަރާތ ެގ  ޙައްލެއްހޯދ މަށްޓަކައި  މައްސަލައަށް  އެދިފައިާވ  
މަސައްކަތްކޮށް   ހޯދ މަށް  ޙައްލ   މެދ ވެރިކޮށް  ވަސީލަތް  އެއްބަސްެވވިފަިއވާ 

ނ ވަ ލިބިފަިއނ ވާނަމަ،  ޙައްލެްއ  މެދ ވެރިކޮށް  އެކަށީެގންވާ  ވަސީލަތް  އެ  ތަ 
ޖެނެރަލަށް   ޑިރެކްޓަރ  ޙައްލ ކ ރެވިދާނެކަމަށް  ދެބަސްވ ން  އ ފެދިފައިވާ 

 ނ ފެންނަނަމަ، އެ ފ ރ ސަތ  ދޭންނ ޖެހޭނެއެވެ. 

   )ށ(

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ގ ޅިެގން އަންނިިވ  
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ކަންކަން ކ ރ މ ެގ ބާރ  

ގ ޅިގެން    .88 )ހ( މައްސަލައާ 
ބާއްވާ ބައްދަލ ވ ންތަކަށް  
އެންގ މާއި   ޙާޒިރ ވ މަށް 
ގ ޅޭ   މައްސަލައާއި 

މައ ލޫމާތ ތަކާއި  
ލިޔެކިއ ންތައް  

 ހިއްސާކ ރ މަށް އެންގ ން 

ޖެނެރަލް   ޑިރެކްޓަރ  ފަރާތްތަކާއިެއކ   ގ ޅ ންހ ރި  ބާއްާވ މައްސަލައާ 
 ؛ބައްދަލ ވ ންތަކަށް އެ ފަރާތްތަކ ން ޙާޒިރ ވ މަށް އެންގ ން

1. 1
. 

  

ޑިރެކްޓަރ   މަޢ ލޫމާތ ތައް  އެންމެހައި  ގ ޅ ންހ ރި  މައްސަލަާއއި  އެ 
 ؛ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ލިޔ މ ން ޙިއްސާކ ރ މަށް އެންގ ން

2. (
ށ
) 

  

ބަިއވެރިންެގ   މައްސަލަިއެގ  ގ ޅިެގން  މައްސަލައާ  މެދ ަގިއ  އެ 
މަސަްއކަތްކަތްތަކެްއ   އެއްެވސް  ހޯދ މަށް  ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް 
ޙައްލ    މަޢ ލޫމާތާއި،  މަސައްކަތްތަކ ެގ  ކ ރެވިފަިއާވ  ކ ރެވިފަިއވާނަ، 
ހޯދިފައިވާ ކަންކަމާއި، ޙައްލަކާއި ހަމަޔަށް ވާޞިލްނ ވެވިފައިާވ ކަންކަން 

 ؛އެނޭގނެހެން ލިޔ މ ން ޙިއްސާކ ރ މަށް އެންގ ން

3. (
ނ
) 
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އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓަށް ނ ވަތަ ވަކި މައްސަލައަކާއި ގ ޅިެގން 
މަ ޖެނެރަލަށް  ބައްދަލ ވ މަކަށް ޢ  ޑިރެކްޓަރ  ނ ވަތަ،  ހ ށަހެޅ މަށް  ލޫމާތ  

ކ ރ މަކީ، ދިވެހިރަްއޔިތ ންެގ މަްއޗަށާއި   ޙާޒިރ ވ މަށް އަންާގ އެންގ މަކަށް ޢަމަލ 
ޤާނޫނ  އަސާސީެގ ބާރ  ހިނާގ ސަރަޙައްދ ަގިއާވ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ

 .މިޤާނޫނ  ލާޒިމ ކ ރާ ކަމެކެވެ މީހ ންެގ މައްޗަށް

   )ށ(

މި މާއްދާގައިވާ ޮގތ ެގ މަތިން އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަން ޔ ނިޓ ން ނ ވަތަ  
ބަލާ   ޖެނެރަލް  މަޢ ލޫމާތ   ޑިރެކްޓަރ  މައްސަލަެއއްަގއި  މައްސަލަެއއްަގއި 

ނ ވަތަ މައްސަލައާއި ގ ޅިެގން ބާްއވާ ބައްދަލ ވ މަކަށް ޙާޒިރ ވ މަށް  ހިއްސާކ ރަން
އެންގ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތަކާއި، ބައްދަލ ވ ންތައް ކ ރިއަށް ެގންދިއ މ ަގިއ  

ޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް  އަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތައް ހިެމނޭޮގތ ެގ މަތިން އިންޑަސް
މައްސަލަތަކ ަގއި ބަލާ  ޤާނޫނަށް ާވއިދެއްަގޢަމަލ ކ ރާނެ    ޔ ނިޓ ަގއި  މި   ،

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ފަށާ  މަސްދ ވަހ ެގ    6ޢަމަލ ކ ރަން   ތެރޭަގއި )ހައެއް( 
   އި ެގޒެޓްކ ރަންވާނެެއވެ. އެކ ލަވާލަ

   )ނ(

 ރަވަނަ ބާބ  އެގާރަ

 ޑިސްޕިއ ޓް ޑިވިޝަން އިންޑަސްޓްރިއަލް  

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ތެރޭ   6މި  މަސްދ ވަހ ެގ  ަގއި  )ހައެއް( 
ޑިވިޝަންެއްއ   ަވކި  ނަމ ަގއި  ެގ  ޑިވިޝަން'  ޑިސްޕިއ ޓް  'އިންޑަސްޓްރިއަލް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލްަގިއ ޤާއިމްކ ރަންވާނެެއވެ. 

އިންޑަސްޓްރިއަލް    .89 )ހ(
 ޑިސްޕިއ ޓް ޑިވިޝަން  

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ނ ވަތަ ެއހެންވެސް ޤާނޫނަކ ން ބާރ  ލިބިެގން ވަޒީފާއާބެހޭ  
ގ ޅ ން ޑިސްޕިއ ޓާއި  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ހ ށަހަޅާ  ރި ހ ޓްރައިބިއ ނަލްއަށް 

)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ (   2008/2، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   މައްސަލަތައް މި ޤާނޫނާއި
ޑިވިޝަނަށް    އާ މި  ބާރ   ނިންމ މ ެގ  ބަލައި،  މަތިން  ޮގތ ެގ  ެއްއޮގތްވާ 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

   )ށ(
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އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިސްޕިއ ޓް ޑިވިޝަން ެއކ ލެިވެގންވާނީ ިމ ޑިވިޝަން އަށް  
ޓްރައިބިއ ނަލްއަށް   ަވޒީފާއާބެހޭ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޚާއްސަކޮށް 

)ދޭއް( މެމްބަރ ންެގ އިތ ރ ން މިނިސްޓަރ އައްޔަންކ ރަްއާވ   2ޢައްޔަންކ ރައްވާ 
ބަރ ން  ން)ބާރަ( މެ  12މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލ ކ ރާ  

 ެގ ޕެނަލްއެްއެގ މަްއޗަށެވެ.  

ޑިވިޝަން    .90 )ހ(
 އެކ ލެވިގެންވާ ގޮތް 

)ބާރަ( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މި ޤާނޫނާއި    12ންފަށާތާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަ
ޑިވިޝަނަށް    ޑިސްޕިއ ޓް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ 

ބަރ ންނާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް  ން)ހައެއް( މެ  6މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރާ  
މެ  6ތަމްސީލ ކ ރާ   ޖ މްލަ  ން)ހަެއއް(  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ރަ( )ބާ  12ބަރ ން 

މެންމެ ޕެނަލްެގ  އައްޔަންކޮށް  މިނިސްޓަރ  އެއް  ޕެނަލް  ބަރ ންގެ ންބަރ ންެގ 
 ތަފްސީލް ެގޒެޓްގައި ޝާއިއ ކ ރަންވާނެެއވެ.  

 ޕެނަލް އެކ ލަވާލ ން    .91 )ށ(

ޕެނަލްެގ   ައއްޔަންކ ރައްވާ  މިނިސްޓަރ   ބަޔާންކ ރާ  )ހ(  މައްދާަގއި  މި 
މެންމެ އެ  ޙައްޤ ތަްއ  ބަރަކ   ންބަރ ންނަކީ،  ފަރާތްތަކ ެގ  ތަމްސީލ ކ ރާ 

މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ   ލެވެލްަގއި  ޤައ މީ  ހިމާޔަތްކ ރ މ ަގއި 
 ފަރާތަކަށްވާންވާނެއެވެ. 

   (ނ)

މެ ޕެނަލްެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މިނިސްޓަރ  ނމި  ބަރ ން 
ނަންތައް   ފަރާތްތަކ ެގ  ޝައ ޤ ވެރިވާ  މިނިސްޓަރަށް ކަނޑައެޅ މަށްޓަކަިއ، 

ަވޒީފާދޭ  ޔޫނިއަންތަކާއި،  ގ ޅ ންހ ރި  މަސައްކަތްތެރިންނާއި  ހ ށަހެޅ މަށް 
 ވަތ ދޭންވާނެެއވެ. ޢ ފަރާތްތަކާއި ގ ޅ ންހ ރި ޔޫނިައންތަކަށް ދަ

   (ރ)

ވަނަ މާއްދާއާއި ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން    88މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށް، މި ޤާނޫނ ެގ  
ޑިވިޝަނަށް   އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިސްޕިއ ޓް  އެކ ލަވާލެވެންދެން،  ޕެނަލް  ދާއިމީ 

ބަރ ންނާއި، ވަޒީފާދޭ  ން)ހައެއް( މެ  6ބޭނ ންވާ  މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރާ  
ތަމްސީލ ކ ރާ   މެ  6ފަރާތްތައް  ޖ މްލަ ން)ހައެއް(  ގޮތަށް  ހިމެނޭ    12  ބަރ ން 

ޕެނަލް     .92  ވަގ ތީ 
 އެކ ލަވާލ ން  
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މެ މިނިސްޓަރ  ން)ބާރަ(  އެްއ  ޕެނަލް  ަވގ ތީ  އްޔަންކޮށް  ޢަބަރ ންެގ 
 ެގޒެޓްކ ރަންވާނެއެވެ. 

ކިބަިއަގއި    ތަކ ެގއިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިސްޕިއ ޓް ޑިވިޝަނަށް ޢަްއޔަންކ ރެވޭ ފަރާތް
 .އަންނަނިވި ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ

ހިމެނޭ    .93 )ހ( ޕެނަލްގައި 
ކިބައިގައި   މެމްބަރ ންގެ 
އަސާސީ   ހ ންނަންޖެހޭ 

ހާސިލ ކޮށް،  ޝަރ ޠ ތައް  ޑިްގރީ  ފ ރަތަމަ  މަދ ވެެގން  ދާއިރާއަކ ން   ގ ޅ ންހ ރި 
 ލިބިފައިވާ ީމހަކަށްވ ން. )ތިނެއް( އަހަރ ދ ވަހ ެގ ތަޖ ރިބާ  3މަދ ވެެގން  

1. 2   

އިފްލާސްކ ރެވިފައިވާނަމަ ޙ ކ މަކ ން  ކޯޓެއްެގ  ، ޝަރ ޢީ 
 .)ފަހެއް( އަހަރ  ނ ވާ ފަރާތެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން 5އިފްލާސްކ ރެވ ނ ތާ 

2.     

ޤާނޫނ ަގިއ    3ވޭތ ވެދިޔަ   މި  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  އަހަރ   )ތިނެއް( 
 . ސާބިތ ވެފަިއވާ މީހެއްކަމ ަގއި ނ ވ ންބަޔާންކ ރާ ކ ށެއް 

3. 3
. 
   

  ސާބިތވެފަިއވާ   ކ ށަކަށް)ފަހެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ަގއި ޖިނާއީ    5ފާއިތ ވި  
 . ނ ވ ން އްކަމ ަގއިފަރާތެ

4. 4
. 
   

ހިންިގކަމަށް   2ފާއިތ ވި   ޢަމަލެއް  ކޮރަޕްޝަންެގ  އަހަރ ަގއި  )ދޭއް( 
 .ސާބިތ ވެފަިއވާ މީހަކ  ކަމ ަގިއނ ވ ންތ ހ މަތ  ކ ރެވިފައިވާ ނ ވަތަ  

5. 5
. 
   

ޤާނޫނ ެގ   ވަޒިފާއާބެހޭ    87މި  ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ  ދަށ ން  މާްއދާެގ  ވަނަ 

 ބަރ ން އެމަާގމ ަގިއ ދެމިހ ންނާނީ އެ ންއްޔަންކ ރައްވާ މެޢަ ޓްރައިބިއ ނަލް އަށް  
ފެށިެގން  ންމެ ތާރީޚ ން  ޢައްޔަންކ ރެވޭ  ދ ވަހ ެގ)ފަހެއް(    5ބަރަކ    އަހަރ  

  .މ އްދަތަށެވެ

 ބަރ ކަމ ގެ މ އްދަތ  ން މެ   .94 )ހ(

މި މިނިސްޓަރ ޢައްޔަންކ ރައްާވ ޕެނަލްެގ  ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން    88މި ޤާނޫނ ެގ  
މެންބަރަކ  އެ  ފެށިެގން    މ އްދަތަކީ،  ތާރީޚ ން  )ތިނެއް(   3އައްޔަންކ ރައްވާ 

ޕެ.  ވެއަހަރެ މެމްބަރަކަށް ޢަނަލްއަށް  މިނިސްޓަރ  އެްއެވސް  އްޔަންކ ރައްވާ 
   ނ ހ ރެވޭނެެއވެ.ބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި ންދައ ރ  ޕެނަލެްގ މެ 2ޖެހިޖެހިެގން 

   )ށ(
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ބަ މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ  ޑިވިޝަނަށް  ޑިސްޕިއ ޓް  ލަންވާނީ  އިންޑަސްޓްރިއަލް 
މެ ައއްޔަންކ ރަްއވާ  ރަމްޒ ކޮށްދޭ  ންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަސައްކަތްތެރިން  ބަރަކާއި، 

ބަރެއް ންބަރެއްެގ އިތ ރ ން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ރަމްޒ ކޮށްދޭ ޕެނަލްެގ މެންޕެނަލްެގ މެ
ޕެނަލްއަކ ންނެވެ.    3ހިމެނޭހެން   މެމްބަރ ންެގ  ޕެނަލްއަށް )ތިނެއް(  މައްސަލަބަލާ 

ޢައްޔަންކޮށްެގން   ފަރާތެއް  ގ ޅ ންހ ރި  ސީދާ  މައްސަލައާ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  މެންބަރ ން 
 ނ ވާނެެއވެ.  

ބެލ މަށް    .95 މައްސަލަ 
 ޕެނަލް އެކ ލަވާލ ން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ެގ ތެރެިއން ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ، އިންޑަސްޓްރިއަލް  
މިނިސްޓަރަށް  އ ނިކ ރ މ ެގ  އެމީހަކ   ޕެނަލްއިން  ޑިވިޝަންެގ  ޑިސްޕިއ ޓް 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

ބަރ ކަމ ން  ން މެ    .96 )ހ(
 ވަކިކ ރ ން 

   (1) ބަރ ންެގ ކިބަިއަގއި ހ ންނަންޖެހޭ ޝަރ ޠެއް އ ނިވ ން ންޕެނަލްެގ މެ

ތާވަލ ކ ރާ   ނެތި  ސަބަބެއް  މަޤްބޫލ   ފަރ ވާކ ޑަކ ރ މާއި،  މަސައްކަތަށް 
 އަޑ އެހ ންތަކަށް ހާޒިރ ނ ވ ން 

(2)   

   (3) ބަރ ކަން އަދާނ ކ ރެވޭނެ ފަދަ އ ޒ ރެއް މެދ ވެރިވ ން ންޕެނަލްެގ މެ

މެ ޕެނަލްެގ  ހ ރެ،  ސަބަބަކާއި  ނ ވަތަ  ންއެްއވެސް  ވަކިެވއްޖެނަމަ،  މަޤާމ ން  ބަރަކ  
)އެކެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ މަޤާމަށް މީހަކ    1އިސްތިއ ފާދީފި ނަމަ، ލަސްވެެގން  

 އަްއޔަންކ ރަންވާނެއެވެ.  

ހިމެނޭ    .97 ޕެނަލްގައި 
މަޤާމް  ން މެ  ބަރެއްގެ 

 ހ ސްވ ން 

އ ޖޫރައެއް މިނިސްޓްރީންޕެނަލްަގއި ހިމެނޭ މެ  އޮފް ފިނޭސް  ބަރ ންނަށް ދޭނެ 
 އެންޑް ޓްރެޒަރީެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.  

ހިމެނޭ    .98  ޕެނަލްގައި 
ބަރ ންގެ  ން މެ 

 އެލަވަންސް 

ޓްރައިބިއ ނަލްެގ   މެނ ވީ،  ޙާލަތ ަގއި  އިސްތިޢ ނާފ ކ ރާ  ދަށ ން،  މާއްދާެގ  މި 
 ނިންމ ންތަކަކީ އެމައްޗަށް ޢަަމލ ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހ ެގ ނިންމ ންތަކެވެ. 

ނިންމ ންތައް    .99 )ހ(
 އިސްތިޢ ނާފ ކ ރ ން 

،  ޓްރައިބިއ ނަލ ން ނިންމާ ނިންމ މެއް ނިންމާފައިވަނީ، ޝަރ ޢީ އ ޞޫލ ތަކާއި  
ނ ވަތަ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާއި ޚިލާފ ވާޮގތަކަށްނަމަ، ނ ވަތަ އެ ޓްރައިބިއ ނަލް އަށް  

   )ށ(
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ނިންމާތާ   މައްސަލައެްއ  އެ  ބޭނ ންކޮށްެގންނަމަ،  ބާރެއް    30ލިބިެގންނ ވާ 
ނިންމ ން  ޓްރައިބިއ ނަލްެގ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ތިރީސް( 

ހ  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއ  އިސްތިޢ ނާފ ކ ރ މަށްޓަކައި  ޙައްޤ   ށަހެޅ މ ެގ 
 މައްސަލަިއެގ ބަިއވެރިންނަށް ލިބިދެވެެއވެ.  

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އިސްތިޢ ނާފ ކ ރާ މައްސަލަިއެގ ނިންމ ން ތަންފީޛ ކ ރ ން 
އިސްތިއ ނާފ ކޮށްފައިާވ   ހ އްޓާލ މަށް  ތަންފީޛ ކ ރ ން  ނ ވަތަ  މަޑ ޖައްސާލ މަށް 
ނިންމ މާއި   ނިންމާފައިވާ  ޓްރައިބިއ ނަލްއިން  ނ ކ ރާނަމަ،  އަމ ރެްއ  ކޯޓ ން 

  ނ ވާނެއެެވ. އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ހ އްޓާލައިެގން

   )ނ(

އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިސްޕިއ ޓް ޑިވިޝަންެގ މަސައްކަތް ހިންާގޮގތާއި، އެ ޑިިވޝަނ ން 
މައްސަލަތައް ބެލ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ޞޫލ ތަކާިއ، ޑިިވޝަނާއި ގ ޅޭ އެހެނިހެން 

  6ޢަމަލ ކ ރ މަށްފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ކަންކަން ހިމެނޭހެން ަގާވއިދެްއ، މި ޤާނޫނަށް  
 )ހައެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ އެކ ލަވާލައި ެގޒެޓްކ ރަންވާނެއެވެ. 

 ގަވާއިދ  އެކ ލަވާލ ން    .100

 ވަނަ ބާބ  ބާރަ 

 އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅ  

ޤާނޫނ އަކ ން  ައކީ  ފިޔަވަޅ '  'ިއންޑަސްޓްރިއަލް  ބޭނ މަށް  ޤާނޫނ ެގ  މި 
މަގ ފަހި  ލިބިަގތ މަށް  ޙައްޤެއް  އެ  ގ ޅިެގން،  ޙައްޤަކާިއ  ކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ 

މަސައްކަތްތެރިންނަށް   ތެރެއިން  އިމ ެގ  ޤާނޫނީ  ނ ވަތަ    ލިބެންޖެހޭ ކ ރ މަށް 
ފަ ަވޒީފާދޭ  ނ ވަތަ  ލިބިަގތ މަށް  އެކ ލަވާލެވިފަިއާވ  މަންފާއެއް  ރާތާއެކ  

ބަޔާންކ ރާފަދަ   ތިރީަގއި  މަޤްޞަދ ަގއި  ރެިގއ ލޭޓްކ ރ މ ެގ  އެއްބަސްވ ން 
 ޙަރަކާތެއް ހިންގ މެެވ. 

އިންޑަސްޓްރިއަލް    .101 )ހ(
 ފިޔަވަޅ  

ނ ވަތަ   މަސައްކަތް  ލޮކްއައ ޓް  ނ ވަތަ  ދ ރ ހެލިވ ން  މަސައްކަތ ން 
ހ އްޓާލ ން  މަސައްކަތްކ ރ ން  ނ ވަތަ  މަނާވެަގތ ން،  ކ ރ މ ން 
ަމސައްކަތް   އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  މަޑ ކ ރ ން،  ދ ވެލި  މަސައްކަތ ެގ 

 ؛ ކ ރަމ ންދާ ޢަންމ  އ ޞޫލަށް ބަދަލެއް ެގނައ ން

1.     
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ފާޅ ކ ރ މަށްޓަކައި ބޭްއވޭ ހިނާގލ ންތަކާއި  ސ ލްޙަވެރިކަމާެއކ  ޝ ޢޫރ   
 ؛އެްއވ ންތަކަށް ނ ވަތަ ސ ލްޙަެވރިކަމާއެކ  ބާްއވާ ހަޅ ތާލ ތައް 

2.     

)ަވޒީފާއާބހެޭގ   2008/2ވަނަ މާއްދާަގިއ ޤާނޫނ  ނަންބަރ     ----މިޤާނޫނ ެގ  
އަހަރ ން މަތެީގ ަވޒީފާ އަދާކ ރާ    16ޤާނޫނ ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ޞޫލ ެގ މަތިން  

ބެލެނެވެ ކޮ ކ އްޖަކަށް  ޔޫނިއަންއެްއަގއި  ރިންމެ  ޓްރޭޑް  ހ އްދަާއއެކ   ޔާެގ 
އަހަރ  ނ ވާ އެްއވެސް    18ބައިވެރިވ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް، އ މ ރ ން  

 އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅެްއަގއި ބަިއވެރިކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. ކ އްޖަކ   

ޓްރޭޑް    ކ ޑަކ ދިން   .102 )ހ(
  ޑިސްޕިއ ޓްތަކ ގައި 
 ބައިވެރި ނ ވ ން 

ދެބަސްވ މެއް އ ފެދިވާ  ދެމެދ   މަސަްއކަތްތެރިއަކާއި  ފަރާތާއި  ެގ  ކ ރިއެރ ވ މ   ވަޒީފާދޭ 
އެކަން   ކަށްނ ވަތަ މި ޤާނޫނ އިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤ ެގ ބޭނ ންކ ރަން އ ޅޭ ފަރާތަ  ޮގތ ން،

ތިރީަގިއ    ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރ ދިނ މ ެގ ޮގތ ންއި، އެފަދަ  ބިރ ދެއްކ މާހ އްޓ ވ މ ެގ ޮގތ ން  
މަނާކަމެކެވެ.   ޤާނޫނ އިން  މި  ޢަމަލެއްކ ރ ަމކީ  މިފަދަ ބަޔާންކ ރާފަދަ  އަދި  

-- ، އެފަރާތެްއެގ ބައިވެރިވ މަށް ބަލައިސާބިތ ވާ  ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ ޢަމަލެއްކ ރިކަން
އަދަދަކ ންއާރ ފިޔާ    -- ދެމެދ   އޮފް ޑިރެކް  ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.    ޖެނެރަލް  ޓަރ 

ވަނަ ާމއްދާެގ    35އިންޑަސްޓްރިއަލް އެ މަްއސަލް ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ ، މި ޤާނޫނ ެގ  
ސަމާލ ކަމަށް  ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރަރ  މައްސަލަެއއް  އެ  ދަށ ން 

 ެގންނަންވާނެެއވެ. 

 ބިރ ދެއްކ ން   .103

   )ހ( ؛ބާރ ެގބޭނ ންކޮށް، މ ދަލަށް ެގއްލ ންދިނ ންެގ ޮގތ ން ބިރ ދެއްކ މ 

ދާވަގ ތ ތަކ ަގއި    އެމީހަކ  އަނެއްތަނަކަށް  ދިއ މާއި  އެއްތަނަކ ން  ފަހަތ ން 
 ؛ފާރަލ ން

   )ށ(

ެއއްވެސް ވަސީލަތް އަންނައ ތައްެގންގ ޅޭ  މ ދާ   ނ ،  އެފަދަ    ނ ވަތަ  ފޮރ ވައި، 
 ؛ހ ރަސްއެޅ ންތަކެތި ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި 

   )ނ(
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ތަނަކަށް    ތަންދިރިއ ޅޭ   ހ ރި  ެއވަގ ތަކ   ނ ވަތަ  މައްސައްކަތްކ ރާތަން  ނ ވަތަ 
ޙަރަކާތްތަކަށް   އެމީހެއްެގ  ވަންނަން  ޮގސް  ތަނަކަށް  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ފާރަލ ން 

 މަސައްކަތްކ ރ ން 

   )ރ(

ސަބަބަކާއި އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ޮގތ ން  ފިޔަވަޅެްއެގ  ހ ރެ،  އިންޑަސްޓްރިއަލް 
މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެމީހ ންެގ މަސަްއކަތްކ ރާ ތަނަށް ވަނަނ ދިނ މަށް ބޭރ ަގއި 
މަސައްކަތްތެރިން  ނެތި،  ސަބަބެއް  ޤާނ ނީ  އަދި  ތިބ މާއި،  ފާރައަށް 

މަނާކަމެކެވެ.   ހ އްޓ ވ މަކީ  ވަނ ން  މިފަދަ މަސައްކަތްކ ރާތަނަށް  އަދި  
އަދަ  ޢަމަލެއްކ ރިކަން ފަރާތެއްެގ  ބަިއވެރިވ މަށް ބަކީ ސާބިތ ވާ   އެފަރާތެއްެގ   ،

ައދި އެފަދަ ޢަމަލެއް   ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.   ދެމެދ  އަދަދަކ ންއާރ ފިޔާ    ----  ބަލައި
ހިންީގ ޔޫނިއަންައކ ން ނަމަ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް އެ  

ޤާނޫނ ެގ   މި  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ ،  އެ    35މައްސަލް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ސަމާލ ކަމަށް   ޔޫނިއަންެގ  ޓްރޭޑް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރަރ  މައްސަލަެއއް 

 ެގންނަންވާނެެއވެ. 

 ޕިކެޓްކ ރ ން   .104 )ހ(

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅެއް އެޅ މ ެގ    މަސައްކަތްތެރިޔަކ ،
ތާރީޚ ެގ   ަގސްދ ކ ރާ  އެޅ މަށް  އެފިޔަަވޅެްއ  އަށެއް(    48ކ ރިން،  )ސާޅީސް 

ފަރާތަށް   ަވޒީފާދިން  ނޯޓިސް  އަޅާނެކަމ ެގ  ފިޔަަވޅ   އެ  ކ ރިން  ަގޑިއިރ ެގ 
 ދޭންވާނެއެެވ. 

އިންޑަސްޓްރިއަލް    .105 )ހ(
ކ ރިން    ފިޔަވަޅ އެޅ މ ގެ 

 ނޯޓިސް ދިނ ން 

މި ޤާނޫނ އިން، ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތަށް އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތްތެރިައކަށް އެ  
އަދި  ހޯދ މަށް  ޙައްޤ ތަްއ  އިޤްދިޞާދީ  ައދި  އިޖ ތިމާޢީ  ފަރާތްތަކ ެގ 
މި   ޙައްޤ   ޙަޅ ތާލ ކ ރ މ ެގ  ލިބިދީފަިއވާ  ޤާނޫނ އަސާސީއިން  ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް 

 ނ ންހިފ ން މަނައެއް ނ ކ ރެއެވެ. ޤާނޫނ ެގ އިމ ެގތެރޭގައި ބޭ

 ހަޅ ތާލ ކ ރ މ ގެ ޙައްޤ    .106 )ހ(

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    73މި މާއްދާަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނ ެގ  
ކަލެކްޓިްވ ބަރެގއިނިންގ ައކަށް ދައ ވަތ  ފޮނ ވާފަިއވަނިކޮށް، ނ ވަތަ ކަލެކްޓިވް 
ބަރގެއިނިންގ މަރ ހަލާ ކ ރިައށްދަނިކޮށް އެްއވެސް ފަރާތަކ ން އިންޑަސްޓްރިއަލް 

   )ށ(
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ކޮ ހަޅ ތާލ   ޮގތ ން  މީހަކ  ފިޔަވަޅެއްެގ  އެހެން  އަދި    ށްެގންނ ވާނެއެެވ. 
 ހަޅ ތަޅެއްަގއި ބަިއވެރިވ މަށް މަޖ ބޫރ ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 

ސާބިތ ވާ  ފަރާތެްއެގ    ޢަމަލެއްކ ރިކަންފަދަ  މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ  
  ދެމެދ  އަދަދަކ ން އާރ ފިޔާ  ---- ، އެފަރާތެއްެގ ބައިވެރިވ މަށް ބަލައިއަދަބަކީ

 ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

   

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އަޅާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަަވޅ ތައް އަޅަންވާނީ، ސ ލްޙަވެރިކަމާެއކ ،  
 ތިމާ ނ ވަތަ އެހެންެވސް ފަރާތެއްެގ ނަފްސަށް ނ ވަތަ މ ދަލަށް ެގއްލ މެްއ ނ ލިބޭ ޮގތަށެވެ.  

ސ ލްޙަވެރިކަމާއެކ     .107
 މެނ ވީ ހަޅ ތާޅ ނ ކ ރ ން  

އިންޑަސްޓްރިއަލް    .108 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅ  އަޅަިއެގން ނ ވާނެއެވެ  
އެޅ ން   ފިޔަވަޅ  

އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަަވޅ  އެޅ މަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައާ ގ ޅިެގން ކަލެކްޓިވް   މަނާވ ން 
ދެމެދ    މަސައްކަތްތެރިންނާއި  ފަރާތާއި  ަވޒީފާދޭ  ދިއ މަށް  އެއްބަސްވ މަކަށް 

 ؛މަޝްވަރާ ކ ރެވެމ ންދިއ ން 

  )ހ(

އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅ  އެޅ މަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަާއ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި  
ދަށ ން   ެއއްބަސްވ މެްއެގ  ކަލެކްޓިވް  ޙައްލ ތަކެއް  މަސައްކަތްތެރިންނާއި 

 ؛ހޯދައިދީފައިވ ން

   )ށ(

އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅ  އަޅަނީ ޔޫނިއަން އަކ ންނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއް ނެގ މާިއ  

ގ ޅޭޮގތ ން އާންމ  މެމްބަރ ންެގ މެދ ަގއި ނެިގ ސިއްރ  ޯވޓ ން ާއއްމ  މެމްބަރ ންެގ 
 ؛އަޢްލަބިްއޔަތ  ނ ލިބ ން 3/2

   )ނ(

އެޅ މަށް ނިންމާ މައްސަލައަކީ ކޯޓ ަގއި ހިނަގމ ންދާ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅ  
އަޅައިފިނަމަ،   ފިޔަަވޅެްއ  ިއންޑަސްޓްރިއަލް  މައްސަލައަކަށްވެފަިއ، 

 މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބޭ ެގްއލ ން ބޮޑ ވ ން 

   )ރ(

ކ އްލި   ާވޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 ؛ޢ ލާނ ކޮށްފައިވ ންނ ރައްކަލ ެގ ޙާލަތ  އި

   )ބ(
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އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅެއް ެއޅައިފިނަމަ، މީހަކަށް ނ ވަތަ އާބާދީެގ ބޮޑ  ބައެްއެގ  
 ؛ފ ރާނައަށް ނ ވަތަ ޞިއްޙަތަށް ެގއްލ މެއް ލިބިދާނެކަމަށް ތަސައްވަރ ކ ރެވ ން 

   )ޅ(

ރަްއޔިތ ންނަށް އަސާސީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅ ަގއި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ  
 ؛ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ މަސްޢޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކެއްނަމަ

   )ކ( 

އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ައޅާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅަކާއި ގ ޅޭ ޝަކ ވާ ޑިރެކްޓަރ  
އެ   ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ،  ރިލޭޝަންސްއަށް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް 

ތަޙް އިންޑަސްޓްރިއަލް  މައްސަލަ  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ބާރ   ޤީޤ ކ ރ މ ެގ 
 ރިލޭޝަންސްއަށް ލިބިެގންެވެއެވ. 

އިންޑަސްޓްރިއަލް    .109 (ހ)
ފިޔަވަޅ ތައް  
   ތަޙްޤީޤ ކ ރ ން 

މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް " އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަވަޅ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ،  
ޕްރޮސީޖަރެއް   ،އަދާކ ރ މ ަގއި ެއއްެވސް ޕްރެކްޓިސްއެއް އެްއވެސް މަސައްކަތެއް  

ނ ވަތަ މެތަޑެއް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އެއްވެސް މަސައްކަތ ެގ ދާއިރާެއއްެގ،  
ސިނާޢަތެއްެގ ނ ވަތަ  ވިޔަފާރިއެްއެގ  ނަތީޖާއަށް    މަސަްއކަތ ެގ  ޚިދ މަތެއްެގ، 

 ނ ވަތަ އ ފެއްދ މަށް ލިމިޓޭޝަންއެއް އަންނާނެ ފިޔަވަޅ ތަކެްއ ނެގ މަށެވެ. 

   (ށ)

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލިބިދޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޔަަވޅ  އެޅ މ ެގ ޙައްޤ  ބޭނ ންހިފ މ ަގއި 
އެކ ލަވާލައި   ގަވާއިދެއް  ހިމެނޭހެން  އ ސޫލ ތައް  ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  މި 

ފެށިެގން  ޢަމަލ  ތާރީޚ ން  މަސްދ ވަހ ެގ  6ކ ރ މަށްފަށާ  ތެރޭަގިއ    )ހައެއް( 
   ެގޒެޓްކ ރަންވާނެއެވެ.

 ގަވާއިދ  ހެދ ން   .110

 ވަނަ ބާބ  ތޭރަ 

 އެހެނިހެން 

މި ޤާނޫނ ެގ ޢިބާރާތެއް ނ ވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން ކަނޑައެޅިެގން އެހެން  
މާނައެއް ދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާިއ  ލަފްޒ ތަކަށް ދީފަިއވަނީ، އެ 

 ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް ތިރީގައިދީފަިއވާ މާނަެއވެ.  

އިބާރާތްތައް  ޤާނޫނ ގެ    .111
 މާނަކ ރ ން 
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'ަވޒީފާދޭ ފަރާތް' ކަމަށް ބ ނެފައިވަނީ، ދައ ލަތ ެގ ނ ވަތަ އަިމއްލަ ފަރާތްތަކ ެގ  
ދާއިރާަގއި، ސަރ ކާރ  ހިމެނޭޮގތ ން، މަސައްކަތެއް ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް 

 ދިނ މަށް ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ނ ވަތަ ފަރާތަކަށެވެ. 

   )ހ(

އަމިއްލަ  ނ ވަތަ  ދައ ލަތ ެގ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  'މަސައްކަތްތެރިން' 
ޮގތ ަގއި   މަސައްކަތްތެރިއެްއެގ  ނ ވަތަ  މަސައްކަތްކ ރާ  ދާއިރަަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ 
ނ ވަތަ   މަސައްކަތްކ ރާ  އަމިއްލައަށް  މީހަކ ނެތި  އެްއވެސް  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ 

 ވަޒީފާއަދާކ ރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.  

   ()ށ

އެ ލަފްޒ   )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ( ަގިއ    2008/2'މ ަވއްޒަފ '  ޤާނޫނ  ނަންބަރ   
 ބޭނ ންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

   )ނ(

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ޤާނޫނ ަގއި  މި  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ޔޫނިއަން'  'ޓްރޭޑް 
މަޞްލަ ޙައްޤ ތަކާިއ  މެންބަރ ންެގ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން،  ޙަތ ތައް ޮގތ ެގމަތިން 
 ކ ރިއަރ ވައި ޙިމާޔަތްކ ރ މ ެގ މަޤްޞަދ ަގއި އ ފައްދާ ޔޫނިައންތަކަށެވެ. 

   )ރ(

'ކަލެކްޓިވް އެއްބަސްވ ން' ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކަލެކްޓިްވ  
 ބާގެއިނިންގ އަކ ން ވާޞިލްާވ އެއްބަސްވ ންތަކަށެވެ.  

   )ބ(

'ޓްރައިޕާޓައިޓް ލޭބަރ ޑައިލޮްގ ފޯރަމް' ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މަސައްކަތްތެރިން 

ފަ ވަޒީފާދޭ  ފަރާތްތަކާއި،  ފަރާތްތަކާިއ  ތަމްޞީލ ކ ރާ  ތަމްޞީލ ކ ރާ  ރާތްތައް 
މަޝްވަރާ   ބާއްވާ  ހިމެނޭހެން  ފަރާތްތައް  ތަމްސީލ ކ ރާ  ސަރ ކާރ  

 ބައްދަލ ވ ންތަކަށެވެ.  

   )ޅ(

'ކަލެކްޓިވް ބާެގއިނިންގ' ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން ހިންާގ  
ކަާމއި ގ ޅޭޮގތ ން ަވކި  ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކ ން ބައިވެރިވެ ަވޒީފާއާ ގ ޅ ންހ ރި ކަން

މ ޢާމަލާތްތަކާއި  ނ ވަތަ  ބާގެއިނިންގ  ކ ރާ  ޙާޞިލްކ ރ މަށް  ކަމެއް 
 މަޝްވަރާތަކަށެެވ. 

   )އ( 
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ޤާނޫނ ގެ   މި  އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޔޫނިއަން'  ޓްރޭޑް  އޮފް  'ރަޖިސްޓްރަރ 
ރަޢީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް  ޔޫނިއަންތައް  ޓްރޭޑް  ދަށ ން 

 ޢައްޔަންކ ރައްވާ ފަރާތަށެެވ. 

   )ވ( 

ބ ނެފައި  ކަމަށް  ރިލޭޝަންސް'  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް  "ޑިރެކްޓަރ 
ދަށ ން   ޤާނ ނ ެގ  މި  ޔ ނިޓ ެގ  އެވަނީ،  ރިލޭޝަންސް  އިންޑަސްޓްރިއަލް 

 އިސްފަރާތ ެގ ޮގތ ަގއި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކ ރައްާވ ފަރާތަށެވެ. 

   )މ(

އި ގ ޅ ންހ ރި ެއންމެހައި ކަންކަން 'މިނިސްޓަރ' ކަމަށް ބ ނެފައިެއވަނީ ލޭބަރ އާ
 ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެހ ންނަވާ ވަޒީރަށެވެ 

   )ފ(

ބ ނެފައި އެވަނީ، އެްއެވސް މަސައްކަތެއް   ފިޔަވަޅ " ކަމަށް  އިންޑަސްޓްރިއަލް 
ޕްރެކްޓިސްެއއް އެްއވެސް  މެތަޑެއް    ،އަދާކ ރ މ ަގއި  ނ ވަތަ  ޕްރޮސީޖަރެްއ 

ޚިދ މަތެއްެގ،   ދާއިރާއެްއެގ،  މަސައްކަތ ެގ  އެްއވެސް  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން 
ނަތީޖާއަށް ނ ވަތަ އ ފެއްދ މަށް   މަސައްކަތ ެގ  ވިޔަފާރިެއްއެގ ނ ވަތަ ސިނާޢަތެއްެގ

 ލިމިޓޭޝަންއެއް އަންނާނެ ފިޔަވަޅ ތަކެއް ނެގ މަށެވެ. 

   )ދ(

ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ މި   ތަސްދީޤ ކޮށް،  ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް 
 ހަމަވާ ތަރީޚ ގައެވެ. -----ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރ ން    .112

 

 




