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             ދައުުރގެ ތިންވަނަުދވަހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  އްތައާދީވި  6މަހުގެ  ޑިސެްނބަރު ވަނަ އަހަުރގެ 2020
 މާލީ ސެކިއުރިީޓޒްއާބެހޭ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި 27

    ،ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 92ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ، ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 2 ޤާނޫނު( އަށް
 ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަތޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ދަބު( ވި 1442 ޖުމާދަލްއޫލާ 8) 2020 ޑިސެންބަރު 23

 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2020/30 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 
 

 އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2
 

 

 .ސެިކއުރިީޓޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އަންަނނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ަވނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ތިން ައކުުރ އިތުރުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .1

 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، މާރކެޓަށް ގެެނޭވ އިތުރު ވަސީލަތްތަކާއި  އ(-1) 

ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދިރާާސކޮށް، ެއފަދަ އާ ވަސީލަތްތަަކކީ މާރކެޓް ފުޅާކުރުމަށް ބާރު 

ލިބޭނެ އަދި އިންެވސްޓްމަންޓް ފުރުސަތުތަކަށް މަގުފަހިާވ ކަމެއްކަުމގައި ފެންަނ 

ޙާލަތުގައި އެފަދަ ކަންކަން މާރކެޓަށް ތަޢާރުފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރެިގއުލޭޓަީރ 

 ؛އޮނިގަނޑު ކަނޑަެއޅުމާއި 

ސެކިއުރިީޓޒް ދޫކުާރ ފަރާތްތަކާއި ސެިކއުރިޓީްޒ ދޫކުރުމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަުކގެ  އ(-2) 

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ބެލުމާިއ، އެފަރާތްަތކުން ހިއްސާދާރުންނާިއ 

 ؛އިންވެސްޓަރުންނަށް އޮތް ޒިްނމާ އަދާކުރޭތޯ ބަލައި ފިޔަަވޅު އެޅުމާއި 

ސެކިއުރިީޓޒްާއ ުގޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ދިރާސާތަްއޮކށް، އަދި އެކަްނކަމާމެދު  އ(-3) 

 ޢާންމުން އަހުލުވެރިކުރުވުމާިއ؛

 

 ގެ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޗެޕްޓަރ  .2

 

 2ޗެޕްޓަރ 

 ހިއްސާގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް 
 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             270އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

4 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 17ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .3

 

ސަރުކާރުގެ 
 ސެކިއުރިޓީޒްއާގުޅޭ ކަންކަން 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެްސ، ސަރުކާރުެގ  )ހ( .17-1

ސެކިއުރިީޓޒްގެ މާރކެޓް ހަުރދަނާކުރުމަށް ދެވޭ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި 

ސަރުކާރުގެ ސެކިއުިރޓީްޒއާ ގުޅުންހުރި ެއއްެވސް ޙަރަކާެތއް ހިންގުމަށް 

ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސެިކުއރިޓީޒްއާ ުގޅޭގޮތުން ެއްއެވސް ޚިދުމަތެއް 

ާޤނޫނުގެ ދަށުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް މި

 ސަރުކާުރގެ ލައިސަންސެްއ ނުވަތަ ުހއްދަެއއް ބޭނުމެއް ުނވާނެެއވެ. އަދި 

ސެކިއުރިީޓޒް މާރކެޓް ހަރުދަނާކުރުމުގެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާަގއި މޯލްޑިވްސް 

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހިންގާ މިފަދަ ޙަރަކާތްތަާކިއ ފޯރުކޮށްދޭ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރެިގއުލޭޓްކުރުމުން  ޚިދުމަތްތައްވެސް މި

 އިސްތިސްނާވާެނއެެވ.

 ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެްސ، ސަރުކާރުެގ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް )ށ(  

ސެކިއުރިީޓޒްގެ މާރކެޓް ހަރުދަނާކުރުމަށް ދެވޭ އިންިތޤާލީ މަރުޙަލާ 

ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް، ސަުރާކރުގެ ސެިކއުރިޓީްޒގެ ޕްރައިަމރީ މާރކެޓުގަިއ 

ވަކި ފަރާތްތަކަށް ދަުއވަތު ދެިވގެން ހިންގާ އެްއވެސް ޙަރަކާެތއް ހިންގުމަށް 

ނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ލައިަސންސެއް ނުވަތަ މި ޤާނޫ

ހުއްދައެއް ބޭނުމެއް ުނވާނެެއވެ. އަިދ، މޯލްޑިވްސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީން 

ހިންގާ މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައްވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ރެގިއުލޭްޓކުރުމުން އިސްތިސްާނވާނެެއވެ.

ސަރުކާރުގެ ސެިކއުރިޓީްޒެގ ޕްރައިމަރީ މާރކެޓުަގިއ ސެކިއުރިީޓޒް  )ނ(  

ގަނެިވއްކުުމގެ ކަންކަން އަިދ ސަރުކާރުގެ ެސކިއުރިީޓްޒެގ ޕްރައިމަރީ 

ޑީލަރުކަން ކުރާނެ ފަރާތްތަާކއި ސަރުކާުރގެ ސެިކއުރިީޓްޒގެ ޕްރައިމަރީ 

 މާރކެޓުގައި އެހެން ގޮތަކުންވެސް ޙަރަކާތްތެިރވާނެ ފަރާތްތައް
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ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑައަަޅއި ތަންފީޛުކުރާނީ ސަުރކާރުން އަންާގ 

ގޮތެްއގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. އަިދ ސަރުކާރުގެ 

ސެކިއުރިީޓޒްއާ ގުޭޅގޮތުން ުކރުން މަނާ ކަންކަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

 އޮތޯރިޓީން ނެރޭ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެްސ، ސަރުކާރުެގ  )ރ(  

ސެކިއުރިީޓޒްގެ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރުކަން ކުރުމަށް ނުވަތަ ޕްރައިމަރީ 

މާރކެޓުގައި ޙަރަކާތްތެިރވުމަްށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސެއް 

ރުކާުރގެ ސެކިއުރިީޓޒްެގ ނުވަތަ ހުއްދަެއއް ބޭނުމެްއ ުނވާނެެއވެ. އަދި ސަ

ޕްރައިމަރީ ޑީލަރުކަން ކުާރ ފަރާތްތަކާއި ޕްރައިމަރީ މާރކެޓުގަިއ 

ޙަރަކާތްތެރިވާ އެހެްނވެްސ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރެިގއުލޭޓްކުުރމާބެހޭ މާއްދާތައް ނުހިނގާނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ސަރުކާުރގެ ސެކިއުރިީޓޒް  މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި މި )ބ(  

މާރކެޓް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ިއންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ މުއްދަުތ ދެމިއޮންނާނީ، 

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެިކއުރިޓީްޒއާބެހޭ ޤާނޫނު(  2/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  2އަށް 

)ފަެހއް( އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަެށވެ. ނަމަެވސް،  5ން ގިަނވެގެްނ ފެށިގެ

މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ  ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އޮތޯރިޓީން އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ އެއަްށވުރެ ައވަހަށް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަްށ 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 18ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .4

 

 ހިއްސާގެ ބާޒާރެއް ޤާއިމްކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން 

 
 
 

18.  
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 

ހިއްސާގެ ބާޒާރެއް ޤާއިމްކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން 

މި ޗެޕްޓަރުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ހުއްދަކުރެވިފަިއވާ ހިްއސާ ވިްއކުމުގެ ަވގުތީ  )ހ( .18

ަގިއވާ ގޮުތެގމަތިން ހުއްދަކޮށްފައިވާ  3ވަސީލަތުން ނުވަތަ މި ޤާނޫުނގެ ޗެޕްޓަރ 

ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ހަދާ ގަާވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ، ސްޓޮކް އެްކސްޗޭންޖަކުން 

ފަިއާވ ޑީލިންގ ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ އަދި އޮތޯރިޓީން ޑީލިންގ ލައިސަންސްދީ

ހުއްދަދީފައިވާ އިންތިޒާމްތަެކްއގެ ދަށުން މެނުީވ، ެއްއވެސް ީމހަކު ހިއްާސގެ ބާޒާެރއް 

ޤާއިމްކޮށްގެންުނވާނެެއވެ. ނުަވތަ އެފަރާތަކީ އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ބަލަހައްޓާ، ނުވަތަ 

 ދަ މީހެއްކަމަށް ދައްކަިއދީގެން ނުވާނެެއވެ.އެފަދަ ތަނެއްގެ ޚިދުމަތެއް ފޯުރކޮށްދޭފަ

އެްއވެސް ފަރާތަކުން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ  )ށ(  

 ހިއްސާގެ ާބޒާރެއް ޤާއިްމކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީގެން ނުވާެނެއވެ.

 

 އިޞްލާޙުކުރުން.ގެ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮަތށް  3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޗެޕްޓަރ  .6

 

 3ޗެޕްޓަރ 

 ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް 
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް 
 ޤާއިމްކުރުމާއި ހިންގުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖް ާޤއިމްޮކށް ހިންގަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި މި  )ހ( .20

 ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން، އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސްޭދ ކުންފުންޏަކުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ސެކިއުރިީޓްޒގެ  )ށ(  

ބާޒާރުަގއި ެސކިއުރިީޓޒްެގ ުމޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމްތައް މެދުނުކެނޑި 

އްޓުމަށްޓަކައި ސަރުާކރުގެ ސްޓޮކް ެއކްސްޭޗންޖެއް ކޮންމެހެން ދެމެހެ

ޤާއިމްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެފަދަ ސްޓޮކް އެްކސްޗޭންޖެްއ 
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        ، ޤާއިމްކުރެވިދާެނއެވެ. އަދި މިގޮތުން ޤާއިމްކުރެވޭ ސްޮޓކް އެކްްސޗޭންޖް

 ިތސްނާވާެނއެވެ.ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އިން އިސް 21މި ޤާނޫނުގެ 

 

 ( ވަަނ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.2ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 

އެ ސްޓޮކް އެްކސްޗޭންޖްަގިއ ކުރެވޭ ެސކިއުރިީޓްޒގެ މުޢާމަލާތްތައް  (2) )ނ( .22 

ނިންމުމަށްޓަކައި، އޮތޯރިީޓެގ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަާޅ 

 އުސޫލުތަެކއްގެ މަތިން އިންތިާޒމްތައް ހަމަޖެއްސުން.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ސްޓޮކް އެކްްސޗޭންޖް ކުންފުންޏަކަށް  )ނ( .23 

ހިނދެއްގައި، އަިދ ސެކިއުރިޓީްޒެގ ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުަރންޖެހިއްޖެ 

މުޢާމަލާތްތައް ބާޒާރުގައި މެދުނުކެނޑި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކަިއ 

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ޑީލަރުކަމުެގ 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ އޮތޯރިީޓއަށް ފެންނަ އެހެން 

ށް އޮތޯރިީޓގެ ޑިެރކްަޓރުންގެ ބޯޑުން ކަނަޑއަޅާ ުއސޫލުތަކެްއގެމަތިން، ފަރާތަކަ

ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖެްއގެ ަމސައްކަތް މެދުނުކެނޑޭފަދަ ގޮތަކަށް ކުިރއަށް 

 ގެންދިއުމުގެ ަވގުތީ ހުއްދަެއއް ދެވިދާނެއެެވ.

 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10
 

  ސްޓޮކް އެކްްސޗޭންޖް ކުންުފނީގެ ެއްއވެސް ަގވާއިދަކަްށ އަދި މި ޤާނޫނުގެ )ށ( .26 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެަކށައެޅޭ ެއްއވެްސ 2ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ) 22

އިންތިޒާމަކަށް ނުވަތަ އުސޫަލަކށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ އެ ގަާވއިދެއް ނުވަަތ 

 އިންތިޒާމެއް ުނވަތަ އުސޫެލއް އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހުގަެއވެ.
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 ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން.ވަަނ މާއްދާގެ  29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

ޓްރޭޑިންގ އަދި ޑިޕޮސިޓަރީ 
 ސިސްޓަމް 

ސެކިއުރިީޓޒް ގަނެިވއްކުުމގެ ުމޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް އޮތޯރިީޓން ކަނޑަައޅާ  )ހ( .29-1

މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޓްރޭޑިްނގ ސިސްޓަމަާކއި ޑިޕޮިސޓަރީ ސިސްޓަމެއް، 

ކަނޑަައޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި، ސްޮޓކް ެއކްސްޗޭންޖުްނ އޮތޯރިޓީން 

 ޤާއިމްކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސިސްޓަމްަތއް ޤާއިމްކޮްށ  )ށ(  

ހިންގަންވާނީ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުަތކާއި ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިހއްސާެގ ބާޒާުރ ކުރިއެުރވުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި، މި މާއްދާެގ  )ނ(  

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަޝރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޓްރޭޑިންގ ސިސްޓަމަާކިއ 

ޑިޕޮސިޓަރީ ސިސްޓަެމއް ޤާއިްމކުރުމާއި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރުމުެގ 

ދި އެހެން ގޮތަަކށް އޮތޯރިޓީން އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އަ

ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު އެ ސިްސޓަމްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ އޮތޯރިޓީެއވެ. 

އަދި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮްށ ދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ އެންެމހައި ފީތަްއ 

 ކަނޑައަޅާނީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެްކޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ.

 

 )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ  30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 

 2010/24އޮތޯރިޓީން އެހެން ގޮތަކަްށ ަކނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ށ( .30 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭްނކިންގއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ 

ފަރާތްތަކާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދީފައިވާ މާލީ އިދާރާތަކަީކ 

ެގ ގޮުތގަިއ ސެިކުއރިޓީޒް ވިްއކައިީދ ޑީލަރުންގެ ަލއިސަންސް ލިބި، ޑީލަރުން

       ވިޔަފާރިކުރުުމގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އިދާރާތަެކއް ކަމުަގިއ ވާނެއެވެ. އަދި 

        އެ އިދާރާަތކުން ޑީލަރުްނެގ ގޮުތގައި ެއއްވެްސ މަަސއްކަތެްއ ކުރާނަމަ،
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑީލަރުންނަށް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ޝަރުޠުތަާކއި 

         އޫލިއްޔަތުަތއް އެފަރާްތތަކުގެ މަްއޗަށްވެސް ާލިޒމުވާނެެއވެ. އަދި މަސް

އެ ކަންކަމާ ުގޅިގެން ޤާނޫާނއި ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ފިޔަވަޅު ެއޅުމުގެ 

 ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
 

 އިޞްލާުޙކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ައންނަނިވި ގޮތަށް  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް 
ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންސާއި 
އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ 
ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ 

 ލައިސަންސް 

 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

ދޫކުެރޭވނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންވެސްްޓކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންްސ  )ށ( .32 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ، އަިދ އޮތޯރިޓީން ހަދާ ގަާވއިުދގަިއ ކަނަޑއަޅާފަިއވާ 

 މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވާ ކުްނފުންޏަކަށެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 

އިންވެސްްޓކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމުެގ ލަިއސަންސް ދޫކުރެވޭީނ،  )ނ( .32 

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ، އަދި އޮތޯރިީޓން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި  18ޢުމުރުން 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޝަރުޠުތައް ުފރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

 ނަ މާްއދާގެ )ނ( އުނިކުރުން.ވަ 33ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ  .16

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންވެސްްޓމަންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުގެ ގޮތުަގއި އެނޫންވެްސ  )ނ( .33 

 2014/18އިންތިޒާމެއް ހިންގުުމގެ ލަިއސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ 

 ޝަޚްޞުތަކަށެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 54ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 

)ތިނެއް( މަސް ހަމަވުމުެގ ކުރިން، ޮއޑިޓަރުެގ  3ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  )ށ( .54 

 ރިޕޯޓު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.

 ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 

ސެކިއުރިީޓޒް ގަނެ ވިްއކައިދިުނމުގެ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާުތގެ އޮިޑޓަރަކު އެމީހަކު ކުރާ  )ހ( .55 

ތިރީަގއިވާ ކަންތައްަތކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް އެނިގއްޖެނަމަ  ،މަސައްކަުތގެ ތެރޭގައި 

 އެކަން ލަސްނުކޮށް އޮތޯރިީޓއަްށ އަންގަްނވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( އާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތން  )ބ( .56 

ފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ކޮޕީ ހަމަ އެދުވަހު 

 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން. 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 

    ވެސް ަގާވއިދަކާ ޚިާލފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ެއއް  )ރ( .62 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯރިީޓން އަންާގ އެްނގުމަކާ އެކަީށގެންާވ ސަބަބެއްނެިތ 

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެފަރާެތއް މި މާއްދާގެ )ށ( އާިއ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.2ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 63ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .21

 

 ސެކިއުރިީޓޒް ދޫކުރުމާއި ލިްސޓު ކުރުމާބެހޭ ކަންތައް ހިންުގމާބެހޭ ގޮތުން. (2) )ށ( .63 
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އަންނަނިވި ގޮތަށް ދެ ނަންބަރު ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް 11ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 63ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 އިތުރުކުރުން.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުަތއް ުހއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން، ކެޕިަޓލް މާރކެޓް  (12) )ށ( .63 

ފުޅާކުރުމަށާއި، ތަރައްޤީކުރުަމށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ 

ކްރައުްޑ ސޭންޑް ބޮކްސް ރެގިއުލޭޓަީރ ފްރޭމްވަރކް ތަރައްޤީކުރުމާިއ، 

ފަންޑިންގާއއި ކްރިޕްޓޯ ެއސެޓްސްފަދަ އިނޮވޭިޓވް ަވސީލަތްތައް 

 ރެގިއުލޭްޓކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަގވާއިދުތަާކއި ުއސޫލުތައް ހެދުން؛
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯރިީޓން ރެގިއުލޭްޓކުރާ ފަރާތްތަުކގެ ކޯޕަރޭްޓ  (13)   

 ގަވަރނަންްސއާ ުގޅުންހުރި ަގވާއިދުަތއް ހެދުން.

 
 ވަަނ މާއްދާގައި އެކުެލވޭ އަންނަިނވި މާނަކުރުން އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 65ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

 
"އިޝްތިހާރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ނެރޭ ހިއްސާގެ ބަޔާން ފިޔަަވއި، ދޫކުރާ  

ދޫކުރާ ފަރާތާ ގުޅިގެން ތިރީގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ފަރާތުން، ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، ނުވަތަ 

ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް، ެއއްވެސް މީހަކަށް ެއއްެވސް ޮގތަކަށް ދޭ، ފޮނުވާ ނުވަތަ ލިބޭގޮތަްށ 

 ބަހައްޓާ މަޢުލޫމާތެވެ.

ސެކިއުރިީޓޒް ގަތުމަށް ޢާންމުންނަށް ހުށަހެޅުމެއް ހިމެނޭ ނުވަތަ އެކަމަށް ހަވާލާޭދ  (1) 

 ؛މަޢުލޫމާތު

އެ މަޢުލޫމާތަކީ ޢާންމުން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ނުވަތަ ހުށަހަޅާނެ ސެކިއުރިޓީްޒެގ  (2) 

މަޢުލޫމާތަކަށްވެފައި، އަދި ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް، ނުވަތަ ގަތުމަށް 

ހުށަހެޅުމަށް، މީހުން ޝައުޤުވެރިވާ ުނވަތަ ޝައުުޤވެރި ުކރުވަފާނެކަމަށް އެކަީށގެންާވ 

 މަޢުލޫމާތު.
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އަންނަނިވި މާނަކުުރން  ،ވަނަ މާއްދާގައި އެކުެލވޭ "ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖް" ގެ މާނަކުރުމުގެ ފަހަތަށް 65ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24

 އިތުރުކުރުން.

"ސްޓޮކް ެއކްްސޗޭންޖް ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސްޓޮކް  

 ަލިއސަންސް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ.އެކްްސޗޭންޖެއް ހިންގުމުގެ 

 
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  .25

 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 




