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        ތިންވަނަދުވަހު އޮތް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ހޯމަވި  7މަހުގެ  ޑިެސންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ 2020
 ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީގެ)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 28 ދައުރުގެ
    ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 92ޤާޫނނުއަސާސީގެ  ، ބިލު ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ 4 އަށް (1981

ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ  ބުރާސްފަތި( ވި 1442 ޖުމާދަލްއޫލާ 9) 2020 ޑިސެންބަރު 24
 ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން

 

 

 

 

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             272އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

3 

 2020/32 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

 

  އަށް  (1981 ޤާނޫނު  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ) 81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  4

 
 

 .އަށް އަންނަނިިވ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން( 1981 ާޤނޫނުމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ) 81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ "މާލީ އިދާާރ" ގެ މާނަކުރުން އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

ނޫން މާލީ -ބޭންކިންގ ވިޔަާފރި ނުވަތަ ބޭންކު ،"މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ  .2 

 ވިޔަފާރި ހިންގާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.
 

ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި" ގެ ާމނަކުރުން އަންނަނިވި ގޮތަށް -ވަަނ މާއްދާގަިއ ހިމެނޭ "ބޭންކު 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

ބޭންިކންގ ވިޔަފާރި ފިަޔވައި އެހެން  ،އެވަނީނޫން މާލީ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި -"ބޭންކު  .2 

ޢާންމު ބޭންކިންގ ިވޔަފާރީގެ ތެރޭަގިއ ، ބާވަތްތަުކގެ މާލީ ވިޔަފާރިތަަކށެވެ. ޭއގެތެރޭަގއި

ނުހިމެނޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ާމރޗަންޓް ބޭންކިންގ ވިޔަފާިރ 

ތަ ސެިކއުރިޓީްޒގެ ވިޔަފާރި ނުވަަތ ނުވަތަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ނުވަ

އިންޝުއަރެންްސގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އިންވެސްްޓކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ލަފާދިނުމުގެ ވިޔަފާރި، 

ރެމިޓެންސްގެ ިވަޔފާރި ނުވަތަ މަނީ ޗޭންޖިންގ  ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ވިޔަާފރި، ނުވަތަ

ސް ޕޭމަންޓް އިެލކްްޓރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމާއި އެހެންވެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ

އިންސްޓްރުމަންޓްތައް އިޝޫުކރުމުގެ އަދި ޕޭމަންޓް މުާޢމަލާތްތައް އެުކއަޔަރކުރުމުެގ 

ެއްއވެސް ބާވަެތއްެގ  ނުވަތަ ،ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި

ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓެއް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް އަދި ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ހިންގުމުގެ 

ުނވަތަ ެއސެޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ވިޔަފާރި، ުނވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ  ވިޔަފާރި،

 މިނޫންވެސް ވިޔަފާިރއާއި މާލީ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
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 ވަނަ ާމއްދާަގއި ހިމެނޭ "ސަރުކާުރ" ގެ މާނަކުރުމުގެ ފަހަތަށް، އަންަނނިވި މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން. 2ނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާ .3
 

"ސަރުކާރުގެ ސެިކއުރިީޓޒްގެ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހެން   .2 

ސެިކއުރިޓީޒް އިޝޫކުާރ ސީދާ އެ ، ފަރާތަކަށް ވިްއކުމަށްޓަކައި ަސރުކާރުގެ ސެިކއުރިީޓޒް

 ފަރާތުގެ އަތުން ނުވަތަ އެފަާރތުގެ އޭޖެންޓެްއގެ އަތުން ގަުތމަށެވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4
 

އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު 
 މަޤްޞަދުތައް 

 އޮތޯރިޓީގެ މަިއގަނޑު މަޤްަޞދުތައް ތިރީގައި ެއވަނީެއވެ.  .4

ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ ކުިރއެރުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތެްއަގއި ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ   (1)  

 ދެމެހެއްޓުން؛

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް 1މި މާއްދާގެ )  (2)  

 އުނިކަމެއް ނާންނާނެހެން، ފަިއނޭންޝަލް ސްޓެބިލިޓީ ދެމެހެއްޓުން؛ އަދި 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ 2( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )1މާއްދާގެ )މި   (3)  

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާީދ  ،މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެހެން

 ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުން ގެނަުއމަށް ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުން.
 

 ވަނަ ނަންބަރުެގ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. (2ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

އޮތޯރިޓީގެ ިއކޮނޮމިކް ސެކްޓަރ ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ ދާއިރާގެ  )ނ( (2) 6. 

 މުވަްއޒަފެއް؛
 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.2ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6
 

 ؛މިނިސްޓްރީގެ ފަާރތެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ކަނޑައަޅާ އެ )ރ( (2) 6. 
 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.5ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7
 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ އޮތޯރިޓީެގ 3މި މާއްދާގެ ) (5-1) 6. 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 2ގަވަރުނަާރއި، ޑެިޕއުޓީ ގަވަުރނަރާއި، މި މާއްދާގެ )

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ޯބަޑށް ޢައްޔަންކުެރވޭ އެހެން މެންބަރުންނަކީ ޢުމުރުން 

 ތަކެއް ކަުމގައި ވާްނާވނެއެވެ.)ތިރީސް( އަހަރު ފުރިފަިއވާ ފަރާތް 30
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 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.6ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8
 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޢަްއޔަންކުެރވޭ ަގވަރުނަރާއި ޑެޕިއުީޓ  (3މި މާއްދާގެ ) (6) 6. 

 ގަވަރުނަަރކީ ތިރީަގއިވާ ސިފަަތއް ހުރި މީހުންކަމުގައި ވާްނާވނެއެވެ. 
 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.6ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9
 

އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ ނުވަތަ މާލީ ދާއިރާ ނުވަތަ ބޭންކިންގ ދާއިރާ ނުވަަތ  )ހ( (6) 6. 

)ދިހަެއއް( އަހަުރގެ ތަޖުރިބާ  10ވިޔަފާީރގެ ދާއިާރއިން މަދުެވގެން 

ލިބިފައިވުމާެއކު، ޔުނިވަރިސޓީ ިޑގްރީެއއް ޙާޞިލުކޮށްަފއިާވ މީހަުކ 

 ؛ކަމުގަިއވުން
 

 ވަނަ ނަންބަރުެގ )ވ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ އަކުރު އިތުުރކުން.( 6ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10
 

 ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ނުވުން. ވ(-1) (6) 6. 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ )މ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.6ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11
 

މެންބަރެއް ކަމުގައި ުނވުން އަދި ސިާޔސީ ޕާޓީއެްއަގިއ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ  )މ( (6) 6. 

 ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން.
 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.7ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 

 

އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ ނުވަތަ މާލީ ދާއިރާ ނުވަތަ ބޭންކިންގ ދާއިރާ ނުވަަތ  )ހ( (7) 6. 

)ހަތެއް( އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ  7ވިޔަފާީރގެ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން 

ލިބިފައިވުމާެއކު، ޔުނިވަރިސޓީ ިޑގްރީެއއް ޙާޞިލުކޮށްަފއިާވ މީހަުކ 

 ؛ކަމުގަިއވުން
 

 ނަންބަރުެގ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން.( ވަނަ 7ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13
 

ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބަކުން މަޤާމަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހަކު  )ކ( (7) 6. 

 ކަމުގައި ުނވުން.
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 ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ނުވުން. )އ(   

މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވުން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގަިއ ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ  )ވ(   

 ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން.
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން.15ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .14
 

ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އޮތޯރިޓީ ހިންގާނެ ގަާވއިދުތަްއ ހަދައި، އެ ަގވާއިދުަތކާ  (15) 6. 

އޮތޯރިޓީ ހިނގާތޯ ބަލައި އަދި ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭްއވުމުގެ ގަާވއިދުތައް ހަދަިއ، 

ޖަލްސާތައް ބާްއވަިއ، ޖަލްސާތަކުގެ ަޔއުމިްއޔާ ލިޔެ ބަލަަހއްޓަިއ، އޮތޯރިީޓެގ 

ބޭންކް އެކައުންޓްަތއް ހުޅުަވއި އަދި ބަންދުކޮށް، އޮތޯރިޓީގެ ހިސާބުތަްއ 

 ޓައި، އޯޑިްޓކުރުވުމަކީ ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަެތކެވެ.ބަލަހައް
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ދެ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15
 

ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކާއި 
 ބާރުތައް 

 ބޯޑުގެ މަސަްއކަތްތަާކއި ބާރުތައް ތިރީަގއި ެއވަނީެއވެ. 6-1.

މަނިަޓރީ މަޤްޞަދުތަކާއި،  ؛ސިޔާސަތުތައް އެަކށައަޅައި ފާސްކުރުންމަނިޓަރީ   (1) 

މައިގަނޑު އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްތަކާއި، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ފައިސާ ލިބެންހުންނާނެ ގޮތް 

 ހެދުމާއި، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއިރަކަށް އެކަީށގެންވާ ނިންމުންތައް ކަނޑަެއޅުން؛

 ހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ލަފާދިނުން؛އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓްގެ ނިޒާމާ ބެ   (2)  

 އޮތޯރިޓީގެ މަަސއްކަތްތަާކގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުން؛  (3)  

 އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުާމއި އިދާރީ ކަންކަމާގުޅޭ ޢާންމު ސިޔާސަުތތައް ކަނަޑއެޅުން؛  (4)  

ނަންބަރުގައި ( ވަނަ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1ވަނަ މާއްދާގެ ) 15މި ޤާނޫނުގެ   (5)  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ކުުރން؛

އޮތޯރިޓީގެ ސިޔާސަތުަތއް ތަްނފީޒުކުރާ ގޮތާއި އޮތޯރިީޓގެ ަމސައްކަތްަތއް ކުރާ ގޮތް   (6)  

 ބެލުން؛

 އޮތޯރިޓީން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިުދތައް ފާސްކުރުން؛  (7)  

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އޮތޯރިޓީގެ ގޮފިތަާކއި ރެޕްރެެޒންޓޭޓިވް އޮފީސްަތކާިއ އަދި   (8)  

ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، މި ތަންތަން ޤާއިމުކުރާނެ ތަންތަން 

 ؛ކަނޑައެޅުން 
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 ؛އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ބަޖެޓު ފާސްކުރުން  (9)  

 ؛އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު ފާސްކުުރން  (10)  

 ؛އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރ ޢަްއޔަންކުރުންގަވަރުނަުރގެ ހުށަހެޅުމުގެމަތިން   (11)  

އޮތޯރިޓީން ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުގެ ދަރަނި ނެގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި، އެފަދަ   (12)  

ދަރަންޏެއް ނެގުމަށް ނިންމާނަމަ އެ ދަރަންޏެއް ނަގާނެ ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތައް 

 ކަނޑައެޅުްނ؛

ގޮުތގެމަތިން، އެކްްސޓަރނަލް ރިޒާރްވގެ ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮތްވާ  21މި ޤާނޫނުގެ   (13)  

 ؛ގޮތުަގއި ބަހައްޓާނެ ެއސެޓްތަުކގެ ބާވަތްަތއް ކަނަޑއެޅުން

އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ވަސީލަތްތައް އިްނވެސްޓްކުރަން އެކަީށގެންވާ އެސެޓްތަުކެގ   (14)  

 ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުްނ؛

ފައިސާފޮތި ނެރުމާއި  ނޫޓާއި ފައިސާފޮތީގެ ިސއްަކިއގެ ައގު ކަނަޑއެޅުާމއި، ނޫޓާއި   (15)  

 ގެންގުޅުމާބެހޭ ކަންކަން ކަނަޑއެޅުން؛

އެްޑވަިއޒަރީ ބޮީޑއެއް ުނވަތަ އެްޑވަިއޒަރީ ބޮޑީަތއް އުެފއްދުމާއި އެ ތަންތަނަށް   (16)  

މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުަތކާއި އެ ބޮޑީަތކުެގ ، މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނެ ޮގތާއި

 މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ކަނަޑއެޅުްނ؛

މެންބަރުންެގ މައްޗަްށ އެކުެލވޭ، ނުވަތަ އެހެނިހެން މީހުންގެ މައްޗަްށ  ބޯޑުގެ  (17)  

ނުވަތަ ބޯުޑގެ މެންބަރުންނާއި އެހެނިހެން މީހުން ހިމަނައިގެން ކޮމިޓީެއްއ  ،އެކުެލވޭ

 ނުވަތަ ކޮމިޓީތައް އެކުަލވާލުމާިއ އެފަދަ ކޮމިޓީތަކުގެ މަްސއޫިލއްޔަތު ކަނޑައެޅުްނ؛

 އުސޫލުަތއް އެކަަށއެޅުން؛ އަދި ބޯޑު ހިންގާނެ ގޮުތގެ   (18)  

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑަެއޅިގެން ބޯޑުގެ މަސަްއކަތްކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން   (19)  

 ކަންތައްތައް އަދާކުރުމާއި ބާުރތައް ބޭނުންކުރުން.
 

 

ގަވަރުނަރުގެ 
 މަސައްކަތްތަކާއި ބާރުތައް 

 ެއވަނީެއވެ. ގަވަރުނަުރގެ މަސަްއކަތްތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި 6-2.

މަނިޓަރީ ސިޔާސަތާއި، ެއކްްސޗޭންޖް ރޭޓާބެހޭ ސިޔާސަތާއި އޮތޯރިޓީގެ އެހެނިހެން   (1) 

ސިޔާސަތުތައް ަގވަރުނަރު ބޯަޑށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ެއކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ބޯޑުން ކަނޑަައޅާ ސިޔާސަތުަތއް ަގވަރުނަރު ތަންފީޒުކުރަންާވނެއެވެ.
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އިދާރީ މަސައްކަްތތައް ކުރުމަށާއި އޮތޯރިޓީ ިހންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ އޮތޯރިޓީގެ   (2)  

އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާރާއި، އޮތޯރިޓީ ހިންގުަމށް އިތުރަށް ކުރުން 

ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ގަވަރުނަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ. މީގެ 

އެހެން ަފރާތްތަކާއެުކ އޮތޯރިީޓގެ ، ތެރޭގަިއ، މުދަލާއި ޚިދުމަްތ ގަނެ ހޯދުމާއި 

ނަމުގައި ެއއްބަްސވުންތައް ވުމާއި، ުމވަްއޒަފުންނާއި ޮކންސަލްޓަންޓުންނާއި 

އެްޑވަިއޒަރުންނާއި އޭޖެންޓުން ޢައްޔަންކުރުމާއި އަދި އޮޯތރިޓީ ތަމްސީލުކުރުން 

 ހިމެނެއެވެ.

ލިބިގެންެވއެވެ. މީގެ  އެިކއެކި ތަންފީޒީ ފިޔަވަޅުަތްއ އެޅުމުގެ ބާރު ގަވަރުނަރަށް  (3)  

އިދާރާެއއް، ނުވަަތ  ތެރޭގަިއ، އޮތޯރިޓީން ރެގިއުޭލޓްކޮށް ސުޕަވަިއޒްކުރާ މާލީ

ކްލިއަރިންގ އަދި ސެިކއުރިޓީޒް ސެޓްލްމަންޓް  ،އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭްޓކުރާ ޕޭމަންޓް

ސިސްޓަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ ޙަަރކާތްތަްއ 

މިފަދަ އިދާރާތަކަށް ރިސީވަެރްއ  ،ނގަޅުކުރުމަށް އަޅާ ފިަޔވަޅުތަާކއިރަ

މި ޤާނޫނު ުނވަތަ އެހެްނވެސް ޤާނޫނެްއގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އިދާރީ  ،ޢައްޔަންކުރުމާއި 

 ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން ހިމެނެެއވެ.

 އިދާރީ ،ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުަގއާިއ، އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުަގއާއި   (4)  

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއި ބޯަޑށް ގަވަރުނަރު ޖަވާބުދާީރވާންާވނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ިސޔާސަތުތައް ތަްނފީޒުކުރަމުންދާ ގޮތާއި އޮތޯރިީޓ ހިނގަމުންދާ ގޮތާ   (5)  

ބެހޭގޮތުން، މާލީ ނިޒާމުެގ ހަރުދަނާކަމާބެހޭ ގޮތުން، ފައިާސގެ ބާޒާާރއި ކެޕިޓަްލ 

ބާޒާރާ ބެހޭގޮތުން، މީލާީދ އަހަރެްއގެ ކޮންމެ މާކެޓާއި އަދި ބޭރު ފައިާސެގ 

ފަހަރު ގަވަރުނަރު ޯބޑަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާެނއެވެ.  )ެއކެއް( 1ކުއާޓަރއަކު މަުދވެގެން 

މީގެ ތެރޭގަިއ، އޮތޯރިީޓގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުަމށް، ނުވަތަ އޮތޯރިީޓ 

ޒާމަށް، ނުވަތަ ހިންގުމަށް ނުވަތަ އިދާރީ ަމސައްކަތްކުރުމަްށ، ނުވަތަ ާމލީ ނި

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާކެުޓތަކަށް އެކަީށގެްނވާ މިންވަރަަކށް އަސަރުކުރާ ުނވަަތ 

އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ފެންނަ ހުރިހާ ކަންކަމާއި ޙާލަތްތައް ބޯޑަށް އަންަގއިދިނުން 

 ހިމެނެއެވެ.

 އެހެނިހެން މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެިޅގެްނ ގަވަރުނަރު ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (6)  

ކަންކަން ކުރުމާއި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ބާރުތައް ގަވަރުނަރަށް 
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ލިބިގެންެވއެވެ. މި ޤާނޫނުަގއި ވަކި ކަެމއް ކުރުމަށް ކަނަޑއެިޅގެން ބޯޑަށް ދީފައިނުާވ 

 އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެްނަވނީ ގަވަރުނަރަށެެވ.
 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.5މާއްދާގެ )ވަނަ  8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16
 

ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި (5) 8. 

އޮތޯރިޓީެގ މުަވއްޒަފުންަނށް އޮތޯރިޓީން ލޯނު  އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެަމތިން

 ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.6ވަނަ މާއްދާގެ ) 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17
 

އެހެން ، ( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަކމުގެ އިތުރުނ5ްމި މާއްދާގެ ) (6) 8. 

ކަމަކަށްޓަަކއި އޮތޯރިީޓގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ލޯނު ދޫކުރުމަކީ ވަގުާތއި ޙާލަތަށް 

، ބަލާއިރު އެދެިވގެންވާ ކަެމއްކަމަށް ަގވަރުނަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި 

އެކަމަކަށްަޓކައި މުަވއްޒަފުންަނށް ލޯނު ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. ެއޮގތުން ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާަރއަށް ޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ  3އެ މުަވއްޒަެފއްގެ ، ޢަދަދު

އަިދ، އެފަދަ ކަންކަމަށް ލޯނު ޫދކުރަންވާނީ، ޯބޑުން އިތުރުެވގެން ނުވާެނއެވެ. 

 ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ އެްއވެްސ  ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު )ހ( 10. މަޤްޞަދާ ޚިލާފު ޢަމަލު 

ނުވަަތ ، ކަމަކާ ގުިޅގެން އެމީހެއްގެ ާވޖިބު އަދާކުރުމުގަިއ، މާލީ ނުވަތަ ޒިރާޢީ

ޞިނާޢީ، ނުވަތަ ވިޔަފާިރއާއި ވިޔަފާރި ހިންގުުމގެ ދާއިާރަގއި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ، 

ނުވާނެެއވެ.  ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދު ލިބިގަނެ، ޤަބޫލުކޮށްގެން

ނަމަވެސް، އޮތޯރިީޓއަށް ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑަްށ ލަފާދިނުމަށްޓަކައި 

     ޢައްޔަންކުެރވޭ ކޮންސަލްޓަްނޓުންނާއި އެްޑވަިއޒަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑެގ މެންބަރުންނާއި އޮތޯރިޓީގެ މުވަްއޒަފުން  )ށ(  

މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ، އޮތޯިރޓީގައި އެމީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަާތިއ 
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ޯބޑުގެ މެންބަރެއް ުނވަތަ  ވާޖިބާ އެމީހެްއގެ އަމިއްލަ ަމޞްލަޙަތާ ފުށުނާރާގޮތަށެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ުމވަްއޒަފެްއ، އެީމހެއްގެ ވަޒީާފގެ ވާޖިބުަތއް އަދާކުރުމުަގއި ަވކި 

ނުވަތަ ބުރަެވވިދާނެކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކަމެްއ  ފަރާތަކަށް ބުރަވެވިދާނެ

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، އެމީހެްއގެ ވަޒީާފގެ މަޞްލަޙަތާއި އެމީހެްއގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތާ 

ފުށުއަރާކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ. އެމީހެއްގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް 

ޭޅ މީހަކަށް، ނުވަަތ ބުނެފައި ެއވަނީ، އެމީހަކަށް، ނުވަތަ އެމީހާ އިނދެގެން އު

އެމީހެއްގެ ުނވަތަ އިނެދގެން އުޅޭ މީހެްއގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބޭެބ 

ނުވަތަ ދައްތަ ނުވަތަ ޮކއްޮކ ނުވަތަ ދަރިއަކަށް، ިވޔަފާރީގެގޮތުން ުނވަަތ 

މާލީގޮތުން އެމީހަކާ ުގޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ ެއމީހަކާ އެުކގައި އުޭޅ 

 ތެރިއަކަށް ފައިާދެއއް ލިބިދާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ.ގާތް ރަޙުމަތް

ެއްއެވސް މުވަްއޒަފެްއ،  ބޯޑުގެ އެްއވެސް މެންބަރެްއ ނުވަތަ އޮތޯރިީޓގެ )ނ(  

އޮތޯރިޓީަގއި އެމީހަކު އަދާކުަރންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާިއ ވާިޖބާ ގުިޅގެން އެހެްނ 

ންމު އުސޫލުތަކަށް ފަރާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވިދާެނ ކަމަށް ބެލެވޭފަދަ އަދި ޢާ 

ޢިނާޔަތެއް ނުވަަތ ، ނުފެތޭގޮތަށް ދެވޭ މާލީ ުނަވތަ އެހެންވެްސ މަންފާއެއް 

 ހަދިޔާއެްއ، ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

ބޯޑުގެ އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ އަމިއްލަ ނުވަތަ ޒާތީ މަޞްލަަޙތެއް ހިމެނޭ ކަމެއް  )ރ(  

          މަޝްވަރާެއްއ ފެށުމުގެ ކުރިން ބޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުެރވޭނަަމ، އެފަދަ 

އެ މެންބަރެއް އެކަން ޯބޑަށް ހާމަކުރުމަށްފަހު ބޯޑުގެ މަްޝވަރާކުރުމުަގއި އަދި 

އެކަމަކާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމުގައި އެ މެންބަރެއް ބައިވެިރެވެގން ނުވާނެއެވެ. އަދި 

 އެ ޖަލްސާގައި އެކަމެއް މަްޝވަރާކުެރވޭއިރު ައދި އެކަމަކާމެދު ގޮެތއް ނިންމާއިރު

މިފަދަ  އެ މެންބަރެއް ހާޒިރުެވއިނދެގެން ނުވާނެެއވެ. އެހެްނނަމަވެސް،

ޖަލްސާއެްއގަިއ، ބޯުޑގެ ޖަްލސާއެްއ ބޭްއވުމަށް ބޭނުންާވ ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

 ހަމަކުރުމުގައި މިފަދަ މެންބަރެއް ހިމެނޭނެއެވެ.

)ިދހަހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/10,000މި މާއްދާއާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހަކު  )ބ(  

)ެއއްމިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  -/1,000,000

 ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
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 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.1ވަަނ މާއްދާގެ ) 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19
 

ކޯޓަކަށް ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ ނުވަތަ އެމީހަކު އަދާކުރާ ޤާނޫނީގޮތުން  (1) 11. ސިއްރު 

އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާތަކުެގ ނުަވތަ މަސައްކަުތގެ ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން 

ބޯުޑގެ އެްއވެސް މެްނބަރަކު ނުވަތަ ބޯޑުގެ މެންބަުރކަން ކުރި އެްއވެސް  ،މެނުވީ

ރަމުންދާ ނުވަތަ ަމސައްކަތްކުރި ެއއްވެްސ މީހަކު ނުވަތަ އޮތޯރިީޓގައި ަމސައްކަތްކު

މުވަްއޒަފަކު ނުވަތަ އޭޖެންެޓްއ ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓެްއ، އޮތޯރިޓީަގއި އޭާނ 

އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކުެގ ނުވަތަ މަސައްކަުތގެ ާވޖިބު އަދާކުރުމުގަިއ 

އްެގ އެނގިފަިއާވ، އޮތޯރިީޓގެ ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއްގެ ުނވަތަ އެެހންވެސް ފަރާތެ

 މަޢުލޫމާތެއް އެއްެވސް ފަރާތަަކށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 13ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ، ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .20
 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެިރވާ، އަދި އެއާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ  13. ދިވެހިފައިސާގެ ބޭރުގެ އަގު 

ފައިސާއާބެހޭ ެއގްރީމަންޓެްއ ވާނަމަ، އެ އެގްރީމަންޓްަގއިވާ ހުރިހާ ޝަރުޠުތަކަށް 

ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، ބޯުޑގެ މަޝްވަާރެގ މަތިން، ބޭރުގެ ފައިސާެގ 

ިމގޮތުން  ނިސްބަތުން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ައގެއް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

ދިވެހި ރުފިޔާެގ ބޭރުެގ ައގަށް ބަދަލެއް ގެެނވިއްޖެނަމަ، އެބަަދލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ 

 އަންގާ ގޮތެްއގެ މަތިން އޮތޯިރޓީން ލިޔެ އިޢުލާން ކުރަންވާެނއެވެ.
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.1ވަަނ މާއްދާގެ ) 14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރކަމުގަިއވާ ފައިސާޮފއްާޗއި ނޫޓު ނެރުމުގެ ބާރު  (1) 14. ފައިސާނެރުން 

ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އޮޯތރިޓީއަށެވެ. އަދި، ީލގަލް ެޓންޑަރގެ ގޮތުަގއި 

ހަނދާނީ ނޫޓާއި ފައިސާފޮތި ނެރުމުގެ ބާރު ލިބިގެްނަވނީވެސް ހަމައެކަިނ 

ންޑަރކަމުގައި ހިމެނިދާނެ ނޫޓު ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަެށވެ. އެނޫން ފަރާތަުކން ލީގަލް ޓެ

ފައިސާފޮތި ނުވަތަ ފަިއސާގެ ައގު ހިމެނޭފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ިވޔަްސ 

 ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22
 

ޞައްޙަ ނޫޓާއި 
ފައިސާފޮތިކަމުގެ ހެކި އަދި 

 ކައުންޓަރފީޓް ފައިސާ 

އޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނޫޓެއް ނުވަަތ ފައިސާފޮއްެޗއްެގ  )ހ( 17.

ޞައްޙަކަމާމެދު ނުކުންނަ ެއއްވެސް ަމއްސަލަެއްއގައި ޮއތޯރިޓީގެ ެއކަމަށް 

ޞައްޙަ ނުވަތަ  ،ބާރުދެވިފައިވާ މުަވއްޒަަފކު ެއ ނޫޓަކީ ނުވަތަ ފައިސާފޮއްަޗކީ

ޤާނޫނީ ހުރިހާ ކޯޓެއްަގއި އެ ނޫަޓކީ  ،ޞައްޙަނޫން އެްއޗެްއކަމަށް ދޭ ސެޓްފިކެޓަކީ 

ނުވަތަ އެ ފައިސާޮފއްަޗީކ ޞައްޙަ ނުވަތަ ަޞއްަޙނޫން އެއްެޗއްކަމަށް 

ސާބިތުކޮށްދޭ ހެއްކެއް ަކމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭެނއެވެ. އެފަދަ އެއްވެްސ 

  ސުވާެލއް ނުކުރެވޭެނެއވެ.ސެޓްފިކެޓަކާމެދު އެ މުަވއްޒަަފކާ

މާލީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާ ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާފޮްއޗަކީ ނުަވތަ އެހެން ޤައުމެއްެގ  )ށ(  

ީލގަލް  ލީގަލް ޓެންޑަރއަކީ ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓެއް ނުވަަތ ފައިސާޮފްއޗެއް ުނވަތަ

ވަަތ ޓެންޑަރކަމަށް ޝަްއކުކުެރވޭަނމަ، އެ ނޫެޓއް ުނވަތަ ފަިއސާފޮއްެޗއް ނު

އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގައި  ،ލީގަލް ޓެންޑަރ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު

 ބަޔާންކުރާ ކަމާބެހޭ އިދާރާައަކށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާފޮްއޗަކީ ނުވަަތ އެހެން ޤައުމެއްެގ  )ނ(  

ނުވަަތ ފައިސާޮފްއޗެއް ުނވަތަ ީލގަލް ލީގަލް ޓެންޑަރއަކީ ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓެއް 

ޓެންޑަރކަމަށް ޝަްއކުކުެރވޭަނމަ، އެ ނޫެޓއް ުނވަތަ ފަިއސާފޮއްެޗއް ނުވަަތ 

ަފއިސާފޮްއޗެްއ  ،ލީގަލް ޓެންޑަރ އޮތޯރިޓީން ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ނޫެޓއް

ަތ ފައިސާފޮްއޗެއް ނުވަ  ،އެ ނޫޓެއް ، ނުވަތަ ލީގަލް ޓެންޑަރެއއްެގ ތަފްޞީލާއި

ލީގަލް ޓެންޑަރއެއް ހުށަހެޅި ަފރާތާއި، އެ ނޫޓަީކ، ފަިއސާފޮްއޗަކީ ުނވަތަ ލީގަްލ 

ޓެންޑަރއަކީ ަކއުންޓަރފީޓް ނޫޓެއްކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާފޮއްެޗއްކަމަށް ނުވަަތ 

ކައުންޓަރފީޓް ލީގަލް ޓެންަޑރކަމަށް ޝައްކުކުެރވުނު ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް، 

 ފިޔަވަުޅ ެއޅުމަށްޓަކަިއ ަކމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށާއި ައޅަންޖެހޭ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކަިއ ޮއތޯރިޓީއަށް އެހެްނ  )ރ(  

 އިދާރާތަކުަގއި އެީހއަށް އެެދވިާދނެއެވެ.

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             272އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

13 

 ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23
 

ބަދަލުނުދެވޭނެ ބައެއް 
ނޫޓާއި ފައިސާފޮތި އަދި 

ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ 
 ތަކެތި 

ގެއްލިފަިއާވ، ނުވަތަ ަވގަްށ ގެންގޮސްަފއިާވ، ނުވަތަ ުއނިވާފަދަ ގެއްލުމެްއ  )ހ( 19.

ލިބިފައިވާ، ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވާ ނޫޓެއްގެ ނުވަތަ ފައިސާފޮްއެޗއްގެ ައގު، ނުވަަތ 

ޣައިރުޤާނޫނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފަިއވާ ނޫޓެްއގެ ނުވަތަ ަފއިސާފޮްއޗެްއގެ ައުގ 

އޮތޯރިޓީން ލިބިގަތުމުގެ ޙަްއޤު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެނެއް ނުެވއެވެ. 

ނަމަވެސް، އުިނވާފަދަ ގެްއލުމެއް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ 

ިއވާ ނޫެޓއްގެ ނުވަތަ ަފިއސާފޮއްެޗއްގެ ައގު، ޣައިރުޤާނޫނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފަ

ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮުތަގއި އަނބުރާ ލިބިދެވިދާނެ ސަބަބުތަކާއި ގޮްތތައް ކަނޑައެޅުުމގެ 

 އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
 

އެްއވެސް ފަރާތަކުން، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރކަމުަގިއވާ ނޫޓެއް ނުވަަތ  )ށ(  

ފައިސާފޮއްެޗއް ބޭނުންކޮށްގެން އެްއވެސް ެއއްެޗއް ހަދަންވާނީ ނުވަތަ ވިްއކަންވާީނ 

ނުވަތަ ސަރކިއުލޭޓްކުރަްނވާީނ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަްލ ޓެންޑަރކަމުގަިއވާ 

، ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާފޮއްެޗްއ ރަމްޒުވާފަދަ އެއްވެސް އެްއޗެއް އުަފއްދަންވާނީ

ސަރކިއުލޭްޓކުރަންވާނީ އޮތޯރިޓީގެ ުހއްދަ ނުވަތަ ިވއްކަްނވާނީ ނުވަަތ 

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ީލގަލް ޓެންޑަރކަމުަގއިވާ ނޫެޓއް ނުަވތަ ފައިސާފޮއްެޗްއ  )ނ(  

ބޭނުންކޮށްގެން ހެދިދާނެ ތަކެތީގެ ބާވަތްަތކާއި ނޫެޓއް ުނވަތަ ފައިސާޮފއްެޗއް 

 ނޑަައޅަންވާެނެއވެ.ރަމްޒުވާފަދަ ތަކެތީގެ ާބވަތްތަްއ އޮތޯރިޓީން ކަ
 

)ދިަހހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/10,000 ،މި މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާުފާވ ފަރާތެއް )ރ(  

)ެއއްމިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  -/1,000,000

 ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
 

 ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.( ވަނަ 1ވަަނ މާއްދާގެ ) 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24
 

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް 
 ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދިނުން 

ގަވަރުނަާރއި ޑެޕިއުޓީ ަގަވރުނަރާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެންބަރުން  (1) .20

 ފަރުވާތެިރކަމާެއކުަގެއވެ. ،މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި
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 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.3ވަަނ މާއްދާގެ ) 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25
 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުތަކާިއ، 2ގަވަރުނަރަށް މި މާއްދާގެ ) )ހ( (3) 20. 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ 1) ވަނަ މާއްދާގެ 7ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރަށް މި ޤާނޫނުގެ 

މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ ދަށުން ގަވަރުނަރުގެ ހައިިސއްޔަތުން 

ޙާލަތްތަކުގަިއ ލިބިދޭ ބާރުތަްއ، އޮތޯރިީޓގެ މެނޭޖްމަންޓްގަިއ އިސްޮކްށ 

 މަސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ ޙަވާލުކުެރވިދާނެެއވެ.

  ( ވަނަ ނަްނބަރުގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތަށް، ގަވަރުނަރަށް 3މި މާއްދާގެ ) )ށ(   

( ވަނަ ނަންބަުރގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުތައް އެެހން ފަރާތަކާ 2މި މާއްދާގެ )

ޙަވާލުކުރިކަުމގަިއ ވީނަަމވެސް، އެކަްނކަމަށް ޒިންމާެވ، ޖަާވބުދާރީވާީނ 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1)  ވަނަ މާއްދާގެ 7ގަވަރުނަެރވެ. އަދި، މި ޤާނޫނުގެ 

ތު އަދާކުރަންޖެހޭ ދަށުން ގަވަރުނަރުގެ ހައިިސއްޔަތުން މަސްއޫލިްއޔަ

ޙާލަތުގައި ޑެިޕއުޓީ ަގވަރުަނރަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް އެހެން ފަރާތަކާ 

ޙަވާލުކުރިކަުމގަިއވީނަމަވެްސ، އެކަންކަމަށް ޒިންމާެވ، ޖަވާބުދާރީވާީނ 

 ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަެރވެ.
 

 އިޞްލާުޙކުރުން.( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް 4ވަަނ މާއްދާގެ ) 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26
 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖްމަންޓްގަިއ 3މި މާއްދާގެ ) (4) 20. 

އިސްކޮށް މަސަްއކަތްކުާރ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާުލކުރެވޭ ބާރުތަްއ 

ތަންފީޒުކުރުމުގަިއ، އެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ތިރީގަިއވާ ކަންަކން ކުރުމުގެ ބާުރ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ެއްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން  )ހ(   

 އެއްބަްސވުންތައް ހެދުން؛

އޮތޯރިޓީގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ދަޢުވާކުރާ  )ށ(   

 މައްސަލަތަކުަގއި އޮތޯރިޓީ ތަްމސީލުކުރުން؛

ކުރަންޖެޭހ ނުވަތަ  ،އޮތޯރިޓީގެ ޢާންމު ކަންަތއްތައް ހިންގުމުަގއާއި  )ނ(   

ކުރުން ރަނގަޅުވާެނކަމަށް ެއ މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް 

 ކުރުން.
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .27
 

 އޮތޯރިޓީއަށް ތިީރގަިއވާ މަސަްއކަތްތައް ކުެރވިދާނެެއވެ. 22. އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނިޓަރީ ސިާޔސަތު ކަނޑަައޅައި ތަންފީޒުކުުރން؛ )ހ(  

 އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓްގެ ނިޒާމާބެޭހ ގޮތުން ލަފާދިނުން؛ )ށ(  

 އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓްެގ ނިޒާމު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެްކސްޭޗންޖް ރޭޓް އަދި )ނ(  

 ތަންފީުޒކުރުން؛އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއަަޅއި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޓަރނަލް ރިޒާރވް ބަހައްޓާ އަދި ބެލެހެްއޓުން؛ )ރ(  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަިއސާ ނެރުމާިއ ބެލެހެއްޓުން؛ )ބ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެިކއުރިީޓޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(  2/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޅ(  

ގެ ދަށުން ރެގިއުލޭޓްކުރާ ސެކިއުރިީޓޒްގެ ިވޔަފާރިާއއި ސެކިއުރިީޓޒްާއގުޭޅ 

 ؛ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވަިއ، މާލީ ދާއިރާ ރެިގއުލޭޓްކޮށް ސުަޕވަިއްޒކުރުން

ިސސްޓަމްތައް ރާަވއި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާއި ެސކިއުރިީޓޒް ސެޓްލްމަންޓް  )ކ(  

 ؛ހިންގުމާއި، އެފަދަ ސިސްޓަމްަތކުަގއި ބަިއވެރިވުން 

ސަރުކާރާއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ުހރި ބޭންކުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޭޖެންސީތަކާިއ،  )އ(  

ސަރުކާރު ބައިވެިރވާ ތަންތަނާއި، އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތަކުގެ ނަމުގަިއ 

 ޑިޕޮޒިޓް ޤަބޫލުކުރުން؛ އެަކއުންޓް ހުޅުަވއިދީ އެފަރާްތތަކުން

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަކަށް ުނވަތަ ސެންޓްރަލް ބޭންކަކަްށ ނުވަތަ މާލީ  )ވ(  

އިދާރާއަކަްށ، މުރާސިލެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ބޭންކަރެއްެގ ގޮތުން ނުވަތަ 

އޭޖެންޓެްއގެ ގޮތުން ުނަވތަ ޑިޕޮޒިޓް ބަަހއްޓާ ަތނެއްގެ ގޮތުން 

 ؛ޚިދުމަތްކޮށްދިނުން

ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ  )މ(  

އެފަދަ ބޭންކުތަކުަގއި، ުނވަތަ އެހެން ޑިޕޮޒިޓް ބަހައްޓާ ތަންަތނުގައި އެަކއުންޓް 

ހުޅުވަިއ، ެއކައުންްޓ ހިންަގއި، އަދި އެފަރާތްތަަކކީ ޮއތޯރިޓީގެ އެފަދަ 

 ގައި ަޢއްޔަންކުރުން؛މުރާސިލުން ނުވަތަ އޭޖެންޓުން ކަމު

ބުލިއަން ނުވަތަ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްަކއި، އެތަކެތީްނ ، ރަންފައިސާފޮތި )ފ(  

 ވިޔަފާރިކުރުން؛
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ބޭރު ޤައުމެްއގެ ސަުރކާރުން ނުވަތަ މާލީ އިދާާރއަކުން ެނރެފައިވާ ުނވަތަ  )ދ(  

ސެކިއުރިީޓޒްާއއި ގެރެންޓީކޮށްފަިއވާ ޓްރެޜަީރ ބިލްތަކާއި އެހެނިހެން 

ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމަންޓްތައް ގަެނވިްއކުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތިން 

 އިންވެސްްޓކުރުން ނުވަތަ އެަފދަ ތަކެތިން ވިޔަފާރިކުރުން؛
 

ސަރުކާރުން ނެރެފައިވާ ނުވަަތ ގެރެންޓީކޮށްފައި ހުންނަ ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކާއި،  )ތ(  

ަކއި، ުނވަތަ އެަފދަ ތަކެތީގަިއ އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެިވއް

 އިންވެސްްޓކޮށް، ުނވަތަ އެފަަދ ތަކެތިން ވިޔަފާރިކުރުން؛
 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ބޭންކުތަކަށާއި، އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތަކަށް ބޯޑުން  )ލ(  

)ުނވަދިހަ( ދުވަހަށްވުެރ  90ކަނޑައަާޅ ޝަރުޠުތަާކއި ހަމަތަކެްއގެ މަތިން 

ޑިސްަކއުންޓް -ރީ ށް ލޯނާއި އެޑްވާންސް ދޫކޮށް އަދިދިގުނޫން މުއްދަތަކަ

ޑިސްަކއުންޓްެގ -ކުރުން؛ މިގޮތުން ެދވޭ ލޯުނގެ ނުވަތަ ެއޑްވާންްސގެ ުނވަތަ ރީ 

)ުނވަިދހަ( ދުވަހަށްވުރެ  90މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ެއއިރެްއގެ ޙާލަތަށް ބަލައި، 

 މުއްދަތު އިތުރުނުވާެނގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެެއވެ. އަިދ، އެ

 )ތިނެއް( ފަހަރެވެ. 3އިތުރުކުެރވޭނީ ގިނަެވގެން 
 

އެއްބަްސެވވޭ ވަކި ޝަރުޠުަތަކކާއި ހަމަތަެކއްގެ މަތިން ަސރުކާރަށް ަވގުތީ  )ގ(  

 އެްޑވާންސް ދޫކުރުން؛
 

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މާލީ އިދާރާއެއްގެ މެންބަރަކަްށ ވުމާ ގުޅިގެން  )ޏ(  

ވިިދގެން ދަްއކަންޖެހޭ ޗަންދާއަށާިއ އެނޫްނ ޚަރަދުތަކަށާއި، ނުވަތަ ެއކަމާ 

ެއކަމާ  ،އެފަދަ ތަނެއްގެ ެއކައުންެޓްއގައި ިދވެހިރާއްޖެ ބަިއވެރިުވމުގަާއއި

ގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ ޓްރާންސެކްޝަންތަކަާށއި ހިންގަންޖެހޭ 

މަތިން ކަންތައްތަކަށްަޓކައި ެއއްބަްސެވވޭ ވަކި ޝަރުޠުތަަކކާއި ހަމަތަކެްއގެ 

 ސަރުކާރަށް އެްޑވާންސް ދޫކުުރން؛
 

ސަރުކާރުގެ ބޭންކަެރއްގެ ގޮުތަގއި މަސައްކަްތކުރުމާއި، ސަުރާކރާއި ދައުލަތުގެ  )ސ(  

އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ ފިސްކަލް އޭޖެންޓެއްގެ ގޮުތަގއި މަސައްކަތްކުރުާމއި 

 ؛ންމާލީ ކަންތައްތަކުަގއި ެއޑްަވިއޒަރެްއގެ ގޮުތަގއި މަސައްކަްތުކރު
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ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުުޠތަކާއި ހަމަތަކާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން،  )ޑ(  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ނުވަތަ ިދވެިހރާއްޖެއިން ބޭރުން ދަރަންޏަށް ފައިސާނެގުމާއި 

 ގެރެންޓީ ދޫކުރުން؛

 ބޭންކުތަކާ ގުިޅގެން ކްިލއަރިންގ ހައުސް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގުން؛ )ޒ(  

ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ، އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  )ޓ(  

 ؛އެކުަލވާލުމާިއ، ދިރާސާކުރުމާއި، ާޝއިޢުކުރުން، އެްއކުރުމާއި

ިދވެހިރާއްޭޖަގއި ފައިނޭންޝަލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ދާއިރާ ަތރައްޤީކުރުމަށާއި )ޔ(  

މަޤްޞަދުަގއި ެއކި މަޝްރޫޢުތައް އިންކްލޫޝަން އިތުުރކޮށް ހަުރދަނާކުރުމުގެ 

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާިއ، އެފަދަ މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން

 ފީ ނުވަތަ ޗާޖު ނެގުން؛

ބިމާއި ގޯތިގެދޮރުފަދަ ނުުއފުލޭ މުދަލާއި އުފުލޭ މުދާ ލިބިގަތުމާއި،  )ޕ(  

އި އެފަދަ މުދަލުގެ ގަނެިވއްކުމާިއ، އަތުލުމާއި، ިހފެހެއްޓުމާއި، އެފަދަ މުދަލާ

މައްޗަށް އޮތް މަޞްލަޙަުތތައް އެހެން ފަރާތްތަކަްށ ޙަވާލުކުރުމާިއ، 

 ބަދަލުކުރުމާއި، ުކއްޔަށްދިނުމާިއ، ިވއްކުމާިއ، ރަހުނުކުރުން؛

ކްލިއަރިްނގ އަިދ ސެކިއުިރޓީޒް ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތައް  ،ޕޭމަންޓް )ޖ(  

އޯވަރީސކުރުމާިއ، ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓްތަްއ ރެގިއުލޭޓްކޮށް 

 ؛އޯވަރީސކުރުން

 ސަރުކާރުގެ އަދި ދައުލަތުގެ ިއދާރާތަކުގެ ފަންޑް މެނޭޖްކޮށްދިނުން؛ )ޗ(  

      )ޕަބްލިކް އޮތޯރިޓީ( ނުވަތަސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން  )ހހ(  

އެ ކުންފުންޏެްއގެ މެޖޯރިީޓ ޙިއްޞާ ސަުރކާރުެގ ަނމުގައި އޮންނަ 

ކުންފުންޏަކުން އިޝޫކުާރ ެސކިއުރިީޓޒް އިޝޫކުރުމުެގ އަިދ މެނޭޖްކުރުމުގެ 

 ކަންކަން ކުރުން؛

 އަދި އެަފދަ ސެކިއުރިޓީޒް ؛އޮތޯރިޓީގެ ނަމުަގއި ސެިކއުިރޓީޒް އިޝޫކުރުން  )ހށ(  

ޑިސްަކއުންޓް -ގަނެ، ިވއްކުން، ިރޑީމްކުރުން، ޑިސްަކއުންޓްކުރުން އަދި ރީ

 ކުރުން؛

އޮތޯރިޓީގެ ނަމުަގއި ިއޝޫކުާރ ސެކިއުރިީޓޒްގެ ޕްަރއިމަރީ ީޑލަރކަން ކުރާނެ  )ހނ(  

 ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކޮށް ވަކިުކރުން؛
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ފައިނޭންޝަލް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ަކނޑައަޅާ ސެިކއުރިީޓޒްާއިއ  )ހރ(  

އިންސްޓްރުމަންޓްތައް ގަެނވިްއކުން ނުވަތަ އެފަަދ ތަކެތީގަިއ 

 އިންވެސްްޓކުރުން؛
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޮއތޯރިޓީން ކުރުމަށް ކަނޑައަާޅފައިވާ ކަންކަން  )ހބ(  

 ކުރުން؛ އަދި 
 

މަސައްކަތްަތއް އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ާޙޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ  )ހޅ(  

 ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 24 ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .28
 

 އޮތޯރިޓީން ތިރީގަިއވާ ކަންަތްއތައް ކޮށްގެން ުނވާނެެއވެ. 24. މަނާކަންތައް 
 

)ށ( ގައި ބަޔާން ކުރެވިަފއިވާ ަފރާތްތައް ފިޔަަވއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  22 )ހ(  

އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކުން ިޑޕޮޒިޓް ޤަބޫލުކޮށް، އެހެން ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް 

 އެަކއުންޓް ހުޅުަވއިދިނުން؛

ދިވެހިސަރުކާރާއި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ސަރުކާރާިއ، ދިވެހިސަރުކާރު ނުވަަތ  )ށ(  

ސަރުކާެރއްގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ތަންތަނާިއ، ދިެވހިސަރުކާރު ނުވަަތ ބޭރު ޤައުމެއްގެ 

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަުރކާރު ބައިވެިރވާ ފަރާތްތަކާިއ، މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީތަާކިއ 

ސެންޓްރަލް ބޭންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކާ 

 )ބ( ަގއި ބަޔާންކުރާފަދަ ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި 22ގުިޅގެން، މި ޤާނޫނުގެ 

 އެްއވެސް ވިޔަފާރިެއްއގައި ަބިއވެރިވުން.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. 24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29
 

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖާބެހޭ 
 ކަންކަން 

އަންނަނިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ެއކްްސޗޭންޖާބެހޭ ކަންކަން ހިންގަންާވނީ  )ހ( 24.

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އޮތޯރިީޓގެ ލަފަާޔ ެއއްގޮްތާވ  ،އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓްެގ ނިާޒމު  (1)   

 އަދި ؛ ގޮތުގެމަތިން ކަނަޑއަޅާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ 
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އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓްގެ ިނޒާމު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެްކސްޗޭންްޖ   (2)   

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަަޅިއ ރޭޓް އަދި އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓާބެހޭ 

 ތަންފީޒުކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ކަނޑައަޅާ އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓްގެ ނިޒާމާ ގުިޅގެން ވަކި ޭބރު ފައިސާއެްއ 

ފިޔަވަިއ އެހެްނ ގަންނަ ައާގއި ވިްއކާ އަުގ ަކނޑައަޅާފަިއވާނަމަ، އެ ައގު 

އަެގއްަގއި އެ ބޭރު ފައިސާެއްއ ވިްއކުމަކީ އަދި ގަތުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި، 

އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަނެތި، އެފަަދ މުޢާމަލާތްތަކަށް އިތުރު ކޮިމޝަނެއް ނުވަަތ 

 އެހެންވެސް ފައިާދއެއް ެނގުމަީކ މަނާކަމެކެވެ.

 -/10,000އް ކޮށްފި ފަރާެތްއ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަމެ )ނ(  

)ެއއްމިލިއަން( ުރފިޔާއާ ދެމެދުެގ  -/1,000,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާއި 

     )ދިހަާހސް( ރުފިޔާއާއި  -/10,000ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން، ނުވަތަ 

)ފަހެއް( ގުނައާ ދެމެދުގެ  5އެ މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ 

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ.ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައާޅ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  

ސިޔާސަތުތަުކގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މުޢާަމލާތް ކުރުމުގަިއ 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަކި ފަިއސާއެއް ުނވަތަ ފައިސާތަެކއް އޮތޯރިޓީްނ 

ކަނޑައަޅާަފިއވާނަމަ، މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އެ ފައިާސެއއް ނުވަތަ ފައިސާތަކެްއ 

އަދި އެގޮތަްށ  ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާއެއް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކަނޑައެިޅކަމުަގިއވީނަމަވެސް، ވަކި މުޢާމަލާތްތަކެއް އިސްިތސްނާ ކުރުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

 -/10,000މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ފަރާތެްއ،  )ބ(  

)ެއއްމިލިއަން( ުރފިޔާއާ ދެމެދުެގ  -/1,000,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާއި 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ.
 

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން 
 ސިސްޓަމް 

ޑެޓަރުންގެ ދަރަންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތުން ކްރެިޑޓްވަރތިނަސްާއ  )ހ( 24-1.

އޮޯތރިޓީން ކްރެޑިޓް  ،ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި 
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އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްތަްއ ޤާއިމުކޮށް ހިްނގިދާނެއެެވ. އަދި، އެހެން 

ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެފަަދ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްތަްއ 

ރެގިއުލޭްޓކޮށް، ލަިއސަންްސ ދީ، ރަޖިސްޓަރީކޮށް ައދި ސުޕަވަިއޒް 

 ކުރެވިދާނެެއވެ.
 

ން އޮތޯރިޓީން ޤާއިމުކުރާ ކްރެޑިްޓ އިންފޮމޭޝަން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު )ށ(  

ސިސްޓަމެއްަގއި ބަިއވެިރވާންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކްރެޑިޓަށްދޭ ފަރާތްތަކާއި 

އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮާތއި، 

     ގޮތްތައް،އެ ސިސްޓަމަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާުކރާނެ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެްއގައި ބަޔާްނކުރަންވާެނއެެވ.
 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެްސ، މި މާއްދާެގ  )ނ(  

)ށ( ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި އޮތޯރިޓީން ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން 

ބަިއވެިރވާންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް، އެފަަދ ސިސްޓަމެއްަގއި 

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިްސޓަމެއްަގއި ބަިއވެިރވެ، އޮތޯރިީޓން ކަނޑަައޅާ 

 ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތެްއ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެެވ.
 

ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް 
 މާކެޓް 

ސަުރކާރުގެ އޭޖެންޓެްއގެ ހައިސިއްޔަތުްނ ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ ހިނދެްއަގއި،  )ހ( 24-2.

ސަރުކާރުގެ ސެިކއުރިީޓޒް މާކެޓް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްަތްއ 

ކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެެވ. އަިދ، ސަރުކާުރގެ ސެކިއުރިީޓްޒެގ 

މެނޭޖްކުރުމުގެ ބާރުވެްސ އޮތޯރިޓީއަްށ ، ޕްރައިމަރީ މާކެޓް ހިންގައި 

 ންެވއެވެ.ލިބިގެ
 

ސަރުކާރުގެ ސެިކއުރިީޓޒްގެ ްޕރައިމަރީ މާކެޓުގައި ސަުރކާރުެގ ސެކިއުރިޓީްޒ  )ށ(  

ގަނެިވއްކުުމގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި، ޝަރުޠުތަާކއި އުސޫލުަތްއ 

ކަނޑައެޅުުމގެ ބާރު އޮތޯރިީޓައށް ލިބިގެންވެެއވެ. އަިދ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީްޒއާބެ 2006/2

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިީޓްޒެގ 

ސެކަންޑަރީ މާކެްޓގަިއ ސެިކުއރިޓީޒް ގަެނިވއްކުމުަގއި ޢަމަުލކުރަންޖެހޭކަމަށް 
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ކަނޑައަޅާ ކަްނކަމުގެ އިތުރުްނ، އިތުރު ކަންކަން ކަނޑައެުޅމުގެ ބާރުވެްސ 

 އެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެ 
 

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ 
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ 

ނުވަތަ ސަރުކާރު 
ކުންފުންޏެއްގެ 

 ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުން 

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަުތގެ އިދާރާައކުން ނުވަތަ ެއ ކުންފުންޏެއްގެ  )ހ( 24-3.

 ،މެޖޯރިޓީ ޙިއްޞާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން އެދިއްޖެނަމަ

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ަދއުލަތުެގ ސެކިއުރިީޓެއއް އިޫޝކުރުަމށް ސަރުކާރުން 

އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން ުނވަތަ އެ އިދާރާއަކުން ުނވަތަ އެ ކުންފުންޏަކުން 

އިޝޫކުރާ ެސކިއުރިީޓޒް ިއޝޫކުރުމުގެ އަދި މެނޭޖްކުުރމުގެ މަސައްކަްތ 

ިއޝޫކުރުމުގެ އަިދ އޮތޯރިޓީއަށް ކުެރވިދާނެެއވެ. އެފަދަ ސެކިއުރިޓީޒް 

މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ޮއތޯރިޓީން ކުރާނީ، އެކަމަށް ެއދުނު ފަރާތުގެ 

 އޭޖެންޓެްއގެ ހައިސިްއޔަތުންނެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ސެކިއުރިީޓޒް އިޝޫކުރުުމގެ އަދި މެނޭޖްކުރުމުގެ  )ށ(  

އޮތޯރިޓީއަްށ މަސައްކަތް އޮތޯރިޓީން ކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ކުރެވިދާނެެއވެ.
 

ސެކިއުރިީޓޒް ގަނެފަިއވާ ނުވަތަ ސެިކއުރިީޓޒް ހޯލްޑްކުާރ   (1)   

ޑިޕޮޒިޓަރުންެގ ނަމުަގއި އަިދ ސަރުކާރުެގ ނަމުަގއި، އޮޯތރިޓީން 

 ؛ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަަތކާއެުކ، ެއކައުންޓް ހުުޅވައިދިުނން

 

ސެކިއުރިީޓޒް ކްލިއަރިްނގ އަިދ ސެކިއުރިީޓޒް ޓްރާންސްފަރކުުރމަށް،   (2)   

ސެކިއުރިީޓޒް ސެޓްލްމަންްޓ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ިސސްޓަމްތައް 

 ؛ޤާއިމުކުރުމާއި އެފަދަ ސިސްަޓމްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުން

 

ސެކިއުރިީޓޒް ޓެންޑަރކުރުަމށް ނުވަތަ އިޝޫކުރުމަްށ ނުވަތަ   (3)   

ނެގުމަށް ނުވަތަ ދަރަންޏަށް  ސެކިއުރިީޓޒް ދަރަންޏަށް ިދނުމަށް

ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތަްއ ާޤއިމުކުރުމާއި އެފަދަ ސިްސޓަމްތައް 

 ؛އޮޕަރޭޓްކުރުން
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ސެކިއުރިީޓޒް އިޫޝކުރުމުެގ އަދި   (4)   

މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ކުރަންޖެހޭކަމަށް 

 ކުރުން.ފެންނަ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއި ކަންކަން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނުވަަތ އެއިން ކަެމްއ  )ނ(  

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަާޅ ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތަކާއެކު، އެހެން ފަރާތެއް ، ކުރުމަށް

 ޢައްޔަންކުެރވިދާނެެއވެ.

ސެކިއުރިީޓޒްެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ފަރާތަކުން އިޫޝކުރާ  )ރ(  

ޑިޕޮޒިޓަީރއެްއގެ މަަސއްކަތް ައދި ޕޭއިންގ އޭޖެންްޓގެ މަސަްއކަތް އޮތޯރިީޓއަްށ 

 ކުރެވިދާނެެއވެ.
 

ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް 
މާކެޓް ރެގިއުލޭޓްކޮށް 

 ސުޕަވައިޒްކުރުން 

ސަރުކާރުެގ ސެިކއުރިޓީްޒގެ ްޕރައިމަރީ ޑީލަރކަން ކުރާނެ ަފރާތްތައް ނުވަަތ  )ހ( 24-4.

ސަރުކާރުގެ ެސކިއުރިީޓްޒެގ ޕްރައިމަރީ މާކެޓްަގއި ެއހެންގޮތަކުންވެްސ 

ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ އޮތޯރިޓީއަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ތެެރއިން ފަރާތެްއ  )ށ(  

 ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ަވިކ ޢައްޔަންކުރުމުަގއި ނުވަތަ ެއއިން

ޝަރުޠުތަކަކާެއކު ނުވަތަ ހަނިކުރުންތަކަާކއެކު އެފަރާތެއް ަޢއްޔަންކުރުުމގެ 

ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް ހުްއދަދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރުެވްސ އޮތޯރިޓީއަްށ 

ނުވަތަ ހުއްދަ  ،އެފަރާތެްއ ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގަިއވެސް  ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި

އޮޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާފަިއާވ ޝަރުޠުތަކާއި  ފަހުގައިވެސްދިނުމަށް

 އޮތޯރިޓީއަށް  ާބރު ގެަނއުމުގެ ބަދަލުކޮށް ައދި އުނިއިތުރު ހަނިކުރުންތައް

 .ލިބިގެންެވއެވެ

އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، ސަރުކާުރގެ ސެކިއުރިީޓްޒގެ ސެކަންޑަީރ  )ނ(  

ބާވަތެްއގެ ފަރާތެްއ ނުވަަތ ބާވަތްތަެކއްެގ މާކެޓްގަިއ ޙަރަކާތްތެިރވާ ަވިކ 

ފަރާތްތަކެއް، ސެކަންޑަރީ މާެކޓްގައި ޙަރަކާތްތެިރވެވޭނީ އޮޯތރިޓީގެ ހުއްަދއެްއ 

ހޯދުމަށްފަހުގައިކަމަށް ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ. ެއގޮތަށް ކަނަޑައޅާނަމަ، އެކަްނ 

 އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކުރަންވާނެެއެވ.
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ދަށުްނ އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ ފަާރތްތަކަށް ހުއްދަ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  )ރ(  

ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަާކއި ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާެނ 

މިންގަނޑުތައް އޮތޯިރޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ. އަދި އެަފރާތްތަކަށް ވަިކ 

ޝަރުޠުތަކަކާެއކު ނުވަަތ ހަނިކުރުންތަކަާކއެކު ހުއްދަ ދިނުަމށް އޮތޯރިޓީއަްށ 

 ނޑައެޅިދާެނއެވެ.ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ރ( ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކުަގިއ  )ބ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން އޮތޯރިޓީން ކުރަންވާނީ ަސރުކާރުގެ ލަފަާޔ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ފަރާތަކުން އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ  )ޅ(  

)ރ( ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުްނެވސް، އޮތޯރިޓީްނ 

އަންގާ ގޮެތއްގެމަތިން އަދި ޮއތޯރިޓީން އެދޭ ތަފްޞީލާއެކު، އަދި އޮތޯރިޓީން 

އަންގާ ަވގުތަށް، އޮތޯރިޓީން އެދޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެިކޔުންތަކާއި ރިޕޯޓުަތްއ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ނުވަތަ  )ކ(  

އެފަރާތުން ސެކިއުރިޓީްޒގެ ިވޔަފާރި ކުރާ ގޮތް ބެލުމަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީްނ 

ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ އެނޫންވެސް ކަންކަން ބެލުމަށް އޮތޯރިޓީން 

 އޮތޯރިޓީެގ އޮފިސަރުްނ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެްއ މެދުވެރިކޮށް ުނވަތަ

މެދުވެރިކޮށް، އޮތޯރިޓީއަށް ެފނިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްަގއި، އެފަރާތެްއެގ 

 ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނަށް ގޮސް އޮތޯރިޓީއަށް އިންސްެޕކްޝަނެްއ ހެދިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުެގ  )އ(  

ކަްނ ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނާިއ ގަާވއިދުތަާކއި، ސެކިއުރިީޓޒްާއގުޅޭ ކަން

  އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުންަތކާ 

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ތެެރއިން ފަރާތެއް،  )ވ(  

ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތެއް، މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ގަާވއިދަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ައންގާ އެންގުމަކާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅުަތކުގެ ތެރެއިްނ  39

 ފިޔަވަެޅއް ނުވަތަ ފިަޔވަޅުތަެކްއ އެފަރާތަކާމެދު އޮތޯރިޓީއަށް ެއޅިދާނެއެވެ.
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ރިޓީން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ަފރާތެއް ފިޔަވަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮތޯ )މ(  

އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ސެިކއުރިޓީްޒގެ ޕްރައިމަީރ 

ޑީލަރކަން ކުރުމަީކ ނުވަތަ ުކރާކަމަށް ދެއްކުމަީކ އަދި ޕްަރިއމަރީ މާކެޓްަގއި 

ެގ ޙަރަކާތްތެރިވުމަކީ ުނވަތަ ޙަަރކާތްތެރިވާކަމަށް ެދއްކުމަީކ، ައދި މި މާއްދާ

)ރ( ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީްނ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތެއް ހުއްދަ ނެިތ 

ސެކަންޑަރީ މާކެޓްަގއި ޙަރަކާްތތެރިވުމަކީ ނުވަތަ އެގޮތަށް ޙަަރކާތްތެރިވާކަމަށް 

 ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 29 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .30
 

 އޮތޯރިޓީން 
 ރެގިއުލޭޓްކުރާ 

 -ދާއިރާތަކާއި ބޭންކު 
 ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި 

ހިންގުމަށް ލައިސަންސް 
 ދޫކުރުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިީޓޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( 29.

ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޭ ސެކިއުރިީޓޒްގެ ވިޔަފާރި، ނުވަތަ ސެކިއުރިީޓޒްާއގުޭޅ 

 އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް މި ޗެޕްޓަރެއއް ނުހިނާގނެއެވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31

 

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުިރޓީްޒއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ( 29. 

ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ ިވޔަފާރިެއްއ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިގެން 

ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިެއއް ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ހިންގަންވާީނ -އެހެން ބޭންކު، ފިޔަވައި 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދަެއއް ލިބުމަށް ފަހުގައެވެ.
 

 ައންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުން.ވަަނ މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތަށް  29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .32
 

)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  81/6''ޤާނޫނު ނަންބަރު  2015/23ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވ( 29. 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު'' އަްށ  3( ައށް 1981އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 

އޮތޯރިީޓން ދޫކޮށްފައިާވ ލައިސަންެސްއ ލިބިގެން ުނވަތަ ، ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު

    ނޫން މާލީ އިދާރާތައް،-އޮތޯރިޓީގެ ުހއްދަ ލިބިގެން ިހންގަމުން ދިޔަ ބޭންކު

އެ އިދާރާަތކުގެ އެ ަލއިސަްނސް ނުވަތަ ުހއްދަ އޮތޯރިޓީން ބާޠިލުކޮށްފައިނުވާާހ 
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ހިނދަކު ބެލެވޭނީ، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލަިއސަންސް ލިބިފައިާވ އިދާރާތަެކްއ 

 ކަމަށެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .33
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަދުވެގެން ބަހައްަޓންޖެހޭ ރިޒާރވް  )ށ( .31 

ކަނޑައެޅުުމގަިއ، އެިކއެކި މާލީ އިދާރާތަކަށް ތަފާތު ރިޒާރވް ރޭިޝޯއ 

 ކަނޑައެޅުުމގެ އިޚްިތޔާރު އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .34
 

ފައިދާއާއި ސަރވިސް 
ޗާޖާއި ކްރެޑިޓް ދެވޭ 

 ހަމަތައް 

އަންނަނިިވ  ނޫން މާލީ އިދާރާތަކަށް،-ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ބޭންކުތަކާއި ބޭންކު  (1) .32

 ލިބިގެްނވެެއވެ.ކަންކަން ލިޔުމުން އެންގުުމގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް 

ޑިޕޮޒިާޓއި އެފަދަ އެހެން ލައިިބލިޓީއަށް ދެވޭނެ އިންޓްރެސްްޓގެ ނުވަތަ  )ހ(   

ފައިދާގެ އެންމެ ގިނަ އަދި އެންމެ މަދު ޢަދަދާއި އެ ޢަދަދުތައް 

 ކަނޑައަޅާެނގޮތް.

ތިރީގަިއވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ހުއްދަ މަޤްޞަދުތަކާއި ދާއިރާތަކާއި،  )ށ(   

ވަިކވަކި ދާއިރާަތކަށް ކަނޑަެއޅޭނެ އެންމެ މަތީ ޖުމްލަތަކާއި އެންމެ 

ދިގު އަދި ކުރު މުއްދަތުތަާކއި، ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އިންޓްރެްސޓް ރޭޓް 

ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ ޗާޖާިއ ފީއާއި، ، ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ރޭޓާއި 

ގޮތުަގިއ  އެންމެ މަދުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ކޮލެޓަރަލްގެ 

 އެންމެ މަދުން ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންވަރު.

    i.   ިލޯނު ނުވަތަ އޯވަރޑްރާފްޓްެގ ގޮތުން އެްޑވާންސް ދިނުމާއ

 އިންވެސްްޓކުރުން.

    ii.   ިބިލް އޮފް އެކްްސޗޭންޖް، ޕްރޮިމސަރީ ނޯޓް އަދި އެހެން ވިޔަާފރ

 ހިންގުމާބެހޭ ނުވަތަ މާލީ ލިޔުންތައް ޑިސްަކއުންޓްކުރުން.

    iii.  .ްލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ދޫކުރުނ 

    iv.   ިޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ )އެްކސެޕްޓަންސް( ދިުނމާއ

 އެނޫންވެސް ކްެރޑިޓް ދިނުން.
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( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކަންކަން ކަނޑައެޅުުމގަިއ 1މި މާއްދާގެ )  (2)  

 ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މާލީ އިދާާރތައް ތަފާތު ކުރެވިދާނެެއވެ.

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ައންގާ އެންގުމަށް 1މި މާއްދާގެ )  (3)  

       ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ާތރީޚަކީ އެްނގުން އަްނގާ ާތރީޚުން ފެށިގެން

)ސާދަ( ދުވަހަްށވުރެ ކުުރ ނޫން މުއްދަތެއް ދެވިަފއިވާ ތާރީޚެއް ކަމުަގިއ  14

 ވާންވާެނއެވެ.

އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެްނގުމަކާ ނުވަތަ ިމ މާއްދާގެ ދަށުން  މި މާއްދާގެ ދަށުން  (4)  

   ނޫން މާލީ އިދާރާއަކާމެދު،-އޮތޯރިޓީން އެކުަލވާލާ ގަާވއިަދކާ ޚިލާފުވާ ބޭންކު

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަުކގެ  39މި ޤާނޫނުގެ 

ާބރު، އޮތޯރިީޓއަށް އެޅުމުގެ  ތެރެއިން ފިޔަވަެޅއް ުނވަަތ ފިޔަވަޅުަތކެއް

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެްނގުމަކާ ނުވަތަ ިމ މާއްދާގެ ދަށުން   (5)  

އޮތޯރިޓީން އެކުަލވާލާ ގަާވިއދަކާ ޚިލާފުވާ ބޭންކަކާމެދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  2010/24

އޮތޯރިީޓއަށް ، ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެރެއިން ިފޔަވަެޅއް ނުވަތަ ފިަޔވަޅުަތކެއް 

 އެޅިދާނެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. 34ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .35
 

ނޫން މާލީ -ބޭންކު 
އިދާރާތަކުން ރިކޯޑުތައް 

 ބެހެއްޓުން 

އިދާރާތަކުން، އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ އެ އިދާރާތަުކގެ ނޫން މާލީ -ބޭންކު )ހ( 34-1.

ފައިލްކޮށްފަިއ  ،ރިކޯޑުތައް އޮތޯރިޓީން ކަނަޑއަޅާ މުއްދަތަކަށް ާރއްޖޭަގއި

 ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން ރިކޯޑުތަްއ ބަހައްޓަންވާނީ ިލޔުމުގެ ގޮތުަގެއވެ. -ބޭންކު )ށ(  

މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އަދި ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގަިއ 

އެ މަޢުލޫމާތު އަލުން ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް  ،އަދި މަޢުލޫމާތު ގެއްލިއްޖެނަމަ

 ،ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިކޯޑުތަކާއި -ބޭންކު ،ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ

ލިޔުމުން ކުރެވިފަިއވާ އެިކ  ،ކަރުދާސްތަާކއި  ،ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި  ،ފޮތްތަކާއި

މާލީ ޙަރަކާތްަތކާބެހޭ އެހެނިހެން  ،ނޯޓިސްތަކާއި  ،ކޭބަލްތަާކއި ،މުޢާމަލާތްތަކާއި



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             272އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

27 

 ،ކަރުދާސްތަކުެގ އަސްުލ ބެހެްއޓުމުގެ ބަދަލުަގއި ރަްއކާކުރަްނ ފަސޭހަގޮތަކަށް

މައިކްރޯ ފިލްމްގެ ގޮތުަގއި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިްކކޮށް ނުވަތަ އެހެންވެްސ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ  ،ކަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެންގޮތަ

 މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓިދާނެެއވެ.
 

މާލީ ޚިދުމަތް ހޯދާ 
ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުން 
އަދި މާލީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 

 މައްސަލަތައް ބެލުން 

ޚިދުމަތްތަްއ ހޯދާ ފަރާތްތައް ނޫން މާލީ އިދާރާތަުކގެ -ބޭންކުތަކާއި ބޭްނކު )ހ( 34-2.

ވަކި ަކމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ ވަިކ ، ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 

ނޫން މާލީ އިދާރާތަކަށް އެންގުމުެގ -ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅުމަށް، ބޭންުކތަކާއި ބޭންކު

ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. މިގޮތުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންމެހަިއ 

 އެންގުންތަކަށް އެ އިދާރާތަކުްނ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނޫން މާލީ އިދާރާތަކާބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ެއފަދަ އިދާރާތަކުން -ބޭންކުތަކާއި ބޭންކު )ށ(  

މައްސަަލ  ،ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައި

ގެ ާބރު އޮތޯރިޓީއަްށ ހައްލުކުރާނެ ގޮތްަތކުގެ އިްނތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމު

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން -ބޭންކުތަކާއި ބޭންކު )ނ(  

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ އިދާރާތަކާ ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ބަަލިއ 

 ،ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮްތތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުްނ  )ރ(  

 އޮތޯރިޓީން ަގވާއިދުަތއް ނެރެިވދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުަމކާ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ބ(  

  ނޫން މާލީ އިދާރާއަކާމެދު،-އެކުަލވާލާ ަގވާއިަދކާ ޚިލާފުވާ ބޭންކުއޮތޯރިޓީން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅުަތކުެގ  39މި ޤާނޫނުގެ 

ތެރެއިން ފިޔަވަެޅއް ނުވަަތ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުމުގެ ާބރު، އޮތޯރިޓީއަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުަމކާ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ޅ(  

އޮތޯރިޓީން އެކުަލވާލާ ަގވާއިަދކާ ޚިލާފުވާ ބޭންކަކާމެދު، ޤާނޫނު ނަންބަރުގެ 
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)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  2010/24

ތަ ފިަޔވަޅުަތްއ އެޅުމުގެ ބާުރ، ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެެރއިން ފިަޔވަޅެްއ ނުވަ

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 37ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .36
 

އޮތޯރިޓީގެ މަސަްއކަތްތަކަާށިއ އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެކަށީގެްނވާ ފީއެއް  )ހ( .37 ފީއާއި ޗާޖު 

 ެނގިދާނެެއވެ.ނުވަތަ ޗާޖެއް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް،  )ށ(  

 އެޕްލިކޭޝަން ފީެއއް އޮތޯރިީޓން ނެގިދާނެއެވެ.

އަހަރީ ފީއެއް ނުވަތަ ލައިަސންސް ފީއެއް ދެއްކުމަށް އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭޓްކުރާ  )ނ(  

 މާލީ އިދާރާތަކަށް އެންގިދާނެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 38ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .37
 

ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި 
 އެންގުންތައް އެންގުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަްނކަން ފުރިހަމައަށް ހިންގުމަށްޓަކައި  )ހ( .38

ހިންގުމުެގ ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުތަާކއި ިއރުޝާދުތަކާއި ސަރކިއުލަރަތްއ ނެރެ 

 ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ނުވަތަ ވަިކ ، ނޫން މާލީ އިދާރާތައް ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް-ބޭންކު )ށ(  

، ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން އެކަނި ޢަމަލުުކރަންޖެހޭނެ ގޮތަށް-ބާވަތެްއގެ ބޭންކު

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން އެކަިނ -ނުވަތަ ބޭންކު

ގަާވއިދުތަާކއި އިރުޝާދުތަާކިއ ސަރކިއުލަރތައް އޮތޯރިޓީައށް ނެރެވިދާނެއެވެ. 

ަވކި މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޙާލަތަކާ ގުޭޅޮގތުން ނިންމަންޖެހޭ ، މީގެ އިތުރުން

  ަވކި މައްސަލައެއް ނުވަތަ ާޙލަތެއް ނިސްބަތްވާ ، ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި

ނޫން މާލީ -ލީ އިދާރާައކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ެއ ބޭންކުނޫން މާ-ބޭންކު

 އިދާރާއަކަށް އެންގުުމގެ ބާރުެވސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންެވއެެވ.

ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ -އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭްޓކުރާ ބޭންކު )ނ(  

        ނެެއވެ. އަދި ރެސޮލޫޝަން ރިޖީމް އޮޯތރިޓީން ަގވާއިދަކުްނ ކަނަޑއެޅިދާ

އެ ގަާވއިުދގަިއ، ރެސޮލޫޝަންގެ ކަންކަން ފަށާނެ ޙާލަތްތަކާއި، ރެސޮލޫޝަން 
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ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާނެ ގޮާތއި ރެސޮލޫޝަންއާ ގުިޅގެން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ 

ނޫން މާލީ -ބާރުތައް ހިމެނޭނެއެވެ. އަިދ، އޮތޯރިޓީން ރެިގއުލޭޓްކުާރ ބޭންކު

އި އަދި ިއފްލާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް އޮތޯރިޓީްނ އިދާރާތައް ުއވާލުމުގަ 

ނޫން މާލީ އިާދރާތައް ުއވާލުމުަގއި -ގަާވއިދަކުން ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ. އަދި، ބޭންކު 

އަދި އިފްލާްސކުރުމުަގއި ެއ އިދާރާެއްއގެ ލައިބިލިޓީަތއް އަާދކުރުމުަގިއ 

 ކަނަޑއެޅިާދނެއެވެ. އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު އޮތޯރިީޓއަށް ަގވާއިަދކުން

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ނުވަތަ )ރ(  

ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ 

، މަޤްޞަދުތަކުގަިއ އޮތޯރިޓީން ހިންގާ ނުވަތަ ކުރިއަްށގެންާދ މަޝްރޫޢުތަކުަގއި

ނޫްނ މާލީ އިދާރާެއއް -ރެިގއުލޭޓްކުާރ ޭބންކެއް ުނވަތަ ބޭންކުއޮތޯރިޓީން 

     އޮތޯރިޓީން އަްނގާ ގޮެތއްގެމަތިން ، ބައިވެިރވުމަށް އޮތޯރިޓީން ައންގައިފިނަމަ

 އެ މަޝްރޫޢެއްަގއި އެ ބޭންަކުކން ނުވަތަ އެ އިދާާރއަކުން ަބއިވެިރވާންވާެނެއވެ.

އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ާޙޞިލުކުރުމަށް ވަކި މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  )ބ(  

ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި އޮތޯރިީޓއަށް ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ. އަިދ، 

މިފަދައިން ކަމެއް މަނާ ކުރާނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެުކގަިއ 

 މަޝްވަރާކުރަންވާެނއެެވ.
 

 ( ވަަނ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.10)ށ( ގެ )ވަަނ މާއްދާގެ  39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .38
 

ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި، އޮތޯރިީޓއަށް ފެނިއްޖެ  (10) )ށ( .39 

ވެަފއިވާ ިޚލާފު ރަނގަޅުކުރަންދެން ނުވަތަ ، ހިނދެއްގައި 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަަކށް ޢަމަލުކުރަންދެން ހިނގާ ކޮންމެ 

)އެއްަލއްކަ( ރުފިޔާ އަށްވުެރ  -/100,000ދުވަހެއްގެ މަްއޗަށް 

 އިތުރުނުވާނެ ޢަދަދެއް ކަނަޑެއޅިދާނެއެވެ.
 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .39
 

ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ކޮށްފިނަމަ، އެކަމެްއ -ތިރީގަިއވާ ކަމެއް ބޭންކު )ނ( .39 

 -/100,000ރަނގަޅުކުރަންދެން ދުވާެލއްގެ މައްޗަށް އިދާރީ އަދަބެްއގެ ގޮުތގައި 
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)އެއްަލއްކަ( ރުފިޔާއަްށވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ޖޫރިމަނާޮކށް އެ ަފއިާސ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ދެްއކުމަށް އެންިގދާނެއެވެ.

ޤަޞްދުގައި ނުވަތަ ފަރުާވކުަޑކުރުމުގެ ސަބަބުން، ތެދުނޫން ނުވަތަ  (1)   

އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ފުރިހަމަނުވާ ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީއަށް 

 ހުށަހެޅުން؛ ނުވަތަ

ލިެޔކިޔުމެއް ުނވަތަ ރިޕޯޓެއް އޮތޯރިޓީން ެއއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ  (2)   

ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުން، އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެިކޔުމެްއ ނުވަތަ 

 ރިޕޯޓެއް އެ އިދާރާއަށް ލިބިހުރެ، ހުށަހަޅާފައިނުވުން.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .40
 

 -/5,000މި ޤާނޫނުގައި އަދަބު ބަާޔންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަމުެގ ައދަބަކީ  )ހ( .40 ކުށުގެ އަދަބު 

)ެއއްމިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ  -/1,000,000)ފަސްހާސް( ރުފިޔާާއއި 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ގަާވއިދަކާ ުނވަތަ އޮތޯރިޓީން ައންގާ އެްނގުމަކާ  )ށ(  

 -/1,000,000)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/5,000ޚިލާފުވާ ފަރާތެއް 

)އެއްމިލިއަން( ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ުކރުމުގެ އިޚްިތޔާރު 

މުގައި، އޮތޯިރޓީއަށް ފެނިއްެޖ އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންެވެއވެ. ައދި، ޖޫރިމަނާކުރު

ވެފަިއވާ ޚިލާފު ރަނގަޅުކުރަންދެން ނުވަަތ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ، ހިނދެއްގައި 

 -/5,000ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންދެން ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް 

 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ޢަދަދެއް ކަނަޑެއޅިދާނެއެވެ.
 

ޓީން ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާައތު އަދި ކުށުގެ އޮތޯރި )ނ(  

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ޖޫރިަމނާ ކަނޑަެއޅުމުަގއި ރިޢާޔަްތކުރެވޭނެ ކަްނކަން 

އޮތޯރިޓީން ކަނަޑއަޅަްނވާނެެއެވ. އަދި މި ޤާނޫނުަގއި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކުށްތަުކގެ 

ނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަާކ މަދަނީ އަދަބު އަދި މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫ

ނުވަތަ އޮތޯރިީޓގެ އަމުރަކާ ޚިާލފުވާ ފަރާތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަަވޅު ކަނަޑއަޅާީނ 

 ގަވަރުނަުރގެ ނިންމުމަކުންނެވެ.
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަދަނީ އަދަބު ކަނަޑއެޅުމުން އެ އަދަބެްއގެ ނުވަަތ  )ރ(  

އަްނގާފަިއވާަނމަ، އެ އަދަބެްއ ފިޔަވަެޅއްެގ ގޮުތަގއި ފަިއސާ ދައްކަްނ 

އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިީވނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ަދްއކަންޖެހޭ ދުވަހަށް 

 ދައްކައި ނިންމަންވާެނއެވެ.
 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޢިބާރާތްތައް، 'ަގވަރުނަރު' އަށް ބަދަލުކުރުން،  ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި 'ގަވަރނަރ' .41

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި ިޢބާރާތްތައް، 'ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުަނރު'  ވިދިޔަ ޤާނޫނުަގއި 'ެޑޕިއުޓީ ަގވަރނަރ'އަދި ބުނެ

 އަށް ބަދަލުކުރުން.

 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުަގއި "މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ްޓރެޜަރީ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެންމެހައި ޢިބާރާތްތަްއ،  .42

 "މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް" އަށް ބަދަލުކުރުން.

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން  .43

 ފެށިގެންނެވެ.
 

 ______________________ 
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