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 ރިޓީޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯ މާކެޓްކެޕިޓަލް 
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ހިއްސާ، ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ގަނެވިއްކުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު 

 

 ތަޢާރަފު  .1

ވަނަ މާއްދާގެ  60ގެ  ޤާނޫނު()ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފައި ވަނީއެކުލަވައިލެވި  ގަވާއިދު މި
 އެވެ." ގަވާއިދު ގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ގަނެވިއްކުމާ ބެހޭ ހިއްސާ  ،ހިއްސާވާ ލިސްޓު ކޮށްފައި ކިޔާނީ، "ގަވާއިދަށް  ދަށުންނެވެ. މި

 ދާއިރާ  ގާ ހިނގެ ބާރު ގަވާއިދު  .2

ން ވާނީ ގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ކުރަހިއްސާވާ ކޮށްފައި ލަތުތަކުގައި މެނުވީ، ލިސްޓު ހާ ވާ ކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ހ( )
 ތަކާ އެއްގޮތަށް، އެ ބާޒާރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކުންނެވެ. ގަވާއިދުގެ ބާޒާރުގެ ހިއްސާ

ތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ބާޒާރުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކުން މެނުވީ ލިސްޓު ގަވާއިދު ގެ ބާޒާރުގެ ހިއްސާމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  ށ()
 ށް ނުހިނގާނެއެވެ. ކަލަތުތަކަ ހާއަންނަނިވި  ،ލުސޫ ގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ނުކުރެވޭ އުހިއްސާ ވާ ކޮށްފައި 

i.  ު؛ލަތުހާ ރެވޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ކު 3ގެ ގަވާއިދު މި  ،ގެ މިލްކުވެރިކަންހިއްސާ ވާ ކޮށްފައި ލިސްޓ 

ii.  ުލަތުހާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ކުރެވޭ  4ގެ ގަވާއިދު މި  ،ގެ މިލްކުވެރިކަންހިއްސާ ވާ ކޮށްފައި ލިސްޓ. 

 ބަދަލުކުރުންތައް  ހުއްދަވެގެންވާ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭ  .3

 ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.ލަތްތަކުގައި ހާއަންނަނިވި  ،ކުރުންގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ހިއްސާ ވާ ކޮށްފައި ގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި، ލިސްޓު ހިއްސާހ( )

i. ާލަތު ހާރެއިން ގުޅުމެއް އޮންނަ ގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދުގައި އަންނަނިވި ގުޅުންތަކުގެ ތެ ހިއްސާވިއްކާ ފަރާތާއި  ހިއްސ- 
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 ،ދަރިންނާއި ދަރިން )ކާފަނުވަތަ ކާފަ، ނުވަތަ މާމަ، ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަންމަ، ނުވަތަ ނުވަތަ ފިރިމީހާ،  ،އަނބިމީހާ
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ ވާ ދަރީން، ރުޢީ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިމާމަ ދަރިންނާއި، ދޮން ދަރީން ހިމެނޭ ގޮތުން(، ޝަ

 .ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހުންމީހުން، ނުވަތަ އެއްބަނޑު  ،މީހުން

ii. ޯ؛ލަތުހާކުރާ ރިކަން ބަދަލުލިބިގެން މިލްކުވެ  ޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކުން ހުއްދަ ކ 

iii. ާނުވަތަ  ގެ ގޮތުގައިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާއެއްޢިކުރާ ޖަމްހިންގާ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން  އްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީދިވެހިރ
 ؛ލަތުހާގެ މިލްކުވެރިކަން ދޭ ހިއްސާޚައިރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

iv. ްނުވަތަ އިދާރީ ނިޒާމަށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ  ގޮތުންގެ ނަތީޖާއެއްގެ ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލެއ
 ؛ލަތުހާކުރާ ގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުހިއްސާގޮތުން 

v.  ޭމަށް ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅު ތާވިއްކާ ފަރާ ހިއްސާ ،ފަރާތާއި ގަންނަ ހިއްސާލަތަށާއި، ހާ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ކުރެވ 
ކުރުމަށް ހިންގާ މުޢާމަލާތަކީ ސިއްރިޔާތުގައި ހިންގާ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތެއް ބަދަލު ހިއްސާއިރު، ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާ

 .ލަތުހާ ބެލެން ނެތް ކަމަށް 

 މުޢާމަލާތުތައް ކުރުން ހުއްދަ ގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ހިއްސާ  .4

 ކަމެކެވެ. މަކީ ހުއްދަކުރުމިލްކުވެރިކަން ބަދަލުގެ ހިއްސާވިއްކައިގެން،  ހިއްސާވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮށްފައި ތިރީގައި ބަޔާން ހ( )

i.  ާކަންކަން ތަޠުބީޤު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކަށް ވުންހުރިހާ އެ މުޢާމަލާތަކީ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކަށް ވެފައި، ތިރީގައިވ. 

ސައްތަ ނުވަތަ އިން)ފަހެއް(  5ގެ ހިއްސާ ޖުމުލަ ވާކޮށްފައިވަކި ގިންތިއަކުން ދޫވިއްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ،  (1
 ވުން؛  ކަމުގައި ހިއްސާއެއަށްވުރެ ގިނަ 

ޅާ ކަމުގެ ލިޔުމަކުން، ހަޅާ ފަރާތުން، ވިއްކާން ހުށަހަޅަނީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ނުވަތަ ހުށަ ހަވިއްކާން ހުށަ ހިއްސާ (2
 ކޮށްގެން ކަމުގައި ވުން؛  ނުމުކޮށް އިޢުލާ އާން

އަގުގެ ވެއިޓެޑް އެވަރޭޖް ޓްރޭޑެޑް އެ ހިއްސާގެ މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 6ފާއިތުވި  ،ޅާ އަގަކީހަވިއްކާން ހުށަ  ހިއްސާ (3
އަގެއް ކަމުގައި އިންސައްތައިގެ ނިސްބަތަށް ވުރެ ބޮޑު ނިސްބަތަކުން މަތީ ( އެއް)ދިހަ 10ވުރެ  ޕްރައިސްއަށް

 ނުވަތަ ދަށް އަގެއް ކަމުގައި ނުވުން. ނުވުން 

ii. ްވުން ވެފައި، ތިރީގައިވާ ހުރިހާ ކަންކަން ތަޠުބީޤު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކަށް އެ މުޢާމަލާތަކީ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކަށ. 

އިންސައްތަޔާ އެއްވަރު  )ފަހެއް( 5ގެ ހިއްސާވާ ޖުމުލަ ކޮށްފައިވިއްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، ވަކި ގިންތިއަކުން ދޫ (1
 ކަމުގައި ވުން؛  ހިއްސާނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ 

 އިރު، ދިޔަފާއިތުވެގެން  ދުވަސްމަސް)އެކެއް(  1ވާތާ ފައިއަށް އޯޑަރެއް ދީ އްސާހިގެ ބާޒާރުގައި އެ ހިއްސާ (2
 އް ލިބިފައި ނުވުން؛ އެއެ އޯޑަރަށް އީޖާބަ

ގެ ހިއްސާ i)) –ޅުން ހެޅާ ފަރާތުން، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާ އެކު އޮތޯރިޓީއަކަށް ހުށަހަވިއްކާން ހުށަ  ހިއްސާ (3
ވިއްކާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި،  ހިއްސާގަންނަ ފަރާތާއި  ހިއްސާ( iiiދެވޭ )މުޤާބިލުގެ ގޮތުގައި ( iiމަޢުލޫމާތު )
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ގެ ހިއްސާއަށް ދެވުނު އޯޑަރު ހިއްސާ ދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު؛ އަދި އެހިއްސާނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ މެޖޯރިޓީ  ހިއްސާ
 ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއް އޮތުން؛ ތަކެއް ބޫލު ކުރެވޭނެ އަސާސްގަބާޒާރުން އީޖާބެއް ލިބިފައި ނުވަނީކަން އޮތޯރިޓީއަށް 

އަގުގެ ވެއިޓެޑް އެވަރޭޖް ޓްރޭޑެޑް އެ ހިއްސާގެ މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 6ފާއިތުވި  ،ޅާ އަގަކީހަވިއްކާން ހުށަ  ހިއްސާ (4
އަގެއް ކަމުގައި އިންސައްތައިގެ ނިސްބަތަށް ވުރެ ބޮޑު ނިސްބަތަކުން މަތީ ( އެއް)ދިހަ 10ޕްރައިސްއަށް ވުރެ 

 ނުވަތަ ދަށް އަގެއް ކަމުގައި ނުވުން. ނުވުން 

iii. ައަގުގެ ވެއިޓެޑް އެވަރޭޖް ޓްރޭޑެޑް ޕްރައިސްއަށް އެ ހިއްސާގެ މަސްދުވަހުގެ )ހައެއް(  6ޅާ އަގަކީ ފާއިތުވި ހަވިއްކާން ހުށ
ލަތުގައި އަގެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާ ހާއިންސައްތައިގެ ނިސްބަތަށް ވުރެ ބޮޑު ނިސްބަތަކުން މަތީ ( އެއް)ދިހަ 10ވުރެ 

ގެ ބާޒާރުގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހިއްސާދެ ފަރާތުން ކުރެ އެއް ފަރާތަކީ ނުވަތަ ދަށް އަގެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާ ހާލަތުގައި، 
ފައިވާ ޅައިހުށަހަ ގެ ބާޒާރުގައި ހިއްސާނަމަ،  ވާ ޑީލަރަކަށް ގެ ބާޒާރުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ހިއްސާ ލިބިފައިވާލައިސަންސް 

  ވުން. ނުމަށްފަހު ހިނގާ މުޢާމަލާތަކަށްރަނގަޅު އޯޑަރުތަކަށް އީޖާބު ދިއެންމެ 

iv. ާނިސްބަތްވާ ގިންތީގެ  ހިއްސާވަނީ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް ސްކީމެއްގެ ތެރެއިން ކަމުގައި ވުމާއި، އެ  ކޮށްފައިދޫ  ހިއްސ
 ރީގައި ކަމަށް ވުން. ވަނީ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް ކެޓަގަ ކޮށްފައިވެސް ލިސްޓު  އެއްހިއްސާހުރިހާ 

 ގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހިއްސާ  .5

 ތުގައި، ލަހާ ކުރެވޭ ގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ހިއްސާގެ ދަށުން،  5އާއި  4އާއި  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ގެ ގަވާއިދު )ހ( މި 
 ބަލައިގަތުމުންނެވެ.  އެކަންފައި ވާނީ އޮތޯރިޓީން އެ މުޢާމަލާތަށް ހުއްދަ ދީ އެ މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަ

، އިނަމަ، އަދި ކުންފުނީގެ ޤާނޫނާހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް  މަތިން  ވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ގަ  )ށ( ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މި

ތިރާޒުކޮށްގެން ޢު ބަދަލުކުރުމަށް ކުންފުނިން އިގެ މިލްކުވެރިކަން ހިއްސާނަމަ،  ވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށް ހުރަހެއް ނެތްގަ ކުންފުނީގެ ހިންގާ 
 ނުވާނެއެވެ.

 ޅުން ހެ ގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް އެދި ހުށަ ހިއްސާ  .6

 .ވާ ފަރާތްތަކަށެވެކޮށްފައިޅާން ވާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ހަގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ހުށަހިއްސާ)ހ( 

i. ަ؛ނަމަ، އެ ޑިޕޮޒިޓްރީއަކަށް ތަކެއްހިއްސާވާ ފައި ޓައިއްހަޑިޕޮޒިޓްރީއެއްގައި ބ 

ii. ަފަރާތުން  ކުރާއިޝޫ ފަރާތަށް ނުވަތަ  ކުރާއިޝޫ ހިއްސާ ކަމުގައި ނުވާ ނަމަ، އެ  ހިއްސާފައިވާ ޓައިއްހަޑިޕޮޒިޓްރީއެއްގައި ބ
 .ވާ މީހަކަށްކޮށްފައި ނުޢައްޔަ

 ކުރުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރާ ބަދަލު  ހިއްސާ  .7

ވާ އެކްސްޗޭންޖަށް ފޯރުކޮށްދޭން ކޮށްފައިލިސްޓު  ހިއްސާމުޢާމަލާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާ  4ގެ ގަވާއިދު )ހ( މި 
 ވާނެއެވެ. 

 ވާނެއެވެ. ކުރަންޢު މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް ޝާއި ފަރާތް ނޭނގޭނޭ ފަދައިން، އެކްސްޗޭންޖުން މި ފަރާތާއި ގަންނަ )ށ( ވިއްކާ 
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 ފެށުމާއި އުވައިލުން ޢަމަލު ކުރާން   .8

 ން ފެށިގެންނެވެ.ގެޒެޓު ކުރެވޭ ތާރީޚު ގަވާއިދުށް ޢަމަލު ކުރާން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދަ )ހ( މި 

މިލްކުވެރިކަން  ސެކިޔުރިޓީޒްގެމާކެޓް މެދުވެރިނުކޮށް ) R-52/2011ނަންބަރު  ގަވާއިދު ށް ޢަމަލު ކުރާން ފެށުމާ އެކު، ގަވާއިދަ )ށ( މި 
 ( އުވުނީއެވެ. ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ 

އް ގަވާއިދެ ޅުންތަކުގެ މައްޗަކަށް މިހެފައިވާ ހުށަޅައިހަގަނެވިއްކުމަށް ހުށަ ހިއްސާށް ޢަމަލު ކުރާން ފެށުމުގެ ކުރިން، ގަވާއިދަ )ނ( މި 
 ނުހިނގާނެއެވެ. 

 މާނަކުރުން  .9

 ،ގައިވާގަވާއިދުމި 

 ގެ ދަށުންނެވެ.އަންނަނިވި ފޯމިއުލާ ނީ ޕްރައިސް( ހޯދާވެރޭޖެ ޓްރޭޑަޑް ޕީ )ވެއިޓަޑް އެ.ޓީ.އޭ.ޑަބްލިއު)ހ( 
 ]ލަ އަދަދުމުގެ ޖު ހިއްސާ ފައިވާ ކައިވިއް[ / ]ލަ އަގުމުގެ ޖުހިއްސާ ފައިވާ ކައިއްވި[

ގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ކުރާ މުޢާމަލާތު ނުވަތަ "އޮފް މާކެޓް ޓްރާންސްފަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިއްސާ )ށ( 
 ބަދަލުކުރުމަށެވެ. ހިއްސާލައިސެންސްޑް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި އޯޑަރ މެޗްނުކޮށް ހިންގާ  ،ހިއްސާލިސްޓުކޮށްފައިވާ 

ޢިބާރާތެއް  އުޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި އެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިރި ،މާނަކުރަންވާނީތްތައް ގައިވާ ޢިބާރާގަވާއިދު މި )ނ( 
 މަތިންނެވެ.ގޮތުގެ  ވާ ގޮތާ އެއްގޮތްވާކޮށްފައި މާނަ

_________________________ 
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