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  މަނިޓަރީ ޤަވާޢިދު
1987މާޗް  01  

 
މި . ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ 1987މާޗް  1މި ޤަވާޢިދު ހިންގަން ފަށާނީ . އެވެދުގެ ނަމަކީ މަނިޓަރީ ޤަވާޢިދުޢިވާމި ޤަަ .1

 . ވީއެވެ ޢިދު ބާޠިލްގައި ނުކުމެފައިވާ މަނިޓަރީ ޤަވާ 1982ޖެނުއަރީ  25ފެށުމާއެކު  ހިންގަން ޤަވާޢިދު

 ދު އިޢުލާންވިފައިވާ ލައިސަންސްތައް މި ޤަވާޢިގައި ނެރެފައިވާ މަނިޓަރީ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ދެ 1982ޖެނުއަރީ  25 .2
 .ތެރޭގައި އައު ކުރަންވާނެއެވެ މަސްދުވަހުގެ 1 ކުރައްވާތާ

 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސްނެތި ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމާއި ބޭރު ފައިސާ .3
 .ގަނެ ވިއްކާކަމަށް ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ކުރާ ހުރިހާ ބޭރު ޤަބޫލު ންރިޓީމަނިޓަރީ އޮތޯމޯލްޑިވްސް އެވަނީ،  ބުނެފައި ކަމަށް" ބޭރު ފައިސާ"މި ޤަވާޢިދުގައި  .4
  .ފައިސާއަކަށެވެ

 އާއި ފީ އަގާއި، ޚިދުމަތުގެ އި،އަގާ މަސައްކަތުގެ އަގާއި، އެއްޗެއްގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ .5
އަގު . ނާކަމެކެވެއެހެން ފައިސާ އެއް ބޭނުން ކުރުމަކީ މަ ،އަގު އަދާކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ރުފިޔާ ފިޔަވައި ތަކެތީގެ ފަދަ ކުލި

 . ފައިސާގެ އިތުރަށް ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ އާއި ޗެކްވެސް ހިމެނެނީ ފައިސާ ކަމުގައެވެ އަދާ ކުރުމަށް

ސް، ކުލި، ފީ ފަދަ ތަކެއްޗާއި ބޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ބިދޭސީންގެ އަތުން ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެކްފައިސާ ލި ބޭރު .6
 ފައިސާ ނީ ބޭރުޖެހޭސަރުކާރުން އަންގައިފި ހިދެއްގައި ދައްކަން އަދި އެކަން ކަމާއި ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ،ދުމަތުގެ އަގުޚި

 . އިންނެވެ

މުދަލުގެ އަގަށް  ބޭރުކުރާ ންއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ރާއްޖޭއެ ދާޢިވާމި ޤަަ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކުން 5 .7
ދުމަތުގެ އަގަށް ބޭރުންޖަމާކުރެވޭ، ނުވަތަ ބޭރުން ލިބޭ ބޭރު ފައިސާ ތުމާއި، ބޭރު ފަރާތްތަކަށްދެވޭ ޚިބޭރު ފައިސާ ލިބިގަ
ދުމަތުގެ އަގު ދެއްކުމަށް ބޭރު ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި، މި ނޫންވެސް ޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލާއި ޚިލިބިގަތުމާއި، ރާއް

މި  ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި، މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށްންގާ އެކި އެކި މުޢާމަލާތުގައި ބޭރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ހި
 .ޤަވާޢިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ

 އެއްފަދައިން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބޭރު ފައިސާ ގެންގުޅުމާއިޢިދު ހިންގަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއެކޭވެސް މި ޤަވާ .8
 .ވެމަނާކަމެއެއްނޫނެ ބެހެއްޓުމަކީ

އަގު ފިޔަވައި އެހެން  ކަނޑައަޅާއޮތޯރިޓީން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އެމެރިކާ ޑޮލަރ ގަންނަ އަގާއި ވިއްކާ އަގު ކަމަށް  .9
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ .  ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ ވަތަ ރ ގަނެ ނުލައެއްވެސް ފަރާތަކުން އެމެރިކާ ޑޮ ،އަގެއްގައި

މޯލްޑިވްސް ފަރާތްތަކުން، ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކާ އަގަށް އިތުރު ކޮމިޝަނެއް ނެގުން ހުއްދަ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
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ކޮމިޝަނެއް ލައިގެން  މިނޫން ހާލަތެއްގައި ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކާ އަގަށް އިތުރު. އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެމަނިޓަރީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކްތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް މި މާއްދާ . ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ނުވަތަ ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 .ހިނގާނެއެވެ

 ރުފިޔާ އާއި 2,000މިގޮތުން ކުށްވެރިވާ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ . މި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަރާތެއް ކުށްވެރިވާނެއެވެ .10
ރުފިޔާ އާއި އެކުށެއްގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ޢަދަދުގެ  2,000ރުފިޔާ އާދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން، ނުވަތަ  10,000

  .ފަސް ގުނަ އާދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖުރިމަނާކުރުމެވެ

  

 


