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ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ  •

 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ •

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

45ވޮލިއުމް:  51އަދަދު:    2016 އެޕްރީލް 5 - 1437 އާޚިރާޖުމާދަލް 27  ތާރީޚު: އަންގާރަ  

މަނީ ލޯންޑްރިންގ ައދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުުމގައި މާލީ 

 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ޮގތުގެ ގަވާއިދުސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން 
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 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

މަނީ ލޯންްޑރިްނގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ަފއިޭނންްސކުރުން ުހއްުޓވުމުަގއި ާމލީ ސެކިއުރިޓީޒްާއބެހޭ 

 ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ ގޮުތެގ ގަާވއިދު ވިޔަާފރިކުރާ ފަރާތްތަކުްނ 

 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 އިބްތިދާޢީ މާއްދާތައް 

(މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް  2014/10މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ވަަނ ނަްނބަރުގެ 3ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 75ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު) ގެ 

 ނެރެފައިވާ ަގވާއިދެކެވެ.ދަށުން އެކުލަވާލައި 

 ތަޢާރުފު   .1

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  "މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި 

 މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

 ނަން   .2

މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން   .3

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ،ދަކުމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ނުބުާނހައި ހިނ

އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

 މައްޗަށް މި ގަވާއިދު ހިންގޭނެއެވެ.

 ގަާވިއދު ހިންގޭ ދާިއރާ   .4

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަްށ 

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތެއްގެ ސަބްސިޑިއަރީތަކާއި ބްރާންޗްތަކާއި، 

އްގެ އެއްެވސް މަސައްކަތެއް ފަރާތެއޭޖެންުޓންާނއި، އެ  މުވައްޒަފުންނާއި،

ވާލުކޮށްފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާަތކުން މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ ހަ

ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުްނ ޢަމަލުކުރޭތޯ ލައިސަންސް 

 ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.

ގަާވިއދާ އެްއގޮތަށް   .5 (ހ)

ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ 

 ލިއްޔަތު އޫމަސް 
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 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                                            51 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަުކން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުަގއި ރިސްކް ބޭސްޑް 

 އުސޫލުން ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

   (ށ)

 ދެވަނަ ބާބު 

 ކަސްޓަމަރުންނާމެދު ފަރުވާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވަކިފަރާތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އެކައުންޓެއް ނުވަަތ 

ނޑައެޅިގެން އެނގޭ  ވަކި ނަމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ނަމެއްނޫްނކަން ކަ

 ން ނުވާނެއެވެ. ނަމެއްގައި އެކައުންޓެއް ބަހައްޓަިއގެ

 ކަންތައްަތއް  މަނާ   .6

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންެމ ފަރާތަުކން ވެސް މުދަލާއި ޚިދުމަތް 

ލިބިގަންނަ ފަރާތާމެދު އަޅަންެޖހޭނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރުވާތެރިވުމުގެ 

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.

ޚިުދމަތް ލިިބގަންނަ މުދަލާއި   .7

ފަރާތާެމދު ފަުރވާތެރިކަން 

 ބަހައްޓަްނޖެހޭ ޙާލަތު 

  (ހ) ؛މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަާރތާމެދު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރާއިރު

މުޢާމަލާތެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ގުޅިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް  އެއް

(ފަްނސާސް ހާސް) ރުފިޔާ އާ އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  50,000/- ،ވީނަމަވެސް

ދަދެއް ހިމެނޭ ސިންގަލް ޓްރާންސެކްޝަނެއް ކުރާއިރު އެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ އަމަތީ 

ދަދެއް އައެ މުޢާމަލާތުގެ  ،ދަދު އެނގެން ނެތްނަމައައެ މުޢާމަލާތެއްގެ ޖުމްލަ  ،ވަގުތު

ދަދާ އަދަދު މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ އަގެ ޖުމްލަ އެނގުމުން ނުވަތަ އެ ުމޢާމަލާްތތަކު

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާމެދު އަޅަންޖެޭހ ފަރުވާތެރިވުމުގެ  ،އެއްވަރުވުމުން

 ؛ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ

   ށ)(

އެ ޙާލަތަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާމެދު ފަރުވާތެިރވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 އަދި  ނުވިނަމަވެސް  ކަމުގައި  ޙާލަތެއް  ލާޒިމުކުރާ   މި ގަވާއިދުން   އެޅުމަށް 

ދަދެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މަީނ އަަދދަކީ ކޮންމެ އަމުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ  އެ

ފާނެކަމަްށ އިށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ހިންގަލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަ 

 އަދި ؛ޝައްކުކުރެވުން

   (ނ)

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ބެހޭގޮތުން ކުރިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ 

ނުވާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވުން ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫާމތުގެ ަޞއްޙަކަމާމެދު ޝައްކު 

 އުފެދުން.

   (ރ)
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    މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންަނ ފަރާތާމެދު ފަރުވާތެރިވުމުެގ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ހާލަތްތަކުގައި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ 

 ފަރާތަކުންވެސް އަންނަނިވި ކަންަކން ކުރަންވާނެއެވެ.

މުދަލާއި ޚިުދމަތް ލިިބގަންނަ   .8 (ހ)

ބެނެފިޝަލް  ފަރާތްތަކާިއ،

އޯނަުރންނާއި ިތންވަނަ 

 ފަރާތްތައް ދެެނގަތުން 

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ަފރާތް ދެނެގަނެ އަދި އެއީ ކޮންަފރާތެއް ކަން 

 ޔަޤީންކުރުން؛

)1(   

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަފރާތުގެ ބެނެފިޝަލް ޯއނަރ ދެެނގަނެ، އަދި 

ރުތަުކގެ އަލީގައި ދައިުތބާރުކުރެވޭ، މިނިވަން މަސްއެއީ ކޮންފަރާތެއްކަން 

 ޔަޤީންކުރުން؛ އަދި

)2(   

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބާއި އެ ގުޅުމުގެ ބާވަތް ޤާއިމުކުރާ ސަބަބު އަދި 

 ދެނެގަތުން.  ކުރާ ސަބަބު ސިންގަލް ޓްރާންސެކްޝަން

)3(    

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކުން

ނުވަތަ ސިންގަލް ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހެދުމަށްޓަކައި، އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނެ 

ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންެމ 

 ފަރާތަކުންވެސް އަންނަނިވި ކަންަކން ކުރަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރަން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތް މުދަލާއި 

ދެނެގަނެ، އަދި އެއީ ކޮންފަރާތެއްކަން އިތުބާރުކުރެވޭ، މިނިވަން 

 މަސްދަރުތަކުގެ އަލީގައި ޔަގީންކުރުން؛ އަދި

)1(    

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތަށް 

ންކުރުމަށް ބެލި ގީޢަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތްކަން ޔަގީންކޮށް، އެކަން ޔަ

ލިޔުންތަކުގެ (ޕަވަރ އޮފް އެަޓރނީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފަދަ ލިުޔމެއް ނުވަތަ 

ރަސްމީ ލިޔުމެއް) ކޮޕީ ހައްދައި ބަހައްޓައި އަދި އެ ކޮޕީއަކީ އޭގެ އަސްލާ 

 އެއްގޮތް އެއްޗެއްކަން ޔަޤީންކުރުން.

)2(    

މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި،  މި

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތާއި ބެނެފިޝަލް އޯަނރ އަދި ތިންވަަނ 

، ފަރާތްތަކާބެހޭ މަުޢލޫމާތު ައންނަނިވި މަޢުލޫާމތުތަކަށް ުޙދޫދު ކުރުމަކާނުލައި

 ހޯދައި ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ. ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން

   (ނ)

5 
 



 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                                            51 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 ފުރިހަމަ ނަން އަދި އެފަރާތާިއ މުޚާޠަބުކުރުމަށް ބޭުނންކުރެވޭ އެހެނިހެްނ 

 ؛ނަންނަން

)1(    

ކަން (މިސާލު: ކާކު ؛ކޮންފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްގެ ނަންބަރު

ނަންަބރު، ކުންފުނި ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު، ވީޒާ ، ނަންބަރު ގެއަންގައިދޭ ކާޑު

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު 

 ހިމެނެއެވެ.)

)2(    

ރީކޮށްފައިވާ އެޑްރެސް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގާ އެޑްރެސް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަ

 އަދި ؛ ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

)3(    

ކުންފުނި އުފައްދާފައިވާ ތަން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ަތން ނުވަަތ 

 ޤައުމީ ނިސްބަތް.

)4(    

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަތަ 

ޕަރޓްނަރޝިޕެއްނަމަ، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ބާވަތާއި 

 ކުވެރިކަން ބެހިގެންވާގޮތް ދެނެަގންނަންާވެނއެވެ.އަދި އެ ވިޔަފާރީގެ މިލް

   (ރ)

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، މުދަލާއި ޚިދުމަތް 

ލިބިގަންނަ ފަރާތް ދެނެަގުތމުގެ އިތުރުން އެ ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުން 

 ދެނެގަންނަންާވނެއެވެ.

   (ބ)

ފަރާތަކީ ޕަރޓްނަރޝިޕެއްނަމަ، މުދަލާއި ޚިދުމަތް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

ލިބިގަންނަ ފަާރތް ދެނެގަތުުމގެ އިތުރުން އެ ޕަރޓްނަރޝިޕްގެ ޕަރޓްނަރުން 

 ދެނެގަންނަންާވނެއެވެ.

   (ޅ)

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ އެރޭންޖްމަންެޓއް ކަމުގައިވާނަމަ، 

ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ބާވަތާއި އަދި އެ ވިޔަފާރީގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

މިލްކުވެރިކަން ބެހިގެންވާގޮތް ެދނެގަނެ، އަދި  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާްތ 

ކަން  ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން އެ ފަރާތުގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރުންނަކީ ކޮން ފަރާތްތަކެއް

ކަްނ ކޮްނ ފަރާތްތަކެއްލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަާރތުން ދެނެަގނެ އެއީ 

 ންކުރަންވާނެއެވެ. ގީޔަ

   (ކ)

6 
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މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކީ ނުވަތަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ 

ބެނެފިޝަްލ އޯނަރަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މުޢާމަލާތަކީ މަީނ 

ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް 

ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް 

ޝަޚްޞަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްކަން  ލާޒިމުވެގެންވަނީ ހަމައެކަިނ އެ

 ންކުރުމަށެވެ. ގީޔަ

   (އ)

ނޭންސް ކުރުމުގެ ރިސްކު ކުޑަ ވިޔަފާރީގެ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައި

ގުޅުންތައް ކަމަށް ނުަވތަ ިރސްކު ކުޑަ ސިންގަލް ޓްރާްނސެކްޝަންތައް ކަމަށް 

މުދަލާއި  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ބަލާ ގުޅުންތަކާއި މުޢާމަލާތުތަކުގައި،

 ތައް އެޅުމުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާމެުދ އަޅަންޖެހޭ ފަރުވާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު

 އެ ފަރާތުން ލުއި ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ. 

   (ވ)

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކުން، ާޢންމު ނޫން ނުވަަތ އާދަޔާޚިލާފު މާލީ 

ޙަރަކާތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތުގެ މާލީ 

މޮނީޓަރކޮށް، އަދި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މުޢާމަލާތްތައް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި 

މަޢުލޫމާުތ އަޕްޑޭޓްކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުެގ  ަކން ައންގައިދޭފަރާތުގެ ކޮން ފަރާތެއް

 ންކުރަންވާނެއެވެ.ގީޞައްޙަކަން ޔަ

   (މ)

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަާރތާއި  ފައިވާ ކޮންެމ ފަރާތަކުން ވެސް،ލައިސަންސް ލިބި

ަފރާތެއްކަން، އިުތބާރުކުރެވޭ މިިނވަން މަސްދަރުތަކުގެ އަލީގައި  ކީ ކޮންރަބެނެފިޝަްލ އޯނަ

 ންކުރަންވާނެއެވެ.ގީޔަ

 ންުކރުން ގީކޮންފަރާތެއްަކން ޔަ  .9

ރާތްތަކުން، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް، ވިޔަފަރީގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަ

ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެ އަދި ސިްނގަލް ޓްރާންސެކްޝަނެއް ިހންގުުމގެ ކުރިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް 

ފަރާތެއްކަން ދެނެގަނެ  ކޮންލިބިގަންނަ ފަރާތަކީ ނުަވަތ ބެނެފިޝަލް އޯނަރަކީ 

 ންކުރަންވާނެއެވެ. ގީޔަ

ރާތެއްަކން ކޮންފަ  .10

 ންކުަރންޖެހޭ ވަގުތު ގީޔަ

ފަރުވާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް 

   ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންކަން ލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަްށ ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ނުވަތަ ސިންގަލް ޓްރާންސެކްޝަނެއް  ދަމަހައްޓައިގެން އެ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް ނުވަތަ 

ފުރިހަމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ހާލަތުގައި އެކަން ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގެ ގޮތުގައި 

އެކަން ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގެ ގޮތުގައި ފައިނޭންޝަްލ ، ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބެލެވޭނަމަ

 ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް 

ފަރުވާެތރިުވުމގެ ފިޔަަވޅުތައް   .11

 ފުރިހަމަނުުކރުން 
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ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ އޮފީހަކަށް ހާޒިރުނުވެ ޤާއިމުކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމާއި ކުރެވޭ 

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ސަަބބުން މަނީ ޯލންޑްރިންގ އަދި ެޓރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމަށް 

އޮންނަ ރިސްކުތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންާވ ޕޮލިސީތަކާއި އުސޫލުތައް 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަުކން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

މުދަލާއި ޚިުދމަތް ލިިބގަންނަ   .12

ފަރާތުން ހާިޒރުުނވެ  

ޤާިއމުކުެރވޭ ވިޔަާފރީގެ 

 ގުުޅމާއި ކުެރވޭ މުާޢމަލާތްތައް 

އަދި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ތެރެއިްނ، މަީނ ލޯންޑްރިންގ އަިދ  އިގުޅުންތަކާވިޔަފާރީގެ 

 އިކަމަށް ބެލެވޭ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބޮޑުޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ރިސްކު 

        އަދި މުޢާމަލާތުތައް ހިންގުުމގައި، ފަރުވާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި

ފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ލައިސަންސް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށް

ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންވެސް، ފަުރވާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

ފަރުވާެތރިުވުމގެ ގޮތުން   .13 (ހ)

 އަޅަްނޖެހޭ އިުތރު ފިޔަަވޅުަތއް 

މަނީ ލޯންޑްރިްނގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ކޮންމެ  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންވެސް 

ބޮޑު މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތްތަކާއި އަިދ  ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ރިސްކު

މުޢާމަލާތުތައް ގިންތި ކުރަންވާެނއެވެ. އަދި އަންނަނިވި  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

މަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތުތަކަކީ މަީނ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަ

ކަމަްށ  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތްތަކާ އަިދ މުޢާމަލާތުތައް ބޮޑު ރިސްކު

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

   (ށ)

    ) 1( ޕޮލިޓިކަލީ އެކްސްޕޯސްޑް ޕަރސަން؛

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ެޓރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަްށ 

 ؛ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިނުވާ ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ަފރާތްތައްއެކަށީގެންވާ 

)2(    

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާެތއްގެ އޮފީހަކަށް ހާޒިރުނުވެ ޤާއިމުކުރެވޭ 

 ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމާއި ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުތައް؛ އަދި 

)3(    

ނޑައަޅާ އެހެން، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ  ފަރާތްތަކާއި  އޮތޯރިޓީން ކަ

 މުޢާމަލާތުތައް.

)4(    

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަިރޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ރިސްކު ބޮޑުކަމަށް ބެލެޭވ 

ޙާލަތްތަކުގައި ފަރުވާތެރިވުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން 

ނުވާ ގޮތުގެ މަތިްނ،  ޙުދޫދުއަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ހަމައެކަިނ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް 

ފަރުވާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެޭހ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ހިމެނެއެވެ. 

   (ނ)
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މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ަފރާތާއި އަދި ބެނެފިަޝލް އޯނަާރބެހޭ އިތުރު 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން؛

)1(    

ފަރާތުގެ އަދި ބެނެފިޝަލް އޯނަރުގެ  ލިބިގަންނަމުދަލާއި ޚިދުމަތް 

އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މަސްދަރުތަކުގެ  ،ތަނަވަސްކަން އަދި ފައިސާ ހޯދިގޮތް

 އަލީގައި ދެނެގަތުން؛

)2(    

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަާރތަކާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެ 

ފަރާތަކާއެކު އޮތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް ކުރިންނާއި، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ 

ދެމެހެއްޓުމުގައި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ އިސްވެރިންގެ ހުއްދަ 

 ހޯދުން؛ އަދި 

)3(    

ގޮތެއްގައި ޞަހޯދާ ފަރާތާެއކު އޮތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ޚާއް  މުދަލާއި ޚިދުމަތް

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތް އަދި ބެނެފިޝަލް އޯނަރ  ،މޮނީޓަރ ކުރުމާއި

 ދެނެގަތުމަށް ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫާމުތ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކުރުން.

)4 (    

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއެކު 

ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އޮންނަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމާމެދު ފަރުވާތެރިވުމުގެ ގޮތުން 

ގަވާއިދުން އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން ހިންގާ 

މުޢާމަލާތުތަކަކީ ކުރިން އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުގެ 

ވާ އި އެ ފަރާތުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކާ އެއްގޮތްތާއި ރިސްކް ޕްރޮފައިލާމަޢުލޫމާ

ންކުރުމަްށޓަކައި އެ މުޢާމަލާތުތައް މޮނީޓަރކޮށް ގީމުޢާމަލާތުކަން ޔަ

ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި ބޭުނންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދިގޮތް 

 ދެނެގަންނަން ާވނެއެވެ.

  .14 (ހ)

 

ފަރުވާެތރިުވުމގެ ފިޔަަވޅުތައް 

 އެުޅމުަގއި ެދމިތިުބން 

ފިޔަވަޅުތައް ގަވާއިދުން އެޅުމުގައި އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ދުރުމިނަކީ،  ފަރުވާތެރިވުމުގެ 

 ށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ރިސްކު ޕްރޮފައިލް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ ބާވަތަ

ކުގެ މަނީ ޯލންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުަމށް އޮންނަ ރިސް ،ބަލައި

 ދުރުމިަނކަށް ވާންވާނެއެވެ. އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް

   (ށ)
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އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ، ޢާންމުކޮށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުތަކާ ތަފާތު މުޢާމަލާތުތަކާއި

އަދި އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތްގޮތަށް ކުރެވޭ  ،ދަދުތައް ހިމެނޭ މުޢާމަލާތުަތކާއިއަ

އްދަކުާރ ގޮތުން ހުނެތި ނުވަތަ ާޤނޫނީކަކީ އޭގައި އިޤްތިޞާދީ ބޭނުމެއްމުޢާމަލާތުތަ

ކުރުމުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަާލތުތަެކއް ކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، އެފަދަ މުޢާމަލާތު  ނެތިބޭނުމެއް

 ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ބަލަންވާނެއެވެ. ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން

 ޓަރ ކުުރން ނީމުޢާމަލާތްަތއް މޮ  .15 (ހ)

 

ހިންގާ ފަރާަތކީ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާއެކު މުޢާމަލާތެއް 

ނޑުތަކާ  ،އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބައިަނލްއަްޤވާމީ މިންގަ

އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްނުކުރާ ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، 

ސް ލިބިފައިވާ ސަމާލުކަމެއް ލައިސަން ޞައެފަރާތަކާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުަތކާމެދު ޚާއް

ފަރާތުން ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ 

ޝަޚްޞުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޤައުމުތަކާބެހޭ ަމޢުލޫމާތު ލައިސަންސް 

 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ފައިނޭްނޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރެވޭ 

ކޮށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާމެދު ޞަރިކޯޑުތައް އަދި ވަކިން ޚާއް އިލިޔުންތަކާ

ލައިސަންސް ތައް ކޯޑުލިޔުންތަކާއި ރިހޯދާ ފަރުވާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި 

ވާ ފަރާުތން ަބހައްޓަްނވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުަދލާއި ޚިދުމަތް ހޯާދ އިލިބިފަ

ފަރާތެއްކަން  ކޮން ބެެނފިޝަލް އޯނަުރން އަދި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ، ފަރާތްތައް

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮން ފަރާދެނެގަންނަން ކަްނ ތްތަކެއްެޖހޭނެކަމަށް ކަ

 ރިކޯޑުތައް ހިމެނެއެވެ. އިންކުރުމަށް ހޯދާ ލިޔުންތަކާގީޔަ

 (ހ)

 

 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން   .16

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

 ފަރާތްތަކުން އަންަނނިވި މަޢުލޫާމތާއި ރިކޯޑުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެެވ.

   (ށ)

ކޮން ފަރާތެއްކަން ެދނެގަނެ ައދި ކޮން ފަރާތެއްކަން ޔަީޤންކުރުމަށްޓަކައި 

 ؛ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެ މަޢުޫލމާތާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

)1(    
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ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކާ ުގޅިގެން ލައިސަންސް ލިބިފަިއވާ ފަރާތުގެ  

 އަދި ؛ކޯޑުތަކަށް ހޯދާ ލިޔުންތަކާ ރިއެތެރޭގެ ދިރާސާ

)2(    

ފައިނޭންޝަލް އިްނޓެލިޖެންްސ ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝައްކުކުރެވޭ 

 މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ރިކޯޑު.

)3(    

   (ނ) މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަހައްޓާ ރިޯކޑުތައް އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކަށް ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.

     ،ރިކޯޑުތައް ސިންގަލް ޓްރާންސެކްޝަނަާކ ގުޅިގެން ހޯދާ ލިޔުންތަކާއި 

(ފަހެއް) އަހަރު  5އެ މުޢާމަލާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހައްަޓްނވާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި މުދަާލއި ޚިދުމަތް 

ލިބިގަންނަ ފަރާތް ދެނެަގތުަމށް ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫާމތާިއ ސިންގަލް 

 ވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިެމނެއެވެ.ޓްރާންސެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހޯާދފައި

)1(    

      ރިކޯޑުތައް،  އިވިޔަފާރީގެ ގުޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކާ

ދުވަހުގެ ހެއް) އަހަރު(ފަ 5އެ ގުޅުމެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ހޯދާ ފަރާތް މުއްދަތަށް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހޯދި މަޢުޫލމާތާއި، މުޢާމަާލތްތަކުގެ ހިްސޓްރީ އަދި 

 ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިެމނޭެނއެވެ.

)2(    

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިެޖންސް ޔުނިޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ނާންގާހައި 

ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް، އެ ރިޕޯޓް  ހިނދަކު، ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކާ

      ފައިނޭންޝަލް ިއންޓެލިޖެންްސ ޔުނިޓަށް ުހށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދުވަހުގެ މުއްަދތަށް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ.ހެއް) އަހަރު(ފަ 5

)3(    

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި މޮނީޓަރކުރުން 

އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން އަދާކުރަންކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފައިނޭންޝަްލ 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެ ޔުނިޓުން އަންގާ މަޢުލޫމާތު، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

 ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް އެ ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެްނސް   .17

 ން ޔުނިޓަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވު 
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 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                                            51 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

ވަކި ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް 

ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޙަރަކާތަކާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަްށ ، ކަމަށް

ގުޅުންހުރި ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ކަމަށް  ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތަކާ 

ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ، ނުވަަތ ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ ލައިސަންސް 

ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަަމ، ެއ ޝައްކެއް އުފެދުމުން ނުވަަތ އެފަދަ ސަބަބެްއ 

ތެއްގެ ތެރޭގައި އަދި ލަސްވެގެން ރަސްމީ ޞަފާހަގަކުރެވުމުން ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރު

ތެރޭގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް، ފައިނޭންަޝްލ (ިތނެއް) ދުވަހުގެ  3ބަންދުނޫން 

 އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ރިޕޯޓްުކރަންވާނެއެވެ.

ޝައްކުކުެރވޭ މުާޢމަލާތުތައް   .18 (ހ)

 ރިޕޯޓްކުރުން 

ވަކި ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލަކީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއްގެ ފައިސާ 

ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި ފައިސާއެއް ނުވަތަ ނުވަތަ މުދަލެއް ކަމަށް، ނުވަަތ އެއިން 

މުދަލެއް ކަމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ޝައްކުުކރެވިއްޖެނަމަ، ނުވަަތ 

ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ޝައްކެއް އުފެދުމުން ނުވަތަ އެފަަދ 

ރޭގައި އަދި ލަސްވެގެން ތެއްގެ ތެޞަސަބަބެއް ފާހަގަކުރެވުމުން ވީ ެއންމެ އަވަސް ފުރު

ފައިނޭންޝަްލ ، (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް 3ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

 އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ރިޕޯޓްުކރަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

ވަނަ ޗެޕްޓަރުގެ ދަށުން ޑްނޭޝަންސްގެ ޗާޓަރުގެ ހަތްޓެޔުނައި

ނޑައަޅާ ފަރާތްތައް ނޭޝަންސްގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުންޑްޔުނައިޓެ  އަދި؛ ކަ

)1(    

ނޑައަޅާ އެހެން ފަރާްތތައް.     )2( ފައިނޭންޝަލް އިންެޓލިޖެންސް ޔުނިޓުން ކަ

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޙަރަކާތަކާ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭްނސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތަކާ 

މުދަލަކާ ގުޅުންހުރި ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ނުވަތަ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  ،އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ

ކުރަންވާނީ، އެ މުާޢމަލާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފައިނޭްނޝަލް އިންޓެލިެޖންސް ފަރާތަކުން 

 އެ މުާޢމަލާތެއް ހިންގުމާމެދު ފައިނޭްނޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ،ޔުނިޓަށް ދިނުމަށްފަހު

 ޔުނިޓުން ވަކި ގޮތެއް އެންގުމުްނނެވެ.

މުޢާމަލާތުަތއް ހިންުގން   .19 (ހ)

 ފަސްކުރުން 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންްސ ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ 

މުޢާމަލާތަކީ، ސީރިއަސް ނުވަތަ ކޮންމެހެން އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ 

 ކަމަށް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށްމައްސަލައެއް ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއް 

   (ށ)
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        ވުރެ އިތުރުުނވާނެ މުއްދަތަކަށް(ހަތްިދހަ ދޭއް) ގަޑިއިރަށް 72، ފެންނަނަމަ

އެ މުޢާމަލާތެއް ކުރިއަށް ނުގެްނގޮސް ހިފެހެއްޓުމަށް ފަިއނޭންަޝލް އިންޓެލިެޖންސް 

 ޔުނިޓުން އެންގިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ކުރުން ހުއްޓުވާލުމަކީ ކުރެވެން 

      ނެތްކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ކުރުން ހުއްޓުވާލުމުްނ 

ގުޅޭ ބެނެފިޝަރީއަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ  އެ މުޢާމަލާތަކާ

އެ މުޢާމަލާތެއް  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ،އެޅޭނަމަމަސައްކަތަށް ހުރަސް

ކުރުމަށްފަހު އެކަން ފައިޭނންޝަލް އިންޓެލިެޖންސް ޔުނިޓަށް ވަގުތުްނ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

(ދެލައްކަ)  200,000/-ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތަކުން ކޮށްަފއިވާ 

ދަދާ އައަދި މި ، ތައްތުގެ މުޢާމަލާފައިސާ ދަދެއްގެ ނަގުދުއަ އާއި އެއަށްވުރެ މަތީގެ ރުފިޔާ

ނުވަތަ  ،ގެ މުޢާމަލާތުތައްނަގުދު ބޭރުފައިސާ ދަދެއްގެއަދަދަށް ވުރެ މަތީ އައެއްވަރުގެ އަދި މި 

ނޑައަޅައިފިނަމަ އެ ދަދެއް އޮއައެހެން  ފައިވާ ދަދުގެ މުޢާމަލާތުތައް، އަިދ  ގުޅިއަތޯރިީޓން ކަ

ވުރެ ދާ އެއްވަރުވާނަމަ ނުވަތަ އެއަށްދައަދަދު މި އަކަމަށް ބެލެވޭ މުޢާމަލާތުތަކެއްެގ ޖުމްލަ 

ދަދެއް ނަމަ އެ މުޢާމަާލތުތައް، ހަުފތާއަކު އެއްފަހަރު ަފއިނޭންޝަލް އިްނޓެލިޖެންސް އަމަތީ 

ށް މުޢާމަލާތުތައް ކަމަ އިސާގެފަމާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނަގުދުޔުނިޓަށް ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ. މި 

އިްނ ކުރާ މުޢާމަލާތުތަކާިއ، އަިދ ޗެކް، ބޭންްކ ޑްރާފްޓް، ބުނެފައިއެވަނީ ނަގުދުފައިސާ

ްނ ކުރާ މަންޓުރސް ޗެކް އަދި އެހެން ބެއަރަރ ނެޯގޝިއަބަްލ އިންސްޓްރޫޓްރަވެލަ

 މުޢާމަލާތުތަކަށެވެ. 

ނަުގދު ފައިާސއިން ކުރާ   .20

 މުޢާމަލާތުަތއް ރިޕޯޓްކުރުން 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާެތއް ނުވަތަ ލައިސަންސް ިލބިަފއިވާ ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް 

ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫާމތު  ،ނުވަތަ އޮފިސަރެއް

މަނީ  ފައިނޭންޝަލް އިްނޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާކަން ނުވަތަ ުހށަހަޅައިފިކަން، ނުަވތަ

ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެ ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާކަން 

ނުވަތަ ހުަށހަޅައިފިކަން، ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ ޓެރަިރޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމާބެޭހ 

ތުގެ މުދަލާިއ ތަޙުޤީޤެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަން އެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާ

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ތިންަވނަ ފަރާތަކަށް އެްއވެސް ޙާލަތެއްގައި ހާމަކޮށްގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

 

ވަކިފަރާތަާކބެހޭ މަޢުލޫމާތު   .21

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެްނސް 

ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅައިފިަކން 

 ހާމަނުކުުރން 
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒު ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

   މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ރިޕޯޓްަތކާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުްނ، 

އެ ހުށަހަޅާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް، ނުވަތަ  އެ ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ 

ރަސީއާ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭންކިންގ ސީކް ،އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް

ސީކްރަސީއާ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްާޓ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުްނ އެއްެވސް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ 

ލާޙީ ޞްމަދަނީ ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އިދާރީ ނުވަތަ އި

 ފިޔަވަޅެއް ވެސް ނޭޅޭނެއެވެ.

މުާޢމަލާތުތައް ޝައްކުކުެރވޭ   .22

ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ރިޕޯޓްކުރާ 

 ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އިމްތިާޔޒު 

ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ 

އެ ުމޢާމަލާތެއް ހިންިގ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެްއ ، މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަުކން

ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ 

މަނީ ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ ެޓރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެއް 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޝައްކުކުެރވޭ މުާޢމަލާތެއް   .23 (ހ)

ރާްތތަކަށް ލިބިެގންވާ ހިންގާ ފަ

 އިމްތިާޔޒު 

ަވަނ  44) ވަނަ ނަްނބަރު އަދި ޤާނޫނުގެ 1ގެ (ަވނަ މާއްދާގެ (ރ)  27ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ޤާޫނނު ތަްނފީޛުކުރާ އިާދރާއެއްގެ އެދުމަކަށް 

 މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ ކޮންމެ ފަރާަތކަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒު ލިބިދެވޭނެއެވެ.

  (ށ)

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި 

، މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ެޓރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުްނ 

 ގަންވާނެއެވެ.އިންޓަރނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި، ހިން

މަނީ ލޯންޑްިރންގ އަދި   .24 (ހ)

ޓެރަރިަޒމަށް ފައިޭނންސްކުުރން 

ހުއްޓުުވމަށްޓަކައި ލަިއސަްނސް 

ލިބިފަިއވާ  ފަރާތްތަކުން 

 ޕްރޮްގރާމްަތއް ހިްނގުން 

މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި 

   ،އުސޫލުތަކާއި ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމުކުރުމާއިއިންޓަރނަލް ޕޮލިސީތަކާއި، 

އެ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް މެނޭޖްަމންޓުްނ ގޮތްތަކެއް 

ހަމަޖައްސައި އަދި އެފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރާނެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެއް 

ނޑައެޅުން؛  ކަ

)1(   
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ތަންީފުޛކުރުމަށްޓަކައި އި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޤާނޫނާ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންގެންދޭތޯ ބެލުމަށާިއ، އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

؛ ހަރުދަނާކަން ދެނެގަތުމަްށޓަކައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން

 އަދި

)2( 

 

  

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުެގ ސިސްޓަމްތަކާއި ރިކޯޑުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން 

 ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަްލ ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅުތައް ޤާއިމުކުރުން.  

)3(    

  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް އެ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި

 އެ ފަރާތުގެ އޭޖެންޓުންނަްށ، އަްނނަނިވި ކަންކަމުގެ ތަމްރީނު ދޭްނވާނެއެވެ.

   (ށ)

އަދި ޓެރަރިޒަމަށް  ވާއިދާއި އަިދ މަނީ ލޯންޑްރިންގޤާނޫނާއި މި ގަ

ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެ ފަރާތުން އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި 

 ؛އުސޫލުތައް

)1(    

ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުްނ ފިޔަވަޅުތައް  ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ަފރާތާމެދު މުދަލާއި

ތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތްތަކާއި ެބނިފިޝީއަރީ މުދަލާއި ޚިދުމަ، އަޅާނެ ގޮތްތަކާއި

 ދެނެގަންނާނެ ޮގތްތައް.

)2(    

؛ ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތުތައް ެދނެގަންނާނެ ޮގތްތަކާއި ރިޕޯޓްކުރާނެ ގޮތްތައް

 އަދި

)3(    

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެަރރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް 

މުވައްޒަފުންނާއި އޭޖެންޓުންގެ ޒިންމާތަކާއި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުެގ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.

)4(    

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ަފރާތަކުން ވެސް، އެ ފަރާތެއްގެ ޙަރަކާތްތައް ޤާނޫނާއި 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން ހިންގުަމށްޓަކައި މެނޭްޖމަންޓް ފެންވަރުގަިއ 

ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި، އެ އޮފިސަރުގެ  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރެއް 

 ނަމާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރު ފައިނޭްނޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

   (ނ)

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާަތކުން ނުވަތަ އެ ފަާރތެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ 

އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ތިރީގައި 

 އިާދރީ ފިޔަަވޅު   .25 (ހ)
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެ ފަރާތަކާމެދު 

 އެޅިދާނެއެވެ.ފައިނޭންޝަލް އިންެޓލިޖެންސް ޔުނިޓަށް 

ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް ލިޔުމުން 

 އެންގުން؛

)1(    

(ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއާ  500,000/-އާއި (ދިހަހާސް) ރުފިޔާ  10,000/-

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި އަދެމެދުގެ 

)2(    

ޚިލާފުވުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް  ޚިލާފުވި

ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރަންދެން ހިނގާ ކޮްނމެ ދުވަހަކަްށ 

(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާ  100,000/-އާއި (ދިހަހާސް) ރުފިޔާ  10,000/-

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.އަދެމެދުގެ 

)3(    

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އިންތިޤާލީ ކަންތައްތައް އަދި މާނަކުރުން 

      ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  މި ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް (ތިނެއް) މަސް 3

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ލިބިގަންނަ ފަރާތާެމދު އަޅަންޖެހޭ ފަރުވާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް، 

 އިއަޅަ، އެ ފަރާތުގެ ހުރިހާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ިލބިގަންަނ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުރިއިރު ފެށި

 ހަމަކުރަންވާނެއެވެ.   ފުރި

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން   .26

މުދަާލއި  ުހރިފަށާއިރު 

 ޚިުދމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތްަތއް 

ނުވަތަ ތިރީގައި މާނަކޮށްފައި  ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވނަމަ

    އަކީ ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަކާއި ުނވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަ، ނުވާނަމަ

 އެ ލަފުޒުތަކަށް ނުވަތަ ޢިބާާރތްަތކަށް ޤާނޫނުގައި ދީފައިވާ މާނައެެވ.

 މާނަކުރުން   .27

ރަސްމީގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ،  ،"އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އުފުލާ ޠަބީޢީ 

 ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށެވެ.

 

 

  

ދީފައިވާ  ށްޤާނޫނުގައި ެއ ޢިބާރާތަ ،"ބެނެފިޝަލް އޯނަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ

 މާނައިގައެވެ.
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ނެ "ވިޔަފާރި ގުޅުން" ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ، ވަކި މުއްދަތަކަްށ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭ

      އިރު ބެލެވޭ، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާއި ކަމަށް، ގުޅުން ޤާއިމުކުރެވޭ

 އެ ފަރާތެއްގެ ކަސްޓަމަރާ ދެމެދު އޮންނަ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފަންީނ ގުޅުމަށެވެ. 

   

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ "ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 

ށުން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަ 2006/02

 އަށެވެ.ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީ

   

ޔުނިޓް" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، އިްނޓެލިޖެންްސ ޔުނިޓް" ނުވަތަ ""ފައިނޭންޝަލް 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓަށެވެ. 27ޤާނޫނުގެ 

   

"ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް" ނުވަތަ "މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރިކުރާ 

ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން 

 ންވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ލައިސަންސް ދޫކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ތިރީގައި ބަޔާންވެގެ

 ؛. ޑީލިންގ ކުންފުނ1ި      

      ؛. އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތ2ް      

 ؛. ފަންޑް މެނޭޖަރ3      

 އަދި؛ . އަންޑަރައިޓަރސ4ް      

ނޑައަޅާ އެހެން. މޯލްޑިވްސް މަނިޓ5ަ        ފަރާތްތައް. ރީ އޮތޯރިޓީން ކަ

   

ގުޅުމެއްގެ ބޭރުން  ރީގެކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާ"ސިންގަލް ޓްރާންސެކްޝަން" 

 ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށެވެ.

   

 ،ސް ޓްރަސްޓް އާއިއެކްސްޕްރެ  ،"ޤާނޫނީ އެރޭންޖްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ

 .ވެސް ޤާނޫނީ އެރޭްނޖްމަންޓްތަކަށެވެއެފަދަ އެހެން

   

"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ުބެނފައި އެވަނީ، ޤާޫނނު "މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ" ނުވަތަ 

ށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ) ގެ ދަ  81/6ނަންބަރު 

 އަށެވެ.އޮތޯރިޓީ
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__________________ 

       ޤާނޫނުގަިއ  ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީލިޓިކަލީ އެކްސްޕޯސްޑް ޕަރސަން" "ޕޮ

 ދީފައިވާ މާނައިގަެއވެ. ށްއެ ޢިބާރާތަ

   

 ށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގައި އެ ޢިބާރާތަ"ކުށް 

 ދެވިފައިވާ މާނައިގައެވެ.

   

(މަނީ ލޯންޑްރިންގ  2014/10"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޤާނޫުނ ނަްނބަރު 

 އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫުނ) އަށެވެ.  
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