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 34/ 2020ބިލު ނަންބަރު  
 

 

 (  1981)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު   6/ 81ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   4އަށް  
 

 .ެގނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި  އަށް ( 1981މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނު  ( 6/81ނަންބަރު   ޤާނޫނު

 
 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ "މާލީ އިދާރާ" ެގ މާނަކުރުން އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .1

 

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

 ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ހިންާގ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

 

ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި" ެގ މާނަކުރުން އަންނަނިވި ޮގތަށް -ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ "ބޭންކު  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .2

 އިޞްލާޙުކުރުން. 

 
ކަމަށް  -"ބޭންކު  . 2  ވިޔަފާރި"  މާލީ  އެވަނީނޫން  ިވޔަފާރި   ،ބުނެފައި  ބޭންކިންގ 

ޭއެގތެރޭަގއި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.  މާލީ  ބާވަތްތަކުެގ  އެހެން  ޢާންމު ، ފިޔަވައި 

ބޭންކިންގ ވިޔަފާރީެގ ތެރޭަގިއ ނުހިމެނޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި  

ފާރި ނުވަތަ މާރޗަންޓް ބޭންކިންގ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ިވޔަ

ނުވަތަ   ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސްެގ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ނުވަތަ 

ފައިނޭންސިންގ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި،  ލަފާދިނުމުެގ  ބެހޭޮގތުން  އިންވެސްޓްކުރުމާ 

ނުވަތަ ވިޔަފާރި   ވިޔަފާރި،  ޗޭންޖިންގ  މަނީ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ރެމިޓެންސްެގ 

އިޝޫކުރުމާއި ނުވަތަ މަނީ  ޕޭމަންޓް އިލެކްޓްރޯނިކް  އެހެންވެސް   
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މުޢާމަލާތްތައް   ޕޭމަންޓް  އަދި  އިޝޫކުރުމުެގ  އިންސްޓްރުމަންޓްތައް 

ދިނުމުގެ   ޚިދުމަތް  ޕޭމަންޓް  ހިމެނޭޮގތުން  ޚިދުމަތްތައް  އެކުއަޔަރކުރުުމެގ 

ނުވަތަ  ނުވަތަ  ،ވިޔަފާރި އިންސްޓްރުމަންޓެއް  ޕޭމަންޓް  ބާވަތެްއެގ  ެއއްވެސް 

ނުވަތަ އެސެޓް   ސްޓަމެއް ހިންުގމުެގ ިވޔަފާރި،ޕޭމަންޓް އަދި ސެޓްލްމަންޓް ސި

މެނޭޖްމަންޓްެގ ވިޔަފާރި، ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ މިނޫންވެސް ިވޔަފާރިާއއި  

 މާލީ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ. 

 

ކުރުން ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ "ސަރުކާރު" ެގ މާނަކުރުމުެގ ފަހަތަށް، ައންނަނިވި މާނަ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .3
 އިތުރުކުރުން. 

 
"ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރކަން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،    . 2 

ސެކިއުރިޓީޒް ސަރުކާރުެގ  ވިއްކުމަށްޓަކައި  ފަރާތަކަށް  އެ  ، އެހެން  ސީދާ 

ސެކިއުރިޓީޒް ިއޝޫކުރާ ފަރާތުެގ އަތުން ނުވަތަ އެފަރާތުެގ ޭއޖެންޓެއްެގ އަތުން 

 ަގތުމަށެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  4 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .4

 

އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު  
 މަޤްޞަދުތައް 

 ވަނީެއވެ. އެ އޮތޯރިޓީެގ މަިއަގނޑު މަޤްޞަދުތައް ތިރީަގއި    . 4

ޕްރައިސް  ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް މަުގފަހިވާ ޮގތެްއަގއި    (1)  

 ؛ސްޓެބިލިޓީ ދެމެހެއްޓުން

  (2)  ( މާއްދާެގ  މަޤްޞަދު 1މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

ފައިނޭންޝަލް ސްޓެބިލިޓީ ލުޙާޞި ނާންނާނެހެން،  އުނިކަމެއް  ކުރުމަށް 

 އަދި ؛ ދެމެހެއްޓުން

  (3)  ( މާއްދާެގ  )1މި  އަދި  ނަންބަރު  ވަނަ  ނަންބަރުަގިއ  2(  ވަނަ   )

ޙާޞި މަޤްޞަދުތައް  އުނިކަމެްއ  ލުބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކުރުމަށް 
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ކުރިއެރުން    ،ނާންނާނެހެން ހަމަޖެހުމާއި  އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ެގނައުމަށް ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުން. 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.2ވަނަ މާއްދާެގ )  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 

ފައިނޭންޝަލް  )ނ( (2) 6.  ނުވަތަ  ސެކްޓަރ  ިއކޮނޮމިކް  އޮތޯރިޓީެގ 

 ؛ސެކްޓަރ ދާއިރާެގ މުަވއްޒަފެއް 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.2ވަނަ މާއްދާެގ )  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

އެ )ރ( (2) 6.  ކަނޑައަޅާ  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީެގ   މިނިސްޓަރ 

 ؛ ފަރާތެއް

 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ނަންބަރު އިތުރުކުރުން. 5ވަނަ މާއްދާެގ )  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 
( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ޮއތޯރިޓީެގ  3މި މާއްދާެގ ) (5-1) 6. 

 ( މާއްދާެގ  މި  ަގަވރުނަރާއި،  ޑެޕިއުޓީ  ވަނަ  (  2ަގވަރުނަރާއި، 

ނަންބަރުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެޭވ  

ޢުމުރުން   މެންބަރުންނަކީ  ފުރިފައިާވ    30އެހެން  އަހަރު  )ތިރީސް( 

 ފަރާތްތަކެއް ކަމުަގއި ވާންވާނެއެވެ. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް  6ވަނަ މާއްދާެގ )  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .8

 

ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ަގވަރުނަރާިއ   (3މި މާއްދާެގ ) (6) 6. 

މީހުންކަމުަގިއ   ހުރި  ސިފަތައް  ތިރީަގިއވާ  ަގވަރުނަރަކީ  ޑެޕިއުޓީ 

 ވާންވާނެއެވެ.  
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 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.6ވަނަ މާއްދާެގ )  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

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

)ދިހަެއއް(    10ދާއިރާ ނުވަތަ ވިޔަފާރީެގ ދާިއރާއިން މަދުެވެގން  

ޑިްގރީެއްއ  ޔުނިވަރސިޓީ  ލިބިފަިއވުމާއެކު،  ތަޖުރިބާ  އަހަރުެގ 

 ؛ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަުމަގއިވުން ލުޙާޞި

 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ )ވ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ އަކުރު އިތުރުކުން. 6މާއްދާެގ )ވަނަ   6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10

 
 ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ނުވުން.  ވ( -1) (6) 6. 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ )މ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.6ވަނަ މާއްދާެގ )  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11

 
ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ މެންބަރެްއ ކަމުަގއި ނުވުން އަދި ސިޔާސީ  )މ( (6) 6. 

 ޕާޓީއެްއަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން. 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.7ވަނަ މާއްދާެގ )  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12

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

މަދުވެެގން   ދާިއރާއިން  ވިޔަފާރީެގ  ނުވަތަ  )ހަތެްއ(   7ދާއިރާ 

ޔުނި ލިބިފަިއވުމާއެކު،  ތަޖުރިބާ  ޑިްގރީެއްއ ވައަހަރުެގ  ރސިޓީ 

 ؛ ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަުމަގއިވުން ލުޙާޞި
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ޤާނޫނުެގ   .13 )  6ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާެގ  އަކުރުތަްއ  (  7ވަނަ  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ެގ  )ޅ(  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 
 އިތުރުކުރުން. 

 

ޤާނޫނަކުން ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއންތިޚާބަކުން މަޤާމަކަށް ހޮވިފަިއވާ   )ކ(  (7) 6. 

 މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން.

 ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ނުވުން.  )އ(    

ޕާޓީެއއްެގ މެންބަރަކު ކަމުަގއި ނުވުން އަދި ސިޔާސީ ސިޔާސީ   )ވ(    

 ޕާޓީއެްއަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން. 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން. 15ވަނަ މާއްދާެގ )  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .14

 

އެ  (15) 6.  ހަދައި،  ަގާވއިދުތަްއ  ހިންާގނެ  ެއއްޮގތްވާ   އޮތޯރިޓީ    ަގވާއިދުތަކާ 

ޖަލްސާތައް  ބޯޑުެގ  އަދި  ބަލައި  ހިނާގތޯ  އޮތޯރިޓީ  ޮގތުެގމަތިން 

ޖަލްސާތަކުެގ   ބާްއަވއި،  ޖަލްސާތައް  ހަދަިއ،  ަގާވއިދުތައް  ބޭއްވުުމެގ 

ތަްއ ހުޅުވަިއ  ޓްެއކައުން  ކް ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓައި، އޮތޯރިޓީެގ ބޭން

ތައް ބަލަހައްޓަިއ، ޯއޑިޓްކުރުވުމަކީ  އަދި ބަންދުކޮށް، އޮތޯރިޓީެގ ހިސާބު

 ބޯޑުެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ދެ މާއްދާ އިތުރުކުރުން.   6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .15

 

ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކާއި  
 ބާރުތައް 

 ބޯޑުެގ މަސަްއކަތްތަކާއި ބާރުތައް ތިރީަގއި ެއވަނީެއވެ.  6-1.

އެކަށައަ   (1)  ސިޔާސަތުތައް  މަނިޓަރީ   ؛ފާސްކުރުން  އިޅަމަނިޓަރީ 

މަޤްޞަދުތަކާއި، މަިއަގނޑު ިއންޓްރެސްޓް ރޭޓްތަކާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ފައިސާ ލިބެންހުންނާނެ ޮގތް ހެދުމާއި، ެއކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން އެއިރަކަށް 

 ؛އެކަށީެގންވާ ނިންމުންތައް ކަނޑައެޅުން
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކްސްޗޭންޖް    (2)   ބެހޭޮގތުން  ނިޒާމާ  ރޭޓްެގ 

 ؛ލަފާދިނުން

 ؛ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުން  ުގޅޭއޮތޯރިޓީެގ މަސައްކަތްތަކާ   (3)  

ކަންކަމާުގޅޭ    (4)   އިދާރީ  ހިންުގމާއި  ސިޔާސަތުތަްއ  ޢާއޮތޯރިޓީެގ  ންމު 

 ؛ކަނޑައެޅުން 

ޤާނޫނުެގ    (5)   )  15މި  މާްއދާެގ  ވަނަ  1ވަނަ   )( ވަނަ  2ނަންބަރާއި   )

 ؛ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުން

ކުރާ ޮގތާއި އޮތޯރިޓީެގ ަމސައްކަތްތަްއ  ޒުއޮތޯރިޓީެގ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީ  (6)  

 ؛ކުރާ ޮގތް ބެލުން

 ؛އޮތޯރިޓީން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ފާސްކުރުން  (7)  

ޮގފިތަކާއި    (8)   ޚިދުމަތްދޭ  އޮތޯރިޓީެގ  އަދި  އޮފީސްތަކާއި  ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް 

ތަންތަން   މި  ނިންމުމާއި،  ނިންމުންތައް  ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ  ތަންތަން 

 ؛ޤާއިމުކުރާނެ ތަންތަން ކަނޑަެއޅުން

 ؛ފާސްކުރުން އޮތޯރިޓީެގ އަހަރީ ބަޖެޓު  (9)  

 ؛ފާސްކުރުން އޮތޯރިޓީެގ އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު  (10)  

އޮޑިޓަރ   (11)   އެކްސްޓަރނަލް  ހުށަހެޅުމުެގމަތިން  ަގވަރުނަރުެގ 

 ؛ޢައްޔަންކުރުން

މާއި، ނިންމުުގމާމެދު ޮގތެއް  އޮތޯރިޓީން ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުެގ ދަރަނި ނެ  (12)  

އެއެ ނިންމާނަމަ  ނެުގމަށް  ދަރަންޏެއް  ނަާގނެ   ފަދަ  ދަރަންޏެއް 

 ؛ކަނޑަެއޅުންޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތައް 

ރނަލް ޓަވަނަ ާމއްދާާއ އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން، އެކްސް   21މި ޤާނޫނުެގ    (13)  

 ؛ރިޒާރްވެގ ޮގތުަގއި ބަހައްޓާނެ އެސެޓްތަކުެގ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުން
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އިންެވސް  (14)   ވަސީލަތްތައް  މާލީ  ެއކަށީެގންާވ ޓްއޮތޯރިޓީެގ  ކުރަން 

 ؛ކަނޑައެޅުންތަކުެގ ބާވަތްތައް އެސެޓް

ނޫޓާއި ފައިސާފޮތީެގ ސިްއކަިއެގ އަުގ ކަނޑަެއޅުމާއި، ނޫޓާއި ފައިސާފޮތި   (15)  

 ؛ނެރުމާއި ެގންުގޅުމާބެހޭ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން

އުފެްއދުމާއި    (16)   ބޮޑީތައް  އެޑްވަިއޒަރީ  ނުވަތަ  ބޮޑީއެްއ    އެ އެޑްވަިއޒަރީ 

ޮގތާއި  ޢައްޔަންކުރާނެ  މެންބަރުން  މެންބަރުންގެ ތަންތަނަށް   ، 

 ؛ބޮޑީތަކުެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ކަނޑައެޅުން  އެޠުތަކާއި ޝަރު

އެހެނިހެން    (17)   ނުވަތަ  އެކުލެޭވ،  މައްޗަށް  މެންބަރުންެގ  މީހުންެގ ބޯޑުެގ 

ެއކުލެވޭ  މީހުން    ،މައްޗަށް  އެހެނިހެން  މެންބަރުންނާއި  ބޯޑުެގ  ނުވަތަ 

އެކުލަވާލުމާއި   ކޮމިޓީތައް  ނުވަތަ  ކޮމިޓީެއއް  ފަދަ  އެހިމަނައިެގން 

 ؛ކޮމިޓީތަކުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު ކަނޑައެޅުން

 އަދި ؛ ލުތައް އެކަށައެޅުންސޫބޯޑު ހިންާގނެ ޮގތުެގ އު  (18)  

ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިެގން ބޯޑުެގ މަސައްކަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މި    (19)  

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އަދާކުރުމާއި ބާރުތައް ބޭނުންކުރުން.

 

ގަވަރުނަރުގެ  
 މަސައްކަތްތަކާއި ބާރުތައް 

 ަގވަރުނަރުެގ މަސަްއކަތްތަކާއި ބާރުތައް ތިރީަގއި ެއވަނީެއވެ.  6-2.

ބެހޭ ސިޔާސަތާއި އޮތޯރިޓީެގ  ސިޔާސަތާއި، އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓާމަނިޓަރީ    (1) 

ަގަވރުނަރު ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި   އެހެނިހެން ސިޔާސަތުތައް 

ަގވަރުނަރު  ުގޅޭ   ކަންކަމާއެ ސިޔާސަތުތައް  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޮގތުން 

 ކުރަންވާނެެއވެ. ޒުތަންފީ

ހިންުގމަށް   (2)   އޮތޯރިޓީ  ކުރުމަށާއި  މަސައްކަތްތައް  އިދާރީ  އޮތޯރިޓީެގ 

އޮތޯރިޓީ ހިންުގމަށް   މުެގ ބާރާިއ،ކަންކަން ކުރުއެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  

ބާރު އިތުރަށް   ކުރުމެުގ  ކަންކަން  ފެންނަ  ރަނަގޅުކަމަށް  ކުރުން 
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ަގ ޚިދުމަތް  މުދަލާއި  ތެރޭަގއި،  މީެގ  ލިބިެގންެވެއވެ.  ނެ ަގވަރުނަރަށް 

އެއްބަސްވުންތަްއ  އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު އޮތޯރިޓީެގ ނަމުަގއި  ، މާއިހޯދު

އެޑްވަިއޒަރުންނާިއ    ވުމާއި، ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި  ުމވަްއޒަފުންނާއި 

 ައދި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.   އިމާއޭޖެންޓުން ޢައްޔަންކުރު

ތަންފީ  (3)   ަގވަރުނަރަށް   ޒީއެކިއެކި  ބާރު  ެއޅުމުެގ  ފިޔަަވޅުތައް 

ލިބިެގންެވއެވެ. މީެގ ތެރޭަގިއ، އޮތޯރިޓީން ރެިގއުލޭޓްކޮށް ސުޕަވަިއޒްކުރާ  

ޕޭމަންޓް މާލީ ރެިގއުލޭޓްކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ   ، އިދާރާއެްއ، 

ސިސްޓަމެްއ  ސެޓްލްމަންޓް  ސެކިުއރިޓީޒް  އަދި  ކްލިއަރިންގ 

ޕޭަމން ނުވަތަ  ޙަރަކާތްތަްއ  ރަނަގޅުކުރުމަށް  ފަރާތެއްެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ޓް 

މިފަދަ އިދާރާތަކަށް ރިސީވަރެްއ    ،ރަނަގޅުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި

ޤާނޫނެއްަގިއާވ    ،ޢައްޔަންކުރުމާއި  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ޤާނޫނު  މި 

 ޮގތުެގމަތިން އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހިމެނެެއވެ. 

ތަންފީ  (4)   ނިންމުންތައް  ހިންުގމުަގާއއި  ާއއި،ކުރުމުަގޒު ބޯޑުެގ    ، އޮތޯރިޓީ 

ބޯޑަށް  ކުރުމުަގއި  މަސަްއކަތްތަްއ   ަގވަރުނަރު   އިދާރީ 

 ވާންވާނެއެެވ. ޖަވާބުދާރީ

ތަންފީ  (5)   ސިޔާސަތުތައް  އޮތޯރިޓީ  ޒުއޮތޯރިޓީެގ  ޮގތާިއ  ކުރަމުންދާ 

ހިނަގމުންދާ ޮގތާ ބެހޭޮގތުން، މާލީ ނިޒާމުެގ ހަރުދަނާކަމާބެހޭ ޮގތުން،  

ބާޒާރާ  ފައިސާެގ  ބޭރު  އަދި  މާކެޓާއި  ކެޕިޓަލް  ބާޒާރާއި  ފައިސާެގ 

މީ ކުބެހޭޮގތުން،  ކޮންމެ  އަހަރެްއެގ    1މަދުެވެގން  ޓަރއަކު  އާލާދީ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ީމެގ ތެރޭަގިއ، ޓުފަހަރު ަގވަރުނަރު ބޯޑަށް ރިޕޯ )އެކެއް(

ކުރުމަށް، ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ ހިންުގމަށް ޒުއޮތޯރިޓީެގ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީ

ނުވަތަ  ނިޒާމަށް،  މާލީ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރުމަށް،  އިދާރީ  ނުވަތަ 

އެކަާމކެޓު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްެވ   މިންވަރަކަށް  ތަކަށް  ށީެގންާވ 
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ހުރިހާ ކަންކަމާިއ   ފެންނަ  ކަމަށް  އަސަރުކޮށްފާނެ  ނުވަތަ  އަސަރުކުރާ 

 ތްތައް ބޯޑަށް އަންަގއިދިނުން ހިމެނެއެވެ.ޙާލަ

ބަޔާންކޮށްފައިާވ    (6)   ކުރުމަށް  ަގވަރުނަރު  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ބަޔާންކޮށްފައި ކުރުމާިއ ޤާނޫނުަގއި  އެހެނިހެން އެހެނިހެން ކަންކަން  ވާ 

ކަެމްއ   ަވކި  ޤާނޫނުަގއި  މި  ލިބިެގންވެެއވެ.  ަގވަރުނަރަށް  ބާރުތައް 

އެންމެހަ ދީފައިނުވާ  ބޯޑަށް  ކަނޑަެއޅިެގން  ބާރުތަްއ   އި ކުރުމަށް 

 ލިބިެގންވަނީ ަގވަރުނަރަށެވެ. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް  5ވަނަ މާއްދާެގ )  8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .16

 

މަުގފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި (5) 8.  ކުރުަމށް  ކަންކަން  ބޯޑުން ، އަންނަނިވި 

ޮގތުެގމަތިން އެްއޮގތްވާ  އުސޫލުތަކާ  އޮތޯރިޓީެގ   ކަނޑައަޅާ 

 މުވަްއޒަފުންނަށް އޮތޯރިޓީން ލޯނު ދޫކުރެވިދާނެެއވެ. 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.6މާއްދާެގ )ވަނަ   8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .17

 

މާ (6) 8.  )މި  ކަންކަމުެގ  5އްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

ލޯނު، އިތުރުން މުަވްއޒަފުންނަށް  އޮތޯރިޓީެގ  ކަމަކަށްޓަކައި    އެހެން 

ބަލާއިރު   ޙާލަތަށް  ވަުގތާއި  ކަމެއްކަމަށް ދޫކުރުމަކީ  އެދެވިެގންވާ 

ެއކަމަކަށްޓަކައި މުވަްއޒަފުންނަށް ، ަގވަރުނަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި

ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.   ޢަދަދުއެލޯނު  ލޯނުެގ  ދޫކުރެވޭ  ެއ ، ޮގތުން 

)ތިނެއް( ަމސްދުވަހުެގ މުސާރައަށް ޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ  3މުވަްއޒަފެްއެގ 

ދަ ކަންކަމަށް ލޯނު ދޫކުރަންވާނީ،  އިތުރުެވެގން ނުވާނެެއވެ. އަދި، އެފަ

 ބޯޑުން ކަނޑަައޅާ އުސޫލުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .18

 

ދަށުން ހިންާގ ޤާނޫނުެގ    މި  ،ބޯޑުެގ އެްއވެސް މެންބަރަކުޑިރެކްޓަރުންެގ   )ހ( 10. މަޤްޞަދާ ޚިލާފު ޢަމަލު 

އެްއވެސް ކަމަކާ ުގޅިެގން އެީމހެއްެގ ވާޖިބު އަދާކުރުުމަގިއ، މާލީ ނުވަތަ 

ހިންުގމުެގ  ، ޒިރާޢީ ިވޔަފާރި  ވިޔަފާރިާއއި  ނުވަތަ  ޞިނާޢީ،  ނުވަތަ 

ނުވަތަ   ފަރާތެއްެގ،  ހިމެނޭ  އެހެންދާއިރާަގއި  ފަރާތެއްެގ    މިފަދަ 

ނަމަވެސް، ޮއތޯރިޓީއަށް އިރުޝާދު ލިބިަގނެ، ޤަބޫލުކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ.  

ޢައްޔަންކުރެޭވ    ޑިރެކްޓަރުންެގ  ނުވަތަ ލަފާދިނުމަށްޓަކައި  ބޯޑަށް 

މާއްދާ  މި  މަޝްވަރާކުރުމަށް  އެޑްވަިއޒަރުންނާ  ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ުމަވއްޒަފުން   )ށ(   އޮތޯރިޓީެގ  މެންބަރުންނާއި  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

އަދާކުރަންޖެހޭ ނީ،  މަސައްކަތްކުރަންވާ އެމީހަކު  އޮތޯރިޓީަގއި 

ވާޖިބާ   މަޞްލަޙަތާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  އަިމއްލަ  އެމީހެއްެގ 

ުމވަްއޒަފެްއ،  ފުށުނާރާޮގތަށެވެ. އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  މެންބަރެއް  ބޯޑުެގ 

ފަރާތަކަށް  ވަކި  އަދާކުރުުމަގއި  ވާޖިބުތައް  ވަޒީފާެގ  އެމީހެއްެގ 

ނުވަތަ   ކަމެއް ބުރަވެވިދާނެ  ބެލެވިދާނެ  ބުރަވެވިދާނެކަމަށް 

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްެގ ވަޒީފާެގ މަޞްލަޙަތާއި އެީމހެއްެގ ޒާތީ  

މަޞްލަޙަތު  ޒާތީ  އެމީހެްއެގ  ބެލެވޭނެެއވެ.  ފުށުއަރާކަމަށް  މަޞްލަޙަތާ 

އެމީހާ  ނުަވތަ  އެމީހަކަށް،  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމެއްކަމަށް  ހިމެނޭ 

ށް، ނުވަތަ އެމީހެްއެގ ނުވަތަ އިނދެެގން އުޅޭ  ހަކަމީ  އިނދެެގން އުޅޭ

މީހެއްެގ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބޭބެ ނުވަތަ ދައްތަ ނުަވތަ ކޮއްކޮ  

ނުވަތަ ދަރިއަކަށް، ިވޔަފާރީެގޮގތުން ނުވަތަ މާލީޮގތުން އެމީހަކާ ުގޅުމެްއ  

ށް  އުޅޭ ާގތް ރަޙުމަތްތެރިއަކަ  އޮންނަ ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ އެމީހަކާ އެކުަގއި

 ފައިދާއެއް ލިބިދާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ. 
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ެއްއވެސް މުަވއްޒަފެްއ،   ބޯޑުެގ ެއއްެވސް މެންބަރެއް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ (ނ)  

އޮތޯރިޓީަގއި އެމީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބާ ުގޅިެގން  

ޢާންމު   ައދި  ބެލެވޭފަދަ  ކަމަށް  ފޯރުވިދާނެ  ނުފޫޒު  ފަރާތަކުން  އެހެން 

، ލުތަކަށް ނުފެތޭޮގތަށް ދެވޭ މާލީ ނުވަތަ އެހެންވެސް މަންފާއެއްސޫއު

 . ބޫލުކޮށްެގން ނުވާނެެއވެޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ހަދިޔާެއއް، ޤަ

ބޯޑުެގ ެއްއވެސް މެންބަރެއްެގ އަމިއްލަ ނުވަތަ ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ   )ރ(  

ފެށުމުެގ  މަޝްވަރާެއްއ  އެފަދަ  މަޝްވަރާކުރެވޭނަމަ،  ބޯޑުަގއި  ކަމެއް 

ބޯޑުެގ   ހާމަކުރުމަށްފަހު  ބޯޑަށް  ެއކަން  މެންބަރެްއ  އެ  ކުރިން 

ނިންމުމުަގއި އެ މެންބަރެއް މަޝްވަރާކުރުމުަގއި އަދި ެއކަަމކާމެދު ޮގތެއް  

އަދި  މަޝްވަރާކުރެވޭިއރު  އެކަމެއް  ައދި  ނުވާނެއެެވ.  ބައިވެރިެވެގން 

ޖަލްސާގައި އެ  ނިންާމއިރު  ޮގތެއް  މެންބަރެއް އެކަމަކާމެދު   އެ 

މިފަދަ ޖަލްސާއެްއަގިއ،   ދެެގން ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،ނހާޒިރުވެއި

ބޭނުންވާ ބޭްއވުމަށް  ޖަލްސާެއއް  ހަމަކުރުމުަގިއ  ބޯޑުެގ  ޢަދަދު   ޤާނޫނީ 

 މިފަދަ މެންބަރެއް ހިމެނޭނެއެވެ. 

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

ޢަދަދަކުން   ގެ )ެއއްމިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދު  -/1,000,000ރުފިޔާއާިއ  

 ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.1ވަނަ މާއްދާެގ )  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .19

 

  ކުޤާނޫނީޮގތުން ކޯޓަކަށް ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި މެނުވީ ނުވަތަ އެމީހަ (1) 11. ސިއްރު 

ވާޖިބުތަްއ   މަސައްކަތުެގ  ނުވަތަ  ޒިންމާތަކުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  އަދާކުރާ 

ބޯޑުެގ ެއއްވެސް މެންބަރަކު ނުަވތަ ބޯޑުެގ    ،އަދާކުރުމުެގ ޮގތުން މެނުވީ 

މީހަ އެއްެވސް  ކުރި  އޮތޯރިޓީަގިއ    ކުމެންބަރުކަން  ނުވަތަ 
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މުވަްއޒަފަކު   އެްއވެސް  މަސައްކަތްކުރި  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

އޭނާ  ނުވަ އޮތޯރިޓީަގއި  ކޮންސަލްޓަންޓެއް،  ނުވަތަ  އޭޖެންޓެއް  ތަ 

އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކުެގ ނުވަތަ މަސައްކަތުެގ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގިއ  

އެނިގފަިއާވ، އޮތޯރިޓީެގ ނުަވތަ މާލީ އިދާރާއެއްެގ ނުވަތަ އެހެންވެސް  

 ނެެއވެ. ފަރާތެއްެގ މަޢުލޫމާތެއް ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގން ނުވާ

 
 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  13 ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .20

 

ެގންދާ   13. ދިވެހިފައިސާގެ ބޭރުގެ އަގު  ކުރަމުން  ޢަމަލު  ެއއްޮގތަށް  އެާއ  ައދި  ބަިއވެރިވާ،  ދިވެހިރާއްޖެ 

އެްގރީ ފަިއސާއާބެހޭ  އެްގރީމަބައިނަލްއަޤްވާމީ  ެއ  ވާނަމަ،  ންޓްަގިއވާ  މަންޓެއް 

ޝަ ބޯޑުެގ  ރުހުރިހާ  ހިތުމާއެކު،  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ފުރިހަމައަށް  ޠުތަކަށް 

ައެގއް   ރުފިޔާެގ  ދިވެހި  ނިސްބަތުން  ފައިސާެގ  ބޭރުެގ  މަތިން،  މަޝްވަރާެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. މިޮގތުން ދިެވހި ރުފިޔާެގ ބޭރުެގ  

އެބަދަލެއް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންާގ ޮގތެއްެގ    އަަގށް ބަދަލެއް ެގނެވިއްޖެނަމަ، 

 ލާން ކުރަންވާނެެއވެ. ޢުން އޮތޯރިޓީން ލިޔެ އިތިމަ

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.1ވަނަ މާއްދާެގ )  14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .21

 

ޓެންޑަރކަމުަގިއވާ ފައިސާފޮއްޗާއި ނޫޓު ނެރުމުެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލީަގލް  (1) 14. ފައިސާނެރުން 

ބާރު ލިބިެގންވަނީ ހަމައެކަނި އޮތޯރިޓީއަށެވެ. އަދި، ލީަގލް ޓެންޑަރެގ  

  ެވސް ޮގތުަގއި ހަނދާނީ ނޫޓާއި ފަިއސާފޮތި ނެރުމުެގ ބާރު ލިބިެގންވަނީ

ނޫން ފަރާތަކުން ލީަގލް ޓެންޑަރކަމުަގިއ  އެ ހަމައެކަނި އޮތޯރިޓީއަށެވެ.  

ނެ ނޫޓު ނުވަތަ ފައިސާފޮތި ނުވަތަ ފައިސާެގ އަުގ ހިމެނޭފަދަ  ހިމެނިދާ

 ލިޔުމެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ިވޔަސް ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .22

 

ޞައްޙަ ނޫޓާއި  
ފައިސާފޮތިކަމުގެ ހެކި އަދި  

 ކައުންޓަރފީޓް ފައިސާ 

ނުވަތަ   )ހ( 17. ނޫޓެްއ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ނެރެފަިއވާކަމަށް  އޮތޯރިޓީން 

ފައިސާފޮއްޗެްއެގ ޞައްޙަކަމާެމދު ނުކުންނަ އެއްވެސް މައްސަލައެްއަގިއ  

ނުވަތަ   ނޫޓަކީ  އެ  ުމވަްއޒަފަކު  ބާރުދެިވފައިވާ  އެކަމަށް  އޮތޯރިޓީެގ 

ދޭ    ،ފައިސާފޮއްޗަކީ ެއއްޗެއްކަމަށް  ޞައްޙަނޫން  ނުވަތަ  ޞައްޙަ 

ެއ    ،ފިކެޓަކީސެޓް ނުވަތަ  ނޫޓަކީ  އެ  ކޯޓެއްަގއި  ހުރިހާ  ޤާނޫނީ 

ފައިސާފޮއްޗަކީ ޞައްޙަ ނުވަތަ ޞައްޙަނޫން އެްއޗެްއކަމަށް ސާބިތުކޮށްދޭ 

ބޫލުކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ އެްއވެސް ސެޓްފިކެޓަކާމެދު ޤަހެއްކެއް ކަުމަގއި  

 އެ މުވަްއޒަފަކާ ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

މާލީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާ ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާފޮްއޗަކީ ނުަވތަ އެހެން  )ށ(  

ނުވަތަ   ނޫޓެްއ  ކައުންޓަރފީޓް  ޓެންޑަރއަކީ  ލީަގލް  ޤައުމެްއެގ 

ެއ   ނުވަތަފައިސާފޮއްޗެއް   ޝަްއކުކުރެޭވނަމަ،  ޓެންޑަރކަމަށް  ލީަގލް 

 ،ފަހުނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާފޮއްޗެއް ނުވަތަ ލީަގލް ޓެންޑަރ ހިފެހެްއޓުމަށް

އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކުރާ ކަމާބެހޭ ިއދާރާއަކަށް  

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

އެހެން  )ނ(   ނުަވތަ  ފައިސާފޮްއޗަކީ  ނުވަތަ  ނޫޓެްއ  ހުށަހަޅާ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ނުވަތަ   ނޫޓެްއ  ކައުންޓަރފީޓް  ޓެންޑަރއަކީ  ލީަގލް  ޤައުމެްއެގ 

ލީަގލް  ނުވަތަ  ެއ    ފައިސާފޮއްޗެއް  ޝަްއކުކުރެޭވނަމަ،  ޓެންޑަރކަމަށް 

އޮތޯރިޓީން  ޓެންޑަރ  ލީަގލް  ނުވަތަ  ފައިސާފޮއްޗެްއ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް 

ލީަގލް ނުވަތަ    ފައިސާފޮއްޗެއް  ، ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ ނޫޓެއް

ލީަގލް ނުަވތަ  ފައިސާފޮއްޗެއް    ،ެއ ނޫޓެއް، ލާއިޞީެގ ތަފްއެއް ޓެންޑަރ

ނޫޓަޓެންޑަރއެއް   އެ  ފަރާތާއި،  ނުވަތަ ފައިސާފޮްއޗަކީ    ކީ،ހުށަހެޅި 

ޓެންޑަރއަ  ނޫޓެއްކީ  ލީަގލް  ނުވަތަ   ކަމަށް ކައުންޓަރފީޓް 
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ޓެންޑަރކަމަށް  ލީަގލް  ކައުންޓަރފީޓް  ނުވަތަ  ފައިސާފޮއްޗެއްކަމަށް 

ތަޙް ބަޔާންކޮށް،  ޤީޤުކުރުމަށާއި އަޅަންޖެހޭ ޝައްކުކުރެވުނު ސަބަބުތައް 

 އި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކަ 

ޮއތޯރިޓީ )ރ(   ކުރުމަށްޓަކަިއ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާަގިއ   އަށް މި 

 އެހެން އިދާރާތަކުަގއި އެހީއަށް އެދެވިދާނެެއވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .23

 

ބަދަލުނުދެވޭނެ ބައެއް  
ނޫޓާއި ފައިސާފޮތި އަދި  

ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ  
 ތަކެތި 

ނުވަތަެގއްލި )ހ( 19. ެގންޮގސް  ފަިއާވ،  ނުވަތަަވަގށް  އުނިވާފަދަ    ފަިއާވ، 

ނުވަތަ   ނޫޓެްއެގ  ފުރިހަމަނުވާ  ނުވަތަ  ލިބިފަިއވާ،  ެގއްލުމެްއ 

ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފަިއާވ    ފައިސާފޮއްޗެްއެގ އަުގ، ނުވަތަ ޣައިރުޤާނޫނީ

ނޫޓެއްެގ ނުވަތަ ފަިއސާފޮްއޗެއްެގ ައުގ އޮތޯރިޓީން ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤު  

ލިބިެގނެ ފަރާތަކަށް  ނަމަ އް  އެްއވެސް  އުނިވާފަދަ  ނުެވއެވެ.  ވެސް، 

ޮގތަކަށް    ެގއްލުމެއް ލިބިފަިއވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ ޣައިރުޤާނޫނީ

ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ނޫޓެއްެގ ނުވަތަ ފައިސާފޮްއޗެްއެގ ައުގ، ޢިނާޔަތެްއެގ  

ކަނޑައެޅުުމެގ   ޮގތްތައް  ސަބަބުތަކާއި  ލިބިދެވިދާނެ  އަނބުރާ  ޮގތުަގއި 

 ވެެއވެ. އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގން

އެްއވެސް ފަރާތަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލީަގލް ޓެންޑަރކަުމަގިއވާ ނޫޓެްއ   )ށ(  

ހަދަންވާނީ  އެްއޗެއް  ެއއްެވސް  ބޭނުންކޮށްެގން  ފައިސާފޮްއޗެއް  ނުވަތަ 

ނުވަތަ ިވއްކަންވާނީ ނުވަތަ ސަރކިއުލޭޓްކުރަންވާނީ އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ  

ޓެންޑަރކަުމަގިއވާ ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާފޮްއޗެއް ރަމްޒުވާފަދަ ލީަގލް  

އުފައްދަންވާނީ އެްއޗެއް  ނުވަތައެްއވެސް  ނުވަތަ   ،  ވިްއކަންާވނީ 

 ސަރކިއުލޭޓްކުރަންވާނީ އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 
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  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލީަގލް ޓެންޑަރކަމުަގިއވާ ނޫޓެއް ނުވަތަ ފަިއސާފޮއްޗެއް )ނ(  

ބާވަތްތަ ތަކެތީެގ  ހެދިދާނެ  ނުވަތަ   ކާއިބޭނުންކޮށްެގން  ނޫޓެްއ 

ރަމްޒުވާފަދަ   އޮތޯރިޓީން ތަކެތީެގ  ފައިސާފޮއްޗެއް  ބާވަތްތައް 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތެއް )ރ(   ޚިލާފުވާ  އާ  )ށ(  މާއްދާެގ  )ދިހަހާސް(    -/10,000 ،މި 

)ެއއްމިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން   -/1,000,000ރުފިޔާއާިއ  

 ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ ނަންބަރު 1ެގ )ވަނަ މާއްދާ  20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .24

 

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް  
 ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދިނުން 

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ ެމންބަރުން    އިަގވަރުނަރާއި ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރާ (1) . 20

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކުަގެއވެ.  ،މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ ނަންބަރު 3ެގ )ވަނަ މާއްދާ  20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .25

 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ލިބިދޭ 2ަގވަރުނަރަށް މި ާމއްދާެގ ) (ހ) (3) 20. 

ވަނަ މާއްދެާގ    7ބާރުތަކާއި، ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރަށް މި ޤާނޫނުެގ  

ހައިސިއްޔަތުން 1) ަގވަރުނަރުެގ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުަގއި ލިބިދޭ ބާރުތައް،  

މެނޭޖްމަ މަސައްކަތްކުރާ ޓްންއޮތޯރިޓީެގ  އިސްކޮށް  ަގިއ 

 މުވަްއޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

މާއްދާެގ   )ށ(    ޮގތަށް،   (3)މި  ަގއިވާ  )ހ(  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ލިބިދޭ 2ަގވަރުނަރަށް މި މާއްދާެގ )

ފަރާތަކާ   އެހެން  ވީނަަމވެސް، ޙަބާރުތައް  ވާލުކުރިކަުމަގއި 
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އެކަންކަމަށް ޒިންމާވެ، ޖަވާބުދާރީވާނީ ަގވަރުނަރެވެ. އަދި، މި 

)  7ޤާނޫނުެގ   މާއްދާެގ  ނަންބަރުެގ1ވަނަ  ވަނަ  ދަށުން   ( 

އަދާކުރަންޖެހޭ   މަސްއޫލިއްޔަތު  ހައިސިްއޔަތުން  ަގވަރުނަރުެގ 

ޙާލަތުަގއި ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް އެހެން ފަރާތަކާ 

ޒިންމާވެ،   އެކަންކަމަށް  ޙަވާލުކުރިކަުމަގިއވީނަމަވެސް، 

 ޖަވާބުދާރީވާނީ ޑެޕިުއޓީ ަގވަރުނަރެވެ. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ ނަންބަރު 4ެގ )މާއްދާވަނަ   20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .26

 

 .20 (4) ( މާއްދާެގ  ވަނަ  3މި  އޮތޯރިޓީެގ    ނަންބަރުެގ(  ދަށުން  ެގ  )ހ( 

މެނޭޖްމަންޓްަގއި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެޭވ  

ކުރުމުަގއި، އެ މުަވއްޒަފުންނަށް ތިރީަގިއާވ ކަންކަން  ޒުބާރުތައް ތަންފީ

 ކުރުމުެގ ބާރު ލިބިެގންވެެއވެ. 

ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީެގ ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ަގާވއިދާ   )ހ(   

 ؛އެއްބަސްވުންތައް ހެދުން

އޮތޯރިޓީެގ މަްއޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ދަޢުވާކުރާ  )ށ(   

 ؛މައްސަލަތަކުަގއި އޮތޯރިޓީ ތަްމސީލުކުރުން

ހިންުގމުަގާއއިޢާއޮތޯރިޓީެގ   )ނ(    ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ   ،ންމު 

ނުވަތަ ކުރުން ރަނަގޅުވާނެކަމަށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނަ 

 ކަންތައްތައް ކުރުން.
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .27

 

 ކުރެވިދާނެެއވެ. އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީަގިއވާ މަސަްއކަތްތައް  22. އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް 

 ؛ކުރުންޒުތަންފީ ޅައިދިވެހިރާއްޖޭެގ މަނިޓަރީ ސިޔާސަތު ކަނޑައަ  )ހ(  

 ؛ެގ ނިޒާމާބެހޭ ޮގތުން ލަފާދިނުންޓްއެކްސްޗޭންޖް ރޭ )ށ(  

ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ޒުތަންފީ  މުެގ ނިޒާޓްއެކްސްޗޭންޖް ރޭ )ނ(  

ރޭޓާ  އަދި ކަނޑައަބެހޭ  އެކްސްޗޭންޖް    ޅައި ސިޔާސަތުތައް 

 ؛ކުރުންޒުތަންފީ

 ؛ރވް ބަހައްޓާ އަދި ބެލެހެްއޓުންޒާދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޓަރނަލް ރި )ރ(  

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަިއސާ ނެރުމާިއ ބެލެހެއްޓުން )ބ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ    2/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ޅ(  

ިވޔަފާރިއާިއ   ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ރެިގުއލޭޓްކުރާ  ދަށުން  ެގ  ޤާނޫނު( 

ސެކިއުރިޓީޒްާއުގޅޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފިޔަވައި، މާލީ ދާއިރާ ރެިގުއލޭޓްކޮށް 

 ؛ސުޕަވަިއޒްކުރުން 

ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތައް   ޒްސެކިއުރިޓީ   ކާއިޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަ )ކ(   

 ؛ރާވައި ހިންުގާމއި، އެފަދަ ސިސްޓަމްތަކުަގއި ބަިއވެރިވުން 

ސަރުކާރުެގ   )އ(    ބޭންކުތަކާއި  ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ސަރުކާރާއި 

މާލީ  އެހެނިހެން  ތަންތަނާިއ،  ބައިވެރިވާ  ސަރުކާރު  އޭޖެންސީތަކާިއ، 

ެއކައުންޓް   ނަމުަގިއ  ޑިޕޮޒިޓް  އިދާރާތަކުެގ  އެފަރާތްތަކުން  ހުޅުަވއިދީ 

 ؛ޤަބޫލުކުރުން

ކަށް ނުަވތަ މާލީ އަކަށް ނުވަތަ ސެންޓްރަލް ބޭންކަމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ )ވ(   

އިދާރާއަކަށް، މުރާސިލެއްެގ ޮގތުން ނުވަތަ ބޭންކަރެއްެގ ޮގތުން ނުވަތަ 

ޮގތުން  ތަނެއްެގ  ބަހައްޓާ  ޑިޕޮޒިޓް  ނުވަތަ  ޮގތުން  އޭޖެންޓެްއެގ 

 ؛ޚިދުމަތްކޮށްދިނުން
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ން ބޭރުަގއި  ޖެއިބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގިއ، ރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ ރާއް )މ(  

ބަހައްޓާ  ޑިޕޮޒިޓް  އެހެން  ނުވަތަ  ބޭންކުތަކުަގިއ،  އެފަދަ  ހުންނަ 

އަދި  ހިންަގިއ،  ެއކައުންޓް  ހުޅުވަިއ،  އެކައުންޓް  ތަންތަނުަގއި 

ެއފަދަ   އޮތޯރިޓީެގ  ޭއޖެންޓުން  އެފަރާތްތަކަކީ  ނުވަތަ  މުރާސިލުން 

 ؛ކަމުަގއި ޢައްޔަންކުރުން 

ިވއްކައި،  ، ރަންފައިސާފޮތި )ފ(   ަގނެ  ފައިސާ  ބޭރު  ނުވަތަ  ބުލިއަން 

 ؛އެތަކެތީން ިވޔަފާރިކުރުން

ނެރެފައިވާ   )ދ(   އިދާރާއަކުން  މާލީ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުން  ޤައުމެއްެގ  ބޭރު 

ެގ އެހެނިހެން  ންޓީކޮށްފަިއާވ  ރެނުވަތަ  ބިލްތަކާއި  ޓްރެޜަރީ 

ަގނެވިއްކުން  ޒްސެކިއުރިޓީ  އިންސްޓްރުމަންޓްތައް  ފައިނޭންޝަލް  ާއއި 

ތަކެތިން  އެފަދަ  ނުވަތަ  އިންވެސްޓްކުރުން  ތަކެތިން  އެފަދަ  ނުވަތަ 

 ؛ވިޔަފާރިކުރުން

ެގ )ތ(   ނުަވތަ  ނެރެފައިވާ  ޓްރެޜަރީ ރެސަރުކާރުން  ހުންނަ  ންޓީކޮށްފައި 

ސެކިއުރިޓީ އެހެނިހެން  އެފަދަ   ޒްބިލްތަކާއި،  ނުވަތަ  ަގނެިވއްކައި، 

 ؛ތަކެތީަގއި އިންވެސްޓްކޮށް، ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތިން ިވޔަފާރިކުރުން

އިދާރާތަކަށް  )ލ(   މާލީ  އެހެނިހެން  ބޭންކުތަކަށާއި،  ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

)ނުވަދިހަ(   90ހަމަތަކެްއެގ މަތިން  ބޯޑުން ކަނޑަައޅާ ޝަރުޠުތަކާއި  

 ދުވަހަށްވުރެ ދިުގނޫން މުއްދަތަކަށް ލޯނާއި އެޑްވާންސް ދޫކޮށް އަދި

މިޮގތުން ދެވޭ ލޯނުެގ ނުވަތަ އެޑްވާންސްެގ  ؛ ޑިސްކައުންޓް ކުރުން-ރީ

ރީ ޙާލަތަށް  -ނުވަތަ  އެއިރެްއެގ  ހަމަވުމުން،  މުއްދަތު  ޑިސްކައުންޓްެގ 

ދުވަ  90ބަލައި،   މުއްދަތު )ނުވަދިހަ(  އިތުރުނުވާނެޮގތަށް  ހަށްވުރެ 

  3އިތުރުކުރެވިދާނެއެެވ. އަދި، ެއ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ ިގނަވެެގން 

 )ތިނެއް( ފަހަރެވެ. 
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ސަރުކާރަށް  )ގ(    މަތިން  ހަމަތަކެްއެގ  ޝަރުޠުތަކަކާއި  ވަކި  އެއްބަސްެވވޭ 

 ؛ވަުގތީ އެޑްވާންސް ދޫކުރުން

ވުާމ  ބައިނަލްއަޤްދިވެހިރާއްޖެ   )ޏ(   މެންބަރަކަށް  އިދާރާެއްއެގ  މާލީ  ވާީމ 

އެ ޗަންދާއަށާއި  ދައްކަންޖެހޭ  ވިދިެގން  ެއކަމާ  ނުވަތަ    ނޫން ުގޅިެގން 

އެކައުންޓެްއަގއި   ތަނެއްެގ  އެފަދަ  ރާއްޖެ  ދިވެހިޚަރަދުތަކަށާއި، 

ކުރަންޖެހޭ    ،އި އާބައިވެރިވުމުގަ  ުގޅިެގން  ެއކަމާ 

ކަންތައްތަކަށްޓަކަިއ   ހިންަގންޖެހޭ  ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށާިއ 

ސަރުކާރަށް  މަތިން  ހަމަތަކެއްެގ  ޝަރުޠުތަކަކާއި  ަވކި  އެއްބަސްެވވޭ 

 ؛އެޑްވާންސް ދޫކުރުން

މަސަްއކަތްކުރު )ސ(   ޮގތުަގއި  ބޭންކަރެއްެގ  ސަރުކާރާއި    މާިއ،ސަރުކާރުެގ 

ޮގތުަގިއ   އޭޖެންޓެއްެގ  ފިސްކަލް  އިދާރާތަކުެގ  އެހެނިހެން  ދައުލަތުެގ 

ޮގތުަގއި   އެޑްަވއިޒަރެއްެގ  ކަންތައްތަކުަގއި  މާލީ  މަސައްކަތްކުރުާމއި 

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

ެއއްޮގތްވާ )ޑ(    ހަމަތަކާ  ޝަރުޠުތަކާއި  ކަނޑަައޅާ  ޮގތުެގމަތިން،   ބޯޑުން 

ނުވަތަ  ދިވެހި ދަރަންޏަށް  އިރާއްޖެދިވެހިރާއްޖެއިން  ބޭރުން  ން 

 ؛ެގރެންޓީ ދޫކުރުން  މާއިފައިސާނެުގ

 ؛ކޮށް ހިންުގންމުބޭންކުތަކާ ުގޅިެގން ކްލިއަރިންގ ހައުސް އިންތިޒާ ( ޒ)  

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  (ޓ)   މަޤްޞަދުތަްއ  ތަފާސްހިސާބާއި ، އޮތޯރިޓީެގ 

ދިރާސާކުރުމާއި،  ، އެއްކުރުމާއިމަޢުލޫމާތު   އެކުލަވާލުމާިއ، 

 ؛ޝާއިޢުކުރުން

ތަރައްޤީކުރުމަށާއި  ( ޔ)   ދާއިރާ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހަރުދަނާކުރުމުެގ   އިތުރުކޮށް  އިންކްލޫޝަން  ފައިނޭންޝަލް 
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އެފަދަ  ެގންދިޔުާމިއ،  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ެއކި  މަޤްޞަދުަގއި 

 ؛ފީ ނުވަތަ ޗާޖު ނެުގން މަޝްރޫޢެއްެގ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތާ ުގޅިެގން

ލިބިަގތުމާއި،   (ޕ)   މުދާ  އުފުލޭ  މުދަލާއި  ނުއުފުލޭ  ޯގތިެގދޮރުފަދަ  ބިމާއި 

އެފަދަ   މުދަލާއި  އެފަދަ  ހިފެހެއްޓުމާއި،  އަތުލުމާިއ،  ަގނެިވއްކުމާިއ، 

އޮތް   މައްޗަށް  ފަރާތްތަކަށް މުދަލުެގ  އެހެން  މަޞްލަޙަތުތައް 

ިވއްކުމާިއ،   ކުއްޔަށްދިނުމާއި،  ބަދަލުކުރުމާއި،  ޙަވާލުކުރުމާިއ، 

 ؛ރަހުނުކުރުން

ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތައް   ޒްކްލިއަރިންގ އަދި ސެކިއުރިޓީ   ،ޕޭމަންޓް (ޖ)  

އިންސްޓް  މާިއ،އޯވަރސީކުރު ރެގިއުލޭޓްކޮށް މަންޓްތައް  ރުޕޭމަންޓް 

 ؛އޯވަރސީކުރުން

 ؛ސަރުކާރުެގ އަދި ދައުލަތުެގ ިއދާރާތަކުެގ ފަންޑް މެނޭޖްކޮށްދިނުން ( ޗ)  

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން )ޕަބްލިކް އޮތޯރިޓީ( ނުވަތަ  (ހ)ހ  

އޮންނަ  ނަމުަގިއ  ސަރުކާރުެގ  ޙިއްޞާ  މެޖޯރިޓީ  ކުންފުންޏެއްެގ  އެ 

އަދި   އިޝޫކުރުމުެގ  ސެކިއުރިޓީޒް  އިޝޫކުރާ  ކުންފުންޏަކުން 

 ؛މެނޭޖްކުރުމުެގ ކަންކަން ކުރުން 

އިޝޫކުރުން (ށ)ހ   ސެކިުއރިޓީޒް  ނަުމަގއި  އެފަދަ   ؛އޮތޯރިޓީެގ  އަދި 

ސެކިއުރިޓީޒް ަގނެ، ިވއްކުން، ރިޑީމްކުރުން، ޑިސްކައުންޓްކުރުން އަދި 

 ؛ޑިސްކައުންޓް ކުރުން-ރީ

އޮތޯރިޓީެގ ނަމުަގއި އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރކަން  (ނ)ހ  

 ؛ކުރާނެ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރުން 

ބޯޑުން   (ރ)ހ   ފައިނޭންޝަލް ޑިރެކްޓަރުންެގ  ސެކިއުރިޓީޒްާއއި  ކަނޑައަޅާ 

ތަކެތީަގިއ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ަގނެިވއްކުން  އިންސްޓްރުމަންޓްތައް 

 ؛އިންވެސްޓްކުރުން
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ކަނޑަައޅާފައިާވ   (ބ)ހ   ކުރުމަށް  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ޤާނޫނެއްެގ  އެހެން 

 އަދި ؛ ކަންކަން ކުރުން

މަޤްޞަދުތަްއ   (ޅ)ހ   ޮއތޯރިޓީެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  ޙާޞިލުކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަްއ ކުރުން. 

 
 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  24 ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .28

 

 ނުވާނެެއވެ. އޮތޯރިޓީން ތިރީަގިއވާ ކަންތަްއތައް ކޮށްެގން  24. މަނާކަންތައް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ާއއި )ށ( ަގއި ބަޔާން ކުރެވިފަިއވާ ފަރާތްތައް   22 )ހ(  

ޑިޕޮޒިޓް   ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  އެހެން  އެހެން ޤަފިޔަވައި  ބޫލުކޮށް، 

 ؛އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ެއކައުންޓް ހުޅުވައިދިނުން

ސަރުކާރާއި، ދިވެހިސަރުކާރު ދިވެހިސަރުކާރާިއ ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެްއެގ   ()ށ  

ތަންތަނާއި،   ިވޔަފާރިއާބެހޭ  ސަރުކާރެްއެގ  ޤައުމެްއެގ  ބޭރު  ނުވަތަ 

ބައިވެރިާވ   ސަރުކާރު  ޤައުމެއްެގ  ބޭރު  ނުވަތަ  ދިވެހިސަރުކާރު 

މާލީ  ބޭންކުތަކާއި  ސެންޓްރަލް  އޮތޯރިޓީތަކާއި  މަނިޓަރީ  ފަރާތްތަކާއި، 

ކާ ުގޅިެގން، ިމ ޤާނޫނުެގ  އިދާރާތައް ފިޔަަވއި އެހެން ެއއްވެސް ފަރާތަ

އެއްެވސް   22 ބަޔާންކުރާފަދަ  ަގއި  )ބ(  ާއއި  )ރ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ވިޔަފާރިެއްއގައި ބައިވެރިވުން. 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.   24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .29

 

ބެހޭ  ޖާ ފޮރިން އެކްސްޗޭން 
 ކަންކަން 

ހިންަގންވާނީ   )ހ( 24. ކަންކަން  ެއކްސްޗޭންޖާބެހޭ  ފޮރިން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 އަންނަނިވި ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 
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ެއއްޮގތްވާ   ، މުއެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްެގ ނިޒާ  (1)    ލަފަޔާ  އޮތޯރިޓީެގ 

 އަދި ؛ ޮގތުެގމަތިން ކަނޑައަޅާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ 

ނިޒާ  (2)    ރޭޓްެގ  ކުރުމަށްޓަކައި  ޒުތަންފީ  މުއެކްސްޗޭންޖް 

ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް  އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް އަދި ެއކްސްޗޭންޖް ރޭޓާ

 ކުރާނީ ޮއތޯރިޓީންނެވެ.ޒުކަނޑައަޅައި ތަންފީ

)މި   )ށ(   ެގ  )ހ(  ދަށުން  1މާއްދާެގ  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްެގ ނިޒާމާ ުގޅިެގން 

ވަކި ބޭރު ފައިސާެއއް ަގންނަ ައާގއި ވިްއކާ ައުގ ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ،  

އެ އަުގ ފިޔަަވއި އެހެން އަެގއްަގއި އެ ބޭރު ފައިސާެއއް ިވއްކުަމކީ  

ަގތުމަކީ އެފަދަ   އަދި  ހުއްދަނެތި،  އޮތޯރިޓީެގ  އަދި،  މަނާކަމެކެވެ. 

ފައިދާެއްއ   އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނެއް  އިތުރު  މުޢާމަލާތްތަކަށް 

 ނެުގމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ފަރާތެއް،   )ނ(   ކޮށްފި  ކަމެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

)އެްއމިލިއަން(   -/1,000,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާާއއި    -/10,000

ދެމެދު ޖޫޢަ  ެގރުފިޔާއާ  ނުވަތަ  ދަދަކުން   -/10,000ރިމަނާކުރުން، 

ދަދުެގ ޢަމަލާތެއްަގިއ ހިމެނޭ ފައިސާެގ  ޢާ )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާިއ އެ މު

ރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ދަދަކުން ޖޫޢަ  ެގ)ފަހެއް( ުގނައާ ދެމެދު  5

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

) )ރ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އޮތޯރިޓީން 2މި  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

ދަށުން،   ސިޔާސަތުތަކުެގ  މުކަނޑައަޅާ  މަލާތް  ޢާދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ފަިއސާތަކެްއ   ނުވަތަ  ފައިސާެއއް  ަވކި  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ކުރުމުަގއި 

މަލާތްކުރުމުަގއި އެ ފައިސާެއްއ  ޢާއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާނަަމ، މު

ބޭނުންކުރުމަކީ  ފައިސާއެއް  އެހެން  ފިޔަަވިއ  ފައިސާތަކެއް  ނުވަތަ 
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ކަނޑައެޅި އެއަދި   މަނާކަމެކެވެ. ަވކި  ޮގތަށް  ކަމުަގިއވީނަމަވެސް، 

އޮތޯރިޓީއަށް ޢާމު އިޚްތިޔާރު  ކުރުމުެގ  އިސްތިސްނާ  މަލާތްތަކެއް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ފަރާތެއް،   )ބ(   ކޮށްފި  ކަމެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

)އެްއމިލިއަން(   -/1,000,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާާއއި    -/10,000

ރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ޢަދަދަކުން ޖޫ   ެގރުފިޔާއާ ދެމެދު

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން  
 ސިސްޓަމް 

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭޮގތުން ކްރެޑިޓްވަރތިނަސްާއ ދަރަންޏާޑެޓަރުންެގ   )ހ( 24-1.

ހޯދައި   މަޢުލޫމާތު  ޮއތޯރިޓީން   ،ކުރުމަށްޓަކައިޙިއްޞާުގޅުންހުރި 

ހިންިގދާނެއެވެ.   ޤާއިމުކޮށް  ސިސްޓަމްތައް  އިންފޮމޭޝަން  ކްރެޑިޓް 

އިންފޮމޭޝަން  ކްރެޑިޓް  އެފަދަ  ހިންާގ  ފަރާތްތަކުން  އެހެން  އަދި، 

ޓްކޮށް، ލައިސަންސް ދީ، ރަޖިސްޓަރީކޮށް އަދި ސިސްޓަމްތައް ރެިގއުލޭ

 ސުޕަވަިއޒް ކުރެވިދާނެެއވެ. 

ކްރެޑިޓް   )ށ(   ޤާއިމުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ސިސްޓަމެ ޚިދުމަތް  އިންފޮމޭޝަން  މުދަލާއި  ބައިވެރިވާންޖެހޭ  އްަގިއ 

ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުެގ ކްރެޑިޓަށްދޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން 

ކުން އެހެން ފަރާތްތަކާ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓޭނެ ޮގތާިއ، އެ ސިސްޓަމަ

ހަދާ  ޙިއްޞާމަޢުލޫމާތު   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޮގތްތައް،  ކުރާނެ 

 ަގާވއިދެްއަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ިމ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި   )ނ(   ވީނަމަެވސް، 

ކްރެޑިޓް   އޮތޯރިޓީން  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ 

ސިސްޓަމެ ކަނޑައަޅާ  އިންފޮމޭޝަން  ބަިއވެރިވާންޖެހޭކަމަށް  ްއަގއި 
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ސިސްޓަމެއްަގއި  އިންފޮމޭޝަން  ކްރެޑިޓް  އެފަދަ  ފަރާތްތައް، 

މަޢުލޫމާތެއް ޮގތަކަށް ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ   ބައިވެރިވެ، 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

 

ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް  
 މާކެޓް 

އޭޖެންޓެއްެގ   )ހ( 24-2. ސަރުކާރުެގ  ހިނދެއްަގއި،  އެދިއްޖެ  ސަރުކާރުން 

ތަރައްޤީކޮށް  ހައިސި މާކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  ސަރުކާރުެގ  އްޔަތުން 

ލިބިެގންވެެއވެ.  ފުޅާކުރުމުެގ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް  

ހިން މާކެޓް  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ސަރުކާރުެގ  ، ަގއި އަދި، 

 މެނޭޖްކުރުމުެގ ބާރުވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ސަރުކާރުެގ   (ށ)   މާކެޓުަގިއ  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ސަރުކާރުެގ 

ަގނެވިްއކުމުަގއި   ޮގތްތަކާިއ،  ޢަސެކިއުރިޓީޒް  މަލުކުރަންޖެހޭ 

ޮއތޯރިޓީއަށް  ބާރު  ކަނޑައެޅުމުެގ  އުސޫލުތަްއ  ޝަރުޠުތަކާއި 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  އަދި،  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2006/2ލިބިެގންެވއެވެ. 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެ މާކެޓް މާލީ  ކެޕިޓަލް  ދަށުން  ެގ  ޤާނޫނު(  ހޭ 

ސެކަންޑަރީ   ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ސަރުކާރުެގ  އޮތޯރިޓީން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ަގނެވިއްކުުމަގިއ  ސެކިއުރިޓީޒް  މާކެޓްަގިއ 

ކަނޑައެޅުމުެގ   ކަންކަން  އިތުރު  އިތުރުން،  ކަންކަުމެގ  ކަނޑައަޅާ 

 ެއވެ. ބާރުވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެ

 

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ  
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ  

ނުވަތަ ސަރުކާރު  
ކުންފުންޏެއްގެ  

 ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުން 

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏެއްެގ   )ހ( 24-3.

ކުންފުންޏަކުން  އޮންނަ  ނަމުަގއި  ސަރުކާރުެގ  ޙިއްޞާ  މެޖޯރިޓީ 

ސެކިއުރިޓީެއްއ    ،އެދިއްޖެނަމަ ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުން 

ެއ   ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކުން  އުފައްދާ  ސަރުކާރުން  އިޝޫކުރުމަށް 



 

 

 

 

 

 

 25 

ސެކިުއރިޓީޒް   އިޝޫކުރާ  ކުންފުންޏަކުން  އެ  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން 

އޮތޯރިޓީއަށް  މަސައްކަތް  މެނޭޖްކުރުމުެގ  އަދި  އިޝޫކުރުމުެގ 

އެފަދަ   އަދި  ކުރެވިދާނެެއވެ.  އިޝޫކުރުމުެގ  ސެކިއުރިޓީޒް 

އެދުނު  އެކަމަށް  ކުރާނީ،  އޮތޯރިޓީން  މަސައްކަތް  މެނޭޖްކުރުމުެގ 

 ްއޔަތުންނެވެ. ހައިސި ފަރާތުެގ އޭޖެންޓެްއެގ 

އަދި  )ށ(   އިޝޫކުރުމުެގ  ސެކިއުރިޓީޒް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އަންނަނިިވ ކަންކަން މެނޭޖްކުރުމުެގ މަސައްކަތް އޮތޯރިޓީން ކުރުމުަގިއ  

 އޮތޯރިޓީއަށް ކުރެވިދާނެެއވެ. 

ހޯލްޑްކުރާ   (1)    ސެކިއުރިޓީޒް  ނުަވތަ  ަގނެފަިއވާ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ނަމުަގއި،  ޒިޑިޕޮ ސަރުކާރުެގ  ައދި  ނަމުަގއި  ޓަރުންެގ 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތަކާއެކު، އެކައުންޓް 

 ؛ހުޅުވައިދިނުން

ސެކިއުރިޓީޒް   (2)    ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް،  ސެކިއުރިޓީޒް 

ހެދުމަށް  ސެޓްލްމަންޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  އަދި  ކްލިއަރިންގ 

އެފަދަ ސިސްޓަމްތައް   މާއިބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތައް ޤާއިުމކުރު

 ؛އޮޕަރޭޓްކުރުން

ސެކިއުރިޓީޒް ޓެންޑަރކުރުމަށް ނުވަތަ އިޝޫކުރުމަށް ނުވަތަ   (3)   

ނެުގމަށް   ށްނުވަތަ ދަރަންޏަ ސެކިއުރިޓީޒް ދަރަންޏަށް ދިނުމަށް

އެފަދަ ސިސްޓަމްތައް   މާއިބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތައް ޤާއިުމކުރު

 ؛އޮޕަރޭޓްކުރުން

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުުމެގ އަދި    (4)   

އޮތޯރިޓީއަށް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މެނޭޖްކުރުމުެގ 
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ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއި ކަންކަން 

 ކުރުން.

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ެއއިން ކަމެްއ   )ނ(  

އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތަކާެއކު، އެހެން ، ކުރުމަށް

 ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރެވިދާނެެއވެ. 

އިޝޫކުރާ  )ރ(   ފަރާތަކުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޓަރީއެްއެގ މަސައްކަތް އަދި ޕޭއިންގ ޭއޖެންޓްެގ ޒިސެކިއުރިޓީޒްެގ ޑިޕޮ

 އޮތޯރިޓީއަށް ކުރެިވދާނެއެވެ. މަސައްކަތް 

 
ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް  

މާކެޓް ރެގިއުލޭޓްކޮށް  
 ސުޕަވައިޒްކުރުން 

ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރކަން ކުރާނެ ފަރާތްތައް  )ހ( 24-4.

މާކެޓްަގިއ   ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ 

ޙަރަކާ ކަނޑައެޅުމުެގ  ތް އެހެންޮގތަކުންވެސް  ފަރާތްތައް  ތެރިވާނެ 

 އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ފަރާތެއް މި މާއްދާެގ )ހ(   )ށ(  

ހުއްދަ ދިނުމުަގއި ަވކި އެިއން ފަރާތަކަށް  ޢައްޔަންކުރުމުަގއި ނުވަތަ  

އެ ހަނިކުރުންތަކަކާއެކު  ނުވަތަ  ފަރާތެްއ  ޝަރުޠުތަކަކާެއކު 

ހުއްދަދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރުވެސް  އެފަރާތަކަށް  ޢައްޔަންކުރުމުެގ ނުވަތަ  

އަދި ލިބިެގންެވއެވެ.  ެއފަރާތެްއ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ދިނުމަށްފަހަުގިއވެސް   ، ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުަގިއވެސް  ހުއްދަ   ނުވަތަ 

ބަދަލުކޮށް  އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިާވ ޝަރުޠުތަކާއި ހަނިކުރުންތައް

 . ލިބިެގންވެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް ބާރު ެގނައުުމެގ އަދި އުނިއިތުރު

ސެކި  )ނ(   ސަރުކާރުެގ  ހިނދެއްަގއި،  ފެނިއްޖެ  ރިޓީޒްެގ  އު އޮތޯރިޓީއަށް 

ސެކަންޑަރީ މާކެޓްަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ ވަކި ބާވަތެްއެގ ފަރާތެްއ ނުވަތަ 
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ބާވަތްތަކެްއެގ ފަރާތްތަކެްއ، ސެކަންޑަރީ މާކެޓްަގއި ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނީ  

ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ.   ހޯދުމަށްފަހުގައިކަމަށް  ހުއްދައެއް  އޮތޯރިޓީެގ 

 ންމުކުރަންވާނެެއވެ. ޮގތަށް ކަނޑަައޅާނަމަ، އެކަން އޮތޯރިޓީން ޢާއެ

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ  )ރ(  

ބަލާނެ  ދިނުމުަގިއ  ހުއްދަ  ުއސޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ދިނުމުަގއި 

އަދި   ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތްތަކަށް އެމިންަގނޑުތައް 

މަށް  ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާެއކު ނުވަތަ ހަނިކުރުންތަކަކާއެކު ހުއްދަ ދިނު

 އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ހުރި އަކުރުތަކުަގިއ )ރ( ެގ ނިޔަލަށް  ފެށިެގން  މި މާއްދާެގ )ހ( އިން   )ބ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން އޮތޯރިޓީން ކުރަންވާނީ ސަރުކާރުެގ ލަފަޔާ  

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން   )ޅ(  

އަދި )ރ( ެގ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް،  

އޮތޯރިޓީން އަންާގ ޮގތެްއެގމަތިން އަދި އޮތޯރިޓީން އެދޭ ތަފްޞީލާއެކު،  

މަޢުލޫމާތާިއ  އެދޭ  އޮތޯރިޓީން  ަވުގތަށް،  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  އަދި 

 .ތައް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެޓުރިޕޯލިޔެކިޔުންތަކާއި 

( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއެގ ޙާލަތު ބެލުމަށް  ޅމި މާއްދާެގ ) )ކ(   

ނުވަތަ އެފަރާތުން ސެކިއުރިޓީޒްެގ ިވޔަފާރި ކުރާ ޮގތް ބެލުމަށް ނުވަތަ 

އޮތޯރިޓީން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ އެނޫންވެސް ކަންކަން ބެލުމަށް  

ޮއތޯރިޓީެގ  އޮތޯރިޓީން   ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތެއް  ޢައްޔަންކުރާ 

އޮފިސަރުން މެދުވެރިކޮށް، އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްަގިއ،  

ޮގ ތަނަށް  ހިންާގ  ިވޔަފާރި  އޮތޯރިޓީއަށް   ސްއެފަރާތެްއެގ 

 އް ހެދިދާނެެއެވ.އިންސްޕެކްޝަނެ
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) )އ(    މާއްދާެގ  ަގއި  ޅމި  ސަރުކާރުެގ  (  ފަރާތްތަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ސެކިއުރިޓީޒްާއުގޅޭ ކަންކަން ހިންަގންވާނީ ޤާނޫނާއި ަގވާިއދުތަކާިއ،  

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ.    އެްއޮގތްވާއޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގންތަކާ 

ތެރެއިން  )ވ(    ފަރާތްތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ޅ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތެއް، ނުވަތަ އެހެންެވސް ފަރާތެއް، މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ 

ެއންުގމަކާ   އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ގަވާއިދަކާ  ހަދާ  ދަށުން 

ޤާނޫނެުގ   މި  ަގިއ    39ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ނުވަތަ  ފިޔަވަޅެްއ  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ފިޔަވަޅުތަކެއް އެފަރާތަކާމެދު ޮއތޯރިޓީއަށް އެޅިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތެްއ  )މ(  

ސަރުކާރުެގ   ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  އެހެން  ސެކިުއރިޓީޒްެގ  ފިޔަވައި 

އަދި  ދެއްކުމަކީ  ކުރާކަމަށް  ނުވަތަ  ކުރުމަކީ  ޑީލަރކަން  ޕްރައިމަރީ 

ޕްރައިމަރީ މާކެޓްަގއި ޙަރަކާތްތެރިވުމަކީ ނުވަތަ ޙަރަކާތްތެރިވާކަމަށް  

( މާއްދާެގ  މި  އަދި  ހުއްދަރދެއްކުމަކީ،  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ެގ   ) 

ާމކެ ސެކަންޑަރީ  ނެތި  ހުއްދަ  ފަރާތެއް  ޓްަގިއ  ހޯދަންޖެހޭ 

ޙަރަކާ ެއޮގތަށް  ނުވަތަ  ދެއްކުމަކީ  ތްޙަރަކާތްތެރިވުމަކީ  ތެރިވާކަމަށް 

 މަނާކަމެކެވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   29 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .30

 

 އޮތޯރިޓީން  
 ރެގިއުލޭޓްކުރާ  

 - ދާއިރާތަކާއި ބޭންކު 
 ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި 

ލައިސަންސް  ހިންގުމަށް  
 ދޫކުރުން 

ނަންބަރު   )ހ( 29. ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ    2006/2ޤާނޫނު  މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ލައިސަންސް ދޭ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ވިޔަފާރި، ނުވަތަ  

ސެކިއުރިޓީޒްާއުގޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުެގ މައްޗަށް މި ޗެޕްޓަރެއްއ  

 ނުހިނާގނެއެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .31

 

ނަންބަރު   (ށ) 29.  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ    2006/2ޤާނޫނު  މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިެގން ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިެގން ހިންާގ 

ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިއެްއ އެއްެވސް  -ބޭންކުއެހެން  ،  ވިޔަފާރިެއއް ފިޔަަވއި 

ލަިއސަންސެްއ   ދޫކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ހިންަގންވާނީ  ފަރާތަކުން 

 . ނުވަތަ ހުއްދަެއއް ލިބުމަށް ފަހަުގެއވެ

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )އ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުން.   29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .32

 

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

ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ   3( އަށް  1981މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނު  

ފެށި  ''ޤާނޫނު ޢަމަލުކުރަން  ދޫކޮއިރުއަށް  އޮތޯރިޓީން    ށްފަިއވާ ، 

ލައިސަންސެއް ލިބިެގން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ލިބިެގން ހިންަގމުން 

ނޫން މާލީ އިދާރާތައް، އެ އިދާރާތަކުެގ އެ ލައިސަންސް  -ބޭންކު  ދިޔަ

ިމ    ހާލުކޮށްފައިނުވާޠި ނުވަތަ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީން ބާ ހިނދަކު ބެލެވޭނީ، 

 ޤާނޫނުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އިދާރާތަކެއް ކަމަށެެވ.

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .33

 

ރިޒާރްވ   )ށ( . 31  ބަހައްޓަންޖެހޭ  މަދުވެެގން  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރވް ރޭޝިއޯ ކަނޑައެޅުުމަގިއ، އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކަށް ތަފާތު ރިޒާ

 ކަނޑައެޅުުމެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .34

 
ފައިދާއާއި ސަރވިސް  
ޗާޖާއި ކްރެޑިޓް ދެވޭ  

 ހަމަތައް 

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

ޮއތޯރިޓީއަށް  ބާރު  އެންުގމުެގ  ލިޔުމުން  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޑިޕޮޒިޓާއި އެފަދަ އެހެން ލައިބިލިޓީއަށް ދެވޭނެ އިންޓްރެސްޓްެގ   )ހ(   

ިގނަ އަދި   އެންމެ  ޢަދަދާއި އެ ނުވަތަ ފައިދާެގ  މަދު  އެންމެ 

 ޢަދަދުތައް ކަނޑައަޅާނެޮގތް. 

މަޤްޞަދުތަކާއި  )ށ(    ހުއްދަ  ދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތްތައް  ތިރީަގިއވާ 

ަވކިަވކި ދާއިރާތަކަށް ކަނޑަެއޅޭނެ އެންމެ މަތީ  ދާއިރާތަކާިއ، 

ނެޭގނެ  މުއްދަތުތަކާއި،  ކުރު  އަދި  ދިުގ  އެންމެ  ޖުމްލަތަކާއި 

، އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ރޭޓާއި އެންމެ މަތީ  

ނެޭގނެ އެންމެ މަތީ ޗާޖާއި ފީާއއި، އެންމެ މަދުން ބަހައްޓަންޖެހޭ 

މަދުން  އެންމެ  ޮގތުަގއި  ކޮލެޓަރަލްެގ  ޢަދަދާއި  ފައިސާެގ 

 ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންވަރު.

    i.    ްއެޑްވާންސ ޮގތުން  އޯވަރޑްރާފްޓްެގ  ނުވަތަ  ލޯނު 

 ދިނުމާއި އިންވެސްޓްކުރުން. 

    ii.    ްބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް، ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓް އަދި އެހެނ

ލިޔުންތައް  މާލީ  ނުވަތަ  ހިންުގމާބެހޭ  ވިޔަފާރި 

 ޑިސްކައުންޓްކުރުން. 

    iii.   .ްލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ދޫކުރުނ 

    iv.   ިޤަބޫލުކުރާކަމުެގ ޔަޤީންކަން )ެއކްސެޕްޓަންސް( ދިނުމާއ

 އެނޫންވެސް ކްރެޑިޓް ދިނުން.
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  (2)  ( މާއްދާެގ  ކަންކަން  1މި  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

ތަފާތު   އިދާރާތަްއ  މާލީ  ބާވަތްތަކުެގ  ތަފާތު  ކަނޑައެޅުުމަގއި 

 ކުރެވިދާނެެއވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގމަށް  1މި މާއްދާެގ )  (3)  

ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކީ އެންުގން އަންާގ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

ތާރީޚެއް   14 ދެވިފަިއާވ  މުއްދަތެއް  ނޫން  ކުރު  ދުވަހަށްވުރެ  )ސާދަ( 

 ކަމުަގއި ވާންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގމަކާ ނުވަތަ މި މާއްދާެގ   (4)  

އޮތޯރިޓީން   ބޭންކުދަށުން  ޚިލާފުވާ  ަގާވއިދަކާ  މާ - އެކުލަވާލާ    ލީ ނޫން 

ޤާނޫނުެގ   މި  ަގިއ    39އިދާރާއަކާމެދު،  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަކުެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

 އެޅުމުެގ ބާރު، އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

އޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގމަކާ ނުވަތަ މި މާއްދާެގ މި މާއްދާެގ ދަށުން    (5)  

ދަށުން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާ ަގާވއިދަކާ ޚިލާފުވާ ބޭންކަކާމެދު، ޤާނޫނު 

ަގިއ    2010/24ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  ބޭންކިންގއާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނުވަތަ   ފިޔަަވޅެްއ  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ތޯރިޓީއަށް ެއޅިދާނެއެވެ. އޮ، ފިޔަވަޅުތަކެއް

 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.   34ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .35

 

ނޫން މާލީ  - ބޭންކު 
ތައް  އިދާރާތަކުން ރިކޯޑު 

 ބެހެއްޓުން 

ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެ އިދާރާތަކުެގ  -ބޭންކު )ހ( 34-1.

ރާއްޖޭަގއިތަްއ  ރިކޯޑު ުމއްދަތަކަށް  ކަނޑައަޅާ   ، އޮތޯރިޓީން 

 ފައިލްކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެެއވެ. 



 

 

 

 

 

 

 32 

ރިކޯ-ބޭންކު )ށ(   އިދާރާތަކުން  މާލީ  ލިޔުމުެގ  ޑުނޫން  ބަހައްޓަންވާނީ  ތައް 

ރައްކާތެރިކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންާވ  އަދި  ޮގތުަގެއވެ. 

އެ މަޢުލޫމާތު    ،މަޢުލޫމާތު ެގއްލިއްޖެނަމަބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އަދި  

ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ޮގތްތަކެއް  ހޯދޭނެ  މާލީ  -ބޭންކު  ،އަލުން  ނޫން 

ރިކޯޑުތަކާއި  ބަހައްޓަންޖެހޭ   ، ފޮތްތަކާއި   ،އިދާރާއަކުން 

އެކި    ،ކަރުދާސްތަކާއި  ،ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި ކުރެވިފަިއާވ  ލިޔުމުން 

މާލީ ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ   ،ނޯޓިސްތަކާއި   ، ކޭބަލްތަކާއި  ،މުޢާމަލާތްތަކާއި

ބަދަލުަގިއ   ބެހެއްޓުުމެގ  އަސްލު  ކަރުދާސްތަކުެގ  އެހެނިހެން 

ފަސޭހަޮގތަކަށް  ނުވަތަ    ، ރައްކާކުރަން  ޮގތުަގިއ  ފިލްމްެގ  މައިކްރޯ 

ކަށް ޓެކްނޮލޮޖީެގ ވަސީލަތް  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޮގތަ 

މުއްދަތަކަށް   ،ބޭނުންކޮށްެގން ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  ޤާނޫނެުގ  މި 

 ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

 

މާލީ ޚިދުމަތް ހޯދާ  
މާޔަތްކުރުން  ޙި ފަރާތްތައް  

އަދި މާލީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  
 މައްސަލަތައް ބެލުން 

ބޭންކު (ހ) 34-2. ހޯދާ -ބޭންކުތަކާއި  ޚިދުމަތްތަްއ  އިދާރާތަކުެގ  ާމލީ  ނޫން 

ނުވަތަ ، މާޔަތްކުރުމަށްޓަކައިޙިފަރާތްތައް   ކުރުމަށް  ކަމެއް  ަވކި 

- ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ ވަކި ފިޔަަވޅުތަކެއް އެޅުމަށް، ބޭންކުތަކާއި ބޭންކު

ވެ.  ނޫން މާލީ އިދާރާތަކަށް އެންުގމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެ 

އެންުގންތަކަށް އެ އިދާރާތަކުން   ހައިމިޮގތުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ ެއންމެ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ބޭންކު )ށ(   އެފަދަ -ބޭންކުތަކާއި  ނުވަތަ  އިދާރާތަކާބެހޭޮގތުން  މާލީ  ނޫން 

ޝަކުާވ   ހުށަހަޅާ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭޮގތުން  ފޯރުކޮށްދޭ  އިދާރާތަކުން 

އިންތިޒާ  ،އިބަލަ ޮގތްތަކުެގ  ހައްލުކުރާނެ  ތަްއ  މުމައްސަލަ 

 ހަމަޖެއްސުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީައށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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 ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ-ބޭންކުތަކާއި ބޭންކު )ނ(  

ރާތަކާ ދެމެދު އުފެދޭ ުގޅޭޮގތުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ އިދާ

ތަްއ  މުމައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ޮގތްތަކުެގ އިންތިޒާ  އިމައްސަލަތައް ބަލަ

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ.  ،ހަމަޖެއްސުމުެގ ބާރު

މި މާއްދާެގ )ށ( އަދި )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން   )ރ(  

 އޮތޯރިޓީން ަގވާއިދުތައް ނެރެިވދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގމަކާ ނުވަތަ މި މާއްދާެގ   )ބ(  

ނޫން މާލީ  -ދަށުން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާ ަގާވއިދަކާ ޚިލާފުވާ ބޭންކު

ޤާނޫނުެގ   މި  ަގިއ    39އިދާރާއަކާމެދު،  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ފިޔަވަޅުތަްއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަކުެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ  

 އެޅުމުެގ ބާރު، އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގމަކާ ނުވަތަ މި މާއްދާެގ   )ޅ(  

ދަށުން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާ ަގވާއިދަކާ ޚިލާފުވާ ބޭންކަކާމެދު، ޤާނޫނު 

ނު( ަގއި  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫ  2010/24ނަންބަރުެގ  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަކުެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަްއ  

 އެޅުމުެގ ބާރު، އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  37ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .36

 

މަސައްކަތްތަކަށާއި އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ެއކަށީެގންާވ އޮތޯރިޓީެގ   )ހ( . 37 ފީއާއި ޗާޖު 

 ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނެިގދާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅާ  )ށ(   އެދި  ލައިސަންސަށް  ދޫކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ހުށަހެޅުންތަކަށް، އެޕްލިކޭޝަން ފީއެއް އޮތޯރިޓީން ނެިގދާނެެއވެ. 
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ނުވަތަ   )ނ(   ފީއެއް  އޮތޯރިޓީން އަހަރީ  ދެްއކުމަށް  ފީއެއް  ލަިއސަންސް 

 ރެގިއުލޭޓްކުރާ މާލީ އިދާރާތަކަށް އެންިގދާނެެއވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  38ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .37

 

ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި  
 އެންގުންތައް އެންގުން 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަން ފުރިހަމައަށް ހިންުގމަށްޓަކަިއ  މި ޤާނޫނުަގއި   )ހ( . 38

ނެރެ  ސަރކިއުލަރތައް  އިރުޝާދުތަކާއި  އުސޫލުތަކާއި  ަގާވއިދުތަކާއި 

 ހިންުގމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

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

ނޫން ާމލީ އިދާރާތަކުން ެއކަނި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  -ބާވަތެްއެގ ބޭންކުވަކި  

ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން އެކަނި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ -ނުވަތަ ބޭންކު، ޮގތަށް

ސަރކިއުލަރ އިރުޝާދުތަކާއި  ަގވާއިދުތަކާއި  ޮއތޯރިޓީއަށް   ތައްޮގތަށް 

އިތުރުން  މީެގ  ނުވަތަ ، ނެރެވިދާނެއެެވ.  މައްސަލައެއް  ޙާލަތަކާ   ަވކި 

ވަކި މައްސަލަެއްއ  ، ުގޅޭޮގތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި

ބޭންކު ނިސްބަތްވާ  ޙާލަތެއް  އިދާރާއަކުން  -ނުވަތަ  މާލީ  ނޫން 

ނޫން މާލީ އިދާރާއަކަށް އެންުގުމެގ -ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތެއް އެ ބޭންކު

 ބާރުވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ބޭންކު )ނ(   ރެިގއުލޭޓްކުރާ  މައްޗަށް -އޮތޯރިޓީން  އިދާރާތަކުެގ  މާލީ  ނޫން 

ގަވާއިދަކުން  އޮތޯރިޓީން  ރިޖީމް  ރެސޮލޫޝަން  ހިނާގނެ 

ކަންކަން  ރެސޮލޫޝަންެގ  ަގާވއިދުަގއި،  އެ  އަދި  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ޕް ރެސޮލޫޝަން  ޙާލަތްތަކާއި،  ޮގތާއި ފަށާނެ  ކުރިއަށްދާނެ  ރޮސެސް 

ުގޅި  ހިމެނޭނެއެވެ.  ރެސޮލޫޝަންއާ  ބާރުތައް  ލިބިދޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ެގން 

ބޭންކު ރެިގއުލޭޓްކުރާ  އޮތޯރިޓީން  އިދާރާތަްއ  -އަދި،  މާލީ  ނޫން 

އުވާލުުމަގއި އަދި އިފްލާސްކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތްތައް އޮތޯރިޓީން 
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ބޭންކު އަދި،  ކަނޑައެޅިދާނެއެެވ.  އިދާރާތަްއ  -ަގާވއިދަކުން  މާލީ  ނޫން 

ލައިބިލިޓީތަްއ    އުވާލުުމގައި އިދާރާެއްއެގ  އެ  އިފްލާސްކުރުމުަގއި  އަދި 

ގަވާއިދަކުން   އޮތޯރިޓީއަށް  ތަރުތީބު  އިސްކަންދޭނެ  އަދާކުރުމުަގއި 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ނުވަތަ )ރ(   ތަރައްޤީކުރުމަށް  ދާއިރާ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހަރުދަ އިތުރުކޮށް  އިންކްލޫޝަން  ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް  ނާކުރުމަށް 

އެނޫންވެސް މަޤްޞަދުތަކުަގއި އޮތޯރިޓީން ހިންާގ ނުވަތަ ކުރިއަށްެގންދާ  

-އޮތޯރިޓީން ރެިގއުލޭޓްކުރާ ބޭންކެއް ނުަވތަ ބޭންކު، މަޝްރޫޢުތަކުަގއި 

އަންަގއިފިނަމަ އޮތޯރިޓީން  ބަިއވެރިވުމަށް  އިދާރާއެްއ  މާލީ  ، ނޫން 

އަންާގ   ބޭންކަކުން އޮތޯރިޓީން  އެ  މަޝްރޫޢެއްަގއި  އެ  ޮގތެއްެގމަތިން 

 ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުން ބަިއެވރިވާންވާނެއެވެ. 

މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޮތޯރިޓީެގ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް  )ބ(  

ޮއތޯރިޓީއަށް  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  މަނާ  ކުރުމަކީ  ކަެމއް  ވަކި 

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި، މިފަދައިން ކަމެއް މަނާ ކުރާނަމަ ސަރުކާރުެގ  

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކުަގއި މަޝްވަރާކުރަންވާނެެއވެ. 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .38

 

ފެނިްއޖެ ؛ ޖޫރިމަނާކުރުން (10) (ށ) . 39  އޮތޯރިޓީއަށް  ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި، 

ނުަވތަ ، ހިނދެއްަގއި  ރަނަގޅުކުރަންދެން  ޚިލާފު  ވެފަިއވާ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންދެން ހިނާގ ކޮންމެ 

)އެއްލަްއކަ( ރުފިޔާ އަށްވުރެ   -/100,000ދުވަހެއްެގ ަމއްޗަށް  

 ނޑަެއޅިދާނެއެވެ. އިތުރުނުވާނެ ޢަދަދެއް ކަ
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .39

 

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

ޮގތުަގިއ   އަދަބެއްެގ  އިދާރީ  މައްޗަށް  ދުވާލެްއެގ  ރަނަގޅުކުރަންދެން 

ޮގތަށް    -/100,000 އިތުރުނުވާ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  )އެއްލައްކަ( 

 ޖޫރިމަނާކޮށް އެ ފައިސާ އޮތޯރިޓީއަށް ދެއްކުމަށް އެންިގދާނެެއވެ. 

ތެދުނޫން  (1)    ސަބަބުން،  ފަރުވާކުޑަކުރުމުެގ  ނުވަތަ  ޤަޞްދުަގއި 

ނުވަތަ އެކަށީެގންވާ ވަރަށް ފުރިހަމަނުވާ ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު 

 ނުވަތަ ؛ ޅުންއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެ

އޮތޯރިޓީން އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ނުަވތަ  (2)   

ނުަވތަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  އެދުމުން،  ހުށަހެޅުމަށް  ރިޕޯޓެއް 

ލިބިހުރެ،  އިދާރާއަށް  އެ  ރިޕޯޓެއް  ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުމެއް 

 ފައިނުވުން.ހުށަހަޅާ

 
 ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާެގ   39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .40

 

އަދަބަކީ   )ހ( . 40 ކުށުގެ އަދަބު  ކަންކަމުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  އަދަބު  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ރުފިޔާއާއި    -/5,000 )އެއްިމލިއަން(   -/1,000,000)ފަސްހާސް( 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ަގާވއިދަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އަންާގ   )ށ(  

ފަރާތެްއ   ޚިލާފުވާ  ރުފިޔާއާިއ    -/5,000އެންުގމަކާ  )ފަސްހާސް( 

)ެއއްމިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ    -/1,000,000

އި އަދި، ޚްކުރުމުެގ  ލިބިެގންެވއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ތިޔާރު 

ހިނދެއްަގއި ޖޫ ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީައށް  ވެފަިއާވ  ، ރިމަނާކުރުމުގައި، 
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ކަންތައްތަކަށް   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ރަނަގޅުކުރަންދެން  ޚިލާފު 

ހި ަމއްޗަށް  ޢަމަލުކުރަންދެން  ދުވަހެއްެގ  ކޮންމެ   -/5,000ނާގ 

ޢަދަދެއް  އިތުރުނުވާނެ  ައށްވުރެ  ރުފިޔާ  )ފަސްހާސް( 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

އޮތޯރިޓީން ފިޔަަވޅު ެއޅުމުަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު އަދި ކުށުެގ   )ނ(  

ކަނޑައެޅުމުަގއި   ޖޫރިމަނާ  ބަލައި  ރިޢާޔަތްކުރެޭވނެ  ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

ޤާނޫނުަގިއ   މި  އަދި  ކަނޑަައޅަންވާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީން  ކަންކަން 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްތަކުެގ މަދަނީ އަދަބު އަދި މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި 

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ އަމުރަކާ ޚިލާފުާވ 

ަގވަ ކަނޑައަޅާނީ  ފިޔަވަޅު  އަޅާނެ  ރުނަރުެގ ފަރާތަކާމެދު 

 ނިންމުމަކުންނެވެ.

ައދަބެއްެގ   )ރ(   ެއ  ކަނޑައެޅުމުން  އަދަބު  މަދަނީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ނުވަތަ ފިޔަވަޅެްއެގ ޮގތުަގއި ފައިސާ ދައްކަން އަންާގފަިއާވނަމަ، ެއ 

ހުށަހަ އިސްތިއުނާފަށް  ފައިސާ ޅާއަދަބެއް  އެ  ފައިވީނަމަވެސް، 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.   ކައިދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ދައް

 
'ަގވަރނަރ' .41 ޤާނޫނުަގއި  އަށް   ބުނެވިދިޔަ  'ަގވަރުނަރު'  ޢިބާރާތްތައް،  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިފަދައިން 

ަގވަރނަރ' 'ޑެޕިއުޓީ  ޤާނޫނުަގއި  ބުނެވިދިޔަ  އަދި  އެންމެހައި   ބަދަލުކުރުން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިފަދައިން 

 'ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު' އަށް ބަދަލުކުރުން. ޢިބާރާތްތައް، 

 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުަގއި "މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެންމެހައި   .42

 ޢިބާރާތްތައް، "މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް" އަށް ބަދަލުކުރުން.
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ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ތަޞްދީޤުކޮށް،    ފާސްވެ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު   .43

 ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 


