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 {هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދާްނދޫ؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  عليكم السالم`.  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  އިްއޒަތްތެރި   13.  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ބިލާ އިންޝުއަރެންސް  ކޮމިޓީެގ  މި  ހަމަ  އެޖެންޑާައކީ  ހަމަ  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަރުޙަބާ.   މެންބަރުންނަށް 

ސައްކަތް. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ މި މަސައްކަތް މާއްދާއަކުން މާއްދައަކުން ކުރިއަށްދާނެ.  ުގޅޭޮގތުން ކުރިއަށްެގންދާ މަ 

ކަމަށްވާނަމަ އެ މާއްދާއެއް އެީއ ފާސްވީ ކަމަށް ބަލައިެގން ވާ  އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރައް 

ނިމިފައި    ، )ހ(މާއްދާެގ )ހ(  9 ނިމިފައި މި އިނީ  ކުރިއަށްދާނަން. ފުރަތަމަ މިއަދާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އިނީ. )ށ( ވެސް ނިމިފައި ިއނީ. )ށ( ައޅުަގނޑު ެއކަމަކު ކިޔާލާނަން. އޭަގއި އަރިމަތީ ސުރުޚީަގއި މި އިންނަނީ 

ން. އިންޝުއަރެންސް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން ނުވަތަ ދޫނުކުރު

އޭެގ )ށ(. ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް މި ާގނޫނުގައިވާ ޝަރުތުތައް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން 

ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑުތަކާއި ެއހެންވެސް ކަންކަން ފުރިހަމަާވ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ަގބޫލުނުކުރެވޭނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެްއ  

ކަމަ ބާޠިލުކުރެވިދާނެ  ައޅުަގނޑުމެން  އޮތޯރިޓީން  ބަްއދަލުވުމުަގިއ  ފަހު  އެންމެ  މާްއދާއަކީ  މި  މިީއ  ށް. 

ޑިސްކަސްކޮށްފައި އޮތް މާއްދާއެއް. ޭއަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވުނީ މިންަގޑުތަކާިއ އެނޫން ެވސް ކަންކަން،  

ހޯދުމަށް ލައިސަންސް  އިނީ  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ކަނޑާލަން.  ކަންކަން  ވެސް  ހުށަހަޅާފައިާވ   އެނޫން  އެދި 

ކަމަށް  ފުރިހަމަވާ  މިންަގނޑުތައް  ކަނޑަައޅާ  ޮއތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ޝަރުތުތައް  ވާ  ާގނޫނުަގިއ  މި  ހުށަހެޅުމެއްަގއި 

އޮތޯރިޓީއަށް ަގބޫލުނުކުރެވޭނަަމ އެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތޯރިޓީން ބާޠިލުކުރެވިދާނެެއވެ. އެހެންވީާމ، މިހާރު މި މާއްދާ އެއީ 

އެ އެއީ އެންމެފަހުން،  ޮގތް  އެއްބަސްެވވުނު  ރަނަގޅުތޯ.  ންމެފަހުން  ޮގތް  މި  ކިހިނެއްތޯ،  މިހާރު  މާއްދާ  ދެން  ؟މި 

ކަންތައްތަކާއި   ތިރީަގިއވާ  ހުށަހެޅުމެއްަގއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ލައިސަންސަށް  މިިއނީ.  ަގއި  )ނ(  )ނ(.  އިނީ 

ަގބޫލުކުރެވޭ އޮތޯރިޓީއަށް  ކަންކަން  އިތުރު  ކަނޑައަޅާ  ހުރިނަމަ    އޮތޯރިޓީން  ފެންވަރަކަށް  ނުވަތަ  ޮގތަކަށް 

ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން  ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.  ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

 9 ؟އެހެންވީމާ، މި ކަމާއި ުގޅޭޮގތުން އިތުރަށް އެބައިންތޯ އެއްެވސް ކޮމެންޓެއް  ެއއިނީ.ދޫކުރެވިދާނެެއވެ. )ނ( ަގއި  

ެގ   )ނ(  ާގނޫނުެގ    .1ެގ  ބަޔާންކޮށްފައި،    18މި  މާއްދާަގއި  ާގނޫނުެގ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވަނަ  ވަނަ    18މި 

މިންަގނޑުތަކާ ރައުސުލްމާލުެގ  ބަހައްޓަންޖެހޭ  މަދުެވެގން  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ެއްއޮގތަކަށް    މާއްދާަގއި 

އެބަ އިޝޫެއއް  އެއްެވސް  ހުރުން.  ފާހަަގނުކުރަ؟ އޮތްތޯރައުސުލްމާލު  އޭރުން،  ފާހަަގކޮށްލާ.  ންޏާ އޮެވއްޖެްއޔާމު 

ކުރިއަށްދާނަން.   ހަރުދަނާކަމާއި 2އަޅުަގނޑު  ޮގތުެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިންުގމަށް  ވިޔަފާރި  ބިޒްނަސް ،  .  ވިޔަފާރީެގ 
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ކަންކަން.   ރ3ީޕްލޭންަގިއވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް  ރެންސް  އިންޝުއަ-. 

އިންތިޒާމުތަކެއްކަން.   ަގބޫލުކުރެވޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތުން  4އިންތިޒާމުތަކަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ލައިސަންސަށް   .

ހުރުމާއެކު ާގބިލުކަން  މާލީ  ފަރާތުެގ  އެ  މިންވަރަކަށް  އަދާކުރެވޭނެ  ލައިބިލިޓީތައް  ވިޔަފާރީެގ  ،  އިންޝުއަރެންސް 

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ  ،  . މޭޖަރ ހިއްސާދާރުންެގ ޮގތުަގއާއި 5ކަން ދެމެހެއްޓޭނެކަން.  އެފަދަ މިންވަރަކަށް މާލީ ާގބިލު

ޮގތުަގާއއި އެކަށޭނަ    ،މެންބަރުންެގ  ކަމަށް  ފަރާތްތަކަކީ  ހުށަހަޅާފަިއވާ  ޮގތުަގއި  އޮފިސަރުންެގ  ެއގްޒެކެޓިވް 

ތަޖުރިބާހުރުން.   މަސައްކަތުެގ  ސުލޫކާިއ  ދޭހަކޮށްދޭފަދަ  ލައިސަންސް    9ފަރާތްތަކެއްކަން  )ރ(.  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

އާންމު  ނުވަތަ  ކަމަށް  އަސަރެއްކުރާނެ  ނޭދެވޭ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ހަމަޖެހުން  މާލީ  ޤައުމުެގ  ސަބަބުން  ދޫކުރުމުެގ 

މަޞްލަޙަތައް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ނަމަ  

ދޫކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީން   މަޝްަވރާކުރެްއވުން(  ލައިސަންސް  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އެހެންވީމާ،  )އޮފް 

)ބ( ކުރިއަށްދާނަން.  ބާއްވަން  ހަމަ  ޮގތަށް  މި  )ރ(  މި  އިންޝުއަރެންސް    .އަޅުަގނޑު  ދޫކުރާއިރު  ލައިސަންސް 

ކްލާ ަވކި  ތެރެއިން  ކްލާސްތަކުެގ  ކްލާސްއެއް ވިޔަފާރީެގ  ނުަވތަ  ނުވަތަ ެގ  ވިޔަފާރި  އިންޝުައރެންސް  ސްތަކެްއެގ 

ކްލާ ކްލާސްއެއިންޝުއަރެންސް  ވަކި ސަބް  ހިމެނޭ  ނުވާނެ    ސްަގިއ  ވިޔަފާރިކޮށްެގން  ކްލާސްތަކެއްެގ  ނުވަތަ ސަބް 

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރު މި ާގނޫނުެގ   .ކަމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. )ޅ(

ނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްެގ ޝަރުތުތަކުެގ އިތުރުން ިއތުރު ޝަރުތުތަކަކާއި ެއކު  ވަ  10

ލައިސަންސް ދޫކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްފަހުަގއި ވެސް މިޮގތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލައިސަންސްެގ  

ރުާމިއ ޝަރުތުތަކަށް އުނިއިތުރު ެގނައުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ކުއިތުރު ޝަރުތު  ،  ޝަރުތުތައް ބަދަލުކުރުމުެގ ބާރާއި

މަޝްަވރާކުރެްއވުން(  ލިބިެގންެވއެވެ.   މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ިވޔަފާރިކުރުމަށް .  )ކ()އޮފް  އިންޝުއަރެންސް 

ތުން ކުރެވިދާނެ އޮތޯރިޓީން ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފިނަމަ އެކަމާއި ލައިސަންސްެގ ދަށުން އެ ފަރާ

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން    . އިންޝުއަރެންސްެގ ވިޔަފާރީެގ ބާވަތްތަްއ އޮތޯރިޓީން އާންުމކުރަންވާނެެއވެ. )އ(

ކޮށްެގންނުވާނެ    ލޯންްގ އެކުަގިއ  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސްެގ  ޖެނެރަލް  ވިޔަފާރިއާއި  އިންޝުއަރެންސްެގ  ޓަރމް 

އެންުގމުެގ   ކަނޑައަޅަިއ  ލިބިެގންެވއެވެ. ކަމަށް  އޮތޯރިޓީއަށް  މެންބަރުން   ބާރު  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  )އޮފް 

ޝަރުތުތައް.    10މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   ލައިސަންސްެގ  މާއްދާ.  ކޮންމެ   10ވަނަ  )ހ(،  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހުރިހާ، ވެސް  ކުންފުންޏަކުން  މަޝްަވރާކުރެްއވުން(  އިންޝުއަރެންސް  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ   ވަނަ   10  )އޮފް 

މާއްދާެގ )ހ(. ކޮންމެ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން ވެސް ހުރިހާ ަވުގތެްއަގއި ެވސް ތިރީަގިއވާ ލައިސަންސްެގ 

މަސް   12. ލައިސަންސްެގ ޝަރުތުތަކުެގ ތެރޭަގއި ވިޔަފާރި ފަށަން  1ޝަރުތުތަކާއި ެއއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.  
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ދީފައިނުވާނަ މުއްދަތެއް  ކުރު  ފެށިެގން  ދުވަހަށްވުރެން  ދުވަހުން  ދޫކުރެވުނު  ލައިސަންސް  ދުވަހުެގ    12މަ  މަސް 

. މި ާގނޫނުަގއި އަދި އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅައި އަންާގ 2ތެރޭަގއި ލައިސަންސް ދޫކުރެުވނު ވިޔަފާރި ފަށަންވާނެއެެވ.  

ސޮލެ މިންަގނޑުތަކަށާއިރައުސުލްމާލާއި  ބަހައްޓަންޖެހޭ  އެހެނިހެން  ،  ވަންސީ  ުގޅޭ  އެނޫން  ކަންތައްތަކާއި 

. އިންޝުއަރެންސް ިވޔަފާރި ހިންަގންވާނީ ލައިސަންސަށް އެދި 3މިންަގނޑުތަކަށާއި ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  

ހުށަހެޅިއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާ އެއްޮގތަށެވެ. އަދި އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި ތަފާތު 

ވިޔަފާރި ހޯދަންވާނެެއވެ.    ޮގތަކަށް  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީެގ  އެކަމަށް  ކުންފުނީެގ  4ހިނަގއްޖެނަމަ  ިއންޝުއަރެންސް   .

ރިސްކްތައް  ކުރިމަތިވެދާނެ  ިވޔަފާރިއަށް  ކަނޑައަޅައި  އުސޫލުތައް  އޮޑިޓްކުރާނެ  ކޮންޓްރޯލްތަކާިއ  އިންޓަރނަލް 

. މަކަރާއި ހީލަތް، ޚިޔާނާތް،  5ށައަޅަންވާނެއެެވ.  މެނޭޖުކުރުމަށް އެކަށީެގންވާ ނިޒާމުތައް ާގއިމުކޮށް އުސޫލުތަްއ އެކަ

. އިންޝުއަރެންސް  6މަނީ ލޯންޑްރިން، ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން އަދި މިނޫން ވެސް ކުށެއްކޮށްެގންނުވާނެއެވެ.  

އެންުގންތަކާއި އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ގަވާއިދުތަކާއި  ާގނޫނުތަކާިއ  އަދި  ހަރުދަނާކޮށް  ހިންަގންވާނީ    ވިޔަފާރި 

މަތިންނެވެ.   އޮތޯރިޓީން 7އެްއޮގތްާވޮގތުެގ  ހިންުގމަށް  ިވޔަފާރިެއއް  އެ  ހިންަގންވާނީ  ިވޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް   .

ޑިރެކްޓަރުންެގ  ،  . ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުެގ މޭޖަރ ހިއްސާދާރުންނާއ8ިދީފައިވާ ނަމުަގއި އެކަންޏެވެ.  ދަހުއް

  ސަރުންނަކީ ހުރިހާ ވަުގތެްއަގއި ވެސް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑުތަކާ ެއގެޒެކެޓިވް އޮފި،  ބޯޑުެގ މެންބަރުންނާއި

ވެސް.   ވަުގތެއްަގއި  ހުރިހާ  ވާންވާނެެއވެ.  ފަރާތްތަކެއްކަމުަގިއ  އެކަށޭނަ  ކަމަށް  މަތިން  ދަ އެްއޮގތްާވޮގތުެގ  )އޮފް 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(   މެންބަރުން  އިންޝ9ުރެކޯޑުަގއި  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ވިޔަފާރިކުރުމުެގ  .  އަރެންސް 

އަދި   ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.  ޮގތަށް  ފެންނަ  ފަސޭހައިން  ތަނުަގިއ  ހިންާގ  ވިޔަފާރި  ކުންފުނީެގ  އެ  ލައިސަންސް 

ވަނަ   14ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިުމވެފަިއާވ އެ ކުންފުނީެގ ކޮންމެ އޮފީހެއް ނުވަތަ ކޮންމެ ބްރާންޗެްއަގއި މި ާގނޫނުެގ  

ދޫ ދަށުން  ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.  މާއްދާެގ  ޮގތަށް  ފެންނަ  ފަސޭހައިން  އާންމުންނަށް  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީެގ  10ކޮށްފައިވާ   .

ެއއްވެސް    ހުއްދަ އެހެން  ފިޔަވައި  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް  ބާވަތުެގ  ލިބިފައިވާ  ލަިއސަންސް  މެނުވީ  ލިބިެގން 

ެގން މެނުވީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެ . އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަލިބ11ިވިޔަފާރިެއއް ހިންަގިއެގންނުާވނެއެވެ.  

ހަވާލުކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.   ފަރާތަކާ  އެހެން  ހިންުގމަށް  ހަރަކާތެްއ  މަިއަގނޑު  ިވޔަފާރީެގ  އިންޝުއަރެންސް  ފަރާތުެގ 

ދިވެހިރާ 12 ހިންަގންވާނީ  ހަރަކާތެއް  ހުރިހާ  ވިޔަފާރީަގއި  ފަރާތުެގ  އެ  ފަރާތުން  ދޫކުރެވުނު  ލައިސަންސް  އްޖޭަގިއ . 

އޮފީހެއް ގާއިމުކޮށް އެތަނުންނެވެ. އަދި ެއ އޮފީހުަގިއ ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ިވޔަފާރީެގ ހުރިހާ ކަމެއް ެއކަށީެގންާވ  

ޮގތަކަށް   އެކަށީެގންވާ  ައދި  ތިބެންވާނެެއވެ.  ުމވަްއޒަފުން  ަވޒީފާއަދާކުރާ  ފުލްޓައިމްކޮށް  ޓަކައި  ހިންުގމަށް  ޮގތަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(.    10ރެކޯޑުތައް އެ އޮފީހުަގއި ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.  ،  ފާރީެގ ހިސާބުތަކާއިތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިޔަ



 2022 ޖޫން 1                  ވަނަ ބައްދަލުވުން 13ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

4 

 

ިމ  ނުވަތަ  ލަިއސަންސްެގ ޝަރުތަކާިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސް 

ކަނޑައަޅަ   9ާގނޫނުެގ   އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ެގ  )ޅ(  މާއްދާެގ  ޝަރުތަކާިއ  އަން  އިވަނަ  އެހެންވެސް  ާގފައިާވ 

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޚިލާފުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ އެކަން ލަސްނުކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް ައންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު 

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(. ީމަގިއ    10އެ ކުންފުނިން ލިޔުމުން އަންަގންވާނެެއވެ. މި މާއްދާ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަންވީނު. މި  

ންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލަިއސަންސްެގ ޝަރުތުތަކާއި ނުވަތަ ިމ  އި

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ    ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ(ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އަންާގފަިއވާ އެހެންވެސް ޝަރުތަކާ  9ާގނޫނުެގ  

އެތަން ބެލެވޭނަމަ،  ކަމަށް  ޚިލާފުވެދާނެ  ކުޑަކޮނުވަތަ  އެހެންއިނީމަ  ިވސްނާލަންވެެގންކޮޅު  އޭތި  ދަ   .ށް  )އޮފް 

)ށ(، )ނ( މި ދެ މާއްދާ އެހެންވީމާ. ދެން ،  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  10ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްަވރާކުރެްއވުން(  

ކުރިއަށްދާނަން.   ޕާކުކޮށްލާފައި  އެހަށް  ފަހުން ޑިސްކަސްކޮށްލަން  ކުޑަކޮށް  އަދި  މާއްދާެގ  ދެ  ންސް  ލައިސަ  -11އެ 

ންސް ބާޠިލުކުރުމަށް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން ލައިސަ  .ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  11ހިފެހެއްޓުމާއި ބާޠިލުކުރުން.  

ލައިސަ ެއ  އޮތޯރިޓީން  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ލިޔުމުން  އަޅުަގނޑަށް  އެދި  ދެން  ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.  ންސް 

"ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ" އެ އިންނަނީ އަދި ބާޠިލުކުރުމުެގ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ މިންަގނޑުތަކެއް ކަންކަން  ހީވަނީ މީަގއި  

ބަދަލުަގއި މި ިއންޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. )ށ( މި  ޭއެގ  ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ބާޠިލުކުރަންވާނޭ

ހުށަހެޅުމުން   އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން  )ހ(ެގ  ވަކިކަމެްއ  ލައިސަމާއްދާެގ  ކުންފުނިން  އެ  ކުރިން  ބާޠިލުކުރުމުެގ  ންސް 

ކުންފުނިން   އެ  އަދި  އެންިގދާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީން  ކުންފުންޏަށް  އެ  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ކަންތައްތަކެއް  ަވކި  ނުވަތަ 

ލައިސަ ފުރިހަމަކުރަންދެން  އެކަންކަން  ލިއެކަންކަމަށް،  އޮތޯރިޓީއަށް  ބާރު  ބާޠިލުނުކުރުމުެގ  )ނ(  ންސް  ބިެގންވޭ. 

މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ  ހާލަތެއް  ތެރެއިން  ހާލަތްތަކުެގ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުެގ  އަންނަނިވި 

ލައިސަ ދޫކޮށްފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  ލައިސައިންޝުއަރެންސް  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމުަގއި  ބާޠިލުކުރުމުެގ  ންސް  ންސް 

ލިބިެގންވެެއވެ.   އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން   -1އިޚުތިޔާރު  ާގނޫނުެގ  މި  ނުވަތަ  ާގނޫނާިއ  މި  ާގނޫނު  މި  ފަރާތުން  އެ 

ލައިސަ ނުވަތަ  ޚިލާފުވުން.  ަގާވއިދަކާ  ނުވަތަ  ާގނޫނުތަކާ  އެހެންވެސް  ނުަވތަ  ަގާވއިދުތަކާ  ންސްެގ  ނެރެފައިވާ 

ވަތަ ހަރުދަނާ ނޫން  ޝަރުތަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ އަމުރަކާ ނުވަތަ އެންުގމަކާ ޚިލާފުވުން. ނުވަތަ އެކަށީެގންނުވާ ނު

ިވޔަފާރިކުރުން.   ހޯލްޑަރުންގެ    -2ޮގތަކަށް  ޕޮލިސީ  ެގންދަނީ  ހިންަގމުން  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް  ފަރާތުން  އެ 

ަގބޫލުކުރެވުން.   އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  އަންނަޮގތަކަށް  އުނިކަމެްއ  މަޞްލަޙަތަށް  އާންުމ  ނުވަތަ    -3މަޞްލަޙަތަށް 

ެއއް ިވޔަފާރި  ހުއްޓާލާފަިއވުން.  އިންޝުއަރެންސް  ނަމަވެސް  ބަެއއް  ިވޔަފާރީެގ  ނުވަތަ  އިންޝުއަރެންސް    -4ކޮށް 

ފަށާފަިއވުން.   މަސައްކަތް  އިފްލާސްކުރުުމެގ  ނުވަތަ  އިފްލާސްކޮށްފަިއވުން.  ދަށުން   -5ކުންފުނި  ާގނޫނުެގ  މި 
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ހުއްދަ ނެތި ކުރުން.  ންސް ދޫކޮށްފަިއވާ އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރި ފިޔަާވ އެހެން ވިޔަފާރި އޮތޯރިޓީލައިސަ  -6ެގ 

ންސް ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނުން. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ  އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ލައިސަ

ކަންކަން.  ލައިސަ އަންނަ  ތެރެއިން  ޝަރުތުތަކުެގ  ކަންކަމުެގ  ކުރެވިދާނެ  ނޫނީ  ބާޠިލުކުރާނެ  އެްއވެސް    -7ންސް 

ކަ ހިއްސާދާރަކީ  ނުވުން.  މޭޖަރ  ކަމުަގއި  ފަރާތެއް  އެކަށޭނަ  ޒިންމާތަކާއި    -8މަށް  ކުންފުނީެގ  އިންޝުއަރެންސް 

ފަރާތުގެ  އެ  ވަރަށްވުރެ  އެކަށީެގންާވ  ހިންުގމަށް  ޮގތަކަށް  ރައްކާތެރި  އަދި  ހަރުދަނާ  ހަރަކާތްތަްއ  މަސައްކަތްތަކާއި 

ަގބޫލުކުރެވުން.   އޮތޯރިޓީއަށް  މަދުކަން  ކުންފުންޏެއްެގ އިންޝުއަރެ  -9ރައޫސުލްމާލު  އެ  ކުންފުނިން  ންސް 

އަދާނުކުރުން.  ލްއި ލައިސަ  -10ތިޒާމުތައް  ކުންފުނިން  ނޫން އިންޝުއަރެންސް  ތެދު  ހުށަހެޅުމުަގއި  އެދި  ންސަށް 

ހުށަހަޅާފައިވުން.   މަޢުލޫމާތެއް  ފަދަ  އޮޅުންއަރާ  ނުވަތަ  ނޫން  ފުރިހަމަ  ނުވަތަ   -11ނުވަތަ  ތެދުނޫން  އޮތޯރިޓީއަށް 

ނުވަތަ  އޮޅުންއަރާނެ އޮޅުވާލުން  އޮތޯރިޓީއަށް  ނުވަތަ  ދިނުން  މަޢުލޫމާތެއް  ފަދަ  ރީ  -12  ޮގތަށް  -އެކަށީެގންވާ 

ިމ  ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ  އިންޝުއަރެންސްެގ އިންތިޒާމުތައް ހަދާފައިނުވުން. އެބައިންތޯ މީެގ އެްއވެސް، ދެންމެ 

އެއާ ުގޅޭ ޕޮއިންޓުތައް ދެންމެ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ. ންސް ހިފެހެއްޓުމާއި ބާޠިލުކުރުން.  އެއީ ލަިއސަ.  11މާއްދާެގ  

ންސް  މި މާއްދާެގ )ހ( ނުވަތަ )ނ(ެގ ދަށުން ލަިއސަ.  )ރ()އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  

.  ެއވެވާނެ އޮތޯރިޓީއަށް އަންަގން  ށްބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެކަން ލިޔުަމކުން އެ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަ

ލައިސަ.  )ބ( ކުންފުންޏެއްެގ  ފަށަންޖެހޭ  އިންޝުއަރެންސް  ޢަމަލުކުރަން  އެންުގމަށް  އަންާގ  ބާޠިލުކުރުމަށް  ންސް 

ހަދައިެގންނުވާނެ  ކޮންޓްރެކްޓެއް  އެްއވެސް  އިންޝުއަރެންސްެގ  ކުންފުނިން  އެ  ފެށިެގން  އަދި  ެއވެތާރީޚުން   .

ކޮށް  ވިޔަފާރިއެއް  އެްއވެސް  ކުންފުނިން އެވެެގންނުވާނެ އިންޝުއަރެންސްެގ  އެ  ކުރިން  ތާރީޚެުގ  މި  ނަމަވެސް،   .

އުނިކަމެްއ   ލައިބިލިޓީތަކަށް  ނުވަތަ  ޙައްޤުތަކަށް  ލިބިދޭ  ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ  އިންޝުއަރެންސް  ހަދާފައިވާ 

)ޅ( ލައިސަ.  ނާންނާނެއެވެ.  ކުންފުންޏެްއެގ  އެކަން  އިންޝުއަރެންސް  ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ  އޮތޯރިޓީން  ންސް 

ވިޔަފާރި.  ެއވެއާންމުކުރަންވާނެ ތަކާފުލް  މާއްދާ.    12.  )ހ(  12ވަނަ  މާއްދާެގ  އިންޝުއަރެންސް .  ވަނަ 

ތަކާ ތެރެއިން  މާއްދާތަކަކަށް  ކުންފުނިތަކުެގ  ނުވަތަ  މާއްދާައކަށް  ވަކި  ާގނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތަކުން  ވިޔަފާރިކުރާ  ފުލް 

ފަރާތްތަކަ އެ  އޮތޯރިޓީން  )ށ(ޢަމަލުކުރުމުަގއި  ދެވިދާނެެއވެ.  އިސްތިސްނާއެއް  ބޭނުންވެއްޖެ  .  ށް  އޮތޯރިޓީން 

ހިނދެއްަގއި ތަކާފުލް ވިޔަފާރި، ތަކާފުލް އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭ ަގާވއިދުތައް ނެރެ ތަކާފުލް 

މިންަގނޑު އުސޫލުތަކާއި  ޮގތްތަކާއި  އިތުރު  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ހިންުގމުަގިއ  ކަނޑަެއޅިދާނެއިންޝުއަރެންސް  ެއވެ.  ތައް 

މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  މިހާރު  )އޮފް  )ށ(    12އެހެންވީމާ،  )ހ(،  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ކިޔައިލާނަން.   އަޅުަގނޑު  އިނީ.  މި  )ހ(  12ރީޑްރާފްޓުކޮށްފައި  މާއްދާެގ  ޮގތަކަށް  .  ވަނަ  އެހެން  ާގނޫނުަގއި  މި 
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  ލް ވިޔަފާރި ނޫން އެހެން ބާވަތެްއެގ އިންޝުއަރަންސް ިވޔަފާރިކުރުމުެގ ލައިސަންސްބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް ތަކާފު

)އޮފް  ލިބިފައިވާ އިންޝުއަރަންސް ކުންފުންޏަކުން ތަކާފުލް ވިޔަފާރިކުރަންވާނީ އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.  

މި    އަށް  13ވަނަ މާއްދާ ޕާކުކޮށްލާފައި    12،  ައޅުަގނޑު އެހެންވީމާދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  

އިންޝުއަރެ ޮގތަށް ދަނީ.  ބެލޭނެ  ހިނދެއްަގއި  ބޭނުންވެއްޖެ  ބަލަން  އާންމުން  ރަޖިސްޓަރީ.  ކުންފުނިތަކުެގ  ންސް 

އިންޝުއަރެ ިމ  އޮތޯރިޓީން  ރަޖިސްޓަރީަގއި  މި  އަދި  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ރަޖިސްޓަރީެއއް  ކުންފުނިތަކުެގ  ންސް 

ލައިސަާގނޫނު ދަށުން  އިންޝުއަރެެގ  ކޮންމެ  އެޑްރެހާއިންސުދޫކުރާ  ނަމާއި  ކުންފުންޏެއްެގ  ވެސް   ،ންސް  ނޫން  މި 

ވަނަ    14އާންމުންނަށް ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

)ހ ާގއިމުކުރުން.  ސަބްސިޑިއަރީ  ބްރާންޗާިއ  އިންޝުއަރެ.  (މާއްދާ.  މެނުވީ  ހޯދަިއެގން  ހުއްދަ  ންސް  ޮއތޯރިޓީެގ 

ބްރާންޗެއް ނުވަތަ  އޮފީހެއް،  ހެޑް  ކުންފުނީެގ  އެ  އަދި   ކުންފުންޏަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ސަބްސިޑިއަރީއެއް  ނުވަތަ 

ހުށަހެޅުމަކަށް    މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ   .ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުަގއި ވެސް ގާއިމުކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. )ށ(

 13؟ ދިނުމުަގއި އިތުރު ޝަރުތުތަކާއެކު ހުއްދަދެވިދާނެެއވެ. މި އެއްވެސް ޚިޔާލެއް އެބަ އޮތްތޯ މި މާއްދާއަށް  ހުއްދަ

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  14އާއި   މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އެހެންވީމާ،    އާ.  ވެސް    14އާދެ!  މާއްދާ  ވަނަ 

 ލާނަން.  ކުކޮށްފައި އަޅުަގނޑު ިމއަދު މި ހިސާބުން ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާމި ވަުގތަށް ޕާ، ޕާކުކޮށްފައި
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